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 لهئبیان مس

هوای پور ر وت و    ایم  در هر یک از چهارراهساکن در تهران را بارها و بارها دیدههای کولی
شک ب ویار پویش آموده اسوت کوه زنوان و کودکوانی را بوا          بی ممرو، اتوبوس و... آمد شهر 

کوشوند موا را مجواد کننود بوه      آمیز دیده باشیم که می های تضر های مندرس و چهره لباس
 ارزشوی چوون  ووال، دسوماال یووا بواطری ب ووریم.    الی کوومآنهوا کاوک کنوویم یوا از آنهووا کوا    

و ب ویار در  « زنود دل را موی »هایی که آنقدر تکراری است که پرداخمن به آنها دیضور   صحنه
« بانودهای قاچواک کوودک   »و « نشینان شوهری حاشیه»، «ممکدیان»، « قیران»مباحث مربوط به 

ن اتماواعی گروهوی اسوت کوه     دنبال شده است. آنچه در این بین مغهول است، مطالعۀ تهوا 
 کنند.از دیضران تدا می« غربت»خود را با ناس 

. اما برای ب یاری از ما، آنها  قج مردان و زنوان  1دانند و ما ذا تائیآنها خود را غربمی می
و در « شناسویم ناوی »ه مند. آنهوا را  « دزد»و « معماد»، « قیر»، «سوادبی»، «کثیف»و کودکانی 

کند از حکم می« وظیهه شهروندی»ه مند که « نشینان شهریحاشیه»ظر ما بهمرین حالت در ن
بوازگردانیم. بورای موا ب ویار     « دامان تامعه»نااییم و به « اصالح»کنیم، آنها را « حاایت»آنها 

، «طبقوۀ  رودسوت  »، «پوذیر هوای آسویب  گوروه »، «بزهکوار »ساده است که بوه آنهوا برچ وب    
آنان را تبیوین کورده و بورای مقابلوه بوا ایون       « وتود»چرایی  و... زده، چی می و« نشینحاشیه»

 ارائه دهیم.« راهکار»شناخمی های آسیبپدیده
هوای دیضوری چوون    و است که بوا نواس   قومیمی، نژادی،  رهنضی و...  ناس گروهی و « غربمی»

 شووند. آنهوا در سراسور ایوران و    شاال و توکی نیز نامیده میکولی، لوری،  یوو، لولی، قره
ای منشو  آنهوا را از هندوسومان    انود و  راویه  البمه آسیای مرکوزی، اروپوا و آمریکوا پراکنوده    

 داند. می
واسوطۀ یوک شویوۀ     شوند، بوه نامیده می« کولی»طور رسای ها که در این نوشمار بهغربت

رسوایت   گردند. آنها ایون تاوایز را بوه   های اتمااعی مماایز میزندگی خاص از دیضر گروه
تهواو   »دهند. اما این تاایز تنها یوک  های خود را مبمنی بر آن سامان مید و کنششناسنمی

                                                                                                                                        
ند..  کناستفاده می« تائی»ها از واژه های ساکن در محلۀ شوش و دروازه غار تهران، برای اشاره به غیرکولی. کولی1

رغم جستجوی بسیار، صورت نوشتاری این واژه در هیچ فرهنگ لغتی یافت نشد. و ننهده نوشدته شد.ه،     البته علی

از دیگدری بدا عندوان    « غربدت »ها برای متمایز کردن خود با عنوان صرفاً مکتوب کردن اصواتی است که این کولی

 .برن.به کار می« تائی»
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ویوژه در  ای را برای آنها، بوه نی ت. پیامدهای این تاایز چنان طرد عایق و گ مرده« ناشناخمه
هوا مواتوه سواخمه    هوا و کاسومی  شهر تهران موتب شده و آنها را با حجم عظیاوی از آسویب  

 ها در تهران را به ارور  تبدیل کرده است.حوه بودنک کولیاست که ت مل دربارۀن
دهود، از یوک طور، مبنوای     قورار موی  « مقولوه »های مشمرکی که آنها را در یک ویژگی

هوای  یزیکوی، ماننود     رهنضی. برخی ویژگوی   و زی می دارد و از طر، دیضر مبنای اتمااعی
هوا  بان و آداد و رسوس، کوولی  رهنضی مانند ز  و های اتمااعیرنگ پوست و برخی ویژگی

هوای زبوانی   سازد و این تاایز در گ ومره  مماایز می« دیضران»را در بیشمر مناطق تغرا یایی از 
 در  ران وه ،1«تیپ وی »در زبوان انضلی وی   شوود   های گوناگون نشان داده میم ملف، با واژه

و در ایمالیووایی  5انو، در اسووپانیایی تیموو4، در آلاووانی زیضوونر 3معنووی اهول بوووهم ، بووه2بووهاین 
شوناخمه   7«رُموا »شوند، البمه اکنون در بیشومر کشوورهای اروپوایی بوا نواس      نامیده می 6زینضاری

در زبوان  ارسوی از آنهوا بوا     و« نوور »، در زبان عربیک سوریه «چنضانه»در زبان ترکی شوند.  می
در اراک  در اصوههان  یووو،   »شوود  عناوینی چون کولی، غربموی، لووری و... نواس بورده موی     

غربت یا غربمی و کولی، در خراسان قرشاال، در زنجان کیالنوی، در کرمانشواه و کردسومان    
چی یوا قراچوی، در مازنودران و گرگوان تووکی و گودار، در       ر آذربایجان قره2سوزمانی، د

های مورد نظور در ایون   کولی(. 25: 1337)ذکاء، « شیراز غربمو و لولی و در بلوچ مان لوری
 کنند.را از دیضران با عنوان غربت/ تائی تدا می نوشمار خود

                                                                                                                                        
1. Gypsy 

2. Bohemiens 

اسدت. ایدن    جدای ررفتده   جمهوری چد   است که امروزه در بخش غربی اروپای مرکزی یخی در. سرزمینی تار3

امپراتدوری   عندوان اسدتانی در  شد. و بدد.ها بده   داره میا امپراتوری روم صورت ی  پادشاهی در قلمرو سرزمین به

السدوتیا، از   ساکسدونی و  باواریا، از شدما  بدا   ضمیمه ش.. بوهم از جنوب با اتریش، از غرب با اتریش هابزبورگ

، این 1۱۱۱تا  1۱۹۱و دوباره از سا   1۱3۱تا  1۱1۱مرز بود. از سا   هم موراویا و از شرق با سیلسیا شرق با شما 

را  چد   بده بدد. بیشدتر خداک کشدور      1۱۱3شد. و از   محسدوب مدی   چکسلواکی مین جزئی از خاک کشورسرز

 دربرررفته است.

4 . Zigeuner 

5 .Gitano 

6. Zingari 

7. Roma 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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هوا کی ومند، نیوازی بوه مواتهوۀ      شاید اسمدالل شود که برای یا من پاسخ به پرسش کولی
توان به ممونی مراتعه کرد که دربارۀ آنها نوشمه شده است. م مقیم با آنها وتود ندارد و می

ها در ممون م ملف وتوود  از کولی این م یر گرچه الزس است اما کا ی نی ت  تصویری که
تووان گهوت در   طور کلوی، موی  های عایق است. بهداوریدارد، ب یار مبهم و آمی مه به پیش

ها وتود دارد  اولوین تصوور   دو تصویر از کولی»طور خاص، طور عاس و در ایران بهتهان به
و آزاد در نظور   هوا مردموانی رهوا   است. در این تصویر، کولی« تصویر رمانمیک»در کل یک 
شوند که ارتباط نزدیکی با طبیعت دارند و هنووز تحوت سویطرۀ زنودگی مودرن و      گر مه می

شوند کوه  تصویر کشیده می اند. مردان کولی مردانی ت ور بهالزاما  شهرنشینی قرار نضر مه
 موه  کنند و زنان کولی، زنانی زیبا و پر رمز و راز در نظور گر از مقررا  و قوانین پیروی نای

کار بندنود. تصوویر    توانند سحر و تادو به بینی آینده را دارند و میشوند که اسمعداد پیشمی
گیرد که یا دزدنود  عنوان بزهکارانی در نظر میها وتود دارد، آنها را بهدیضری که از کولی

گوردد. البموه ایون دو    نوعی آسیب تلقوی موی  یا قاچاقچی و وتودشان برای زندگی تاعی به
هایی کوه   گذاری صور  مجزا از هم وتود ندارند و در توصیها  و سیاستر کامالً بهتصوی

« شوود  گیرد، اغلب ترکیبی از ایون دو نضواه یا وت موی    ها صور  مین بت به تاعیت کولی
 (.22: 2002بارانی، )

از ایون گوروه اتماواعی کورده      1352کوود در سوال   توصیهی را که عبدالح وین زریون  
ناس بورده و در  « لولیان»یندۀ تصویر ن  ت دان ت. او از این گروه با عنوان توان ناااست، می

آواره کوه   سرگشمهِ دوشکه این مشمی مردس تهانضرد خانه ب» ای با هاین ناس نوشمه است:مقاله
زندگی آنها آثار ارزنده به بودلر، پوشکین، هوگو و ب یاری گوینودگان و هنرمنودان دیضور    

و سرگذشمی مبهم و رازناک و  اندتای دنیا پراکنده بوده رباز در هاهاز دی ،الهاس کرده است
اند. زندگی آنها ساده و خشن و دور از هیاهو و خوالی از مواترا گذشومه    ضهت انضیز داشمهش

انود،  حوادث بووده  اند، هاواره در میان طو انکن یم آزاد زی مه است. مثل دریا وحشی و مثل
هوای بشوری   ها و  رهنگاند. پیوسمه از کنار تادن ان نضشمهگاه دسم وش امواو طو اما هیچ
 (.1352کود، )زرین« انداند، لیکن هرگز خود را به قیود آن گر مار ندیدهگذشمه

از ایون گوروه کورده    « کوولی و زنودگی او  »ای با عنوان توصیهی که یحیی ذکاء در مقاله
هوا ذاتواً دارای طبوایع م صوصوی      کوولی » توان ناایندۀ تصویر دوس دان وت: است، را هم می

ویی و رذالوت و  تو  از تالوه کینوه   ،کننود ه مند و در هر سرزمینی که باشند آن را حهظ موی 
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اموا ایون    .باشوند ترس و خیانت اخالک  طری آنها تزء تعداد معدودی از این صها  مبرا می
رسوانند  یاین تهت صدمه و آزاری کوه بوه دیضوران مو    د، به نا مردس چون ب یار ترسو و بزدل
 (. 1337)ذکاء، « چندان مهم و قابل توته نی ت
هوای ذهنوی، ارتبواط انودکی بوا      تووان گهوت ایون امکوان    هوا، موی  تدا از سال انمشار این نوشمه

از چیوزی ه ومند کوه ن وبت بوه موا       « رمانمیوک »ها دارند و تنها تصواویری  واقعیت اتمااعی کولی
هوای   تصاویر را بوا واقعیوت تواری در کوولی     بیرونی است. هد،ِ نوشمار حاار آن است که این

دهوی  یوابی و هویوت  ساکن تهران مرتبج سازد تا از این طریق بمواند آن دسمه از  رایندهای هویوت 
 ها در شهر تهران روی داده است.را برت مه کند که از طریق آنها حضور کولی

 
 ها در فضاهای شهری تهرانکولی

تورین وتوه    هوایی از شوهر تهوران ه ومند کوه مهوم      حلهترین گروه ساکن در مها اصلیکولی
اسوت کوه در اشوکال م ملوف وتوود دارد.مرزبنودی       « آسویبی »هوا حجوم    مش صۀ این محله
هوا از غیرکولیوان   ها در تهوران ممو ثر از مرزبنودی کوولی    های سکونت کولی ضایی در محله

داشمه اسوت، اموا    ای است و گرچه هاواره وتودعنوان یک گروه اتمااعی ب مه و حاشیه به
 1ب یار مم ثر از شرایج خاص دوران تاری ی معاصر است.

دنبال موو مدرنیزاسیونی که تامعۀ ایوران تجربوه کورده اسوت،     ها در پنج دهۀ اخیر و بهکولی
انود  اموا شویوۀ    هاراه با دیضر مهاترینک روسماها و شهرهای کوچوک، بوه تهوران مهواتر  کورده     

ها صور  گر مه اسوت. ایون نوشومار در    الً ممهاو  با دیضر مهاتر ای کامگونهمهاتر  آنها به
ای بوودگی و تواوی  تجربوه   پی برت مه کردن وتوه اقمصادی، اتمااعی و  رهنضی ایون خواص  

عنوان یک گروه اتمااعی مماایز کرده و واعیمی را برای ایشان در پوی داشومه   است که آنها را به
 ان تاحدودی دربارۀ آن نظرورزی کرد.تواست که با کاک مههوس آسمانضی می

                                                                                                                                        
اسددتی ی من ددا ن ددام »و « .نصدندتی شدد ». تغییدرات پیهیدد.ه و روزافزونددی کدده دنیدای کنددونی تحددت عندداوین   1

هدای  است، تحوالت عمیا و بنیادینی را در شیوۀ زن.ری افراد در حوزه ربه کردهدر دو قرن اخیر تج« داری سرمایه

های زن.ری که با من دا دوران ج.ید.   مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجب ش.ه است و بسیاری از شیوه

ان نیدز از ایدن روند.    ان.. جامددۀ ایدر  ان. یا تضدیف ش.ه و در حاشیه قرار ررفتهان.، یا از بین رفتهخوانی ن.اشته هم

ردررد،  که بیش از ص. سا  از نغداز نن مدی  « م.رنیزاسیون»عبارتی جهانی مستثنی نبوده است. فراین. نوسازی یا به

هدای اقتصدادی،   خوش تحوالت بسدیاری نمدوده اسدت. ایدن فرایند. الگوهدایی را در حدوزه        جامدۀ ایران را دست

 هایی را نیز به حاشیه ران.ه است.اجتماعی و فرهنگی برساخته و مسلط کرده و الگو
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ه ومند   هوایی ند، آن دسمه از کوولی ا های مهاتر به تهرانی که موردِ نظر این تحقیقکولی
 روشی در شهر تهران است.  که عادۀراه گذران مشرو  زندگیشان از طریق گدایی و دست

ای موسووس  بوه محلوه  از شهرهای شاالی و عادتاً از شهرهای بابل و ساری به تهران و اول بار 
 اند.به خاک سهید مهاتر  کرده

آغواز گردیود.    60و اوایل دهوه   50 ۀوساز در محله خاک سهید از اواخر ده اختس
هوای سوبزوار کوه در ت ومجوی     های( شهرهای شاالی و هاچنین کولیها )کولیغربت

ر شودند. د درآمد به تهران آمده بودند، توزو اولوین سواکنان ایون منطقوه مح وود موی       
مراتوب ا وزایش یا وت. در     سازهای غیرمجاز بوه وهای پس از انقالد، حجم ساخت سال
ها را ت ریب کورد  وسازهای غیرمجاز و آلونک شهرداری تعدادی از ساخت 1351سال 

هوای   سواز وهای طر دار م مضوعهین مواتوه شوده و عاوالً سواخت     که با م الهت انقالبی
  سوازمان  1351دگان آزادی طبقوه کوارگر،   گر موه شود )سوازمان رزمنو    غیرمجاز از سور 

تووان  سوهید در آن زموان را موی   (. واوعیت خواک  1360های  دایی خلق ایران، چریک
تصوور   روش، شهردار وقت تهران، بوه های کاال الدین نیکتاحدودی از خالل صحبت

خانه در حال ساخمه شدن بوود. پوس    2000طبق برآوردی که شده بود، بیش از » کشید:
شوان را   یب محل از ا راد خواسمه شد که اگور م مضوعف واقعوی ه ومند، اسوامی     از ت ر

سازی کرده بودنود  هزار نهری که هجوس برده و خانه 25بدهند تا رسیدگی شود. از این 
 (.1351روش،  )نیک« نهر حاار شدند اسامی خود را بدهند 616 قج 

نقطوۀ  »ر ت و تبودیل بوه   شکل گ 60ای بود که منطقه خاک سهید در دهۀ در چنین زمینه
هوای کوچوک و در دل   انمها با تاعیمی پراکنده و خانهپایانی حاشیه شرقی تهران گردید  بی

گیوری  از بودو شوکل  » (.1376)تاللوی خورسوند،   « ناس و نشوان  های بیهم خهه شده و کوچه
هوا و  دالیلی هاچون سط  پایین سواد، سط  پایین درآمد سواکنان، شوکل نوامنظم کوچوه     به

معابر، وتود برخی از انحرا ا  اتمااعی)به موتب وتود محله غربوت در دل ایون محلوه(،    
نشین شوهر تهوران تبودیل    های قومی و خویشاوندی و... به یکی از محله های حاشیهواب مضی
و در طول سالیان دراز به هاین دلیل از امکانا  مناسب خدما  شوهری محوروس بووده    شده 
مورور زموان    به ه ومحله سند رسای نداشمناین منازل م کونی  (.77: 1317)برغادی، « است

بنابراین باید گهت م احت منوازل رو بوه کواهش و      تر تق یم شده بودند به قطعا  کوچک
 (.1315)قدیری،  تعداد آنها در محله رو به ا زایش بود
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ه نواس  کوم بو  عنوان ساکنان اولیۀ این منطقه، در محلوی تجاوع داشومند کوه کوم     ها بهغربت
تنوود بوه    ، از212خیابوان   و این محوطه از شواال بوه میودان ت موی    شهر  یا ت. « تزیره»

گوذرد، تزیوره بویش از    هرچه موی  شد.منمهی می مرادیانخیابان شریعمی و ازشرک به خیابان 
واسطۀ شیو  سه آسیب اعمیاد، خرید و  روش مواد م در و روسپیضری موورد توتوه   پیش به
 خووانیم:  موی  1371هوا در سوال   گزارش میدانی تهیه شوده از محلوۀ غربوت   گیرد. در قرار می

کنوی: دزد، معموواد، قاچواقچی و... زنانشووان  قووج   ای پیودا مووی میانشوان بضووردی از هور رسوومه  »
 (.1371)ناطقی، « خندند، انضار حر ی برای گهمن ندارند می

پایم وت. تزیوره   تزیره ننوگ اسوت بورای    » تری پیدا کردند:ها لحن عصبانیکم نوشمهکم
هوای مرگوی ه ومند کوه اگور نوابود نشووند، نوابود         عامل   اد و تباهی است و ا رادش ویروس

گیوری  (.بودین ترتیوب اسوت کوه پوس از حودود ربوع قورن از شوکل         1371)خادمی، « کنند می
پس از مصوبه شورای تو مین   ها در این منطقه یا هاان تزیره و  سهید، محل زندگی غربت خاک

که پس از تل ا  ممعدد با وزار  کشور، دادگ مری تهوران، وزار  اطالعوا ،    امنیت اسمان
، 1371و توسوج نیوروی انمظوامی در اسوهند مواه        رماندهی نیروی انمظامی و... به تصویب رسوید 

 شوده در اخمیوار  هوای ت ریوب  زمین ت ریب شد.« عالیا  پاک ازی خاک سهید»تحت عنوان 
نواس   رهنضوی در آن ب وازد و    و مجاوعوه ورزشوی  یوک   چهار گذاشومه شود توا    شهرداری منطقه

 هاوۀ  ۀطرخوا »داده شود  بوه ایون امیود کوه      تغییور   «محلوه گلشون  »خواک سوهید بوه    نیز از  محله
 ۀپوس از ت ریوب محلو    ،دادنود ها، انحرا ا  و اتهاماتی که به خاک سهید ن بت موی  ناهنجاری

 (. 1317، 4طقه معاونت امور اتمااعی و  رهنضی من« )غربت از اذهان پاک شود
هووا، پایووان داسوومان خوواک سووهید نبووود  گرچووه واکوونش بووه اقووداس     امووا ت ریووب خانووه 

و واک و عوزس   »انمظامی ت ریب خاک سهید ابمدا تنها تقدیر و تشوکر بوود و اورور      و امنیمی
بوه دیضور   « برخوردهوای قواطعی  »و ت ّوری چنوین   « تدی م ئوالن در برخورد بوا ناهنجواری  

  حداد عادل، 1371، حیا  نو  1371، تاهوری اسالمیدر تامعه )« معضال  و انحرا ا »
سوازی   هایی مبنی بور عودس پواک   اندک زمزمه (. اندک1371  مهدوی، 1371  ایاانی، 1371

سوازی خواک سوهید را پوس از      کامل خاک سهید آغاز شد. مهدی ایوبی دلیول عودس پواک   
هوای دیضور شناسوایی    نوه دهود کوه خا  ت ریب، گ مردگی منطقه ارزیابی کرده و وعوده موی  

سوازی   شوود بلکوه پواک   اند و عالیا  مموقف نشده و تنها محدود به خاک سوهید ناوی   شده
(. 1310گنجانده شده اسوت )ایووبی،    1310های سال دیضر مناطق آلوده شهری نیز در برنامه
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وش های دروازه غوار و شو  ها بلندتر و بلندتر شده است و ناس محلهاز آن زمان تا کنون زمزمه
شوود )قودیری،   هوای م ملوف تکورار موی    عنوان خواک سوهید دوس در گوزارش   )لب خج( به

سوال از ت ریوب    15اکنون پوس از گذشوت    (.1314  موسوی چلک، 1313  مرادی، 1315
کننوودگان و مصوور، «شوور»سووهید از تنهووا خوواک  سووهید و طوورد سوواکنان آن، نووه   خوواک
های دیضوری در دل شوهر   که محله کنندگان مواد م در و روسپیضری رها نشده است توزیع

 اند. تهران نیز به سرنوشمی مشابه خاک سهید دچار شده
بار با تجربۀ تلخ ها پس از ت ریب محل زندگیشان دوباره به تهران بازگشمند و اینکولی

هوایی کوه   ای و در محلوه هوای حاشویه  طرد در مرکز شهر ساکن شدند  در کنار دیضر گوروه 
ه و نزدیکی به بازار تهران و... از سوکنه بوومی خوود خوالی شوده بوود        واسطه با ت  رسود به

شوهرداری تهوران. هور دو     15و لب خوج در منطقوۀ    12های دروازه غار واقع در منطقۀ  محله
هوای اتماواعی   های دولمی و غیردولمی در بحوث از آسویب  منطقه به کانون توتها  سازمان

هوای   ناب وامان آنهوا مرتوب در رسوانه     واوعیت  های ب یاری دربارۀاند و گزارشتبدیل شده
در « هوا  رزنود  روشوی غربموی   »دربوارۀ   روزناموۀ اعماواد  شوود. از گوزارش   م ملف منمشر می

ی هوا  کننود و زن  تا آخور شوب قاوار موی     ی غربت کهمردها»دروازه غار و لب خج گر مه تا 
 (. 1313)مرادی،  «کنند روشی میغربت که گدایی و تن
لۀ خاک سهید، سیاسمی امنیمی و انمظامی بود. شک وت ایون سیاسوت    سیاست ت ریب مح
هوای دیضوری   تر شدن  اتعۀ ان انی در هاان محلوه و محلوه  ها و با عایقپس از گذشت سال

چون لب خج و دروازه غار بیش از پیش به اثبا  رسیده است. چندی است کوه شوهرداری   
دهوی   طورح سوامان  »را تحوت عنووان    عنوان نهاد ممولی امور اتمااعی شوهر تهوران طرحوی   به

(  1314، شورک کنود )  آغواز کورده و بوا تودیت دنبوال موی      « معمادان پرخطر در محلۀ هرندی
 بینی کرد.توان پیشطرحی که شک ت آن را از قبل می

ها و معمادانک ساکن در ایون  خاناانهای ژورنالی می اح اسی له یا علیه بیتدا از گزارش
دربارۀ تهان اتمااعی تولیدکنندگان  ضواهایی کوه    ای شناخمی محال ، هیچ توای  تامعه

دهوی کوردن توسوج     عنوان  ضاهای شوهریک پرآسویب، تبودیل بوه مواووعی بورای سوامان       به
انود، وتوود نودارد. ایون درحوالی اسوت کوه چنوین         نهادهای شهری، انمظامی یا امنیموی شوده  

ا از طریوق شوناخت تجربیوا ِ    شووند و تنهو  ای  عاالنوه تولیود و بازتولیود موی      ضاهای شهری
توان برای ایجاد تغییور در  عنوان کنشضران  عال است که میکنندگان از این  ضاها بهاسمهاده
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 ریزی و مداخله کرد.دار( برنامههای م ئله ها )محلهمکان
معنوای طورد آن هویوت    و بوه  به هور دلیلوی    هر  ضای شهری هویمی دارد که ت ریب آن و 

عنوانیک هویت اتمااعی و  رهنضی ویژه، ها را در تهران نه بهان، کولیگذار سیاست 1است.
آسویب  »عنوان یوک  و... و به«  احشه»، «دزد»، «قاچاقچی»، «معماد»هایی چون که تحت مقوله

داننود.   آنها را در ت ریوب محول تجاوع آنهوا موی     « شر»طرح کرده و راه رهایی از « اتمااعی
های شوهر تهوران نیوز بوه شک وت       نهاد  عال در این محلههای مردسهای سازماناندک تالش

ویژه کودکان ها، به سازی کولی انجامد، چراکه آنها نیز در بهمرین حالت سودای هاضونمی
هوایی در   های اتمااعی و  رهنضی خودشوان از طریوق آمووزش   کولی را با هنجارها و ارزش

 گروهشان ندارد. پرورانند که هیچ ارتباطی با ممن زندگی آنها وسر می

ای هوای شوهری  طوور عواس و در مومن   های کنونی تامعۀ ایران بوه ها در ب مرکولی« بودنک»
چون خاک سهید، دروازه غار و لب خج چضونه اسوت کوه چنوین حجوم آسویبی را در پوی       

             و تحلیول  2هوا یوابی کوولی  رسد از طریق برت ومه کوردن  راینودهای هویوت    دارد؟ به نظر می
سووی تواوی  نظوری ایون      میموان راهوی بوه   3گی آنان در تهران در پرتو مههوس آسمانضیزند

توانوود سوورآغازی باشوود بوورای پیشوونهاد نوووعی از     واووعیت گشووود و ایوون تواووی  مووی   
ها را از مرحلۀ آسمانضی خارو کند و در عین حهوظ  گذاری که بمواند اتماا  کولی سیاست
 د و وارد مرحلۀ پ اآسمانضی نااید.بودگی آنها، در ساخمارهای تامعه تذ خاص

گیورد و سوپس توالش    مههوس آسومانضی مواوو  نظورورزی قورار موی      با این هد،، ابمدا
 رهنضویک   و ها در تهران پیرامون ب مرهای اقمصادی و اتماواعی شود تجارد روزمره کولی می

هوای در  از هویوت  عنوان یک اتماا ک ممشکلها بهکنونی توصیف شود تا امکان طرح کولی
                                                                                                                                        

بند.ی  ای اجتمداعی و فرهنگدی اسدت و فضدامن.ی داللدت بدر ترکیدب و مفصد         فضدا برسداخته  ». در این مدنا، 1

)فیدا  و  « ها و اعما  افراد جامده داردها و فدالیتهای اجتماعی، روابط ق.رت، مدناها، تاریخ، اس ورهمرزررری

 (.۱3: 13۱1همکاران، 

رررفتده از نگداهی فرهنگدی بده     تدمد.ی در کدار اسدت. ایدن اصد    ب     « یابیفراین. هویت»اده از واژۀ . در استف۱

خوبی هویت امری سیا  و موزاییکی است و به»پیروی از استوارت ها ،  های اجتماعی است. در این مدنا، به پ.ی.ه

رف یا بقای هر بخش از هویدت ید    توان. در فراین.ی پویا و خ ق خودش را بازتولی. کن.. برجسته ش.ن، حمی

اجتماع به شرایط و میراث ررشته، امروز و نین.ۀ نن اجتماع بستگی دارد. هویت فراین.ی همیشه ناتمدام و همیشده   

 (.133: 13۱1زاده، در حا  بازسازی است )رحمانیو شدربافهی
3. liminality 
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هاییپرآسویب تبودیل شوده، بوه بحوث      آسمانه که محل زندگی آنها در تهران تبدیل بوه مکوان  
 .گذاشمه شود

 
 آستانگی  ةمفهوم نظری

، 3)شویلدز  2معنوای آسومانه  بوه 1«لویان »التوین   ۀاز ریشو  برخی آن را ای است کهواژهآسمانضی 
( 2015، 6 وسومر ) 5مورز  معنوای بوه 4«لویاس »برخی از ریشوۀ التوین    و( 1167  ترنر،14: 1111
منظوور توصویف    بوه ( 1101) 7برای اولین بار توسج آرنولود ون ژنو   این اصطالح  دانند. می
ب وج  این مههووس را  ( 1161و  1167) 1کار ر ت. ویکمور ترنر های گذار به میانی آیین ۀمرحل

هایی نها مورد اسمهاده قرار داد  آیی گذاری برخی آیینداد و در اصل برای توصیف ویژگی
بنودی اتماواعی دیضور کاوک     بندی اتمااعی به یک گروهکه  رد را در ر من از یک گروه

 زمان و مکان آیینی مش صواً  (،آسمانضی پیش) ن  ت ۀدر مرحلکنند و سه مرحله دارند: می
شود و اعاالی ناادین نظیر باژگونی امور و روابج که ناظر  از زمان و مکان غیرآیینی تدا می

شوود.   انجاس موی  ،کننده در آیین( از موقعیت قبلی است روها )ا راد شرکت ن آیینبر تدا شد
گویی هاه چیز   شوند زودگذر ابهاس و گنضی می ۀا راد وارد دور (،آسمانضیدوس ) ۀدر مرحل

 هشود که نواظر بو   شامل اعاال ناادینی می)پ اآسمانضی(  سوس ۀبه تعلیق درآمده است. مرحل
  ضای پایدار و ساخمارمند پیش از آغاز آیین است.روها به  بازگشت آیین

های م ملف دانش، در دو ویژه در دو دهۀ گذشمه و در زمینهآسمانضی مورد نظر ترنر به 
، 10و لَنود  1کار گر مه شده و ته ویر شوده اسوت  در آمووزش)مِیکر     بعد زمانی و مکانی بارها به

و  13  پریچوارد 2004، 12وایت  و مون(،توری م و سرگرمی )پری 2006، 11ساتر  و   کوک2005
                                                                                                                                        
1. Limen 

2. threshold 

3. Shields 
4. Limes 

5. boundary 

6. Foster 
7. Arnold Van Gennep 
8. Victor Turner 

9. Meyer 

10. Land 

11. Cook-Sather 
12. Preston-Whyte 
13. Pritchard 
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مطالعوا    ( و2004و هاکواران،  3   وورس 1171، 2دیک ونشناسی ) (، روان2006  1مورگان
 .(2003، 7و مازا 6  سزارنیاوسکا2011، 5  بیچ1111، 4)گارسمن سازمان

کوار   مههوس آسمانضی هاچنین در تغرا یا و مطالعا  مرتبج با تغرا یای  رهنضوی نیوز بوه   
  1111، 10  تواتر 2003، 1  راملیلوی 2006، 1ایرانوی  و   کینوگ 1111، 1110)شیلدز،  ر مه است
( این مههوس را برای مشو    1111و  1110عنوان ناونه، شیلدز )(  به2003، 11یاشین و ناوارو

ای را  راهم کنند که در آن لحظاتی بورای   توانند زمینهکار گر مه که می هایی بهکردن مکان
عنووان یوک  ضوا    و  قدان بایدهای اتمااعی ایجاد شود. ویژگی آسمانضی بهدر بینابین بودن 

ای که در آنها ساخمارهای پیشین های اتمااعی و  رهنضییا حالت بینابینی در توای  پدیده
خوبی قابل کاربرد است   ضواهایی  اند، بهاز بین ر مه و ساخمارهای تدید هنوز شکل نضر مه

( و همل )اقامت موقمی که در 2004وایت،  و و خشکی( )پری مون مانند ساحل )مرز میان دریا
 (.2006شود( )پریچارد و مورگان، آن زندگی روزمره تعلیق می

معنای نقطۀ پایان نی ت بلکه نقطۀ میانی است که گذر میوان دو تهوان   در آسمانه بودن به
اسوت   « مورز »در شوود کوه   عنوان  ضایی تعریوف موی  سازد.  ضای در آسمانه به را ماکن می

 ضایی که درمیان تلوی صحنه/ پشت صحنه قرار دارد   ضایی در مرز دو  ضای م لج که 
 (.231: 2001، 13و بورل 12کداس از آنها نی ت )دال طور کامل ممعلق به هیچ به

( مورزی بوین دو   1تواند از سه طریق بر یک امور  ضوایی داللوت کنود:     امر در آسمانه می
رود و خروو )هم در معنای  یزیکی آن و هم در معنای روانی آن( و ( راهی برای و2مکان، 

( مرحلۀ آغازین یک  رایند )تلهیقوی از دو بعود زموان و  ضوا بورای تواوی  یوک مکوان(         3
توان با در نظر گور من یوک تغییور )درونوی یوا      (. در خوانش سوس، می1: 2012، 14)اندریوس

                                                                                                                                        
1. Morgan 
2. Dixon 
3. Forss 
4. Garsten 
5. Beech 
6. Czarniawska 
7. Mazza 
8. King-Irani 
9. Rumelili 
10. Teather 
11. Navaro-Yashin 
12. Dale 
13. Burrell 
14. Andrews 
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ایان آن تغییور را مواوو  نظورورزی قورار داد و     عنوان یک  رایند، آغاز، میانه و پبیرونی( به
هوا در تهوران یوک امور     ودر مورد تحقیق حاارو نشوان داد کوه چضونوه نحووۀ بوودن کوولی      

هوای  ای است که هویت ای است. در این م یر، هد،، برت مه کردن روندهای اصلی آسمانه
 کند.های ساکن در تهران ایجاد می ای برای کولیدرآسمانه

طور مونظم مبمنوی   عنوان یک گروه اتمااعی،یعنی ا رادی که بهها به، کولیبدین ترتیب
هوا و  بر انمظارا  مشمرک از ر مار دیضران با یکودیضر کونش ممقابول دارنود و دارای پایضواه     

هوای  گوروه »دانویم،  شووند. چنانکوه موی   های به هم مورتبج ه ومند، در نظور گر موه موی     نقش
هوای اتماواعیک شوناخمی، اح اسوی و     ده در صور هایی ه مند محصورشاتمااعی تاعیت

هوای شوناخمی، اح اسوی و    ر ماریک مشمرک. مشومرک ممضوان آن اسوت کوه ایون صوور       
شوود و  های معمبور بازناوایی موی   عنوان صور ر ماری توسج اعضای یک گروه اتمااعی به

 (.101: 2003، 1وود )گرین« دیضر اعضای گروه اتمااعی به آن پایبند ه مند
هوا  عنوان یک کولی توسج اعضای گروه اتمااعیک کولی ین تعریف، م مصا  بودن بهبا ا

دنبوال  هوا را برایشوان بوه   ای از کنشلحاظ اتمااعی معنادار است و این معنادار بودن مجاوعهبه
های زندگی با درگیور شودن   یابی آنهاست. کودکان کولی از آغازین سالدارد که منبع هویت
هووا، هویووت  گروهووی و توودا شوودن بوویش از پوویش از گووروه غیرکووولی وندر ایوون مناسووبا  در

سوازند   میدر معنای ترنری آن را بر 2کنند و اتماا  رهنضی گروه خود را ک ب می و اتمااعی
نامود. ایون   ترنر  ضای مشمرکی که ا راد در مرحلۀ آسمانضی در آن قورار دارنود را اتماوا  موی    

بویش از آنکوه هویوت    »د، یوک شویوۀ زنودگی اسومو      ضا بیش از آنکه یک مکان مشمرک باش
 (. 273: 2003سزارنیاوسکا و مازا، « )است 3باشد، حس مشمرک مغایر 

عاده برای دور هم بودن ان وانی وتوود دارد  اولوی    « الضوی»کند که دو ترنر ت کید می
 یا موه، تاایزیا موه و اغلوب سل وله    عنووان یوک نظواس سواخت    ای است که بوه مربوط به تامعه
هوایی  سیاسی است، هاراه با انووا ک ب ویار ارزیوابی     و حقوقی  و  های اقمصادیمراتبی از تایضاه

صوور   کننود. دوموی بوه   از یکودیضر تودا موی   « کامور »یوا  « بیشومر »ها را در معنای که ان ان
عنووان واوعیمی   ای است کوه بوه  یابد و مربوط به تامعهمش صی در دورۀ آسمانضی بروز می

ه و ن بمًا غیرتاایزیا مه، تجاعوی از ا ورادی برابور اسوت کوه دورۀ گوذار را طوی        یا م ناساخت
                                                                                                                                        
1. Green Wood 

2. communitas 

3. alterity 
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 (.16 :1161کنند  یعنی هاان اتماا  )ترنر،  می
هوا بوودن   اتماا  سه زمینه به هم مورتبج دارد: در میانوه بوودن )آسومانضی(، بور روی لبوه      

گویود، ا ورادِ در   موی  گونه که ترنر (. آن2005، 3)الشور 2و در زیر بودن )حقار ( 1)حاشیه(
ترین در پایین( 3 یا آن درحاشیه( 2 اتمااعی، ساخمار درشکا،( 1آسمانه ا رادی ه مند که 

هوا اسوت   ها و پایضاهگیرند. در نظر او ساخمار اتمااعی آرایشی از موقعیتقرار می آن سط 
اخمار مورتبج  (. بدین ترتیب، آسمانضی و اتماا  به مهاهیم ساخمار و ادس111: 1161)ترنر، 

های خارو از تریوان  بندیروند که گروهکار می ای بهاست. ادساخمار برای توصیف شیوه
دلیول رابطوه    انود  اتماوا  بوه   م لج هاچنان برای موقعیت و اثرگوذاری خوود بوه آن واب ومه    

اش با دیضر ساخمارهای اتمااعی است کوه وتوود دارد. آسومانضی و اتماوا  هور دو      بیرونی
 (.273: 1174ادساخمار ه مند )ترنر، های مؤلهه

صووور  سوواخماری و اتماوواعی در ابهوواس قوورار دارد.     آسوومانه بووه واووعیت ا وورادِ در 
هوایی ه ومند   های درآسمانه نه اینجا ه مند و نه آنجا  آنها بیرون و موابین تایضواه   موتودیت

چیوز   که توسج قانون، عر، و رسوس شناخمه شده است. آنها ماکون اسوت بوا نداشومن هویچ     
هوای درآسومانه   هوا و نقوش  بازناایی شوند ر مار آنها معاوالً منهعل و محقرانه است. موقعیت

شووند.  نظرگر مه موی کننده و شوس درعنوان امری خطرناک، آلوده تقریباً هایشه و هاه تا به
ه مند، تااس مظاهر آسمانضی/ اتماوا  خطرنواک   « ساخمار»دنبال حهظ از منظر ک انی که به

 (.101: 1161زننده نظم ه مند و باید مورد منع، محرومیت و طرد قرار گیرند )ترنر، همو بر
شود کوه آنهوا را   ها چه تجاربی دارندوهویت آنان در قالب چه تعامالتی ساخمه میکولی

کند؟ هد، تحقیق حاار نشان دادن روندهایی اسوت کوه    های درآسمانه می تبدیل به هویت
هوا در تهوران   اند. بازخوانی روایت زنودگی کوولی  هران تجربه کردهها با مهاتر  به تکولی

 پاس ی برای این پرسش  راهم خواهد آورد.
 
 های تحقیقداده

گرایوی اتماواعی اسوت و هود، مطالعوه      گیری نظری تحقیوق برسواخت  تهت چنانکه گهمه شد،
امل بوا محویج   عنوان یک اتماا  است که از خالل کنش ناادین و تع ها بهبرساخت هویت کولی

                                                                                                                                        
1. marginality 

2. inferiority 

3. La Shure 
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اتمااعی )مهاتر  به تهران، سکونت در خاک سهید، ت ریب محول زنودگی ایشوان، سوکونت     
هوا و  های دروازه غار و لب خج( برساخمه شده است. منظوور از محویج اتماواعی امکوان    در محله
انود.  های )ممقابل( خود داشمهها برای ایجاد و بازشناسایی معنای کنشهایی است که کولیچالش

اند. ایون  ها مطائناً در مقاس کنشضر تهاسیر ممهاوتی از رویدادهایی دارند که تجربه کردهلبمه کولیا
هوای  نهور از کوولی  20بوا   1314و  1313یا مه در سال ساختمطالعه از خالل مصاحبه عایق و نیاه
ن را هوای چندگانوۀ ایشوا   سال( روایت 44تا  15زن،  1مرد و  12ساکن در دروازه غار و لب خج)

و « غربوت بابول  »نهور   16از خود دربارۀ تجربه طرد از خاک سهیدتحلیل کرده است.از میان ایشوان 
هوای دروازه غوار )واقوع در    های اسومیجاری در محلوه  بودند و هاضی در خانه« غربت ساری»نهر 4

 بوا نواس رسوای   15منطقوۀ   1با ناس رسای محلۀ هرندی( و لب خج )واقع در ناحیۀ  12منطقۀ 4ناحیۀ 
کردنود و محول زنودگی دائوم آنهوا در تووکی       صور  موقت زنودگی موی  شبیر( به و محلۀ شوش

هوای  آوری دادههایشهرهای بابل و ساری بود. الزس به ذکور اسوت کوه گرچوه  راینود تاوع      محله
صوور  اسومقرایی صوور     ها برای این نوشمار کامالً بوه تجربیکامالً باز بوده است، اما تحلیل داده

. نقطۀ شرو ، یا من شواهدی بوده که با در آسومانه بوودن )اخومالل معنوادار در درک     نضر مه است
شوونده  ها( نمیجوۀ  راینود تکورار   های تجربی )روایتاز خود( سازگار باشد. بنابراین، انم اد ناونه

 پردازی و تحلیل بوده است.نظریه
 
 های تحقیقیافته

 شود: طرح میزیر مبه شرح ب ش  پنجهای این تحقیق در  یا مه
 ها و تجربة طردکولی -

الی مرور دو روایوت   کنند از البهها تجربه میشود، طردی که کولیدر این ب ش تالش می
زنانه و مردانه از کولی بودن پیرامون سه زمینۀ به هم مرتبجِ اقمصوادی،  رهنضوی و اتماواعی    

هوا بوا   دد کوه کوولی  ترین تعامالتی برت ومه گور  توای  داده شود. هد، آن است که عاده
انود. بوازخوانی ایون تعوامال  در     محیج اتمااعی پیرامون خود در دوران اخیر تجربوه کورده  

هوا در  کوولی « بوودنک »سوی توای  نظوری چضوونضی   تواند راهی بهپرتو مههوس آسمانضی می
ای چون خواک سوهید، دروازه   های شهری طور عاس و در ممنهای کنونی تامعۀ ایران بهب مر
 طور خاص بضشاید. و لب خج به غار

بچوه بوودیم   » سواله، سواکن دروازه غوار:    45روایمی از زندگی مرد کولی )غربت بابول(،  
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تر شدیم دیضه گودایی توواد نایوداد کوه. پ ورا دوازده       ر میم گدایی، بعدش که بزرگ می
 سیزده سالشون که شد، کاسب باید داشمه باشن تا قبول از اونوم اگوه کاسوب گیرشوون نیواد،      
میرن دزدی.]البمه[ دزدی زیاد نه ها، ]بیشمر[ دله دزدی. شانس بیارن گیور مو مور نیوو من ]...[    

هوا بهروشون. موا زنوامون  قوج گودایی و ایون         دن، مضه اینکوه زن  مواد  روشی روبه بچه نای
کونن  کونن. اینوا کوار موی    های ساری زناشون کارای دیضه هم موی چیزها رو دارن، اما غربت

 «کنن.ره دیضه کار نایتا شوهره می برای شوهرها،
مون از بچضوی   » ساله، سواکن لوب خوج:    30روایمی از زندگی زن کولی )غربت ساری(، 
های )...( دستِ منن. حواال )...( هوم دیضوه داره    کار کردس. اآلن یه کم اوااس بهمر شده. بچه

هاشون ر من. )...( بوا   بزرگ میشه یه روز میره ده روز نایره.  ایده نداره. چهار تا بچه دارس،
)...( ر ت اآلن زن دوس هم برده. من دست تنها موندس. از شوهر هم شانس نداشومم. اآلن )...(  
شوهرش براش تو محله یه خونه ساخمه به چه هم قشنضی. موا هاشوون )منظوور شووهرهایش     
...( است( پوالمو دود کردن و ر من. دسمم به خال، نایره، یوادنضر مم...اآلن یکوی ه وت )   

چندبار گر منش، ایکوی ثانیوه کوف بوری     « مُ ی»...گن خودش دخمر خوبی است، بهش می
آن. البموه تقصویر   کنه، شووهرهایش هاوه دزد از آد درموی   کنه. شوهرهای عمیقه پیدا میمی

ره دنبوال شووهر کوه ازش پوول     اش هم بد نی وت. موی  خواد بره سره کار، قیا هخودشه، نای
 «.آنآد درمی ن واد، آخرش هم دزد از

های شهرهای بابل و سواری در  ای از دو روایتِ زندگی غربتآنچه در باال آمد، چکیده
کنند. کودکان کولی از زمانی که به شهر تهران بود. دخمران و پ ران از کودکی گدایی می

ن خوود  طور م مقل راه بروند، به موادرا کنند. آنها تا زمانی که نموانند بهآیند، کار میدنیا می
شووند.   روشیک هاوراه بوا الماواس هاوراه موی      شوند و با آنها درگدایی یا نوعی دستب مه می

تر برای کوار بوه خیابوان     شود، هاراه دیضر کودکان بزرگساله می 5یا  4زمانی که کودک 
 روند.می

سالضی کوه بمواننود دخموری را کاسوبک خوود       14یا  13سالضی تا 11پ ران غربت از سن 
کنند و اغلب تا سن بی ت سالضی اگور سورگرس سواخمن خوانواده خوود      ه دزدی میکنند، دل
زن( دارنود  البموه ایون سرنوشوت      2یوا   1کودک و  3الی  2کاسب )ممشکل از  5تا  4بشوند 

کرّا   ترس حال مواد م در، دزدی و قاار به تااس پ ران غربت نی ت. ه مند پ رانی که به
لحواظ  دهند. این پ وران اغلوب بوه   خانواده را از دست میا مند و  رصت ساخت به زندان می
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های ت اانی کوه زنوان را ترغیوب بوه مانودن بوا آنهوا کنود، کابودهوایی          داشمن برخی مؤلهه
هایی برای خود حهظ کنند، بازنش ومه  دارند.آن دسمه از مردان غربت که مو ق شوند کاسب

موان خوود را صور، انووا      شوند و بودون داشومن هرگونوه  عالیوت اقمصوادی ز      مح ود می
 کنند.تهریحا  می

اگر با او ماندند، درآمد خود «. روندمی»سالضی با پ ری  11یا  10دخمران غربت از سن 
دسوت   روشی، خرده  روشی موواد م ودر بوه   روی، تنهایی چون گدایی، کف را )که از راه

در اداموه چنودین بوار    دهند. ماکن است به دالیل م ملهی شوهر خود را آورند( به او میمی
شوند و هرکداس از کودکان ب مه به شرایج، سرنوشوت  دار میتغییر دهند، اما در هر حال بچه

دسوت  ماننود و ماکون اسوت بوه    کند )تاواس کودکوان بوا موادر یوا پودر ناوی       ممهاوتی پیدا می
مادربزرگ، عاو یا دایی سپرده شوند(. زنوان هایشوه یوک یوا دو کوودک را بورای گودایی        

دهنود توا آنکوه موادربزرگ شووند      در کنار خود دارند. آنها کوار کوردن را اداموه موی     کردن
)حدود سی سالضی(. از این به بعد )اگر معماد نشوده باشوند( بودون داشومن هرگونوه  عالیوت       

ها یا دیضر کودکانی که برای آنها مانوده اسوت، زنودگی را    توانند از درآمد نوهاقمصادی می
 بضذارنند.

هوای بابول و   ای که در باال توصویف شود، سرنوشوت محمووس تاواس غربوت      گرچه زندگی
انود و سوواد، مهوار     هایی که م یر زندگی خوود را تغییور داده  ساری نی ت و ه مند غربت

هنجوار را   انجاس یوک شوغل، شناسونامه و ب ویاری از الزاموا  اولیوۀ شورو  یوک زنودگی بوه          
مانند. بودین  کولی بودن از آن محروس می صر، ها بهاند  مواردی که ب یاری از کولی داشمه

یا موه   هوا در حوال حااور،پیرامون تجواربی سوامان     ترتیب است که روند کلی زندگی غربوت 
های اقمصادی، اتمااعی و  رهنضی غالب/ طور مداوس زمینۀ طرد ایشان را از ب مراست که به

هوا و موقعیوت اقمصوادی     رهنضی کوولی  و کند. الضوهای اتمااعیرسای تولید و بازتولید می
ایشان درنمیجۀتغییراتی که تامعۀ ایران در دوران معاصر تجربه کرده است، بیش از پویش بوه   

 این گروه اتمااعی را موتب شده است.« تدا ا مادگی»حاشیه ر مه و 
ای در سکوتی ناگوار چندان عایق گردیده که میان ایشان و دیضری این موقعیت حاشیه
دنی را سبب شده و این توداا مادگی اتماواعی، اقمصوادی و  رهنضوی     رسای، شکا ی پرناش

ها و انحرا ا  اتمااعی در میان اعضای این گروه گردیوده اسوت. در   ساز انوا  آسیبزمینه
هوا  نبود هر نو  تعامل و گهمضو میان اعضای این گوروه و غیرکولیوان، شویوۀ زنودگی کوولی     
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شوود یوا   ه یا تا حود امکوان نادیوده گر موه موی     شناخمی شده کتبدیل به امری مذموس و آسیب
هوای  شود و برای حذ، ظاهری حضور آنها از صحنۀ اتمااعی توالش  طور مداوس طرد می به

گیرد طردی که در ادامه با محوریت چهار تجربه مکورر تواوی    ب یار و اربمی صور  می
دان/ آزادی داده خواهد شد عبار  اسوت از: تجربوه گودایی/ مصور،ِ درآمود و تجربوه زنو       

)ب ووومر اقمصوووادی(، تجربوووه اعمیووواد/ پووواکی و تجربوووه روابوووج ناپاپووودار تن وووی )ب ووومر    
  رهنضی(. و اتمااعی

 تجربه مکرر گدایی/مصرفِ درآمد -

انود. منظوور   را داشمه« گدایی کردن»ای از زندگی خود تجربۀ ها در مرحلهتقریباً تااس غربت
وردن چیزی است که در غیور ایون صوور     دست آبرای به« المااس کردن»از گدایی کردن 

به آنها داده ن واهد شد. ماکن است گدایی کردن هاراه با  روخمن کاالیی باشد که اغلب 
دارای ارزش مووادی انوودکی اسووت. زنووان و کودکووانک غربووت از طریووق الماوواس کووردن بووه    

کننود و بیشومر آن را بوه موردان غربوت      ها به طورک م ملوف، درآمودی ک وب موی     غیرغربت
برند. گدایی کوردن در  ناس می« کاسب»هاین دلیل، مردان غربت از آنها با عنوان  دهند. به یم

هوا  رصوت ک وب    قدر بزرگ ه ت که بورای هاوۀ غربوت    شهر تهران آسان است، زیرا آن
قوودر غیرغربووت دارد کووه برخووی از آنووان بووه واووعیت     درآموود وتووود داشوومه باشوود و آن 

اس موریض   شوهرس مریض است، بچه»ن و روایت تکراری ویژه کودکابرانضیز زنان و به ترحم
برانضیوز  است، پول دوا ندارس و...( واکنشی نشان داده و پولیبابوت بوازیک ایون ناوایش تورحم     

 کف دسمشان بضذارد.
گیرنود  خوبی یواد موی  یکی از معدود کارهایی که کودکان غربت برای ک ب درآمد به

هاوین خواطر اسوت کوه      ن وته بوازی کننود و بوه   را به بهمری« گدا»این است که چضونه نقش 
گونوه   برانضیزترین آنها ه ومند. گودایی )هاوان   ترین و ترحمها اغلب ریزنقشبهمرین کاسب
گیرد( درآمد کای ندارد. یک گروه کاسوب  های م ملف مورد ت کید قرار میکه در رسانه

آورد، اموا   موی دسوت  پنج نهره برای یک روز کاری درآمدی حدود یک میلیوون توموان بوه   
اینجوا کوار   »گویود: شوندگان موی  شود؟یکی از مصاحبهدرآمدِ ک ب شده چضونه صر، می

رن. ]...[ مراسوای  کنه، هاه برا تهری  میبریم شاال. تو شاال هیچکی کار نایکنیم، میمی
 «.  سازیم اونجا تو محل خودمون.باشه، تشنی چیزی باشه، خرو میکنیا ونه می

هوا را صور،   دست آمده از گدایی کردن از غیرغربت ها پول بهغربتگونه است که  این



  
 

 

  

 ـ پژوهشی فصلنامه علمی 

 دورة نهم
 3شمارة 

 9315پاییز 

08 

بلکوه   کنندکنند. آنها تا زمانی که نیاز اروری نداشمه باشند، گدایی نایانوا  تهریحا  می
گیرنود. بیشومر زنودگی آنهوا     کنند و دوباره گدایی را از سر میتااس درآمد خود را خرو می

کردن )طرد از هویت خود و بوازی کوردن نقوش گودا(،      ویژه برای زنان در چرخۀ گداییبه
 گذرد.پولی و دوباره گدایی کردن میمصر، درآمد، بی

 تجربه مکرر زندان/ آزادی -

هوا )و بیشومر پ وران و    اند. غربترا داشمه« زندان ر من»ها تجربه تعداد قابل توتهی از غربت
خری، زد و قاار، زورگیری، مالمردان( به دالیلی چون خرید و  روش مواد م در، دزدی، 

ای که از  رط تکورار، تبودیل بوه    شوند  تجربهخورد و درگیری و... بارها و بارها زندانی می
هاواره هاراه آنها وتود دارد، حموی  « م مور»شود. ترس از ها میامری عادی در میان غربت
 اگر خال ی نکرده باشند.

دگی در بهزی ومی را تجربوه کورده    کودکان غربت در مووارد م ملوف ماکون اسوت زنو     
ماننود. اموا   باشند  آنها تا زمانی که به درآمدشان نیازی وتود نداشمه باشد، در بهزی ومی موی  

دنبوالش آموده اسوت. پودر یکوی از      شوود کوه بوه    توری موی   خیلی زود کودک تحویل بزرگ
 ماه بود کوه تحوت حاایوت بهزی ومی بوود، تصوایم       1کودکانی که در زمان مصاحبه حدود 

قوبال )...( ]پ ور  ورد    »دهود: خود را مبنی بر تحویول نضور من  رزنودش اینضونوه تواوی  موی      
شودند. ایون بوار آخوری کوه ر ومم       ر ت، ممرو از هم تودا موی  شونده[ هم باهاش میمصاحبه

البمه در مراتعۀ بعودی  «.شاال، م مورها ]بهزی می[ گر منش. هنوز وقت نشده برس درش بیارس
از بهزی می تحویل گر مه شده و کار خود را از سر گر وت  البموه    روز بعد( آن کودک 15)

 کم نی ت مواردی از این دست. 
هوا  کنند  یعنوی دزدی کاالهوایی از غیرغربوت   دزدی میتر که شدند دله کودکان بزرگ

هوای خورد چی وت در ایون     که چندان ارزش اقمصادی ندارد. اینکه انضیزۀ آنها از این دزدی
کورّا    واسطۀ زندانی شدن بوه ناپذیر آن طردی است که به ما پیامد اتمنادگنجد، امقال نای
از اول هوم  »گویود: های  رزندش موی دزدیساله دربارۀ دله 16کنند. پدر یک پ ر تجربه می

تومنی  600، 500کند. یک موتور دزدی می شود. دلهکن بود. زیاد درگیر میاین بچه اذیت
 «.هزار تومن 70به یک ا غانی  روخمه بود  دزدیده بود، آورده بود اینجا

این چرخۀ دسمضیری توسج م مورها، طرد و اتبار بوه زنودگی در میوان دیوارهوای بلنودِ      
ترتیب در مراکز نضهداری کودکان، کانون اصالح و تربیت و زنودان(، آزادی   تداکننده)به
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 شود.و دوباره دسمضیری تکرار می
 تجربة مکرر اعتیاد/پاکی  -

شوند. تودا  ویژه شیشه می ویژه زنان، درگیر سوءمصر، مواد م در بهها بهی از غربتب یار
هوا،  از رسیدگی به دالیل اتمااعی، اقمصوادی و  رهنضوی رواو ایون پدیوده در میوان غربوت      

هوای اعمیواد/ پواکی در میوان     آنچه از منظر تحقیوق حااور اهایوت دارد، تجربوۀ مکورر دوره     
دسوت موردان   اعمیاد زنوان مواداس کوه خللوی بوه درآمودی کوه بوه         ویژه زنان است.ها بهغربت
شووند و بوه زنوان    شوود. از آن مورز کوه بضوذرد یوا رهوا موی       رسانند وارد نکند، تحال می می

 شوند تا ترک کنند.   گردند یا به کا  برده میخواد تبدیل میکارتن
ای سورگرمی دیضوه  اینوا هوم   »گوید:شوندگان مرد دربارۀ اعمیاد زنان مییکی از مصاحبه

تور  کنه؟ بر و رو که ندارن. واسه گدایی هم که هرچوی گریضووری  ندارن. کی بشون نضا می
شون، میورن سوراک یکوی دیضوه. مون       هاشوون ناوی  بهمر. اما اینا هم ]اشاره به مردها[ پیضیور زن 

کونن، هرچوی دربیوارن، خورو مصور،      هاس معماد باونن. ]...[ مصر، که موی گذارس زن نای
ذاره خوابووناش، پاشوو موی   برس سه ماه، چهار مواه تووی کاو  موی    شه. ]...[ میمیخودشان 

 «.کنهبیرون، دوباره شرو  می

البمه اعمیاد به مواد م در در میان مردان غربت هم رواو دارد اما آنهوا )توز در موواردی    
وتوه  شوند، مضر آنکه ب واهند تشوند( اغلب به ترک اعمیاد خود مجبور نای که زندانی می

کشویدس. هاوۀ کاسوبهاس پریدنود. دیضوه       یک مود  شوبو روز شیشوه موی    »زنی را تلب کنند:
خواد شده بودیم. گهمم اینطوری نایشه. ر مم کا . سپردس ... از اونم شکایت شود.  کارتن

 «.اش رو بردهدزدی روانداخمیم گردنش. گهمیم طالهای خاله
هوای تورک اعمیواد و    ن به کاو  این چرخۀ سوءمصر، مواد م در، طرد از اتماا ، ر م

 شود.ها تکرار میبازگشت دوباره به اعمیاد برای ب یاری از کولی
 تجربة مکرر روابط ناپایدار جنسی -

ها ب یار زودهنضواس و زموانی کوه کوودکی     چنانکه گذشت، تجربۀ روابج تن ی برای غربت
شوند در میوان آنهوا   یسرعت زن/ مرد و سپس مادر/ پدر م دهد. آنها بهبیش نی مند روی می

تر از آنچه در  رهنوگ رسوای رایوج اسوت، بوه صوور  اتماواعی        رابطۀ تن ی ب یار آسان
 النوی بوا   »شود. آنهوا از ایون ازدواو بوا اصوطالح     عنوان ازدواو شناخمه میپذیر مه شده و به

کننوود. پیونوودهای تن ووی ایشووان اگوور الضوووی  یوواد مووی«  النووی بووا  النیووه»یووا  « النووی ر مووه
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ای پیودا کنود و زن بپوذیرد کوه ب شوی از درآمود خوود را بوه مورد بدهود، تحوت             ارشوندهتکر
ها بوه ایون نمیجوه    شود. برای ازدواو اول )اگر اتماا  کولیمقولۀازدواو به رسایت شناخمه می

شوود و در ب ویاری از   رسوایت بشناسود( مراسوم انضشومرزنی گر موه موی       برسد که باید آن را به
وتوووود نووودارد کوووه عقووودی ثبوووت شوووود.به عنووووان ناونوووه، یکوووی از  ایمووووارد، شناسووونامه

 10سواله( و دخمور )   16شوندگان در مورد احماال تثبیت روابج تن وی میوان پ ورش )    مصاحبه
موونن. )...( ]اشواره بوه دخمور[ منمظوره یوه       اما به نظر من این دو تا با هم ناوی » گوید:می ساله(

 «.یضه تاومه، اما اآلن که عقد نکردن هنوزتای دیضه پیدا کنه، بره. البمه عقد کنن د
عالوه بر این، شرایج گوناگونی ماکن است یک ازدواو را به تدایی بکشاند  مواردی 
چون به زندان ا مادن یکی از طر ین، اعمیاد یکی از طر ین، عدس راایت تن ی، مواتهوه بوا   

ندر  آیند  آنها بهدنیا می ها مداوس بهپیشنهادی بهمر و... کودکان حاصل از این نو  ازدواو
ای شوند، چون یا پودر شناسونامه نودارد یوا موادر یوا آنکوه عقدناموه        دارای هویت حقوقی می

وتود ندارد. چرخۀ برقراری رابطۀ تن ی، ازدواو/بارداری، طرد شوریک تن وی و شورو     
 شود.ها مداوس تکرار مییک رابطۀ تن ی تدید برای ب یاری از غربت

 

 1آستانه در یک هویتِ

هوابود  تجواربی کوه در سواخت هویوت      گهمه شد تنها ب شی از تجارد روزمره غربت آنچه
نمیجوۀتعامال   ای دارنود. ایون هویوت در   هوای سواکن در تهوران نقوش عاوده      اتماا ک کوولی 

شوود  بودین معنوا کوه      اتماواعی سواخمه موی    و ها و سواخمارهای اقمصوادی  دوطر ه میان غربت
یان هویت  ردیآنها ) هم خودشان از اینکه چوه ک وی ه ومند( و    حاصل بازی م»اینبرساخت 

ها، نهادها و  رهنگ بیرونی وتوود  آنها ) های که از آن ش   در گهماان هویت اتمااعی
هوای سواکن در    طور مداوس برای کوولی گهمه به(. تجارد پیش2001، 2)وات ون« دارد( است

  رهنضی  و ی از روابج اقمصادی، اتمااعیشوند. هر کداس از تجارد در ب مرتهران تکرار می
 گرداند.ها ناماکن میشوند که خروو از چرخۀ آن را برای کولیایجاد می

دهد که در تریان تغییرا  دوران ها در تهران نشان میهای زندگی کولیتحلیل روایت
مهاتر  هایشود، کولیمعاصر تامعۀ ایران که اغلب تحت عنوان مدرنیزاسیون از آن یاد می

                                                                                                                                        
1. liminal identity 

2. Watson 
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اند که برای آنهوا  هاراه دیضر ساکنان این سرزمین( تجربه کرده به تهران دورۀ گذاری را )به
 شوناخمی پیودا کورده   و وتوه آسویب   شانواسطۀ شرایج ویژه اقمصادی، اتمااعی و  رهنضیبه و

ها و ورود آنها با ساخمارهای تدید تامعۀ ایران تکایل نشده اسوت  کولی است. دورۀ گذار
اند. شورایج  گانۀ گذار مموقف شدهآنهادر مرحلۀ آسمانضی، یعنی مرحلۀ دوس از مراحل سهو 

ای است که امکان گونه کنند، بهای که در آن زندگی میحال حاار آنها و محیج اتمااعی
طور خاص از این مرحله و ر ومن  های شهرهای شاالی بهطور عاس و غربتها بهخروو کولی

 نهد.ضی راپیش نایبه مرحلۀ پ اآسمان
های شهرهای بابول و سواری، اطالعواتی از خوالل     مناسبا  اقمصادی پیشینک غربت دربارۀ
سال داشت که او هم کارک هایشوضی   50دست نیامد. پیرترین غربت در دسمرس  ها بهمصاحبه
در کرد. با مراتعه به ممون،  کردن عنوان می 1«اَدوری»ها را گدایی یا به زبان خودشان غربت
هایی  کماد ا شار سی مانی است، از پیشههای ساکن در ایران که ترین منبع دربارۀ کولی مهم

عنوان مشواغل رایوج در میوان اعضوای ایون      چون آهنضری، خراطی،  الضیری و نوازندگی به
ویژه بر رواو نوازنودگی و  (.در منابع دیضر به1377گروه ناس برده شده است )ا شارسی مانی، 

دار بوازی،   ها در بودو ورود بوه ایوران، عهوده    یکول»گذشمه نیز ت کید شده است  رقاصی در 
انود. ولوی بعودها در اثور     ناایش، رق ، موسیقی و ساخت ادوا  و ابزار مربوط به آن بووده 

های مذهبی ناچار شدند تا از حر ه خود دست برداشمه و به مشواغلی  ح اسیت و  شار گروه
 (.12 تا:)نصری اشر ی، بی« ضر اعاال پ ت تن در دهندداری و دیپایی و گلهچون شب

هوای تولیود ثورو  کوه پویش از تجربوۀ تغییورا         توان گهت تاوامی امکوان  ترئت می به
ساخماری تامعۀ ایران، شرو  دورۀ گذار و بهعبوار  دیضور،در مرحلوۀ پیشاآسومانضی بورای      

واسوطۀ تغییورا    سوت، بوه  ها و مموون بوه آنهوا اشواره شوده ا     ها وتود داشمه و در کمادکولی
غیرقابل اتمناد هاراه با صنعمی شدن و شهرنشینی از بین ر مه است. بدین ترتیب اسوت کوه   

اند که برای مواتهه با آن به هیچ عنوان آمواده نشوده بودنود.    ها به شرایطی پرتاد شدهکولی
هویوت  نهایوت  اموا در  شوده ای مح ود موی مشاغل سنمی آنها گرچه هاواره مشاغلی حاشیه

اند به صوهر  داشمه« مهار »ها در آن است. تقااا برای مشاغلی که کولی ساخمهآنها را برمی
 اند.رسیده است. آنها برای انجاس هیچ شغلی دیضری آماده نشده

                                                                                                                                        
 مدنای ر.ایی همراه با سماجت نورده ش.ه است.دهخ.ا به نامهلغتاست که در « هادوری»رس. من ور . به ن ر می1
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طرد اقمصادی ایشان با طرد اتماواعی و  رهنضوی ایون گوروه ادغواس شوده و واوعیمی را        
یا موه و  )در معنای ترنری آن( ناسواخت « اتمااعی»به ها را تبدیل کولی ایجاد کرده است که

با هوم برابور ه ومند. آنهوا گودایی      « گدایی کردن»ن بماً غیرتاایزیا مه از ا رادی کرده که در 
عنوان تنها اسمراتژی ن بماً مشرو  برای باقی ماندن و حهظ حیا  در ب ومری کوه   کردن را به
اند و این انم واد پویش    مه است، انم اد کردههای تولید ثرو  را از ایشان گردیضر امکان

هوا در مرحلوۀ آسومانضی    از آنکه یک انم اد باشد، حس مشمرک مغایرتی است کوه کوولی  
انود و امکوان   )یعنی زمانی که ساخمارهای اقمصوادی پیشوین کوارکرد خوود را از دسوت داده     

کوی از موردان   کننود. ی مشروعی برای تولید ثرو  به آنها آموخموه نشوده اسوت( تجربوه موی     
هوا  ها )...( ]ناس طایهه خودشان[ ه مند. هاۀ غربوت بدترین طایهۀ غربت»گوید:غربت بابل می

کنند اموا موا هویچ کواری     ألخره یک کاری میایک کاری بلدند  یا آهنضرند یا خراطند یا ب
دانم از بچضی اینجوری ه میم. کواری هوم نی وت کوه بلود باشویم انجواس        بلد نی میم.]...[ نای

 «.دهیم
در « گووودایانی»ا وووراد در آسووومانه، اتماووواعی از ا وووراد بوووی پایضووواه و تایضووواه ه ووومند   

وقهوه   ها در تهران و در تریان این تالش بوی که از آنها دریغ شده است. غربت« تلبکموتهی»پی
کننود  تحقیوری کوه زمینوه را     حجم عظیای از حقار  و تداا مادگی را از کودکی تجربه موی 

گوذاران   کنود کوه سیاسوت   هایی در بزرگ الی برای ایشان  راهم میوا  آسیببرای ارتکاد ان
چهرگانی ه مند که مهوم نی وت   ها بیغربت کنندگانک تائی،دنبال ر عشان ه مند. برای ترحمبه

هوا تنهوا   گرداننود. غربوت  دهند و روی خود را برمیاند  در بهمرین حالت پولی میاز کجا آمده
شووند و  اگر مو وق شووند خوشوحال موی     گیرند کار می اند را بهموخمهمهارتی که از کودکی آ

هوای  کنند هویتگویند و اگر مو ق نشوند، ناسزایی زیر لب گهمه و صحنه را ترک میدعا می
ای آنهوا،  هوایی دربوارۀ ثورو  ا  وانه    شوند. داسمانعنوان امری شوس طرد میای که بهدرآسمانه

چرخد، تعداد گودایان  ها دهان به دهان میتود دارد. این داسمانباندهای قاچاک کودکان و... و
کنند و عرصه برای حهظ این اسومراتژیک  ها ترحم نکردن به آنها را تبلیغ میشود،رسانهبیشمر می

 شود.تر مین بماً مشرو  برای زنده ماندن روز به روز تنگ و تنگ
شوند. در مرحلۀ آسمانضی هاوه  میهای درآسمانه بیش از پیش به حاشیه رانده این هویت
هوایی  گوردد  راه های نامشرو  ک ب درآمد در میان آنها رایج میشود و راه چیز ماکن می

خری و... اینجاست کوه   روشی، خرید و  روش مواد م در، مال چون دزدی، زورگیری، تن
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ان ر ومن/  شود  تجربوه زنود  های ساکن در تهران تکرار میتجربۀ دیضری برای اتماا  کولی
صووور  سوواخماری و اتماوواعی در ابهوواس قوورار دارد. آنهووا   طوورد شوودن. واووعیت آنهووا بووه  

ای کوه نوه   آسومانه هوای در شووند  موتودیوت  دار میدارانی آزاد شده و زندانیانی سابقه سابقه
گردنود.  کننود و دوبواره بوه نقطوۀ اول بوازمی     اینجا ه مند و نه آنجا، معمادانی کوه تورک موی   

عنووان شوهروند   شوود. بوه  رسوایت شوناخمه ناوی    وسج ساخت رسای حقوقی بهازدواتشان ت
هایی ه مند که توسوج قوانون،   آنها بیرون و مابین تایضاه»شوند و در یک کالس شناخمه نای

تورین  آنهوا در حاشویۀ سواخمارهای اتماواعی و در پوایین     «. عر، و رسوس شناخمه شده اسوت 
 رهنضوی و حقووقی امکوان خوروو از ایون       و  یگیرنود و ب ومرهای اتماواع    سط  آن قرار می

 کند.پ اآسمانضی را برایشان  راهم نای مرحله و ر من به مرحلۀ

 ها  هرست شده است:ترین مصادیق هویت درآسمانه کولی در تدول زیر برخی از مهم
 هاکولی درآستانگی مصادیق آستانه در هویت شاخص

 اتمااعی و ساخماری بودن  ابهاس در

 دارسابقه زندانیان یا آزاد اراند سابقه

 معماد هاییکردهترک یا کردهترک معمادانی

 مم هل مجردانی یا مجرد مم هالنی

 گدا ثروتاندانی یا ثروتاند گدایانی

ها چضونه در تریان تغییرا  بنیوادین تامعوه ایوران    بدین ترتیب نشان داده شد که کولی
تووان آن را از خوالل مههووس    اند که موی به کردهای را تجردر صد سال اخیر، تغییرا  هویمی

انود کوه آنهوا در مرحلوه     ای تجربوه کورده  گونوه آسمانضی توای  داد. آنهوا ایون گوذار را بوه    
است. آنها در  ضای مشمرکی در مرحله آسمانضی قرار دارند کوه بوه    آسمانضی مموقف کرده

آنکه یک مکان مشمرک باشد، یک شود. این  ضا بیشمر از مینامیده « اتماا »ت سی از ترنر 
عنووان اموری خطرنواک،    ای کوه ادسواخمار اسوت و بوه    زنودگی  شیوه زندگی است  شویوه 

دنبوال حهوظ   از منظور ک وانی کوه بوه    »شوود  چراکوه   کننده و شوس در نظور گر موه موی    آلوده
 زننده نظم ه مند و بای ومی ه مند، تااس مظاهر آسمانضی/ اتماا  خطرناک و برهم« ساخمار»

طوور موداوس طورد    هوا بوه  (. کولی101: 1161)ترنر، « مورد منع، محرومیت و طرد قرار گیرند
شوند بدون آنکه راهی برای خروو آنها از مرحله آسمانضی و تکایل  رایند گذار آنها به می

شرایج تدید تامعه ایران اندیشیده شود و این طرد نه به حول م وئله کوه بوه عایوق شودن و       
 انجامد.میگ مرده شدن آن 
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 گیریبندی و نتیجهجمع

هوا در تهوران، اسوکان در    چنانکه در این تحقیق نشان داده شد، اولوین تجربوۀ حضوور کوولی    
شد. مرزهوایی وتوود   شناخمه می« تزیره»ها در خاک سهید بود که با ناس م معار محلۀ غربت

کورد.  آن تدا می کنندگان از محلۀ خاک سهید تزیره را از باقی داشت که در ذهن اسمهاده
آمدنود، ابهواس و عودس اطاینوان  ضوا را       در تزیره، هنجارهای رسای به حالوت تعلیوق درموی   

توان ووت ترئووت ورود بووه چنووین واووعیمی را بووه خووود بدهوود.     راگر مووه و هرک ووی ناووی 
گذاران به این نمیجه رسیدند که تنها راه خارو کردن این مکوان از چنوین واوعیمی،     سیاست

کنندگان به آن  ای است که اسمهادهن مرزها و ساخمن دوبارۀ مکان به شیوهدر هم شک من ای
گونووه کووه گهمووه شوود، از دیوودگاه رویکوورد    ورزشووی بدهنوود. امووا هاووان  و معنووای  رهنضووی

هوا  شده، مکوان تعیینهایی ثابمند و نه از پیشها نه موتودیتگرایی اتمااعی، مکان برساخت
دهنود،  کنندگان از آنهوا و معنوایی کوه بوه آنهوا موی      دهدر تریان الضوهای کنش ممقابل اسمها

ها که برای ک ب درآمد نیاز بوه حضوور در   شوند و با ت ریب خاک سهید، کولی ساخمه می
ها نیز به مانند خواک  تهران داشمند، محل تدیدی را برای اسکان انم اد کردند و این مکان

 هایی پرآسیب شده است.سهید تبدیل به مکان
ها که در این تحقیق به بحث گذاشمه شود، پیامودهای عینوی بورای     سمانۀکولیآهویت در

ها زنودگی  ترین آنها این است که کولی دنبال دارد. یکی از مهم نحوۀ بودنک آنها در تهران به
کننوود  چنانکووه یکووی از   عنوووان یووک اموور موقووت ارزیووابی مووی     خووود در تهووران را بووه  

مون زیواد   » گوید:ود در تهران و شاال )بابل( میشوندگان دربارۀ زندگی دوگانه خ مصاحبه
ساخمم. اآلن دیضوه تاووس شوده.    روس شاال )بابل(. اینجا رو دوست ندارس. اونجا خونه میمی

مون  » گویود: موادرش موی  «. ریمریم. عیدها، تاب مونها مییک موقع عزا باشه، مراسم باشه می
اونجوا کوه خونوه داره، بیواد تهوران      گم گم هاین تا توی تهران یک خونه بضیره. من میمی

ه. هاوه چوی اینجاسوت. اونجوا کوه      خونه ب ره که دیضه م وم تری نکنوه. کاسوبی توو تهرانو     
خواسمم اینجوا خونوه   من از اینجا خوشم نایاد. من اگه می»دهد:او تواد می«.تونه باونه نای

سواز و آواز و   ریم هور دو شوب در میوان   ب رس، تا حاال صد باره خریده بودس. اآلن شاال می
توونیم راحوت باشویم. اآلن اینجوا موا      خواننده داریم. راحمیم. اما اگه توی غریبه بریم که نای

گوه سروصوداتون   کنیم. اما این ها ایه، ا غانی است، تا حاال دوبار آموده موی  کاری هم نای
 «.زیاده
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هوا  کند. کوولی می 1«آسمانهدر»اسمهاده گذرا و موقمی از مکان آن را تبدیل به یک مکان 
کننود کوه مجبورنود بورای ک وب      محل زندگی خود در تهران را ضایی موقمی ارزیوابی موی  

شناسوند و بوا آن ارتبواطی برقورار     رسایت نای درآمد در آن ساکن شوند. آنها این  ضا را به
دانند و بنابراین تالشی برای حهوظ و بهمرکوردن شورایج آن    کنند  آن را از آنک خود ناینای
وبه  ضواهای   هوای روانوی ه ومند   مانند ک انی که دچوار بیاواری    آسمانه و ا راد در» نند.کنای
 (. 311: 2004، 3و گاد 2)وارنر« شوندمی« رانده»های ناخوشایند ای و مکانحاشیه

هوایی در حاشویه   ها در شهرهای شاالی نیز مکانبدین ترتیب، گرچه محل زندگی کولی
تور پیودا   پوذیر مراتوب آسویب  ت در شوهر تهوران واوعیمی بوه    شده است، اما این واوعی و طرد
شووندگان دربوارۀ تجربوه ت ریوب     خوبی در روایت یکی از مصواحبه کند. این واعیت به می

ها ح اد کوار دسمشوون اومود.     اونجا که خراد شد، خیلی» خاک سهید قابل پیضیری است:
 ووان بیوان خوراد کونن، موا      ما که سند نداشمیم. اآلن تو شاال هم سوند نوداریم. م مورهوا ب   

 «.ای بین خوداموندسماون به هیچ تا بند نی ت. هاش قولنامه
آسومانه بوودن توایی،    آسومانه اسوت و در  هوا در تهوران  ضواهایی در   محل زندگی کوولی 

تووان  توانود شک ومه شوود و موی    مرزهوا موی   واعیمی است که در آن هر چیز ماکون اسوت   
شود. زنودگی در تزیوره، دروازه غوار ولوب       یر مه نایتر پذ چیزهایی را تجربه کرد که پیش

هوا در تعامول بوا    کنود. کوولی   طور موقت از نظاس اتمااعی رسای تدا موی خج، ساکنان را به
کنند کوه در آن  ای میآسمانههای درهای اسکان خود در تهران، آنها را تبدیل به مکانمکان

شوود  خریود و  وروش     اواعی ایجواد موی   لحظاتی برای در بینابین بودن و  قدان بایدهای اتم
رود. سواخمارهای  شود و اح اس امنیوت از بوین موی    روشی انجاس می مواد م در، قاار و تن

انود(، اموا سواخمارهای    ر مه )ساکنان بومی محل را ترک کورده پیشینک اسمهاده از مکان از بین
 اطر ندارند(.کنندگان از مکان به آن تعلق خ اند )اسمهادهتدید هنوز شکل نضر مه

معنای نقطۀ پایان نی ت بلکوه نقطوۀ میوانی اسوت     البمه چنانکه گهمه شد، درآسمانه بودن به
شوود  عنوان  ضایی تعریوف موی  کند.  ضای درآسمانه به که گذر میان دو تهان را ماکن می

خوواه   صور  دسموری و از باال مورز را بورهم زد و معنوای دل   توان بهاست. می« مرز»که در 
را به  ضا تحایل ناود )مورد ت ریب خاک سهید(، اما تا وقمی که تغییری در تجوارد   خود

                                                                                                                                        
1.Liminal Place 

2. Warner 

3.Gabe 
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آسومانه در  یابی آنها صور  نضیرد، این  ضای درکنندگان از  ضا و در  رایند هویتاسمهاده
لحوواظ سوواخماری ظوور یمش را داشوومه باشوود )وارد مرحلووۀ    نقطووۀ دیضووری از شووهر کووه بووه  
اغلب پیونودهای  »شود،چراکه تغییر کرده باشد( باز تولید میپیشاآسمانضی شده و کاربریش 

 (.2005، 2و اکنور  1)ماتوه « قودرتی وتوود دارد  آسمانه و مکان و بوی ملاوسی میان هویتِ در
واسطۀ نو  مواتهۀ خود با ساخمارهای اقمصادی، اتماواعی و  رهنضوی م ولج در    ها بهکولی

ای برای ب ج مرحلۀ آسمانضی در گذار آنها بوه  اند که زمینهتهران، طردشدنی را تجربه کرده
تامعۀ تدید شده است. آنها اتماا  در معنای ترنری آن ه مند. شیوۀ زنودگی آنهوا توسوج    

شود. حضوور آنهوا در تهوران از سور ناچواری اسوت و در ایون انم واد         ساخمار مداس طرد می
 .  شوندهایی مناسب با هویت درآسمانۀ خود رانده میتحایلی به مکان
ها از موقعیت خود پیش از مدرنیزاسیون ایران دو مرحله را طی کرده اسوت   گذار کولی

معنوای  شود که بوه اولین مرحله، تدایی )پیشاآسمانضی( است که شامل ر مارهای ناادینی می
ای از شورایج  اش در ساخمار اتماواعی، از مجاوعوه  شدهتدایی  رد یا گروه از تایضاه ثابت

« آسومانه در»در طوول ورود بوه دورۀ    و اسوت. مرحلوۀ دوس، آسومانضی اسوت      رهنضی یا هر د
کند که ای عبور میهای سوژه در حال گذار در ابهاس قرار دارد و از ساحت  رهنضیویژگی
هوا  ها و موقعیتها، پایضاهورزد. او خارو از ساخمار نقشرسایت شناخمن وی اممنا  می از به

ا در ایووون مرحلووه مموقووف شووده و سوواخت اقمصوووادی،     هوو در تامعووه قوورار دارد. کووولی   
کنود.این  حقوقی کنونی ایران، امکان خروو از این مرحله را برای آنها  راهم ناوی   و اتمااعی

دهد. در پ اآسومانضی  در حالی است که تنها در مرحلۀ سوس است که تذد دوباره روی می
رسد و در این معنا، حقوک  اتی میرسد  سوژه در حال گذار به موقعیت باثبگذار به پایان می

 کند. صور  مش   در ساخت اتمااعی پیدا میو تعهداتی به
ها در حال حاار در ساخت اقمصادی، تایضاهی که بوه تولیود اقمصوادی بیانجامود     کولی

هوای  اند و این تغییر هاوراه بوا دیضور ویژگوی    ندارند. آنها مشاغل سنمی خود را از دست داده
شان زمینۀ طرد بیش از پیش آنها را  راهم کورده اسوت. آنهوا در مرحلوۀ      اتمااعی و  رهنضی

 اند و برای خروو از این مرحله نیاز به هاراهی دارند، نه طرد.آسمانه مموقف شدهدر
 

                                                                                                                                        
1. Madge 
2. O’connor 
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Abstract 
In this Paper, through the analysis of the narrations of the Roma, the 
presence of Gypsies community in Tehran was studied. The liminal identity 
of Gypsies has been explained based on their four most frequent 
interactional behaviors four interact more frequent in recent times; namely 
four cycles of beggingconsumption, imprisoned – out of the prison, 
addiction - non-addiction and unstable sexual relationships. Gypsies are 
studied as a community in transition in urban areas such as Khak Sefid, 
DarvazehQar and Labekhat.This article will show that as a result of 
modernization of Iran, Gypsies have experienced a transition but remain at 
liminal Stage and in the Liminalty. This leads to a liminal identity of 
Gypsies and they have not been able to go to the next stage, the stage of 
post-liminality and to integrate in the structures of Iran in general and of 
Tehran in particular. 
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