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 3پور، سیاوش قلی 2*، نادر امیری1پروین محمدی 
  18/2/1401پذیرش:     ؛17/11/1400دریافت: 

 
 چکیده

و    « قرار»  و تنش و یا  « قراریبی »  زشان در آنجا ممکن است حکایت اساکنان یک محله از زندگی تلقی  
و مشاهده اکتشافی   آرامش آنان داشته باشد. نقطه عزیمت مطالعه حاضر، تجربه زیسته یکی از نگارندگان

شده بود که احساس عمومی استنباط  چنین    .آباد شهر کرمانشاه استدو نگارنده دیگر در محله دولت
دنبال آن  به  و حس تعلق بدانجاست. مقاله حاضر  «قرار»ساکنان محله یادشده از سکونت در آنجا، قرین  

درستی  این واکاوی،  . در ضمن  را واکاوی کند   آباد دولتساکنان  است که عوامل ایجاد چنین حسی در  
کار، یافتن عناصری بوده است که زندگی    شده نیز محک خورده است اما ثقلگزاره کمابیش شهودی گفته

شناسانه،  را برای ساکنانش کمابیش مقبول کرده است. بنای نظری این مطالعه نگاهی روایت  آباددولتدر  
هایی مبتنی  مفهوم خرد روایت بژه، بوده و از مسیر فنون مصاحبه، مشاهده و البته دادهطور مشخص  بهو  

این دو معنای مقبولیت  و  ساحت زندگی ساکنان محله برجسته شدند  بر تجربه زیسته، دو عنصر مهم در  
محله برای ساکنانش را هویدا ساختند: مسجد و بازارچه محلی، نمادهایی از دین و دنیا. اما آنچه این دو  

کرده است، چگونگی  بدل  کالبد را به عناصر مهم ایجاد حس تعلق و مقبولیت محله در نزد ساکنانش  
گرفتن ابعادی از این نمادها در حافظه جمعی است. مقاله  آنها با زندگی روزمره و البته جایتنیدگی  درهم 

 ها است.حاضر شرحی از توصیف و تحلیل این  واقعیت
 گزیدن سکنی  ،پذیری آباد، روایت، زیستدولت  :هاکلیدواژه
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 مقدمه.  1
تولید تجربه  ،شهر از  تجربه  ؛ های گوناگون است محل  برآمده  ناهمگونی  هایی که  و  تحرک 

های اند. گذر کردن از مکانهای متنوعی پنهانالی این تجربیات داستانهر است. در البهش
است  های مردمیها، داستانهاست. این داستانراه رفتن در جهان قصهچونان  گوناگون شهر  

برمی شهر  از  معنایی  روزمره  زندگی  در  در  سازند. که  که  می  هاروایتمعنایی  گیرد.  جان  
های بزرگی که ما در چارچوبش  یکی از مقوله  ؛ های سخن گفتن ماست »روایت یکی از شیوه 

نمیمی اجازه  ما  بیاندیشیم...  حیات  فناپذیری  کیفیت  روایت،  دهیم  و  کند  جلوه  معنا 
است امتناع  این  و    ؛ محصول  جهان  به  بخشیدن  معنا  بر  ما  لجوجانۀ  پافشاری  محصول 

 (.134، 1380 ،1یب بوند برگ، به نقل از آسابرگر )امان«زندگی
افسانه    موجودی  اساسًا  انسان  که  آنجا  در  )داستان ساز از  شهر  ساکنان  است،  سرا( 

سازند. این  هایی گوناگون و خاص از شهر برای خود می ، هر کدام داستان ر هایی از شه گوشه 
شود. »مردم متفاوت از  شان می گزیدن دهد و منجر به سکنی داستان به آنان معنای زیستن می 

رسند. دارای روابط گوناگونی در برخورد با ابزار تولید بوده، و همچنین پیشینه و  هم به نظر می 
شهر و  .  سابقۀ قومی و نژادی گوناگونی دارند. از نظر جنسیتی و شیوۀ زندگی متفاوت هستند 

آورند که در جای دیگر امکان  ود می هایی برای تحمل تفاوت به وج فضاهای وابسته به آن فرصت 
»هر شهری بنا به مقتضیات تاریخی، جغرافیایی،    (. 12،  1388  ، 2آن میسر نیست« )استیونسن 

کند. تاریخ، خاطرات و فضای ذهنی از عامالن  اقتصادی و تاریخی خاص خود شکل پیدا می 
متفاوت   مؤثر  این  هستند در  گون   ، بنابراین   ؛ شدن  اجتماعی  سپهر  شهری  دارد«  هر  اگونی 
متفاوت (. گوشه 1،  1396پور، )قلی  این  در  از شهر  هایی که  تفاوت   ؛ هستند   بودن سهیم هایی 

دانیم  شود. »ما نمی و شنیده نمی   است   اغلب تحت عناوین کلی کارشناسان و پژوهشگران پنهان 
شان  های  کنند و برای خیابان کنند و تا وقتی ندانیم شهرها چگونه کار می شهرها چگونه کار می 

(. این فهم، فهم  نظم  22،  1388،  3شوند« )جیکوبز مان حل نمی چه چیز نیاز دارند، مشکالت 
ها، احساس از بودن در مکان و نحوۀ زندگی  پنهان شهر است. نظمی که در خاطرات، داستان 

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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طورخاص منجر به احیاء امر خاص و انضمامی  کردن مردم نهفته است. فهم این مناسبات به 
این   نیز در  ما  از همین  ها روایت فهم    مقاله است. سعی  انضمامی مردم در یکی  ی خاص و 

است. »برخی افراد حاضر به روایت کردن    آباد دولت نشین به نام اصطالح حاشیه های به شهرک 
کردن  به روایت آنها را  کنند و  نیستند. عالمان علوم اجتماعی به آنها رجوع می   شان های حکایت 

و   می دعوت  وادار  حتی  تجربه یا  برخی  که  زمانی  در  نخستین سازند.  برای  را  روایت  ای  بار 
ای آشفته نظمی داده  که به تجربه طوری ای رخ دهد  نگرانه کنند، ممکن است معنابخشی پس می 

تجربه و ش  برخی  ندارد.  وجود  همیشه  معنابخشی  اما  خطی د.  توالی  و    ها  راحتی  به ندارند 
گوهای روایی بین پژوهشگران  و . در گفت روایت کرد آنها را همچون حکایتی منسجم  توان  نمی 

پذیرای   چندان  مردم  مردم،  و  روایتی    پژوهشگران کیفی  به  آنها  پدیداری  تجربۀ  زیرا  نیستند، 
 (.  36  ، 1388شود« )بژه،  داده می   خواندنی  تقلیل 

گزیدن از احکام کلی و انتزاعی و  ترین ضرورت این پژوهش برای ما دوریاولین و مهم
دیگر   اهمیت  است.  انضمامی  کاماًل  صورت  به  مسئله  این  به  حاضر  مطالعه  پرداختن 

حاشیهدیده مناسبات  شدن  فهم  و  آنان  روزمرۀ  زندگی  تجربیات  درآوردن  سخن  به  ها، 
پژوهشرونید است.  میشان  دست  این  از  نابرابری هایی  کاستن  جهت  در  رفع    ،هاتوانند 

ادغام بیشتر   ،تأمین برخی از حقوق شهروندی با توجه به نیازهای خاص هر منطقه   ،عدالتی بی
نگرانه در جهت رفع  معرفی آنان از نگاهی درونو  هاپذیر با احترام به تفاوت های آسیبگروه 

کید بر  مطالعه  وجود باشد. کوشش نگارندگان در  های مکلیشه ی محلی  هاروایتحاضر تأ
:  مطرح شد   سؤال  سههاست. برای نیل به این امر  آباد و فهم همدالنه آندربارۀ شهرک دولت

این عناصر چگونه در زندگی (  2  چه عناصری در زندگی اجتماعی ساکنان مهم است؟  (1
پذیر  نقش آن عناصر و شیوه زندگی روزمره در زیست(  3  روزمره ساکنان جای گرفته است؟

چگونه است؟   آباددولتکردن 
 

 .چارچوب نظری  2
نظریه به  ادبی معاصر مشهود است خودهای  »توجه  نقد  در  از نهضت      روایت که  بخشی 

الگوواره  تری در حیطۀ علوم انسانی و علوم اجتماعی است که تامس کوهن آن را تغییر  گسترده
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ی علوم طبیعی در سایر  هاروش با گذر از سیطره  و  (  1،  1393،  1نامد« )مارتین می  )پارادایم(
اند روایت فقط جایگزینی احساسی  تاریخ نشان داده  گونه که فالسفهعلوم اتفاق افتاد. »همان

اصول برای آمار و ارقام موثق نیست بلکه روشی است برای شناخت گذشته و این روش بر  
کنیم توان گفت ما در جهان روایت زندگی میمی  (. 1،  ای متکی است« )همانعقالنی ویژه 

 خواند« )هرمن، می  گری دوره روایت   3به نقل از مارتین کریس ویرت   2ای که هیوارینن»دوره
1393  ،52.) 

روایت کتاب  شناسی  خاستگاه  برمیبوطیقابه  ارسطو  کتاب در فصل سوم    . گردد ی  این 
ها تمایز قائل شد که اولین  میان بازنمایی یک ابژه توسط راوی و بازنمایی آن توسط شخصیت

عناوین دیگری با  شناسان  بعدها توسط دیگر روایت  و  بودشناسی  قدم در حوزه علم روایت
( فرانسوی )  واژه  ترجمه  شناسی پردازی شد. » روایتمفهوم مجدد  دستکاری و  

( معرفی  1969)  5دستور زبان دکامرون آن را در کتاب    4که اولین بار تزوتان تودوروف است  
واقع   . کرد  کنان روایت  ،در  ریمون  باور  به  تمام   6شناسی،  بر  حاکم  نظام  از  شرحی  هم 

را به    هاروایتتک  توان تکای را که ضمن آن میهم شیوه دهد وی داستانی ارائه میهاروایت
معنا نیست که  فرد نظامی همگانی مطالعه کرد. البته این سخن بدینهمنزلۀ محصول منحصرب

نظریۀ روایت و از طرف    مواردی که در    . جداگانه است  ۀشناسی دو مقولروایت و روایت  ۀنظری 
نیز کارایی پیدا کند«   هاروایتتک  اند در بررسی تکتوشود، میپردازان روایت ارائه مینظریه

( 1  تقسیم کرد:  توان به سه دورهمی  را از دیدگاه تاریخ آنشناسی  (. روایت10، 1392)حری،  
و   ؛ (1980تا    1960)از سال    ساختارگراییدوره    (2؛  ( 1960)تا سال    پیش از ساختارگرایی

از این   های روایتعناصر بنیادین در نظریهدر کتاب    7. دیوید هرمنپساساختارگرایی دورۀ  (  3
پساکالسیک»عنوان  با  بندی  تقسیم رویکردهای  و  کالسیک  می  «رویکردهای  برد.  نام 

ی  ها سالگرایی ُروس ریشه داشتند، در  نظریۀ ادبی صورت   که در    ،»رویکردهای کالسیک
ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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با آرای   1980  یافتند و تا اوایل دهه شناسان ساختارگرا گسترش  با روایت  1960  میانی دهه
 5، و ریمون کنان 4، جرالد پرینس3، واالس مارتین 2، سیمور چتمن1کسانی چون میکی بال 

روایت گرفتند.  نظام  و  روایتاصالح شدند  با  را  آن  نباید  که  پساکالسیک،  شناسی  شناسی 
نه دانست،  یکسان  روایتپساساختارگرا  به  تنها  را  کالسیک  برههشناسی  از عنوان  ای 

دربرمیگذشته دیدگاههای خود  بلکه شامل  گونهگیرد،  دربارۀ  تازگی  به  که  است  و  ها  هایی 
 (.  56، 1395ن، اند« )هرمکارکردهای روایی مطرح شده

تازه ،  همچنین موضوعات  که  است  پساکالسیک  رویکرد  همین  که  در  در  تر  پیشای 
توان کتاب مییابند. شناسی جای بحث نداشتند امکان ظهور میرویکرد کالسیک در روایت
را در همین رویکرد قرار داد. بژه روایت کردن    6بژه   . اثر دیوید ام  تحلیل روایت و پیشا روایت 

ای که داند. برخالف عدههای گوناگون علوم مییشوران حوزهها توسط اندرا بازگویی حکایت
از نظر او روایت آن چیزی است که   ،دانندبازگویی وقایع به ترتیب زمانی می  روایت را صرفاً 

انسانجامعه و  مورخان  می شناسان،  انجام  اجتماعی  علوم  دانشوران  دیگر  و    .دهند شناسان 
حکایاتی    ؛ هستند  هاروایتحکایاتی که همان پیشا  ؛ آنها است  زندگی  حکایت  ،داستان راویان

قطعه، ناهمگون و نامنسجم هستند. به تعبیر بژه »هیچ حکایت کاملی برای گفتن  که قطعه
های حکایت و در ها فقط در حال ردگیری قطعهها وجود دارند. آدموجود ندارد، فقط قطعه

ها و صحنه  نند، اما هرگز قادر به دیدن همههم بچسباه  تا آنها را ب  هستند  هاپارهحال ابداع تکه
 (.  32،  1388دیدن کل نیستند« )بژه، 

. بژه توضیح خود روشن کرد از نظر بژه باید  را  پیشاروایت  /پیش از هر چیز  مفهوم روایت
مقایس با  می  ۀرا  شروع  روایت  و  پیشاروایت  حکایت،  که مفهوم  است  معتقد  او  کند. 

رنگ و نیز قرار گرفته است. روایت نیازمند پی  «روایت»تر از  نای پایی« در مرتبه7»حکایت 
دهی و صرف گفتن سیر وقایع  رنگانسجام است. در  نظریۀ روایت، حکایت ساده، بدون پی

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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می پیشنهاد  را  پیشاروایت  بژه  قطعهدکناست.  پیشاروایت  نامنسجم،  .  غیرخطی،  قطعه، 
پی فاقد  تجمعی،  بدون  و  ماقبل  أرنگ  استمل  شرط  ؛ روایت  روایی   مثل  روش  در  بندی. 

پیشاروایت   است  پردازیحکایتنوعی  سنتی،  روایت    بندیشرطنوعی    و  ناقص  که  است 
َزَند. روایت میکامل می اش به حکایت را حفظ  کوشد برتری و سرآمدیتواند بدان دست 

دازی غیرخطی )که پرداند با حکایتبحران روش روایی در دورۀ مدرن این است که نمیکند.  
به این بحران  قطعه، چندصدایی و محصول عمل جمعی است( چه باید بکند. پاسخ بژه قطعه
.  د خوانی پیشاروایی میهاروش تر کردن رویکرد مرسوم است از طریق آنچه بژه آن را  فراخ

  است آن  تر از  تر و ناپیوستههایی قرار گرفته است که بسی ناپرداختهتمرکز بر تحلیل حکایت
با رویکردهای مرسوم تحلیل   بتوان  به 23شان کرد )همان،  که  پرداختن  بژه  (. هدف کتاب 

گزینه است.    هشت  پیشاروایی  گزینه  تحلیل  واسازی،  است    عبارت این هشت  تحلیل  از: 
شبکه تحلیل  تاریخ،  خرد  تحلیل  کالن،  روایت  بینامتنیت، تحلیل  تحلیل  حکایت،  سازی 

 و تحلیل مضمون. رنگتحلیل علیت، تحلیل پی
حتی ضد    گاهی حکایت پیشاروایت است و    . کند »حکایت در برابر روایت مقاومت می

(. تحمیل کردن نظم و انسجام جعلی به  25  روایت )امتناع از منسجم بودن( است« )همان،
کند »حکایت قطعه و ناهمگون و نامنسجم حکایت را به روایت تبدیل میهای قطعهتجربه

ای که در نظریۀ روایی  کاری شدهرنگ و بدون انسجام دستشدۀ پیتوالی  نظم دادهوقتی بدون  
تر از قطعهترجیح دارد گفته شوند، پیشاروایت هستند. اینها حکایاتی هستند ناپرداخته و قطعه

آنکه با معنی بخشی  َپسین فهمیده شوند.
های چندصدایی  بال شیوه دنکند که بهبژه در توضیح پنج بعد مهم پیشاروایت اذعان می

توان با استفاده از هر کدام از هشت شوکتان تاریخ. از نظر او میها و بیبه دنبال حاشیه  و  است
هرچند  ،  ای دیالکتیکی اندیشید و این وزنۀ ناعادالنه را روش روایی ذکر شده در باال به شیوه 

و نظریات    ها روش در قالب این    اهروایتتغییر داد. او راه رسیدن را در پرداختن به پیشا  ،اندک
با استفاده از نظرات    هاروایتروش تحلیل کالن    ،هاروش داند. یکی از این  مطرح در آن می

است. این روش تکنیک مورد نظر در این پژوهش  1مهمترین اندیشمند این حوزه یعنی لیوتار
ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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گونه که به دست آن  هاروایت»کالن  اندپیشاروایت  هاروایتتوان افزود که کالنباشد. میمی
پیشاروایت است. در اینکه چگونه یک حکایت    لیوتار مشهور شده نیز جدید نیست، اما قطعاً 

تن حکایت را پاک سازد، پیشاروایت است.  هایی گفته شود که شیوۀ قبلی گف تواند به شیوه می
صدایی از گذشته،  مند کردن هر کالن روایت تکغرض  ما ُخرد کردن کالن روایت و مسئله

جایگزین طریق  )صداهای  از  چندصدایی  و  متعدد(  )معناهای  چندمعنایی  شبکۀ  با  کردن 
حکایت پساممتعدد(  علم  که  آنجا  مدرنیست،  سازمانی   علم   است.  کوچک  بر  های  درن 

کید میایقطعه روایتی  گذارد، همچون کالنشدن  غیرخطی، چندصدایی و امپرسیونیستی تأ
می نمایان  کالنخطی  به  لیوتار  کل   هاروایتشود.  کردن  رد  وانگهی  است.  مشکوک 

شود مدنظر  رسد. بدیلی که در این کتاب ارائه میروایت چندان خردمندانه به نظر نمیکالن
در  نگارندگان  (. 45-46)همان،  متقابل روایت کالن و روایت محلی است« قرار دادن تأثیر
.اند پرداخته هاروایتبه خرد مقاله حاضر 

 روش پژوهش  . 3
  ها داده  است.   شناسیروایت  آن،  نظری   رویکرد   با  ترازهم  ،حاضر  مطالعه   شناسانهروش   بنیان

  با   که  است  شده  سعی  و  اندشده  گردآوری  زیسته   تجربه  و  مشاهده  مصاحبه،  فنون  طریق  از
  پژوهشی   هایپرسش  به   پاسخ  سمت  به  آمده،  دستهب  یهاروایت  در  موجود  مضامین  تحلیل

بگشاییم. راه موضوع  تحلیل و
گاهان می  مصاحبه.  تواند اطالعات ارزشمندی را در اختیار پژوهشگر قرار  مصاحبه با آ

 گیری نظری انتخاب شدند.  نفر بودند که به شیوه نمونه 20شوندگان دهد. تعداد مصاحبه
یسته  ساکن و متولد محله است. ایشان در روند تغییرات فیزیکی    نگارندگان یکی از    . تجربه ز

 و اجتماعی محله حضور داشتند و آگاهی عمیقی از بافت اجتماعی و فرهنگی محله دارند. 
پذیر در مشاهده صرفًا نگاه کردن نیست بلکه سعی شد که تمام عناصر رویت  .مشاهده

ارزیابی ش با هم و بر اساس چارچوب نظری پژوهش   وند. بر اساس عناصر جدول ارتباط 
، کالبد )بازار، مسجد، ...( و رفتار )خرید، تفکیک جنسی، ...( به مدت یک سال  (1شماره )
 روز با دقت مشاهده شدند.های گوناگون شبانهدر زمان
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 عناصر مشاهده شده . 1جدول  
 رفتاری  عینی  شکل
 مذهبی  مناسک غریبه/آشنا، جنسی،  تفکیک خرید،  هاکوچه  و )درون/بیرون(، خانه محله، مسجد، بازار، کالبد:

 

 ها تحلیل داده وتجزیه.  4
تحلیل   شیوه  موضوع،  ماهیت  به  توجه  میبه  با  تقسیم  قسمت  دربارۀ سه  نخست،  شود. 

کند. دوم، حضور قدرتمند بازارچه و نقش آن در  آباد بحث میگزیدن مردم در دولتسکنی
توضیح می  را  به شکلحیات شهری  روابط  دهد. سوم،  ارتقای  در  آن  نقش  و  گیری مسجد 

 پردازدمحله می
 خانه سهم ما است از جهان. 1-4

و   روزمرگی  است.  نشانهفهم  مردم  احوال  و  زندگی  کیفیت  ارزیابی  برای  معیاری  آن  های 
دهندۀ میزان کیفیت زندگی  های  گوناگون، نشانهای شهری به شیوه فرهنگ تنوع و تولد هویت

شهروندان به عنوان عامالن حیات شهری است. اهمیت این تنوع و احترام به آن، از جایی  
زیست شهری  فضای  که  برا است  شهروندان،جهانی  حافظۀ  که  تجاربی  است.  تجربه    ی 

سازد. هویت شهروندان در ارتباط  را از دل آشوبی متحرک برمیخود    هایها و داستاناطره خ
این تجارب موجب شکلبا مکان شکل می و  این گیرد  با  افراد  واقعی  و  قلبی  ارتباط  گیری 

میمکان بهها  مطوریشود  با  واقعی  ارتباط  در  فرد  زندگی  میکه  گره  زندگی  حیط  و  خورد 
های کمتر  ریزیتر و با برنامهروزمرۀ فرد مربوط به این تجارب خواهد شد. در شهرهای خالق

ها بیشتر خواهد بود و خاطرات نیز  تحمیلی امکان وصل شدن تجارب روزمرۀ مردم به مکان
تبدیل خواهد  تری در مکانحضور زنده مأمنی  به  این صورت شهر  دارند. در  به  ها  شد که 

یابد و مکان به فضایی  دهد، شهر هویت میی خودجوش و مردمی امکان تولد میهاروش 
گزیدن همواره با روایت عجین  گزیدن. سکنیتبدیل خواهد شد برای زندگی همرا با سکنی

ی مردمی که از دل موقعیت انضمامی زندگی روزمرۀ ساکنان امکان  هاروایتاست، خرده  
 نتیجۀ آن امر محلی متنوع و زیبا عیان خواهد شد.   یابد که دربروز می

دولت شهرک شهرک  معدود  از  نیز  روزگار  آباد  خود  انضمامی  حیات  در  که  است  هایی 
ها برگرفته از تاریخ کوتاه مدت شهرک  ها و برخی دیگر از مکانکند. نام اغلب کوچهسپری می
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های شهرک کوچۀ  نام یکی از کوچه  ،ها رخ داده است، برای مثالو اتفاقاتی است که در آن
شخصی به    ،گیری شهرک. در ابتدای شکلاستمانادار« به معنای صاحب یک گاو    حمه»ئه

نام احمد پس از مهاجرت از روستا به شهر، یکی از گاوهایش را همراه خود به شهرک آورد و 
ن ماجراست.  کرد. دلیل نامیدن کوچه همیدر منزل خویش واقع در این گوچه نگهداری می

ران«، کوچۀ »نانوا سنگکی«، کوچۀ »هالل احمر«، کوچۀ  رمهده  حمههایی مانند کوچۀ »ئهنام
»سینما«، کوچۀ »استریو رامین« و پاساژ »حمام عمومی قدیم« نیز همگی از این نوع هستند 

ها  های ُخرد مردمی دارند که حتی با وجود از بین رفتن اغلب این مکان که ریشه در داستان
دهندۀ حضور خاطرات زیسته  ها زنده و جاری است. این امر نشانهنوز رد پایشان در نامیدن

 انگیزد.  و انضمامی مردم است که احساس تعلق و عاطفۀ آدمی را برمی
حضور پررنگ مردم اهل تسنن و ُکرد زبان که عمومًا از شهرهای روانسر، جوانرود، پاوه،  

و  سرپل قصرشیرین  ازدواج،  ذهاب،  مثل  گوناگون  دالیل  به  شهرها  این  اطراف  روستاهای 
ها مهاجرت آشنایان به شهرک،  ترین آنآوارگی در جنگ، بیکاری، تحصیالت فرزندان و مهم

باعث شده که در خاطرات روستایی مشترکی سهیم باشند. خاستگاه مشترک سبب تسهیل در  
رابطهشکل اصگیری  است.  شده  صمیمیت  و  اعتماد  بهها،  ساکنان  بیشتر  ساکنان  واًل  ویژه 

شناسند و از زندگی شخصی و احوال روزمرۀ هم باخبر هستند. اهالی  همدیگر را می  قدیمی
بایی ندارند. البته این از درد دل کردن و طرح مسائل شخصی و دلتنگی هایشان برای دیگران ا 

شان  ل ساختارهای معنایی مشترک تر است که به دلیقبیل رفتارها در بین زنان و افراد مسن رایج
 شان دارند.  ای از سخنان طرف مقابلفهم همدالنه

، من خیلی دوس دارم که اینجوریه د شناسناینجا یکم شبیه آبادیه چون همه ُکردن و همدیگه رو می 
 ساله(.43فهمیم )فوزیه، چون حرف همدیگه رو می 

ی گوناگون درصدد هاروش رفته و به  هنوز فرهنگ روستایی از بین ن  در بین ساکنان  قدیمی
گزینی و فردیت  کند. اینان با خلوت آن هستند که در قالب روابط صمیمی تبلور پیدا میاحیاء

هایی برای به وجود آوردن  ای ندارند. در محله نیز امکانکه عناصر زندگی شهری است میانه
ها، بازارگردی، رفتن به مسجد  نشینی، دیدوبازدیدروابط و گریز از تنهایی وجود دارد: کوچه

 های گوناگون.در مناسبت
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ها  ها نمیان تو کوچه، هرچند زناونجا زن  های دیگه یکم فرق داره مثالً رفتار مردم اینجا با شهرک 
تونیم از احوال هم خبردار ها رو اذیت کنه اما ما نمی که میان تو کوچه شاید سر و صداشون بعضی 

آباد  تونم تو خونه تنها بمونم. زندگی برای من و دخترم تو دولتنمی   نشیم و نیایم بیرون، من واقعاً 
داداشم پارسال فوت شد  گه که محاله از اینجا بریم. زنمی خیلی راحت و خوبه، دخترم هم همیشه  

بودن هیچ و کمک خواسته  بودن  کرده  ناله  و  گریه  بود. دختراش هر چقدر  َکسرْی  کس  خونشون 
 ساله(. 52ومدن )عشرت، انیومده بود کمکشون، ولی اگه اینجا بود همه می 

نه، فردگرایی کمرنگ است.  گرایانه است. خارج از چهار دیواری  خازندگی در محله جمع
از نظر عده آنان در دولتهمین ویژگی که  ای اسباب آباد است برای عدهای مهم و دلخواه 

ها ناراضی هستند  از این آشنایی  های تحصیل کردهزحمت و ناخشنودی است. برخی جوان
 شود.  شان میزیرا موجب محدود کردن  

اسآباد محلهنظرم دولتهب پیرها  برای  اینجا همه همدیگه رو می ای  برای جوانان،  نه  و  ت  شناسن 
 ساله(.27تونم لباسی که دوس دارم بپوشم )شکوفه، سرشون تو کار همدیگه است، من حتی نمی 

گاه رضایت و نارضایتی شهرک است. در واقع عموم  آشنایی و ارتباط ساکنان با هم گره 
نبودن از جمله دالیل مهم آنان برای  اند و همین آشنایی و تنها  مردم از این وضعیت راضی

 آباد یا مهاجرت به آن است.  ماندن در دولت
اقوام دیگه اما چون آشناها و  مون ما وقتی از سرپل اومدیم کرمانشاه اول رفتیم جوانشیر و سرتپه 

 ساله(.28آباد ما هم اومدیم اینجا )شهال، اومده بودن دولت

هزار نفر در آن ساکن هستند.    36و اکنون  همگنی جمعیت محله سبب رشد سریع آن شد 
اکنون در دولت  در مکانی که  اولیۀ شهرک  نامیده می   20آباد  هستۀ  .  شود شکل گرفتمتری 

هایشان در محله سر قبر آقا تصرف  ساکنان اولیۀ شهرک در این مکان ده خانوار بودند که زمین 
های  رود این افراد تمام شهرک زمین ساله(. در ابتدای و   65آباد آمدند )آمنه،  شده و به دولت 

های بهداشتی و ... بودند.  خالی بوده و خانوارها نیز فاقد امکانات اولیۀ مانند آب، برق، سرویس 
»برای آنان    و به تعبیر باومن کسانی هستند که   این افراد اراده باالیی برای سکونت کردن داشتند 

در همان جایی جریان دارد که در آن ساکن    نبرد جهت بقا و دستیابی به جایگاهی آبرومندانه 
های مختلف ساختن محله را شروع  (. آنان به مرور و با تاکتیک 155،  1384،  1هستند« )باومن 

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ای را بنا نهادند )برای آگاهی بیشتر،  زنی گسترده کردند و برای دستیابی به کاالهای عمومی چانه 
(. دو رویداد مهم از دل زندگی روزمرۀ مردم این شهرک سربرآورد  1393  ، پور و همکاران نک: قلی 

ای  ای جان تازه که در کنار رشد و توسعه شهرک در سالیان گذشته به انسجام گروهی و هویت محله 
گیری »بازارچه« و فضای  شکل   ( 1بخشید. این دو در پیوند با فرهنگ جاف و مذهب تسنن بودند:  

ساخت »مسجد« که مکانی برای میثاق جمعی اهل تسنن  (  2کردی است؛  ثر از فرهنگ  أ آن که مت 
این دو  امر خودجوش و مردمی    ، به زندگی روزمرۀ مردم معنا بخشیدند   ، که است.  به مثابۀ دو 

شناختی سوق دادند. تعلق افراد به این دو مکان  آباد را از حالت نامکان به سوی مکان انسان دولت 
   شود. شان با این دو مکان کماکان حفظ می شهرک رابطۀ   تا حدی است که در صورت ترک 

از   که  میشه  سالی  چند  می   آباددولتمن  انجام  اینجا  رو  خریدهام  همۀ  اما  نماز    .دمرفتم  برای 
 ساله(. 40)غفار، جماعت و جمعه و تراویح هم حتما میام همین مسجد خودمون

آباد خیلی نزدیک باشه چون هم کارم  به دولتآباد برم حتما میرم جایی که  اگر قرار باشه از دولت
 ساله(.  40)عبدالله، تونم از مسجد جدا بشمکه نمی اینجاست و هم این

اهمیت با  دو  دولتاین  فضاهای  راستای ترین  در  بازارچه  تأثیر  و  اهمیت  هستند.  آباد 
معنابخشی به محله، برقراری روابط انسانی و احساس تعلق بیشتر است. هر کدام از این دو 
مکان در نسبت با هویت فرهنگی و دینی ساکنان شهرک به وجود آمده و بنا به دالیل خاصی  

 طور مبسوط به آن خواهیم پرداخت.بهادامه  درگسترش یافتند که 
 امر محلی، متفاوت و زیبا  .2-4

ها در حال افزایش هستند آنچه در نمای اول  در مواجهۀ نخست با شهرک از قسمتی که مغازه 
پارچهبه چشم می انبوه  مغازهآید،  از سردر  که  زنانه است  لباس محلی  رنگارنگ  های  های 

نیز    فروش دستها یک یا چند  بازارچه آویزان شده است. تقریبًا روبروی هر کدام از مغازه 
ب دارد.  مغازههایفروشدستیشتر  وجود  از  اجناس  بخشی  که  هستند  روبرو  به  های  را  شان 

اند. زندگی عدۀ زیادی از مردم شهرک به این بازارچه مرتبط خارج از محوطۀ مغازه کشانده
 زنان همیشگی آن هستند.  است زیرا افراد حاضر در بازار اغلب کسبه، خریداران و پرسه

گیری بود. در  واردان به شهرک در اوایل شکلولویت تازهمسئلۀ امرار معاش و شغل از ا
ی در  فروشدستهایی مانند کارگری، بنایی، کشاورزی و  همان زمان عموم مهاجران به شغل
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متری و در مکانی که اکنون سینمایی در  چهلخیابان  پرداختند. آنان در آخر  همین محله می
ا بساط کوچکی بر روی زمین داشتند که  کردند. هر کدام چرخ ی آن احداث شده فعالیت می

ان منبع  فروشدستکردند. این اجتماع کوچک  اجناس را بر روی آن به خریداران عرضه می
که در نزدیکی    تغذیۀ شهرک و رفع مایحتاج اولیۀ زندگی آنان بودند. غیر از سه یا چهار مغازه

 ان بود مغازۀ دیگری وجود نداشت.  فروشدستهمان 
اینکنم  فکر می  بودن  هافروش دستکه  دلیل  انتخاب کرده  بود  د اونجا رو  راست  این  تو همون  ه  که 

ای هم بود. یادمه که یکیش طبقۀ همکف خونۀ ما بود که لباس کوردی  های دیگهوتوک مغازه تک
 ساله(.34فروخت )فرانک، می 

این قسمت از شهرک در حال رشد و تبدیل شدن به هستۀ اصلی بازارچه بود.   50در دهۀ  
ان  فروشدستاین    1372در این مکان در حدود سال    «سینما بهمن»با ساخت سینمایی به نام  

صورت گروهی محل کاسبی خود را به کنار خیابان  محل کاسبی خود را از دست دادند و به
 ن نزدیکی بود انتقال دادند.  بلوار سمت چپ که در هما

بردم یادمه که  من یادمه که پدرم جای چرخش رو تغییر داده بود. گاهی براش آب یا چیزای دیگه می 
اومده بودن کنار این خیابون و یه عدۀ دیگه هم که زیاد نبودن کپرهای کوچکی درست کرده   دقیقاً 

بودن و رفته بودن سر بلوار. هر کدومشون جای مشخصی برای خودشون داشتن. چند نفر هم چرخ 
نداشتن که یکیشونم خیلی پیر بود جزء نفرای آخری بودن که وسایلشونو روی یه پارچه روی زمین  

 ساله(. 30شتن« )امین،گذامی 

جدید  مغازه مکان  اطراف  در  یافتند.  فروش دستهایی  افزایش  مرور  به  و  شد  ساخته  ان 
و چانه نزاع همیشگی  تازه محل  با  مکان  مأموران شهرداری  نظر  فروشدستزنی  از  بود.  ان 

ن  ان نیز ای فروشدستها نبود تصاحب کرده بودند.  شهرداری اینان مکانی را که متعلق به آن
مکان تازه را حق خود دانسته و به خاطر ضرورت امرار معاش با وجود تمام مشکالت موجود  

عقب تازه  مکان  ادامه  در  خود  کار  به  و  نکرده  اجرایی  نشینی  مأموران  گاهی  از  هر  دادند. 
ها به  کردن آنان، بردن وسایل و جریمهفروشدستشهرداری به قصد بر هم زدن اجتماع این  

شد. هنگام  ان و مأموران میفروش دستند که منجر به تعقیب و گریزهایی بین  آمدشهرک می
را    خود  ای بساطگرفت. عدههجوم مأموران، هیاهوی خاصی در این قسمت از شهرک درمی

ای هم  بستند که مأموران توان بردن آن را نداشته باشند. عدههایشان محکم میبر روی چرخ 
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اجناس آن که  بود  کمتر  به خانهمی  را جمعها  شان  و  منتقل    کردند  بود  نزدیک  که  آشنایانی 
شهرداری تصمیم به    1382زنی آنقدر ادامه یافت که در سال  کردند. این رویۀ فرار و چانهمی

نام برای تعیین امتیاز واگذاری شروع شد. ان گرفت. ثبتفروشدستهایی برای  ساخت دکه
ر پنج بخش )الزم به ذکر است که بخش آخر آن عدد د  122به تعداد    1383ها در سال  دکه

ها نیز در آن وجود دارد هنوز دیوار چینی نشده، غیررسمی است و که بیشترین تعداد غرفه
شود( های این پارت گرفته نمیشود از غرفههای دیگر گرفته میپولی که ماهیانه از تمام غرفه
ها از آنان گرفته  تدا پول کمی بابت این غرفهنام کرده بودند. در اب به کسانی واگذار شد که ثبت

ها  ( ماهانه مبلغ صدوپنجاه هزار تومان از صاحبان غرفه1398نیز )سال    شد. در حال حاضر
ها داده نشده است و شود. اما هنوز حق مالکیت خصوصی به صاحبان این غرفهگرفته می

ها بگیرد  گیری یا تخریب دکهسطبق قرار اولیه هر زمانی که شهرداری منطقه تصمیم به باز پ
 مالکین حق اعتراضی ندارند.

که   شد  اجتماع فروشدستچنین  از  مرور  به  خیابان  و  آمدند  جدیدشان  مکان  به  ان 
ها در ها در همان حوالی در ابتدای بلوار احداث شدند. مغازهان خالی شد. دکهفروشدست

ها تبدیل به مغازه  کف خانهطبقات همکم  دو طرف تا انتهای بلوار به مرور بیشتر شدند. کم
دنبال آن کرایۀ  های در این قسمت از شهرک فزونی یافت و بهها و مغازهشدند، ارزش خانه

ها بیشتر  های بلوار نزدیک به دکهها نیز سیر صعودی پیدا کرد. افزون بر این، تعداد مغازه مغازه
ن، روانسر و پاوه و استقبال مردم شهرک  شد. ارتباط زیاد اهالی با شهرهای جوانرود، کامیارا 

ها را به محل فروش اجناس زنانه )لباس های ُکردی زنانه، عمدۀ این مغازهبرای خرید لباس
ها در این  ی پس از آن ساخت چهار پاساژ به تعدد و تراکم مغازههاسالکردی( تبدیل کرد.  

مقام  در  کوچک  بازارچۀ  این  از  شهرک  مردم  خود  استقبال  و  حضور  کرد.  کمک  قسمت 
های دیگر به زن، خریدار و فروشنده منجر به توسعه هر روزۀ آن و ورود مردم از شهرک پرسه

های دو طرف ای شدن به کوچهمغازه  رایندف آباد به ویژه برای خرید لباس کردی شد.  دولت
دولت بازارچۀ  توسعه  به  منجر  که  دیگری  موضوع  کرد.  سرایت  نیز  ساخت  بلوار  شد  آباد 

آباد و اسالمیه بود. افراد زیادی از دیگر  هزار واحد مسکن مهر در زمین خالی میان دولتپنج 
 ها وارد این منازل مسکونی شدند.شهرک 
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آباد شدن و بازار رو شلوغ آباد خیلی خوب بودن، باعث پیشرفت دولتمسکن مهرها برای دولت
بود. همه جاف بودن    همگن آباد خیلی  کردن باعث شد مردم از همۀ قشرها بیان اینجا. قباًل دولت

به دولت بیشتری  باعث شدن مردم  و  وارد شهرک کردن  تنوع رو  تازه  ولی مسکن مهرها  بیان،  آباد 
 ساله(. 28ها بیفته )سمیرا، بازارچه سر زبونمسکن مهرها باعث شد 

های اصلی نزدیک به این بلوار نیز رونق ها نیز تا خیابانهمزمان با توسعه بازارچه، مغازه
کوچه و  مردم  گرفتند  روزمرۀ  زندگی  شدند.  متصل  بازار  این  به  مهر  مسکن  پیرامون  های 

 آنان به محله نیز همین است.تعلق  آباد با بازارچه عجین است و یکی از دالیلدولت
اومدیم دولت بازار زیاده و همۀ  ما  امکاناتش توی  امنیت داشت و  بود،  زیاد  اینجا  آباد چون آشنا 

یم رو واهخهمۀ چیزایی که می   افته و تقریباً کنه. احتیاجم به جای دیگه نمی احتیاجاتمون رو رفع می 
رفتم به مرکز شهر و اونجا خریدامو بار می ای یکای بودم و هفتهجای دیگه  خرم. من قبالً از اینجا می 

تره و مجبور نیستم برای خرید آباد خیلی کارم راحتدادم ولی این ده سالی که اومدم دولتانجام می 
 ساله(.  29 جاهای دیگه برم )الهام،

آباد زندگی کنم ولی  ومدم دولتانمی چیز جلو دست آدمه. اگه چند سال پیش بود  آباد همهتو دولت
تر شده، بازار خیلی بزرگ شده، تنوع االن وضعیتش خیلی فرق کرده، مسکن مهرها آمدن، شلوغ 

واقعاً  زیاده.  مثل شهرستاندولت  اجناس هم خیلی  یه شهر  یه شهر کوچیک شده،  مثل  ای ه آباد 
 ساله(.  28تره )سمیرا، اطراف که به جوانرود شاید شبیه

است. خود من اگه از اینجا برم شغلم ای دیگه بازارچههآباد با شهرک ظر من تفاوت اصلی دولتنهب
 ساله(.  42شناسم )مژگان، دم چون اینجا همه رو می رو از دست می 

روی ساکنان از حضورشان در  این بازارچه فضایی برای تجدید حیات شهری است. بدین
توجه این بازارچه از بین رفتن مرز و ننده و جالبمحله راضی هستند. یکی از وجوه متمایزک 

باشالر  تعبیر گاستون  به  بازار است که  و  بین زندگی  برون    1جدایی  و  بین درون  دیالکتیکی 
های پر رونق شهرک همان منازل مسکونی هستند که به مرور تغییر  جاری کرده است. مغازه

شان  وند داد. مستأجرانی که در بازار هستند سعیاند و بازار را برای آنان با زندگی پیکاربری داده
شان باشد تا برای  هایشان تا جایی که امکان دارد نزدیک به محل کسببر این است که خانه

ها  شدن مرز درون و برون باعث شده که زنان خانوادهرنگرفت و آمد دچار مشکل نشوند. کم
 فروشنده داشته باشند.نیز در بازار حضور فعالی به عنوان صاحب مغازه یا 

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ترند و  ها با خانومم خیلی راحتتونم تنهایی مغازه رو اداره کنم، تازه مشتری اگه همسرم نباشه نمی 
 ساله(.37هاشون نمیان از مغازۀ من خرید کنن )موسی، اگه همسرم مغازه نباشه خیلی 

شود  اده اداره می ها به صورت خانوادگی یا توسط دو سه تن از اعضای خانو تعدادی از مغازه 
 شوند که زنان نیز در آن نقش دارند.  شان شناخته می و در بین خود اهالی با نام خانوادگی 

تره، بیشتر اوقات خودم این مغازه مال من و پسرمه، پسرم خونش اینجا نیست و چند محله اونطرف 
نمی  باید  توی مغازه هستم و هیچ جایی  نباشم  اگه خودم  برم چون  زیادی تونم  برای مدت  مغازه 

 ساله(. 63زیادی بسته بمونه« )آمنه، 

هایی از این دست منجر به از بین رفتن تابوی حضور زنان در فضای بازار نزد مردم  نمونه
سنتی شد و آنان را به گروهی فعال و قدرتمند تبدیل کرد. شغل خیاطی نزد زنان نیز رونق 

 فراوانی دارد.
ی با بازار و تغییرات آن گره خورده است. ساعت بازگشت به  مدیریت و گذران زندگی اهال

خانه همان ساعتی است که خریداران عزم خانه کرده و بازار خالی از خریداران است. در ایام 
تر  سال که بازار هیاهوی خاصی دارد به دلیل حجم باالی کار مرز بین درون و بیرون شلوغ

برای گذران زندگی در درون الزم است در برون در جریان  شود زیرا آنچه  تر میتر و کمخانه کم
شود و بیشتر اهالی خانه  است. حتی ساعات خواب و خوراک نیز توسط برون مشخص می

شوند. هیاهوی روزهایی خاص در بازار مانند روزهای قبل از با این وضعیت هماهنگ می
های  یابد و ساکنان این قسمتمی  سال تحویل و عیدین از برون به درون و از درون به برون راه

کنند. بوی بهار و عود و سبزه، شهرک همراه تمام لحظات خود این تغییر و تحول را تجربه می
ان و گریۀ کودکان برای خرید و مزۀ شیرینی و صمنو تا لحظۀ تحویل سال  فروشدستصدای  

رای مدتی آنجا اطراق  شود و بها مهمان است. این تازگی  برون، مهمان درون میدر درون آن
 طور مداوم در حال کاستن و افزودن است.  کند و این دیالکتیک در طول سال بهمی

بازارچه همچنین به امکان حضور بیرون  شهرک در درون آن کمک کرد. بازارچه باعث  
ها به درون شهرک  شد دیگری امکان حضور یابد و اهالی شهرک این دیگری را بپذیرند و غریبه

گی را  اند. بازارچه تا حدودی غریبهافتند تا حدی که بخشی از زیست جهان شهرک شدهراه ی
های دیگر ورود افراد غیر ساکن  از بین برد. تا قبل از رشد بازارچه و رفت و آمد افراد از شهرک 
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ها را از پوشش و به شهرک امری ملموس و مورد توجه بود. ساکنان شهرک به راحتی غریبه
داد گاهی  پیش رخ می  هاسالدادند. در برخوردهایی که در  نشان تشخیص مینحوۀ حرف زد 

 بودیم. ها شاهد اتفاقات ناگواری برای غریبه
من خیلی بچه بودم شاید کالس اول یا دوم بودم. یادمه دو تا دختر مانتو شلواری که یکم مانتوهاشون 

ای آباد. صحنهدولتکاری اومده بودن  تر بود و یه ذره آرایش داشتن برای  تر و شیکبه ظاهر مدرن
که یادمه االن خیلی اذیتم میکنه یادمه که پسرای نوجوان و یه عدۀ دیگه که سن زیادی نداشتن دنبال  

بهشون متلک می  و  بودن  افتاده  بودن  از شهرک  فرار  تمام کسای اون دخترا که در حال  و  نداختن 
کردن. اون موقع مثل  به اون دو تا دخترخانم نگاه می   ای هم که اونجا بودن داشتن با دیدۀ تحقیردیگه

یا حتی پسرهای جوون یه چیز عادی باشه. برای مردم سنتی و  االن نبود که ظاهر متفاوت زن ها 
ای شرمانههنوز این چیزها رو ندیده بودن کار اون دو تا دختر کار بی ها  آباد که اون موقع مذهبی دولت
آباد چیه؟ ها راجع به دولتکنم که االن ذهنیت اون خانمشد. گاهی با خودم فکر می محسوب می 

 ساله(.28آباد اومده باشن و این تغییر رو دیده باشن )پروانه،ی اخیر به دولتها سالامیدوارم تو 

داوم  رشد و توسعه بازارچه و تبدیل آن به کانون فروش لباس زنانه کردی، منجر به حضور م
آباد را از انزوا بیرون افرادی از نقاط دیگر شهر یا شهرهای اطراف شده است. بازارچه دولت

 کشید و روابط اجتماعی را از منظرهای گوناگون شدت بخشید.
ها فالنن و بهمانن من بدون اینکه بشناسمشون ازشون خوشم حقتر اونقدر گفته بودن که اهلپیش
باهانمی  نداشتم  دوس  و  عدهومد  یه  وقته  چند  که  االن  ولی  کنم.  معاشرت  اومدن  اشون  شون 

 ساله(.38های خوبی هستن« )لیال،  کردم و چقدر آدممون شدن فهمیدم که کاماًل اشتباه می همسایه

ین »اهل ئآ  متعلق بهکار« یا همان عید یاران که  در خود بازارچه نیز در عید تاریخی »خاون
دکه ورودی  قسمت  در  است،  جشن  ا  هحق«  برای  خروس  و  انار  فروش  مشغول  روز  سه 

با مردم اهل حق رابطه ای است که درون  برون آن است و هستند. تعامل اجتماعی شهرک 
 رشد بازارچه به درونی شدن آن کمک کرده است.

از جهان    بخشی  به  در عرصه عمومی  زن  و حضور  غیر  با  آشنایی  پذیرش »دیگری«، 
و تحرک   های بسیاری را پشت سر گذاشتهنان محدودیتفرهنگی محله بدل شده است. ز

ویژگی که  زنانی  با  تعامل  طریق  از  نیز  مردان  کردند.  تجربه  را  چشمگیری  های  اجتماعی 
روابط   شاهد  و  کردند  بازاندیشی  خود  فرزندان  و  زنان  با  مواجهه  در  دارند،  متفاوت 

 تری در این حوزه هستیم. گیرانهسهل
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تونستم زیاد بگردم یا هر لباسی رو شدم و نمی آباد خیلی اذیت می تو دولت  من قبال از زندگی کردن
دونستن و فکر های بدی می هایی که شبیه خودشون نبودن رو زنبپوشم چون مردم اینجا اصال زن

کردن که مانتو کردن هر زنی که مانتو شلوار بپوشه حتما یه ریگی به کفشش هست. اونها فکر می می 
کرد و حتی گاهی با  خیلی من رو اذیت می   مسئلهرن مدرسه، این  ای دخترایی  که می شلوار فقط بر

یم و آ های متفاوت میان اینجا که ما اصاًل به چشم نمی شد ولی االن اینقدر زنهمسرم دعوامون می 
 ساله(.27ها برای همه عادی شده« )سمیرا،این طرز پوشش و رفت آمد خانم

بازارچه فضایی مناسب برای گذران اوقات فراغت زنان در محله است. در نبود فضاهای  
 ی برای ارتقای حیات شهری دارد.مؤثرعمومی ورزشی، فرهنگی و هنری بازارچه نقش  

 خاطرۀ درد، مسجد و زندگی روزمره. 3-4

مذهبی بر آن مستولی است. افراد  نسبتًا  هایی است که فضایی  یکی از شهرک   آباد دولت شهرک    
هستند    ( ها ها و اهل حق سه دستۀ عمدۀ آن شیعیان، اهل تسنن ) های متفاوت دینی  زیادی از گروه 

های تندرو  شوند. حتی برخی از گروه های کوچک دیگری نیز می ها شامل دسته که هر کدام از آن 
های امنیتی  هایی از طرف سازمان د دارند که موجب به وجود آمدن نگرانی مذهبی در شهرک وجو 

حضور بازارچه، اتفاقات پیرامون     ، زعم نگارندگان اند. به و حساس شدن نسبت به این شهرک شده 
سطح مدارای    ء فکری و ارتقا   ت ی اخیر به خنثی نمودن این جریانا ها سال بازارچه و رشد آن در  

اند و  های گوناگونی مسجد و بازارچه به هم مربوط یی داشته است. به شیوه این افراد تأثیر بسزا 
های عقیدتی مسجد  ای از فروشندگان، کسبه و خریداران بازارچه مربیان و شاگردان کالس عده 

ه  ب هستند. حضور اهالی مسجد در بازارچه و همچنین حضور خود بازارچه در شهرک توانست  
واضح است که ادیان و مذاهب متفاوت  ندرو را مهار و متعادل کند. اشکال گوناگون این جریانات ت 

هر کدام دارای نمادهای گوناگونی برای به جای آوردن مناسک دینی هستند که مسجد بارزترین  
گاه اصلی به جای آوردن  آباد دو گره ها در دین اسالم است. دو مسجد موجود در شهرک دولت آن 

دسته  برا عبادات  شهرک  در  می جمعی  سنی  و  شیعه  مردم  نیز  ی  شهرک  حق  اهل  مردم  باشد. 
ترین آنان  دهند که یکی از به نام نامند انجام می را توسط افرادی که خود سید می های خود  مراسم 

کنند. دو  حق در موارد مربوطه به ایشان رجوع می کند و مردم اهل آباد زندگی می در شهرک دولت 
های شهرک هستند. مسجد  متعلق به اهل تسنن و اهل تشیع   مسجدی که در شهرک وجود دارند نیز 

 باشد. ها می منین متعلق به شیعیان و مسجد محمدالمصفی نیز متعلق به اهل تسنن ؤ امیرالم 
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د. برای اهالی اهل تسنن شهرک نباشمی  اهل تسنن  آباددولتقریب به اتفاق اهالی شهرک  
شهرک   در  مهم  مکان  دومین  محمدالمصطفی  زندگی دولتمسجد  از  بخشی  است.  آباد 

های اهل تسنن شود. در بیشتر خانوادهروزمرۀ مردم اهل تسنن شهرک در این مکان سپری  می
طور متوسط از هر خانواده یک یا دو نفر به مسجد مربوط است که یا از اعضای  شهرک به

می مسجد  کادر  و  برایاصلی  شهرک  مردم  هستند.  نمازگزاران  جزء  یا  و  نمازهای    باشند 
طور مکرر با مسجد  های عقیدتی و نماز جمعه بهجماعت، نماز عیدین، نماز تراویح، کالس 

در ارتباط هستند. این مسجد توسط شخصی به نام شیخ حسن رستگار ساخته شده وبه همین 
خاطر در بین اهالی به نام مسجد شیخ حسن معروف است. در ابتدای امر قرار بر ساخت  

آباد در آن ساخته شده حاضر پاسگاه دولتحالمتری و مکانی که درر چهلاین مسجد در آخ
است بوده که شهرداری با ساخت مسجد در این مکان مخالفت کرده و مانع ساخت آن شده  

دراز را تشکیل آباد به سمت درهمسجد در مکانی که اکنون لبۀ انتهایی دولت  ،است. در نهایت 
ن رستگار قبل از آن نیز موفق به ساخت حدود ده مسجد دهد ساخته شده است. شیخ حس می

با    1359شهرستان روانسر نیز شده است. ایشان در سال    در دیگر روستاها و یک مسجد در
آباد نیز شد.  های مردمی موفق به ساخت مسجد محمدالمصطفی در دولتآوری کمکجمع

فردی جدی،    خا ایشان بودند شیی حیات شیخ همرهاسالبنا به گفتۀ نزدیکان و افرادی که در  
از  جلوگیری  باعث  حدودی  تا  ایشان  خلق  همین  است.  بوده  مزاج  تند  کمی  و  روراست 

و عبادت کردن در آن ترها به مسجد بوده. ایشان در مدیریت مسجدویژه جوانوآمد بهرفت
 اند.دانستهمکانی برای عبادت کردن می بسیار جدی بوده و مسجد را صرفاً 

ومد مسجد حتما باید نماز یا  اگذاشت هیچ کس تو مسجد حرف بزنه. هر کسی که می شیخ نمی 
بردن، شاید به خاطر  خوند و حق حرف زدن با دیگران رو نداشت. همه ازش حساب می قرآن می 

 ساله(. 28همین مردم اون موقع زیاد مسجد نمیومدن« )عرفان، 

گونه رودربایستی و تعارفی و با در منگنه قرار دادن افراد از  تی گفته شده که بدون هیچح
گرفته است. گفته شده حتی کادوهایی که توسط مردم به  آنان برای ساخت مسجد کمک می

کردند. خانوادۀ شیخ شامل چهار پسر، هفت  شد را نیز خرج مسجد میخود شیخ اهدا می
کردند. مسجد در  که در خانۀ کوچکی در حیاط مسجد زندگی میشده  دختر و همسرشان می
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شد. نماز شده که نمازهای جماعت کوچکی در آن خوانده میابتدا شامل مکان کوچکی می
و همراهی عده امامت خود شیخ  به  غیررسمی  به صورت  این مسجد  در  نیز  که جمعه  ای 

اعضای اصلی مسجد در اوایل    شد. اند در آن به جای آورده میدوستان همیشگی شیخ بوده
ها، دوستان شیخ و عدۀ کمی از اهالی شهرک  اش تا چند سال بعد اغلب فامیلگیری شکل

کالس  به  رفتن  قصد  که  شهرک  اهالی  از  بیشتری  عدۀ  است.  عقیدتیبوده  مذهبی،  ـهای 
داشته را  عیدین  و  دارد نمازهای جماعت، جمعه  قرار  مرکز شهر  در  که  به مسجدجامع  اند 

از مسجد کالس می به رفتند. همچنین خارج  را  دینی  و مسائل  عقیدتی وجود داشت  های 
 شد.  کردند و از مسجد استفادۀ کمتری در این موارد میمندان تدریس میعالقه

خبری خود در حال سپری کردن روزگارش بود. ناگهان خبر مسجد در این سکوت و بی
تمام شهرک را دچار شوک بزرگی کرد.    1383شیخ حسن و یکی از پسرانش در سال    مرگ 

 برای چند روز زندگی روزمرۀ شهرک به تعلیق درآمد.
نظم معمولی شهرک به هم ریخته بود. من اون موقع تو همون مدرسۀ روبروی مسجد بودم. خیلی 

خواستن که مدرسه رو تعطیل کنن  کردن، حتی می رفتن و گریه می های اهل تسنن کالس نمی از بچه
 ساله(. 28نه، )پروا 

این واقعه تجربۀ رنج عمیقی برای مردم اهل تسنن شهرک بود که برای همیشه تبدیل به 
ترومایی در اذهان آنان شد. این واقعه به وقایع تلخ دیگری گره خورد و اهالی شهرک بعد از  

روانۀ مسجد شدند. کمک فوج  فوج  درد و حسرت  از  پر  واقعۀ  به مسجد  این  های مردمی 
شد و از هر طرف به یاری مسجد شتافتند. به دلیل فزونی بیش از حد کسانی که به  سرازیر  

وسازهایی  تر شد و چندین بار دست به ساختمسجد آمدند مسجد به لحاظ وسعت نیز وسیع
حاضر نیز در دست تعمیر است و یکی از بزرگترین مساجد اهل تسنن در آن زدند که درحال

که رجوع مردم شهرک به مسجد    ن گفت بعد از این حادثه بود تواباشد. میدر غرب کشور می
پا شد. از طرف دایرۀ   به  تمام نمازها با جمعیت زیاد در آن  افتاد و  اتفاق  در سطح وسیعی 
مرگش   زمان  تا  که  شد  معرفی  مسجد  به  مالابراهیم  نام  به  دیگری  جمعۀ  امام  روحانیت 

طور نماز جمعه نیز در آن به ، استقبال گستردۀ مردمجمعه مسجد بود. به خاطر حضور و امام
رسمی خوانده شد و کرمانشاه جزء معدود شهرهایی شد که در آن دو نماز جمعه توسط اهل 
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شود. اقامۀ نماز جمعه در مسجد شیخ رخداد بسیار مهمی است تا ها در آن خوانده میتسنن
م امام جمعه دارد نه امام جماعت، و  جایی که امام کنونی مسجد اصرار به نامیدن خود با نا

باشد که در این مسجد حدود شش هزار نفر و حتی بیشتر برای اقامه نماز  دلیلش نیز این می
که این رقم برای مسجد شافعی دو هزار نفر است. خواندن  کنند درحالیجمعه به آن رجوع می

های دیگر و شهرستان  نماز جمعه در این مسجد منجر به شناخته شدن این مسجد در شهرها
آباد  شد تا جایی که مقامات باالی ادارات نیز در برخی از نمازهای جمعه همراه مردم دولت

نشین دیگر نیز غسل میت  های سنیشهرستان  شدگانفوت هستند. در این مسجد بسیاری از  
دالیل  به همین خاطر و    . شودشان در همین مسجد مراسم ختم گرفته میشوند و برایداده می 

برای و  نیز محترم و محبوب است  آنان  نزد  این مسجد  اهمیت خاصی  شخصی دیگر  شان 
رابطه و  آشنایی  البته  پیشینهدارد.  و  شهرک  مردم  قبلی  این  های  با  مشترک  فرهنگی  های 

تشهرستان بیشترین  نیز  أها  حاضر  حال  در  است.  داشته  مسجد  با  اینان  آشنایی  در  را  ثیر 
ری هر روزه در قسمت زنان و مردان دایر است که بسیاری از جوانان  های متفاوت بسیاکالس 

می شرکت  آن  در  کالس شهرک  بر  عالوه  مذهبیکنند.  کالس ـهای  و عقیدتی،  درسی  های 
و هر سال چند نفر از      شودترها و نوجوانان کنکوری تشکیل میکنکوری متنوعی برای جوان

 های برتر کنکور از بین آنان است.  رتبه
های ماه مبارک رمضان و صبح روزهای عید فطر و قربان روزهای  وزهای جمعه، شبر

و باعث همدلی و است  متفاوتی در شهرک است که مسجد بانی و مسبب اصلی این تفاوت  
شود. از  در بین مردم اهل تسنن و کرد زبان شهرک می  نزدیکی هرچه بیشتر اهالی مخصوصاً 
که در سطح درحالی  ،اندازده در کل شهرک طنین می فاصلۀ دور صدای بانگ، اذان و خطب

زنان  شهرک شاهد شتاب دسته برای  به مسجد هستیم. مسجد  برای رسیدن  اهالی  از  هایی 
تر مایۀ حیات است و مسجد برای آنان تبدیل به حوزۀ خصوص زنان مسنبهاهالی شهرک و  

ای که در این کلی واقعهرطوشان ممکن نیست. بهعمومی شده که زندگی کردن بدون آن برای
گاه باعث  هاین مسجد را از هزاران مسجد دیگر متمایز کرده و ب  ،مسجد رخ داد صورت ناخودآ

وآمد بیشتری به آنجا دارند شده  کسانی که رفتویژه  بهایجاد همدلی و همبستگی بین اهالی  
 است.
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توسط اهالی در  طبق آنچه گفته شد بازارچه و مسجد دو عنصر مهم در برساخت معنا   
برآمده از اتفاقات انضمامی و خاصی هستند که در شهرک رخ    هر دو مکان شهرک هستند.  

اند. الزم به ذکر است »نامکان هم، مثل مکان، به شکل ناب داده و با گذر زمان قدرت یافته
ند.  شوگیرند، روابط در آن باز برقرار میها در آن دوباره شکل میو مطلق وجود ندارد؛ مکان

رود اولی هرگز به کلی از میان نمی ،های مخالف هم هستندمکان و نامکان بیشتر مثل قطب
اند که چندین بار پاک و رونویسی یابد، مثل توماری قدیمیو دومی هرگز به تمامی تحقق نمی

(. پس  99،  1387،  1ژه اُ شود« )تقریر می  ها بازی آشفتۀ هویت و رابطه دائماً اند و در آنشده
توان گفت که بازارچه و مسجد تنها دو تالش کوچک برای مکان کردن این شهرک توسط می

ها این نکته است که مانع مرگ این تالش   نمایدمیآنچه حائز اهمیت  مهاجرین بوده است.  
هایی خلق کنیم که  شویم و کمک کنیم تالش بیشتری برای مکان کردن رخ دهد و داستان

شود  را میسر کند. نکتۀ دیگر این است که هیچ داستانی به تمامی نقل نمیگزیدن افراد  سکنی
و زندگی  آباد  دولتدهنده سیمایی کلی از شهرک  و بدانیم آنچه گفته شد به هیج وجه نشان

جهان  هایش نیست. این گفتار خالی از هرگونه سخنی راجع به زیستروزمره در آن و داستان
های آن بخش از های روایتها و الیهبود و حتی به تمامی جنبه  در شهرک   اقوام و ادیان دیگر  

هایی معین از ساکنان که در این نوشته به میان آمدند نیز نپرداخت. آنچه گفته شد، به جنبه
 جهان ساکنان اهل تسنن و کردزبان در این شهرک راجع بود. زیست
 

 گیری نتیجه .  5
آباد  ی خرد در شهرک دولتهاروایتحاضر تالش شد روایتی هر چند مختصر از  مقاله  در  

ها ماندن  توصیف و تحلیل شود. برای فهم عمیق روابط، مناسبات و معناهای برآمده از مکان
نشینان نیز با این قبیل جهان حاشیهمدت الزم و ضروری است. فهم زیستو سکونت طوالنی

سهیم  شان  ها زندگی کرد و در تجربیاتاید سعی نمود با آنها ممکن خواهد شد و بپژوهش 
گوشۀ کوچکی از چگونگی برساخت معنا در زندگی اهالی این شهرک و    مقالهشد. در این  

 آن عیان شد.   تالش برای مکان کردن
ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هستند که در رابطه  آباد  در شهرک دولتبازارچه و مسجد دو عنصر مهم در برساخت معنا  
دو شخصیت  این    واجد معنایی مشخص شدند وبا اتفاقات خاصی که در شهرک رخ داده  

 زبان به سخن گشودند.  در این پژوهش  ـ یعنی بازارچه و مسجد ـ اصلی
رشد بازارچۀ خودجوش و مردمی  مرتبط با فرهنگ قومی منجر به تغییراتی در مکانیسم  

خارج  ای و منفک خود  آباد از حالت جزیره رچه باعث شد دولتزندگی روزمرۀ اهالی شد. بازا 
ها پذیرفته شود و زنان  باعث شد تفاوت   . همچنینهای دیگر رابطه پیدا کند و با شهرک   شده

شدت کاهش یابد. بازارچه تبدیل به فضایی عمومی  هاز آزادی بیشتری برخوردار شوند و فقر ب
ن در اشکال گوناگون حضور یابند و تبدیل به  برای نفس کشیدن شهرک شد و کمک کرد زنا

 .شته باشد مکانی شود که در آن حیات، سرزندگی، معنا، کار و امنیت وجود دا 
مسجد شهرک نیز ـ به مثابه دومین عنصر مهم ـ مسجدی خاص و متفاوت از مساجد  
  دیگر است که داستان خاص خود را دارد و خاطره مرگ شیخ در آن تبدیل به خاطره جمعی 

دردناکی شده است. این اتفاق منجر به رجوع مستمر مردم به مسجد شده و این مکان به مثابه  
ساکنان اهل تسنن و دومین عنصر یا شخصیت مهم در جهت ایجاد حفظ همدلی و نزدیکی  

 ای عمومی در شهرک شده است.  کردزبان عمل کرده و تبدیل به عرصه
 

 تضاد منافع 
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