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چكيده
های واقع شده در مرکزِ شهرِ سبزوار دارای مشکالتِ متعدد  محلۀ گلستانِ به عنوان یکی از محله

در حوزۀ مدیریتِ شهری است. با وجود اینکه مسئولینِ شهر بر مسائل و مشکالتِ محله آگاهی 

شود. تداوم  حل این موارد مشاهده نمی ای در مسیر دارند، شوربختانه در عمل اقدام قابل توجه

های محلی شهر از آن  مشکالت این محله و عدم رسیدگی جدی به آن موجب شده است رسانه

ای از این مسئله ناشی از  رسد، بخش قابل توجه به مثابه یک گره کور شهری یاد کنند. به نظر می

ها  یابیها و مسئله اً شناختعدم شناختِ صحیح از این محله و مشکالت آن ناشی باشد. عموم

رسد، مشکلِ اساسی  حول این محله، کالبد محور و فنی است. این در حالی است که به نظر می

توان گفت مشکالت کالبدی و فنی محله نیز ریشه در آن دارد،  محلۀ گلستان که حتی می

محله ارائه  اجتماعی است. لذا مطالعۀ حاضر تالش دارد، پرتوی اجتماعی و فرهنگی از این

رو خود را دلمشغول بررسی و توضیح هویتِ اجتماعی اهالی  نماید. در این مسیر، پژوهشِ پیش

است. به عبارتی دیگر پژوهشِ حاضر، بدنبال و پیوند آن با حوزۀ زندگی روزمره و مصرف کرده

های  نشین در سبزوار را که به نوعی با چالشآن است که نقشِ مصرفِ جوانان یک محلۀ غربت

ها روشن سازد. این پژوهش بخشی از یک  هویتی روبرو است، در جهت مدیریت این چالش

تر با استفاده از روش مردمنگاری روایتی است. رویکردهای نظری جدید در باب پروژۀ کالن
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براساس نتایج این مقاله  اند. بخشی نظری پژوهش را بازی کردههویت و مصرف نقش بصیرت

ویتِ اجتماعی و مصرف در کوی گلستانِ سبزوار را پیوندی همگرایانه تلقی توان پیوندِ ه می

یابی محله،  های هویت کرد. در توضیح بیشتر باید گفت، آن دوران که منطقِ حاکم بر رویه

های اجتماعی و فرهنگی بوده  های پیشامدرن است، مصرف کمتر حائز کارکردها و داللت رویه

های مدرن  زهای مادی اهالی بوده است. اما با حاکمیتِ رویهو بیشتر معطوف به درون و نیا

یابی در محله، مصرف هرچه بیشتر در خدمت مقاصد این رویکرد قرار گرفته است. در  هویت

کنندۀ نیازهای  گیرد. در اینجا مصرف صرفاً تأمین تری یه خود میواقع، مصرف جنبۀ فرهنگی

های های تعین یافته و حرکت به سوی هویت مادی نیست بلکه بستری برای گریز از هویت

 دلخواه و مطلوب است. 

 ها، محلۀ گلستان سبزوار، جوانان. مصرف، هویت، بازتعریف هویت، غربت واژگانکليدی:

 مقدمهوطرحمسئله

 به جامعه شهرنشینِ جمعیتِ افزونی و مدرن شهرِ گسترش مدرنیته مظاهرِ ترین مهم از یکی

 داشته دنبال به را آن مسائل و شهر بیشتر پیچیدگی گسترش، این. است آن روستایی جمعیت

 گرفته نظر در چندبُعدی دیدگاهی از آن مسائل و شهر کند، می ایجاب پیچیدگی این. است

 پیامدهای با همراه عمل و نظر حوزۀ در بُعدی تک های برداشت و ها اندیشه بسا چه. شوند

 به که نقدهایی از یکی. باشد شهر برای بار تمصیب نتایجی موجد مواردی در و پرهزینه

 در. است آن مسائل و شهر به فنی و کالبدی صرفاً نگاه است، وارد شهری مدیریتِ های برنامه

 متخصصان و شود نمی چندانی توجه شهر اجتماعی و فرهنگی تنوعاتِ به مدیریتی، الگوی این

 در کرده، اتخاذ شهری مدیریت نهادهای اتردف در را خود پایین به باال از و تجویزی های برنامه

 دهد، می تقلیل کالبدِ فیزیکی یک مثابه به را شهر نگاهی، چنین. کنند می اجرا شهر سطح

 شهر کنندۀ مصرف چراکه است گوناگون ابعاد دارای و زنده و پویا پدیدۀ یک شهر که درحالی

 به معنا، به سرپناه، بر عالوه انسان. دارد گوناگون ابعاد در نیازهایی نیز انسان و است انسان

 انسان نیازهای از بُعدی صرفاً گرفتن نظر در رسد می نظر به. دارد احتیاج غیره و هویت به تاریخ،

 شکست نتیجه در و مردم سوی از ها برنامه آن پذیرش عدم موجب شهری های ریزی  برنامه در

 ریزی برنامه هرگونه در بنابراین ود؛ش می جامعه به غیرمادی و مادی های هزینه تحمیل و آن

. کرد توجه نیز آن فرهنگی و اجتماعی ابعاد به باید فیزیکی و کالبدی ابعادِ بر عالوه شهری
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 دارای که شهر از مناطقی و محالت در ویژه به فرهنگی و اجتماعی های ویژگی به توجه اهمیت

در  .رسد می نظر به تر برجسته ند،هست قومیتی های محله مانند خاصی فرهنگی و اجتماعی ساختِ

هایی تالش برای شناخت و تبیین مسائل و مشکالت آن از خاللِ مطالعاتِ  چنین محالت و بافت

تر به  تواند تصویر کامل و روشنی اجتماعی و فرهنگی و با ارجاع به مفاهیمی از این دست می

مِ هویت و پیوند آن با زندگی توان به مفهوها و مفاهیم می ترین این حوزه دست دهد. از مهم

 روزمره و مصرف اشاره داشت.

ای که هدفش فهمِ انسان و جایگاه آن در نظم اموری که طبیعی شناسی به عنوان رشته انسان

ای از رسالتش دلمشغول بررسی امور بدیهی و پیش پا افتاده رسد در بخش عمده به نظر می

هایی در مجموعۀ  توان از جمله رشته ناسی را میش (. از این رو انسان2011یانگ و پلتو،)است

علوم اجتماعی دانست که از قابلیتِ تاریخی در بررسی و فهمِ زندگی روزمره در معنا عام آن 

کنند، منطقِ امرِ  ( نیز خاطر نشان می1989) برخوردار است. با این حال چنانکه لوفور و لیج

در دورانِ پیشامدرن امور، معماری و اشیا  روزمره در دنیای پیشامدرن و مدرن متفاوت است.

شوند اما معانی  براساس نوعی ارجاع به معانی اخالقی، اجتماعی و نمادین ساخته و پرداخته می

ها و مدها مختلفی در  اند. در دورانِ مدرن مدل و ارجاع آن در امور در دورانِ مدرن از بین رفته

ها تنها تنوع در  اما این شود؛ های بدیل جایگزین می ها و مدل آید و با نظام این نظام بوجود می

های صوری هستند و اصل محتوا همان شکل دادن و مصرفی کردن زندگی و جامعه است.  مدل

است که در کنار ابعاد و الزاماتِ اقتصادی،  با این وجود مصرف به واقعیتی چندبُعدی مبدل شده

به عبارتی دیگر  (.6: 1382فاضلی، )خود داردمعانی فرهنگی و الزاماتِ اجتماعی بسیاری با 

است؛ به  ترین مفاهیم برای فهم جامعۀ مدرن تبدیل گشته از اساسی مصرف، امروزه به یکی

اند. هرچند در  های که اندیشمندان از زوایای مختلف به تجزیه و تحلیل آن پرداخته گونه

ارکردِ عملی آن در رفع نیازها و تصوراتِ اولیه از مفهومِ مصرف بیش از همه، توجه به سوی ک

به نوعی تحلیلِ اقتصادی از فرهنگ معطوف بود اما متفکرین در قرن بیستم بیش از همه به 

ترین مولفۀ جامعۀ جدید قلمداد  ، مصرفِ فرهنگی را مهم های فرهنگیِ مصرف تأکید داشته سویه

را برای تولیدِ تخیالت و  موادِ الزم فرهنگی مصرفِدر واقع،  (.41: 1390کاظمی،) اند کرده

 ها و تمایزاتِ اجتماعی است. دهندۀ تفاوترویاهای انسان فراهم کرده، نشان
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های آن در میان جوانانِ محلۀ گلستان شهر  این مقاله به بررسی مصرفِ فرهنگی و داللت

فرهنگی پردازد. این محله امروز در مرکز شهر قرار داشته و از گذشته تا امروز بافتِ  سبزوار می

و قومیتی خاصی دارد. بافتِ غالب جمعیتی این محله را گروهی از قومیتِ غربت تشکیل 

عنوان  دهند. اهالی این محله به علت آداب اجتماعی و مشاغل خاص از گذشته تا امروز به می

فردی را  شوند. این تمایزیافتگی هویت منحصربه قشری تمایزیافته در شهرِ سبزوار شناخته می

توان گفت این تمایزیافتگی در حدی است که اهالی  ها موجب شده است. درواقع می آنبرای 

شوند. این دیگری به علتِ  عنوان یک دیگری تلقی می محلۀ موردبحث در نزد مردمِ سبزوار به

فاصله و تفاوتِ فرهنگی که با سایر ساکنینِ شهرِ سبزوار داشته است همواره از سویی ساکنینِ 

 1لمداد شده است. ساکنینِ غیر غربت شهر ایشان را عموماً تحت عنوان قُروشمارشهر نادیده ق

دارند، این واژه تغییر شکل یافتۀ شناسند. چنانکه برخی منابعِ محلی بیان می( می1381محمدی، )

این  2اند. آمده واژۀ غیرشمار بوده؛ چرا که ایشان در گذشته در جمعیتِ شهر به حساب نمی

شده، اقدام و  و برچسبی نامطلوب قلمداد می 3های دور یک داغ ننگ از گذشته غُروشماربودگی

کرده است. این محدودیت عمالً مانع از پیوستن این  عمل اهالی این محله را در شهر محدود 

است. این موضوع خود عاملِ  جماعت به عنوان گروهی تأثیرگذار در سیستمِ اجتماعی شهر شده

است. با این حال در  ای برای ایشان در سیستمِ اجتماعی شهر بوده های حاشیتثبیتِ جایگاه

تر  تر و جدی هایی را در جهتِ حضورِ فعالرسد، اهالی این محله تالش های اخیر به نظر می دهه

هایی حرکت در مسیر نوعی باز تعریف هویتی از  اند. خروجی چنین تالش در جامعه شروع کرده

ترین  شود که یکی از مهم های مختلف دنبال می ها در حوزه ین تالشا این محله و این قوم است.

شود، روی آوردن به مصرف در عرصۀ زندگی  آنها که عمدتاً بوسیلۀ جوانانِ محله پیگیری می

روزمره است. این مقاله با تمرکز و تأکید بر مصرفِ جوانان بدنبال نشان دادن بخشی از 

 و بازتعریف هویتی خویش است. های محله در مسیر بازنگری استراتژی

                                                           
 (.1363: 884د،عمی) این واژه در فرهنگ عمید به صورت غِرِشمار ضبط شده است 1

تر  تر و شواهد عینیهای پژوهشِ ما، این نظر قابل نقد بوده و برای اثبات آن نیاز به استدالل قوی بنا به بررسی 2

ها بیش از اینکه اشاره به حساب نیامدن ایشان در  رسد، اطالق این واژه به غربتشود. به نظر می احساس می

 خصیصۀ رفتاری خاص ایشان  از نظر سایر ساکنینِ شهر باشد. جمعیتِ شهر باشد، اشاره به نوعی خوی و 

3 Stigma 
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نظری مالحظاتِ
توان از جمله مفاهیم کلیدی و اساسی در علوم اجتماعی دانست. این اهمیت  هویت را می

شناسان به این مفهوم  شناسان و جامعه ای از سوی انسانموجب شده است، اقبال قابل مالحظه

زی در باب این مفهوم را رقم زده پردا ای از نظریه مشاهده شود. این اقبال خود طیف گسترده

گیری نوعی ابهام و پیچیدگی خاصی حول  پردازی موجب شکل است. این گسترۀ وسیع نظریه

ها در  (. برای کاهش این پیچیدگی4-5: 1390هزارجریبی و لهراسبی،) این مفهوم شده است

را براساس توان گسترۀ مفهومی و نظری این مفهوم در علوم اجتماعی  درک مفهوم هویت می

های  بندی نظریه ( در دسته1386) دیگر تمیز داد. با تأثی از ریتزر رویکردهای پارادایمی از یک

ها حول مفهوم هویت را ذیل سه پارادایم واقعیتِ اجتماعی،  پردازی توان نظریه شناسی می جامعه

اریف از مفهوم بندی کرده، براساس این تمایزات پارادایمی تع تعریفِ اجتماعی و تلفیقی دسته

قرن بیستم با آثار  70و  60های  شناختی از هویت در دهه های انسان هویت را درک کرد. قرائت

شناختی آمریکایی کنش متقابل نمادین و  های جامعه مرتبط به مکتب منچستر و تحت تأثیر سنت

ین نیز (. گرچه پیش از ا368: 2010شناختی شد )میتچل،  گرایی وارد قاموسِ انسان برساخت

شناختی فرهنگ و  های نظری پیشین نظیر مکتب انسان را در سنت های از آن توان رگه می

شناختی حول مفهومِ هویت در اینجا ما به طور  های انسان پردازی نظریه شخصیت یافت. از میان

 کنیم. شناس بنام فردریک بارث و آنتونی کوهن اشاره می مختصر به دو انسان

نو و ایران به تحلیلِ فرهنگی  اش در گینه ( با ارجاع به مطالعات میدانی19-17: 2000بارث )

دهد اجتماعات برای جدا ساختن خود از دیگران از مرزها استفاده  پردازد و نشان می مرز می

داند که  ای می کنند. گرچه این مرزها لزوماً مطلق و عینی نیستند. او مرز را سازۀ مفهومی ویژه می

ای  ( هویت در نظرِ بارث را پدیده1388کنند. جنکینز) گذاری می شان را نشان انمردم با آن جه

داند. در واقع مقصود به کارگیری هویت در عمل است و نه تفکر و  فرآیندپذیر یا عملی می

تر تجربه هستند که یکی از  های اجتماعی بخشی از سپهر بزرگ تعمق دربارۀ آن. همه هویت

و   های جمعی در جریانِ بده بستان ها است. هویت علل و معلول وجوه مهم آن جهان مادیِ

پذیر، منوط به موقعیت و  و دستکم به طور بالقوه هم که باشد، انعطاف آیند تعامل به وجود می

های  های معنادار: دیدگاه هویت»( در کتابی با عنوان 2000قابل چون و چراکردن هستند. کوهن )
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هایی درباره مرز و هویت با ارجاع به  به طرح پرسش« های رقیب زششناختی بر مرزها و ار انسان

پردازد.  نگارانه از استرالیا و بومیان شبۀ قاره هند تا اروپا و آمریکا می مطالعات موردی مردم

آنتونی کوهن با توجه به تحوالتِ دنیای مدرن و از بین رفتن مرزهای مکانی و فیزیکی از 

کند، درک کند  کند. آنتونی کوهن تالش می تِ انسانی بحث مینمادین شدن مرزهای اجتماعا

مردم چگونه معنایی از تعلق خودشان و دیگران به محل یا موقعیتی خاص و پیوند میان خودشان 

کند. بنا به  سازند و این همان چیزی است که او با واژۀ جماعت آن را مراد می و دیگران را می

جماعت منوط به ساختِ نمادین و معنای نقابی از شباهت عقیده کوهن، عضویت در اجتماع و 

توانند زیر سایۀ آن پناه گیرند. از این رو شباهتِ حاضر عضویت در جماعت  است که همگان می

کند این هویتِ نمادین چون در زندگی مردم حضور  خیالی است و با این حال او خاطر نشان می

است که اعضایش آن را  . جماعت و هویتِ آن به گونهتوان آن را نادیده نگاشت موثری دارد، نمی

دهد جماعت و هویت آن بخشی از ساختار اجتماعی و یا  کنند. در واقع این نشان می تجربه می

به فعلیت درآوردن رفتارِ اجتماعی نیست، بلکه جز ذاتی اندیشیدن درباره آن است. صرفاً با در 

ای نمادین و نه ساختاری  جماعت همچون سازه توان از نظر گرفتن چنین معنایی است که می

توان  بندی نهایی بر اساسِ نظریاتِ متأخر هویت می (. در جمع1388جنکینز، )سخن به میان آورد

مثابه مفهومی نرم در نظر گرفت که بر اساس مذاکره در بافتِ جامعه  گفت، هویت را باید به

گیرد. در این رویکرد، هویت  یل قرار میوتعد شکل یافته، برساخت شده، مورد بازبینی و جرح

مفهومی ایستا نیست بلکه مفهومی سیال و پویا است. چنین رویکردی فضا را برای ظهور و بروز 

گشاید. مصرف به مثابه یکی از خالقیتِ انسان در مسیر ساختن جهانِ اجتماعی پیرامون خود می

های انسانی در جهتِ جرح و  تبسترهای مهم جامعۀ امروزی در مسیر مهیا نمودنِ خالقی

های هویتی مطرح است. امروز مصرف به واقعیتی چندبعدی تبدیل شده که در کنار ابعاد  تعدیل

 است. ای های اجتماعی قابل مالحظه و الزماتِ اقتصادی، واجد معانی و داللت

، به های مصرفیهای تولید به فعالیتهای اجتماعی از فعالیتامروزه چرخشِ زاویۀ تحلیل

های اجتماعی و هویتِ اجتماعی است. این معنی تعویض فرضِ بنیادی مربوط به شالودۀ تفاوت

تغییر رویکرد را می توان از سه جهت یا در سه متن و زمینه، مورد بحث قرار داد؛ اول، رابطه 

و سوم رشد و گسترش فرهنگ مصرف و  کار و فراغت، دوم پیدایش طبقاتِ متوسط

های جدید در جوامعِ مدرن (. از سویی هویت11: 1381ذری و چاوشیان، گرایی )ابا مصرف



  
 
 
 
 
 

 227  اي در محلة گلستان شهر سبزوار   ؛ مطالعه ساز هاي هویت هاي هویتی و مصرف پویایی
 

 

تر، فعالیتِ مولد و جایگاه فرد در نظامِ باشند: در رویکرد اول و قدیمی مبتنی بر دو رویکرد می

و در رویکردِ دوم و جدیدتر، رفتارهای مصرفی فرد مبنای  تولید، شالودۀ هویتِ اجتماعی اوست

(. در عرصۀ مطالعاتِ فرهنگی از سه 5همان: )شوندماعی او محسوب میگیری هویتِ اجتشکل

نوع مصرف سخن به میان آمده است که به نوعی همین گذار از رویکردهای اقتصادی به 

دهد. در ادامه به هریک از این سه نوع مصرف به صورتِ  رویکردهای فرهنگی را نشان می

 شود. مختصر اشاره می

تلقی از مصرف، از نوعی بیگانگی در فرآیندِ مصرف سخن به میان  مصرفِ انفعالی؛ در این

شود. در واقع،  آید. در این نوع از مصرف، به مصرف به مثابه نوعی اغوا و فریب نگرسته می می

توان  پردازد. می داری از طریق مصرفِ فرهنگی به بازتولید سلطۀ خود بر زندگی انسان میسرمایه

کننده باقی  فرهنگ جایی برای تنفس، صدا و مقاومت مصرفگفت در این طرز تلقی از 

های مارکسیستی و مکتبِ  ها مانند نظریه (. گروهی از نظریه47-42: 1388کاظمی،)ماند نمی

گیرند. مصرفِ ارتباطی؛ در اینجا مصرفِ فرهنگی به مثابه نوعی  فرانکفورت در این دسته قرار می

وندی وثیق با ارتباط و خلقِ معنا دارد. در واقع آنچه در گردد. در واقع، مصرف پی ارتباط درک می

این فهم از مصرف مدنظر نظر است، بر ظرفیت معناسازی مصرف و طرح آن به عنوان نوعی 

زبان متمرکز است. در این راستا بوردیو مصرف را به مثابه نوعی خلقِ معنا در جهت نشان دادن 

داند که به قشرهای مختلف  فِ فرهنگی را بستری میگیرد. او مصر تمایزاتِ اجتماعی در نظر می

(. مصرفِ ابداعی؛ در این 201: 1392سیدمن،)بخشدفرصتِ تمایزیابی و ادعا منزلتِ باالتر را می

 کننده، تولیدکننده است تلقی از مصرف، مصرف تولیدی است. در این برداشت، مصرف

شوند اما این  ناتمام تولید می دارد، کاالها بیان می (. چنانکه فیسک52: 1388کاظمی،)

توان گفت در این رویکرد، معنای  کنند. از اینرو می ها هستند که آن را تکمیل می کنندهمصرف

مصرف و تولید تغییر کرده، در نفس رفتارِ مصرفی نوعی از مقاومت و تولید قابل درک است. از 

توان به دوسرتو و فیسک اشاره کرد.  گیرند می پردازانی که در این مقوله جای می ترین نظریه مهم

گیرد بلکه او بدنبال این است که نشان دهد،  دوسرتو مصرف کنندگان را منفعل در نظر نمی

شود  روند. این عمل وقتی ممکن می چگونه کاربران و مصرف کنندگان از قواعدِ مسلط طفره می

 (.1387کاظمی،)درک شود های عمل یا انجام چیزها که کردار زندگی روزمره به عنوان شیوه
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ای از ساختارهای اجتماعی و  زمانی عالمانِ علومِ اجتماعی همه امور را براساس جلوه

اما امروز این نگرش شکل گرفته است که چگونه افراد از عمل خود  کردند؛اقتصادی تحلیل می

( 1383) وبلن برند. شان بهره می شده های متصلب یافته و هویتهای تعینبرای گریز از موقعیت

آورند.  ( از تمایز طبقاتی بواسطه مصرف سخن به میان می1390) از مصرفِ متظاهرانه و بوردیو

ها نشانگر استفادۀ خالقانۀ افراد از مصرف برای  سازی بررسی سیاستِ مقاومت در برابر هویت

ترین  خودشکوفایی است. این موضوع قابلیتِ درکِ وجوه سیاسی کردارِ فردی را در نمادین

پذیرد  ها لزوماً در برابر قدرتِ برترِ سیاسی صورت نمی آورد. این مقاومت شکل آن فراهم می

ای اخالقی و یا هویتی جدید را طلب کند که تحقق آن به چیزی بیش از تواند خواسته بلکه می

 (.10: 1382فاضلی، )تحت فشار نهادن ساختار سیاسی نیازمند است

 ميدان

گیرد. محلۀ گلستان سبزوار  ای با بافتِ قومیتی خاص در سبزوار صورت می هاین مطالعه در محل

های بسیار قدیمی سبزوار است که در گذشته  شامل چند محله شامل محلۀ  یکی از محله

ها، الداغی، پادرخت بوده و امروز به طور کلی تحت عنوان محلۀ گلستان شناخته  غربت

قسیماتِ شهری سبزوار، محلۀ گلستان در ناحیۀ سه از (.  در ت77: 1396ثانی،  شود)عباسی می

های بیهق در شمال، اسرار در شرق، و مدرس در جنوب  منطقۀ یک سبزوار قرار گرفته و خیابان

از  ای(. بخش عمده198: 1393کند)نایئجی،  و عطاملک در غرب محدوده آن را مشخص می

دارند. با وجود آنکه آمار رسمی،  های سبزوار از گذشته در این مکان حضور و سکونت غربت

دارند،  ها در سبزوار وجود ندارد، اما چنانکه اهالی بیان می دقیق و درستی از جمعیت غربت

ترین عامل تمایز  ها بین سه تا چهار هزار نفر است. زبان موسوم به زبان غربتی مهم  آن جمعیتِ

ها نیز طوایفی وجود  خود غربتها است. با این وجود در میان  ها و غیر غربت میان غربت

های  های سبزوار به طور کلی خود را به دو طایف اصلی غربت (. غربت14: 1394اسفاری، )دارد

های سبزوار در محلۀ گلستان  بخشِ اعظم غربت کنند. های کوه میش تقسیم می خراط و غربت

دستی و لوازم  ری، صنایعها عمدتاً بر مشاغل مانند خراطی، آهنگ های آن کنند. فعالیت زندگی می

در قسمت غربی کوی گلستان افراد غیرغربت  .موسیقی سنتی و کشاورزی سنتی متمرکز است

نیز حضور و سکونت دارند. باوجودآنکه بافت قومیتی خاص این محله عمدتاً در نیمه شرقی آن 
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ز محالت قدیمی شود. این محله ا ها شناخته می عنوان محلۀ غربت قرار دارد، این محله بیشتر به

های غربت از گذشته تا امروز از سایر  این شهر بوده و بواسطه حضور و سکونت جمعیت

محالت شهر متمایز است. چنانکه گذشت، این محله از گذشته تا امروز عمدتاً در حوزۀ ارائه و 

زی کند. تغییرات و نوسازی در حوزۀ کشاور تعمیر ادواتِ کشاورزی و دامپروی سنتی فعالیت می

و دامپروری منطقه موجب شکنندگی مشاغل اهالی این محله شده است. مردم این محله باوجود 

های بزهکاری اجتماعی  مشاغل شکننده که امروز درحال از رونق افتادن هستند، کمتر در حوزه

توجه از  دهد، مردم این محله، تظاهراتِ مذهبی قابل بندی هستند. مطالعات ما نشان می قابل دسته

دهند که خود بخشی از استراتژیهای های مختلف نشان می خود در طول سال و در مناسبت

گرا و بسته است،  کند. با توجه به اینکه این جامعه به نوعی درون هویتی آن را بازنمایی می پویش 

 طلبد. ای را می شناختی ویژه دسترسی به آن و انتخاب بهترین روش مالحظات روش

مالحظاتِروشی
شود. پیش از  شناختی مهم در جریانِ پژوهشِ حاضر اشاره می این قسمت به چند نکته روش در

پرداخت به توضیح روشِ پژوهش و شیوهای گردآوری و تحلیل دادها و غیره بر خالف 

بازتابندگی  پردازد. های متداول در نگارش مقاالت در ایران این مقاله به بحث بازتابندگی می رویه

تفسیری، انتقادی و  -های غیراثباتی مانند پارادایم برساختی وری در تمامی پارادایممح از مفاهیم

محمدپور، ) پست مدرن است. این مفهوم در حوزۀ روش از اهمیت فراوانی برخوردار است

(. این مفهوم به نقشِ پژوهشگر در جریان پژوهش اشاره دارد. این امر به نوعی تأکید 208: 1389

؛ 157: 1388محمدی، ) رود ای از آن به شمار می که خود محقق پارهبر محتوایی است 

در ادامه تالش بر آن است که تأتیرِ پژوهشگرِ میدانی در طرح  (. در این راستا،63: 1390نفیسی،

نشین  پژوهش و اجرای آن مشخص شود. سرآغاز پژوهشِ پژوهشگر میدانی در محلۀ غربت

شناسی در دانشکدۀ علوم  و در دورۀ دکتری انسانهای ا گلستان سبزوار در یکی از کالس

آن کالس، دانشجویان ملزم بودند، یکی از اقوام ایرانی  اجتماعی دانشگاه تهران شکل گرفت. در

را انتخاب کرده و در مورد آن به پژوهش نظری و عملی بپردازند. با توجه به اینکه پژوهشگر 

ود بدنبال انجام پژوهشی در آن حوزۀ فرهنگی خود را مقید به پژوهش در حوزۀ خراسان کرده ب

ها لزوماً باید در بافتی قومیتی صورت  بود اما استاد درسِ مورد نظر با تأکید براینکه پژوهش
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های سبزوار  را رد کرده، پشنهاد کرد در مورد غربت پذیرد، موضوعات مطرح شده از پژوهشگر

شود،  تر به آن پرداخته می و در ادامه مبسوط اما چنانکه گذرا اشاره شد پژوهشی را آغاز نماید؛

در مورد این گروهِ قومی در سبزوار نوعی تفکرِ قالبی وجود دارد که ایشان را به مثابه یک 

کند.  بندی می دیگری متفاوت از ما که حدامکان باید از برخورد با ایشان اجتناب کرد، دسته

تحت تأثیر این تفکر ِقالبی به شدت از نیز به عنوان یک عضو از جامعۀ سبزواری  پژوهشگر

ورزد. این کش و قوس تا دو جلسه میان پژوهشگر و  پیشنهادِ استاد درس مورد نظر امتناع می

یابد و در نهایت به علت اینکه موضوع مناسبی از سمتِ پژوهشگر استاد مورد نظر ادامه می

شود. این محکومیت در بدو امر  شود، محکوم به انجام پژوهش در بافتِ گلستان می پشنهاد نمی

این حس را در پژوهشگر بوجود آورد که به هر تقدیر باید نظر استاد تامین گردد و باید کاری 

اما  قضیه به خیر و نیکی تمام شود؛ در حد یک کارِ کالسی توسط وی در این محله انجام شود و

ای اولیه هر بیشتر به اهمیت وجوهپژوهشگر با قرار گرفتن در فرآیندِ انجامِ پژوهش در جست

برد. پیشروی بیشتر به سمت موضوع پژوهش اهمیتِ آن برای او بیش از پیش  موضوع پی می

نماید. سرانجام ورود به میدان و مشاهدۀ مستقیمِ سطح محرومیت و آگاهی نسبی  تر میبرجسته

خوش تغییر  کلی دستانگیز این محله رویکردِ پژوهشگر به انجامِ پژوهش را به  از داستانِ غم

بنابراین پژوهش در محلۀ گلستان برای پژوهشگر میدانی مقالۀ حاضر از انجامِ یک  دهد؛ قرار می

از آن زمان تاکنون،  دهد. وظیفۀ کالسی و آموزشی به رسالتی انسانی و اخالقی تغییر ماهیت می

آن است. نوشتارِ  ترین پروژۀ علمی پژوهشگر کار در مورد این محله در ابعاد گوناگون مهم

حاضر نیز نمودی از همین دغدغه است. خالصۀ کالم آنکه انکار اولیه در پژوهش مبدل به 

اصرار ثانویه و کارِ کالسی به مهمترین رسالتِ علمی و اخالقی تبدیل گشت. در فازِ اول این 

د که در شود، بخاطر همان نگاه قالبی موجو پژوهش که در نوشتار حاضر بخشی از آن ارائه می

کنندۀ زنی در پژوهشِ مورد زنانشان اتفاقاً شکل حادتری نیز دارد، موجب شد هیچ مشارکت

حاضر حضور نداشته باشد. با این حال امید آن است که در مراحلِ بعدیِ پژوهش، گروه قابل 

توجه از زنان محله نیز در این پژوهش شرکت کرده مسائل و مشکالت ایشان با ژرفای بیشتری 

آید، پژوهش حاضر با  د کندوکاو قرار گیرد. چنانکه از این بازنگری و بازتابندگی بر میمور

 پردازد. به موضوع می 1گرایانهرویکردی حمایت

                                                           
1 Advocacy 
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چنانکه اشاره مختصری شد، این نوشتار حاصل یک پژوهشِ بزرگتری است که در محلۀ 

به اینکه فهمِ برادشت و تلقی  گلستانِ سبزوار توسط پژوهشگر میدانی درحال انجام است. با توجه

اهالی از هویت خود و تغییرات آن مبتنی بر شنیدنِ تجربۀ اهالی از مواجه با دیگری در یک توالی 

های روایتی است. مفهوم روایت از  شناسی این پژوهش مبتنی بر روشزمانی بوده است، روش

کاسته است. با پذیرش و اقبالی شناسی از سلطه و اقتدار فرهنگ مفاهیم جدیدی است که در انسان

عنوان وسیلۀ معتبری از تولید  های شخصی به مدرن مواجه هستند، گفتن قصه های پست که از روش

ها  فعالیت بااهمیتی است چراکه روایت 1گویی(. داستان180: 2004فریزر،) شوند دانش تلقی می

ادار که الگوهای فرهنگیِ استدالل و مردم را در سامان دادن به تجربیاتشان در قالب اپیزودهای معن

همان(. در این نوع از پژوهش هدف آن است که ) رساند فهم است، یاری می بازنمایی از آن قابل

شان نظمی را برای معنا  تجربه کنندگان طی مصاحبه با غرق شدن در مشارکت فهم شود، چگونه

(. در واقع در این ژانر 2: 1993من،ریز) شان ایجاد کنند بخشیدن به رویدادها و اعمال در زندگی

که پالمر  شوند. آنچنان هایی به سوی جهانِ اجتماعی تلقی می های فردی به مثابۀ پنچره داستان

گوید، در واقع آن چیزی است که  ها اسناد زندگی هستند. آنچه فرد از خودش می گوید داستان می

( بر 2006) شناسان مانند کرسول روشهای که برخی  گوید. یکی از چالشاز جهانِ اجتماعی می

های اجتماعی در این روش است. در پاسخ به  اند، عدم در نظر گرفتن زمینه این روش وارد کرده

 است 2نگاری روایتی گیری مردمهای روایتی شکل های در روش چنین نقدهایی یکی از پیشرفت

این نوشتار عمدتاً حاصل حضور  های های و تحلیل (. با این حال داده2008گوبریم و هولشتاین،)

میدانی و مشاهدات پژوهشگرِ میدانی در میدان پژوهش است. در واقع در این نوشتار بُعد 

 مردمنگاری برای بُعد روایت برتری دارد.

 هایافته

دهنده به هویتِ  ترین مولفۀ شکل مانند اکثر اجتماعات غربت، مهم گسست و جدایی از جامعه

رسد، عاملِ اصلی این  است. به نظر می بزوار از گذشته تا به امروز بودهاهالی کوی گلستان س

های اجتماعی و فرهنگی موجود و عدم وجود اراده و بستر الزم برای درک و  موضوع، تفاوت

است. با این حال  ها و تالش برای تعامل سازنده از گذشته تا به امروز بوده پذیرش این تفاوت

                                                           
1 Storytelling 

2 Narrative Ethnography 
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یابی  های هویت ، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه، استراتژیهمراه با تحوالت اجتماعی

های سبزوار از گذشته تا امروز، در بستر اجتماعی شهر دچارِ تحول و تغییر شده است. به   گلستانی

اندازِ روشنی را در مسیرِ پیوستِ موثر اهالی به سیستم  تواند چشم رسد، این تغییرات می نظر می

های  نوشتارِ حاضر ضمن مروی مختصر بر این تغییرات در استراتژی ید.اجتماعی شهر ترسیم نما

 یابی اهالی کوی گلستان بدنبال نشان دادن نقشِ مصرف در مسیر این تغییرات است. هویت

غربتازقوميتتامحروميت
ها به عنوان یک گروۀ قومی و زبانی، به لحاظ نحوۀ زندگی و داشتن یک هویتِ فرهنگی  غربت

شود. آنان در هر سرزمینی با حفظِ های گوناگونی یاد میهر جا و مکانی از آنها با نامخاص در 

هویتِ فرهنگی خود و با ترکیبی از فرهنگِ بومیان منطقه به حیاتِ اجتماعیشان در طولِ تاریخ 

ده دهند. پژوهشگران منشأ و مبدأ این گروه را که امروز تقریباً در تمام نقاط جهان پراکن ادامه می

اوکلی، دانند) ای از هند مربوط میهستند، با توجه به شواهد مختلف بویژه شواهد زبانی به منطقه

های غربت در سراسر  دهد، جماعت چنانکه مطالعات نشان می (؛86: 1996فانسکا، ؛8: 1992

های اطرافشان متمایز  ها، فرهنگ، زبان خاص خود از جمعیت تاریخ، سنت واسطه به جهان

های  ها با جمعیت این جماعت 2و یکسانی 1این تمایز خود مانعی بر سر راه ادغامهستند. 

(. برای مثال امروز در اروپا بیش از هشت میلیون غربت 322:1994بارانی،)اطرافشان است

کمترین ادغام با جامعه داشته  کنند که با وجود حضور طوالنی مدتشان در این قاره زندگی می

(. این عدم ادغام و یکسانی موجب شده 169: 2004 سنفکی،) کنند به میبیشترین مصائب را تجر

در متون علمی مورداشاره قرار  4اییا انسان حاشیه 3ایاست این گروه با عناوین مانند حاشیه

، 5هاها با انواع گوناگون داغ ننگ شدن (. غربت2012؛ ریچارسون،32: 2012هادزیاودیک،) گیرد

جامعه بزرگتر روبرو هستند. برای مثال در ترکیه قبل از  7غالبیو تفکرات  6برچسب خوردن

8برچسب کیبدی 1960
ایشان را به مثابۀ  شد کهها استفاده می های هویت غربت در کارت 

                                                           
1  Integration 
2  Assimilation 
3  Marginal 
4  Marginal Man 
5  Stigmatizations   
6  labelling   
7 Stereotyping   
8 Kıbdi  
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ای بود که در  گرفت، باوجود اینکه ایشان در آن زمان مدت طوالنی خارجی و اقلیت در نظر می

(. گرچه مفهومِ غربت به مثابۀ یک مقولۀ اجتماعی 2 :2003سیهن،) کردند این کشور زندگی می

های موجود در ارتباط با آن  گیرد و صورتبندی های مختلف مکانی و زمانی شکل می در بافت

( با این حال، این مفهوم عموماً در طول تاریخ و در 2003؛ میال،2014اوزاتشلر،است )قابل تغییر 

توان گفت  ده عمل کرده است. در واقع میجوامع مختلف به مثابه نوعی برچسب طردکنن

بودگی بیش از آنکه به مثابه یک قومیت و گروه اجتماعی با مختصات خودش درک و  غربت

بندی شده و این خود بستری را برای محرومیت این  تفسیر شود، به مثابه دیگری عجیب دسته

 قوم فراهم آورده است.

اندازهاهایسبزوار؛شرایطوچشمغربت
های جهان نبوده است.  های سبزوار نیز متفاوت از سایر غربت وشتِ اجتماعی غربتسرن

شهرِ  سرگذشتِ اجتماعی این گروه با تجربیاتی تلخ از تبعیض، تحقیر و محرومیت عجین است.

های روستایی  از دهۀ چهل شمسی مانند بسیاری از شهرهای کشور پذیرای جمعیت  سبزوار بعد

سادگی توانستند وارد سیستمِ اجتماعی شهر شده در  هاجرین روستایی بهاطراف خود بود. این م

اند، به علت این  ها که سالیان در این شهر ساکن بوده آن جذب و ادغام شوند در حالی که غربت

توان  بنابراین می طورجدی و مؤثر واردِ سیستمِ اجتماعی شهر شوند؛ اند به داغِ ننگ هنوز نتوانسته

موجب عدم جذب و ادغام این مردم در سیستمِ   «غروشمار بودن»نگ اجتماعی گفت این داغِ ن

خوری  ، شرایطِ طرد و تبعیض را برای ایشان منجر شده است. این برچسب اجتماعی شهر بوده

های قومی و  موجب تقویت هویتِ جمعی این مردم شده و ایشان با اتکا بر فرهنگ خود و پیوند

اند. در واقع در  بزوار و جدا از سایر ساکنین به ادامه حیات پرداختهای از سخویشاوندی در محله

دهی یک هویتِ جمعیِ قوی  های طردکنندۀ جامعه، مردم این محله به شکل پاسخ به ساختار

ازاین با توسل به همین  های پیش ویژه تا دهه رسد، مردم این محله به اند. به نظر می روی آورده

با زندگی و مشکالت آن روبرو  1های سبزواری یان ما خودی و آنهویتِ قومی و مرزگذاری م

ها به یک محلۀ گتویی تبدیل  است، محلۀ غربت اند. این عدمِ پیوست به جامعه موجب شده شده

                                                           
های  شناسند این در حالی است که غربت ها را تحت عنوان آجیک می نیشابور، غیرغربتهای سبزوار و  غربت 1

خانی،  صفی) کنند تائی استفاده می ۀاز واژها  غیرغربتتهران، برای اشاره به  ساکن در محلۀ شوش و دروازه غارِ
 (.2: 1395موسوی و رجبلو،
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(. گتویی شدن این محله موجب شده است که این محله که امروز در 1384اجزا شکوهی،)شود

ام با سایر محالتِ شهر از نظرِ کالبدی، دسترسی به مرکزِ شهرِ سبزوار واقع است، نتواند همگ

امکاناتِ شهری، اقتصادی و اجتماعی تغییر کند. درنتیجه با مشکالتِ بافتِ فرسوده مانند 

ای و مشکالت  های کوچک چندطبقه پذیر، خانه های نامستحکم و آسیب های باریک خانه کوچه

ند فاضالب و عدم رسیدگی به مسائل ناشی از عدم دسترسی به خدمات و امکانات شهری مان

پذیر روبرو است. در  ها و غیره، مشکالت اقتصادی و معیشت شکننده و آسیب مربوط به قنات

اند. برای مثال  کنندگان در پژوهش با پژوهشگر به گفت و گو پرداخته این زمینه اکثر مشارکت

 گوید: هوشنگ در این ارتباط چنین می
ام که دلت وا میشه کوچه هاش رو نگاه  ای برداشته مغازه 1سیفر محله هم خرابه در کالته

راه بری. کوچۀ ما زمستان زن و ها  رو نگا کن دلت وا میشه تو کوچه 2جعفرآباد میکنی.
یه  ...سال تا االن همین طور است 500مردمان درون آب است. این یعنی چه؟ این کوچه از 

لۀ ما در وسط شهر رو ببین همه حرف در همین روستا ده پنجاه خانوار برو روستا ببین مح
 یک کالم است خاموش کن دیگه

این انگ اجتماعی و تبعات آن امروز با گسترش شهرنشینی مدرن، رشدِ حقوقی جامعه و 

تر از پیش به نظر  تأکید بر برابری تمام شهروندان بیشتر از گذشته خود را نشان داده، آزاردهنده

هش این آزاردهندگی را در کالم و لحن و اندیشه و عمل ساکنین رسد. مطالعات این پژو می

ترین مسئلۀ کوی گلستان، جدا افتادگی  ترین و اساسی دهد. در واقع امروز مهم محله نشان می

بودن در محلۀ  رسد، امروز داغِ غربت اجتماعی و فرهنگی این محله از شهر است. به نظر می

اهالی این محله با آن درگیر بوده و  عی وجود دارد. دردی کهمثابۀ دردِ اجتما گلستان سبزوار به

نوعی  ای که به دارای تجربیات متعدد در ارتباط با آن درگذشته و حال زندگی خود هستند، مسئله

توان در  آیندۀ ایشان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. این درد به قدری عمیق است که کمتر می

محله که منجر به تمایل به ادامه سکونت در آن شود، مشاهده کرد. میان اهالی تعلق خاطری به 

بنا به نظر اهالی ادامه زندگی در محله در شرایط فعلی منجر به تداوم و حتی حادتر شدن فاصلۀ 

بنابراین در این شرایط، محله به گورستانی برای آرزوها  شود؛ آمیز می اجتماعی و شرایط تبعیض

                                                           
 از روستاهای حومۀ شهر سبزوار 1

 زواراز محالت جنوب شهر سب  2
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کنندگان در  گردد. در این ارتباط، یکی از مشارکت ردم آن مبدل میو امیال و استعدادهای م

 دارد: پژوهشِ حاضر چنین بیان می

هایمان چیزی ندارند دلمان خوش است که گلستان هستیم که در اصل حداقل اگه بچه
خبرنگاران و  گورستان است نه گلستان. من یک روز یک همایشی بود در دانشگاه حکیم

گویید گلستان بگویید گورستان. گلستان به  می ودند گفتم به جای اینکه شماخیلی از آقایون ب

گویند که آباد باشد وقتی که جایی که آباد نباشد که گلستان نیست گورستان  می جایی
ما در  ... مسئولین اگه دلشان برایمان میسوزد باید ما را تنک کنند اگر اینجا را طال کنند...است

اما اگر از اینجا برویم اینجا گلستان واقعی  مانیم می ر همین بن بستهمین بن بست باشیم د
است اگر ثروت دنیا را در اینجا جمع کنند بازم اسمش غُرشمار خونس فقط مشکل با خرید 

 شود.های ما و تنک کردن ما حل میخانه

ی و ای، کوشش در مسیرِ بازنگر ترینِ عامل در کاهش چنین مسئله رسد که مهم به نظر می

ای است که در آن درگیرند، است. اگر  اصالح و نوعی تطهیر کردن خود از انگِ اجتماعی

دهی به محلۀ گلستان و هویت جمعی قوی غروشمار و  بودن موجب شکلدرگذشته داغِ غربت

رسد، امروز این رویکرد و این هویت توسط اهالی محلِ تردید  غربتی بوده است. به نظر می

رسد، هرچه بیشتر به دنبال بازنگری و بازتعریفِ هویتِ روز به نظر میاست. این مردم ام

اجتماعی و جمعی خود بوده در حال برساخت صورتبندی جدیدی از هویت خود هستند. در 

توان از آن  های این قومیت در گذشته که در اینجا  می توان گفت فرآیندها و رویه واقع می

گرایی و مدرن یاد کرد، بر پذیرش، ایستایی، درونیابی پیشا های هویت تحت عنوان رویه

های  ها در دهه اما این رویه دهی به نوعی فرهنگ و هویتِ قومی قوی مبتنی بوده است؛ شکل

های جدیدی که در اینجا با عنوان  توان از رویه ، می شده  اخیر با تردید و بازنگری مواجه

ها و فرآیندهای  ه میان آورد. رویهشوند، سخن ب  های هویت یابی مدرن مطرح می رویه

توان عمدتاً مبتنی بر تردید، بازنگری، پویایی و  یابی مدرن اهالی کوی گلستان را می هویت

(. چنانکه پیش از این نیز تأکید شد، در این جا مراد، 107:2019قدرتی و غربی، ) تغییر دانست

ان نیست و صرفاً مراد اشاره های هویتی اهالی گلست توصیف و تشریح کامل تغییراتِ رویه

وار آن است. با این حال جهت روشن شدن بیشتر این تغییرات در زیر به نقل  خالصه

 شود. کنندگان پژوهش اشاره می هایی از مشارکت قول
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در قدیم آنها نه سوادی داشتند نه جمعیتی بوده و نه طرز فکری بوده چون در آن زمان 
ی دیگر ماشین را نمی دانستند چیه حاال نمی دونم شما هنوز مردم سبزوار یا مردم شهرها

درشکه بود به  کردند. می مسافرکشیها  یادتون میاد یا نه آن زمان به جای ماشین با درشکه
کم بود خدمات ها  اومد این بود که مطالباتی نداشتند توقعها  جای تاکسی ها. بعد تاکسی

به فکر این حرفها هم نبودند و اتفاقات هم زیاد  خدا سواد هم نداشتندهای  کمتر بود اونا بنده

مردم هم با اینجا ارتباط نداشتند چون جمعیت کم بوده اگر  ...نبود و االن اتفاقات زیاد شده
خرید یا دوتا لوازم آهنگری یا  چهارتا روستایی میومد بر فرض مثال یک چهارشاخ چوبی می

االن بچۀ من در پایگاه بسیج فرماندۀ عملیات  کنهاما االن فرق می خرید همین بوده؛ چیزی می
بندند، دستبند در جیبش روند بیسیم دارند و اسلحه به کمرشان میاست. اینا االن به گشت می

رود، صدنفر هم میبیننش از اهالی گلستان است. خیلی هم حسودی گذارد و در خیابان میمی
کنند. خیلی هم حسودی میکنند اما چون گویند اهالی گلستان از اینکارا میکنند که میمی

امروز قانون داره اگه ما برویم به پایگاه بسیج اسم ما رو ثبت نام کن اگه ثبت نام نکنند 
دونند اونی که به پایگاه بسیج اومده ثبت نام کند همه  روند چون میخودشان زیر سوال می

میگه من میخوام برای این انقالب چیز حالیش میشه. اینا مثالً رسیدگی نکنند، میرود به مشهد 
کنند. پس اینا مجبورند خدمات را در اختیارش قرار دهند این فعالیت کنم اینا ثبت نام نمی

جمعیت مردم محله زیاد شد مثالً نگاه  ......کرداست که در آن زمان توقعاتشان با االن فرق می
هایمان د آنها هم گفتند ما هم بچهفرست هایشان را به مدرسه می کردند و دیدند مردم شهر بچه

های دیگر نشست و برخواست را به مدرسه بفرستیم، رفتند به مدرسه درسی آموختند با بچه
کردند. دیدند مطالبات و حقشان خیلی از بین رفته است خیلی از اینها حقشان ضایع شده 

 خیلی فاصله دارند )حاج حسین(.
ها هم کردیم اما االن خیلی زیاد شده این و آمد میها رفت  ما اولها خیلی کم با سبزواری

نشیند. لباس پوشیدنشان، طرز راه  خیزند و می کنند، برمی رفتار میها  االن مثل سبزواری
ها، ده پانزده ها شده است. اول رفتنشان، طرز صحبت کردنشان همه و همه عین سبزواری

هم همان طور ولی االن نه دیگه اونا هم ما کردند ما  سال پیش نه. سبزواریها ما رو بد نگاه می
ها از ما هم بهترند االن طوری شده دیگه سرما  با ما نشست برخاست کردن میگن به به این

 هادی(.) خورند، میگن چه آدما خوبی هستید قسم می



  
 
 
 
 
 

 237  اي در محلة گلستان شهر سبزوار   ؛ مطالعه ساز هاي هویت هاي هویتی و مصرف پویایی
 

 

هایمقاومتوتغييردرمحلۀگلستاناستراتژی
گیری جریانِ  (، با شکل2019و غربی،قدرتی )دهد چنانکه نتایج پژوهشی روایتی نشان می

یابی مدرن در کوی گلستان، اهالی هر چه بیشتر در اندیشه و عمل خود به سمتِ تغییرِ  هویت

تصویر از کوی گلستانی بودن در حال حرکت هستند. در واقع باید گفت اهالی این محله برای 

و هستند و عمدتاً آن را ناشی غلبه به مشکالتی که در حیاتِ اجتماعی خود در شهر و محله روبر

هایی اند به سمت رویه خورده دانند که براساس آن استگما و برچسبی می از آن نگاه قالبی می

کنند که به تخریب و تغییر، ساختن و ایجاد کردن و در نهایت نشان دادن و  حرکت می

ه موجودیت سازی متکی است. تخریب و تغییر تصویری که کوی گلستانی را به مثاب عریان

کند. این تخریب با برساختن نوعی تصویر  عجیبی و ناسازگار با هنجارهای اجتماعی بازنمایی می

از خود نیز همراه است. در این تصویر تالش برآن است کوی گلستانی نه تنها عجیب و 

 های جمعی و کلی جامعه ناسازگار با هنجارها بازنمایی نشود که اتفاقاً همسو و مصر بر ارزش

 ورزی به اهل بیت)ع( و کار و تالش باشد.مانند تأکید بر عشق

دهد، محلۀ گلستان برای برساختن این چتر معنایی هویتی  چنانکه روایات اهالی نشان می

است. این  تر دست به تغییر و تعدیل در مصرف و سبک زندگی خود زده جدید به طور عملیاتی

معنایی جدید با توجه به تأکیدی که به مصرف محور از اقدام کوی گلستان در برساخت چتر

دهی به  دارد، در نوشتارِ حاضر، محلِ تأکید و کانون توجه است. محور بعدی، ناظر بر سازمان

دهد. در  های مهم جامعه نشان می مجموعه اعمالی است که اهالی این محله را واجد ارزش

ر جامعه دیده نشده از خالل تا امروز د های جامعه است نهایت این خود که واجد ارزش

تواند با خروجِ اهالی از  گردد. این همزیستی می همزیستی اهالی با سایر مردم شهر محقق می

تواند از خالل بسترسازی برای حضور سایر  محله و به سوی سایر نقاطِ شهر اتفاق افتد و یا می

ترین  و مذهبی شهر مهم مردم شهر در محله محقق گردد. در طول سه دهۀ اخیر بسترهای آیینی

عرصه برای بازنمایی تصویر جدید از غربت و تالش برای باز تعریف هویت غربت در شهر 

های پرشور مراسم سوگواری امام حسین)ع( در قالبِ برپایی  سبزوار بوده است. برگزاری

رشکوه های صلواتی و هیئت ابوالفضلی در ایامِ محرم و بویژه روز عاشورا و برپایی پ ایستگاه

ترین این بسترهای آیینی و مذهبی هستند. در نهایت آنچه مرادِ نهایی  جشنِ نیمۀ شعبان از مهم
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های مقاومت و تغییر است، فراهم آوردن شرایطِ الزم برای  اهالی کوی گلستان از این استراتژی

ش برآن پیوست جدی به  نظامِ  اجتماعی شهر است. در ادامه با توجه به اهداف این پژوهش تال

 است به محورِ اول این رویه یعنی تغییر و بازنگری در مصرف اشاره شود.

شناختیآندرکویگلستانهاینشانهمصرفوداللت

ها در ارتباط با مصرف و هویت، مصرف و در واقع الگوهای  ای از پژوهش گروه قابل مالحظه

بلوردی، مرادی و ) دانند دهی و بروز و ظهور هویت فردی می مصرفی را بستری برای شکل

با این  (.1382زاد،  ، نیک1385؛ گیدنز، 1381؛ چاوشیان، 1386؛ حمیدی و فرجی، 1393عرب، 

های  کنشگری جهت جرح و تعدیل وجود در پژوهشِ حاضر مصرف به مثابه مجرای برای

توان از رسد، در اینجا به ب شود. به نظر می هویتی در زمینۀ هویت اجتماعی و جمعی نگریسته می

دربارۀ هویت خود و دیگری و به  وگو کردن مصرف به مثابه محملی برای مذاکره و گفت

 گذاری این هویت جرح و تعدیل شده در جامعه سخن به میان آورد. اشتراک

سازی  رسد، مصرف در کوی گلستان از گذشته تا امروز در کنار بحثِ برآورده  به نظر می

های اجتماعی و فرهنگی مهم و هویت بخشی بوده است. در  لتهای اهالی دربرگیرندۀ دال نیاز

های هویتی محله از گذشته تا امروز با الگوها و  توان تناظری میان الگوها و رویه واقع می

های  به عبارت دیگر، همگام با تغییر در جریانِ اصلی رویه های مصرفی آن یافت؛ رویه

یابی  نیز تغییر کرده است. جریانِ هویتیابی در محله نحوۀ مصرف و مدیریت آن  هویت

گرایی و پرهیز از  پیشامدرنِ محله با پذیرشِ ساختارِ طردآمیزِ جامعه و اهمیتی که به درون

ها و منابعِ  کرد. با فرسایش و تخریب این رویه نوعی از مصرف را ایجاب و تجویز می دیگری،

دهی به هویت و به تبع ر زمینۀ شکلهای جدید د اخیر، منابع و چهارچوب  هویتی در چند دهۀ

ها و منابعِ جدید، هنوز به طور  گیری است. با وجود آنکه این رویه آن مصرف در حال شکل

ها  شدن هستند، اما آنچه مشخص است در رویهاند و هنوز ناتمام و در حال کامل مستقر نشده

قابل مشاهده است. در  قبلی تردید وارد شده و در نتیجه الگوهای جدید از مصرف در محله

ای در حال کوشش و پویش برای تغییرِ  واقع اهالی کوی گلستان به مثابه اهالی یک محلۀ حاشیه

ها غایت، ها و پویشدهی به نوعی هویتِ جدید هستند. در این کوشش شرایطِ زندگی و شکل

ی به کرات و مرات چنانکه اهال  تلقی شدن به عنوان گروهی مانند سایر مردم و اقشارِ شهر است.
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های هویتی محله بازتعریف معنای غربت است.  ها و پویش کنند، هدف همۀ کوشش تأکید می

ای فرهنگی در موزاییک  تالش عمده در این مسیر بر آن است که قومِ غربت نیز به مثابه گروه

، غربت ( مانند ترک، لر، کرد و غیره درک شود. در این معنا197: 1391اقوامِ ایرانی)فکوهی،

صرفاً به یک گروه قومی ارجاع داشته که لزوماً متضمن نگرشِ منفی که به تبع آن طرد و 

دارند،  های مورد مطالعه بیان می محرومیت را به همراه داشته باشد، نیست. چنانکه خود غربت

جهتِ رسیدن به چنین معنا و تصویری الزم است، در مسیر بازنگری در سبکِ زندگی خود قدم 

ای است که با ارجاع به آن همواره سبک زندگی تعریف  ترین پدیده اشت. مصرف مهمبرد

 ای برخوردار است. های اجتماعی آن از اهمیت ویژه شود لذا در این مسیر مصرف و داللتمی

ها از عملِ مصرفی خود به مثابه مجرای برای گریز از  رسد، در این راستا گلستانی به نظر می  

برند. در واقع مطابق با بخشی از دیدگاه  افته و هویتِ متصلبشان بهرۀ الزم را میی موقعیتِ تعین

توان گفت، اهالی کوی گلستان به مثابه یک گروه فرودست  ( می1383) چشم و هم چشمی وبلن

های مصرفِ سایرِ مردم که از منزلت مناسبی برخوردارند، در  بسوی تقلید و الگوبرداری از شیوه

های اجتماعی که جنبۀ  د. در اینجا مصرف برخالف بسیاری از گروهحال حرکت هستن

ای است که به شباهت هر چه بیشتر مردمِ کوی گلستان با سایر مردمِ  تمایزبخشی دارد، نشانه

دهد. اشکال گوناگون این مصرفِ  شهر در سبکِ زندگی و سایر موارد در این زمینه را گواهی می

تر از سایر اقشارِ جامعۀ مورد مطالعه در جوانان تر و عریان یحساز به صورت صرهمگون و مشابه

ای در فرهنگِ مصرفی الزاماً باید توجه  جامعه قابل مشاهده است. عالوه بر این هرگونه مطالعه

ای را متوجه گروه هدف جوانان سازد. چرا که فرهنگ مصرفی، کسب جایگاه به عنوان یک  ویژه

کننده است که در رفتار خود  های مصرف وانان به عنوان سوژهفرهنگ را تاحد زیادی مدیون ج

(. از 7-6: 1391پردازند)ذکایی،  در جریان زندگی فعاالنه به ساختن و بازسازی این فرهنگ می

 شود. این رو در ادامه به اشکال مصرف در جوانانِ کوی گلستانِ سبزوار اشاره می

مصرفِنشانگانیجوانانِکویگلستان
( در بررسی تبلورِ هویت در مصرف به پنچ حوزۀ سلیقۀ هنری، مدیریتِ بدن، 1381چاوشیان)

کند. در اینجا ما در بررسی  هایی و سبک زندگی خانوادگی توجه میهای هزینهپوشاک، اولویت
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مناسبات میان هویت و مصرف در محلۀ گلستان خود را به سه حوزۀ پوشاک، مدیریت بدن، 

 کنیم. ه از فضای مجازی محدود میالگوهای فراغتی و استفاد

ها از نوع لباسی خاص  توان برای غربت با وجود اینکه برخالف سایر اقوام ایرانی نمی

صحبت کرد اما همواره تالش بر آن بوده نوعی پوشش در تن داشته باشند که در آن هرچه 

قید به پوشیدن (. از این رو چندان خود را م99: 1375سپهریان،) بیشتر احساس راحتی نمایند

عمدتاً لباس ایشان نسبت به سایر مردم مندرس بوده   کرده ها متناسب مد روز و یا نو نمی لباس

است. این چارچوب و منطق سنتی است که بر رفتار مصرفی این گروه در حوزۀ دوران 

چارچوب  1پیشامدرن حاکم بوده و امروز هرچه بیشتر شاهد فرسایش و تخریب آن هستیم.

های  دهد، توجه هرچه بیشتر به سمت الگوها و رویه که عمل ایشان را امروز شکل می رفتاری

 است که سایر جوانان شهر نیز درگیر و پیگیر آن هستند.
پوشیدن و تو خیابون راه میرفتن ولی االن برای  تو گذشته جوونا هر چیزی می

ز غربت بد گفت برن پوشن که وقتی کسی ا خودشون احترام قائل میشن لباسای قشنگتر می
جلو بگن که غربت آدم خوبیه. االن من خودم شخصاً میرم بوتیک و مغازه بهترین لباسا رو 

کنم با بقیه حرف بزنم بگم غربت آدم خوبیه اما اگه لباس خوب میگیرم تا خالقیت پیدا می
نپوشی با شلوار کردی یا زیرشلوار و دمپایی بری بیرون خودت خجالت میکشی با طرف 

 )موسی(. حرف بزنی

های شیک و متناسب با مد های جوانانِ شهر، گرایش به لباس ترین دلمشغولی یکی از مهم 

روز پوشیدن و حضور در عرصۀ عمومی است. بدون آنکه بخواهیم به منطق و چرایی این رفتار 

میان جوانانِ یابی آن به کوی گلستان  و رویه غالب شدن آن در  در اینجا بپردازیم، باید به تسریی

محله اشاره کرد. جوانان محله در ایام تعطیل و یا عصرهای پنچ شنبه و در عصرها بعد از فراغت 

های عمومی شهر حضور  های نو و شیک و متناسب با مد روز در عرصه از کار با پوشیدن لباس

 پردازند. گری و مشارکت در فضای اجتماعی شهر مییافته و به کنش

                                                           
های سنتی اقوام نشانگر هویت ایشان  لباس در اکثر اقوام ایرانی یک سویۀ فرهنگی و تاریخی دارد لذا لباس  1

(. مدگرایی در حوزۀ پوشاک در میان اقوام ایرانی همراه با فرسایشِ الگوهای سنتی است که از 1387فر،  است)رفیع
با این وجود چنانکه بیان شد، در ارتباط با قومِ غربت  شود. ( صحبت می1387آن تحت عنوان فقر فرهنگی)فکوهی،

رسد، کمتر بتوان در این ارتباط  چون لباس در این گروه داللت فرهنگی و تاریخی مشخصی نداشته است، به نظر می
 از فقر فرهنگی سخنی به میان آورد.
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پوشند. چون لباس خوب  وونای گلستان رو مد و لباسای مد لباس میدرصد ج 95تا  90
که داشته باشی میتونی با بقیه اقشار صحبت کنن و رفیق بشن و بقیه رو تو رفاقت بیارن و 
دیگه نمیذارن کسی از غربت برداشت بد بکنه اینکه همه رو مد لباس میپوشن برای اینکه 

 محله مون رو ببرن باال)موسی(.

جسمانی از جمله موضوعاتی است که در دورانِ مدرن استانداردهای جدیدی پیدا  جذابیتِ 

شود، به طوری که مدیریتِ بدن در دوران  کرده و از عوامل شکل دهندۀ روابط افراد محسوب می

(. رفتارهای بهداشتی مانند 80: 1392ضیاپور و باقریان جلودار،) مدرن اهمیت بیشتری یافته است

تجهیزات ورزشی و آرایشی که مختلف همگی در جهت مراقبت از  های غذایی، بدنسازی، رژیم

افزایش جذابیت جنسی در این دوران به ویژه در میان جوانان مرسوم  بدن و

(. با توجه به درکِ شهودی پژوهشگرِ میدانی پژوهشِ حاضر به 150: 1382فاضلی،)گردد می

های اخیر هر بیشتر به  سبزوار نیز در دهه توان گفت جوانانِ شهرِ عنوان عضوی از جامعه، می

مسئلۀ بدن خود حساس شده، بدنبال مدیریت و سلطه بیشتر به بدن خود هستند. استقبال 

های رژیم برای رسیدن به  سازی و پرورش اندام، رواج گستره دوره های بدن گسترده از باشگاه

ای از توجه جدی جوانانِ شهرِ سبزوار ه همه نشانه هاکوبیبدن مدنظر، استفاده از تاتوها و خال

دهد، جوانانِ  به مسئلۀ بدن و مدیریت آن است. چنانکه مطالعاتِ میدانی این پژوهش نشان می

های  اند. حضور در باشگاه کوی گلستان نیز امروز خود را دلمشغولِ استانداردسازی بدن ساخته

جوانانِ محله، آرایشِ سر و صورت  در میانِ کوبی و تاتو بدنسازی و جز آن، استفاده از خال

های از مصارف از این دست است. در این ارتباط یکی از  براساس مدهای روز نمونه

 گوید: کنندگان چنین می مشارکت

بابام میگه تو قدیم میرفتن پیش یه نفری به اسم کربالیی حسن یه کاسه میذاشت  
ما االن یکی میره جای فلکه اسرار، سرشون دور موهاشون میزد. این میشد آرایش موهاشون. ا

یکی میره دروازه عراق بعضیا میرن فلکۀ زند، بعضیا شریعتمداری میرن........ من خودم 
 موهامو رو مد میزنم هرجور مدل بچرخه من میزنم)سجاد(.

توان به موتورسواری  های گذران اوقات فراغت جوانان در شهر سبزوار می ترین شیوهاز مهم

توان از موتور به عنوان یکی از ادواتِ خرده فرهنگِ جوانی در این  رسد می به نظر می اشاره کرد.

توان گفت، معانی گوناگونی از خاللِ مطالعۀ موتور میان جوانانِ شهر  شهر یاد کرد. در واقع می
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له یابی است. تأکیدِ جوانانِ شهر بر موتور و استفاده نمادین از آن در میان جوانانِ مح قابل دست

شود و تقریباً تمامی جوانان محله به موتوری جهت گشت و گذار در شهر  نیز مشاهده می

دسترسی دارند. امکانی که بدون موتور کمتر فرصت آن را دارند. عالوه بر این موارد، استقبالِ 

های هوشمند و به تبع آن استفاده از فضای مجازی و عضویت در  گسترۀ جوانان محله از گوشی

توان بخشی از الگوهایِ مصرفیِ  اجتماعی مجازی مانند تلگرام و اینستاگرام را نیز می ایه شبکه

سازِ جوانانِ محله قلمداد کرد. حضور و مشارکت در فضای مجازی نیز بخشی از  هویت

ها در این فضا معطوف به  دهد. بخش مهمی از تالش های هویتی جوانان محله را نشان می تالش

مطلوب و مورد نظر از محله و اهالی آن است. از این رو در فضای مجازی  نشان دادن تصویرِ

های جمعی  ها را منطبق با ارزش عالوه بر نمایش الگوهای مصرفی خود، تالش دارند گلستانی

ترین آن مودتِ اهل بیت است، نشان دهند. در این زمینه یکی از  جامعه که یکی از مهم

 شت:کنندگان ما چنین بیان دا مشارکت

ها هستند ما رو فالو کردند. کارای که ما  مثال تو همین اینستاگرام به غیر از غربت خیلی
کردیم رو میفرستیم مثال از نیمه شعبان خیلی از غربتهامون عکس و فیلم گذاشتن فالورهای 
غیر غربت هم وقتی که کارای ما رو میبینن میگنن ماشااهلل دمتون گرم این کارا رو کردین اینا 
اشتراک ما در اینستاگرام و تلگرامه توی تلگرام هم عکس از نیمه شعبان و کوچهمون 
میفرستیم....... ما اکثر عکساموم از کوچهمونه چون هدفمون اینه که کوچهمون بره باال. 

 عکسای هیئتمون رو استوی میکنیم که ببین بیان و برن)سجاد(.

نتيجهوبندیجمعگيری 

های مستقر در مرکز شهر دارای  هر سبزوار به عنوان یکی از محلهامروز محلۀ گلستانِ ش

مشکالت متعدد در حوزۀ مدیریتِ شهری است. با وجود اینکه مسئولین شهر بر مسایل و 

ای در مسیر حل این موارد  مشکالتِ محله آگاهی دارند، شوربختانه در عمل اقدام قابل توجه

و عدم رسیدگی جدی به آن موجب شده است شود. تداوم مشکالت این محله  مشاهده نمی

رسد، بخش قابل  های محلی شهر از آن به مثابه یک گره کور شهری یاد کنند. به نظر می رسانه

ای از این مسئله ناشی از عدم شناخت صحیح از این محله و مشکالت آن ناشی باشد.  توجه

ها و مسئله عموماً شناخت  و فنی است این در حالی است که ها حول این محله، کالبد محور  یابی
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توان گفت مشکالت کالبدی و فنی  رسد، مشکلِ اساسی محلۀ گلستان که حتی می به نظر می

خوری تاریخی و اجتماعی این محله، تحت  محله نیز ریشه در آن دارد، اجتماعی است. برچسب

له و اهالی آن عنوان کوچۀ غُرشمارها یا غُروشمارخانه موجب بروز مشکالت متعددی برای مح

ها و  شده است لذا جهت حرکت در مسیر باز کردن این گره کور شهری نیاز به پژوهش

ای به موضوع هویتِ   شود. پژوهشِ حاضر با چنین دغدغه محور احساس می های اجتماع شناخت

پردازد. در اینجا به  اجتماعی و  نسبت آن با مصرف در میان جوانان محلۀ مورد مطالعه می

است.  به مثابه بستری برای بازآفرینی، بازنمایی و دستکاری در فرهنگ خود نگرسته شدهمصرف   

در جریانِ رشدِ حقوقی و آگاهی عمومی جامعه، اهالی گلستان نیز به نوعی خودآگاهی 

است که در ارتباط با جایگاه خود در جامعه و  اند. این موضوع منجر به این شده نزدیک شده

ها به علت داغِ  ود درچار تردید شوند. تا پیش از این تردیدها، گلستانیعملکردِ اجتماعی خ

بودن از سوی جامعۀ اکثریت به مثابه یک دیگری متفاوت و عجیب تلقی شده از جامعه غربت

ها نیز در مقابل این ساختارِ طردکننده، کمتر رویکردی انتقادی و سازنده در   شدند. غربت طرد می

دوران، روحِ کلی حاکم بر عملکرد ایشان عمدتاً مبتنی بر انفعال و پذیرش پیش گرفتند. در این 

ها جهت کاهشِ رسد، در این دوران، غربت است. به نظر می ساختارهای اجتماعی طردکننده بوده

اند. این  گرایی روی آورده دهی به یک هویتِ قومی قوی و طایفه فشار این ساختارها به شکل

توان به حضور  است که از جمله آن می به الگوهای رفتاری خاصی شدههویتِ قومیِ قوی منجر 

دسته جمعی ایشان در نقاط مختلف شهر اشاره کرد. رویکردی که هنوز هم در رفتار ایشان قابل 

توان  یابی پیشامدرن می های هویت مشاهده است. مجموعه این اقدامات را تحت عنوان رویه

اند.  های اخیر مورد تردید واقع شده بی پشامدرن در دههیا های هویت بندی کرد. رویه دسته

های قبلی که بر پذیرش  ها جدید بر خالف رویه های جدید در حال جایگزینی هستند. رویه رویه

و ایستایی، انزوا و نگاه به درون متمرکز بودند، معطوف به پویایی و تغییر، خروج از انزوار و 

یافتن است که در نهایت به برساخت  صورتی در حال سازمان نگاه به بیرون است. این پویایی به

جدید از هویتِ اهالیِ کویِ گلستان در سطحِ شهر منتهی گردد. مصرف در اینجا به عنوان 

تواند فرآیندِ پویایی و تغییر را تسهیل تماید. مصرف  نماید. مفهومی که می مفهومی کارآمد رخ می

های اجتماعی و  دی ندارد بلکه دارای بارها و داللتدر اینجا چنانکه گذشت صرفاً بعد ما

کند. در اینجا مصرف فرهنگی و ارتباطی است. در واقع مصرف به مثابه نوعی زبانِ گویا عمل می
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همراه با حرکت در مسیر آفرینش و زایش است. این آفرینش و زایش بدنبال ارائۀ تصویری 

ن ترتیب پیوندِ هویتِ اجتماعی و مصرف جدید و مطلوب از خود در مقابل دیگری است. بدی

توان پیوندی همگرایانه تلقی کرد. آن دوران که منطقِ حاکم به  در کوی گلستان سبزوار را می

های  های پیشامدرن است مصرف کمتر حائز کارکردها و داللت یابی محله، رویه های هویت رویه

ی مادی اهالی بوده است. اما با اجتماعی و فرهنگی بوده و بیشتر معطوف به درون و نیازها

یابی در محله مصرف هرچه بیشتر در خدمت مقاصد این  های مدرنِ هویت حاکمیتِ رویه

کنندۀ نیازهای مادی نیست بلکه بستری  رویکرد قرار گرفته است. در اینجا مصرف صرفاً تأمین

لوب است. اینجا های دلخواه و مطهای تعین یافته و حرکت به سوی هویت برای گریز از هویت

پیروی از الگوهای مصرفیِ جامعه بزرگتر امکانِ مشاهده تصویرِ خنثی از این محله و اهالی را در 

ها  آورد. با تثبیت چنین تصویری از محله و اهالی آن روزنۀ امیدی برای گلستانی شهر فراهم می

 جهت پیوست جدی به سیستمِ اجتماعی شهر فراهم آورده است.
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