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تاريخ دريافت 8991/9/81 :تاريخ پذيرش8991/81/81 :

چکیده
کولیهای محلۀ هرندی تهران (دروازه غار سابق) از جمله گروههای مهاجر به این محله هستند که
اقتصاد مبتنی بر هادوری با عاملیت زنان و کودکان ،سکونت در فرسودهترین و در عین حال
جرم خیزترین بخش محله ،شرایطی فراهم آورده است تا این گروه با طرد شدید اجتماعی از سوی دیگر
اهالی محله مواجه شوند .این در حالی است که کولیها نیز به عنوان یک گروه اجتماعی در محله
ساکناند و بخشی از هویت محله در آینده از طریق آنها ،بهویژه فرزندانشان شکل میگیرد .این
پژوهش با هدف بــازشناسی وضعیت کولیهای ساکن در محلۀ هرندی و فهم زمینههای طرد
اجتماعی آنها انجام شده است .روش تحقیق مورداستفاده در این پژوهش کیفی بوده و از تحلیل
موضوعی دادهها بهره گرفته شده است .بدین منظور از طریق نمونهگیری هدفمند و گلولهبرفی با 02
نفر از کولیهای ساکن در محله و  92نفر از اهالی غیرکولی مصاحبه نیمهساختاریافته شده است ،که با
این تعداد مصاحبه ،اشباع اطالعاتی حاصل شد .نتایج این تحقیق نشان میدهد ،مجموعهای از عوامل
در سطح فرهنگی ،فردی و ساختاری در ایجاد شرایط کولیهای محله اثرگذارند که از ورود کولیها به
حوزۀ آموزش ،اشتغال و قدرتیابی برای تغییر شرایط و ایجاد پیوند اجتماعی جلوگیری میکنند .بنابراین
تقلیل علت طرد اجتماعی کولیها به موضوع عاملیت فردی و بیتوجهی به عوامل ساختاری ،خطایی
راهبردی در رفع طرد اجتماعی کولیهای محلۀ هرندی است.
واژگان کلیدی :طرد اجتماعی ،پیوند اجتماعی ،توسعۀ محلی ،دروازه غار ،محلۀ هرندی.
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 .9استادیار برنامهریزی اجتماعی ،توسعۀ شهری و منطقهای دانشگاه عالمه طباطبائی (نویسندۀ مسئول)؛ پست الکترونیکی:
mtrazimi@gmail.com
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بررسي مسائل اجتماعي ايران ،دوره دهم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،8931ص 281-839

پس از تخریب منطقۀ خاکسفید در سال  9731در آن سکنی گزیدهاند .سبک زندگیِ مصرفی کولیها،
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مقدمه و بیان مسئله
کولیها با تنوع طوایف و ریشههای زبانی و فرهنگی از جمله گروههای مهاجری هستند که مرزهای هویت
جمعی خود را حفظ کردهاند و در نقاط مختلف دنیا به لحاظ میزان بهرهمندی از مزایایی همچون اشتغال،
بهداشت و مسکن مناسب با تبعیضهای چندگانهای روبهرو هستند .کولی ها عالوه بر منطقۀ خاورمیانه ،در
قرن چهاردهم در اروپا نیز حضور پیدا کردند .آنها اغلب با نام جیپسی 9خوانده مـــیشدند و علت این
نامگذاری این تصور بوده است که آنها از مصر 0به اروپای شرقی مهاجرت کردهاند (کنریک.)71 :0223 ،7
کولیها تنوع فرهنگی و زبانی بسیاری دارند .بر اساس مکان و زمان مهاجرت و همچنین عامل زبان سه
دسته اصلی در میان کولیها وجود دارد نخست« ،رُم »4که بیشتر در اروپا و آمریکا زندگی میکنند .دوم،
«دُمی »5که در کشورهای خاورمیانه و بیشتر در سوریه ،مصر و ترکیه و سوم« ،لوم »1که در ارمنستان،
ایران و آسیای مرکزی زندگی میکنند .این افراد ،گروههای متجانسی نیستند؛ به طوری که تفاوتهای
شغلی ،زبانی و مذهبی در بین آنها دیده میشود .در میان این سه گروه ،بیشترین تحقیقات بر روی رُمها
صورت گرفته و دُمیها و لومها کمتر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتهاند (اوزتسلر.)03 :0294 ،3
در ایران کولیها در  02استان بهویژه در مناطق شهری و حاشیه شهرها از شمال تا جنوب از شرق تا
غرب پراکنده هستند (افشار .)00: 9733 ،یکی از کانونهای اصلی استقرار کولیها در شهر تهران ،محلۀ
هرندی واقع در منطقۀ ( 90دروازه غار سابق) است .از میزان جمعیت کولیها که مردم محله به آنها
«غربت» میگویند آمار دقیقی در دست نیست ،اما برآورد میشود حدود صد خانوار از کولیها ساکن محلۀ
هرندی باشند .با توجه به دادههای مرکز آمار ایران مبنی بر بُعد خانوار پنجنفری کولیهای محله ،جمعیت
این قشـر بیش از پانصد نفر تخمین زده میشود .یعنی از جمعیت 04هزارنفری 1محلۀ هرندی ،حدود دو
درصد کولی هستند (آمارنامه شهر تهران.)9715 ،

وضعیت کولیها در محلۀ هرندی از ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی دارای اهمیت است .به لحاظ
اقتصادی کـــولیهای محله با سبک زندگی خاص خود انجام اعمالی همچون تکدیگری ،اشتغال در
بخش غیررسمیِ اقتصاد مانند دستفروشی یا ورود در اقتصاد جنایی مانند خرید و فروش مواد مخدر،
مشروبات الکلی و انجام قمار در دور باطل فقر اقتصادی گرفتار آمدهاند .به لحاظ کالبدی در تمامی
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بخشهای محله بهویژه بلوکهای کولینشین ،بافت کالبدی دارای ویژگیهای فرسودگی یعنی ریزدانگی،
مصالح ناایمن ،دسترسیهای محدود ،زیرساختهای نامناسب و پایین بودن سطح بهــــداشت محیطی
است .همچنین تنگی معابر و نفوذناپذیری بافت محلـــــه ،ضمن ایجاد فضای بیدفاع شهری محمل
مناسبی برای ایجاد و تداوم بزه فراهم کرده است .به طور کلی ،خانههای فرسوده و فاقد امکانات اولیه
زندگی در محله ،مشتریانی به نام کولیها دارد که برخی از آنها نیز توسط کولیهای قدیمیتر محله ـ با
کارکرد اجاره به سایر کولیها ـ خریداری شدهاند .بر همین اساس مشتریان خُرد مواد مخدر به این بافت
بیشتر مراجعه دارند و تجمع مصرفکنندگان و کارتنخوابها ،بهویژه در زمینهای حاصل از تخریب منازل
فرسوده ،بر افزایش احساس ناامنی در محله دامن زده است .از نظر شرایط اجتماعی ،حضور کولیها در
بخشهای پرآسیبتر محله ،زندگی در خانههای فرسوده و فاقد امکانات بهداشتی ،در کنار سبک خاص
ازدواج زودهنگام و تعدد فرزندان ،مولد خانوادههایی پرجمعیت و آسیبپذیر شده است که عمالً امکان ورود
به حوزۀ آموزش و بهرهمندی از امکانات و آگاهیهای اولیه بهداشتی را ندارند و در معرض انواع بیماریها
و کاستیها قرار گرفتهاند .فرزندان کولیها به واسطۀ این شرایط از دیگر کودکانِ ساکن در محله متمایز
هستند و در عمل چرخهای از ناکامی و ناشهروندی را از دوران کودکی تجربه میکنند .همچنین زندگی
گروهی کــولیها ،حضور مستمر آنها در فضای محله و عدم رعایت موازین بهداشتی ،پوشش نامناسب
زنان و کودکان (زنان به سبب شغل تکدیگری با لباسهای مندرس و کودکان بدون پوشش مناسب)
نارضایتی همسایگان و عابران غیرکولی را به دنبال داشته است.
بـــررسیها نشان میدهد ،در برنامههای متعددِ توسعه که در این محله به انجام رسیده است ،نقش و
جایگاه مشخصی برای گروه کولیها در نظر گرفته نشده است .برای مثال ،سند «توسعۀ محلۀ هرندی» که
در سال  9713تدوین شده است ،حساسیت مشخصی دربارۀ کولیهای ساکن در محله و خصیصههای
فرهنگی آنان نداشته است .سند دیگری با عنوان «طرح توسعه و ساماندهی فضای شهری محلۀ هرندی»
که در سال  9712تدوین شده است نیز بدون توجه به زیست جمعی کولیها و زندگی آنها در بافت
فرسوده ،اصالحات کالبدی کلی را پیشنهاد داده است (گزارش مرحلۀ اول طرح توسعه و ساماندهی فضای
شهری محلۀ هرندی)9712 ،؛ بنابراین ،خصیصهها و تفاوتهای فرهنگی زیست کولیها عمالً نادیده
گرفته شده است .به همین دلیل ،در طی زمان نهتنها شرایط زیست آنها رو به بهبود نگذاشته است ،بلکه
روزبهروز بیشتر منزوی شدهاند .در این شرایط ،خانوارهای کولی از بسیاری خدمات اجتماعی ،آموزشی و
بهداشتی محروم باقی میمانند و در عمل وارد روند توسعه نمیشوند؛ بنابراین استقرار این گروه 522نفره با
ویژگی فرزندآوری باال در محلۀ هرندی ،موجب شکلگیری نسلهای جدیدی میشود که با شدت بیشتری
در تله فقر و طرد اجتماعی گرفتار میآیند و این امر میتواند در سالهای آتی مولد بروز انواع آسیبها و
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اشاعۀ آن در سطح محله باشد .در راستای مسائل مطرحشده ،این پژوهش با اتخاذ رویکرد مردمنگاری
انتقادی در پی پاسخ به این سواالت است .9 :وضعیت کولیهای ساکن در محلۀ هرندی به لحاظ شرایط
اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی چگونه است؟  .0دالیل ایجاد طرد اجتماعی شدید نسبت به گروه کولیهای
محلۀ هرندی چیست؟ در انتها بر اساس پاسخهای بهدستآمده سیاستهای پیشنهادی در جهت کاهش
طرد اجتماعی کولیها ارائه میشود.

پیشینۀ تجربی
پژوهشگران حوزۀ علوم اجتماعی طی سه دهۀ اخیر در حوزۀ مطرودیت اجتماعیِ گروههای خاص از قبیل
کولیها در کشور مطالعه کردهاند که از بین مطالعات ،میتوان به مطالعههای افشار ( ،)9733اسفاری
( ،)9715صفیخانی ( )9715و پروین و درویشیفرد ( )9714اشاره کرد .به طور کلی مطالعات این حوزه را
میتوان در سه دسته تقسیمبندی کرد :مطالعـات عوامـلنگر مانند مطالعههای صفــیخانی (،)9715
اسفاری ( ،)9715پروین و درویشیفرد ()9714؛ مطالعات پیامدنگر مانند مطالعۀ نامنی و همکاران ( )9711و
همچنین مطالعات سیاستگذارانه مانند تحقیقات کرولی 9و همکاران ( )0297و لن و جونز.)0294( 0
دربارۀ کولیهای محلۀ هرندی ،تحقیقات محدودی انجام شده است .صفیخانی ( ،)9715روایتهایی از
کولی بودن و نحوۀ حضور اجتماع کولیها در شهر تهران را بررسی کرده است .او مکررترین و عمدهترین
تعامالت کولیها با محیط اجتماعی پیرامون خود را شامل چهار چرخۀ گدایی ـ مصرف ،اعتیاد ـ پاکی ،زندان ـ
آزادی و روابط ناپایدار جنسی در پرتو مفهوم آستانگی توضیح مـیدهد .اسفاری ( ،)9715بر اهمیت هادوری به
عنوان آیینِ گذار به بزرگسالی نزد کولیها اشاره میکند .هادوری به معنای گدایی با سماجت است که به
عنوان فعالیت روزمره در چهارراهها دیده میشود و از درونِ نظام ارزشی و فرهنگی جامعه اکثریتی
مـــــیجوشد .پروین و درویشیفرد ( ،)9714دربارۀ خردهفرهنگ فقر ،مجموعهای از ویژگیها را به
کولیهــا نسبت میدهند .برخی از این ویژگیها شامل فقدان فرهنگ کار ،ارزشمندی فقر ،هیجانخواهی و
لذتجویــی و بـــیتوجهی به قانون است .نامنی و همکاران ( )9711بر پیامدهای طرد اجتماعی کولیها در
امنیت سایر ساکنین اشاره میکنند .نتایج این پژوهش نشان میدهد هرچه افراد یا گروههای خاص اجتماعی
بیشتر طرد شوند و در انزوا قرار گیرند ،امنیت اجتماعی افراد جامعه را به همان نسبت به خطر میاندازند.
کرولی و همکاران ( ،)0297اظهار میدارند رُمایی7ها یا همان کولیها با زبان ،فرهنگ ،نگرشهای
دینی ،شیــوههای سکونت و وضعیت قانونی متفاوتی در اروپا زندگی میکنند .یکی از مهمترین مسائل
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آنان این است که  12درصدشان در فقر و طرد اجتماعی 9به سر میبرند .این وضعیت در مورد زنان کولی
بدتر است .از سال  0221سیاستهایی برای رفع طرد اجتماعی آنان مطرح شده است .در سال 0299
کمیسیون اروپا ،چارچوبی با عنوان «استراتژیهای ملی ادغام رُماها» 0تدوین کرده است که تمامی اعضای
اتحادیه آن را پذیرفتند.
لن و جونز ( ،)0294مطالعهای را در بریتانیا انجام دادهاند که نشــان میدهد ،کولیها یا رُماها با کمبود
فرصتهای اشتغال مواجه هستند و یا اینکه در مشاغل با درآمد پایینتر از حداقل دستمزد مشغول به کارند.
امید به زندگی کولیها نیز  92تا  90سال کمتر از دیگران در انگلستان است .لن و جونز معتقدند ،برخی از
حوزههای مهم سیاستگذاری همچون آموزش ،بهداشت و اشتغال در رفع تبعیضهای موجود در زندگی
کولیها مؤثر هستند؛ برای مثال ،در بریتانیا برنامههایی برای جذب کولیها در سیستم آموزشی پیاده شده
است .در شهر ولز ،کمکهزینههای ساالنه برای تحصیل کودکان کولی در نظر گرفته شده است .در حوزۀ
اشتغال نیز برنامههای مهارتآموزی ویژهای تدوین شده است .چنانکه تحقیقات نشان میدهد در این
کشورها عوامل ساختاری را عالوه بر عاملیت در تحلیل شرایط کولیها در نظر گرفتهاند.
مالحظه میشود که اغلب مطالعات انجامشده دربارۀ کولیها ،بر خصیصههای آنها و اهمیت فرد در
وضعیت زندگیاش تأکید زیادی داشتهاند؛ در حالی که تداوم روند محرومیت کولیها در محله نشاندهنده
عوامل پیچیدهتری است که مقاله حاضر به بررسی این عوامل میپردازد .درواقع در تحقیقات انجامشده
توجه به عوامل ساختاری و زمینههای تداومبخش وضعیت کولیها نادیده انگاشته شده است؛ همچنین
اغلب مطالعات بر فقدان عاملیت آنان تأکید دارند؛ در حالی که امکان عاملیت ،در بررسی موضوع کولیها
اهمیت محوری دارد و این تحقیق نیز بدان توجه دارد؛ زیرا میزان و امکان برخورداری جمعیت کولیها از
حوزههای سیاستگذاری اجتماعی همچون آموزش ،بهداشت و تأمین اجتماعی در تغییر وضعیت کولیها
نقش تعیینکنندهای دارد.

مالحظات مفهومی
با توجه به رویکرد کیفیای که در این مطالعه استفاده شده است ،در ادامه جهت ایجاد حساسیت نظری،
مفاهیم مرتبط با مسئله مرور خواهند شد .یکی از مفاهیم کاربردی در سیاستگذاری اجتماعی سازۀ «طرد
اجتماعی» است که مفهومی پویا و چندبُعدی است و تئوریسازی گستردهای دربارۀ آن صورت گرفته است.
طرد اجتماعی بر حسب مؤلفههای مشارکت ،حقوق شهروندی ،دسترسی به فرصتها ،قدرت و شبکه
ــــــــ ــــ ــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Social Exclusion
2. National Roma Inclusion Strategies

 022بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دوره  ،92شماره  ،9بهار و تابستان 9711

اجتماعی ضعیف ،تعریف میشود .از منظر مشارکت ،طرد اجتماعی به فرایندهای نهادی و جامعهای اشاره
دارد که برخی گروهها را از مشارکت کامل در زندگی اجتماعی طرد میکند (فیروزآبادی و صادقی:9710 ،
 .)03طرد اجتماعی ارتباط نزدیکی با ایده شهروندی دارد و نداشتن منزلت شهروندی فینفسه نوعی از طرد
است .از نظر دسترسی به فرصتها ،افراد مطرود بهسختی قادر به کسب فرصتها برای بهبود شرایط خود
و درنتیجه با نوعی بیقدرتی درگیر هستند .به عبارت دیگر ،طرد اجتماعی به عنوان بیقدرتی و فقدان
توانمندی در سطح فردی یا به عنوان مانع ساختاری در سطح اجتماعی تعریف میشود که مانع دسترسی
برخی گروهها به منابع مرتبط با حقوق شهروندی میشود (همان .)01 :این شرایط افراد را از شبکههای
ارتباطی و اجتماعی که نقش تعیینکنندهای در بهبود وضعیت افراد دارند محروم میکند.
ویسلز و میدما )0220( 9در بیان فضای مفهومی و تبیین مطرودیت اجتماعی از ابعاد فرایندی ،پیامدی
و هنجاری مربوط به این سازه بهره میجویند .از دیدگاه آنها برای مطرودیت اجتماعی میتوان دو دسته
دلیل را در نظر گرفت :نخست ،دالیل ناظر بر فرایندها و دوم ،دالیل ناظر بر پیامدها .این دو ،مفهوم
«تعلق» را به عنوان عامل اصلی فرایندها و «ترکیبات مناسب منابع» را به عنوان عامل محوری پیامدها
معرفی میکنند .آنها همچنین سه دسته علل را پیرامون مفهوم اعتماد مطرح میکنند که مطرودیت
اجتماعی را به یکپارچگی اجتماعی پیوند میدهد .به طور ضمنی در این رویکرد ،این مسئله وجود دارد که
مطرودیت اجتماعی خود دارای یک بُعد سومِ هنجاری هم در فرایند و هم در پیامد است .بر اساس نظر
ایندو ،اگر یک نارسایی بنیادی در تعلق ،اعتماد یا دسترسی به ترکیب مناسبی از منابع به وجود آید ،آنگاه
مطرودیت اجتماعی رخ خواهد داد .ویسلز و میدما ( )0220سه سطح تحلیلی نیز برای هریک از این ابعاد
شناسایی میکنند که از سطح فردی آغاز میشود ،سپس به ناحیه ،گروه یا شبکه که همان جامعه یا جهان
زیست است و درنهایت به سطح ساختــاری و اجتمــاعی میرسد (غفاری و امیدی .)9711 ،گیدنز 0دربارۀ
طرد اجتماعی یکی از حادترین مثالهای این پدیده را برای کسانی که فاقد محل دائمی برای سکونت
هستند مطرح میکند .درواقع افرادی که محل سکونت مشخص و ثابتی ندارند عمالً از بسیاری از امکانات
که نیازمند محل سکونت ثابت و مشخص است دور میمانند .از نظر گیدنز طرد ممکن است ابعاد مکانی
داشته باشد و برخی محلهها از نظر امنیت ،شرایط دسترسی ،خدمات و تسهیالت عمومی میتوانند متفاوت
باشند (گیدنز و بردسال)411 :9711 ،؛ بنابراین عوامل متعددی در ایجاد طرد اجتماعی وجود دارد؛ بهویژه در
گروههایی همچون کولیها و در محالتی مانند محلۀ هرندی که درگیر انواع آسیبهاست.
مفهوم دیگری که در کنار سازۀ طرد اجتماعی در بررسی وضعیت کولیهای محله کمککننـــده
است« ،سیـــاستفرهنگی» است .محلۀ موردبررسی دارای تنوع فرهنگی باالیی است و قومیتها و گروه-
ــــــــ ــــ ــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1.Wessels& Miedema
2. Giddens
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های مختلف ایرانی و غیرایرانی در محله حضور دارند .سیدانیوس و پتروچیک ،)0222( 9چهار نوع سیاست
قومی در جوامع چندفرهنگی را معرفی میکنند .مدل اول همانندسازی 0است که در این الگو از افراد انتظار
میرود خود را با زبان ،لباس ،هنجارها و عقاید و احساس تعلق فرهنگ مسلط منطبق کنند .بر این اساس
یک فرهنگ بهنجار تعریف و هرگونه تفاوت با این فرهنگ انحراف تلقی میشود .در مدل دیگ ذوب،7
برخالف وضعیت قبلی همۀ مهاجران سرمایههای با ارزشی جهت ارائه به فرهنگ مسلط دارند .در الگوی
سوم یا مدل تکثرگرا 4تفــــاوتهای مذهبی ،قومی و نژادی مجاز شمرده شده و حتی ترویج میشوند تا
به عنوان هویتهای اجتماعی مهم و باارزش باقی بمانند .پیشفرض این مدل وجود یک احساس مشترک
در خردهفرهنگهای مختلف نسبت به جامعه بزرگتر است .در مدل چهارم یا گروه مسلط ،5تمایل به
سازماندهی جامعه بر اساس سلسلهمراتب گروهی وجود دارد .گروههای مسلط از ارزشهای مثبت
اجتماعی چون قدرت ،منزلت و امتیازات برخوردار میشوند و گروههای تابع مجبور به پذیرش ارزشهای
اجتماعی منفی مانند ،فقر در سالمتی و تحصیل میشوند .به نظر میرسد عوامل چندگانهای از عوامل
فرهنگی ،ساختاری و سیاستگذاری در وضعیت کـــولیهای محله دخیل باشند که بر نوع پیوندهای
اجتماعی آنان نیز اثرگذار هستند .به نظر میرسد نوع سیاست فرهنگی موجود بر امکان شکلگیری چنین
پیوندهایی نیز اثر داشته است.

روش تحقیق
روش مطالعه این تحقیق از نوع کیفی و مردمنگاری انتقادی بوده و تحلیل اطالعات به صورت موضوعی
صورت گـرفته است .مـــردمنگاری انتقادی به مباحث مربوط به قدرت و سلطه وارد میشود و با تحلیل
این عوامل شرایط بهتر شدن و موانع بهبود وضعیت را بررسی میکند .به گفته مدیسن)1 :0290( 1
مردمنگاری انتقادی با مسئولیت اخالقی برای رسیدگی به روند بیعدالتی در یک حوزۀ زندگی خاص آغاز
می شود .بر اساس این روش ،در مرحلۀ اول با استفاده از مشاهدۀ مشارکتی و تجربۀ زیستۀ محقق،
اطالعات اولیه از وضعیت کولیها در محله و رویکرد سایرین به آنها جمعآوری و کدگذاری شد و در مرحلۀ
بعد مصاحبههای نیمهساختاریافته با نمونههای تحقیق انجام شد .جهت انتخاب نمونههای تحقیق از نمونه-
گیری هدفمند و گلولهبرفی استفاده شده است .در انتخاب نمونههایی از جامعۀ کولیها به دلیل فقدان
سوژگی ،عاملی همچون امکان برقراری تعامل وجه غالب دارد .تمایل مصاحبهشونده به انجام مصاحبه
ــــــــ ــــ ــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Sidanius& Petrocik
2 .Assimilation Model
3 . Melting Pot
4. Pluralism model
5. Dominant Group Model
6. Madison
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تعیینکننده بوده است؛ بنابراین بخشی از مصاحبهشوندگان از جمعیت کولیها ،افرادی بودند که در میان
کولیهای محله شناخته شده بودند و از این طریق امکان تعامل بیشتر با جمعیت کولیها (زنان و مردان)
فراهم شد .روش دیگر ورود به جمعیت کولیهای محله از طریق یکی از ساکنان محله بود که روابط
دوستانه با کولیهای ساکن در محله داشت و از این طریق امکان مصاحبه با بخشی از مصاحبهشوندگان
موردنظر تحقیق فراهم شد؛ بنابراین ،مصاحبهشوندگان آگاهانه در مصاحبهها شرکت داشتند .به عالوه
تالش شده است جنسیت و ردههای مختلف سنی در انتخاب مصاحبهشوندگان لحاظ شود تا گروههای
سنی و جنسی مختلف نیز دیده شوند .دادههای جمعآوریشده با روش تحلیل موضوعی ،تحلیل شد.
از آنجایی که هدف تحقیق ،شناسایی موانع بازپیوند اجتماعی کولیهاست ،جهت درک بهتر موضوع با
ساکنین غیرکولی محله نیز مصاحبه انجام شد؛ زیرا یکی از ویژگیهای این محله که در مراجعات اولیه از
سوی ساکنین غیرکولی به عنوان یک مسئله مطرح شد ،سکونت جمعیت کولیها در میان آنها بود ،بنابراین
شناخت پیشفرضها و دالیل این نگرش میتواند به درک موانع پیوند اجتماعی کولیها کمک کند .در
انتخاب نمونههایی از جمعیت غیرکولی جهت انجام مصاحبه ،گروههای مختلف قومیتی و فرهنگی حضور
داشتهاند .در انتخاب این نمونهها ،قومیت و حضور بیشتر در فضای محله و تمایل به انجام مصاحبــه،
تعیینکننده بوده است.
تکنیکهای گردآوری دادهها مشتمل بر مشاهدۀ مشارکتی ،مصاحبۀ نیمهساختاریافته و کدگذاری
اطالعات است .ترددها و تعامالت مستمر با اهالی محله به شکلگیری برداشتهای میدانی انجامید .با توجه
به آنکه در تحلیل موضوعی نسخههای متعددی وجود دارد ،دپوی و گیلتین )0225( 9نسخهای خاص جهت
انجام مطالعات میدانی ارائه دادهاند که شامل چهار مرحله است :نخست ،درگیری در تفکر قیاسی ـ استقرایی
به طور همزمان .در این مرحله محقق روی یک پیوستار امیک( 0نگاه از درون میدان ـ متن) و اتیک( 7نگاه از
بیرون میدان ـ متن) حرکت میکند .در مرحلۀ دوم ،ساخت و تدوین مقولهها و در گام سوم ،گروهبندی مقوله-
ها در سطوح باالتر انتزاع صورت میگیرد و در گام آخر کشف معانی و تمهای زیرین انجام میشود
(محمدپور .)11 :9710 ،به عبارت دیگر تمهای اصلی در جریانی از استقرا و قیاس کشف و تعریف میشوند و
به سطح انتزاع میرسند .در این مطالعه ،محقق در یک پیوستار امیک و اتیک از طریق ورود به فضای
فرهنگی زندگی کولیها و طی ارتباط مداوم و نزدیک با موضوع مطالعه ،تجربۀ زیستۀ آنان را بررسی کرده -
است .مصاحبهها با پروتکل از پیش طراحیشده آغاز شد؛ اما به دلیل ماهیت موضوع و از آنجایی که به
صورت نیمهساختاریافته بود در طی مصاحبه جریان سیال گفتوگو میان محقق و مصاحبهشوندگان وجود
داشت .به منظور پرهیز از ایجاد حساسیت در جامعه موردبررسی ،یادداشتبرداری در صحنه انجام نشد و
ــــــــ ــــ ــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Depoy and Gitlin
2. Emic insider perspective
3. Etic outsider perspective
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بالفاصله بعد از مصاحبه نکات ثبت شد .زمان گفتوگو بین  95دقیقه تا  72دقیقه متغیر بود و در مواردی که
مصاحبهشونده آگاهی از تحقیق و فرایند انجام آن داشت با اطالع مصاحبهشونده مکالمات ضبط شد.
دربارۀ اطالعات توصیفی پیرامون جمعیت مصاحبهشونده باید گفت درمجموع با  99زن کولی ( 5تا
12ساله) و  1مرد کولی ( 93تا 42ساله) مصاحبه شد .همچنین از میان جمعیت غیرکولی محله با  3مرد
( 91تا 12ساله) و  7زن (72تا 12ساله) مصاحبه شد.

یافتهها
مفاهیمی که وضعیت کولیهای محله و دالیل طرد اجتماعی آنها را نشان میدهد ،طی فرایند تحلیل به
مفاهیم انتزاعی و مقوالت اصلی تبدیل شدند که یافتهها در قالب جدول شماره  9چگونگی رسیدن به
مقوالت اصلی و فرعی را نشان میدهد.
جدول  .1مقوالت برآمده از تحلیل دادهها
مقوالت اصلی

مقوالت فرعی
اتاقنشینی

زیست کالبدی متمایز

زیست موقت
قدرتیابی جدید (کولی در نقش
صاحبخانه)

طرد اجتماعی ناشی از ساختارهای
فرهنگی

محرومیت از آموزش (فرهنگی،
ساختاری)

طرد اجتماعی به مثابۀ نفوذناپذیری و
جداییگزینی دوسویه

نفوذناپذیری و جداییگزینی

رسمیتنیافتگی دوسویه

مشکالت شهروندی از منظر حقوقی
بازی تسلط
احساس عدم تعلق

حاشیهای شدن اقتصادی

انسداد ورود به اقتصاد رسمی و
بهنجار
بازتعریف نقشهای جنسیتی

مفاهیم
خانوادۀ گسترده و جمعی  /عدم امکان
آپارتماننشینی  /ارزان بودن مکان  /برتری
اتاقنشینی بر حلبیآبادنشینی.
کارکرد درآمدزایی فضا و اهمیت مبدأ ،اجبار به
جابهجایی ،فرسودگی محل اجارهشده و شکایت
همسایگان.
تمکن مالی جدید ،درآمدزایی خانههای فرسوده
و امکان تداومبخشی به وضعیت موجود.
بیسوادی به دالیل فرهنگی (فرهنگ مهاجرت
و اقامت نامنظم ،ازدواج زودهنگام ،عدم کارکرد
عملی آموزش در تغییر زیست کولی ،کارِ کودک،
فقرِ آگاهی) و ساختاری (ساختار آموزشی
نامناسب با فرهنگ کولی و فقدان اوراق هویت).
سلسلهمراتب قدرت ،سرمایه اجتماعی
درونگروهی باال و برونگروهی پایین ،اهمیت
تبادل (مادی ،عاطفی).
فقدان اوراق هویت ،عدم ثبت رسمی ازدواج،
فقدان بهرهمندی از ساختارهای حمایتی و
مساعدتی.
به واسطه ناشناختگی زبان ،محرومیت از پوشش
بهنجار ،سبک زندگی جمعی و بالگردانها.
تهران محل کسب درآمد ،محلۀ ارزان و متناسب
با سبک زندگی جمعی.
فقدان مهارت ،فقدان اوراق هویت و نبود امکان
ورود به اقتصاد رسمی ،خانوادۀ واحد اقتصادی
(مردان در نقش مدیر نقدینگی ،زنانِ کاسب و
کودکان ،همراهِ کاسب) ،زنان و کودکان در
اقتصاد غیررسمی ،تنها کارکرد شغل ،درآمدزایی.
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زیست کالبدی متمایز
غربتهای محله به دو دستۀ کلی تقسیم میشوند :یک دسته غربتهای قدیمی که طبق اظهارات ساکنین
از آذربایجان غربی به این محل آمدهاند .این گروه از منظر شباهت به نوع پوشش بهنجار محله و ساختار
خانوادگی ،همخوانی بیشتری با وضعیت عام محله دارند و درجۀ ضعیفتری از طرد اجتماعی را تجربه می-
کنند؛ اما در رابطه با غربتهای جدید محله باید گفت ،از شهرهای بابل ،قائمشهر و ساری به این محله
آمده اند .سبک زندگی آنان مبتنی بر کشاورزی در شمال و مهاجرت فصلی به تهران است .این گروه از
طایفههای مختلفی تشکیل شدهاند و خود را یک قومیت میدانند .خردهفرهنگهای میان طایفهها متفاوت
است ،اما از سوی ساکنین محله به یک نام یعنی «غربتیها »9خوانده میشوند .روابط خویشاوندی میان
این گروه اهمیت باالیی دارد و نوع ازدواجها کامالً درونگروهی است .همچنین ازدواج نقش تعیینکنندهای
در ارتباطات میانطایفهای دارد .گرچه سفرهای متعددی میان تهران و مبدأ انجام میشود ،اما نظم سفرها
میان غربتهای شهرهای مختلف متفاوت است؛ به گونهای که تعلقات خانوادگی و مالکیت زمین در مبدأ،
در تعدد سفرها تعیینکننده است.
کولیهای محلۀ هرندی خردهفرهنگهای متفاوتی از نوع بهنجارِ فرهنگیِ غالب در محله دارند که آنها
را از دیگر قومیتها و ساکنین محله جدا میکند .ساختار اقتصادی ،خانوادگی و زیست کودکی متفاوت ،به
لحاظ ارزشی جایگاه دوگانهای در میان کولیها و سایر ساکنین محله ایجاد کرده است .صفیخانی ()9715
اظهار میدارد ،از کولی دو تیپ ایدهآل ساخته شده است .نوع اول «تصویر رمانتیک» از کولی است که در
این تیپ ایدهآل ،کولیها مردمانی رها و آزاد در نظر گرفته میشوند که هنوز تحت سیطره زندگی مدرن و
الزامات شهرنشینی قرار نگرفتهاند .تیپ ایدهآل دوم ،آنان را به عنوان بزهکارانی در نظر میگیرد که یا
دزدند یا قاچاقچی و وجودشان برای زندگی جمعی نوعی آسیب تلقی میشود .در هر دو تعبیر ،زیستن در
فضای مدرن و بهنجار شهری دور از انتظار است .اما واقعیت این است که کولیها به سبب ناشهروندی از

ابزارهای کسب مالکیت بهدور ماندهاند .به تعبیر مرد کولی (75ساله و کشاورز) « 12درصد ما در حلبیآبادها
زندگی میکردیم و همین اتاقهای محله نسبت به زندگی قبلی خیلی تغییر زیادیه»؛ بنابراین زیستن در
اتاقها و بافت فرسودۀ محله نوعی تغییر مثبت قلمداد میشود .کولیهای منطقه بیشتر در ساختمانهای
قدیمی محله ساکن هستند .این ساختمانها اغلب ،بیش از  52سال قدمت دارند و عمالً فرسوده و یا در
حال تخریب هستند.
ــــــــ ــــ ــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .9اسفاری ( )9714دربارۀ کولیها از دو واژۀ غربت برای توصیف وضعیت کولیها در محله و قربت ،برای توصیف آنان در مبدأ
استفاده میکند و معتقد است واژۀ غربت حتی اگر از جانب دیگران به آنها اطالق شده باشد ،توسط خود گروه بازتعریف شده و
با توجه به نحوۀ زیستشان ،آن را با یک بازی زبانی از آن خود کردهاند.
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کولیهای محله اقامتهای کوتاهمدتی را در خانهها دارند .بخشی از علل مربوط به اقامتهای موقت
مربوط به جمعیت باالی کولیهای طایفۀ مهاجر است .به عبارتی به دلیل مواجهۀ جمعی با شرایط جدید،
با شکایتهایی از جانب اهالی مواجه میشوند و در برخی مواقع نیز به امید یافتن سکونتگاه بهتر تعویض
منزل صورت میگیرد .به گفته یک زن کولی (52ساله و بیکار ،ساکن در محله به همراه عروس و پسرش)

«صاحبخانه دو ماهه گفته آبگرمکن رو درست میکنه ،ولی چون ما غربتیم به ما توجه نمیکنن ،ما هم
میریم یه جای دیگه»؛ بنابراین کولیهای محله عمالً امکان سکونت در مکان ثابت را ندارند مگر در
صورت خرید ملک .بخشی از این موضوع خودخواسته است به عبارتی خرید ملک در شمال و در مبدأ
صورت میگیرد .اما بخش دیگر ناخ واسته است و خانوادۀ کولی امکان خرید ملک را نه در محله و نه در

مبدأ نمییابند .به گفته زن کولی (52ساله و بیکار ،ساکن در محله به همراه عروس و پسرش) «ما پولی
نداریم که شمال ملک بخریم .پدرمم نداشته اگه داشتیم که خوب بود ،هرچی درمیآریم خرج خودمون هم
نمیشه .من که نمیتونم کار کنم عروس و پسرم کار میکنند که خرج خورد خوراک هم درنمیآد».
سبک زندگی اتاقنشینی موجب شکلگیری نقشهای دیگری برای کولیهای محله شده است.
«صاحبخانههای کولی» که در تداوم شیوۀ زیست کالبدی کولیها مؤثرند ،از طرفی تعامل کولی و غیرکولی
را محدود و کنترل میکنند .به عبارت دیگر ،قدرت گرفتن برخی از کولیها به واسطۀ نقش صاحبخانه
نوعی کنترل بر تعامالت کولی و غیرکولی ایجاد کرده است .زن جوان کولی (93ساله و دستفروش) می-
گوید« :از اینجا برین ،صاحبخانه نمیذاره با غریبه حرف بزنیم» ،دیگر زن کولی (45ساله و متکدی)
چنـــین میگوید « :اگه بفهمه (صاحبخانه) با غریبهای حرف زدم به شوهرم میگه ،کتک میخورم».
سهم داشتن کولیها در مالکیت محله امکان تغییر بافت فرسوده و نوسازی آن را با موانعی روبهرو
میکند .حضور کولیها در بافت فرسوده محله این پیشفرض را برای مراجعین ایجاد کرده است که کولی-
ها همگی عامل بروز آسیب در محلهاند و این امر کولیها را در معرض آسیب بیشتر قرار داده است .مراجعه
مشتریان مواد مخدر و انواع فحشا به این بافت ،ظن ساکنین به درگیری کولیها در این نوع آسیبها را
افزایش داده است.

طرد اجتماعی ناشی از ساختارهای فرهنگی
از میان مصاحبه شوندگان تنها دو مرد دارای تحصیالت ابتدایی و دو زن دارای تحصیالت راهنمایی بودند.
با اینکه آموزش جهت تغییر شرایط زیست کولیها اهمیت دارد ،فرایند آموزش در وضعیت کنونی با موانع
چندگانهای مواجه است .روند یکسانانگارانه مدیریت فرهنگی محله سیستم یکسان آموزشی را برای
ساکنین در نظر دارد؛ در حالی که آموزش و دسترسی به حداقل سطوح آموزش عمومی ،پیشنیاز کسب
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منابع و ورود به فضای رسمی اشتغال است .کولیها با دو نوع مانع در سطح فرهنگی و ساختاری مواجه
هستند :در سطح فرهنگی ،نگرش کولی به آموزش ،سبک زندگی موقت و سفرهای مکرر تعیینکننده -

است .مرد کولی (00ساله و فروشندۀ آب معدنی در چهارراه) دربارۀ تحصیل فرزندانش معتقد است « :من با
درس خوندن بچههام مشکلی ندارم ،ولی باید بتونن خرجشون رو دربیارند و کاسبی یاد بگیرند .اگر بخوان
هم کاسبی کنن و هم درس بخونن مشکلی نیست» .کار کودک عالوه بر تأمین نیازهای خود ،به نوعی
کسب مهارت جهت زندگی و تنها استراتژی مقبول کولی برای زیستن در شرایط موجود است .مرد جوان

کولی (00ساله و فروشندۀ آب معدنی در چهارراه) میگوید« :ما اگر از بچگی کاسبی رو یاد نگیریم چطوری
زندگی کنیم؟ کاری بلد نیستیم» .عالوه بر نگرش کولیها به کارکرد آموزش ،اقامتهای موقت و سفرهای
بدون برنامه و بی توجه به ساختار و قواعد آموزش در تداوم امکان آموزش کودک کولی اثرگذار است .مرد

کولی (75ساله و کشاورز) با انتقاد به همکیشان خود معتقد است« :بچه تا میخواد به مدرسه عادت کنه،
پدر و مادر می برنش شمال .ممکنه دو هفته سه هفته برنگردند ،خب اگه مدرسه هم بگذاره ،این بچه از
بقیه عقب میافته ،اینها تو خونه با بچه فارسی حرف نمیزنن برای بچه سخته محیط مدرسه ،نه خوب
میتونه حرف بزنه نه مرتب میتونه مدرسه بره».
به لحاظ سطح سواد ،دالیل مختلفی موجب شده است تا بیسوادی و کمسوادی در میان کولیها رواج
داشته باشد؛ برای نمونه ،ازدواج در کودکی و به عبارتی «ازدواج زودهنگام» از جمله موانع ورود به فضای
آموزشی است .پسران اغلب در کمتر از  02سال و دختران از 97سالگی به بعد وارد فرایند ازدواج میشوند و
بالفاصله پس از ازدواج ،فرزندآوریهای مکرر صورت میگیرد .وظیفۀ کسب معاش به زنان واگذار میشود،
به عبارتی «با انگشتر زدن» و بعد از مراسم عقد (ازدواج ثبتشده و یا صیغه ثبتنشده که در طایفههای
مختلف و بر مبنای سن ازدواج متفاوت است) «زن و فرزندان» در «کاسبی» نقش پررنگی مییابند .در
نتیجۀ ازدواج و فرزندآوری زودهنگام ،عدم امکان حضور در فضاهای آموزشی و مهارتی تکرار میشود؛ به

گونهای که به بیان مرد کولی (04ساله و نوازنده) «ما نمیتونیم درس بخونیم ،بچهها درگیر کار میشن
خیلی آدم بتونه درس بخونه پنج کالسه».
در سطح ساختاری «فقدان اوراق هویت» و «طرد در فضای آموزشی از سوی گروههای مسلط» بر
ورود و تداوم فرایند آموزش کولیها اثرگذار است .بهگونهای که «ناآگاهی» از امکان ورود کودک به مدرسه
با وجود فقدان اوراق هویت به صورت گستردهای وجود دارد .زن کولی (93ساله و دستفروش) با اذعان به

بیاطالعی از امکان ورود کودکش به مدرسه میگوید« :بچههام شناسنامه ندارن؛ چون باباشون هم
شناسنامه نداشته» ،زن کولی (52ساله و بیکار ،ساکن در محله به همراه عروس و پسرش)« :نوههام هم
شناسنامه ندارن .شوهرم معتاد بوده .وقتی بود که هرچی درمیآوردم خرجش میشد .بعد هم که رفت و
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میگن کارتن خواب شده ،خیلی وقته ازش بیخبریم شاید اصالً مرده باشه .جوانهای قدیم معتاد بودن
االن مشروب میخورن ،پول کار زنشون رو خرج میکنن».
مسئلۀ حضور کولیها در مدارس در کنار دیگر قومیتها ،با مخالفتهای زیادی مواجه است .حاکمیت
این فضا در مدارس محله ،انگیزه ادامۀ تحصیل در کودکان کولی را بهشدت کاهش داده است .به بیان

یکی از ساکنین (زن 72ساله و خانهدار)« :بچههام رو تو مدرسۀ محله ثبتنام نکردم .اینجا بچههای کولی-
ها هستن .این بچهها خیلی شرورند ،حرفهای ناجور میزنند ،چون از بچگی تو کار بودن و خشونت دیدند
دوست ندارم تو یک مدرسه با بچه من باشن».
شکل زندگی موقت ،اقامتهای نامنظم ،زندگی در فضای اتاقنشینی به صورت جمعی ،کار نوبتی مادر
خانواده و به همراه فرزندان ،زمینهای را فراهم کرده است که عمالً کودکان به طور دائم و مستمر امکان
آموزش ندارند .بر این اساس عالوه بر موانع محیطی ،نوع خاص امرار معاش و درگیری کودک از ماههای
اولیه تولد در فرایند درآمدزایی ،امکان بهرهمندی از سواد را محدود میکند .بنابراین عمالً در دو سطح،
مجموعهای از علل سلبی مانع دستیابی کولی به آموزش میشود و این در حالی است که آموزش از منابع
مهم جهت تغییر و بهبود شرایط زیست افراد در نظر گرفته میشود.

طرد اجتماعی به مثابۀ نفوذناپذیری و جداییگزینی دوسویه
کولیهای محله (ساکنین خانههای قدیمی یا آپارتمانهای جدیدتر) در مواجهه با دیگری ،حضور جمعی
دارند .این مواجهه بسته به جنسیت کولی متفاوت است .به عبارت دیگر ،زن کولی اگر میتوانست دور از
چشم صاحبخانه مصاحبه کند سعی میکرد به بیان مشکالت و دغدغههای خود بپردازد و دیگری را به
شرح روزمرگیهای خود دعوت کند ،اما در مصاحبه با مرد کولی مرزها نفوذناپذیرتر میشدند .به نظر
میرسد جریانی از سلسلهمراتب قدرت در حفظ مرزها اثرگذار باشد .صاحبخانه به دلیل انتفاع از وضعیت
کولی ،اجازۀ رفع انسداد را نمیداد .در این سلسلهمراتب مرد کولی به دلیل بهرهمندی از کار زن اجازه تغییر
شرایط را نمیدهد و زن چنانچه در این جریان قدرت در پایینترین سطح باشد ،جهت تغییر شرایط به بیان
مشکالت خود میپردازد .نفوذناپذیری موجب عدم تمایل سازمانهای مردمنهاد فعال در محله برای رفع

مشکالت گروههای کولی شده است .به بیان کارشناس یکی از سمنهای محله «وقتی به خونۀ کولیها
میریم جمعیت زیادی آدم رو احاطه میکنن ،همکارا میترسن تنهایی سراغ اینا برن».
زیست جمعی در محله و سرمایۀ اجتماعی درونگروهی باال نیاز به سرمایههای برونگروهی را مرتفع
میکند؛ بنابراین امکان نفوذ غیرکولی به اجتماع کولیها نیازمند پیشنیازهایی از جمله احترام و پذیرش
سبک متفاوت فرهنگ کولی است .اهمیت تبادل در فرهنگ کولی ورود سایر افراد به جمع خودی را
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مشروط به تبادل عاطفی ،حمایتگرایانه و یا مادی میکند و فرد تائی 9به دلیل نداشتن این پیشنیازها
عمالً امکان نفوذ به اجتماع کولیها را نمییابد؛ درنتیجه روند طرد دوجانبه در محله در مناسبات روزمره
سایرین با کولیها تقویت و بازتولید میشود.

رسمیتنیافتگی دوسویه
این مقوله سنخهای گوناگونی دارد که عبارتاند از مشکالت شهروندی از منظر حقوقی ،بازی تسلط ،احساس
عدم تعلق و همســـانانگاری که این موارد بازنماییکننده دالیل شکلگیری و تقویت ناشهروندی کولی-
هاست.کولیها خود را یک قومیت میدانند و تمایل به حفظ فرهنگ و خصایص قومیتی خود دارند و حفظ
زبان و تعاریف قومیتی از موفقیت ،در اولویت زیست کولی قرار دارد .جوان 09ساله (مرد و دستفروش) کولی

چنین میگوید« :ما هم مثِ بقیۀ لرا ،کردا ،فارسا ،یه قومیتیم ،ما فرهنگ خودمون رو داریم .هرکی یه جوریه.
مگه میگن چرا لرا اینطوری حرف میزنن ،اینجوری لباس میپوشن؟ ما هم اینطوری هستیم» ،جوان

72ساله کولی (مرد و فاقد شغل مشخص) میگوید« :توی خونه به زبون خودمون حرف میزنیم ،ما زبان
خودمون رو قبول داریم ،ولی بقیه براشون عجیبه میگن این چه زبونی که حرف میزنید .این زبون ماست،
مثل بقیۀ زبونا ،بقیۀ زبونا رو مردم قبول کردند ،ولی زبون ما رو نمیشناسن» .زبان کولی نیز در کنار دیگر
خردهفرهنگهای او از جانب دیگر اهالی اسرارآمیز و ناشناس است.
مشکالت شهروندی از منظر حقوقی با دیگر عناصر فرهنگ کولی تقویت میشود .کولیها بازنمایی
فرهنگی خاصی (با ارزیابی مثبت) در محله ندارند و برای سایر اهالی ناشناخته و دور از دسترس هستند.

یکی از ساکنین (مرد و فاقد شغل مشخص) با اشاره به زنان کولی محله چنین میگوید « :اینا کولیها
هستن ،اگر جرئت داری برو باهاشون حرف بزن» .مرد (12ساله مغازهدار) اظهار میدارد« :اینا دین
مشخصی ندارند ،مسجد نمیآن ،میگن برای ازدواج از جوی آب میپرن برای طالق هم برعکس این کار
رو انجام میدن» .این عقاید و تصورات مشابه آن به دلیل عدم حضور کولیها در روزهایی که محله،
بازنماییهای مختلف دینی و فرهنگی خود را دارد تقویت میشود .زن کولی (71ساله و دستفروش) در

توصیف مراسم مذهبی مربوط به کولیها میگوید « :ما هم شیعه هستیم ،دسته عزاداری داریم محرم
میریم روستا».
نداشتن شناسنامه و اوراق هویت از دیگر موضوعاتی است که زمینۀ انزوای هرچه بیشتر غربتیها را
فراهم میکند .آنها غالباً شناسنامه نداشته ،ازدواج را به شکل رسمی ثبت نکرده و برای کودکان هم
ــــــــ ــــ ــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
9اصطالحی که کولیها برای غیرخودی به کار میبرند.
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شناسنامه دریافت نمیکنند .زن 09ساله کولی (دستفروش) میگوید« :بهزیستی بچهم رو گرفته بود ،خب ما
شناسنامه نداریم کارت والدتش هم تو اسبابکشیها گم شده بود ،آزمایش گرفتن و پول آزمایشها رو هم
گرفتن ،آخرش بچه رو پس دادن» .غیررسمی بودن ازدواج و سهولت ترک آن ،انجام ازدواجهای متعدد را
برای دختران و پسران کولی تسهیل میکند .اما از آنجایی که زنان کولی ،بهویژه در سالهای اولیه ازدواج
در سنین پایین هستند ،در سلسلهمراتب قدرت جایگاه پایینتری نسبت به مردان دارند و آسیب بیشتری از
ناپایداری و غیررسمی بودن ازدواج میبینند .زن کولی (01ساله و دستفروش) از غیبت 92ساله همسرش
میگوید 92« :ساله رفته دو تا کاسب دیگه گرفته ،من و بچههام اینجاییم» .نداشتن شناسنامه موجب عدم
دسترسی این قشر آسیبدیده به حمایتهای قانونی و اجتماعی از جمله بیمه ،یارانه ،حق تحصیل،
مساعدتها ،حقوق سیاسی و حضور در انتخابات شده است .انگیزه برای داشتن شناسنامه با طرح
هدفمندی یارانهها موجب تمایل کولیهای محله برای کسب شناسنامه شده است ،اما موانع اداری و
ناآگاهی از فرایندهای موجود منجر به ناموفق بودن این تکاپو شده است.
منظور از بازی تسلط آن است که زیست روزانه کولیهای محله با نوعی بازی سلطه آغاز میشود که
در این بازی سن و جنسیت تعیینکنندهاند .کودک کولی در جریان روابط قدرت در محله به دالیل
چندگانهای همچون ناشناختگی زبان ،محرومیت از پوشش بهنجار و سبک زندگی جمعی اغلب مورد تسلط
گروههای قدرتمند محله قرار میگیرد .چنانکه پیشتر مطرح شد ایــن محــرومیت امکان ورود به فضای
آموزشی را نیز تحت تأثیر قرار داده است .کودک کولی در سالهای ابتدایی زندگی ،از جانب دیگر گروهها
در هنگام فراغت و کار مورد قضاوت منفی قرار میگیرد .قضاوتهایی که از میان القاب و کشمکشهای
روزانه دیگر کودکان با کولیهای محله قابل دریافت است .درواقع جریانی از مقایسه میان سبک زندگی و
نوع خانواده میان کولیها و غیرکولی در محله وجود دارد که کودک در این قیاس ،بازنده است .به تعبیر

یکی از ساکنین (مرد 43ساله و فروشنده) « لرا و کردا غیرت دارن ،ولی توی اینا معلوم نیست پدر و مادر
بچه کیه ،همگی تو یه خونه زندگی میکنن» .در این بازی تسلط ،کولیهای جدید محله به نوعی
بالگردان 9هستند که ضمن بیقدرتی در فرایند کسب منابع و پیشنیازها برای جذب در فضای بهنجار
جامعه ،مسبب آسیبهای موجود و وضعیت کلی محله در نظر گرفته میشوند .به تعبیر یکی از ساکنین

(مرد 91ساله و فروشنده) «دروازه غار با بقیه جاها فرق میکنه ،اینجا غربتیه که همه کار میکنه ،اینا
مثل ...زندگی میکنن ،برا همین درست نمیشه».
در رابطه با مقوله احساس عدم تعلق باید گفت :کولیها خود را ساکن محله نمیدانند و تهران تنها
جایگاه کار و درآمدزایی است .زن کولی (74ساله فروشنده مترو) در پاسخ به این سؤال که چرا در شمال
ــــــــ ــــ ــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Scapegoat

گروه قومی فاقد قدرت که مورد دشمنی واقع شده و بسیاری از صفات رفتاری ناپسند به آنها نسبت داده میشود.
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کار نمیکند ،میگوید« :شمال کار نیست مگه چند تا چهارراه داره ،مترو نیست ،ولی اینجا کار زیاده».
کولیهای محله ،موطن اصلی خود را شهرهای شمالی میدانند و تهران تنها محل کسب درآمد است.
درواقع محله جایگاه اقامت ارزان و متناسب با سبک زندگی آنهاست.
بــرنامههای فرهنگی و بهداشتی محله تفاوت کولیها را از منظر آگاهی به فضا و میزان شناسایی
نیازها نادیده گرفتهاند .در حالی که به نظر میرسد آگاهیهای اولیه دربارۀ مواردی همچون واکسیناسیون

نزد یک زن کولی شکل نگرفته است .به بیان یکی از کارشناسان« :مادر در مورد واکسیناسیون بچه
اطالعی نداره و یا مراقبتهای کودک را نمیدونه ،مددکار کودک را به مرکز بهداشت میبره» .پزشک

درمانگاه دربارۀ وضعیت سالمت کولیها محل میگوید« :کولیها آگاهی بهداشتی پایینی دارن ،بعضی از
نظر مالی وضعیت خوبی دارن ،ولی زنها در هرشرایطی کار میکنن .چه وضعشون خوب باشه یا نباشه ،به
مریضی حساسن و وقتی مریض میشن مراجعه میکنن ،اما در کل نمیدونن که بچه باید واکسن بزنه یا
مراجعه برای کنترل سالمت بچه ندارن».

حاشیهای شدن اقتصادی
در فرهنگ غربت ،خانواده معنای اقتصادی پررنگی دارد و فرزندان نیز در تأمین معاش نقش فعالی دارند.
کولیهای محله معتقدند «بچه باید کاسبی کنه و خرجش رو دربیاره» .زمانی که از کولیهای بزرگسال در
مورد صرف درآمدهای دوران کودکیشان سؤال شد ،این پاسخ به دست آمد که در بیشتر موارد کودک این
درآمدها را صرف مخارج روزانه خود همچون خریدها و یا تفریحات کــودکانه میکند و بخشی را به
بزرگسال میدهد .زن کولی (93ساله و دستفروش) دربارۀ صرف درآمد در دوران کودکی چنین میگوید:

«ما کار میکردیم بعد با دختر خالهها خرید میکردیم خوراکیای که دوست داشتیم میخریدیم ،بعد با هم
تقسیم میکردیم» .گرچه اغلب این کودکان نقش اقتصادی فعالی در امور منزل دارند ،در طایفهها و
شهرهای مختلف این وضعیت متفاوت است .درواقع زیست کودکی به رغم اهمیت کار کودک در تأمین
مخارج ،در همۀ طایفهها یکسان نیست و لزوماً همۀ کودکان غربت نقش اقتصادی فعال برای خانواده خود
ندارند .برخی صرفاً به اصطالح «پولتوجیبی» خود را از این طریق کسب میکنند .این کودکان در مکان-
های اطراف محله مانند پارکها و محل تردد افراد غیرغربت جهت تأمین مخارج کودکانۀ خود ،از دیگری
طلب پول میکنند؛ برای نمونه ،در پـــارکهای اطراف محله و شهربازی ،کودکان کولی هزینۀ استفاده از
ابزارهای بازی را اغلب از مادران غیرکولی حاضر در پارک طلب میکنند .باید گفت استقالل کودک در
تأمین مخارج خود از ارزشهای مثبت در تربیت کودک کولی تلقی میشود.
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نوع مشاغل نیز میان طایفهها و غربت های شهرهای مختلف متفاوت است؛ به طوری که زنان اهل
ساری بیشتر در حوزۀ کشاورزی فعالیت می کنند و زنان مناطق دیگر به خردهفروشی مــــانند گل-
فروشی ،دستمالفروشی ،سیخ فروشی و اسفند دودکنی مشغول اند .محل فروش نیز در چهارراههای
مختلف شهر و درون واگن های مترو متفاوت است؛ بدین معنی که هریک از این مکانها بیشتر متعلق
به یک طایفه کولی است.
مردان خانوادههای کولی نقش مدیریت نقدینگی و مدیریت نیروی کار را بر عهده دارند؛ به طوری که
خانوادههایی که مردان آنها در محله حضور دارند ،در ساعاتی از روز زنان و کودکان را به عنوان نیروی کار
در چهارراهها پیاده میکنند و در ساعتهای معینی جهت تجمیع نیروهای کار به محل میروند .بدین
ترتیب ،زنان و کودکان در نقش «کاسب» فعالیت درآمدزایی را انجام میدهند و شیوۀ مصرف این درآمد در
اختیار مردان است .حضور مردان در فضای خانگی و در مقابل ،حضور زنان در فضای عمومی تصورات
منفی دیگری دربارۀ کولیها ایجاد کرده است .این جمله در بسیاری از مصاحبهها از سوی اهالی تکرار می-

شود که« :اینا مردهاشون کار نمیکنن .زن باید کار کنه و مرد فقط خرج میکنه .مردهاشون مواظب بچه-
ها هستن تا زن از سر کار بیاد .آشپزی میکنن یا تو قهوهخانهها میچرخن تا زن و بچه از سر کار بیاین،
حتی شنیدم به زنش میگه باید اینقدر تا شب کار کنی ،اگه پول رو نیاره کتک میخوره».
طرد اجتماعی کولیها در طول سالها زندگی در محله و عدم شکلگیری فرایند جذب اجتماعی،
موجب شده عمالً کولیها راهی برای ورود به اقتصاد رسمی نداشته باشند .از سوی دیگر ،نبود اوراق هویت
و طی نکردن دورۀ سربازی موجب شده تا مردان کولی فرصتی برای کسب شغل رسمی نداشته باشند.
فرهنگ لذتجویانه هم در این میان مزید بر علت شده است .تحت چنین شرایطی و به واسطه سکونت در
بخشهای جرمخیز محله ،آنها به سمت اشتغال در حوزۀ اقتصاد جنایی سوق یافتهاند .همچنین تکدی-
گری که یکی از آشکارترین نمادهای طرد اجتماعی در دوران مدرن است (بنیاد جوزف رونتری0222 ،؛ به
نقل از حبیبپور گتابی )01 :9711 ،به شیوه غالب ارتزاق آنان درآمده است و زنان به دلیل موفقیت بیشتر
در این زمینه بیشتر پذیرفته شدهاند .مهارتهای مردان همچون مهارت در نواختن ساز به اندازۀ فعالیت
درآمدزایی زنان موفق نبوده و درنتیجه ،این شکل خانواده مرتب بازتولید میشود .به بیان مرد کولی

(04ساله و نوازنده) «من ساز میزنم از پدرم یاد گرفتم .اونم تو عروسیها میزد .اگر عروسی باشه میرم،
ولی خب االن کسی سازهای ما رو گوش نمیده .کسی پول به خاطرش نمیده ،ولی خانمم که تو مترو
کار میکنه ،بهتر پول درمیاره منم بچه رو نگه میدارم».
ساختار اقتصادی متفاوت موجب بازتعریف شغل و کارکرد آن نزد کولیها شده است .مرد  02ساله

کولی و صاحب دو فرزند چنین میگوید« :من سر چهارراه آبمعدنی میفروشم و خانمم هم در مترو
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فروشنده لوازم آرایشیه .زندگی ما با شماها فرق میکنه شما خیلی کم مسافرت میرین سالی شاید یه بار
برین سفر ،ما اهل تفریح هستیم و یهجور دیگه زندگی میکنیم ،حتی اگر به من یه مغازه هم بدن که کار
کنم نمیتونم همۀ سال سرکار باشم .بعضی هفتهها دستفروشی میکنم و بعد خرج عشق و حال میکنیم.
نه اینکه همه رو خرج کنم .زمین خریدم ،ماشین خریدم و دارم قسط میدم ،ولی اینکه یکجا کار کنم برام
خیلی سخته به دستفروشی عادت کردیم .اینجوری کارمون دست خودمونه».

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف شناسایی علل طرد اجتماعی کولیها و موانع بازپیوند اجتماعی کولیهای محلۀ
هرندی انجام شد .نتایج پژوهش حاکی از آن است که کولیهای محله به دالیل متعددی مورد طرد قرار
گرفتهاند .این عوامل که فرایند حضور و کنش فعاالنه کولیها در محله را با اخالل مواجه میکند از بُعد
فردی و ساختاری قابل طبقهبندی است .از منظر فردی چنانکه مطالعۀ پروین و درویشیفرد ( )9714هم
نشان میدهد هیجانخواهی ،لذتجویی و فقدان عالقه به کار مستمر ،موجب عدم تمایل به حضور در
فعالیتهایی شده است که نیازمند کار مستمر و پیگیر است .کولـــیهای محله صدایی چه در قالب کنش
نهادمند و یا کنش جمعی غیررسمی ندارند .سمنهای فعال در محله کمتر موفق به جذب کولیها در فرایند
مهارتآموزی شدهاند .کولیها از محرومیتهای بهداشتی ،آموزشی و مهارتی رنج میبرند .در حالی که
چنانکه چارچوب استراتژی ادغام رُماها نشان میدهد این سه حوزه سهم مهمی در بهبود وضعیت کولیها
دارند .همچنین کولیها به دلیل فقدان اوراق هویت از حمایتهای حداقلی چون دریافت یارانه محروم
ماندهاند؛ بنابراین عمالً کولیهای محله ،امکان چانهزنی مؤثر هم به دلیل فقدان یک چارچوب نهادی
حمایتکننده و هم فقدان اوراق هویتی ،برای تغییر شرایط را نمییابند.
این مطالعه نشان میدهد طرد اجتماعی کولیها به علت برهمکنش مجموعهای از عوامل فرهنگی و
ساختاری است که با ساخت کنونی سیاستگذاریها بازتولید و تقویت میشود .به تعبیر بوچارت ،9فردی به
لحاظ اجتماعی مطرود است که به لحاظ جغرافیایی مقیم در یک جامعه باشد و در فعالیتهای روزمره و
متعارف شهروندان آن جامعه مشارکت نداشته باشد (بوچارت و همکاران9111 ،؛ به نقل از خواجه صالحانی
و آزاده .)9714 :کولیها به رغم حضور طوالنیمدت در جغرافیای محله ،امکان ورود به مناسبات بهنجار
محله را نیافتهاند .آنها الزامات اولیه جهت ورود به فضای رسمی را ندارند و به دلیل فقدان صدایی نهادی،
مطالبات شنیدهشدهای در حوزۀ سیاستگذاری ندارند .این وضعیت در میان کولیها در دیگر کشورها نیز
وجود دارد که سیاستگذاری اجتماعی روشهای مختلفی را برای رفع آن پیشنهاد میدهد؛ برای مثال
ــــــــ ــــ ــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Bochart
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چنانکه مطالعۀ استانکوفسکی 9و همکاران ( )0291دربارۀ رُماها در شرق اروپا نشان میدهد ،یکی از دالیل
عدم ورود کولیها به مناسبات فضای رسمی ،فقدان مهارت و ظرفیت برای حضور در فرایند توسعه است
که از طریق کارآفرینی اجتماعی و در قالب مهارتهای رسمی و غیررسمی این نقیصه تاحدی قابل رفع
است .این مطالعه نیز نشان میدهد که کولیهای محله عالوه بر اوراق هویتی ،ابزارهای رسمی و
غیررسمی برای ورود به زیست بهنجار را نداشتهاند.
کولیها در سه سطح طرد اجتماعی را تجربه میکنند؛ در سطح فردی و با خردهفرهنگی که بهعنوان
خردهفرهنگ زیرطبقه در نظر گرفته میشود همزیستی مسالمتآمیزی را برگزیدهاند .این همزیستی موجب
جداییگزینی دوجانبه از جانب گروههای کولی و غیرکولی شده است که سرمایۀ اجتماعی درونگروهی را
به ضرر سرمایۀ اجتماعی برونگروهی کاسته و میزان احساس تعلق به محله را تحت تأثیر قرار داده است و
بر شکلگیری پیوندهای ضعیف با سایر گروهها به منظور ادغام در محله تأثیرگذار بوده است .در این سطح
از آنجایی که زنان کولی حضور کمتری در فضاهای جمعی محله همچون قهوهخانهها دارند ،تعامالت
برون گروهی کمتری نسبت به مردان دارند .در سطح ساختاری موانع رسمی و غیررسمی ،ادغام و مشارکت
کولی در سطح محله را مانع میشوند .این موانع برای زنان و مردان کولی وجود دارد و هردو با موانع
حقوقی جهت ورود به اشتغال رسمی و ساختارهای بهنجار شغلی مواجه هستند ..چنانکه مطالعۀ صبوری
( )9719نیز نشان میدهد کولیها از منظر تسلط و سالمت تنها گروهی هستند که در پایینترین سطح در
نظر گرفته میشوند.
کولیهای محله از کودکی با محرومیت از پوشاک و مواد مغذی مناسب و مراقبتهای بهداشتی اولیه
چون واکیسناسیون در جریان جداماندگی تثبیت میشوند .همچنین اقامتهای کوتاهمدت و فقدان مسکن
مناسب ،آنان را از بهرهمندی از تسهیالت رسمی محروم میکند .مطالعۀ دوسوتو 0و همکاران ( )0225نشان
میدهد مهمترین دالیل طرد اجتماعی کولیها محرومیت آنها در دریافت غذا ،پوشاک و مسکن است که
نگرانیهای عاطفی ناشی از جداماندگی از زندگی اجتماعی و اقتصادی بر آن میافزاید.
به رغم حضور طوالنی کولیها در محلۀ هرندی هنوز مردم محله آنهــا را ایرانــــــی نمـــیدانند.
درواقع منطبق با ادبیات طرد اجتماعی ،مفهوم غیرسازی یا دیگریسازی هم از جانب ساکنان غیرغربت
محله و هم از جانب غربتها تولید و حفظ میشود .درواقع فرایند ساخت دیگری در محله فرایندی
چندسویه است که از طریق غربتها ،غیرغربتها و سایر نهادهای حاضر در محله تولید و حفظ میشود.
تفاوتهای برجسته و مرزهای نفوذناپذیری در این میان پررنگتر میشود.
ــــــــ ــــ ــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Stankovskiy
2. De Soto
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دربارۀ فهم و پنداشت جمعیت غیرکولی محله از کولیها ،تصورات قالبی به تمامی اهالی غربت محله
تعمیم داده میشود .این تصورات قالبی حوزۀ دین و مذهب ،آداب و رسوم ،شیوۀ ازدواج ،روابط خانوادگی و
حتی روابط شخصیشان را دربر میگیرد .به عبارتی غیرسازی تعمیمیافته در کلیۀ شئونات زندگی کولیها،
پیشفرض غالب ساکنین غیرکولی است .با این پیشفرض هرگونه تعامل با کولی از کودکی منع میشود.
جریان انسداد اجتماعی با رسمیتنیافتگی و محرومیت از اوراق و اسناد هویتی تداوم مییابد.
اهالی غربت ،بهویژه جوانان به سوادآموزی و کسب مهارت تمایل نشان میدهند ،اما شیوه زیست آنها
به گونهای است که عمالً فرصتی برای آموزش دیدن نمییابند .این محرومیت برای هر دو جنس وجود
دارد و ازدواج در کودکی و نوجوانی و فرزندآوریهای مکرر بر تداوم عدم امکان سوادآموزی و مهارتآموزی
میافزاید .به بیان آمارتیاسن 9فرد قابلیت تغییر شرایط و آزادی داشتن انتخابی بهتر را نیافته و در چرخۀ
ترک تحصیل ،عدم کسب مهارت و نبود امکان تغییر وضعیت قرار گرفته است.
نوع اشتغال زنانه و در مقابل ویژگی مصرفکنندگی مردان در خانوادههای کولی موجب تشدید فاصلۀ
کــدهای رفتاری آنها با ارزشهای محله شده است و در بازتولید طرد اجتماعی کولیان نقش اساسی دارد.
یادگیری فرایند هادوری توسط کودکان جهت تأمین مایحتاج خودشان از این ذهنیت بزرگساالن ناشی
می شود که کودک باید خرج خود را بدهد؛ بنابراین بدون اصالح این ذهنیت کولی بزرگسال ،نمیتوان
مداخلهای مثبت در جهت کاهش فعالیت کودکان کار داشت .مطالعۀ اسفاری ( )9714نیز اهمیت هادوری
در فرهنگ کولی را نشان میدهد.
مناسبتهای فرهنگی همواره مأمن قابل اتکایی برای شکلگیری تعامالت مثبت و دوری از تصورات
قالبی منفی میان خردهفرهنگهاست .اما با توجه به رجعت کولیها به موطن اصلی خود جهت برگزاری
مراسمها ،هیچ فضایی برای ابراز وجود و نمایان کردن جلوههای فرهنگی آداب و رسوم کولیها در این
سالها در محلۀ هرندی فراهم نشده است .در نتیجۀ این شرایط ،جداییگزینی غربتها از دیگر اهالی محل
روزبه روز تقویت شده است .تحت این شرایط ،طرد اجتماعی سنگینی نسبت به جامعه کولی در محلۀ
هرندی شکل گرفته است .به نظر میرسد سیاست غالب فرهنگی ،مبتنی بر گروههای مسلط و
همانندسازی بوده است؛ در حالی که مطالعات در دیگر کشورها نیز نشان میدهد سیاستهای فرهنگی
تکثرگرا و به رسمیت شناختن تفاوتهای فرهنگ کولی ،میتواند در ایجاد پیوند اجتماعی میان جامعه
کولیها و سایر فرهنگها اثرگذار باشد.
از آنجایی که زیست کولی بر تبادل استوار است ،ورود به جمعیت کولیها نیازمند یک فرایند تبادل-
محور است .گام نخست در این فرایند ،بازاندیشی در سیاست فرهنگی محله و به رسمیت شناختن هویت
ــــــــ ــــ ــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Amartya Sen
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جمعی کولیها و به رسمیت شناختن مهارتها و توانمندیهای آنهاست .گام دوم ،رفع موانع شهروندی از
جمله فقدان اوراق هویت و روند حمایتی و آگاهیبخش در این زمینه است .گام سوم ،دخیل ساختن مردان
کولی در روندهای مهــارتآموزی از طریق روشهای تبادلمحور است .باید توجه داشت ،انجام این گامها
بدون اعتمادسازی و ایجاد صدای جمعی کولیها ممکن نخواهد بود.
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