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 چکيده 

عنوان فضای زیسته و مکان زندگی، همواره متأثر از فرهنگ و  های شهری به شهر و محله

های ضروری حیات ای از ویژگی اند. از این رو هویت محله کنش انسانی در حال تحول

شهری وحاصل کنش ها، تعلقات و انسجام جمعی در مرزبندی محالت است. پژوهش 

آباد شهر کرمانشاه است. روش به ین وجه از هویت در محلۀ حکمتحاضر ناظر بر بررسی ا

های این پژوهش،  کار رفته در این پژوهش کیفی و از نوع اتنوگرافی است. بر اساس یافته

ها شکل گرفته است. افراد هویت  آباد طی فرآیندی از تعامل ای در محلۀ حکمت هویت محله

های افراد را  علق دارند، زیرا محلۀ مورد نظر کنششناسند و به آن فضا ت خود را با محله می

شود و به نوعی از حس سرخوردگی و طرد  رغم نگاه منفی رایج در شهر پذیرا می علی

ها و  آباد به معنای تحمل تفاوت ای در حکمت کاهد. از این منظر هویت محله شدگی آنها می

 دادن به تجربۀ زیستۀ آنهاست.  اهمیت

 آباد نشینی، طرد اجتماعی، تجربۀ زیسته، حکمتای، حاشیه محله هویت :واژگان کليدی
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 طرح مسئله

توانند  اند و این مناسبات می دانیم که شهرها بر اساس مناسبات قدرت و ثروت شکل گرفته می

های تور خود گرفتار کنند. اما از آنجا که حیات جمعی و الزامات  ساکنان یک شهر را درون حلقه

دهد، لذا افراد برای مواجهه با  خش مهمی از هویت ساکنان یک شهر را شکل میناشی از آن ب

زنند و با تعریفی که از هویت خود در متن این مناسبات به دست  این وضعیت دست به عمل می

ای از جمله برند. هویت محله آیند که در آن به سر می دهند، در پی معنا دادن به موقعیتی برمی می

گیرد تا از آنها در برابر هجوم نیروهای  ت که توسط ساکنان یک محله قوام میعناصر مهمی اس

ای،  ای محافطت کند. در اینجا منظور از هویت محله شدن شهر تا اندازه انتزاعی بازار و کاالیی

ای که افراد در برابر محله  ای است؛ به گونهداشتن گرایش و احساس خوب به اجتماع محله

شته باشند و خود را جزئی از محله بدانند. تردیدی نیست که گاه ممکن احساس مسئولیت دا

های محالت، حاصل تالش و ابداع خودِ ساکنان آنها باشد و به تدریج به است برخی از ویژگی

 گوید:  جزئی از هویت آنها بدل شود. همانطور که استوارت هال می

ها ارتباط ندارند. آنها ما را خود سنتها رابطه دارند با ها آنقدر که با اختراع سنت هویت

عنوان امری در حال تغییر تعبیر کنیم،  عنوان یک تکرار، بلکه به کنند که سنت را نه به مجاب می

های ها نیست بلکه سازگار شدن با مسیرهاست که هویت ماجرا چیزی به اسم بازگشت به ریشه

 (.11: 1931گیرند )هال، پردازی خود ریشه میجدید از روایت

های ابداعی به شکل تدریجی و طی روندی توان انتظار داشت که سنت از این رو می 

پذیری با وضعیت دشوار آن محله شکل  طوالنی از بطن تکاپوی ساکنان یک محله جهت انطباق

گیرند و در فرآیند تحول تاریخی یک فضای شهری و از خالل اجرای مناسک و آیین به بخشی 

بودن دارند، اغلب  هایی که ادعای قدیمی افراد تبدیل شوند. به قول هال، سنت ایاز هویت محله

 (. 61های کامالً جدیدند )همان: دارای ریشه

های اطراف ترین محلههای رفاهی و در مقایسه با نزدیک آباد از نظر شاخص محلۀ حکمت

اند، آباد را فراگرفته های رودکی، شهرک معلم و تعاون که دورتادور محلۀ حکمتآن، یعنی محله

آباد همچون سایر  محلۀ حکمت شود.جزو محالت کمتر برخوردارکرمانشاه محسوب می

های کمتر برخوردار، حال و هوایی روستاگونه دارد و اغلب ساکنان آن را مهاجران و  محله
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ای در این محالت اغلب به سمت و سویی میل دهد. هویت محله فرودستان شهری تشکیل می

در فضای شهری ای دیگر به گونه ها و مناسک گذشته راکندکه عمالً بخشی از همان سنت می

 تکرار کند. 

نشین یک واقعیت شهری است و همانطور که گیدنز های فقیروجودآمدن محله دانیم که به می

این زیرا  آمیز است.گوید: فرآیند شهری شدن، همچون جهانی شدن، فرآیندی دولبه و تناقض می

ها، کند. از یک سو، امکان تجمع افراد، کاالها ایجاد میرآیند آثاری سازنده و ویرانگر در شهرف

-ها، سنتسازد در عین حال موجب گسستگی و تضعیف مکانها را فراهم میخدمات و فرصت

ای که از طریق تمرکز و های تازهها و استداللشود. به موازات ظرفیتهای موجود میها و شبکه

آید. شدن نیز به وجود میای شود آثار و عواقب خطرناک فرآیند حاشیهشد اقتصادی خلق میر

های صنعتی هم وجود داردکه های رو به توسعه بلکه در کشوراین مسأله، نه تنها در کشور

بسیاری از ساکنان شهر در حاشیه و بیرون از قلمرو اشتغال رسمی و حکومت قانون و فرهنگ 

 (.111: 1913کنند )گیدنز، میمدنی زندگی 

آباد نیز از این قاعده مستثنی نیست و از بسیاری خدمات شهری محروم است،  محلۀ حکمت

رسد افراد هویت  است و به نظر میکارهای گوناگونی درآن شکل گرفته و ولی با این حال کسب

رخورداری و عدم نابرغم  اند. علیشان سامان بخشیده خود را بر حسب الزامات فضای زیست

توجه دولت و کمبود امکانات رفاهی در این محله و با وجود حجم عظیمی از مشکالت 

های گوناگونی  )اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی(، همچنان افراد در این محله سکونت دارند و شیوه

ی به اند. در این مقاله تالش شده تا نشان دهیم که افراد چه واکنش برای بقای خود ابداع کرده

کنند، تا چه اندازه سعی در تغییر یا  چنین اوضاعی دارند، این مناسبات را چگونه درک می

ای آنان با توجه به وضع کنونی و تاریخ اجتماعی محله  همنوایی با آن دارند و هویت محله

 چگونه است؟

 چارچوب نظری

بنابراین، همین  گیرد.هویت فرد یا فضا، در مقابل دیگری و در تفاوت از دیگری شکل می

به خود ما هر چیزی را راجع  شود. تفاوت باعث خاص بودن هویت آن فرد یا فضا می

کنیم که مهم  گوییم که برای دیگران مهم است یا ما فکر میهایی را میگوییم، بلکه تنها چیز نمی
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گران خاموش و کند، حتی اگر دی گذاری میاست. هر هویتی بنا بر الزاماتی که دارد دیگران را نام

هایی برای دیگر محالت و برای گذاریساکت باشند. شاید همین هم سبب شده تا هر محله نام

ای اصطالحات )مثل  رسد که رواج پاره تمایز از دیگری صورت دهد. از این رو به نظر می

ی متمایز ها شهر، باالشهر، ویترین شهر، حاشیۀ شهر، انبار شهر و...( در راستای ایجاد هویت پایین

 از یکدیگر است. 

های اندیشه استوارت هال در رابطه با بحث  ترین بخش دانیم، یکی از مهم طور که می همان

توان دو دیدگاه کلی نسبت به هویت داشت؛ اول دیدگاهی است که بیشتر  هویت است. می

قل، منتسب بر درک دکارتی از مفهوم سوژه است که گویا سوژه )یا فرد( ،خود، امری مست

خودآگاه، عقالنی، خودبنیاد و اندیشیده است. خود یا سوژه به نوعی یک هستی یا موجودیت از 

گرفته و کامل دارد. در برابر این دیدگاه، استوارت هال با توجه به آن  یافته، شکلپیش تعیین

ده و درکی که از مفهوم بازنمایی و معنا ارائه کرده معتقد است معنا در خودش نبوده و خودبسن

کامل نیست، بلکه معنا امری ناتمام و درجریان )یا شدن( است و نوعی صیرورت دارد. به باور 

ها هم همیشه ناتمام، همیشه در جریان و همیشه وابسته هستند و در فرایند  استوارت هال، هویت

 گیرند. ها شکل می بازنمایی است که هویت

کرده است که سیر تحول تاریخی این استوارت هال سه برداشت از مفهوم هویت ارائه 

مثابۀ امری  کند. نخست، هویت به مفهوم را از دوره روشنگری تا دوران پسامدرن بازگو می

یکپارچه و منسجم. دوم، هویت در رابطه با دیگری مهم. سوم، هویت در امر گفتمانی. رویکرد 

شود  رایندی که هرگز کامل نمیگیرد، ف مثابۀ نوعی برساخت در نظر می یابی را بهگفتمانی، هویت

سازی است. کند پندار یکی یابی پیشنهاد می و همیشه در جریان است. پیوند کاملی که هویت

مثابۀ  یابی مانند همۀ کردارهای معنابخش، موضوعی است برای بازی تفاوت، چون به هویت

گذار مرزهای شانهکند، مستلزم عملی گفتمانی پیونددهنده و ن فرایندی در طول تفاوت عمل می

پس تمامی تفکرات و انگارۀ افراد  (؛11: 1931نمادین و محصول اثرات مرزی است )هال، 

شود. اینکه افراد در محالت کمتر برخوردار شهری یا  ریزی می توسط گفتمان غالب آنها پی

است شهر نسبت به محالت برخوردار شهری یا باالشهر دیدی منفی دارند، چیزی  اصطالحاٌ پایین

 شود. شان اداره می که کامالً در ذهن آنها شکل گرفته است و توسط گفتمان غالب

یابی  تنها در فرآیند هویت این فرایند ایجاد تمایز و تفاوت برای جدا شدن از دیگری، نه
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هایی را برای  خواهند ویژگی گیرد بلکه در مورد فضا نیز مصداق دارد. افراد می فردی شکل می

د برشمارند که متمایز از دیگر فضاهاست. افراد محله خود را با فضایی که در محل زندگی خو

شود. البته این هویت دائمی نیست  شناسند و این بخشی از هویت آنان می کنند می آن زندگی می

  گوید: طور که استوارت هال می کند. همان و با جدا شدن از آن فضا، هویت نیز تغییر می

های متضادی  پذیرند، درون ما هویت های مختلفی را می ی متفاوت، هویتهاها در زمانسوژه

ای داریم دهند اگر فکرکنیم از تولد تا مرگ هویت یکپارچه وجود دارد که ما را دائماً تغییر می

سازیم.هویت همیشه به بخش از خودمان میفقط بدان خاطر است که ما داستان یا روایتی آرام

های فرهنگی نقاط ناپایداری  شود و هویت وایت و اسطوره ساخته میوسیله حافظه ،تخیل، ر

 (. 1331اند )هال، های تاریخ و فرهنگ ساخته شده برای شناسایی هستند که در درون گفتمان

یابی امری دوسویه است؛ یعنی در تعامل با دیگری  هال معتقد است که این فرایند هویت

آورد. به تعبیر او، تعریف کرده و به وجود می است و با یک غیریت است که سوژه خود را

شدن میان آنچه هست و شود؛ دونیم شدن بنا میخوردن یا دونیم هویت همیشه از طریق شکاف

-آنچه دیگری است. در بحث هویت همیشه دو دسته موضوع یا سؤال وجود دارد؛ یکی سؤال

های ما مربوط است.  ه به تفاوتشود به تشابهات ما و دیگری، و سؤاالتی ک هایی که مربوط می

اند، حول و حوش یک شباهت و یک دال مرکزی که آنها یعنی گروهی که از جهاتی به هم شبیه

ها را  ها نیست که هویتکنند. ولی به اعتقاد هال این شباهت کند، هویت کسب می را شبیه می

خواهیم آن را برجسته  سازد، بلکه آن چیزی است که در تعامل با دیگری و با یک غیر میمی

هایمان برای یک  هایی است که ما از خود، تاریخ و ویژگیها، روایت کنیم. در واقع هویت

(. هویت بدون رابطۀ دیالکتیکی با دیگری وجود ندارد، 9: 1934کنیم )دهقانی،  دیگری بیان می

افراد خود را دیگری بیرون قرار نگرفته، درون خود اوست. هویت، رابطه دیگری با خود است. 

های مشترک با  ای کامالً متفاوت نیست. داشتن ویژگی کنند، اما هیچ دیگری از دیگری متمایز می

آل تبدیل شده است. هویت از طریق امر خارجی و رابطه با دیگری شکل دیگری به یک ایده

لیل دها به گیرد، نسبت به آنچه نیست و فاقد آن است اما در دیگری وجود دارد. هویت می

عنوان نقاط شناسایی و وابستگی عمل کنند، آنها  توانند به توانایی در رد کردن و رها کردن می

 (. 1: 1331نقاط وابستگی موقت هستند )هال، 

کند و با توجه به شرایط و فضا و تعامل با دیگر افراد شکل دیگری به  هویت افراد تغییر می
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برداشت که هویت به معنای این است که همۀ  گوید: این گیرد. همانطور که هال می خود می

ای بیش نیست. مردم دید یکسان و احساس یکسان داشته باشند و خود را یکسان بنامند یاوه

دهند، احساس آنان و هویت آنان نسبت به خود و  هنگامی که افراد موقعیت خود را تغییر می

ای نیز فرایندی از  ماند. هویت محلهکند و همواره به شکل ثابتی نمی شان تغییر میمحل زندگی

یابد. هاست که در وضعیت مکانی و زمانی خاص مجال تکوین میها، پیوندها و تعلق تعامل

گیرد. دیگری کسی نیست که فرد خود را با او  هویت افراد نیز در برخورد با دیگری شکل می

  .شماردتر مییکی بداند بلکه کسی است که او را واالتر یا پست

 شناسی  روش

ای از نگاری شامل مجموعه در این تحقیق از روش اتنوگرافی استفاده شده است. روش مردم

های اجتماع است. نوشتار اطالعات دربارۀ تولیدهای مادی، روابط اجتماعی، باورها و ارزش

که بودن در خود و بودن با دیگری است. در جهان عادی  اتنوگرافیک حاصل تأثیر متقابل لغزیدن

های کنیم و اندیشه کنیم همواره نیازهایمان را با نیازهای دیگران تنظیم می ما درآن زندگی می

(. در واقع در این 99: 1931آزماییم )جکسون، خود را در مقابل تجارب زندگی دیگران می

پردازد.  روش محقق در محیطی که مردم در آن سرگرم زندگی واقعی خود هستند به مطالعه می

عنوان دیگری یا نگاری اگر محقق خود از جامعۀ موردمطالعه باشد و به رفی، در روش مردماز ط

شوندگان واقعیت را بدون هراس از  گیرد و مصاحبه غریبه شناخته نشود بهتر در دسترس قرار می

و به  دانند میخود  مکاندایرۀ هویتیاز)تنبیه قانونی و...( بازگو خواهند کرد، زیرا محقق راجزئی 

 کنند.وی اعتماد می

هایی چون مشاهده، مشاهدۀ مشارکتی و مصاحبه با افراد محله و  در این پژوهش، از تکنیک

مطلع استفاده شده است. ابتدا با حضور در محله وآشنایی با ساکنین، اطالعاتی گردآوری شد و 

شدند و اطالعات  میترین افراد ساکن در این محله محسوب  در ادامه از افرادی که جزو قدیمی

های سنی  مفیدی از گذشتۀ آن داشتند مصاحبه صورت گرفت. همچنین تالش شد با تمامی طیف

هایی در قالب گفتگوی دوستانه  افراد محله )کودکان، نوجوانان، جوانان و کهنساالن( مصاحبه

 صورت گیرد.

تری بودیم و برای صحبت با افرادی که لهجۀ سورانی داشتند، نیازمند تأمل ودقت بیش
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مصاحبه با افراد کولی مستلزم این بود که به تنهایی وارد کوچۀ آنان و محدودۀ خاص آنها نشویم 

و همیشه همراه یک فرد آشنا حرکت کنیم. صحبت با سالخوردگان نیازمند صبوری بیشتر و 

ه سخن صدای بلندتر به سبب شنوایی پایین آنان بود. این گروه آخر، هنگامی که از گذشتۀ محل

کردند و طی این فرآیند  راندند، خواسته و ناخواسته آن را با تاریخ زندگی خود ادغام می می

 کشید. شد وگاهی سخن به درازا می سرگذشت فرد و فضا توأمان بازگو می

 آباد گيری محلۀ حکمت چگونگی شکل

الظاهر کدخدای علیگذاری این محله سخنی بر زبان آورده شود. شاید الزم باشد که ابتدا از نام

به طب و پزشکی داشته است و مردم برای مداوا به روستا فردی حکیم بوده که اطالعاتی راجع 

ای در روستا وجود داشته که مردم ذخیرۀ گندم و جوی کردند. از طرفی قلعهخانۀ او مراجعه می

همیت و شخص قابل کردند. شاید پیوند این دو امر، یعنی مکان پرا خود را درآنجا نگهداری می

باشی شده است. به لحاظ جغرافیایی، یک رود گذاری این روستا به نام قلعۀ حکیماحترام، سبب نام

کرده است. اولین مدرسه به نام رشد در محلی به نام باشی را به دو قسمت تقسیم میقلعۀ حکیم

حصوالت جای خرمن که محلی همگانی بود ساخته شده است. جای خرمن محلی بود که م

ماندۀ روستاییان قلعۀ  آباد باقی ساکنان اصلی حکمتشد. کشاورزی روستا در آنجا گردآوری می

مهاجران بسیاری جذب این محله شدند. از  1911تا  1911های باشی هستند. در فاصلۀ سالحکیم

 است. 1911آباد بعد از سال  جمعیتی محلۀ حکمت-این حیث، گسترش جغرافیایی

 آباد گيری محلۀ حکمت . شکل1جدول 

  شناسی گونه گویش مذهب-دین

 ساکنان اوليه باشی اهالی روستای قلعۀ حکیم کرد شیعه-اسالم

 موج اول مهاجران هاها، بیلواریها، دینوریسنقری ترکی-کلیایی شیعه-اسالم

 موج دوم مهاجران هاپایروندی لک شیعه-اسالم

 موج سوم مهاجران هارودیها، جوانروانسری سورانی اهل سنت-اسالم

 1931های میدانی،  منبع: داده

کنند و مذهب مشخصی  شبیه به کردی سورانی تکلم می ها به زبانیالبته در این میان کولی

 ای دارای مذهب اهل حق هستند که تعداد آنان اندک است.عده  ندارند و همچنین در این محله
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 موقعيت جغرافيایی محله
سازی شهری آن را وارد های مختلف آمادهبستان بوده که طرحتای حوزۀ طاقآباد از روس حکمت

بافت جدید شهری کرده است. امروزه این محله جزو محدودۀ شهری است و دیگر آن روستای 

سازی شده است که تفاوت های آمادهآباد از شمال محدود به بافت پیشین وجود ندارد. حکمت

بشیر وجود دارد که از انۀ چمایی دارد. در شرق آن رودخساختاری و ظاهری با بافت روست

های شود و از جنوب به کاربری گیرد. از غرب به شهرک معلم منتهی می بستان سرچشمه می طاق

هکتار است که این مساحت نهایتِ  41شود. مساحت کلی محله  کنارۀ جادۀ سنندج محدود می

ر این زمینه را ندارد. این محله به دلیل هستۀ ای دحد توسعۀ این محله است و استعداد توسعه

بندی شده و به فروش روستایی مالکیت خصوصی دارد و اراضی آن توسط خود مردم قطعه

 (.111: 1936فرهنگی کرمانشاه، -های تاریخی رسیده است )طرح تحقیقاتی ویژگی

 آباد . موقعيت جغرافيایی محلۀ حکمت2جدول 

 اسم موقعیت قدمت تنوع باف مقیاس مساحت )هکتار(

 آباد حکمت مرکزی-شمال 1941 روستا محله 41

 1931نشین شهر کرمانشاه، سازمان بهزیستی،منبع: اطلس محالت حاشیه

 جمعيت محله

نفر اعالم  3136است که جمعیت کل این منطقه را  1931ترین سرشماری مربوط به سال تازه

 کرده است. 

 آباد لۀ حکمتمح 1331. سرشماری عمومی سال 3جدول

 جمعیت مرد زن

1163 1113 1931 

1133 4631 1931 

 1931آباد،  گری محله حکمتمنبع : دفتر تسهیل

 ها و محلهشناسی کوچهمعماری و ریخت

بندی شده و به صورت ها قطعهاند. در واقع، زمین ها را خودِ اهالی ساخته بسیاری از خانه

های محله به قوارگی در ساخت خانهه نوعی بیهای بزرگ و کوچک به فروش رسیده ک تکه

 وجود آمده است.
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سازد. قوارگی به شکل بارزی خود را نمایان میدهد، این بی ها نیز نشان می همانطور که داده

متر به فاصلۀ اندکی وجود دارند. بسیاری از  11های کمتر از های بزرگ در کنار خانهخانه

های قدیمی روستایی هستند و از مصالحی چون خاک و چوب نههای با متراژ باال همان خا خانه

 اند. الوار برای ساخت آنان استفاده شده است و طبق استاندارد ساخته نشده

به بهداشت وسازها در این محله نیز نشانی از ذهنیت مردمان این محله راجع ساخت

های اولیه در ده است. خانههای قدیمی محله حمام ساخته نشدهد. در خانه وآسایش را نشان می

-هایی از دایرهاند و هنوز هم در خیابان اول نشانه ای ساخته شدهاطراف قلعه و به صورت دایره

بشیرند توسط  های کوچک که در نزدیک چمها وجود دارد. بسیاری از خانه بودن پشت خانه ای

را ندارند، اما سعی دارند که به  اند. فقرا قدرت مبارزه با نیروهای دولتی خودِ اهالی ساخته شده

وپا کنند و به هر شکلی که مقدور است صاحب خانه ای برای خود دستهای مختلفی خانه شیوه

 شوند. ای متوسل می های زیرکانهشوند و برای این هدف به راهکار

 تعداد کل واحدهای مسکونی محله
 آباد .تعداد کل واحدهای مسکونی محلۀ حکمت4جدول

 های مسکونی معمولی ا کل واحدتعد 1111

 های مسکونی آپارتمانی تعداد واحد 114

 تعداد واحد به صورت آلونک 1

 1931آباد،  گری محلۀ حکمتمنبع: دفتر تسهیل

 متراژ کليۀ واحدهای مسکونی محله
 آباد . تعداد واحدهای مسکونی به تفکيک سطح زیربنا در محلۀ حکمت1جدول

 متر 11از  واحدهای مسکونی کمتر 131

 11-61واحد مسکونی  611

 61-11واحد مسکونی  131

 11-111واحد مسکونی  141

 111-111واحد مسکونی  411

 111-111واحد مسکونی  111

 111-911واحد مسکونی 94

 1931آباد،  گری محله حکمتمنبع: دفتر تسهیل
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های فرهنگی اها پدیدهترین بنحتی ساده. های مسکونی ساختۀ قوانین فرهنگی هستندمحیط

های اجتماعی افراد ساکن  دهندۀ فرهنگ و ویژگی تواند نشان نحوۀ ساخت بنا می. مهمی هستند

های قدیمیِ افرادی که از وجهۀ اجتماعی باالتری برخوردارند، اتاقی به نام  در خانه. آن بنا باشد

خانه جدا است و درب آن فقط  هایخانه )یا همان اتاق مهمان( وجود دارد که از بقیۀ اتاقمهمان

 شود. به روی مهمانان خاصی باز می

 آباد فقر در حکمت

شوند. اوالً  کنند جزو تهیدستان شهری محسوب می آباد زندگی می افرادی که در محله حکمت

نابرخوردارند از سه منبع قدرت )سرمایۀ مادی، دانش و مهارت انسانی واجد ارزش مبادله در 

ار سازمانی چه در بدنۀ دولت و چه در بدنۀ سایر نهادهای غیردولتی و غیربازاری بازار کار و اقتد

های بازرگانی(، ثانیاً ناتوان از عرضۀ نیروی کار ها و اتاقNGOمثل سندیکاها، شوراها، اصناف و 

کنندۀ نیروی کار در بازار باشند، به علل گوناگون نظیر رکود اقتصادی، اند یا اگر عرضهخویش

کارند و یا  ثباتتقاضایی برای نیروی کار ناماهرشان در بین نیست و از این رو یا بی اصوالً

همیشه دستخوش بلیۀ بیکاری. ثالثاً در حدی که نیل به سطح متعارف زندگی در هر برهۀ زمانی 

گرد، بخش نشینان، فروشندگان دورهدستان شهری، حاشیهطلبد نابرخوردارند. مصداق تهیمی

کار، بخش وسیعی از بیکاران، مهاجران  ثباتفروشان، کارگران روزمزد بی دستاعظمی از 

ها، معتادان خواب های غیررسمی، متکدیان، کارتنگاهروستایی، کارگران ناماهر، ساکنان سکونت

 (.61: 1931سرپناه و کودکان کارند )مالجو، بی

-هایی مثل کارگری، دستکنند شغل آباد زندگی می بسیاری از افرادی که در محلۀ حکمت

توان گفت که افراد این محله نیز جزو تهیدستان  یا شغل غیرمجاز دارند؛ بنابراین می فروشی

شوند. فقر در بین افراد محله یک تراژدی شخصی نیست بلکه افراد زیادی با  شهری محسوب می

است و یک مسئلۀ کنند. این امر چیزی فراتر از یأس و حرمان خصوصی  پنجه نرم میوآن دست

شود که روند اجتماعی زندگی روزمرۀ تعداد زیادی از افراد را نشان  عمومی محسوب می

های بی حد و مرزش، به درازی دهد. افراد در مقابل پیشروی افسارگسیختۀ بازار و دست می

اند. بعضی به خرید و فروش مواد پرداخته و به صورت غیرمجاز های مختلفی رو آوردهحل راه

های خودتنویریافته برای بقا ایجاد شده است. آنان  حل توسط گروه کنند. این راه درآمد کسب می
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اند تا بقای خود را تضمین کنند. فقر آنان  های حاکم در جامعه را کنار گذاشته بسیاری از ارزش

را از قید موازین متعارف رفتار و اخالق آسوده ساخته است. بعضی دیگر که درآمدی مشروع 

کنند که به  آمیز در مجاورت کسانی زندگی میپردازند به صورت مسالمت دارند و به کارگری می

پردازند و پردازند. افراد به صورت آزادانه در محل به کسب درآمد میفروش مواد مخدر می

کنند. ساکنان محله برای حل مشکالت مالی خود نیز اخاللی در کسب وکار یکدیگر ایجاد نمی

استفاده از وام بانکی و سیستم بوروکراسی موجود که الزمۀ آن داشتن حساب بانکی، به جای 

اند  ای سیستم اقتصادی خودساخته رو آورده ضامن معتبر و پرداخت سود بانکی است، به گونه

قلمداد کرد. زنان مسئولیت این مهم را برعهده دارند؛ « سازی بازارخودمانی»توان آن را  که می

 ای نام دارد.  کشی محلهاند که قرعه های خانگی ایجاد کردهآنان صندوق

های اقتصادی برای گریز از  ای است که بخشی از فعالیت عملکرد عمومی اقتصاد به گونه

صورت پنهانی شده در قوانین و مقررات یا به علت نوع خاص فعالیت، به های وضعمحدودیت

آباد زندگی  ها که در حکمتی در بین کولیشود. وضعیت اقتصادی و گذراندن زندگ انجام می

هایی که به جای بستن های کوچک، خانهکنند متفاوت با دیگر اقوام است. خیابانی پر از بچه می

کنند که در نظام  هایی پیروی می هایی به آن آویخته شده است. آنها از ارزشدرب آنان پرده

آوری خانه را بر عهده دارند و اغلب اننۀ رسمی کامالً غیرمشروع و مذموم است. زنان وظیف

آباد طرد  گری در بین اینان رواج دارد. این افراد توسط اهالی حکمتفروش مواد و تکدی

ای اند؛ اگرچه یک خیابان به آنان اختصاص داده شده است ولی ساکنان محله با آنان معامله شده

 نت دارند. های محله سکوندارند و صرفاً به صورت استیجاری در خانه

 وسایل بقا    امکانات و

های محله بسیار ساده است و از حداقل وسایل موردنیاز برای زندگی شکل ظاهری داخل خانه

کنند.  برخوردارند. البته بسیاری از وسایل را در داخل محله و به صورت اقساطی خریداری می

های شود و معموالً از رنگ تفاده میها معموالً با فرش و پشتی پُر شده است. کمتر از مبل اس خانه

ای دیگر چیده شده و ها به گونه زرشکی، قرمز و الکی در وسایل استفاده شده است. خانۀ کولی

ها را باز  . معموالً درب خانههای محله استهای آنان متفاوت از دیگر خانهچیدمان خانه

کنند. در وسط خانه  ش استفاده نمیآویزند. اصالً از پشتی و فرای به آن میگذارند و پرده می
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نشینند و در داخل یک ظرف بزرگ سینی مانند کنند و همگی دور هم می گلیم بزرگی پهن می

کنند. بیشتر ظروف آنان  خورند. وسایل چندانی ندارند و با حداقل امکانات زندگی میغذا می

ای خود را  ا زندگی قبیلهه حصیری است و از وسایل بهداشتی کمترین استفاده را دارند. کولی

 اند و شهر در جذب و ادغام آنان ناتوان بوده است. حفظ کرده

 تجربۀ زیسته و فضای زندگی

تواند  اجتماعی یک جامعه می-ای صرفاً اقتصادی نیست بلکه با توجه به بافت تاریخیطرد پدیده

رم اصلی طرد در سطوح فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز عمل نماید. در عرصۀ اقتصادی، ف

های سیاسی طرد در برنامه . بعدهای اقتصادی استدسترسی به بازار کار و دیگر فرصت عدم

های شهری نهفته است. سکونت در حاشیه با تمامی مشکالت و بدون تجهیزات عمرانی و طرح

شهری همان طرد اجتماعی است و طرد فرهنگی از طریق زبان، سبک زندگی و قومیت اعمال 

اقتصادی، سیاسی،  توان گفت تمامی اشکال طرد (. می1939پور و همکاران ، )قلیشود  می

خوردگی ها و انگخورد. وجود این طردآباد به چشم می اجتماعی و فرهنگی در محلۀ حکمت

که توسط دیگران نسبت به فضا ایجاد شده است، سبب شده که افراد در این محله دید تدافعی 

عنوان مأمن اصلی خود بپذیرند. آنان نسبت به  اشند و فقط محله را بهنسبت به دیگری داشته ب

دهد دید مثبتی ندارند و بسیاری از مشکالت مثل خرابی  اقداماتی که دولت برای محله انجام می

دهند. آنها چون پاسخ درخوری  ها یا آسفالت کوچه را خود اهالی با کمک یکدیگر انجام می لوله

 اند.  اند، خود دست به کار شده از جانب دولت نشنیده

های دیگر که احتماالً تجهیزات و خدمات شهری بیشتری درآنجا  آنها نگاهی بدبینانه به محله

تنها مفید  های شهرداری و اقدامات عمرانی آن نه شود، دارند. از نظر اهالی محل، فعالیت یافت می

بشیر، حد  ری نیز دارند. برای مثال چمشود بلکه سعی در آزار و اذیت مأمورین شهردا قلمداد نمی

شود اما باز هم اهالی محله  آباد و شهرک تعاون، توسط شهرداری پاکسازی می فاصل حکمت

های آهنی پل و اطراف  شود که نرده ریزند. همچنین مشاهده میهای خود را درآنجا میزباله

رسد. شاید بتوان ه فروش میرودخانه هم توسط معتادین و برای خرید موادمخدر بریده شده و ب

گفت این قبیل رفتارها ریشه در فقری دارد که همواره وجه غالب زندگی روزمرۀ ساکنان محله 
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هایی است که اراده یا توانی برای  اعتمادی به نهادها و دستگاه بوده است، اما همزمان نشان بی

 تغییر اوضاع محله ندارند.

 تغذیه، بهداشت و سالمت

کنند، محدود است و کمتر از گوشت و مرغ استفاده  افرادی که در محله زندگی میذخیرۀ غذایی 

کنند. سیستم قصابی محله نیز  فروشی هم به صورت نسیه گوشت تهیه میکنند. حتی از مرغ می

اش گوسفند یا بزی را قصابی کرده و متفاوت است؛ بدین صورت که فردی در حیاط خانه

و در اینجا هم سیستم نسیه وجود دارد. آنها شناخت زیادی از تنوع  کند تمامی اهالی را آگاه می

زمینی( استفاده پختک، خوراک سیبها ندارند و معموالً از غذاهای محلی )بورانی، دمغذا

کنند. پخت غذا و  کنند. در فصل بهار نیز بیشتر از گیاهان خودرو مثل کنگر و... استفاده می می

کنند مثل  به شکل دیگری است؛ آنان بیشتر از غذاهای تند استفاده می طعم آن در نزد اقوام کولی

گوجه همراه با پیازداغ( مرغ تند، سوپ تند، کوشاری )ترکیبی از برنج ، ماکارونی، عدس و سس

 کنند. های خاصی برای پخت آن استفاده میو از ادویه

ر دارد. یک خانۀ کشی و فاضالب و بهداشت محله در سطح متوسطی قرا وضعیت آب لوله

هایی را انتخاب کرده و به آنان بهداشت در محله وجود دارد که در بین زنان باسواد رابط

های داخل محله به زنان دیگر اطالعات مربوط به سالمت هایی داده شده است. این رابطآموزش

هستند؛ آنان  پذیرترین قشر در زمینۀ مسائل بهداشتی کنند. کودکان آسیب و بهداشت را منتقل می

گیرد زیرا از  شوند. معموالً برای آنان خوددرمانی صورت می های عفونی میاغلب دچار بیماری

 دفترچۀ درمانی معتبری برخوردار نیستند و طول مدت بیماری آنان بیش از دیگر افراد است. 

 نهاد و آموزش  نهادهای مردم

های قرآن، تفسیر و... برگزار یگر کالسآباد بسیاری از همسایگان در کنار یکد در محلۀ حکمت

هایی را به صورت ایجاد شده است که کالس کنند. همچنین یک حوزۀ فرهنگی در محله  می

های کند. در میان اهل تسنن نیز در مسجد محله، کالس رایگان برای اهالی محله برگزار می

د مردم ایجاد شده است ها توسط خوشود. این کالس قرآنی و همچنین آیین زندگی تدریس می

آباد انزوای خانوارها  کند. در محلۀ حکمت و سیستمی آنان را ملزم به شرکت در این امور نمی
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شود. بسیاری از کودکان در همان کوچه و برزن مشغول بازی هستند و تصور درستی  مشاهده می

ی خارج از محله بیگانه اند و با دنیااز پارک، شهربازی و... ندارند. آنها به ندرت مسافرت رفته

ای دیگر معنی شده است. اغلب حس خوبی  هستند. تفریح و اوقات فراغت در ذهن آنان به گونه

به مدرسه ندارند زیرا مطالب درسی هیچ نسبتی با زندگی روزمرۀ آنها ندارد. ساکنان محله در 

پردازند و میوگو شوند، به گفت پاسخ به نیازهای روزمره و مقتضیات آن دور هم جمع می

های خاص جوانان نشینی زنان و پاتوقکشند. از این حیث، کوچه پایانی را پیش می های بی بحث

محله را هم شاید بتوان در پاسخ به نبود امکانات و فضای کافی در خانه و عدم وجود سرگرمی 

 و شغل قلمداد کرد. 

 سبک زندگی و همسایگی

های و قلمرو مشخص و محیط فیزیکی معین و کنششدۀ اجتماعی  های تعریفمحله با گروه

شود. قلمرو محله حد و مرز چندان دقیقی ندارد، اما به متقابل کارکردی و اجتماع شناخته می

لحاظ عرفی برای اهالی محله شناخته شده است و اهالی نسبت به محدودۀ آن تعصب خاصی 

حسی از تعاون و همیاری است.  آباد قوی و توأم با دارند. روابط همسایگی در محلۀ حکمت

نشینی در میان تر گفتیم، فرهنگ کوچه طور که پیش چهره است. همان به ارتباط افراد معموالً چهره

زنان و حتی مردان محله وجود دارد؛ عالوه بر اینکه زنان در کنار یکدیگر جمع شده و به گفتگو 

خانه که قبالً کنند. جوانان نیز در قهوه د میهایی برای خود ایجاپردازند، مردان محله نیز پاتوقمی

روندگرد شدند و اکنون جوانان برای کشیدن قلیان و معامله به آنجا میبزرگان در آن جمع می

اند. زنان محله هستند آیند. کودکان فضایی ندارند و در همان فضای محله به بازی مشغولهم می

ندگی افراد محله نزدیک به هم است. در واقع بخشند. سبک زکه روابط همسایگی را قوام می

هایی چون اشتغال ناپایدار، بیکاری، تکفل باال و میزان درآمد کم فرهنگ فقر از طریق مکانیسم

شود. افرادی که در همسایگی هم قرار دارند به تدریج راه و رسم زندگی بین فقرا را  بازتولید می

 کنند. رفتار می گیرند و به همان شکل مرسوم و مقبول فرامی

 گيرینتيجه

هویت محله تجلی فرهنگ در محیط است. محله امکانی است که افراد خود را از دیگرانِ خارج 

کنند. البته نباید  کنند و حس همسانی خود را با افراد درون محله حفظ می از آن متمایز می
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ی از خانوادۀ بزرگ محله فراموش کرد که با اینکه افراد حس تعلق به محله دارند و خود را جزئ

دانند، اما الزاماً توانایی نامحدودی در حل بسیاری از مشکالتی که در محله وجود دارد، می

آیند. با این همه، افرادی که در  ندارند و در نهایت با بخش زیادی از این مشکالت کنار می

دنظر به صورت شوند و جایی در نظم غالب ندارند، در محلۀ مور های دیگر طرد می محله

دانند. برای مثال، کنند و خود را متعلق به آن می آمیز با دیگر همسایگان زندگی می مسالمت

کنند و امکان  کنند با اینکه در منازل استیجاری زندگی می هایی که در این محله زندگی می کولی

و حاضر به ترک هاست که در این محله حضور دارند مشارکت کامل در محله را ندارند، اما سال

دانستند و با حس پناه میآن نیستند. همچنین افرادی که تا قبل از ورود به محله خود را بی

دانند که ای می کردند ، اینک خود را به نوعی مدیون محله خوردگی توسط جامعه سَر می انگ

هویت خود شناسد. آنان به محله تعلق خاطر دارند و محله را بخشی از آنان را به رسمیت می

همانی با فضا هستیم و فضا به بخشی  دانند. به عبارت دیگر، در اینجا شاهد نوعی اینمی

ناپذیر از هویت فرد بدل شده است. شاید الزم است محله را نه با معیارهای انسانِ طبقۀ  جدایی

انش ای که ساکن متوسط شهری بلکه با معیارهای خود محله در سیر تاریخ اجتماعی آن و تجربه

از زیستن در آن دارند، مورد توجه قرار داد. از این حیث، تمامی فضاهای شهری این ظرفیت را 

دارند که از نو ارزیابی شوند و در جهت بهبود اوضاع آنها کوشش شود، اگر که منابع ذاتی و 

ای حاوی چیزی  نشدۀ آنها تشخیص داده شوند و بسیج گردند. هر فضا و محله بسا کشف چه

آید؛ چیزی که در نگاه اول نامرئی و ناشناخته است و ز آن است که در نگاه اول به نظر میبیش ا

کم گرفته شده است. شاید آنچه شایستۀ توجه است وجود هویتی است که مردمان این یا دست

ها،  توجهی ها و بیرغم انواع ناهنجاری محله را درکنار یکدیگر قرار داده است؛ هویتی که علی

جهانی امن برای تعداد زیادی از آنها را فراهم آورده است؛ یعنی همان  لق زیستمجال خ

 ها و دادن معنایی به تجربۀ زیستۀ آنهاست. جهانی که اصل اساسی آن تحمل تفاوت زیست
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