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 های محلۀ هرندی تهرانموانع بازپیوند اجتماعی کولی

2، مریم ابراهیمی1میترا عظیمی
 

 81/81/8991تاريخ پذيرش:   81/9/8991تاريخ دريافت:   

 چکیده 
د که های مهاجر به این محله هستنهای محلۀ هرندی تهران )دروازه غار سابق( از جمله گروهکولی

ها، اند. سبک زندگیِ مصرفی کولیدر آن سکنی گزیده 9731سفید در سال  پس از تخریب منطقۀ خاک

ترین و در عین حال در فرسودهاقتصاد مبتنی بر هادوری با عاملیت زنان و کودکان، سکونت 

ی دیگر خیزترین بخش محله، شرایطی فراهم آورده است تا این گروه با طرد شدید اجتماعی از سو جرم

ها نیز به عنوان یک گروه اجتماعی در محله اهالی محله مواجه شوند. این در حالی است که کولی

گیرد. این ویژه فرزندانشان شکل میاند و بخشی از هویت محله در آینده از طریق آنها، به ساکن

طرد های های ساکن در محلۀ هرندی و فهم زمینهپژوهش با هدف بــازشناسی وضعیت کولی

استفاده در این پژوهش کیفی بوده و از تحلیل  اجتماعی آنها انجام شده است. روش تحقیق مورد

 02برفی با گیری هدفمند و گلولهها بهره گرفته شده است. بدین منظور از طریق نمونهموضوعی داده

ته شده است، که با ساختاریاف نفر از اهالی غیرکولی مصاحبه نیمه 92های ساکن در محله و نفر از کولی

ای از عوامل دهد، مجموعهاین تعداد مصاحبه، اشباع اطالعاتی حاصل شد. نتایج این تحقیق نشان می

ها به های محله اثرگذارند که از ورود کولیدر سطح فرهنگی، فردی و ساختاری در ایجاد شرایط کولی

کنند. بنابراین یوند اجتماعی جلوگیری مییابی برای تغییر شرایط و ایجاد پحوزۀ آموزش، اشتغال و قدرت

توجهی به عوامل ساختاری، خطایی  ها به موضوع عاملیت فردی و بیتقلیل علت طرد اجتماعی کولی

 های محلۀ هرندی است. راهبردی در رفع طرد اجتماعی کولی

 طرد اجتماعی، پیوند اجتماعی، توسعۀ محلی، دروازه غار، محلۀ هرندی. واژگان کلیدی:

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
 ؛ پست الکترونیکی: )نویسندۀ مسئول(ای دانشگاه عالمه طباطبائی ریزی اجتماعی، توسعۀ شهری و منطقه. استادیار برنامه 9

  mtrazimi@gmail.com    

  ebrahimi.m95@yahoo.com ؛ پست الکترونیکی: . دکتری رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی 0
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 مقدمه و بیان مسئله

های مهاجری هستند که مرزهای هویت های زبانی و فرهنگی از جمله گروهها با تنوع طوایف و ریشهکولی

مندی از مزایایی همچون اشتغال، اند و در نقاط مختلف دنیا به لحاظ میزان بهرهجمعی خود را حفظ کرده

رو هستند. کولی ها عالوه بر منطقۀ خاورمیانه، در  ای روبهچندگانههای تبعیضبهداشت و مسکن مناسب با 

شدند و علت این خوانده مـــی 9قرن چهاردهم در اروپا نیز حضور پیدا کردند. آنها اغلب با نام جیپسی

 (.71: 0223، 7اند )کنریک به اروپای شرقی مهاجرت کرده 0گذاری این تصور بوده است که آنها از مصر نام

ی و زبانی بسیاری دارند. بر اساس مکان و زمان مهاجرت و همچنین عامل زبان سه ها تنوع فرهنگکولی

کنند. دوم،  که بیشتر در اروپا و آمریکا زندگی می« 4رُم»ها وجود دارد نخست،  دسته اصلی در میان کولی

تان، که در ارمنس« 1لوم»که در کشورهای خاورمیانه و بیشتر در سوریه، مصر و ترکیه و سوم، « 5دُمی»

های طوری که تفاوتهای متجانسی نیستند؛ به کنند. این افراد، گروه ایران و آسیای مرکزی زندگی می

ها شود. در میان این سه گروه، بیشترین تحقیقات بر روی رُمشغلی، زبانی و مذهبی در بین آنها دیده می

  (.03: 0294، 3اند )اوزتسلرتهها کمتر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفها و لومصورت گرفته و دُمی

ویژه در مناطق شهری و حاشیه شهرها از شمال تا جنوب از شرق تا استان به 02ها در در ایران کولی

ها در شهر تهران، محلۀ های اصلی استقرار کولی(. یکی از کانون00: 9733غرب پراکنده هستند )افشار، 

ها که مردم محله به آنها کولی است. از میزان جمعیت)دروازه غار سابق(  90هرندی واقع در منطقۀ 

ها ساکن محلۀ شود حدود صد خانوار از کولیگویند آمار دقیقی در دست نیست، اما برآورد میمی« غربت»

های محله، جمعیت نفری کولی های مرکز آمار ایران مبنی بر بُعد خانوار پنجبا توجه به داده هرندی باشند.

محلۀ هرندی، حدود دو  1نفری هزار04شود. یعنی از جمعیت ز پانصد نفر تخمین زده میاین قشـر بیش ا

 .(9715درصد کولی هستند )آمارنامه شهر تهران، 

ها در محلۀ هرندی از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی دارای اهمیت است. به لحاظ وضعیت کولی

گری، اشتغال در نجام اعمالی همچون تکدیهای محله با سبک زندگی خاص خود ااقتصادی کـــولی

بخش غیررسمیِ اقتصاد مانند دستفروشی یا ورود در اقتصاد جنایی مانند خرید و فروش مواد مخدر، 

اند. به لحاظ کالبدی در تمامی مشروبات الکلی و انجام قمار در دور باطل فقر اقتصادی گرفتار آمده

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Gypsy 
2. Egypt 
3. Kenrick 
4. Rom 
5. Dom 
6. Lom 
7. Ozatesler 

8. http://harandi.mytehran.ir/Default.aspx?tabid=99789( 07/7/9713مراجعه:  تاریخ)  
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های فرسودگی یعنی ریزدانگی، ن، بافت کالبدی دارای ویژگینشیهای کولیویژه بلوک های محله به بخش

های نامناسب و پایین بودن سطح بهــــداشت محیطی های محدود، زیرساختمصالح ناایمن، دسترسی

دفاع شهری محمل است. همچنین تنگی معابر و نفوذناپذیری بافت محلـــــه، ضمن ایجاد فضای بی

های فرسوده و فاقد امکانات اولیه طور کلی، خانهفراهم کرده است. به مناسبی برای ایجاد و تداوم بزه 

تر محله ـ با های قدیمیها دارد که برخی از آنها نیز توسط کولینام کولیزندگی در محله، مشتریانی به 

بافت اند. بر همین اساس مشتریان خُرد مواد مخدر به این  ها ـ خریداری شدهکارکرد اجاره به سایر کولی

های حاصل از تخریب منازل ویژه در زمین ها، بهخوابکنندگان و کارتنبیشتر مراجعه دارند و تجمع مصرف

ها در فرسوده، بر افزایش احساس ناامنی در محله دامن زده است. از نظر شرایط اجتماعی، حضور کولی

بهداشتی، در کنار سبک خاص های فرسوده و فاقد امکانات تر محله، زندگی در خانههای پرآسیببخش

پذیر شده است که عمالً امکان ورود هایی پرجمعیت و آسیبازدواج زودهنگام و تعدد فرزندان، مولد خانواده

ها های اولیه بهداشتی را ندارند و در معرض انواع بیماریمندی از امکانات و آگاهیآموزش و بهره به حوزۀ

واسطۀ این شرایط از دیگر کودکانِ ساکن در محله متمایز ها به ن کولیاند. فرزندا ها قرار گرفتهو کاستی

کنند. همچنین زندگی ای از ناکامی و ناشهروندی را از دوران کودکی تجربه میهستند و در عمل چرخه

ها، حضور مستمر آنها در فضای محله و عدم رعایت موازین بهداشتی، پوشش نامناسب گروهی کــولی

های مندرس و کودکان بدون پوشش مناسب( گری با لباسن )زنان به سبب شغل تکدیزنان و کودکا

 نارضایتی همسایگان و عابران غیرکولی را به دنبال داشته است. 

های متعددِ توسعه که در این محله به انجام رسیده است، نقش و دهد، در برنامهها نشان میبـــررسی 

که « توسعۀ محلۀ هرندی»در نظر گرفته نشده است. برای مثال، سند ها جایگاه مشخصی برای گروه کولی

های های ساکن در محله و خصیصهتدوین شده است، حساسیت مشخصی دربارۀ کولی 9713در سال 

« دهی فضای شهری محلۀ هرندی طرح توسعه و سامان»فرهنگی آنان نداشته است. سند دیگری با عنوان 

ها و زندگی آنها در بافت ت نیز بدون توجه به زیست جمعی کولیتدوین شده اس 9712که در سال 

دهی فضای  فرسوده، اصالحات کالبدی کلی را پیشنهاد داده است )گزارش مرحلۀ اول طرح توسعه و سامان

ها عمالً نادیده های فرهنگی زیست کولیها و تفاوت(؛ بنابراین، خصیصه9712شهری محلۀ هرندی، 

تنها شرایط زیست آنها رو به بهبود نگذاشته است، بلکه  مین دلیل، در طی زمان نهگرفته شده است. به ه

اند. در این شرایط، خانوارهای کولی از بسیاری خدمات اجتماعی، آموزشی و روز بیشتر منزوی شده روزبه

نفره با 522وه شوند؛ بنابراین استقرار این گرمانند و در عمل وارد روند توسعه نمیبهداشتی محروم باقی می

شود که با شدت بیشتری های جدیدی میگیری نسلویژگی فرزندآوری باال در محلۀ هرندی، موجب شکل

ها و های آتی مولد بروز انواع آسیب تواند در سالآیند و این امر میدر تله فقر و طرد اجتماعی گرفتار می
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نگاری ین پژوهش با اتخاذ رویکرد مردمشده، ا اشاعۀ آن در سطح محله باشد. در راستای مسائل مطرح

های ساکن در محلۀ هرندی به لحاظ شرایط . وضعیت کولی9انتقادی در پی پاسخ به این سواالت است: 

های . دالیل ایجاد طرد اجتماعی شدید نسبت به گروه کولی0اقتصادی، اجتماعی و کالبدی چگونه است؟ 

های پیشنهادی در جهت کاهش آمده سیاست دست ای بههمحلۀ هرندی چیست؟ در انتها بر اساس پاسخ

 شود.ها ارائه میطرد اجتماعی کولی

  پیشینۀ تجربی

های خاص از قبیل پژوهشگران حوزۀ علوم اجتماعی طی سه دهۀ اخیر در حوزۀ مطرودیت اجتماعیِ گروه

(، اسفاری 9733افشار )های  توان به مطالعهاند که از بین مطالعات، می ها در کشور مطالعه کردهکولی

طور کلی مطالعات این حوزه را ( اشاره کرد. به 9714فرد ) ( و پروین و درویشی9715خانی )(، صفی9715)

(، 9715خانی )های صفــی نگر مانند مطالعهبندی کرد: مطالعـات عوامـلتوان در سه دسته تقسیممی

( و 9711پیامدنگر مانند مطالعۀ نامنی و همکاران ) (؛ مطالعات9714فرد ) (، پروین و درویشی9715اسفاری )

 (.0294) 0( و لن و جونز0297و همکاران ) 9مانند تحقیقات کرولی گذارانههمچنین مطالعات سیاست

هایی از (، روایت9715خانی ) های محلۀ هرندی، تحقیقات محدودی انجام شده است. صفیدربارۀ کولی

ترین ها در شهر تهران را بررسی کرده است. او مکررترین و عمدهولیکولی بودن و نحوۀ حضور اجتماع ک

ها با محیط اجتماعی پیرامون خود را شامل چهار چرخۀ گدایی ـ مصرف، اعتیاد ـ پاکی، زندان ـ تعامالت کولی

ی به (، بر اهمیت هادور9715دهد. اسفاری )آزادی و روابط ناپایدار جنسی در پرتو مفهوم آستانگی توضیح مـی

 کند. هادوری به معنای گدایی با سماجت است که بهها اشاره میعنوان آیینِ گذار به بزرگسالی نزد کولی

شود و از درونِ نظام ارزشی و فرهنگی جامعه اکثریتی  ها دیده میعنوان فعالیت روزمره در چهارراه

ها را به ای از ویژگیجموعهم فرهنگ فقر،(، دربارۀ خرده9714فرد ) جوشد. پروین و درویشی مـــــی

خواهی و ها شامل فقدان فرهنگ کار، ارزشمندی فقر، هیجاندهند. برخی از این ویژگی هــا نسبت می کولی

ها در ( بر پیامدهای طرد اجتماعی کولی9711نامنی و همکاران )توجهی به قانون است. جویــی و بـــیلذت

های خاص اجتماعی دهد هرچه افراد یا گروهایج این پژوهش نشان میکنند. نتامنیت سایر ساکنین اشاره می

 اندازند.بیشتر طرد شوند و در انزوا قرار گیرند، امنیت اجتماعی افراد جامعه را به همان نسبت به خطر می

های ها با زبان، فرهنگ، نگرشها یا همان کولی7دارند رُمایی(، اظهار می0297کرولی و همکاران )

ترین مسائل  کنند. یکی از مهمهای سکونت و وضعیت قانونی متفاوتی در اروپا زندگی میشیــوه دینی،

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Crowley 
2. Lane& Jones  

3 Roma 
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برند. این وضعیت در مورد زنان کولی به سر می 9درصدشان در فقر و طرد اجتماعی 12آنان این است که 

 0299سال شده است. در  هایی برای رفع طرد اجتماعی آنان مطرح سیاست 0221بدتر است. از سال 

تدوین کرده است که تمامی اعضای  0«های ملی ادغام رُماهااستراتژی»کمیسیون اروپا، چارچوبی با عنوان 

 اتحادیه آن را پذیرفتند. 

ها یا رُماها با کمبود دهد، کولیاند که نشــان میای را در بریتانیا انجام داده(، مطالعه0294لن و جونز )

تر از حداقل دستمزد مشغول به کارند. تند و یا اینکه در مشاغل با درآمد پایینهای اشتغال مواجه هسفرصت

سال کمتر از دیگران در انگلستان است. لن و جونز معتقدند، برخی از  90تا  92ها نیز امید به زندگی کولی

ی های موجود در زندگتبعیضگذاری همچون آموزش، بهداشت و اشتغال در رفع  های مهم سیاستحوزه

ها در سیستم آموزشی پیاده شده هایی برای جذب کولیها مؤثر هستند؛ برای مثال، در بریتانیا برنامهکولی

شده است. در حوزۀ  های ساالنه برای تحصیل کودکان کولی در نظر گرفته  هزینه است. در شهر ولز، کمک

دهد در این ه تحقیقات نشان میک شده است. چنان  ای تدوینآموزی ویژههای مهارتاشتغال نیز برنامه

 اند.  ها در نظر گرفته کشورها عوامل ساختاری را عالوه بر عاملیت در تحلیل شرایط کولی

های آنها و اهمیت فرد در ها، بر خصیصهشده دربارۀ کولی شود که اغلب مطالعات انجاممالحظه می

دهنده ها در محله نشانروند محرومیت کولیاند؛ در حالی که تداوم اش تأکید زیادی داشته وضعیت زندگی

شده  پردازد. درواقع در تحقیقات انجامتری است که مقاله حاضر به بررسی این عوامل میعوامل پیچیده

چنین مها نادیده انگاشته شده است؛ هبخش وضعیت کولیهای تداومتوجه به عوامل ساختاری و زمینه

ها که امکان عاملیت، در بررسی موضوع کولیتأکید دارند؛ در حالی اغلب مطالعات بر فقدان عاملیت آنان 

ها از اهمیت محوری دارد و این تحقیق نیز بدان توجه دارد؛ زیرا میزان و امکان برخورداری جمعیت کولی

ها گذاری اجتماعی همچون آموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی در تغییر وضعیت کولیهای سیاستحوزه

 ای دارد. نندهکنقش تعیین

 مالحظات مفهومی

ای که در این مطالعه استفاده شده است، در ادامه جهت ایجاد حساسیت نظری،  با توجه به رویکرد کیفی

طرد »گذاری اجتماعی سازۀ مفاهیم مرتبط با مسئله مرور خواهند شد. یکی از مفاهیم کاربردی در سیاست

است.  گرفتهای دربارۀ آن صورت سازی گستردهت و تئوریمفهومی پویا و چندبُعدی اس است که« اجتماعی

ها، قدرت و شبکه های مشارکت، حقوق شهروندی، دسترسی به فرصتطرد اجتماعی بر حسب مؤلفه

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Social Exclusion 

2.  National Roma Inclusion Strategies 
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ای اشاره شود. از منظر مشارکت، طرد اجتماعی به فرایندهای نهادی و جامعهاجتماعی ضعیف، تعریف می

: 9710کند )فیروزآبادی و صادقی، ارکت کامل در زندگی اجتماعی طرد میها را از مشدارد که برخی گروه

نفسه نوعی از طرد  (. طرد اجتماعی ارتباط نزدیکی با ایده شهروندی دارد و نداشتن منزلت شهروندی فی03

ها برای بهبود شرایط خود سختی قادر به کسب فرصت ها، افراد مطرود بهاست. از نظر دسترسی به فرصت

قدرتی و فقدان قدرتی درگیر هستند. به عبارت دیگر، طرد اجتماعی به عنوان بینتیجه با نوعی بیو در

شود که مانع دسترسی توانمندی در سطح فردی یا به عنوان مانع ساختاری در سطح اجتماعی تعریف می

های را از شبکه (. این شرایط افراد01شود )همان: ها به منابع مرتبط با حقوق شهروندی میبرخی گروه

 کند.ای در بهبود وضعیت افراد دارند محروم میکننده ارتباطی و اجتماعی که نقش تعیین

در بیان فضای مفهومی و تبیین مطرودیت اجتماعی از ابعاد فرایندی، پیامدی  (0220) 9ویسلز و میدما 

توان دو دسته یت اجتماعی میجویند. از دیدگاه آنها برای مطرود و هنجاری مربوط به این سازه بهره می

دلیل را در نظر گرفت: نخست، دالیل ناظر بر فرایندها و دوم، دالیل ناظر بر پیامدها. این دو، مفهوم 

را به عنوان عامل محوری پیامدها « ترکیبات مناسب منابع»عنوان عامل اصلی فرایندها و  را به« تعلق»

کنند که مطرودیت پیرامون مفهوم اعتماد مطرح می کنند. آنها همچنین سه دسته علل رامعرفی می

طور ضمنی در این رویکرد، این مسئله وجود دارد که دهد. به اجتماعی را به یکپارچگی اجتماعی پیوند می

مطرودیت اجتماعی خود دارای یک بُعد سومِ هنجاری هم در فرایند و هم در پیامد است. بر اساس نظر 

گاه  وجود آید، آن نیادی در تعلق، اعتماد یا دسترسی به ترکیب مناسبی از منابع بهدو، اگر یک نارسایی ب این

( سه سطح تحلیلی نیز برای هریک از این ابعاد 0220مطرودیت اجتماعی رخ خواهد داد. ویسلز و میدما )

ا جهان شود، سپس به ناحیه، گروه یا شبکه که همان جامعه یکنند که از سطح فردی آغاز میشناسایی می

دربارۀ  0. گیدنز(9711رسد )غفاری و امیدی، زیست است و درنهایت به سطح ساختــاری و اجتمــاعی می

های این پدیده را برای کسانی که فاقد محل دائمی برای سکونت طرد اجتماعی یکی از حادترین مثال

الً از بسیاری از امکانات کند. درواقع افرادی که محل سکونت مشخص و ثابتی ندارند عمهستند مطرح می

مانند. از نظر گیدنز طرد ممکن است ابعاد مکانی  که نیازمند محل سکونت ثابت و مشخص است دور می

توانند متفاوت ها از نظر امنیت، شرایط دسترسی، خدمات و تسهیالت عمومی میداشته باشد و برخی محله

ویژه در متعددی در ایجاد طرد اجتماعی وجود دارد؛ به (؛ بنابراین عوامل411: 9711باشند )گیدنز و بردسال، 

  هاست.ها و در محالتی مانند محلۀ هرندی که درگیر انواع آسیبهایی همچون کولیگروه

 کننـــده های محله کمکمفهوم دیگری که در کنار سازۀ طرد اجتماعی در بررسی وضعیت کولی

-ها و گروهباالیی است و قومیت ی دارای تنوع فرهنگیبررس است. محلۀ مورد« فرهنگیسیـــاست»است، 

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1.Wessels& Miedema 
2. Giddens 
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(، چهار نوع سیاست 0222) 9های مختلف ایرانی و غیرایرانی در محله حضور دارند. سیدانیوس و پتروچیک

است که در این الگو از افراد انتظار  0کنند. مدل اول همانندسازیقومی در جوامع چندفرهنگی را معرفی می

بان، لباس، هنجارها و عقاید و احساس تعلق فرهنگ مسلط منطبق کنند. بر این اساس رود خود را با زمی

، 7شود. در مدل دیگ ذوبیک فرهنگ بهنجار تعریف و هرگونه تفاوت با این فرهنگ انحراف تلقی می

ارزشی جهت ارائه به فرهنگ مسلط دارند. در الگوی  های بابرخالف وضعیت قبلی همۀ مهاجران سرمایه

شوند تا های مذهبی، قومی و نژادی مجاز شمرده شده و حتی ترویج میتفــــاوت 4یا مدل تکثرگرا سوم

فرض این مدل وجود یک احساس مشترک های اجتماعی مهم و باارزش باقی بمانند. پیشبه عنوان هویت

تمایل به ، 5تر است. در مدل چهارم یا گروه مسلط های مختلف نسبت به جامعه بزرگفرهنگدر خرده

های مثبت های مسلط از ارزشمراتب گروهی وجود دارد. گروه دهی جامعه بر اساس سلسله سازمان

های های تابع مجبور به پذیرش ارزششوند و گروهاجتماعی چون قدرت، منزلت و امتیازات برخوردار می

ای از عوامل ل چندگانهرسد عوامنظر میشوند. به  اجتماعی منفی مانند، فقر در سالمتی و تحصیل می

های محله دخیل باشند که بر نوع پیوندهای گذاری در وضعیت کـــولیفرهنگی، ساختاری و سیاست

گیری چنین رسد نوع سیاست فرهنگی موجود بر امکان شکلبه نظر میاجتماعی آنان نیز اثرگذار هستند. 

 پیوندهایی نیز اثر داشته است.

  تحقیق   روش

نگاری انتقادی بوده و تحلیل اطالعات به صورت موضوعی تحقیق از نوع کیفی و مردم روش مطالعه این

شود و با تحلیل نگاری انتقادی به مباحث مربوط به قدرت و سلطه وارد میصورت گـرفته است. مـــردم

( 1: 0290) 1کند. به گفته مدیسناین عوامل شرایط بهتر شدن و موانع بهبود وضعیت را بررسی می

عدالتی در یک حوزۀ زندگی خاص آغاز  نگاری انتقادی با مسئولیت اخالقی برای رسیدگی به روند بی ردمم

شود. بر اساس این روش، در مرحلۀ اول با استفاده از مشاهدۀ مشارکتی و تجربۀ زیستۀ محقق، می

ذاری شد و در مرحلۀ آوری و کدگ ها در محله و رویکرد سایرین به آنها جمعاطالعات اولیه از وضعیت کولی

-های تحقیق از نمونهجهت انتخاب نمونه های تحقیق انجام شد.ساختاریافته با نمونه های نیمهبعد مصاحبه

ها به دلیل فقدان هایی از جامعۀ کولیبرفی استفاده شده است. در انتخاب نمونهگیری هدفمند و گلوله

شونده به انجام مصاحبه ب دارد. تمایل مصاحبهسوژگی، عاملی همچون امکان برقراری تعامل وجه غال

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Sidanius& Petrocik 
2 .Assimilation Model 
3 . Melting Pot 

4. Pluralism model  
5. Dominant Group Model 
6. Madison 
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ها، افرادی بودند که در میان شوندگان از جمعیت کولی؛ بنابراین بخشی از مصاحبهاستکننده بوده تعیین

ها )زنان و مردان( بودند و از این طریق امکان تعامل بیشتر با جمعیت کولیهای محله شناخته شده کولی

های محله از طریق یکی از ساکنان محله بود که روابط رود به جمعیت کولیفراهم شد. روش دیگر و

شوندگان  های ساکن در محله داشت و از این طریق امکان مصاحبه با بخشی از مصاحبهدوستانه با کولی

ها شرکت داشتند. به عالوه  شوندگان آگاهانه در مصاحبه نظر تحقیق فراهم شد؛ بنابراین، مصاحبه مورد

های شوندگان لحاظ شود تا گروههای مختلف سنی در انتخاب مصاحبهشده است جنسیت و ردهتالش 

  شده با روش تحلیل موضوعی، تحلیل شد. آوریهای جمعشوند. دادهسنی و جنسی مختلف نیز دیده 

هاست، جهت درک بهتر موضوع با از آنجایی که هدف تحقیق، شناسایی موانع بازپیوند اجتماعی کولی

های این محله که در مراجعات اولیه از اکنین غیرکولی محله نیز مصاحبه انجام شد؛ زیرا یکی از ویژگیس

ها در میان آنها بود، بنابراین سوی ساکنین غیرکولی به عنوان یک مسئله مطرح شد، سکونت جمعیت کولی

ها کمک کند. در کولی تواند به درک موانع پیوند اجتماعیها و دالیل این نگرش میفرضشناخت پیش

های مختلف قومیتی و فرهنگی حضور هایی از جمعیت غیرکولی جهت انجام مصاحبه، گروهانتخاب نمونه

ها، قومیت و حضور بیشتر در فضای محله و تمایل به انجام مصاحبــه، اند. در انتخاب این نمونهداشته

 کننده بوده است. تعیین

ساختاریافته و کدگذاری  مل بر مشاهدۀ مشارکتی، مصاحبۀ نیمهها مشتهای گردآوری دادهتکنیک

های میدانی انجامید. با توجه گیری برداشتترددها و تعامالت مستمر با اهالی محله به شکل اطالعات است.

ای خاص جهت ( نسخه0225) 9های متعددی وجود دارد، دپوی و گیلتینبه آنکه در تحلیل موضوعی نسخه

اند که شامل چهار مرحله است: نخست، درگیری در تفکر قیاسی ـ استقرایی  میدانی ارائه دادهانجام مطالعات 

)نگاه از  7)نگاه از درون میدان ـ متن( و اتیک 0زمان. در این مرحله محقق روی یک پیوستار امیک طور هم به

-بندی مقولهگام سوم، گروه ها و درکند. در مرحلۀ دوم، ساخت و تدوین مقولهبیرون میدان ـ متن( حرکت می

شود های زیرین انجام میگیرد و در گام آخر کشف معانی و تمها در سطوح باالتر انتزاع صورت می

شوند و های اصلی در جریانی از استقرا و قیاس کشف و تعریف میعبارت دیگر تم(. به 11: 9710)محمدپور، 

ر یک پیوستار امیک و اتیک از طریق ورود به فضای رسند. در این مطالعه، محقق دبه سطح انتزاع می

-ها و طی ارتباط مداوم و نزدیک با موضوع مطالعه، تجربۀ زیستۀ آنان را بررسی کرده فرهنگی زندگی کولی

شده آغاز شد؛ اما به دلیل ماهیت موضوع و از آنجایی که به  ها با پروتکل از پیش طراحیمصاحبهاست. 

شوندگان وجود وگو میان محقق و مصاحبه بود در طی مصاحبه جریان سیال گفت ساختاریافته صورت نیمه

برداری در صحنه انجام نشد و  بررسی، یادداشت منظور پرهیز از ایجاد حساسیت در جامعه موردداشت. به 
ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ

1. Depoy and Gitlin 
2. Emic insider perspective 

3. Etic outsider perspective 
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دی که دقیقه متغیر بود و در موار 72دقیقه تا  95وگو بین  بالفاصله بعد از مصاحبه نکات ثبت شد. زمان گفت

 شونده مکالمات ضبط شد. شونده آگاهی از تحقیق و فرایند انجام آن داشت با اطالع مصاحبه مصاحبه

تا  5زن کولی ) 99شونده باید گفت درمجموع با  دربارۀ اطالعات توصیفی پیرامون جمعیت مصاحبه

مرد  3محله با  ساله( مصاحبه شد. همچنین از میان جمعیت غیرکولی42تا  93مرد کولی ) 1ساله( و 12

 ساله( مصاحبه شد. 12تا 72زن ) 7ساله( و  12تا  91)

 هایافته

دهد، طی فرایند تحلیل به های محله و دالیل طرد اجتماعی آنها را نشان میمفاهیمی که وضعیت کولی 

چگونگی رسیدن به  9ها در قالب جدول شماره مفاهیم انتزاعی و مقوالت اصلی تبدیل شدند که یافته

 دهد.والت اصلی و فرعی را نشان میمق

 ها. مقوالت برآمده از تحلیل داده1جدول 

 مفاهیم مقوالت فرعی مقوالت اصلی

 زیست کالبدی متمایز
 
 
 
 
 
 
 

طرد اجتماعی ناشی از ساختارهای 
 فرهنگی

 
 
 

طرد اجتماعی به مثابۀ نفوذناپذیری و 
 گزینی دوسویهجدایی

 
 نیافتگی دوسویه رسمیت

 
 
 
 
 

 ای شدن اقتصادیحاشیه
 
 

 نشینی اتاق
 

 زیست موقت
 
 

یابی جدید )کولی در نقش قدرت
 خانه(صاحب

 
 

محرومیت از آموزش )فرهنگی، 
 ساختاری(

 
 
 

 گزینینفوذناپذیری و جدایی
 
 

 مشکالت شهروندی از منظر حقوقی
 

 بازی تسلط
 

 احساس عدم تعلق
 

انسداد ورود به اقتصاد رسمی و 
 بهنجار
 
 های جنسیتیبازتعریف نقش

خانوادۀ گسترده و جمعی / عدم امکان 
نشینی / ارزان بودن مکان / برتری  آپارتمان

 آبادنشینی. نشینی بر حلبی اتاق
زایی فضا و اهمیت مبدأ، اجبار به  کارکرد درآمد

شده و شکایت  جایی، فرسودگی محل اجاره جابه
 همسایگان.

های فرسوده تمکن مالی جدید، درآمدزایی خانه
 بخشی به وضعیت موجود. امکان تداومو 

سوادی به دالیل فرهنگی )فرهنگ مهاجرت بی
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(.

سرمایه اجتماعی مراتب قدرت،  سلسله
گروهی پایین، اهمیت  گروهی باال و برون درون

 تبادل )مادی، عاطفی(.
فقدان اوراق هویت، عدم ثبت رسمی ازدواج، 

مندی از ساختارهای حمایتی و فقدان بهره
 مساعدتی.

به واسطه ناشناختگی زبان، محرومیت از پوشش 
 ها. بهنجار، سبک زندگی جمعی و بالگردان

درآمد، محلۀ ارزان و متناسب  تهران محل کسب
 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

های قدیمی که طبق اظهارات ساکنین شوند: یک دسته غربتهای محله به دو دستۀ کلی تقسیم میغربت

اند. این گروه از منظر شباهت به نوع پوشش بهنجار محله و ساختار از آذربایجان غربی به این محل آمده

-تری از طرد اجتماعی را تجربه میدرجۀ ضعیفخوانی بیشتری با وضعیت عام محله دارند و خانوادگی، هم

شهر و ساری به این محله  های جدید محله باید گفت، از شهرهای بابل، قائمکنند؛ اما در رابطه با غربت

اند. سبک زندگی آنان مبتنی بر کشاورزی در شمال و مهاجرت فصلی به تهران است. این گروه از آمده

ها متفاوت های میان طایفه فرهنگ دانند. خردهد و خود را یک قومیت میان شده های مختلفی تشکیل طایفه

شوند. روابط خویشاوندی میان خوانده می« 9هاغربتی»است، اما از سوی ساکنین محله به یک نام یعنی 

 ایکنندهگروهی است. همچنین ازدواج نقش تعیین ها کامالً دروناین گروه اهمیت باالیی دارد و نوع ازدواج

شود، اما نظم سفرها ای دارد. گرچه سفرهای متعددی میان تهران و مبدأ انجام میطایفه در ارتباطات میان

ای که تعلقات خانوادگی و مالکیت زمین در مبدأ،  گونه های شهرهای مختلف متفاوت است؛ به میان غربت

 کننده است. در تعدد سفرها تعیین

متفاوتی از نوع بهنجارِ فرهنگیِ غالب در محله دارند که آنها  هایفرهنگهای محلۀ هرندی خردهکولی

کند. ساختار اقتصادی، خانوادگی و زیست کودکی متفاوت، به ها و ساکنین محله جدا میرا از دیگر قومیت

( 9715خانی )ها و سایر ساکنین محله ایجاد کرده است. صفی ای در میان کولیلحاظ ارزشی جایگاه دوگانه

از کولی است که در « تصویر رمانتیک»است. نوع اول آل ساخته شده دارد، از کولی دو تیپ ایدهیاظهار م

شوند که هنوز تحت سیطره زندگی مدرن و ها مردمانی رها و آزاد در نظر گرفته میآل، کولیاین تیپ ایده

گیرد که یا هکارانی در نظر میعنوان بزآل دوم، آنان را به اند. تیپ ایدهالزامات شهرنشینی قرار نگرفته

شود. در هر دو تعبیر، زیستن در دزدند یا قاچاقچی و وجودشان برای زندگی جمعی نوعی آسیب تلقی می

ها به سبب ناشهروندی از فضای مدرن و بهنجار شهری دور از انتظار است. اما واقعیت این است که کولی

آبادها  درصد ما در حلبی 12»ساله و کشاورز( 75بیر مرد کولی )اند. به تعدور مانده ابزارهای کسب مالکیت به

؛ بنابراین زیستن در «زیادیه های محله نسبت به زندگی قبلی خیلی تغییرکردیم و همین اتاقزندگی می

های های منطقه بیشتر در ساختمانشود. کولیها و بافت فرسودۀ محله نوعی تغییر مثبت قلمداد میاتاق

سال قدمت دارند و عمالً فرسوده و یا در  52ها اغلب، بیش از ساکن هستند. این ساختمانقدیمی محله 

 حال تخریب هستند. 

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
ها در محله و قربت، برای توصیف آنان در مبدأ ها از دو واژۀ غربت برای توصیف وضعیت کولی( دربارۀ کولی9714اسفاری ).  9

باشد، توسط خود گروه بازتعریف شده و ها اطالق شده کند و معتقد است واژۀ غربت حتی اگر از جانب دیگران به آنمیاستفاده 
  اند.با توجه به نحوۀ زیستشان، آن را با یک بازی زبانی از آن خود کرده
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های موقت ها دارند. بخشی از علل مربوط به اقامتمدتی را در خانه های کوتاههای محله اقامتکولی

مواجهۀ جمعی با شرایط جدید،  عبارتی به دلیل های طایفۀ مهاجر است. به مربوط به جمعیت باالی کولی

شوند و در برخی مواقع نیز به امید یافتن سکونتگاه بهتر تعویض هایی از جانب اهالی مواجه میبا شکایت

ساله و بیکار، ساکن در محله به همراه عروس و پسرش( 52گیرد. به گفته یک زن کولی )منزل صورت می

کنن، ما هم  کنه، ولی چون ما غربتیم به ما توجه نمی گرمکن رو درست میصاحبخانه دو ماهه گفته آب»

های محله عمالً امکان سکونت در مکان ثابت را ندارند مگر در ؛ بنابراین کولی«ریم یه جای دیگه می

صورت خرید ملک. بخشی از این موضوع خودخواسته است به عبارتی خرید ملک در شمال و در مبدأ 

واسته است و خانوادۀ کولی امکان خرید ملک را نه در محله و نه در گیرد. اما بخش دیگر ناخصورت می

ما پولی »ساله و بیکار، ساکن در محله به همراه عروس و پسرش( 52یابند. به گفته زن کولی )مبدأ نمی

آریم خرج خودمون هم  نداریم که شمال ملک بخریم. پدرمم نداشته اگه داشتیم که خوب بود، هرچی درمی

 «.آد کنند که خرج خورد خوراک هم درنمیتونم کار کنم عروس و پسرم کار میکه نمی شه. من نمی

است. های محله شده های دیگری برای کولیگیری نقشنشینی موجب شکلسبک زندگی اتاق

ها مؤثرند، از طرفی تعامل کولی و غیرکولی که در تداوم شیوۀ زیست کالبدی کولی« های کولیصاحبخانه»

ها به واسطۀ نقش صاحبخانه کنند. به عبارت دیگر، قدرت گرفتن برخی از کولید و کنترل میرا محدو

-ساله و دستفروش( می 93نوعی کنترل بر تعامالت کولی و غیرکولی ایجاد کرده است. زن جوان کولی )

متکدی(  ساله و45، دیگر زن کولی )«ذاره با غریبه حرف بزنیم خانه نمیصاحب از اینجا برین،»گوید: 

 «. خورمگه، کتک می ای حرف زدم به شوهرم میاگه بفهمه )صاحبخانه( با غریبه» گوید:  چنـــین می

رو  ها در مالکیت محله امکان تغییر بافت فرسوده و نوسازی آن را با موانعی روبهسهم داشتن کولی

-ن ایجاد کرده است که کولیفرض را برای مراجعیها در بافت فرسوده محله این پیشکند. حضور کولیمی

ها را در معرض آسیب بیشتر قرار داده است. مراجعه اند و این امر کولیها همگی عامل بروز آسیب در محله

ها را ها در این نوع آسیبمشتریان مواد مخدر و انواع فحشا به این بافت، ظن ساکنین به درگیری کولی

 افزایش داده است.

 تارهای فرهنگیطرد اجتماعی ناشی از ساخ

شوندگان تنها دو مرد دارای تحصیالت ابتدایی و دو زن دارای تحصیالت راهنمایی بودند.  از میان مصاحبه

ها اهمیت دارد، فرایند آموزش در وضعیت کنونی با موانع با اینکه آموزش جهت تغییر شرایط زیست کولی

ی محله سیستم یکسان آموزشی را برای انگارانه مدیریت فرهنگای مواجه است. روند یکسانچندگانه

نیاز کسب ساکنین در نظر دارد؛ در حالی که آموزش و دسترسی به حداقل سطوح آموزش عمومی، پیش
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ها با دو نوع مانع در سطح فرهنگی و ساختاری مواجه منابع و ورود به فضای رسمی اشتغال است. کولی

-کننده زندگی موقت و سفرهای مکرر تعیین هستند: در سطح فرهنگی، نگرش کولی به آموزش، سبک

من با » ساله و فروشندۀ آب معدنی در چهارراه( دربارۀ تحصیل فرزندانش معتقد است:  00مرد کولی )است. 

اگر بخوان  هام مشکلی ندارم، ولی باید بتونن خرجشون رو دربیارند و کاسبی یاد بگیرند.درس خوندن بچه

کار کودک عالوه بر تأمین نیازهای خود، به نوعی «. مشکلی نیست هم کاسبی کنن و هم درس بخونن

مرد جوان کسب مهارت جهت زندگی و تنها استراتژی مقبول کولی برای زیستن در شرایط موجود است. 

ما اگر از بچگی کاسبی رو یاد نگیریم چطوری » گوید:ساله و فروشندۀ آب معدنی در چهارراه( می 00کولی )

های موقت و سفرهای ها به کارکرد آموزش، اقامتبر نگرش کولیعالوه «. ری بلد نیستیمزندگی کنیم؟ کا

توجه به ساختار و قواعد آموزش در تداوم امکان آموزش کودک کولی اثرگذار است. مرد بدون برنامه و بی

رسه عادت کنه، خواد به مدبچه تا می»کیشان خود معتقد است: ساله و کشاورز( با انتقاد به هم 75)کولی 

برنش شمال. ممکنه دو هفته سه هفته برنگردند، خب اگه مدرسه هم بگذاره، این بچه از  پدر و مادر می

زنن برای بچه سخته محیط مدرسه، نه خوب  افته، اینها تو خونه با بچه فارسی حرف نمیبقیه عقب می

 «. تونه مدرسه برهتونه حرف بزنه نه مرتب می می

ها رواج سوادی در میان کولیسوادی و کماد، دالیل مختلفی موجب شده است تا بیبه لحاظ سطح سو

از جمله موانع ورود به فضای « ازدواج زودهنگام»داشته باشد؛ برای نمونه، ازدواج در کودکی و به عبارتی 

شوند و اج میسالگی به بعد وارد فرایند ازدو 97سال و دختران از  02آموزشی است. پسران اغلب در کمتر از 

شود، گیرد. وظیفۀ کسب معاش به زنان واگذار میهای مکرر صورت میبالفاصله پس از ازدواج، فرزندآوری

های نشده که در طایفه شده و یا صیغه ثبت و بعد از مراسم عقد )ازدواج ثبت« با انگشتر زدن»به عبارتی 

یابند. در نقش پررنگی می« کاسبی»در  «زن و فرزندان»مختلف و بر مبنای سن ازدواج متفاوت است( 

  شود؛ بهنتیجۀ ازدواج و فرزندآوری زودهنگام، عدم امکان حضور در فضاهای آموزشی و مهارتی تکرار می

 شن ها درگیر کار میتونیم درس بخونیم، بچه ما نمی»ساله و نوازنده( 04ای که به بیان مرد کولی ) گونه

 «.السهخیلی آدم بتونه درس بخونه پنج ک

بر « های مسلططرد در فضای آموزشی از سوی گروه»و « فقدان اوراق هویت»در سطح ساختاری 

از امکان ورود کودک به مدرسه « ناآگاهی»ای که گونهها اثرگذار است. بهورود و تداوم فرایند آموزش کولی

و دستفروش( با اذعان به  ساله93ای وجود دارد. زن کولی )با وجود فقدان اوراق هویت به صورت گسترده

هام شناسنامه ندارن؛ چون باباشون هم بچه»گوید: اطالعی از امکان ورود کودکش به مدرسه میبی

هام هم نوه»ساله و بیکار، ساکن در محله به همراه عروس و پسرش(: 52زن کولی ) ،«شناسنامه نداشته

شد. بعد هم که رفت و آوردم خرجش میمیشناسنامه ندارن. شوهرم معتاد بوده. وقتی بود که هرچی در
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های قدیم معتاد بودن خبریم شاید اصالً مرده باشه. جوانگن کارتن خواب شده، خیلی وقته ازش بی می

 .«کنن خورن، پول کار زنشون رو خرج میاالن مشروب می

است. حاکمیت های زیادی مواجه ها، با مخالفتها در مدارس در کنار دیگر قومیت مسئلۀ حضور کولی

شدت کاهش داده است. به بیان  این فضا در مدارس محله، انگیزه ادامۀ تحصیل در کودکان کولی را به

-های کولینام نکردم. اینجا بچههام رو تو مدرسۀ محله ثبتبچه»دار(: ساله و خانه72)زن یکی از ساکنین 

چون از بچگی تو کار بودن و خشونت دیدند زنند، های ناجور میها خیلی شرورند، حرفاین بچه. ها هستن

 «.دوست ندارم تو یک مدرسه با بچه من باشن

صورت جمعی، کار نوبتی مادر   نشینی بههای نامنظم، زندگی در فضای اتاقشکل زندگی موقت، اقامت 

تمر امکان طور دائم و مس  که عمالً کودکان بهاست ای را فراهم کرده خانواده و به همراه فرزندان، زمینه

های اساس عالوه بر موانع محیطی، نوع خاص امرار معاش و درگیری کودک از ماهاین آموزش ندارند. بر 

کند. بنابراین عمالً در دو سطح، مندی از سواد را محدود میاولیه تولد در فرایند درآمدزایی، امکان بهره

است که آموزش از منابع  شود و این در حالییابی کولی به آموزش می ای از علل سلبی مانع دستمجموعه

  .شودمهم جهت تغییر و بهبود شرایط زیست افراد در نظر گرفته می

 گزینی دوسویهطرد اجتماعی به مثابۀ نفوذناپذیری و جدایی

تر( در مواجهه با دیگری، حضور جمعی های جدیدهای قدیمی یا آپارتمانهای محله )ساکنین خانهکولی

توانست دور از عبارت دیگر، زن کولی اگر میین مواجهه بسته به جنسیت کولی متفاوت است. به دارند. ا

های خود بپردازد و دیگری را به کرد به بیان مشکالت و دغدغهچشم صاحبخانه مصاحبه کند سعی می

نظر . به شدندفوذناپذیرتر میهای خود دعوت کند، اما در مصاحبه با مرد کولی مرزها نشرح روزمرگی

مراتب قدرت در حفظ مرزها اثرگذار باشد. صاحبخانه به دلیل انتفاع از وضعیت  رسد جریانی از سلسله می

مندی از کار زن اجازه تغییر مراتب مرد کولی به دلیل بهره داد. در این سلسلهکولی، اجازۀ رفع انسداد را نمی

ترین سطح باشد، جهت تغییر شرایط به بیان پایین دهد و زن چنانچه در این جریان قدرت درشرایط را نمی

نهاد فعال در محله برای رفع  های مردمپردازد. نفوذناپذیری موجب عدم تمایل سازمانمشکالت خود می

ها وقتی به خونۀ کولی»های محله است. به بیان کارشناس یکی از سمن های کولی شدهمشکالت گروه

 «.ترسن تنهایی سراغ اینا برنکنن، همکارا میطه میریم جمعیت زیادی آدم رو احامی

گروهی را مرتفع  های برون گروهی باال نیاز به سرمایه زیست جمعی در محله و سرمایۀ اجتماعی درون 

نیازهایی از جمله احترام و پذیرش  ها نیازمند پیش کند؛ بنابراین امکان نفوذ غیرکولی به اجتماع کولی می

ولی است. اهمیت تبادل در فرهنگ کولی ورود سایر افراد به جمع خودی را سبک متفاوت فرهنگ ک
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نیازها  به دلیل نداشتن این پیش 9کند و فرد تائی گرایانه و یا مادی می مشروط به تبادل عاطفی، حمایت

مره یابد؛ درنتیجه روند طرد دوجانبه در محله در مناسبات روز ها را نمی عمالً امکان نفوذ به اجتماع کولی

 شود. ها تقویت و بازتولید می سایرین با کولی

 نیافتگی دوسویه رسمیت

اند از مشکالت شهروندی از منظر حقوقی، بازی تسلط، احساس  های گوناگونی دارد که عبارتاین مقوله سنخ

-گیری و تقویت ناشهروندی کولیکننده دالیل شکل انگاری که این موارد بازنماییعدم تعلق و همســـان

دانند و تمایل به حفظ فرهنگ و خصایص قومیتی خود دارند و حفظ  ها خود را یک قومیت میهاست.کولی

ساله )مرد و دستفروش( کولی 09زبان و تعاریف قومیتی از موفقیت، در اولویت زیست کولی قرار دارد. جوان 

ودمون رو داریم. هرکی یه جوریه. ما هم مثِ بقیۀ لرا، کردا، فارسا، یه قومیتیم، ما فرهنگ خ»گوید: چنین می

، جوان «طوری هستیم پوشن؟ ما هم اینجوری لباس می زنن، اینطوری حرف می گن چرا لرا این مگه می

زنیم، ما زبان توی خونه به زبون خودمون حرف می»گوید: ساله کولی )مرد و فاقد شغل مشخص( می72

زنید. این زبون ماست، گن این چه زبونی که حرف می خودمون رو قبول داریم، ولی بقیه براشون عجیبه می

زبان کولی نیز در کنار دیگر «. شناسن مثل بقیۀ زبونا، بقیۀ زبونا رو مردم قبول کردند، ولی زبون ما رو نمی

 های او از جانب دیگر اهالی اسرارآمیز و ناشناس است. فرهنگ خرده

ها بازنمایی شود. کولیهنگ کولی تقویت میمشکالت شهروندی از منظر حقوقی با دیگر عناصر فر

فرهنگی خاصی )با ارزیابی مثبت( در محله ندارند و برای سایر اهالی ناشناخته و دور از دسترس هستند. 

ها اینا کولی» گوید: به زنان کولی محله چنین مییکی از ساکنین )مرد و فاقد شغل مشخص( با اشاره 

اینا دین »دارد: اظهار می دار(ساله مغازه 12)مرد «. ن حرف بزنهستن، اگر جرئت داری برو باهاشو

پرن برای طالق هم برعکس این کار گن برای ازدواج از جوی آب میآن، می مشخصی ندارند، مسجد نمی

ها در روزهایی که محله، این عقاید و تصورات مشابه آن به دلیل عدم حضور کولی«. دن رو انجام می

در  ساله و دستفروش(71)شود. زن کولی لف دینی و فرهنگی خود را دارد تقویت میهای مختبازنمایی

ما هم شیعه هستیم، دسته عزاداری داریم محرم »گوید : ها میتوصیف مراسم مذهبی مربوط به کولی

 «.ریم روستا می

ها را تینداشتن شناسنامه و اوراق هویت از دیگر موضوعاتی است که زمینۀ انزوای هرچه بیشتر غرب

کند. آنها غالباً شناسنامه نداشته، ازدواج را به شکل رسمی ثبت نکرده و برای کودکان هم  فراهم می

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
 برند.کار می ها برای غیرخودی بهاصطالحی که کولی 9
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م رو گرفته بود، خب ما بهزیستی بچه»گوید: ساله کولی )دستفروش( می 09کنند. زن شناسنامه دریافت نمی

ها رو هم آزمایش گرفتن و پول آزمایشها گم شده بود، کشیشناسنامه نداریم کارت والدتش هم تو اسباب

های متعدد را غیررسمی بودن ازدواج و سهولت ترک آن، انجام ازدواج«. گرفتن، آخرش بچه رو پس دادن

های اولیه ازدواج ویژه در سال کند. اما از آنجایی که زنان کولی، به برای دختران و پسران کولی تسهیل می

تری نسبت به مردان دارند و آسیب بیشتری از مراتب قدرت جایگاه پایین در سنین پایین هستند، در سلسله

ساله همسرش  92ساله و دستفروش( از غیبت  01بینند. زن کولی )ناپایداری و غیررسمی بودن ازدواج می

نداشتن شناسنامه موجب عدم «. هام اینجاییمساله رفته دو تا کاسب دیگه گرفته، من و بچه 92»گوید: می

های قانونی و اجتماعی از جمله بیمه، یارانه، حق تحصیل، دیده به حمایتسی این قشر آسیبدستر

انگیزه برای داشتن شناسنامه با طرح  .ها، حقوق سیاسی و حضور در انتخابات شده استمساعدت

است، اما موانع اداری و  های محله برای کسب شناسنامه شدهها موجب تمایل کولیهدفمندی یارانه

 است. ناآگاهی از فرایندهای موجود منجر به ناموفق بودن این تکاپو شده 

شود که های محله با نوعی بازی سلطه آغاز میمنظور از بازی تسلط آن است که زیست روزانه کولی

اند. کودک کولی در جریان روابط قدرت در محله به دالیل کنندهدر این بازی سن و جنسیت تعیین

چون ناشناختگی زبان، محرومیت از پوشش بهنجار و سبک زندگی جمعی اغلب مورد تسلط ای همچندگانه

تر مطرح شد ایــن محــرومیت امکان ورود به فضای  که پیش گیرد. چنانهای قدرتمند محله قرار میگروه

ها ر گروههای ابتدایی زندگی، از جانب دیگاست. کودک کولی در سالآموزشی را نیز تحت تأثیر قرار داده 

های هایی که از میان القاب و کشمکشگیرد. قضاوتدر هنگام فراغت و کار مورد قضاوت منفی قرار می

های محله قابل دریافت است. درواقع جریانی از مقایسه میان سبک زندگی و روزانه دیگر کودکان با کولی

در این قیاس، بازنده است. به تعبیر ها و غیرکولی در محله وجود دارد که کودک نوع خانواده میان کولی

لرا و کردا غیرت دارن، ولی توی اینا معلوم نیست پدر و مادر » ساله و فروشنده(  43)مرد یکی از ساکنین 

های جدید محله به نوعی در این بازی تسلط، کولی«. کننبچه کیه، همگی تو یه خونه زندگی می

نیازها برای جذب در فضای بهنجار د کسب منابع و پیشقدرتی در فراینهستند که ضمن بی 9بالگردان

شوند. به تعبیر یکی از ساکنین های موجود و وضعیت کلی محله در نظر گرفته میجامعه، مسبب آسیب

کنه، اینا کنه، اینجا غربتیه که همه کار میدروازه غار با بقیه جاها فرق می»ساله و فروشنده( 91)مرد 

 «.شه برا همین درست نمیکنن، مثل... زندگی می

دانند و تهران تنها ها خود را ساکن محله نمیدر رابطه با مقوله احساس عدم تعلق باید گفت: کولی

ساله فروشنده مترو( در پاسخ به این سؤال که چرا در شمال 74کولی )جایگاه کار و درآمدزایی است. زن 

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1 Scapegoat 

 شود.                              رت که مورد دشمنی واقع شده و بسیاری از صفات رفتاری ناپسند به آنها نسبت داده میگروه قومی فاقد قد
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«. هارراه داره، مترو نیست، ولی اینجا کار زیادهشمال کار نیست مگه چند تا چ»گوید: کند، میکار نمی

دانند و تهران تنها محل کسب درآمد است. های محله، موطن اصلی خود را شهرهای شمالی میکولی

 درواقع محله جایگاه اقامت ارزان و متناسب با سبک زندگی آنهاست.

هی به فضا و میزان شناسایی ها را از منظر آگاهای فرهنگی و بهداشتی محله تفاوت کولیبــرنامه

های اولیه دربارۀ مواردی همچون واکسیناسیون رسد آگاهیاند. در حالی که به نظر مینیازها نادیده گرفته

مادر در مورد واکسیناسیون بچه »است. به بیان یکی از کارشناسان: نزد یک زن کولی شکل نگرفته 

پزشک «. برهه، مددکار کودک را به مرکز بهداشت میدونهای کودک را نمیاطالعی نداره و یا مراقبت

ها آگاهی بهداشتی پایینی دارن، بعضی از کولی»گوید: ها محل میدرمانگاه دربارۀ وضعیت سالمت کولی

کنن. چه وضعشون خوب باشه یا نباشه، به ها در هرشرایطی کار مینظر مالی وضعیت خوبی دارن، ولی زن

دونن که بچه باید واکسن بزنه یا کنن، اما در کل نمیشن مراجعه میمیمریضی حساسن و وقتی مریض 

 «.مراجعه برای کنترل سالمت بچه ندارن

 ای شدن اقتصادیحاشیه

در فرهنگ غربت، خانواده معنای اقتصادی پررنگی دارد و فرزندان نیز در تأمین معاش نقش فعالی دارند. 

های بزرگسال در زمانی که از کولی«. نه و خرجش رو دربیارهبچه باید کاسبی ک»های محله معتقدند کولی

شان سؤال شد، این پاسخ به دست آمد که در بیشتر موارد کودک این  مورد صرف درآمدهای دوران کودکی

کند و بخشی را به درآمدها را صرف مخارج روزانه خود همچون خریدها و یا تفریحات کــودکانه می

گوید: ساله و دستفروش( دربارۀ صرف درآمد در دوران کودکی چنین می93) دهد. زن کولیبزرگسال می

خریدیم، بعد با هم  ای که دوست داشتیم می کردیم خوراکیها خرید میکردیم بعد با دختر خالهما کار می»

ها و گرچه اغلب این کودکان نقش اقتصادی فعالی در امور منزل دارند، در طایفه«. کردیم تقسیم می

رغم اهمیت کار کودک در تأمین  های مختلف این وضعیت متفاوت است. درواقع زیست کودکی به شهر

ها یکسان نیست و لزوماً همۀ کودکان غربت نقش اقتصادی فعال برای خانواده خود مخارج، در همۀ طایفه

-دکان در مکانکنند. این کوخود را از این طریق کسب می« توجیبی پول»اصطالح  ندارند. برخی صرفاً به 

ها و محل تردد افراد غیرغربت جهت تأمین مخارج کودکانۀ خود، از دیگری های اطراف محله مانند پارک

های اطراف محله و شهربازی، کودکان کولی هزینۀ استفاده از کنند؛ برای نمونه، در پـــارکطلب پول می

کنند. باید گفت استقالل کودک در می ابزارهای بازی را اغلب از مادران غیرکولی حاضر در پارک طلب

 شود. های مثبت در تربیت کودک کولی تلقی میتأمین مخارج خود از ارزش
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که زنان اهل   های شهرهای مختلف متفاوت است؛ به طوریها و غربتنوع مشاغل نیز میان طایفه

-وشی مــــانند گلفرکنند و زنان مناطق دیگر به خردهساری بیشتر در حوزۀ کشاورزی فعالیت می

های اند. محل فروش نیز در چهارراه فروشی و اسفند دودکنی مشغول فروشی، سیخ فروشی، دستمال

ها بیشتر متعلق های مترو متفاوت است؛ بدین معنی که هریک از این مکانمختلف شهر و درون واگن

 به یک طایفه کولی است.

طوری که  بهدارند؛  مدیریت نیروی کار را بر عهده های کولی نقش مدیریت نقدینگی و مردان خانواده

عنوان نیروی کار   هایی که مردان آنها در محله حضور دارند، در ساعاتی از روز زنان و کودکان را بهخانواده

روند. بدین های معینی جهت تجمیع نیروهای کار به محل میکنند و در ساعتها پیاده میدر چهارراه

دهند و شیوۀ مصرف این درآمد در فعالیت درآمدزایی را انجام می« کاسب»دکان در نقش ترتیب، زنان و کو

حضور مردان در فضای خانگی و در مقابل، حضور زنان در فضای عمومی تصورات اختیار مردان است. 

-می ها از سوی اهالی تکرارها ایجاد کرده است. این جمله در بسیاری از مصاحبهمنفی دیگری دربارۀ کولی

-کنه. مردهاشون مواظب بچهکنن. زن باید کار کنه و مرد فقط خرج میکار نمیاینا مردهاشون »شود که: 

چرخن تا زن و بچه از سر کار بیاین، ها میخانهکنن یا تو قهوهها هستن تا زن از سر کار بیاد. آشپزی می

 «.خورهو نیاره کتک میقدر تا شب کار کنی، اگه پول ر گه باید این حتی شنیدم به زنش می

گیری فرایند جذب اجتماعی، ها زندگی در محله و عدم شکل ها در طول سالطرد اجتماعی کولی

ها راهی برای ورود به اقتصاد رسمی نداشته باشند. از سوی دیگر، نبود اوراق هویت موجب شده عمالً کولی

ی کسب شغل رسمی نداشته باشند. و طی نکردن دورۀ سربازی موجب شده تا مردان کولی فرصتی برا

واسطه سکونت در  جویانه هم در این میان مزید بر علت شده است. تحت چنین شرایطی و به فرهنگ لذت

-اند. همچنین تکدیها به سمت اشتغال در حوزۀ اقتصاد جنایی سوق یافته خیز محله، آن های جرمبخش

؛ به 0222دوران مدرن است )بنیاد جوزف رونتری، گری که یکی از آشکارترین نمادهای طرد اجتماعی در 

دلیل موفقیت بیشتر است و زنان به ( به شیوه غالب ارتزاق آنان درآمده 01: 9711پور گتابی،  نقل از حبیب

های مردان همچون مهارت در نواختن ساز به اندازۀ فعالیت  اند. مهارت در این زمینه بیشتر پذیرفته شده

کولی شود. به بیان مرد ق نبوده و درنتیجه، این شکل خانواده مرتب بازتولید میدرآمدزایی زنان موف

رم،  زد. اگر عروسی باشه می ها میزنم از پدرم یاد گرفتم. اونم تو عروسی من ساز می»ساله و نوازنده( 04)

ترو ده، ولی خانمم که تو م ده. کسی پول به خاطرش نمی ولی خب االن کسی سازهای ما رو گوش نمی

 «.دارماره منم بچه رو نگه می کنه، بهتر پول درمیکار می

ساله  02است. مرد ها شده اقتصادی متفاوت موجب بازتعریف شغل و کارکرد آن نزد کولیساختار 

فروشم و خانمم هم در مترو معدنی میمن سر چهارراه آب»گوید: کولی و صاحب دو فرزند چنین می



 

 

 

 

 

 9711و تابستان  ، بهار9، شماره 92بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   090 

  

 

رین سالی شاید یه بار  کنه شما خیلی کم مسافرت میندگی ما با شماها فرق میفروشنده لوازم آرایشیه. ز

کنیم، حتی اگر به من یه مغازه هم بدن که کار جور دیگه زندگی میتفریح هستیم و یه برین سفر، ما اهل

 کنیم.کنم و بعد خرج عشق و حال میها دستفروشی میتونم همۀ سال سرکار باشم. بعضی هفتهکنم نمی

دم، ولی اینکه یکجا کار کنم برام نه اینکه همه رو خرج کنم. زمین خریدم، ماشین خریدم و دارم قسط می

 «. جوری کارمون دست خودمونه خیلی سخته به دستفروشی عادت کردیم. این

 گیریبحث و نتیجه

های محلۀ ها و موانع بازپیوند اجتماعی کولیاین پژوهش با هدف شناسایی علل طرد اجتماعی کولی

های محله به دالیل متعددی مورد طرد قرار هرندی انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کولی

کند از بُعد ها در محله را با اخالل مواجه میاند. این عوامل که فرایند حضور و کنش فعاالنه کولیگرفته

( هم 9714فرد ) طالعۀ پروین و درویشیکه م بندی است. از منظر فردی چنانفردی و ساختاری قابل طبقه

جویی و فقدان عالقه به کار مستمر، موجب عدم تمایل به حضور در خواهی، لذتدهد هیجاننشان می

های محله صدایی چه در قالب کنش هایی شده است که نیازمند کار مستمر و پیگیر است. کولـــیفعالیت

ها در فرایند های فعال در محله کمتر موفق به جذب کولینهادمند و یا کنش جمعی غیررسمی ندارند. سمن

برند. در حالی که  های بهداشتی، آموزشی و مهارتی رنج میمحرومیتها از کولی اند.آموزی شدهمهارت

ها دهد این سه حوزه سهم مهمی در بهبود وضعیت کولیکه چارچوب استراتژی ادغام رُماها نشان می چنان

های حداقلی چون دریافت یارانه محروم ها به دلیل فقدان اوراق هویت از حمایتیدارند. همچنین کول

زنی مؤثر هم به دلیل فقدان یک چارچوب نهادی های محله، امکان چانهاند؛ بنابراین عمالً کولیمانده

 یابند.کننده و هم فقدان اوراق هویتی، برای تغییر شرایط را نمی حمایت

ای از عوامل فرهنگی و کنش مجموعهها به علت برهمد طرد اجتماعی کولیدهاین مطالعه نشان می

، فردی به 9شود. به تعبیر بوچارتها بازتولید و تقویت میگذاریساختاری است که با ساخت کنونی سیاست

های روزمره و  لحاظ اجتماعی مطرود است که به لحاظ جغرافیایی مقیم در یک جامعه باشد و در فعالیت

؛ به نقل از خواجه صالحانی 9111 رف شهروندان آن جامعه مشارکت نداشته باشد )بوچارت و همکاران،متعا

مدت در جغرافیای محله، امکان ورود به مناسبات بهنجار  ها به رغم حضور طوالنی(. کولی9714: و آزاده

به دلیل فقدان صدایی نهادی،  اند. آنها الزامات اولیه جهت ورود به فضای رسمی را ندارند ومحله را نیافته

ها در دیگر کشورها نیز این وضعیت در میان کولی .گذاری ندارندای در حوزۀ سیاستشده مطالبات شنیده

دهد؛ برای مثال های مختلفی را برای رفع آن پیشنهاد میگذاری اجتماعی روشوجود دارد که سیاست

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Bochart 
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دهد، یکی از دالیل دربارۀ رُماها در شرق اروپا نشان می( 0291و همکاران ) 9که مطالعۀ استانکوفسکی چنان

ها به مناسبات فضای رسمی، فقدان مهارت و ظرفیت برای حضور در فرایند توسعه است عدم ورود کولی

های رسمی و غیررسمی این نقیصه تاحدی قابل رفع که از طریق کارآفرینی اجتماعی و در قالب مهارت

های محله عالوه بر اوراق هویتی، ابزارهای رسمی و دهد که کولیمیاست. این مطالعه نیز نشان 

 اند.غیررسمی برای ورود به زیست بهنجار را نداشته

عنوان فرهنگی که بهکنند؛ در سطح فردی و با خردهها در سه سطح طرد اجتماعی را تجربه میکولی

اند. این همزیستی موجب زی را برگزیدهآمیشود همزیستی مسالمتفرهنگ زیرطبقه در نظر گرفته میخرده

گروهی را اجتماعی درون است که سرمایۀهای کولی و غیرکولی شده گزینی دوجانبه از جانب گروهجدایی

است و  گروهی کاسته و میزان احساس تعلق به محله را تحت تأثیر قرار دادهاجتماعی برونبه ضرر سرمایۀ 

ها به منظور ادغام در محله تأثیرگذار بوده است. در این سطح سایر گروهگیری پیوندهای ضعیف با بر شکل

ها دارند، تعامالت خانهاز آنجایی که زنان کولی حضور کمتری در فضاهای جمعی محله همچون قهوه

گروهی کمتری نسبت به مردان دارند. در سطح ساختاری موانع رسمی و غیررسمی، ادغام و مشارکت  برون

شوند. این موانع برای زنان و مردان کولی وجود دارد و هردو با موانع  محله را مانع می کولی در سطح

که مطالعۀ صبوری  حقوقی جهت ورود به اشتغال رسمی و ساختارهای بهنجار شغلی مواجه هستند.. چنان

سطح در  ترینها از منظر تسلط و سالمت تنها گروهی هستند که در پاییندهد کولی( نیز نشان می9719)

 شوند. نظر گرفته می

های بهداشتی اولیه های محله از کودکی با محرومیت از پوشاک و مواد مغذی مناسب و مراقبتکولی

مدت و فقدان مسکن  های کوتاهشوند. همچنین اقامتچون واکیسناسیون در جریان جداماندگی تثبیت می

( نشان 0225و همکاران ) 0کند. مطالعۀ دوسوتو میمندی از تسهیالت رسمی محروم مناسب، آنان را از بهره

ها محرومیت آنها در دریافت غذا، پوشاک و مسکن است که ترین دالیل طرد اجتماعی کولیدهد مهممی

 افزاید.های عاطفی ناشی از جداماندگی از زندگی اجتماعی و اقتصادی بر آن مینگرانی

دانند. هنوز مردم محله آنهــا را ایرانــــــی نمـــی ها در محلۀ هرندیبه رغم حضور طوالنی کولی 

سازی هم از جانب ساکنان غیرغربت درواقع منطبق با ادبیات طرد اجتماعی، مفهوم غیرسازی یا دیگری

شود. درواقع فرایند ساخت دیگری در محله فرایندی ها تولید و حفظ میمحله و هم از جانب غربت

شود. ها و سایر نهادهای حاضر در محله تولید و حفظ میها، غیرغربتتچندسویه است که از طریق غرب

 شود.تر می های برجسته و مرزهای نفوذناپذیری در این میان پررنگتفاوت

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Stankovskiy 

2. De Soto 
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ها، تصورات قالبی به تمامی اهالی غربت محله دربارۀ فهم و پنداشت جمعیت غیرکولی محله از کولی 

ی حوزۀ دین و مذهب، آداب و رسوم، شیوۀ ازدواج، روابط خانوادگی و شود. این تصورات قالبتعمیم داده می

ها، یافته در کلیۀ شئونات زندگی کولی گیرد. به عبارتی غیرسازی تعمیمشان را دربر میحتی روابط شخصی

شود. فرض هرگونه تعامل با کولی از کودکی منع میفرض غالب ساکنین غیرکولی است. با این پیش پیش

 یابد. نیافتگی و محرومیت از اوراق و اسناد هویتی تداوم می سداد اجتماعی با رسمیتجریان ان

دهند، اما شیوه زیست آنها ویژه جوانان به سوادآموزی و کسب مهارت تمایل نشان میاهالی غربت، به

ود . این محرومیت برای هر دو جنس وجیابندای است که عمالً فرصتی برای آموزش دیدن نمیبه گونه

آموزی  آموزی و مهارت های مکرر بر تداوم عدم امکان سواددارد و ازدواج در کودکی و نوجوانی و فرزندآوری

فرد قابلیت تغییر شرایط و آزادی داشتن انتخابی بهتر را نیافته و در چرخۀ  9به بیان آمارتیاسن افزاید.می

 گرفته است.ترک تحصیل، عدم کسب مهارت و نبود امکان تغییر وضعیت قرار 

های کولی موجب تشدید فاصلۀ کنندگی مردان در خانوادهنوع اشتغال زنانه و در مقابل ویژگی مصرف

های محله شده است و در بازتولید طرد اجتماعی کولیان نقش اساسی دارد. کــدهای رفتاری آنها با ارزش

این ذهنیت بزرگساالن ناشی یادگیری فرایند هادوری توسط کودکان جهت تأمین مایحتاج خودشان از 

توان شود که کودک باید خرج خود را بدهد؛ بنابراین بدون اصالح این ذهنیت کولی بزرگسال، نمیمی

( نیز اهمیت هادوری 9714مطالعۀ اسفاری )ای مثبت در جهت کاهش فعالیت کودکان کار داشت. مداخله

 دهد. در فرهنگ کولی را نشان می

گیری تعامالت مثبت و دوری از تصورات اره مأمن قابل اتکایی برای شکلهای فرهنگی همومناسبت

ها به موطن اصلی خود جهت برگزاری هاست. اما با توجه به رجعت کولی فرهنگ قالبی منفی میان خرده

ها در این های فرهنگی آداب و رسوم کولیها، هیچ فضایی برای ابراز وجود و نمایان کردن جلوهمراسم

ها از دیگر اهالی محل گزینی غربت ر محلۀ هرندی فراهم نشده است. در نتیجۀ این شرایط، جداییها دسال

روز تقویت شده است. تحت این شرایط، طرد اجتماعی سنگینی نسبت به جامعه کولی در محلۀ  روزبه

های مسلط و رسد سیاست غالب فرهنگی، مبتنی بر گروهبه نظر میهرندی شکل گرفته است. 

های فرهنگی دهد سیاستندسازی بوده است؛ در حالی که مطالعات در دیگر کشورها نیز نشان میهمان

تواند در ایجاد پیوند اجتماعی میان جامعه های فرهنگ کولی، میتکثرگرا و به رسمیت شناختن تفاوت

 ها اثرگذار باشد.ها و سایر فرهنگکولی

-ها نیازمند یک فرایند تبادلورود به جمعیت کولی از آنجایی که زیست کولی بر تبادل استوار است،

رسمیت شناختن هویت محور است. گام نخست در این فرایند، بازاندیشی در سیاست فرهنگی محله و به 

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Amartya Sen 



 

 

 

 

 

 095 های محلۀ هرندی تهران  عظیمی، ابراهیمی / موانع بازپیوند اجتماعی کولی

 

 

های آنهاست. گام دوم، رفع موانع شهروندی از ها و توانمندیها و به رسمیت شناختن مهارتجمعی کولی

بخش در این زمینه است. گام سوم، دخیل ساختن مردان د حمایتی و آگاهیجمله فقدان اوراق هویت و رون

ها محور است. باید توجه داشت، انجام این گامهای تبادلآموزی از طریق روشکولی در روندهای مهــارت

 . ها ممکن نخواهد بودبدون اعتمادسازی و ایجاد صدای جمعی کولی
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