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چکیده
شناختی قرار گرفته است. پژوهش حاضر  نشینان شهری زير سیطره گفتمان آسیب زيست حاشیه

کوشد با تکیه بر تجارب زيسته ساکنان محلی نايسر از زندگی در اين ناحیه منفصل شهری در پی  می
شناختی  ز گفتمان آسیبهای خودشان برآيد و در پی عدول ا شناخت زيست آنان با تاکید بر روايت

قرار گیرد. محققین با هدف شناخت، توصیف و تشريح اين امر از روش کیفی و رويکرد 
نفر از ساکنان نايسر هستند  32کنندگان در مصاحبه  اند. مشارکت پديدارشناسی تفسیری استفاده کرده

توصیف و روايت تجربه های حاصل از  ساختاريافته قرار گرفتند. يافته که تحت مصاحبه عمیق و نیمه
های چندوجهی و  مقوله اصلی است: تجربه طرد و اضمحالل اجتماعی، تنش 7زيسته ساکنان شامل 

عاريتی، -ای خشونت روزمره، احساس فقر مزمن، تعلیق تعلق از احساس شرم فضايی، زيست نسیه
که وضعیت حاکم بر دهد  ها نشان می زدايی فضايی و زوال زندگی. يافته ای شدن بقا، انسان خیريه

نايسر و تجربه زيسته ساکنان آن در اين ناحیه، بیش از آنکه حاصل انتخاب فردی باشد در پیوند با 
کنند. در گفتمان حاکم  مکانیسم و منطق روابط نیروها بوده که نايسر را تولید و بازتولید می

در حالی که جهان زيست شناختی( مکانیسم قدرت و روابط نیروها کنار گذاشته شده است.  )آسیب
هايی خواند که اين وضعیت را تولید و بازتولید  نشینان را بايد در پیوند با نیروها و مکانیزم حاشیه

کند. ساکنان روايتی درام از تجربه زيسته خود داشتند که ناشی از زوال زندگی اجتماعی و خشونت  می
شود. قدر مسلم اين  آنان از زيست جامعه میکنند و منجر به طرد  ساختاری است که روزانه تجربه می

 است که اين وضعیت و اين تجارب زيسته، امری طبیعی نیست و نبايد اپوخه شود.

های حاشیه فرودستان، نايسر، پديدارشناسی ، تجربه زيسته، درام:واژگانکلیدی
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مقدمهوطرحمسئله
و متعاقب آن شروع و توجه به  فرآيند مدرنیزاسیون شهری در ايران در طی دوره پهلوی اول

ای ادامه يافت. دوره پهلوی دوم با رشد  شهر و توسعه آن در مقابل روستا به شیوه اقتدارگرايانه

شتابان شهرنشینی و اتفاقاتی چون اصالحات ارضی با مهاجرت گسترده روستايیان و ساکنان 

توازن و نابرابر شهرهای شهرهای کوچک به کالنشهرها مواجه بوديم. فرايندی که با رشد نام

نشینی و  ايرانی تاکنون ادامه يافته است. از اصالحات ارضی به بعد، مهاجرت و به تبع آن حاشیه

ترين مسائل شهری جامعه ايرانی بوده است. روندی که بازنمود  اسکان غیررسمی، يکی از مهم

 (.1397زاده،  تر از آن استمرار دهندۀ آن بوده است. )شالچی و قلی نابرابری و مهم

هايی هستند که رضاشاه و  های شهری جديد فاقد امتیاز، نتیجه سیاست گسترش پديده گروه

به اين سوی در پیش گرفته بودند. نتیجه مدرنیزاسیون در ايران،  1309محمدرضاشاه از سال 

رشد سريع شهرنشینی، مهاجرت به شهر، ايجاد طبقات اجتماعی جديد و افزايش عمومی 

نشینی اقتصادی و اجتماعی بخش وسیعی از جمعیت  بود و در همان حال موجب حاشیه درآمدها

دستان  ها يا تهی ای نشینی است که ويژگی حاشیه شهری شد. روی هم رفته، اين فرآيند حاشیه

، با شروع به کار 1320(. از دهۀ 55: 1399سازد )بیات،  های فاقد امتیاز را می جديد و گروه

ای داد که  ای منطقه ای سابق جايش را به يک الگوی طراحی شده ی، نظام محلهريزی شهر برنامه

های جامع  درآمد، همواره در طرح های کم عمدتاً بر نوعی جداسازی طبقاتی متکی بود. گروه

های باالی آن، استانداردهای  شدند. وجود بازار آزاد زمین و قیمت شهری ناديده گرفته می

آمدند )نظیر اندازه قطعات، نحوه  درآمد از پس آن برنمی راد کموساز در طرح که اف ساخت

های تدارکاتی(. در مجموع  ساخت ساختمان، مشکالت حاصل از ساخت تدريجی و هزينه

تهیدستان را به اين سو سوق داد که سرپناهشان را به شکل غیررسمی و در خارج از محدوده 

قانون  100که مقررات معروف ماده  1345 شهر بنا کنند. اين فرآيند به خصوص بعد از سال

شهرداری تصويب شد، شتاب گرفت. اين قانون، تخريب ساخت و سازهای غیرقانونی هم در 

اطراف شهرها را، مجاز کرد. در نتیجه،  "حريم"های شهری و هم در منطقه  داخل محدوده

جوامع مجزای »گیری  ای بیشتر و بیشتر شده و به شکل های غیررسمی و حاشیه سکونتگاه

آنها نه شهری »(. تصويری از اين گروه چنین است: 57: 1399منتهی شد )بیات، « دستان تهی
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هستند و نه روستايی؛ يعنی شهر نه آنان را در خود جذب کرده و نه از خود رانده است. اين 

های  حالت فقط مربوط به نوع مسکن يا موقعیت مکانی اين افراد نیست؛ بلکه آنان در همه جنبه

فرهنگی و اجتماعی زندگی خود با اين حالت نه شهری و نه روستايی دست به -اقتصادی

 (.1386مقدم،  )جابری« گريبانند

ها و متعاقب  در دهۀ شصت شمسی بسیاری از شهرهای بزرگ درگیر حمله تدريجی به زمین

را به  دستان شهری آن ساخت و سازهای غیرقانونی بود. جوامع روستايی حاشیه شهر تهی

تری برای ساخت خانه  های ارزان داد. اين روستاهای جديد زمین گستردگی در خود جای می

تر و همچنین اين  تر بود و دسترسی به کاالها و خدمات ارزان بیش داشت. تراکم جمعیت کم

دستان به يک استراتژی جايگزين  (. تهی190: 1399روستاها از مقررات شهری فارغ بود )صادقی، 

های خارج از شهرهای بزرگ، دور از چشمان مراقب نیروی انتظامی، روی  ستقرار در زمینيا ا

شان را بدون توجه به مقررات و مراحل قانونی بنا کردند. اين عمل  آوردند و سرپناه و جوامع

های باال و کنترل  های فاقد امتیاز اجازه داد تا از بار هزينه مستقیم و به شدت محتاطانه به گروه

نشینان به  (.  حاشیه1397شان را در حاشیه نفوذ دولت بنا کنند )بیات،  ولت خالص شوند و محلهد

های اجتماعی و  های ارتباطی با حوزه علت نداشتن جايگاهی در محدودۀ شهری و نداشتن کانال

تبديل شده بود. شرايط سخت زندگی در شهرها و  "شکل ای بی توده"اقتصادی سنتی و مدرن به 

کردند و به ضرب و  هايشان را تخريب می گاه آلونک ری روزمره آنان با مأموران که گاه و بیدرگی

پرداختند، تمامی آرزوی آنها را برای يک زندگی بهتر در شهرها بر باد داده بود. زندگی  شتم آنها می

نشینان،  . حاشیهاندازی به آينده، به نبردی نابرابر  تنازع بقا بدل شده بود آنها در جهنمی بدون چشم

چیزی به جز "گروهی بودند که هیچ نفعی در حفظ نظام موجود نداشتند و با يک تغییر رژيم 

 (. 1386مقدم،  )جابری "دادند زنجیرهايشان را از دست نمی

هايی با درآمد پايین، مهارت پايین، جايگاه  دستان شهری در ايران جمعیت به طور سنتی تهی»

ای بخشی از طبقه  شوند. با وجود اين، به نحو فزاينده ناامن شناخته می اجتماعی پايین و شرايط

اند که دلیل عمده آن روندهای ضد و نقیض  دستان پیوسته متوسط شهری نیز به صف تهی

گسترش بازار آموزش و انقباض بازار کار بوده است. شمار زيادی از کارمندان و تحصیلکردگان 

کنند و يا به مشاغل  به ناچار در مناطق فقیرنشین زندگی میدانشگاهی تحت فشارهای اقتصادی 

(. حضور انبوه نیروی کاری بود که 32: 1399)صادقی، « اند زيست معیشتی خیابانی روی آورده
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ای و دور افتاده و بیشتر روستايی برای شرکت در توسعه اين شهرها به سمت  از مناطق حاشیه

های فرسوده رحل  ز ساخت و توسعه شهرها در بافتآنها هجوم آوردند؛ قشری فقیر که پس ا

 (.242: 1386مقدم،  اقامت افکندند )جابری

، بیشتر ساکنان و از جمله کودکان 1394های وزارت راه و شهرسازی در سال  اساس داده

کنند.  ها زندگی می تر کالنشهرها و يا مراکز استان های محروم های غیررسمی در محله سکونتگاه

های  ها را از جهت سکونتگاه از مراکز اين استانهاست که يکی از بدترين وضعیت سنندج يکی

نشینی بر شهرهای مختلف آن  هايی است که سايه حاشیه غیررسمی را داراست. کردستان از استان

محله است که به طور عمده دامنه  17ای شهر سنندج متشکل از  کند؛ بافت حاشیه سنگینی می

 .اند شمال، شمال شرقی و شرق و جنوب را تصرف کرده های ارتفاعات و تپه

های  های اخیر بیش از همه در رسانه ترين مسائل مربوط به سنندج که در سال يکی از مهم

 8/18محلی، و ملی بازنمايی شده است، مسئله حاشیه نشینی است. استان کردستان با داشتن 

نی در کشور را دارد و در میان شهرهای نشی نشین، باالترين میزان حاشیه درصد جمعیت حاشیه

درصد جمعیت، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است )پايگاه  54آن، سنندج با بیش از 

(. نايسر به عنوان ناحیه منفصل شهری يکی از اين مناطق 2014رسانی شهرداری سنندج،  اطالع

های زيادی از آن در  زنمايیای سنندج است که در وضعیت اورژانس قرار گرفته است و با حاشیه

 11ها صورت گرفته است. گزارشات حاکی از آن است که نرخ رشد جمعیت در نايسر،  رسانه

ای که از وضعیت اين ناحیه  برابر میانگین کشوری است )همان(. با توجه به اطالعات اولیه

های  ر اليهمنفصل ) نايسر(  سنندج در دست داريم، اين پژوهش درصدد است که با مطالعه د

غیررسمی و زندگی روزمره و تجارب ساکنین اين ناحیه منفصل شهری،  ضمن مطالعه و 

نشینی در میان ساکنان، نشان دهد که افراد چه درک و تفسیری از  واکاوی تجربه حاشیه

هايی به يابد و اين تجربه چه شکل نشینی دارند؛ چگونه اين تجربه در آنها برساخت می حاشیه

 ه است.خود گرفت

پیشینهپژوهش
نشینان؛  حاشیه نشینی از ديدگاه پژوهشی با عنوان: مطالعۀ پديدارشناسانه تجربۀ زيستۀ حاشیه

های حاصل از تجارب زيستۀ ساکنان در  (، انجام شد. يافته1391توسط اسماعیلی و امیدی ) 
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ن از نشینا قالب هفت مضمون اصلی استخراج شدند و مشخص شد که درک و تجربۀ حاشیه

سکونت در اين مکان دقیقاً همان درکی نیست که پژوهشگران، سیاستگذاران و عامۀ مردم از آن 

نشینی از ديدگاه ساکنان نیست،  تجربه دارند. گر چه اين به معنای مثبت بودن پديدۀ حاشیه

آزارد. اضطراب دائمی به دلیل مالکیت زمین  نشین بودن همه را می روشن است که تجربۀ حاشیه

اطالعی از تصمیمات مسئوالن دربارۀ نحوۀ رفتار با اين مناطق و ساکنان آنها  و مسکن و بی

دارد. اما به هر حال حتی برای رسیدن به عمق  نشینان را در عذابی دائمی نگه می همواره حاشیه

توان بدون بررسی اذهان مردمان درگیر در اين تجارب و با  چنین احساسات و تجربیاتی نمی

ترين راه برای رسیدن به کنه معنای  طرف به قضاوت نشست و منطقی بر ذهن يک ناظر بیتکیه 

 های کنشگران درگیر است. اين واقعیات، بررسی تجارب و آگاهی

کیفیت کالبدی و اجتماعی فضاهای "(، در پژوهشی با عنوان 1395الدين مفاخری ) صباح

ی رابطه بین کیفیت کالبدی و اجتماعی به بررس "ای شهروندان شهری سنندج و پیوندهای محله

پردازد. او به اين منظور، رابطۀ بین فضاهای  ای شهروندان سنندجی می ها با پیوندهای محله محله

های پژوهش نشان داده است که  ای را مورد مطالعه قرار داده است. که يافته شهری و پیوند محله

ای شهروندان رابطۀ معناداری  ندهای محلهبین ابعاد کالبدی و اجتماعی فضاهای شهری با پیو

 وجود دارد.

( در پژوهشی به مطالعه اثرات ساخت و سازهای غیرقانونی بر ناامنی 1395عبده زاده )

اجتماعی در شهرهای استان کردستان )با تأکید بر مناطق حاشیه شهرهای سنندج، سقز و مريوان( 

بوده، نشان داده که مناطق دارای ساخت و پرداخته است. اين پژوهش که بر پايه روش ترکیبی 

های احساس آنومی، محرومیت نسبی، کنترل  ساز غیرقانونی )حاشیه ای( از لحاظ شاخص

های جرم خیز، عدم تناسب هنجاری، نبود  گیری کانون اجتماعی، احساس بی قدرتی، شکل

ای  اوت قابل مالحظهاز تف فضای قابل دفاع و پايگاه اقتصادی اجتماعی با مناطق غیر حاشیه ای

 .برخوردارند

نشینی و مسائل آن در حاشیه شهر  ( در تحقیقی به بررسی وضعیت حاشیه1384نقدی )

مسائل اقتصادی، شامل مسکن، شغل، بیکاری  -1پردازد. و اين مسائل را در سه دسته:  همدان می

ارکت و متغیرهای مسائل اجتماعی و فرهنگی، مشتمل بر انحرافات اجتماعات، عدم مش -2و ... 
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مسائل کالبدی و زيرساختی ترسیم نموده است. در اين تحقیق به صورت ويژه  -3فرهنگی و ... 

 های اجتماعی  و مسائل زنان پرداخته شده است. به آسیب

به  "های جديد و بازتولید نابرابری سکونتگاه"ای  (، در مطالعه1397جاجرمی و مسعوديان )

ن مسکن مهر صدرای شیراز پرداختند. در اين مطالعه که با روش مطالعه تجربه زيسته ساکنا

های پژوهش شامل پنج مضمون اصلی: فضای اردوگاهی، احساس  کیفی انجام شده است؛ يافته

اعتمادی نهادی، تقابل فرهنگی و بر چسب مسکن مهری هستند. نتايج نشان داد  طردشدگی، بی

ی که بازتولید کرده است موجب برساخت دولت در پروژه مسکن مهر به واسطه نوع فضاي

مسکن مهری شده است که با عناصری از احساس طرد، تبعیض، زمینه تشديد و بازتولید 

 نابرابری اجتماعی را فراهم کرده است.

های میانجی در  تبیین رئالیستی بسترها و مکانیسم"(، در پژوهشی 1398باينگانی )

نشینی نايسر و شناسايی  به حاشیه"عه نايسر سنندج(های اجتماعی )مورد مطال گیری آسیب شکل

های اجتماعی پرداخته است. اين پژوهش نشان  گیری آسیب های موثر در شکل بسترها و مکانیسم

ترين  های اجتماعی است. مهم نشینی، گسترش آسیب ترين نقش حاشیه داده است که مهم

انگ بدنامی و عدم تعلق مکانی است. ها تبعیض اداری و شهری،  های میانجی اين آسیب مکانیسم

های اجتماعی نیز محدوديت امکانات و  در نهايت اينکه بسترهای مؤثر در شکل گیری آسیب

 صور گوناگون آن، فقر اقتصادی و فرهنگی و ناهمگونی فرهنگی است.

حاشیه نشینان شهری و تجربۀ رنج اجتماعی »ای  (، در مطالعه1398محمدی و ديگران )

به مطالعۀ تجربۀ رنج اجتماعی در میان ساکنان نايسر پرداخته است. « سر شهر سنندجمحلۀ ناي»

تکیه  شناسی کیفی و مشخصاً بر اتنوگرافی شناختی، بر روش اين مطالعۀ تجربی، در بُعد روش

احساس »و « اعتمادی بی»، «رهاشدگی»، «زدگی از محله دل»دهد که  کرده است. تحقیق نشان می

 از جمله مضامین مرتبط با رنج اجتماعی در میدان مطالعه است. « یر وضعیتاستیصال در تغی

نشینان جوانان مهاجر و عوامل خطر در زندگی روزمره  الدرينگ و نورث به بررسی حاشیه

نشین، نسبت به  کند که جوانان مهاجر حاشیه اند. اين تحقیق بیان می آنها در اروپای غربی پرداخته

های مهاجر در  ر معرض خطر هستند. همچنین مسائل و مشکالت خانوادهجوانان بومی بیشتر د

ويژه جوانان مهاجر را که مواجهه با اولین دوره پس از مهاجرت هستند را  اروپای شمال غربی، به
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محض رسیدن به  دهد که خانوارهای مهاجر به های اين پژوهش نشان می دهد. يافته نشان می

 (. Aldering & et AL, 2007شوند ) فرهنگی می مقصد دچار تعارض و ناهماهنگی

نشینان جهان گزارش  المللی مرتبط با مسائل حاشیه يکی از معتبرترين مطالعات و مراجع بین

در نايروبی کنیا توسط اسکان بشر سازمان ملل  2003نشینی است که در سال  های حاشیه چالش

های  ، مسکن، امنیت و ساير شاخصمنتشر شد. گزارش فوق به بیان وضعیت اشتغال، بهداشت

دهد که زنان و  ها در اغلب نقاط جهان پرداخته است. که نشان می اجتماعی و اقتصادی حاشیه

و الدرينگ و  2003کنند )هبیتات  ها بیشترين رنج و سختی را روزانه زيست می کودکان حاشیه

 (.2007نورث،

بندیپیشینهجمع

شناختی قرار گرفته است. اين  شینی در ذيل گفتمانی آسیبن رسد که مطالعات حاشیه به نظر می

افتاده از مرکز  ای جدا و منفک از مناسبات شهری و تک گفتمان با قرار دادن حاشیه به مثابه نقطه

های اجتماعی هستند و البته آن  ها مرکز آسیب گیرد. در اين رويکرد حاشیه مورد مطالعه قرار می

ند که حاشیه مرکز آسیب است و بايد بامنطقی کاربردی برای کاهش کن را امری طبیعی قلمداد می

باشند.  ها نیازمند مطالعه می هايی را يافت و به همین علت حاشیه حل ها راهبردها و راه اين آسیب

در حالی که اين گفتمان پرسش از منطق تولید و بازتولید حاشیه را در پیوند با نیروهای جامعه 

رسد اين منطق و  های مورد بررسی به نظر می دهد. با توجه به پیشینه رر میدر پرانتز و اپوخه ق

های مطالعات  گفتمان که مستلزم نگاه مهندسی برای بهبود شرايط است، اکثر اين پیشینه

 نشینی را زير سیطره خود گرفته است. حاشیه

 روشپژوهش

ر از تجربه زيسته خود رو، درک و تصور ساکنان ناحیه منفصل شهری نايس هدف پژوهش پیشِ

در اين ناحیه شهری است؛ از اين رو رويکرد پديدارشناسی تفسیری به مثابه شیوه مناسب برای 

ها به کار گرفته  فرض کاوش و تحلیل و تفسیر مستقیم اين پديده و تا حد ممکن آزاد از پیش

ت ديگر، روش (. به عبار276: 1389، به نقل از محمدپور، 75: 1975برگ،  شود )اشپیکل می

دهد توصیف  ای که در آن روی می های انسان را در متن و زمینه کوشد تجربه پديدارشناسی می
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شناسی خود تا حد امکان بر  (. اين رويکرد از توجه به اصول هستی262: 1389کند )محمدپور، 

دداری های دسته اول يا تجربه زيسته متمرکز شده و از پرداختن به موضوعات ثانويه خو تجربه

های دست دوم را نداشته و در صورت  های معنايی تجربه کند، چرا که امکان ورود به اليه می

(. به اين منظور 1390انجامد )محمدپور،  استفاده به تولید معرفتی مخدوش و تحريف شده می

اين شیوه با هدف دريافت درک و فهم ساکنان ناحیه منفصل شهری نايسر سنندج از تجربه 

های فکری که به تجارب زيسته پرداخته،  ود کار گرفته شده است. در واقع، از نحلهزيسته خ

های پديدارشناسانه در مورد  شناسی پديدارشناسانه است. بحث محوری در انديشه جامعه

 پردازند.  نشینی اين است که دريابیم مردم چگونه به بیان اين تجارب می حاشیه

ند در تحقیقات کیفی، که رعايت الزامات مترتب بر اصول گیری هدفم با توجه به اصول نمونه

ها در وضعیت ذکر شده( در آن  گیری تصادفی در تحقیقات کمی )برابری تعداد نمونه نمونه

ها از تمرکز خاص بر يک وضعیت مشابه در میان  ضرورتی ندارد، محققان در انتخاب نمونه

های زيسته را ثبت کنند. در واقع، در اين  ربهای از تج کنندگان خودداری کردند تا گستره مشارکت

تر،  تحقیق به دلیل فرض متکثر بودن تجارب زيسته و برای به دست آوردن نتايج بهتر و کامل

گیری با حداکثر  گیری با حداکثر تغییرات را مورد توجه قرار داديم. در نمونه مفهوم نمونه

های هرچه  شوند که وضعیت نتخاب میها، رويدادها و افراد مطلع طوری ا تغییرات، محیط

 (.181: 1384تر را در دسترس پژوهشگر قرار دهند )ويمر و دومینیک،  متفاوت و متنوع

نفر از ساکنان نايسر هستند که با آنها مصاحبه به عمل آمد  32کنندگان در مصاحبه  مشارکت

ها در اين  شارکت کنندهها تا جايی ادامه پیدا کرد که به اشباع نظری رسیديم. سن م و مصاحبه

 سالگی و تحصیالت آنان از ابتدايی تا کارشناسی ارشد بود.  61سالگی تا  16تحقیق از 

گیری هدفمند و پس از اعالم رضايت جهت شرکت در  ها به شیوه نمونه کننده مشارکت

 ها به ساختاريافته با هماهنگی قبلی قرار گرفتند. مصاحبه پژوهش، تحت مصاحبه عمیق نیمه

کنندگان را به  ساختاريافته و سواالت باز آغاز شد و محقق با سواالتی مشارکت صورت نیمه

ها با سواالتی از تجارب ساکن شدن در نايسر،  تشريح بیشتر پديده هدايت کرد. محور مصاحبه

های زندگی آنان و کنش و واکنش آنها نسبت به اين تجارب  ها، چالش جايی، سختی تجربه جابه

فت. مصاحبه به صورت فايل صوتی تهیه شد. سپس محقق با هدف شناخت ذات صورت گر
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مسئله و با کمک محورهای مصاحبه )تجربه زيسته در نايسر( مصاحبه را از تشريح پديده به 

 وجوی ذات مشترک بین آنها حرکت داد. سمت جست

میدانمطالعه

ترين  هکتار بزرگ 309.5ناحیه منفصل شهری نايسر در شمال شرقی شهر سنندج با مساحت 

باشد. اين ناحیه در ابتدا به صورت روستايی در اطراف  سکونتگاه خودانگیخته شهر سنندج می

ای بودن شهر و عدم  اين شهر بود اما درگذر زمان و به علت کمبود زمین در شهر )به علت تپه

بدل  1380دهه ساخت و ساز در شیب باال(، به يک ناحیه اقماری برای سرريز جمعیت شهر در 

نفر بیان شده است. نکته  938جمعیت اين روستا  1375ها در سال  شد. در سرشماری آبادی

سال گذشته است. در آمارهای سال  15جالب توجه افزايش جمعیت بسیار سريع نايسر در طول 

( 1395هزار نفر )سايت مرکز آمار ايران،  60، ناحیۀ منفصل نايسر با جمعیت بالغ بر بیش از 95

هزار نفر و  80ذکر شده است. اما آمارهای غیررسمی حکايت از آن دارد که جمعیتی بالغ بر 

(. اين ناحیه در 1398مستند موسسه خیريه مهرآفرين،  هزار نفری دارد )گزارش 100حتی 

شد. با افزايش ناگهانی  يکی از نقاط روستايی پیرامون شهر سنندج محسوب می 1385سرشماری 

نکته جالب توجه  .به عنوان ناحیه منفصل شهری معرفی گرديد 1389در سال  جمعیت روستا

به بعد که آمار رسمی ناحیه نايسر توسط مرکز آمار ايران  1395اين است که، هیچ نهادی از سال 

ای در مورد  ( آماری به روزی شده1399-1395منتشر شده است؛ در طول چهار سال اخیر )

باشند. در صورتی که اين ناحیه به  می 1395ی به آمار رسمی سال جمعیت نداشته و کماکان متک

های  کند.  همچنین تنزل اقتصادی و شوک صورت روزانه مهاجرت را در سطح بااليی تجربه می

های شغلی بسیار کم و کاهش درآمد نیروی  ای فزاينده، فرصت اقتصادی که موجب بیکاری توده

نندج و به طور خاص نايسر را با جمعیت بسیار بزرگی کار شده است؛ حاشیه شهرهايی مانند س

دستان مواجه کرده و در خود پناه داده به صورتی که بخشی از مردم  از مهاجران و بیکاران و تهی

 اند.  شهر مجبور به سکونت نايسر شده
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:جانماییناحیهمنفصلنایسردرسنندج1نقشهشماره

 

وندگانایمصاحبهش:اطالعاتزمینه1جدول

 شغل سن جنس تحصیالت نام ردیف

 فروش دست 52 مرد راهنمايی محمد علی 1

 دار خانه 40 زن ابتدايی گالويژ 2

 شغل آزاد 38 مرد کارشناسی هورام 3

 مکانیک 36 مرد ديپلم هیوا 4

 کارگر 28 مرد ديپلم سیروان 5

 دار خانه 25 زن ديپلم هاوين 6

 ردا مغازه 32 مرد ديپلم برزان 7

 دار خانه 45 زن ابتدايی چنور 8

 دار خانه 22 زن بیسواد گالله 9

 دار خانه 58 زن بیسواد کلثومه 10

 نانوا 52 مرد راهنمايی اسماعیل 1

 دار مغازه 31 مرد ديپلم ايوب 12
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ایمصاحبهشوندگان:اطالعاتزمینه1دولادامهج

 شغل سن جنس تحصیالت نام ردیف

 بیکار 61 دمر بیسواد احمد 13

 کارگر 37 مرد راهنمايی فرهنگ 14

 ويزيتور 22 مرد ديپلم سوران 15

 فروش سبزی 46 زن راهنمايی نشمین 16

 معلم 30 مرد ارشد کارشناسی آرش 17

 آرايشگر 32 مرد راهنمايی رضا 18

 راننده 52 مرد راهنمايی اهلل حبیب 19

 کارگر 47 مرد ابتدايی شريف 20

 کارگر 53 مرد ايیراهنم محمد 21

 فروش دست 29 مرد راهنمايی دانش 22

 دار مغازه 30 مرد کارشناسی فردين 23

 کارگر ساختمان 24 مرد ديپلم ايوب 24

 کارگر ساختمان 30 مرد کارشناسی حسین 25

 بنا 43 مرد ديپلم رئوف 26

 مسافرکش 19 مرد ديپلم رامین 27

 کشاورز 56 مرد ابتدايی اقبال 28

 بیکار 34 مرد ديپلم هزادب 29

 بیکار 28 مرد ديپلم احسان 30

 دار خانه 16 زن راهنمايی دلنیا 31

 کارگر ضايعاتی 55 زن بیسواد شريفه 32

هایپژوهشییافته

مقوله اصلی از توصیف و درک ساکنان از تجربه زيسته خود در نايسر  7ها  از متن مصاحبه

 پديدار گرديد

 تفرعیمقوال مقوالتاصلی ردیف

1 
تجربهطردو

 اضمحاللاجتماعی

نیروهای  -تحقیر فرهنگی -تجربه ديگری بودن -استیصال اجتماعی

 -خانمان بی -طرد فرهنگی -طرد اقتصادی -کننده مضمحل

2 
هایچندوجهیتنش

 وخشونتروزمره

 -ستیزهای گروهی -ای فرقه -های دينی تنش -ای دعواهای طايفه -عدم امنیت

 -مانور پلیس در محله -قمار و سوء مصرف -نت محلیترس از خشو
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 تفرعیمقوال مقوالتاصلی ردیف

 احساسفقرمزمن 3
بخور و  -گرسنگی کشیدن -احساس استیصال در برابر فقر -بیکاری شديد

 -گری محتاج تکدی -بار داشتن زيست فالکت -روزی سیه  -نمیر زندگی کردن

4 
تعلیقتعلقاز

 احساسشرمفضایی

  -برچسب نايسری خوردن -تعلق مکانی عدم -انگ بدنامی -دلزدگی از محله

پنهان کردن محله  -ناديده انگاری دوستان و همکاران -عدم احترام اجتماعی

 هويت مخدوش -زندگی

5 
-ایزیستنسیه

 عاریتی

همیاری  -گرو گذاشتن کارت يارانه -ای بازار نسیه -قرض کردن روزانه

 -ها ايهترحم همس -ها  کمک همسايه -مقروض بقالی بودن -روزانه

 ایشدنبقاخیریه 6
اخذ  -محتاج بودن -ياريگری خیرين -مقاومت روزانه برای بقا با خیرين

 -کمیته امدادی بودن -چشم به راه خیرين -های معیشتی ماهانه خیريه بسته

7 
زداییفضاییوانسان

 زوالزندگی

  -حرمت کننده جامعه بی -انسان درجه دوم -رنج مشترک -بقای غیررسمی

 بدقوارگی زندگی -ارزش شدن زندگی بی

های خود ساکنان از تجربه زيسته خود در  در ادامه به توصیف هر مقوله با استفاده از روايت

 پردازيم. نايسر می

تجربهطردواضمحاللاجتماعی

هايی سر دادند. روايتی که تجربه زيسته  در میدان پژوهش )نايسر(، هر کدام از ساکنان محله روايت

ود بود؛ روايتی از نوعی تجربه،  از تجربه طرد اجتماعی. روايتی از جنس ناامیدی. ناامیدی از خ

تفاوتی نسبت دنیای بیرون؛  ها؛ روايتی از جنس بی های اجتماعی و نحوه توزيع اين مزيت مزيت

درکی از روايتی از تجربه انزوای اجتماعی؛ روايتی از اتمیزاسیون. به واسطه تجربه زيستن در نايسر 

روابط و نابرابری در آنها برساخت يافته بود که درک زيستن به مثابه طرد و تبعید اجتماعی بود. 

دانند. براساس تجربیات  آنها تجربه زيسته خود را سرشار از تجربه تحقیر اجتماعی و فرهنگی می

یچ کدام محیط، درکی از محیط زيستن شکل گرفته که بوی عدم دخالت داشت؛ عدم دخالت در ه

ها. اين درک و تفسیر  ها و فرصت از عملکردهای اجتماعی، در مناسبات قدرت، در روابط و سرمايه

 اند.  از زيستن، تجربۀ مردمی است که از زيست جامعه طرد شده

 گويد: ساله و داری سواد راهنمايی از تجربه زيسته خود در نايسر می 52محمد علی 
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ها کجای اين جامعه هستیم. به نظرم اينجا آخر دنیاست  نايسریبینه. ما  ها رو می کی نايسری»
رسه. االن اينجا از  ايم و کسی هم به داد ما نمی يا شايد هم قعر جهنم. ما اينجا گرفتار شده

بس هیچ کسی نیست که کاری براشون انجام بده مردم کالً افسرده شدن. بهتره برويد تو اين 
کشیم.  و با مردم صحبت کنید دستتون میاد که ما چی میها يه چرخی بزنید  کوچه پس کوچه

کنم يه جورايی ما تبعیدشدگان به اين نقطه هستیم. چون کسی نه صدای ما رو  من که فکر می
گويیم که نايسری هستیم  شنود و نه کاری برای ما انجام میدن. ما جايی هم میريم و می می

ومده چند بار رفتم نهاد و ادارات دنبال کنن. من برای خودم پیش ا همه ما رو تحقیر می
های زندگیم خود کارکنان تحقیرم کردن. به ما انگ نايسری بودن رو میزنن. ما اگر  بدبختی

اينجا هستیم برای اين نیست که زيستن در اينجا رو دوست داريم و انتخاب کرده باشیم. ما 
من وقتی دستم به هیچ جا بند درسته مطرودان اين جامعه هستیم اما اين انتخاب من نیست. 

تونم  نیست مثل ديگرانی که دستشون به جايی بند هست معلومه که جايی جز نايسر نمی
 «.داشته باشم. خالصه ما اينجا گرفتاريم و هیچکی هم ما رو آدم حساب نمیاره

 ساله و دارای سواد ابتدايی در مصاحبه بیان کردند: 40گالويژ 
نجا با سه تا بچه و يه شوهر بیکار گرفتاريم. چند بار هم خودم نايسر يعنی دردسر، من اي»

رفتم دنبال کار نتونستم کاری گیر بیارم. کی به يه نايسری کار میده. شوهرم هم که کارگر 
هست و يه روز کار داره و يه هفته کار نداره. ما تو روستا بوديم و داشتیم زندگیمون رو 

ن و همه ماها رو بیچاره و به نوعی تبعید کردن. جايی کرديم که اومدن تو منطقه سد زد می
تونستیم بريم اال نايسر نباشه. ما نه فرصت پیشرفت داريم و نه زندگی بهتر. ما رو  هم نمی

شه. هیچ مسئولی  اندختن اينجا و اين چنین شد که ما روز به روز وضع زندگیمون بدتر می
ثل اينا که تو مرکز هستن بريم يه چیزی مطالبه تونیم م رسه. ما هم که نمی هم به داد ما نمی

کنیم. ما حقیقتاً تو نايسر انگار زندانی هستیم نه پولشو داريم جايی بريم و نه سوادش رو و نه 
فرهنگش رو. خالصه تک و تنها با کلی گرفتاری اينجا گیر افتاديم. نه شغلی، نه درآمد 

 «.ده استای. دستمون از دنیا بري درست حسابی و نه آينده

هايی که ساکنان از تجربه زيسته خود در ناحیه شهری داشتند، آنها تجربه  براساس روايت

ای از طرد اجتماعی و اضمحالل اجتماعی درک و تفسیر  زيستن در نايسر را به مثابه تجربه

کنند که اين  شوندگان، زيست در نايسر را زيستی مبتنی بر ناتوانی تلقی می کردند. مصاحبه می

های ساکنین محلی در پیوند با مکانیزمی طردکننده و نابرابر  ها  و روايت ناتوانی با توجه به مصاحبه
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در روابط و قدرت قرار گرفته است. اين مکانیزم بر پايه نوعی استثمار و تبعض بخشی از جامعه را 

اختاری درک کند. مردم نايسر به صورت روزانه زيستی از تبعیض س به مطرودين جامعه تبديل می

پذيری را برای آنها رقم زده است که در  کنند که به صورت نوعی نظام سلطه، سلطه و تفسیر می

های موجود و به سلطه درآوردن مطرودين و کارگران که بخش بزرگی از بدنه ناحیه نايسر  نابرابری

ا ساختارها و قوانین کند. اين مکانیزم سلطه که در پیوند ب دهند نمود و تجلی پیدا می را تشکیل می

ها را  کند که احساسی از طرد در تمامی سطوح و اليه گیرد نوعی ناشهروند تولید می و فضا قرار می

 دارد که زندگی اجتماعی او را به اضمحالل و چرخه نابودی کشانده است. 

ک های اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه نوعی تجربه و ادرا در واقع، به واسطه نابرابری

از وضعیت و زيست روزمره شکل گرفته که ساکنان نايسر آن را به مثابه تجربه طرد و اضمحالل 

ها بود در  ها و مهارت کنند.. اين تجربه، که طرد از روابط و فرصت اجتماعی درک و تفسیر می

گیری ايماژی از طرد و تجربه  ها و روابطی بود که منجر به شکل پیوندی ناگسستنی از مکانیزم

جامعه آنها را بی ارزش انگاشته »توان گفت  اضمحالل اجتماعی شده است به صورتی که می

است، آنقدر بی ارزش که حتی ارزش نگاه کردن هم نداشته اند. با آنها همچون چیزها و نه 

مردم نايسر از مسدود  .(1395جیران،  )ايزدی« ها برخورد شده است، چیزهايی بی اهمیت سوژه

گفتند. در  اجتماعی سخن می رفت از وضعیت موجود و تجربه عدم تحرک برون ههای بودن راه

 های مضمحل کننده زيست آنها است.  ها واقعیت واقع، اين روايت

هایچندوجهیوخشونتروزمرهتنش

مند روايت کردند که زيست اجتماعی آنها  ساکنان نايسر در تجربه زيسته خود از وضعیت تنش

از آنجا که اين ناحیه منفصل شهری از لحاظ مهاجرپذير بودن موقعیتی باز  را مسدود کرده است.

ها و شهرها و روستاهای اطراف در نايسر جمع  را داراست و به گفته مردم نايسر از همه استان

های متعددی از آن سخن  اند، اين تکثر قومی، زبانی و دينی/مذهبی که به صورت فرقه شده

های  ا در نايسر به وجود آورده است. اين موقعیت در پی انواع سیاستزا ر راندند موقعیتی تنش

خانمان کردن  های زيست محیطی مانند سدسازی و بی خاصی شکل گرفته است. از سیاست

های اقتصادی و تعديل ساختاری و همچنین بیکاری  هزاران نفر و تخريب صدها روستا تا شوک

ته به خلق اين وضعیت دامن زده است. از سوی های اطراف گرف موجود در روستاها و استان
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های دينی افراطی در کردستان )سلفیسم( و شهر سنندج و برخورد دولت با  ديگر، با اوج گفتمان

 1مندی اين فرقه، بسیاری از پیروان اين فرقه به نايسر  و به دور از حکومت
به مثابه حاشیه امن  

ای، قومی،  لی دريافتیم که اين تکثر زبانی/لهجهآنان سکنی گزيدند. در مصاحبه با ساکنین مح

فرهنگی( شده است که -دينی-های چندوجهی )قومی ای باعث تضادها و تنش مذهبی/فرقه

ها و  رو کرده است. البته کشمکش هايی جدی روبه زيست روزمره ساکنان اين ناحیه را با چالش

ت و سازهای غیرقانونی مردم های روزانه نیروهای شهرداری را در مواجهه با ساخ درگیری

های چندوجهی با  ها و تنش محلی نیز به فضای خشونت بیشتری دامن زده است  اين چالش

هايی در بر داشته که باعث وارد آمدن آسیب و صدمه به سازمانِ جهان اجتماعی  خود خشونت

سی و اقصادی مردم شده است. اين شرايط، ترتیباتی ساختاری هستند چرا که ناشی از پیکره سیا

 اند.  جامعه بوده و در قالب انواع تنش و خشونت تجسد يافته

 ساله و دارای مدرک کارشناسی در اين رابطه بیان کرد: 38هورام 

های ما  نايسر صد تا قوم و فرقه رو در خود جايی داده که باعث شده که روزانه ما خانواده»
زندگی  2چی ره کوچه ما چندين خانواده قه های زيادی باشیم. تو اين های و درگیری شاهد تنش

کنند که روزانه با اهالی ديگر محل درگیری دارند. از لحاظ فرهنگی با ديگر ساکنان محل  می
شه. االن شما روزانه بريد  های بارزی دارند و اين خود همیشه باعث درگیری می خیلی تفاوت

شی که بهشون میگن سلفی. اين  یتو نايسر يه چرخی بزنی متوجه يه سری ديگه از افراد م
شن و ديگران رو مخصوصاً به لحاظ مذهبی و دينی قبول  ها هم با ديگران ادغام نمی سلفی

ندارن و اين خود باعث تنش میشه. اينا اصالً برای خودشون مسجد جداگانه دارند و ورود 
وده که سر اين ديگران به داخل اين مسجد ممنوع هست مگر اينکه از خودشون باشه. بارها ب

 «.مسائل درگیری و تنش پیش آومده و االن مردم هم ديدی خوبی به اينا ندارن

رسد که خشونت و تنش در نايسر را بايد در متن خشونت ساختاری خواند که در  به نظر می

يابد. خشونت  های زندگی نابرابر تجلی می پیکره ساختار حک شده و در قدرت ناموزون و مجال

که بر نايسر و ساکنان اين نقطه از کشور اعمال شده بايد در نظام ترتیبات اجتماعی  ساختاری را

کالنی جست که محصول فرآيند تاريخی تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که انواع 

                                                           
1 .Governmentality 

 های مهاجر کولی 2
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های بعدی و خردتری را با خود به همراه داشته است. اين خشونت خود را در  خشونت

ه منابع و فقدان توانايی، تاثیر در قدرت، فقدان دسترسی به منابع و های دسترسی نابرابر ب قالب

 امکانات و زندگی در نايسر نمايان کرده است. 

 ساله و ديپلمه اظهار کرد: 36هیوا 

بینه. امروز درگیری نیروهای شهرداری رو با خانواده ای ديدم سر  هر روزه آدم خشونت می»
های  ايم و اين محرومیت خشونت ايسر محروم شدهساخت و ساز. اينا عادی شده. ما در ن

زيادی را برای زندگی و زيست ما در پی داشته است. وقتی ساکنان اينجا هیچ دسترسی به 
توان در اين میزان بیکار در نايسر  قدرت، فرصت و منابع اقتصادی ندارند تبعات آن را می

های شغلی و  حداقل فرصتتوانند بکنند. مردم اينجا از  فروشی هم نمی ديد که دست
تحصیلی و تحرک برخوردار نیستند. اين خود خشونت بر علیه ماست. نتیجۀ اين خشونت 

خانمان. اين جوانان و مردم عاصی از زندگی نیز با  تواند باشد اال هزاران بیکار و بی چه می
شه  اين وضعیت، افسرده و عصبی از همه چیز هستند و روزانه درگیری و تنش زيادتر می

چیزی که نايسر روزانه خیلی مشهود است. اگر وضعیت کار اين جوانان و بیکارها بهبود يابد 
شود. ولی خب کی هست که اينها رو  مطمئناً وضعیت خشونت و تنش و درگیری نیز کم می

 ...«.ها رو بشنود. هیچکس  بشنود و صدای نايسری

احساسفقرمزمن

هايی بود که از تجربه زيسته خود در  س فقدان در روايتدر مواجهه با مردم نايسر نوعی احسا

های موجود در جامعه شکل گرفته بود. در  دادند. اين احساس بیشتر در نابرابری نايسر سر می

کردند نوعی احساس فقدان  واقع مردم نايسر زمانی که خود را با نقاط ديگری از شهر مقايسه می

مغز استخوان آنها رفته است. نوعی احساس که ناشی از  داد که تا و فقر مزمن به آنها دست می

واقعیت زيسته آنان در نايسر است که تجربه فقر مزمن است. زمانی که منابع اقتصادی، قدرت و 

کشیدگان  های اجتماعی در اختیار عده قلیلی است نوعی احساس فقر در رنج فرصت و سرمايه

کند.  تر مطرودان را دچار اضمحالل و نابودی میگیرد. اين احساس فقر از خود فقر بیش شکل می

گويند که اضطراب و افسردگی را در میان آنها  ساکنان محلی نايسر از وضعیتی سخن می

گفتند که در مواجهه با ديگران احساسی از تبعیض و  پرورانده است. جوانان نايسر از نابرابری می

 فقر را برای آنها در پی داشت. 
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 دارای ديپلمه گفت: ساله و 28سیروان 
ما جوانان نايسری هیچ فرصت مالی و اجتماعی نداريم. االن ببینید آدم وقتی جونای ديگری »

بینه که شغل دارند، ماشین دارند و رفاه نسبی رو دارند اما ما جوانان نايسر هیچ جايی  رو می
اگر همه مثل  کنم که خیلی بدبخت و فقیرم. رو نداريم و هیچ امکاناتی. خب من احساس می

کنه ولی وقتی يه سری دارند و ما نداريم آدم روانی  هم با شند که آدم احساس بدبختی نمی
بینم که در جاهای ديگر میان  عدالتی. من االن اين جوانان رو می شه از اين نابرابری و بیمی

ه کنم و احساسی از شرمساری ک دن من هم احساس فقر می نمايش ماشین و سرمايه رو می
 «.کنه من رو دچار افسردگی می

کند که با خود احساسی از  ها و قدرت، شکاف اجتماعی ايجاد می نابرابری در توزيع فرصت

دهد که امیدی به بهبود وضعیت  کند. اين احساس فرد را در وضعیتی قرار می فقر مزمن ايجاد می

کند. اين احساس که در  بیند و او را دچار نوعی اضطراب و تشويش و افسردگی شديد می نمی

گیرد و  گیرد از تبعیض ساختاری موجود نشأت می پیوند با ساختارهای نابرابر کننده شکل می

دهد. مقايسه با ديگر  فرد در معرض فقر و تبعیض، خود را دائماً در مقام مقايسه قرار می

خود را با همنوعان، همساالن و همشهريان خود که در وضعیت بهتری هستند. در اينجا فرد 

بیند که قادر به پیکار با اين ساختار نیست و نوعی ناتوانی و ناسوژگی در او شکل  ساختاری می

ن احساس در پیوند با مکانیسم دهد اي گیرد که احساسی از خشم و فقر را در او بروز می می

 گفتند. آوری است که ساکنان نايسری از آن می کننده و تبعیضطرد

 ساله هم گفت: 25هاوين ديپلمه و 
ارزشی داشته باشه.  واقعاً آدم تو اين نابرابری بايد چه احساسی غیر از احساس فقیری و بی»

سن و ساالی من دارای تحصیالت عالی هستند و من به خاطر فقر و نداری عقب  زنان هم
کشیدم و ادامه تحصیل ندادم. االن اينجا وقتی من جوان بیکارم و شرايط مالی خوبی هم 

کنم اين نوعی تبعیض است که بر علیه ما به  رم چطور به آينده امیدوار با شم. من فکر میندا
سن و ساالی من همه فعال هستند  شود و ما رو تو اين وضعیت نگه داشته. هم کار گرفته می

 «.کنند اما من تو نايسر هیچ نقطه امیدی ندارم و کار می

تعلیقتعلقازاحساسشرمفضایی
است.  ريزی و احساس تعلق جمعی مکان الزمه و زيرساختی برای برنامه حس تعلق به

شود. اجتماع محله و نیز بومی  دار بودن و تعلق به محیط می داری موجب احساس ريشه مکان
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تواند تأثیر چشمگیری  بودن ساکنین و روابط متقابل هر روزه و تعامالت اجتماعی در محیط می

تواند نسبت به محـیط فیزيکـی و نیز  . تعلق عاطفی به مکان میرا در پويايی محله داشته باشد

و تعلق مکانی از لحاظ فرهنگی  .(jorgensen, 2005محیط اجتماعی صورت پذيرد )

 (. 133: 1389های اصلی حیات اجتماعی فرهنگی است )سرمست و توسلی،  کننده مولفه منعکس

لی تعلق خاطر به نايسر ندارند. اين مصاحبه با مردم محلی نايسر نشان داد که ساکنان مح

داد برگرفته از وضعیت پديده نايسر است که به نظر  های ساکنان نشان می عدم تعلق که روايت

 رسد بايد آن را در پیوند نیروها خواند. و البته بازنمايی نايسر در شهر و ديگر نقاط شهری. می

 ساله و ديپلم بیان کرد: 32برزان 
آدم بخواد بهش دلخوش باشه. هیچ دلخوش نیستم به اين محله. از  نايسر چی داره که»

ناچاری هست که اينجا مونديم. وقتی هیچ امکاناتی نداره، و هیچ کس به فقر و فالکت اينجا 
توجهی نداره آدم بايد به چی دلخوش باشه. آدم تو اين وضعیت دوست داره يه راهی پیدا 

یرون بره. آخه برای من جوون يک متر فضای ورزشی کرد که هر چه زودتر از اين جهنم ب می
 «.نداره که بتونیم با هم يه سرگرمی داشته باشیم چطور به اين وضعیت دلخوش باشیم

های مختلف فرهنگی، اجتماعی،  دادن، حضور آگاهانه و معنادارِ شهروندان در عرصه مشارکت

های زندگی شهری است که  تها و ضرور ترين دغدغه اقتصادی، رفاهی و محلی، يکی از مهم

مديران شهری در پی دستیابی به آن هستند. در فضاهای شهری، حس مکان )متکی برخاطرات 

ها است. و اين حس تعلق  مشترک، و تصورات بصری مردم(عامل هويتبخش و مرتبط کننده نسل

واسطه، سازد و بدان  است که )برمبنای عواطف فردی، و تصورات ذهنی مردم( هويت فضا را می

های اجتماعی رشد  تواند به واسطه زيرساخت دهد. اين حس تعلق می ها را به هم پیوند می نسل

تواند  می "هايی برای مردم کاخ"( در کتاب 1399کند که در تعريفی گسترده از کاليننبرگ )

های ورزشی و ... باشد که نايسر از همه اين  ها، زمین های بازی، پارک ها، زمین کتابخانه

 های اجتماعی که در احساس تعلق فضايی نقش دارند محروم شده است.  زيرساخت

اين فضا است که برانسان چیرگی دارد. اگر فضايی، خاطرات مخاطب خود را برانگیزد 

وذهنیتی را برای او ايجاد کند، بر او تأثیر مهم و گیرايی خواهد داشت. با مشاهده يا ادراک فضای 

نان نايسری چنین تعلق فضايی وجود ندارد و ساکنان اين ناحیه منفصل نايسر و مصاحبه با ساک

های  برند زيستی با مشقت و رنج شهری زيست خود را به واسطه شرايطی که در آن به سر می
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کنند که اين امر  اجتماعی در پیوند با نابرابری و خشونت ساختاری و تبعیض درک و تفسیر می

از هويت اجتماعی و فضايی انسان است به حالت تعلیق تعلق فضايی و مکانی را که بخش 

بار مردم نايسر از  درآورده است. به عبارتی ديگر، نابرابری و خشونت ساختاری و زيست فالکت

شوندگان باعث شده که ساکنان احساس و درکی که مبنای احساس مشترک و جمعی  ديد مصاحبه

زندگی ساکنین محله نايسر، گذشته از عدم  د.و هويت جمعی به شهر باشد در آنها به وجود نیاي

گیری معیارهای  وجود روابط اجتماعی پويا در يک محدوده جغرافیايی معین، به واسطه عدم شکل

اجتماعی مانند احساس سرنوشت، هويت مشترک و تعلق فرهنگی و معیارهای عینی چون قلمروی 

تامین نیازهای اولیه و اصلی با زيست مشترک و تشريک مساعی در جهت بهبود زندگی جمعی و 

هم چنین  1يکديگر با حالتی از تعلیق تعلق و احساس شرم فضای زندگی پیوند يافته است. 

ها،  گذارد و حس مکان نیز بر ارزش های فردی و جمعی برچگونگی حس مکان تاثیر می ارزش

و افراد معموالً در  گذارد ها و به ويژه رفتار فردی و اجتماعی افراد در مکان تاثیر می نگرش

 (.58: 1385کنند ) فالحت،  های اجتماعی با توجه به چگونگی حس مکانشان شرکت می فعالیت

 ساله و ابتدايی گفت: 45چنور 

تفاوت هستن نسبت  اينجا آنقدر همه بدبختی دارن ديگه کسی به فکر محله نیست. همه بی»
نون هستن و اصالً به فکر امور محله های محل، همه دنبال يه لقمه  به اتفاقات و ناگواری

نیستن. آخه با اين همه مشکل کی وقت اين رو داره بره دنبال مسائل محله. شوهر من 
های زندگی چطور میشه  نشینی و هزينه کارگره و صبح میره شب برمیگرده و با اجاره

 «.رسد های زندگی اونقدر باالست که آدم به مشکالت خودشم نمی تفاوت نباشن. رنج بی

 ساله و دانشجو گفت: 25سینا 

شه که بگه نايسری هستم.  من دانشجو هستم و با اين وضعی که نايسر داره آدم روش نمی»
 «.واقعاً حق هم داريم آدم به چی نايسر بنازه که بگه نايسری هستم. هیچی نداره

                                                           
ار شناسان حس مکان به معنای مرتبط شدن با مکان به واسطه درک نماد ها وفعالیت های روز مره از نگاه پديد 1

است. اين حس می تواند در مکان زندگی فرد به وجود آمده و با گذر زمان عمق و گسترش يابد. به عبارتی حس 
ل دهنده ان است که اين پیوند به تعلق به معنای پیوندی محکم و عاملی تاثیرگذار میان مردم و مکان با اجزا تشکی

صورت مثبت بوده و سبب گسترش عمق ارتباط و تعامل فرد با محیط می گردد و با گذر زمان عمق و گسترش 
 (. 29، 1390بیشتری می يابد )جوان فروزنده و مطلبی، 
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 ساله در اين رابطه بیان کرد: 22و گالله 

خواد بیاد استرس من رو میگیره که االن میگن تو  ر میمن االن دم بختم و وقتی خواستگا»
نايسر هستن. واقعاً نايسر برای ما رنجی شده. من خواستگار داشتم که فهمیده ما نايسری 

 «.هستیم از خواستگاری اومدن منصرف شده

عاریتی-ایزیستنسیه

است. در مصاحبه با  دهد که دائماً مقروض و محتاج زيستن در نايسر فرد را در موقعیتی قرار می

رسد بخشی از زيست روزمره آنها شده  ساکنان نايسر از وضعیتی سخن گفتند که به نظر می

است. به واسطه محرومیت و فشارهای اقتصادی حاکم بر اين مردم مجبورند برای گذران زندگی 

ايشان بپردازند. هايی از قبیل نسیه گرفتن و به عاريه گرفتن نیازه شان به تاکتیک و مايحتاج اولیه

های  داد تا در برابر  رنج دستان نايسر اين امکان را می عاريتی به تهی -ایسازوکارهای خريد نسیه

ترين نیازهايشان را  ای بیابند تا بتوانند ابتدايی کشند روزنه اجتماعی روزانه که بر دوش می

 برآورده کنند. 

 ساله و بیسواد در اين مورد بیان کرد: 56گلدم 

هايی  ها و مغازه مان متوسل شدن به اين فروشگاه نها راه ما برای برآورده کردن نیازهای اولیهت»
ها اگر اين امکان برای من فراهم  دادند. خیلی وقت است که به صورت قرضی نسیه به ما می

م تونم که نیازهای روزانه رو تامین کنم. از کجا بیارم با اين همه گرونی و تور نشه واقعاً نمی
ده و  و بیکاری. خدا خیرش بده اين مغازه سرکوچه هر چی که الزم داشته باشیم قرض می

 «. کنیم سرماه که يارانه و کمک معیشت کمیته امداد رو واريز کنند براشون پرداخت می

اين شیوه زندگی کردن در نايسر بسیار شايع است. مردم محلی که فرودستان و کارگران 

آوردند. اين شیوه از  های قسطی و عاريتی روی می ه بقا ناچاراً به شیوهشهری بودند برای ادام

داران با ساکنان محل داشتند. بعد از مدتی  هايی بود که معموالً مغازه خريد به واسطه آشنايی

گیرد و مردم به واسطه  های محلی اين اعتماد که الزمه قرض دادن بود شکل می خريد از مغازه

ساله و  42گرفتند. زهرا  ها می را برای مدتی به صورت قرض از مغازه اين رويه اجناس خود

 دارای سواد ابتدايی گفت:

های که همیشه  دارهای محلی رو. من خودم واقعاً اگر اين مغازه خدا خیرشان بده اين مغازه»
چرخید. اخه من شوهرم کارگر هست و  مون نمی گیرم نبود چرخ زندگی ازش قرض می
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دو روز کار نداره. ديگه پول و درآمدی نداره که بخوايم نقدی زندگی کنیم.  روزی کار داره
گیرم و سر ماه که يارانه رو پرداخت  باور کنید بعضی وقتا هم از نانوايی روزانه نون قرض می

کنم. اين خواروبار فروشی نزديک ما هم خیلی  رم و قسطشون رو پرداخت می کرن می
ده و ما ماه  شناسه بهمون قسط می ه ما اينجا هستیم و ما رو میکنه. چند سالیه ک مون می کمک

 «.کنیم به ماه باهاشون حساب می

ضرورت زندگی روزانه و برآورد مايحتاج برای بقا، فرودستان نايسری را در شرايطی قرار 

داران و فروشندگان  داده است که مجبورند به هر طريقی که هست روزانه بتوانند اعتماد مغازه

ترين نیازهايشان را به صورت قرضی و قسطی به  لی را به دست آورند تا بتوانند ابتدايیمح

های اقتصادی و اجتماعی بوده که روز به روز  دست آورند. اين شیوه زيستن در پیوند با سیاست

کند. نايسری که انگار قرار است تمام مطرودان و  مردم بیشتری را از مرکز شهر روانه نايسر می

 ستان را در خود جای دهد.فرود

شدنبقاایخیریه
ها بودند. به  شد خیريه هايی که دائماً تکرار می در مصاحبه با مردم نايسر، از مفاهیم يا مکان

ها به نحو  نشینی دولت و پاپس کشیدن نهادهای متولی امر رفاه اجتماعی، خیريه موازات عقب

اند. ساکنان نايسر در مواجهه با ناماليمات و  گیری از مردم نايسر کرده چشمگیری شروع به دست

اند. اين  ها چشم بسته ها و دستگیری خیريه کنند به فعالیت ای که آن را زيست می های روزمره رنج

های خودجوش مردمی و ... به  های بازار و تشکل اوها، مساجد، خیريه جی ها در قالب ان خیريه

های سرشناس  توان ديد که بعضی از خیريه ی که میپردازند به نحو فعالیت در سطح نايسر می

اند و به کسانی که تحت پوشش آنها هستند خدمات  شهر نايسر را به دو قسمت تقسیم کرده

دادند  ها که کارگران، زنان، دانشجويان و کودکان را مورد حمايت قرار می دهند. اين خیريه می

ايسر را که شامل خاروبار، پوشاک، تالش داشتند تا کمبودها و نیازهای اساسی مردم ن

هايی هم  التحرير، و... برطرف کنند. در بعضی از موارد به گفته مردم محلی خیريه لوازم

گرفتند. با وجود اين بخش عمده منابع  هايی درمانی و آموزشی را نیز بر عهده می هزينه

که بسیار برای گذران  شد های فعال در نايسر صرف تأمین مايحتاج مردم محلی نايسر می خیريه

زندگی آنها اورژانس بود. 
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 ساله و ابتدايی بیان کرد: 32زهرا 

گذره. اخه از کجا  ها نباشن که همین زندگی بخور و نمیرم هم نمی و اهلل من اگر اين خیريه»
هام رو بده. هزينه  تونه خرج بچه بیارم هزينه و مخارج زندگی رو بدم شوهرم کارگره و نمی

ای هست  حرير و مدرسه زياده و ما از پس اونا برنمیايم. خدا خیرشون بده يه خیريهالت لوازم
التحرير  کنه. البته وسايل آموزشی و لوازم که معموالً آذوقه و نیازهای خاروبار ما رو تأمین می

ها دادن. واقعاً بدون کمک خیرها چرخ همین زندگی سخت هم برای ما  رو هم به بچه
 «.چرخه نمی

های تحصیلی به کودکان و به  های فعال در نايسر بصورت ماهانه خواروبار و کمک خیريه

هايی که شناخت بیشتری از آنها داشتند جهت  طور ويژه کودکان کار داشتند. در مواقعی خانواده

شدند.  ها ارتباط و همکاری داشتند معرفی می موارد درمانی نیز به مراکز درمانی که با اين خیريه

يافته، خیرين به صورت خودجوش و داوطلبانه  های رسمی و سازمان الوه بر فعالیت خیريهالبته ع

های عمومی و مساجد و دفتر تسهیلگری و ... به کارهای خیر پرداخته به صورتی که  در پاتوق

 پرداختند.  های معیشتی می برفی به پخش بسته با شناختی که از فقرا داشته و به صورت گلوله

 اله و کودک کار گفت:س 14متین 

شناسن و از  خوانم خیلی جاها خیرهايی که ما رو می کنم و درس می من که همزمان کار می»
های  کنن. پارسال که برای وسايل مدرسه و هزينه وضعیت زندگی ما خبر دارن به ما کمک می

مان هم تونستم همز ها اگر نبود نمی ام خیلی کمک کردند. نمی دونم شايد اون کمک تحصیلی
 «.درس بخونم و هم کار کنم

هستند  "غیرسیاسی"المنفعه و  های عام ها تشکل اگر چه طبق قانون، در ايران خیريه

ها به  دهد که در مواردی اين خیريه ها نشان می دانی و مصاحبه ( اما مطالعات می1399)صادقی،

نفوذ و اعتباری که در سطح های سیاسی مانند انتخابات تبديل شده و از طريق  های فعالیت کانون

اند  نشین دارند و همچنین اعتباری را که در میان مردم اين محالت کسب کرده های حاشیه محله

 کنند.  اقدام به متقاعد کردن آنان در جهت مقاصد خود می

داد که بعضی از اهالی  ها در سطح محله نايسر نشان می از سوی ديگر، فعالیت اين خیريه

ها؛ در مورادی هم احساس شرم از کمک گرفتن  های اين خیريه یاز مبرم به کمکمحل با وجود ن

 داد.  ها به آنها دست می از اين خیريه
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 ساله و ديپلمه گفت: 20سوما 

ها به ما گفته که بخشی از جهیزيه  من االن نامزد دارم و به تازگی يکی از اين خیريه»
رای من دردسر شده که نامزدم اين رو نفهمه که ما کنیم اما واقعاً ب تان را ما تأمین می عروسی

 «.شه ايم. آدم شرمنده می های اونا جهیزيه تهیه کرده از خیريه و کمک

ها بخشی از مصائب و دردهای فرودستان  های خیريه ها اشاره شد که فعالیت در مصاحبه

توانند  ختیار دارند نمیها و خیرين با منابع محدودی که در ا کنند. اگر چه خیريه نايسر را کم می

از پس برآورد کردن اين حجم از نیاز نیازمندان نايسری بیايند. در نتیجه نوعی نارضايتی نیز در 

ها بیشتر افراد خیلی  شد که بايد خیريه میان مردم نسبت به عدالت در توزيع میان فقرا شنیده می

ها را  ناحیه منفصل شهری خیريهنیازمند را پوشش دهند. در هر صورت میان نیازمندان در اين 

هم با محدوديت مواجه کرده بود. اما مسئله اين بود که روزبه روز مردم بیشتری تحت فشارهای 

گرفتند. به عبارتی، با ناتوانی دولت  ای شدن بقا قرار می اقتصادی و بیکاری در ذيل گفتمان خیريه

د که جامعه و فرودستان آن را برای ها هستن در برآورده کردن مطالبات فرودستان، اين خیريه

 رسانند. کنند ياری می گريز از رنج جانکاهی که روزانه زيست می

زداییفضاییوزوالزندگیانسان
های ديالکتیکی و  ها و جنبه زدايی و پیچیدگی درک قدرت فضا در ايجاد سوژگی و يا سوژه

ها و درک و تصور  ايسر، به روايتپارادوکسیکال آن حائز اهمیت است. در مصاحبه با ساکنان ن

زدايی فضايی و زوال زندگی را  آنان از نايسر و تجارب زيسته آنان در اين موقعیت، نوعی انسان

هايشان از زندگی در نايسر نوعی  برساخت کردند. بدين معنی که تجارب زيسته آنان و روايت

عی اجبار به اسکان در نايسر شوندگان که از نو کرد. مصاحبه رو به زوال رفتن را روايت می

گفتند رويکردی در آنها برساخت يافته بود که معتقدند زيست در نايسر و خشونت ساختاری  می

بر علیه آنها و طرد آنها از تمام مناسبات شهری و شهروندی نوعی ناشهروند از آنان ساخته 

 است. ناشهروندی که حق شهروندی و حق به شهر را ندارد. 

 گويد: اله و بیسواد میس 58کلثومه 

هامون هم  کنه. من زمانی که اومدم نايسر ديگر فامیل زندگی در نايسر آدم رو از همه دور می»
کنن که انگار ما آدم نیستیم که اينجا زندگی  نمیان بهم سر بزنن. طوری به نايسر نگاه می



 

 

 

 

 

 1400، شماره یک، بهار و تابستان 28شناختی دوره مطالعات جامعه   276
 

 

نايسر هست و  گن با اين همه فقر و بدختی و فالکتی که تو کنیم. شايد هم درست می می
 «.کنه برن آدم رو از انسانیت خارج می مردم از اونا رنج می

 ساله و ديپلم نیز بیان کرد: 27پدرام 

کنم هیچ جايی ندارم که برم يه تفريحی داشته باشم. اينجا با  من تو نايسر که زندگی می»
مثل من صدهزار نفر جمعیت دريغ از يک متر فضای ورزشی، دريغ از يک پارک که جوانی 

بره يه ساعت با دوستاش بشینه. دريغ از يک فرصت شغلی، چی مونده از ما؟ اال يه آدم 
 «.شون رو به زوال هست شون و آينده مفلوک و فقیرهايی که زندگی

های روزانه  ها و مشقت تقالی روزمره ساکنان اين ناحیه منفصل شهری در مواجهه با سختی

ان گرفته است. ساالنه و حتی روزانه جمیتی به ناگريز زير های زندگی را از آن در نايسر فرصت

شوند. اين حجم از مهاجر زير ساختار  بار فشارهای اقتصادی، بیکاری و مسکن روانه نايسر می

های کالن  ( خشونت ساختاری حاصل سیاست1996محروم کننده و يا به تعبیر پل فارمر )

بخشد. اين ساختار  و ناسوژگی را تعین میاقتصادی، نهادی و سیاسی است که انسان مفلوک 

زدايی در فضا ) نايسر( شکل  های زيادی را رو به زوال برده و نوعی انسان معیوب زندگی انسان

نشین در جايگاه پیرامونی قرار  کند که انسان حاشیه گیرد. اين وضعیت موقعیتی را خلق می می

شود چیزی که  شی از زيست روزمرۀ او میها و دردهای پیرامون نیز بخ گیرد و بالتبع رنج می

 های زوال زندگی بود.  هايی که روايت کرد. روايت های ساکنان نايسر از آن حکايت می روايت

 گیریبحثونتیجه

میدان مورد مطالعه )نايسر( بر پايه مکانیسمی از روابط تولید و بازتولید حاشیه شکل گرفته است 

 309.5. نايسر به عنوان ناحیه منفصل شهری سنندج با مساحت که پرداختن به آن بسیار مهم است

گردد. اين ناحیه که مکانی برای مهاجرت از  ترين حاشیه شهر سنندج محسوب می هکتار بزرگ

ها است. میدان نايسر صحنه  اقصی نقاط استان تبديل شده است خود کانونی برای انباشت فقدان

ای برای  لید و بازتولید نايسر است و خود نايسر به صحنههای حاکم بر تو جدال نیروها و مکانیسم

گردد و اين امری طبیعی  جدال نیروها و روابط قرار گرفته است و بدين ترتیب نايسر تولید می

نیست بلکه سیر تاريخی دارد و بايد آن را در متنی تاريخی و در پیوند با نیروها و قدرت و روابط 

های سدسازی و گسیل  اصالحات ارضی شروع شده تا سیاستخواند. اين سیر تاريخی که با 
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توانستند سکنی گزينند. چون برای  داشتن هزاران نفر از روستاهايی که جايی جز حاشیه شهرها نمی

اينکه بتوانند سقفی داشته باشند ناگزير بودند در جايی مانند نايسر رحل اقامت افکنند. در کنار اين 

بها،  کاری و افزايش ناگهانی قیمت مسکن و زمین و به تبع آن اجارههای اقتصادی و بی به رياضت

های مطرود سازی بخشی از فقرا  های اقتصادی و خشونت ساختاری و سیاست عدم پايداری بنیان

 توان اشاره داشت. به نفع اغنیاء در پس منطق سرمايه می

ه زيسته خود در نايسر هايی از تجرب وگو و مصاحبه عمیق با ساکنان نايسر، روايت در گفت

های اجتماعی است. يکی از  سر دادند که اين تجارب حکايت از تجربه طرد و رنج

های و  اين جمله خود گويای دردها و رنج« نايسر يعنی دردسر»شوندگان گفت که  مصاحبه

تجارب زيسته آنان در نايسر است. تجربه زيسته خود را سرشار از تجربه تحقیر اجتماعی و 

دانند. براساس تجربیات محیط، درکی از محیط زيستن شکل گرفته که بوی عدم  ی میفرهنگ

دخالت داشت؛ عدم دخالت در هیچ کدام از عملکردهای اجتماعی، در مناسبات قدرت، در 

ها. اين درک و تفسیر از زيستن، تجربۀ مردمی است که از زيست  ها و فرصت روابط و سرمايه

ای  های تجارب زيسته آنان، تجربه تکثری قومی/دينی/فرقه ز روايتاند. بخشی ا جامعه طرد شده

و زبانی بود. که اين تکثر همگرايی ايجاد نکرده بود بلکه تجربه واگرايی و خشونت و تضاد بود. 

خشونت و تنش در نايسر را بايد در متن خشونت ساختاری خواند که در پیکره ساختار 

رسد که  يابد. به نظر می های زندگی نابرابر تجلی می جاليکپارچه شده و در قدرت ناموزون و م

خشونت ساختاری که بر نايسر و ساکنان اين نقطه از کشور اعمال شده را بايد در نظام ترتیبات 

اجتماعی کالنی جست که محصول فرآيند تاريخی تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است 

 خود به همراه داشته است.های بعدی و خردتری را با  که انواع خشونت

شوندگان باعث  بار مردم نايسر از ديد مصاحبه نابرابری و خشونت ساختاری و زيست فالکت

شده که ساکنان احساس و درکی که مبنای احساس مشترک و جمعی و هويت جمعی به شهر 

جتماعی باشد در آنها به وجود نیايد. زندگی ساکنین محله نايسر، گذشته از عدم وجود روابط ا

گیری معیارهای اجتماعی مانند  پويا در يک محدوده جغرافیايی معین، به واسطه عدم شکل

احساس سرنوشت، هويت مشترک و تعلق فرهنگی و معیارهای عینی چون قلمروی زيست 

مشترک و تشريک مساعی در جهت بهبود زندگی جمعی و تامین نیازهای اولیه و اصلی با 

ق تعلق و احساس شرم از فضای زندگی پیوند يافته است. اين عکس يکديگر با حالتی از تعلی
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بخشی  آگاهی طبقاتی بر احقاق حقوق خود در نايسر است. چیزی که الزم است که آگاهی

رفته هايی که حق طبیعی اين مردم  اجتماعی صورت گیرد و حساسیت نسبت به تمام از دست

 نايسر ستانده است.است و مناسبات نیروها و سلطه آنها را از مردم 

رسد بايد در  ای را به نظر می ها از تجربه زيسته خود در رابطه با زندگی نسیه روايت نايسری

های اقتصادی و اجتماعی ديد که روز به روز مردم بیشتری را از مرکز شهر روانه  پیوند با سیاست

ا در خود جای دهد. کند. نايسری که انگار قرار است تمام مطرودان و فرودستان ر نايسر می

ضرورت زندگی روزانه و برآورد مايحتاج برای بقا، فرودستان نايسری را در چنین شرايطی قرار 

های اقتصادی  روز به روز تحت فشارهای اقتصادی و  داده است. مردمی که زير شوک

وانی گیرند. به عبارتی، با نات ای شدن بقا قرار می محرومیت و بیکاری در ذيل گفتمان خیريه

ها هستند که جامعه و فرودستان آن  دولت در برآورده کردن مطالبات فرودستان نايسر اين خیريه

 رسانند. کنند ياری می را برای گريز از رنج جانکاهی که روزانه زيست می

اينکه نايسر در روزگاری به عنوان محل باغات و تفرجگاه و پناهگاه مردم برای رهايی 

های زندگی شهری مردم سنندج در گذشته بوده و مکانی برای نفس  رنجها و  روزانه از چالش

کشیدن مردم شهر. اما در حال حاضر خود )نايسر( نفسی برايش باقی نمانده، به نفس نفس افتاده 

و تبديل به موقعیتی اورژانسی در ايران شده است به صورتی که محل سکونت کارگران و فقرا و 

اند و با بر چسب حاشیه نیز آنها را تفسیر  را از متن شهر راندهمطرودان شهری شده که آنها 

ها خواند. شهری که ساخته خود آنان  ها و سلب مالکیت کنند را بايد در امتداد همین سیاست می

کند که  اند. منطق سرمايه و مالکیت خصوصی ايجاب می )کارگران( است را ازشان گرفته

نشین بخواند تا آنها زير  نايسر شوند و آنها را حاشیه کشان برج ساز روانه کارگران و زحمت

سیطره اين گفتمان صدايی نداشته باشند و در خالل اين سازوکار بازتولید سرمايه تکمیل گردد. 

آموزد که وضعیت  ديدگان به ما می سنت ستم»امر مسلم اين است که اين امری طبیعی نیست و 

است نه استثناء، بايد به تصويری از تاريخ دست يابیم  بريم قاعده اضطراری که در آن به سر می

 (.321: 1357)بنیامین، « خوان است که با اين بصیرت هم
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