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 چكیده 

های  نشینی، از موانع توسعۀ پایدار شهری است. یکی از جلوه شدن حاشیه بسط و بازتولید و دائمی
ویژه تهران، اجتماعاتی مسکونی است که  شهرهای ایران و به نشینی در کالن خاص و البته متمایز حاشیه

لحاظ فرم و  اند، ولی به وبیش منظم شهری جوانه زده الی سامان کم ون بافت شهری و البههرچند در در
اند و سهمی از شهر و امتیازات آن ندارند. این نوع از اجتماعات را  ساختار با شهر پیرامون خود بیگانه

طور  دهند، به نشینی موردبررسی قرار می بودن اسکان در آنها ذیل ادبیات حاشیه دلیل غیررسمی که به
دستی و محروم این  مانند و پایین طور ضمنی بر خصیصۀ جزیره نامند. این تعبیر به می« کلونی»متعارف 

حال مغفول!  هایی معروف در عین ها اشاره دارد. محله سعیدآباد از منطقۀ شادآباد تهران کلونی محیط
نگاری شهری،  وهی برای مردمدارد. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از الگوی دکتر فک

ها ارائه  در این کلونی« مناسبات قدرت و مدیریت شهری»و « ابعاد اقتصادی»نگارانه از  توصیفی مردم
گزینی، اتفاق  بهبود وضعیت زندگی یا خروج از این وضعیت مسکن شود. نتایج حاکی از آن است که

های آن از باال و  ل تغییر یا تمهید امکانماند اعما یا رخدادی است نادر. تنها امکانی که باقی می
واسطۀ نهادهای رسمی است. ولی اَشکال حضور نهادها و نمایندگان مدیریت شهری و عملکرد  به

اعتماد و  تبانی مبتنی بر عدم»گیری مکانیزم  ها، منجر به شکل مبتنی بر نگرش کاروانسرایی به این محل
 سازد. تحول بنیادی از این مجرا را نیز منتفی میشده است که امکان ایجاد « بدبینی متقابل

نشین، مناسبات قدرت،  نگاری ، کلونی، اتاقک نشینی، تجربۀ زیسته، مردم حاشیه :کلمات کلیدی
 مدیریت شهری
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 طرح مسئله

بندی  نشین طبقه توان ذیل عنوان حاشیه لحاظ وضعیت سکونت، می ها نفر در جهان را به میلیون

کند ولی به علل  شود که در شهر زندگی می نشین به کسی گفته می حاشیه کرد؛ در بیانی کلی،

گوناگون نتوانسته است جذب نظام اقتصادی و اجتماعی شهر شود و از خدمات شهری استفاده 

های بسیار، عموماً تحت عنوان  رغم تنوع و پیچیدگی ای که به (. پدیده626: 6812کند )درکوش، 

های  نظران و مکاتب مختلف با تعابیر و نام شود، از دیدگاه صاحب می نشینی از آن یاد کلی حاشیه

 بندی شده است: مختلفی در تحقیقات اجتماعی و شهری صورت

 (69: 6818زاده،  نشینی )هادی های مرتبط با حاشیه واژه -6جدول 

 معادل انگلیسی مفهوم

 Informal settlements های غیررسمی سکونتگاه

 Low Income settlements درآمد اد کمهای افر سکونتگاه

 Semi-permanent settlements دائم و موقتی های نیمه سکونتگاه

 Shanty town های آلونکی سکونتگاه

 Spontaneous settlements های خودرو سکونتگاه

 Unauthorized settlements های غیرمجاز سکونتگاه

 Unplanned settlements نشده ریزی های برنامه سکونتگاه

 Uncontrolled settlements نشده های کنترل سکونتگاه

 Irregular settlements های نابهنجار یا نابسامان سکونتگاه

 Marginal settlements نشین های حاشیه سکونتگاه

نشینی، از موانع توسعۀ پایدار شهری است. الگوهای  شدن و بازتولید حاشیه بسط و دائمی

ای و بومی مختلفی  ها و متغیرهای زمینه شینی بسیار متنوع و در عین حال متأثر از مولفهن حاشیه

گذاری در این زمینه را  ها برخی اوقات تجویز الگوهای کالن سیاست هستند. این پیچیدگی

های درباره و پیرامون  سازد. این وضع موجب شده است، مطالعات و پژوهش غیرممکن می

ها آنچه  تر نیز تعریف شوند. در این پژوهش تر و موردی های کوچک اسنشینی در مقی حاشیه

عنوان  نشینان به های کالن مدنظر است، پرداختن به وجوه خُردی است که حاشیه بیش از تحلیل
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گریبانند. بسیاری از مسایل یا رفتارهای  به عامالنی فعال در زندگی روزمرۀ خود با آنها دست

های شناختی و عاطفی به وضعیتی است  نشینی، ناشی از پاسخ شیهخاص برآمده از موقعیت حا

هایی  نشینان بازنمایی یابند. در این معنا، حاشیه می« نشین حاشیه»نشینان خود را در آن،  که حاشیه

 شان است. نشینی سازند که شاکلۀ فهم آنها از وضعیت حاشیه از وضعیت خود برمی

ای در توسعه اقتصادی ملی بر عهده دارد، به دلیل  هکالنشهر تهران در عین اینکه نقش عمد

ها و جمعیت از  جایی و تغییر مکان فعالیت رویه که در نتیجه جابه گسترش فضایی نامنظم و بی

های اجتماعی مختلفی را  مرکز شهر به خارج از شهر و پراکنش در نواحی فراشهری بوده، آسیب

ترین کالنشهری مبدل ساخته  ، تهران را به مهموجود آورده است. فرآیندهایی از این دست به

نشینی  های خاص و البته متمایز حاشیه نشینی است. یکی از جلوه است که درگیر با مسأله حاشیه

الی سامان  ای است که هرچند در درون بافت شهری و البه در تهران، اجتماعات مسکونی

لحاظ فرم  ه آن سوی دیوارهای آنها، بهمحض گذار ب اند، ولی به وبیش منظم شهری جوانه زده کم

اند و سهمی  شویم که گویا با شهر پیرامون خود بیگانه رو می و ساختار با الگوهای سکونتی روبه

وباروهای آن  هایی متروک است که برج ها شبیه به قلعه از آن ندارند. ساختار فیزیکی این محیط

های پیرامونی این  اند. شهری ن به دور آن کشیدهرا نه ساکنان محروم داخل آن، که گویی پیرامونیا

ها چه رازهای مگویی وجود  خواهند از چه چیزی مصون بمانند و در داخل این قلعه ها می کلونی

کم در ابعاد مطروحه بتواند روشنایی  دارد؟ این همان پرسشی است که امید است این مقاله دست

 بر آن بتاباند.

حال مغفول دارد که  هایی معروف در عین آباد تهران کلونیمحله سعیدآباد از منطقۀ شاد

تردد  بودن، محل ِدستی دلیل دم وآمد برخی خبرنگاران و شاید به واسطه رفت چندی است به

تر از آنی که  ها کم زنانی شده است که در بازدیدهای خود از این کلونی مردان و سیاست سیاست

شان، ساختاری بس پیچیده دارند.  در پس دیوارهای کوتاههای کوچک،  بینند. این کلونی باید، می

یابد. در کنار  نحوی نامرئی به فراسوی این دیوارهای کوتاه امتداد می نشینی ایشان به حیات حاشیه

بخشد و نسلی را برای  هایی را تداوم می زای چنین محیط این رابطه متقابل، آنچه حیات آسیب

سازد، خود بس  می -عنوان شهروندی از شهر  و به -از بیرون زندگی درون این دیوارها مهیاتر 



 

 

 

 

 

 0911، شماره دو، پاییز و زمستان  72شناختی دوره مطالعات جامعه   087 
 

 

توان گفت این است  ها می جای تأمل و درنگ است. آنچه در همین بادی امر دربارۀ این کلونی

توان حضور شهر و  شهرند؛ در این معنا که چارسوی آنها می هایی در شهر و بی که محیط

ونقل و  های حمل لب خیابان و فضای سبز و سامانهترین متولی آن یعنی شهرداری را در قا اصلی

ها با  ها گویی تمام نسبت های فرهنگی و ... دید اما با ورود به محیط درونی این کلونی محیط

ها نیز گسست عمیق و  گردد. نخستین مراجعات به ادراک ساکنان این گاراژنشین شهر منقطع می

دانند و  کند. آنها خود را از شهر نمی ا گوشزد میسوی دیوارها ر فاصلۀ پرناشدنی میان این و آن

ها چه راهی در پیش است؟  شهروند نیستند. ماهیت این فاصله چیست و از شهر تا این کلونی

نگارانه از تجارب  برای پاسخ به پرسش کلی مزبور در این مقاله تالش خواهد شد گزارشی مردم

در « مناسبات قدرت و مدیریت شهری»دگی و از زن« ابعاد اقتصادی»نشینان در  زیستۀ این حاشیه

جهان  های ایجاد و تثبیت این فاصلۀ نامرئی میان زیست ها ارائه شود و مکانیزم این سکونتگاه

های این  توان پرسش ها و حیات شهری موردواکاوی قرار گیرد. بنابراین، می ساکنان این کلونی

 صورت زیر مطرح کرد: مقاله را به

 شهای پژوه پرسش

نشینی )وضعیت اشتغال و مشاغل موجود و معیشت غالب؛ میزان  ابعاد اقتصادیِ تجربۀ حاشیه -

های موردبررسی  ها؛ میزان تحرک اجتماعی در مشاغل( برای ساکنان کلونی درآمدها و هزینه

 چیست؟

های موردبررسی مناسبات قدرت و مدیریت شهری را به چه نحوی تجربه  ساکنان کلونی -

 یابد؟ ها نمود می روابط چگونه در تجربۀ زیستۀ ساکنان کلونی کنند؟ این می

 ضرورت پژوهش

گذاری، رفتارها و کیفیت  گذاران، در هر سطحی، برای اینکه بتوانند از طریق سیاست سیاست

نشینی و مسایل  نحو پایدار بهبود بخشند، باید موقعیت و تجربۀ حاشیه نشینان را به زندگی حاشیه

شدن به ژرفای  هایی با رویکرد نزدیک وکم پژوهش تر فهم کنند. بیش هتر و عمیققرین با آن را ب

ها، حدود اعتبار  بُرد این پژوهش نشینی انجام شده است. بنا به اقتضای کوتاه تجربۀ حاشیه



  
 
 
 
 
 

 089  نشینان ...  نشینی در میان حاشیه نگاری تجربة حاشیه شهر؛ مردم در شهر و بی
 

 

ای )کوچک یا بزرگ( است که موردبررسی  هایی از این دست همان جامعه های پژوهش یافته

تواند داشته باشد.  هایی ابتدایی نمی سایر قلمروها عایدی جز بصیرتقرار گرفته است و برای 

های خُرد و  ریزی نشینی، در کنار تمهیدات کالن، برنامه خصلت موضعی و محلی پدیدۀ حاشیه

نشینی را در هر  کند. این امر مطالعۀ حاشیه متناسب با زمینۀ پدیده موردبررسی را نیز ایجاب می

سازد. فهم نحوه ادراک  جدداً جوانه زده و سربرآورده، ضروری میای که این پدیده م عرصه

ای که به این  های شناختی و عاطفی نشینان از وضعیت زندگی و سکونت خویش و پاسخ حاشیه

گذاری در جهت بهبود و ارتقای کیفیت زندگی  دهند، بر روند و محتوای سیاست وضعیت می

توان بسیاری از رفتارهای پرخطر و  هگذر میآنها تاثیری مستقیم خواهد داشت. از این ر

ای درخور به  شیوه نشینی را بهتر فهمید و به های اجتماعی برخاسته از حاشیه آسیب

 ریزی در این عرصه جهت داد و جامۀ عمل پوشاند. گذرای و برنامه سیاست

های محلۀ  فرد موضوع موردمطالعه در این پژوهش )کلونی های منحصربه یکی از ویژگی

سعیدآباد از منطقۀ شادآباد تهران( تفاوت وضعیت فیزیکی آن است که طبیعتاً مسائل و پیامدهای 

نشینان در  حاشیه کند. ای را نیز ایجاب می دنبال خواهد داشت و بررسی ویژه خاص خود را نیز به

سعه یابند و عاملی برای تو ایران معموالً در مناطق پیرامونی و فقیرنشین شهرها استقرار می

شوند؛ یعنی عالوه بر فاصله اجتماعی، اغلب فاصله فیزیکی نیز وجود دارد؛ اما  فرهنگ فقر می

های متعارف ایران  نشینی هایی از این دست را از حاشیه یکی از عواملی که این محله و محله

ای مسایل و پیامدهای  وجود چنین فاصله وجود فاصلۀ فیزیکی است. عدم سازد، عدم متمایز می

ویژه برای نهاد و سازمانی  خاص خود را دارد؛ اما آنچه در باب تبیین ضرورت چنین پژوهشی به

یابد، از  عنوان کارفرمای پژوهشی که این مقاله برگرفته از آن است( اهمیت می چون شهرداری )به

رسد  نظر می نشینی، بلکه مسالۀ بازنمایی آن است. به یک حیث، شاید نه ناظر به خود حاشیه

هایی، آنها را به  پذیری چنین کلونی پذیری و مشاهده وجود فاصلۀ فیزیکی و دسترسی عدم

نظر از ماهیت تعامل خاصی که میان این  کند. صرف موضوع سیاسی جذابی تبدیل می

شود که آنها را به ابژۀ مقاصد سیاسی خود مبدل  ای برقرار می نشینان و عامالن سیاسی حاشیه

ها و عامالن سیاسی اعم از  توان به کاروانسرای جریان ای شهری را میاند، این فضاه ساخته
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خبرنگاران و نمایندگان مجلس و کارگزاران ذیربط دولتی و غیردولتی تشبیه کرد. از این حیث 

رسد  نظر می یابد. به های مختلف چه اهمیتی می روشن است که مسالۀ بازنمایی از نظرگاه

ها را در مدیریت این وضعیت ایفا کند و در این راستا  نقش ترین شهرداری باید یکی از مهم

گذاری در این جهت مثمرفایده قرار گیرد. از  تواند برای سیاست هایی از این دست می پژوهش

این رو، توجه به ابعاد اقتصادی و مناسبات قدرت و مدیریت شهری حتی بیش از سایر وجوه 

این وجوه از پدیده در این مقاله، دالیل دیگری نیز داشته  یابد. البته توجه به این پدیده اهمیت می

 پردازیم. است که ذیال به برخی از آنها با تفصیل بیشتری می

شهرداری تهران، توجهات و  61ای از منطقه وسیع  های مستقر در این محل در گوشه کلونی

یافتگی  سامان دلیل عدم بهرسد  نظر می اند ولی به های بسیاری را معطوف به خود ساخته البته یاری

ها تاثیری در روند بهبود وضعیت زندگی آنها ندارد.  و مدیریت نامناسب، بسیاری از کمک

تجربۀ آشنایی میدانی مقدماتی با موضوع موردمطالعه، این امر را روشن ساخت که در برخی 

تخاصم به یکدیگر  ها حتی در تقابل و ها، برخی از کمک دلیل موقعیت ویژۀ این کلونی موارد، به

رسد که نهادی مانند شهرداری با  شوند. به نظر می هایی را موجب می گیرند و حتی تنش قرار می

دهی  بخشی و جهت تواند با ایفای نقشی باالدستی در سامان اختیاراتی که در این حوزه دارد می

ترین کمک را به کنترل  یها در این حوزه، اصل ریزی ها و برنامه گذاری مثبت و فزاینده به سرمایه

درک صحیح شهرداری از مسائل و  رسد عدم نظر می ها انجام دهد. به و ارتقای وضعیت این محیط

تنها او را از ایفای این  ساختار مسایل اقتصادی و مناسبات قدرت و مدیریتی میدان موردبحث، نه

تر  عاملی در هر چه بحرانیتواند مداخالت این سازمان را نیز به  سازد، بلکه می نقش عاجز می

 پذیر مبدل سازد. های آسیب گاه شدن وضعیت این سکونت

ای که درون شهر هستند  های شهری گیری چنین محیط تداوم روندهایی که به تکوین و شکل

تواند به گسترش و  کنند، می نشینی را بازتولید می لحاظ فرم و صورت، الگوهای حاشیه ولی به

چنین، آن هم در وضعیتی که مهاجرت خزندۀ ناشی از  های دیگری این گیری نطفۀ محیط شکل

هایی بیش  ها در حال رشد است، دامن زند. آنچه در مواجهه نخست با چنین محیط رشد نابرابری
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را پایانی نیست  6«ها روزگار غمبار این کلونی»کند این امر است که گویا  از همه جلب توجه می

تر و  مایه برانی کم ای )فرهنگی( میراث های حاشیه در این محیطیافته  و نسل بعدی و پرورش

پذیرتر خواهند بود. مطالعۀ این روندها و مقابلۀ آنها مسلماً باید دستورکارهای  آسیب

ریزی درازمدت،  تواند با برنامه ناپذیر نهادهایی چون شهرداری قرار گیرد؛ نهادی که می اجتناب

 و مسیر آن را با ابتنای بر مطالعاتی دقیق و عمیق ترسیم کند.رفت از این مشکالت  امکان برون

 پیشینۀ پژوهش

دهد که رویکرد اغلب  نشینی نشان می گرفته در موضوع حاشیه های صورت مروری بر پژوهش

نشینی و همچنین  ای و علل و میزان رشد حاشیه آنها ارائۀ توصیفی کمّی از متغیرهای زمینه

دهی به  ناپذیر برای جهت العاده ضروری و اجتناب امری فوق پیامدهای ناشی از آن است؛

های صورت گرفته دربارۀ  های کالن در این حوزه ولی نابسنده. با بررسی اغلب پژوهش سیاست

نشینی را  شناساختی رشد حاشیه ها، دالیل جامعه نشینی پیرامون کالنشهرها و مراکز استان حاشیه

 د:بندی کر توان به شرح زیر طبقه می

بهای باال در شهر تهران و استثناشدن نقاط روستایی از  گرانی قیمت زمین و مسکن و اجاره -

، اعمال 6831-6811وساز حدی در محدوده استحفاظی تهران در دوره  ممنوعیت ساخت

وجود هرگونه ضوابط و مقررات و کنترل در  ها و قواعد حقوقی نامناسب و عدم چارچوب

برخورداری از توان و ابزار الزم برای مدیریت  اسکان و عدمنشین جهت  نواحی حاشیه

امکان  بودن درآمد در مبدأ و اشتغال و درآمد بیشتر در شهر، عدم شهری، بیکاری و کم

های فارغ از  درآمد از نیازهای زیستی و تسهیالت رسمی و محدوده مندی اقشار کم بهره

ای مثل ترویج  و عوامل جامعه مدیریت رسمی برای رفع نیازهایشان، جاذبه در شهر

ریزی برای مسکن مهاجران،  برنامه های جمعی، عدم گرایی از سوی مسئوالن و رسانه تهران

زیستن مهاجرین روستایی و شهری در اثر تحریک برای زندگی بهتر و  عالقه به گمنام

                                                           
 ها نوشته به کار برده است: نگار روزنامۀ همشهری در مطلبی که راجع به این کلونی تعبیری که روزنامه6 

 011811های شادآباد؛ کد خبر « کلونی»های نه چندان دور ما: روزگار غمبار  چند خرده روایت از زندگی همسایه
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مبدأ، وابستگی به  پذیری و تهیدستی، دسترسی به امکانات بهداشتی و تحصیلی، عدم آسیب

 (.6891زهی،  هزینه کمتر مسکن یا خرید آن در محل )هاشم

ریزی و مدیریت شهری،  (، ضعف نظام برنامه6896ضعف ساختار اقتصادی )کاوه،  -

حمایت و هدایت دولتی، حوداث سیاسی، بالیای طبیعی، حوادث اجتماعی )مقدم و  عدم

 (.6811همکاران، 

تر به مسکن در مناطق  به خاطر تهیه و دسترسی آسان شدن از متن کالنشهرها به حاشیه رانده -

(، بیکاری و فقر در 6896تر بودن قیمت زمین شهری و مسکن( )کاوه،  نشین )ارزان حاشیه

 (.6810آبادی و همکاران،  روستاها و شهرهای کوچک )زنگی

علل اقتصادی شامل بیکاری، شبکه اجتماعی و مهاجرت تبعی، رضایت از خدمات شهری و  -

 (.6896های متولی )نقدی و زارع،  سازمان

فقر و بیکاری ناشی از توزیع ناعادالنه و نامتوازن منابع ثروت و درآمد بین مناطق شهری و  -

های اقتصادی، فر هنگی و اجتماعی منطقه سکونت قبلی و برعکس  روستایی، وجود دافعه

جذب مهاجرین در نظام  هر، عدمهای این چنینی در شآن، امید به بهبود این کمبودها و جاذبه

اقتصادی و اجتماعی شهر به خاطر فساد موجود در بخش اقتصاد شهری، مسکن و زمین، 

مسائل طبیعی مانند سیل و خشکسالی و همچنین وقوع جنگ تحمیلی )ربانی خوراسگانی و 

 (.19-660: 6811همکاران، 

در ایران و به تبع آن جنگ  6911-11های  های مبتنی بر رشد اقتصادی دهه اتخاذ سیاست -

 (.6818تحمیلی )قرخلو و شریفی، 

های سنتی  شدن نظام خشکسالی، افزایش جمعیت مناطق روستایی، بیکاری و از هم پاشیده -

های شغلی مناسب در کالنشهرها و پایین بودن  وجود فرصت تولید روستایی از یک سو و

وی دیگر )ربانی خوراسگانی و قیمت مسکن و اجاره بها در حاشیه کالنشهرها از س

 (.669-610: 6818همکاران، 

شدن در کمربند  های صنعتی، شغلی، رفاهی و اداری، بیکاری و فقر، واقع کشش طبیعی قطب -

 (.22-19: 6811فر،  خشک )صابری
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خشکسالی مناطق روستایی، افزایش جمعیت این مناطق، نبود اشتغال کافی، پائین بودن قیمت  -

 (.626-601: 6818زاده و همکاران،  ه بها در منطقه مقصد )ابراهیممسکن و اجار

های روستایی از یک سو و موج فزاینده و افسارگسیخته گسترش فضاهای  ناپایداری سکونتگاه -

 (.18-611: 6891شهری از سوی دیگر )طالشی و امیرفخریان، 

جغرافیایی. به عبارت دیگر توزیع نابرابر و بیش از حد امکانات در جامعه و در یک منطقه  -

: 6892در طرف دیگر جاذبه )زکیخانی،  نابرابری بیش از حد در یک طرف معادله دافعه و

81-3.) 

های ناکارآمد  های کم درآمد شهری از مرکز به حاشیه به دلیل سیاست های گروه انتقال گروه -

: 6811پناه، اجتماعی شهری( )معدنی و محمد –زمین و مسکن شهری )سرریز اقتصادی 

631-616.) 

های اقتصادی شهر تبریز و  بیکاری، درآمد کم، پایین بودن اجاره بهای مسکن در مقصد، جاذبه -

فرهنگی در محل  –های اجتماعی های اقتصادی شهرها و روستاهای اطراف، دافعه دافعه

 (.13-11: 6896آبادی و مبارکی،  سکونت قبلی )زنگی

و ضعف نظام اقتصادی و مدیریت شهری برای کنترل و هدایت همچنین رشد شتابان جمعیت  -

نشینی برشمرده شده است  شدن زمین در مرکز شهرها از دیگر عوامل رشد حاشیه آن و گران

 (.6896)کاوه، 

های کمی و ذکر دالیل  گونه که اشاره و نشان داده شد، در اغلب موارد به تحلیل همان

های کیفی و ذهنیت افراد و بررسی ساختارها و  ر به تحلیلنشینی پرداخته شده است و کمت حاشیه

از منظر  -سازوکارهای محل موردنظر و به بیان ساده، به تبیین و تشریح دقیق و عمیق آن 

پرداخته شده است. در  -نشین گر فعال یا از منظر خود افراد حاشیه پژوهشگر به عناون مشاهده

 پرداخته شود. این پژوهش تالش خواهد شد به این دو مهم

 نگاری چارچوب مردم

تصویرکشیدن و توصیف و  فضایی، امکان به-زمینۀ کالبدی نگاری با التفات ضمنی به پس مردم

شناس شهری باید  دهد. جامعه بازنمایی رابطۀ میان شهر و مردم را در اختیار پژوهشگر قرار می
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مشارکت پژوهشگر در  در زندگی روزمره و شئون مختلف آن درگیر شود. درگیری عمیق و

و رسوم و عقاید و رفتارهای میدان   ها و آداب فرهنگ میدان باید او را به توصیف خرده

شده از کار میدانی رهنمون شود. خروجی پژوهش  موردبررسی بر اساس اطالعات گردآوری

ون هایی است که با یا بد های مکتوب و فیلم و عکس و طرح و نقشه نگارانه عمدتا گزارش مردم

شود. همۀ این محصوالت پژوهشی در جهت  مشارکت مردم درگیر در میدان استخراج می

 شوند. توصیف و بازنمایی مسائل اجتماعی زندگی روزمرۀ شهری استخدام می

کردن گروه یا فرهنگ است؛ اعم از گروه یا فرهنگی دینی یا  نگاری علم و هنر توصیف مردم

نگارانه کامال به به  . با وجود این، حاصل پژوهش مردمای یا شهری طبقاتی یا قومی یا محله

تجربۀ شخصی و نحوۀ مشارکت و به ویژه مشاهدۀ مشارکتی و فعال پژوهشگر در زندگی 

روزمرۀ افراد و موقعیت موردبررسی بستگی دارد. الحاق به زندگی روزمرۀ موقعیت موردبررسی 

ترین مسایل پژوهش  کی از اصلیرود، ی نیز پیش می« یکی از آنها شدن»که گاه تا حد 

شدن در گروه  فرهنگی و پذیرفته-نگاری است چراکه همواره با چالش تفاوت اجتماعی مردم

 روست.  موردبررسی روبه

نگاری شهری را به مکتب شیکاگو و مطالعات شهر شیکاگو نسبت  ترین خاستگاه مردم مهم

جتماعی شهر و رفتارهایی بود که های این مکتب عمدتا در زمینۀ مسائل ا دهند. پژوهش می

شود. از منظر مکتب شیکاگو  های کالبدی محیط تعیین می توسط ساختارهای اجتماعی و شاخص

های انسانی و محیط شهری توضیح داد.  توان رفتار افراد را براساس روابط میان گروه می

های  ی، اقلیتهای مکتب شیکاگو با همین رویکرد به موضوعاتی چون تغییرات جمعیت پژوهش

اند. آنچه  مذهبی، مهاجران، انواع انحرافات اجتماعی، زنان و مسایل زندگی شهری پرداخته-قومی

از دیدگاه ایشان اهمیت داشت، شناخت و بررسی دریافت و نگرش افراد نسبت به موقعیتی بود 

ای  ای دورهاند. این شناخت معموال مستلزم زندگی در گروهی از مردم بر که در آن قرار گرفته

های کامل میدان موردبررسی ثبت و  طوالنی بود تا روش زندگی متفاوت و عقاید و ارزش

 (.Hammersley & Atkinson, 2007: 5تفسیرپذیر شوند )
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، رویکردی را برای بررسی 6911تا  6921شناسان دانشگاه شیکاگو از دهۀ  بسیاری از جامعه

با مطالعات انسانشناسی بود؛ با وجود این، آنها  زندگی اجتماعی انسان بسط دادند که مشابه

نهادند. مکتب شیکاگو با بررسی هرچه بیشتر  بر این روش می« مطالعۀ موردی»اغلب نام 

الگوهای مختلف زندگی شهری و اینکه این الگوها چه ارتباطی با توسعۀ اکولوژی دارند، 

 شد. شناخته می

 & Hammersleyاده و متمایزی یافته است )های جاافت نگاری در عمل خصیصه پژوهش مردم

Atkinson, 2007: 3602: 6893آبادی،  ؛ به نقل از رحمت:) 

های  ای از قبیل وضعیت ساخته جای اینکه تحت شرایط محقق های مردم به ( کارها و گزارش6)

 ساختاریافته تنظیم شوند، در متون ای ساختاریافته یا نیمه های مصاحبه آزمایشی یا موقعیت

 گیرد. شکل می» در میدان»تعبیری، تحقیق  شوند. به روزمره مطالعه می

شوند، اما مشاهدات مشارکتی و یا مکالمات  آوری می ها جمع ها از طیف متنوعی از داده ( داده2)

 نسبتا غیررسمی معموال مدارک اصلی هستند.

 است. « غیرساختاریافته»ها نسبتا  آوری داده( جمع8)

نگاری معموال بر شمار اندکی از موارد است، شاید یک وضعیت منفرد یا  ( تمرکز مردم0)

 سازد.  مقیاس، مطالعۀ عمیق را آسان می گروهی از افراد. دامنۀ نسبتا کوچک

( تحلیل دادهها مستلزم تفسیر معانی، کارکردها و نتایج اعمال و رفتار انسانها و رویکردهای 1)

کنند و تعبیر  تر داللت می محلی و شاید گسترده نهادی است و اینکه چگونه در مضامین

ها هستند و تعیین  های کالمی، توضیحات، و نظریه نگاری توصیف شوند. خروجی مردم می

 کنند. کمیت و تحلیل آماری، در صورت لزوم، بیشتر نقش کمکی و فرعی ایفا می

گردآوری  قابل نگاری خوب از یک منطقه یا محله، حجم بزرگی از اطالعات در تهیۀ مردم

گیرد که از توان یک پژوهشگر یا  است. این حجم در بسیاری موراد چنان ابعادی به خود می

برد، که تحلیلی  های پژوهش را باال می رود و انجام آن نه تنها هزینه حتی گروه پژوهشی فراتر می

نگاری تا اندازۀ  رو در تهیه یک مردم کند. از این ها را نیز با مشکل مواجه می و پردازش داده

های خاصی در خصوص موضوع و کاربرد پژوهش وجود دارند،  گیری زیادی پژوهشگر با جهت
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(. با توجه به این امر که در 011-016: 6891کند )فکوهی،  آوری می اطالعات خود را جمع

روش پدیدارشناسی و توصیف تجربیات افراد از موضوع، در بیشتر موارد ذهنیت افراد بر 

های دیگر  شود و برخی مولفه های خاص متمرکز می های نزدیک و برخی مولفه ولیدلمشغ

منظور پوشش تمام ابعاد اصلی ساختاری و فرآیندی موقعیت  مانند، در این پژوهش به مغفول می

های پژوهشگران در قالب یکی  ها و گزارش در ابعاد مدنظر، سعی شده است گفتگوها و مصاحبه

راهنمای تهیۀ یک »شده  ری جاافتاده ساماندهی شوند. این الگوی انتخابنگا از الگوهای مردم

عنوان  ( به6891)فکوهی،  شناسی شهری انسانفکوهی است که در کتاب « نگاری شهری مردم

نگاری شهری،  چارچوبی جامع معرفی شده است. بر اساس الگوی مزبور، در بُعد اقتصادی مردم

متوسط درآمد و »؛ «ل موجود و معیشت غالبمشاغ»بندی محورهای  توصیف و صورت

باید در دستورکار قرار « میزان تحرک اجتماعی در مشاغل»؛ «درصد شاغالن و بیکاران»؛ «ها هزینه

نگاری شهری، توصیف و  از مردم« مناسبات قدرت و مدیریت شهری»گیرد و در بُعد 

ر نهادها و نمایندگان اشکال حضو»و « سازوکارهای ادارۀ رسمی محل»بندی محورهای  صورت

مشکالت عمومی »و « رابط اهالی با مدیریت شهری»و « مدیریت شهری یا سیاسی در محل

ساختار عمومی قدرت در محل )رابطۀ قدرت با »و « موجود در محل از لحاظ مدیریت شهری

و « مراتب قدرت موقعیت زنان و کودکان در سلسله»و ...(« نظام خویشاوندی، دینی، اقتصادی و 

نظام اجتماعی و »و « های جمعی( قدرت گیری های خصوصی )خانوار( و عمومی )تصمیم حوزه»

 گیرند. نگارانه قرار می در دستورکار مردم« قدرت )آموزش رسمی و غیررسمی(

 روش تحقیق

های  نشین نشینی برای کلونی دنبال فهم وجوه اقتصادیِ تجربۀ حاشیه نگارانه به این پژوهش مردم

نشینی در محل مزبور  و مناسبات جاری قدرت و مدیریت شهری ذیل تجربۀ حاشیه سعیدآباد

های الزم از مشاهده، مشاهده مشارکتی، مصاحبه عمیق و مصاحبه  آوری داده است. برای جمع

گروهی بهره گرفته شده است. در این پژوهش نیز در بادی امر و در مراجعات نخستین سعی 

ای کلی و با مشارکت  وسیلۀ پرسشنامه ها به مهم ساکنان این کلونی ای شد، ابتدا اطالعات زمینه

شدۀ اولیه، سناریوهای مختلفی برای  آوری آوری شد. ناظر به اطالعات جمع پژوهشگران جمع
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ها طراحی شد و در مراحل مختلف مراجعه به محل به کار بسته شد. مراجعات  انجام مصاحبه

کارکردهای اولیه در زندگی »پذیرفت و نقطۀ عزیمت آن،  میتماما در قالب مواجهۀ شفاهی انجام 

بود؛ خوردن و آشامیدن و عمل جنسی و تنفس و خوابیدن و آموزش بهداشت و « روزمره

مراحل زندگی و زندگی خانوادگی و لباس پوشیدن و کارکردن و اوقات فراغت و در یک کالم 

( پژوهشگر برای رسیدن به 6918) 6نظر کلیفورد گرتز (. به13: 6891کردن )کرسول،  زندگی

فهم مبتنی بر تجربۀ »وگویی جدی شود. او چنین فهمی را  چنین فهمی، باید درگیر بحث یا گفت

(. فهم مربوط به تجربه نزدیک به طور کلی، فهمی است Geertz, 1983: 57-59نامد ) می« نزدیک

ر طبیعی و بدون هیچ طو که شخص )فاعل شناسا(، یا هر منبع آگاهی ممکن است خودش به

اندیشند  کنند یا می بینند یا احساس می دردسری آن را برای تعریف آنچه دوستان یا رفقایش می

کند و یا هنگامی که دیگران آن را به طریق مشابهی نقل  کنند و نظایر آن، نقل می یا تخیل می

افراد، خودشان تجربۀ زیستۀ فهمد. از این منظر باید اجازه داد که  خیلی راحت آن را می  کنند، می

ها تا به جایی ادامه  وبازگشت نشینی بر زبان آورند. رفت خود را از ابعاد مختلف زندگی حاشیه

 نگاری شهری تکمیل شود و ابهامی بر جای نماند. های پازل چارچوب مردم یافت که قطعه

ها و  بهرغم سودمندی در برخی از جن ها و گفتگوها به در این پژوهش این مصاحبه

ها بدون  یافتند و بسیاری از پرسش طور کامل تحقق نمی آوری برخی اطالعات اولیه، غالباً به جمع

گرفت. در بسیاری  ماندند. به تعبیری دیگر گفتگو در بسیاری از اوقات شکل نمی پاسخ باقی می

ستۀ خودشان های خود را از تجارب زی شد دیدگاه شوندگان خواسته می از موارد وقتی از مصاحبه

های متفاوت از رفتارهایی  آوردند؛ بیان بندی کنند، اموری کامالً خالف واقع را بر زبان می صورت

ها مشهود بود که  زد. آنچه در این مصاحبه های مختلف از ایشان سر می که در عمل در موقعیت

ها در  ونیشد، توانش زبانی پایین ساکنان این کل ها می گیری درست این مصاحبه مانع شکل

اعتمادی اولیه و حتی  های خودشان بود. مضاف بر این امر، بی بندی مواضع و دیدگاه صورت

دادن  ها بر کتمان بسیاری از حقایق و هر چه بیشتر مفلوک جلوه نشین اصرار عجیب این کلونی

از  ها بسیاری افزود. از این رو، اتکای صرف به مصاحبه های موجود می خودشان نیز بر دشواری

 گذاشت. پاسخ باقی می نیازهای پژوهشی را بی

                                                           
1 Clifford Geertz 
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نشینان و اعتمادسازی  آمدن بر این معضل، مشارکت در زندگی روزمرۀ حاشیه برای فایق

ناپذیر برای مشاهدۀ مشارکتی و استفاده از قابلیت پژوهشگران در  عنوان تمهیدی اجتناب به

ر قرار گرفت. البته این امر، از بندی تجاربی که در میدان جریان داشت، در دستورکا صورت

کرد و از سویی دیگر،  سو مراجعات و حضور بیشتر پژوهشگران در محل را اقتضاء می یک

سنگ  ها را هم های حاصل از مشاهدات پژوهشگران در زندگی روزمرۀ ساکنان این اتاقک گزارش

بخشید. مشاهدۀ  اعتبار می 6اظهارات خود ساکنان و گاهی حتی بیش از اظهارات خود ایشان

روز و برخی اوقات حتی بیشتر در هفته در محل به مدت  مشارکتی )حضور یک الی دو نیم

هایی که  گرفت و گزارش قریب به نه ماه( قرین با گفتگوهایی که در خالل این حضور شکل می

شد، مبنای  صورت مکتوب و شفاهی توسط پژوهشگران از حضورشان در محل ثبت می به

 نگاری از محل مورداستفاده قرار گرفته است. رار گرفت که در گزارش مردمهایی ق داده

 نشینان و اعتمادسازی در جهت مشاهدۀ مشارکتی مشارکت در زندگی روزمرۀ حاشیه

نگاری  ترین مراحل و اساساً شرط امکان گردآوری داده در کار مردم ورود به میدان یکی از اصلی

شده در راستای جلب اعتماد اهالی محل اشاره  اقدامات انجامترین  است ذیالً به برخی از اصلی

 اند: ها یا سرمایۀ اجتماعی پژوهشگران به انجام رسیده شود که با استفاده از تالش می

های خیرین و  آوری کمک تأسیس خیریۀ غیررسمی )که اینک رسمی شده است( برای جمع -

 جلب مشارکت خیرین.تشکیل شبکۀ اجتماعی مجازی برای انتقال نیازمندی و 

 جلب همکاری خیریه از پزشکان عمومی برای ویزیت در محل )از دوستان پژوهشگران(. -

گویی  و قصه«( شب به خیر کوچولو»گوی رادیو در برنامه  هماهنگی با خانم مریم نشیبا )قصه -

 طور مداوم انجام پذیرفت. برای کودکان در چند جلسه متوالی که به

نفر برای ماه رمضان با استفاده از  31خانواده و حدود  63ی تهیه اقالم ضروری برا -

 های خیریه. کمک

انجام رایگان معاینات سونوگرافی خانم باردار در محل )استمداد از دوستان متخصص  -

 حمل از محل خیرین آشنا. های وضع پژوهشگر در این حوزه( و تأمین هزینه

                                                           
اری از اظهارات حسابگرانه و مغایر با واقع نشینان، بسی با آشنایی هر چه بیشتر تیم پژوهشی با مسائل اتاقک  6

 شد. ساکنان نیز هویدا می
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 مقتضی.کمک به دفع موش از منازل با استفاده از اقالم  -

کردن شرایط حضور کوکان در شهربازی با  خرید خوراکی و عروسک برای کودکان و فراهم -

 های اهالی محل. استفاده از نذورات محلی و کمک

 
 ها در شهربازی با طراحی و همراهی گروه پژوهشی حضور کودکان و نوجوانان کلونی -1تصویر 

توجه به مشکالت پوستی دعوت از پزشک متخصص پوست برای ویزیت در محل با  -

 گیر و بعضاً حاد اهالی. همه

 های خیریه. تهیه داروهای پوستی و عمومی اهالی از محل کمک -

ها  آوری لباس و ظروف آشپزخانه از خیرین و اهالی محل و تخصیص به تمام خانواده جمع -

 های مختلف. در نوبت

خیریه مستقر در بیمارستان هماهنگی با دکتر متخصص جراحی عمومی )از دوستان پژوهشگر( و  -

 شهدای تجریش برای عمل جراحی یکی از اهالی که دچار بیماری حاد کلستومی است.

 طراحی میدان

های گاراژهای موردبحث در این پژوهش که بپرسید، کسانی که با این  نشین از آدرس اتاقک

غرب  است در جنوب ای دهند. شادآباد محله آدرس می 6شادآبادموقعیت آشنایی دارند، اغلب از 

                                                           
، این محل را به ترتیب از شمال و جنوب و شرق و غرب چنین تحدید کرده 61سایت رسمی شهرداری منطقۀ  6

 است:
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شود. قسمت اصلی و  که از پایین میدان آزادی و میدان فتح شروع می شهرداری 61منطقۀ تهران و 

 61رسیم به مرکز منطقۀ  آباد می آباد است. بعد از یافت شدۀ آن برای مردم بازار مبل و یافت شناخته

 این بازار آهن معروف است.که بخش اصلی آن شادآباد است. نماد شادآباد بازار آهن است و به 

 
 11تهران؛ شادآباد و سعیدآباد در قلب منطقۀ  11نواحی مختلف شهرداری منطقۀ  -1نقشۀ 

، بلوار وثوقی 2. بلوار اصلی این محله6سعیدآبادای است به نام  الیه غربی شادآباد محله منتهی

آزادگان قرار دارد. این محل  الیه این بلوار بسته است و آنسوی این انسداد، اتوبان است و منتهی

سوزی و خدمات موتوری و ماشینی مربوط به  هایی برای بازیافت شهرداری و زباله مجاور مکان

 های شهری است.  زباله

                                                                                                                                           

 شادآباد

حدفاصل جنوب 

خیابان شهید 

 بروجردی

حدفاصل جنوب خیابان 

 آباد( شهید مهتدی )ابراهیم

رق خیابان حدفاصل ش

 الزمان و خیابان علیپور صاحب

حدفاصل شرق خیابان طرح 

تفصیلی )درحال حاضر ایجاده 

 نشده(
 

، این محل را به ترتیب از شمال و جنوب و شرق و غرب چنین تحدید کرده 61سایت رسمی شهرداری منطقۀ  6

 است:

 سعیدآباد

حدفاصل جنوب 

خیابان شهید 

 بروجردی

مهتدی  حدفاصل جنوب خیابان شهید

متری  01آباد( و حدفاصل خیابان  )ابراهیم

 کن )شهید هاشمی(

حدفاصل شرق 

خیابان طرح تفصیلی 

 )هنوز ایجاد نشده(

حدفاصل 

شرق مسیل 

 کن
 

 کند. که در واقع ضلع شمالی سعیدآباد را مشخص می 2
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جوار غربی شادآباد و موقعیت تقریبی گاراژهای موردبحث در ضلع شمالی  سعیدآباد؛ هم -2نقشۀ 

 سعیدآباد

روی پارک چکاوک دو گاراژ مجاور هم وجود  ر وثوقی، روبهکمی مانده به انتهای این بلوا

اندیشی معمارانه یا لحاظ اقتضائات زندگی انسان شهری.  دارند؛ گاراژهایی بدون هرگونه پیش

اند و  گاراژهایی با قدمت بیش از خود بلوار وثوقی. این گاراژها از پیش از انقالب وجود داشته

 یرگاهی بوده است.کاربری ابتدایی و نخستین آنها تعم

 
خانم( و گاراژ  راست )گاراژ معصومه عكس هوایی از دو گاراژ موردبحث؛ گاراژ دست -2تصویر 

 چپ )گاراژ وارثان( دست
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چپی )گاراژ شمارۀ دو( با  کنیم، گاراژ دست وقتی رو به جنوب به این گاراژها نگاه می

راستی  است و گاراژ دست خانم همعصوممساحتی حدود هزار و دویست و پنجاه مترمربع از آنِ 

)گاراژ شمارۀ یک( با مساحتی حدود هشتصد مترمربع از آن سه برادر و چهار خواهر است که 

نشین و مسائل  وارثان این گاراژ هستند. دلمشغولی این پژوهش را این گاراژها و ساکنان اتاقک

 دهند. آنها شکل می

لی محلۀ سعیدآباد ندارند. یکی دو گزارش این دو گاراژ نام خاص و متمایزی در میان اها

اند  وبیش موجب شده استفاده کردند و کم 6«کلونی»مطبوعاتی، از این دو گاراژ با عناوین 

زنند با همین عنوان از آنها یاد کنند. یکی دو بار  پژوهشگران یا مسئوالنی که به این محل سر می

شت و نخستین حضورهای خود در محل نخستی که گروه پژوهشی ما با محل آشنایی دقیق ندا

ها از وجود این  پرسیدیم، خیلی های این دو گاراژ که آدرس می کرد، از نزدیکی را تجربه می

کردند.  اطالعی می وپنج خانوار اظهار بی های سکونتی با بالغ بر بیست عنوان مکان گاراژها به

های  کردند و خانه از آنها یاد می« اژگار»شناختند، با همین تعبیر  کسانی که این گاراژها را می

 نامیدند. می« اتاقک»کوچک و محقر داخل آنها را 

خاطر استفاده از ایستگاه  نحوی است که اگر کسی به موقعیت جغرافیایی این گاراژها به

زنی در پارک چکاوک یا تعمیر خودرو خود در گاراژ  انتهای بلوار وثوقی یا قدم CNGسوخت 

ها، بلوار وثوقی را تا انتهای آن نرفته باشد، بعید است از وجود این  ککوچک مجاور اتاق

های اطراف این محل را که گشتی بزنید، پر از  گاراژهای مسکونی اطالع داشته باشد. خیابان

های باالی  های صنعتی است که ارتباط این گاراژها را با محله ها و انبارهای بزرگ و مجتمع سوله

کنیم، عملکرد غالب  هم که مراجعه می 61کند. به سایت رسمی منطقۀ  ع میسعیدآباد عمالً قط

                                                           
نشینی از  ر ادبیات حاشیهمعنای مستعمره و مستملکات و جرگه است. در معنایی که د ( در لغت بهcolonyکلونی ) 6

شود که دارای ویژگی مشترکی باشند: کلونی، ماندگران، مقیمان،  شود به گروهی از مردم اشاره می این کلمه مراد می

نشین، مردمی که به  نشین، کوچگاه، مهاجرنشین، کوچستان، نونشین، کوچگر، مستعمره محلۀ این نوع مردم، کوچ

 ی تابع کشور اصلی خود هستند. برای توضیحات بیشتر مراجعه شود به:کنند ول سرزمین دوردستی کوچ می
https://dictionary.abadis.ir/entofa/c/colony/ 
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کند که این مشخصه آشکارترین  معرفی می 6«صنعتی و انبارداری و حمل و نقل»را  61منطقه 

 دهد. ظهور و بروز خود را در همین حوالی نشانی می

هوایی نیز مشهود که در عکس  2واسطۀ باغی نسبتاً کوچک این گاراژها از بخش جنوبی به

اند. این دو  ای کوچک در پشت باغ، از خیابان و مناطق مسکونی پشتی جدا افتاده است و دره

خانم و چند  اندازه با گاراژ معصومه واسطۀ زمینی خالی و تقریباً هم کلونی، از جانب شرقی به

شرقی  پرتراکم شمال نشین و های آپارتمان منزل مسکونی قدیمی و بوستانی با نام اقاقیا، از محله

اند که به ایستگاه  احاطه شده 8ها از جانب غربی، با زمینی باز شوند. کلونی سعیدآباد جدا می

نشینانی داخل این  شود. این وضعیت، ساکنان این گاراژها چونان جزیره منتهی می CNGسوخت 

 منطقه از شهر مبدل ساخته است.

ساکنان آن را که قریب به اتفاق آنها فاقد وسیلۀ های  موقعیت جداافتادۀ این منطقه، دسترسی

های سعیدآباد از یک چهارراه مانده به بوستان اقاقیا عبور  سازد. اتوبوس نقلیه هستند، دشوار می

ای از این مسیر عبور  دلیل مسدود بودن بلوار وثوقی از غرب، تقریباً هیچ تاکسی کنند و به می

خود از ایستگاه انتهای بلوار  CNGپرکردن مخاز گاز  کند؛ مگر معدود مواردی که برای نمی

 کنند.  وثوقی از جلوی این گاراژها عبور می

خانم چسبیده به درب بزرگ گاراژ است و البته درب مستقل خود را دارد.  منزل معصومه

 شدن این گاراژهای اند و با خالی هایی دیگر انتقال یافته دالیلی مختلف به مکان ها به تعمیرگاه

ریزی آغاز شده  سازی داخل این گاراژها بدون هرگونه تمهید ابتدایی چون پی تعمیرگاهی، اتاقک

رسیده  ارث بودن این مکان باقی است. کنار گاراژ به است. البته هنوز آثاری از پیشینۀ تعمیرگاهی

اقی تری با همان کاربری صافکاری و نقاشی و مکانیکی ب به برادران و خواهران، گاراژ کوچک

مانده و اغلب اوقات، مشتری خوبی هم دارد و چندین ماشین برای سرویس جلوی آن پارک 

 اند. کرده

                                                           
1 http://region18.tehran.ir/Default.aspx?tabid=924 

 6تصویر شمارۀ  2

طح وجود داشت که نشینی نیز در این فضای مس تر )اوایل حضور گروه پژوهشی در محل( دو سه مورد زاغه پیش 8

 اند. اخیراً با تسطیح زمین در این فضا، از بین رفته
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 گاراژ مكانیكی فعال؛ چسبیده به گاراژ وارثان و محیط نسبتاً باز مجاور آن -3تصویر 

 1های تحقیق یافته

 های جمعیتی ویژگی

هایی از قبیل  جمعیتی، بر مولفههای  نگاری شهری فکوهی و دربارۀ ویژگی در الگوی مردم

جمعیت کل، ترکیب جمعیت )جنسیت، سن، تحصیالت، مشاغل، شکل خانوار، وضعیت تأهل، 

کوچ  های درون قومیت، دین و ...(، بُعد خانوار، نرخ زاد و ولد، ازدواج و طالق و میزان مهاجرت

 کوچ تاکید شده است. و بیرون

شوند. به هر  هایی بسیار متراکم محسوب می طلحاظ جمعیتی، محی گاراژهای موردبحث به

کنند. کلونی  زنید در محیطی حدوداً ده متر مربعی، بیش از چهار نفر زندگی می اتاقک که سر می

نفر( نسبت به گاراژ  19تر، جمعیتی تقریباً دوبرابری ) به رغم مساحت کوچک 2(6)

                                                           
نگاری ارائۀ توصیفاتی ضخیم و تا جای ممکن تفصیلی و متکثر است؛ امری که بازتاب کامل آن در  اقتضای مردم 6

برخی ها صرفا به  های آن ناممکن است. در یافته یک مقاله با مالحظات مقاالت متعارف پژوهشی و محدودیت

ها بسنده شده است و از ذکر بسیاری از جزئیات خودداری شده است. با وجود این، سعی  جداول و تصاویر و نقشه

 نگارانه در این مختصر تا جای ممکن بازتاب داشته باشد.  شده است روح یک کار مردم

)از حیث وضعیت مالکیت( یا « اهرانگاراژ برادران و خو»یا « گاراژ وارثان»زین پس برای تفنن در کالم با تعابیر   2

 نیز استفاده خواهیم کرد.« گاراژ شمارۀ یک»
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و برابر نسبت کلونی شمارۀ دو دارد. نفر( دارد و بنابراین، تراکمی بیش از د 89) 6خانم معصومه

یابید ولی گاراژ شمارۀ دو  هر وقت که به این گاراژها سر بزنید، گاراژ شمارۀ یک را شلوغ می

 وکور است.  بیشتر اوقات سوت

 ها به تفكیک جنسیت توزیع جمعیت کلونی -1جدول 

 ها کلونی

 جنسیت
 جمع (2کلونی ) (1کلونی )

 06 66 81 زن

 13 21 89 مرد

 611 89 19 جمع

برابری  بر جمعیت سه تر دارد. عالوه خانم برخالف اسم متعارفش، فضایی مردانه گاراژ معصومه

های غیرمسکونی و حضور پررنگ ساکنان مجرد نیز در  مردان نسبت به زنان در این کلونی، کارگاه

بری فرزندان پسر گیری فضای خشک این کلونی تاثیرگذار بوده است. نسبت بیش از چهاربرا شکل

کند. به این نکته باید  به دختر در این کلونی نیز مزید بر دالیل مزبور، این وضعیت را تشدید می

 افزود که نسبت فرزندان نیز در این کلونی کمتر از کلونی شمارۀ یک است.

 2ترکیب جنسیتی فرزندان در هر کلونی -2جدول 

 ها کلونی

 جنسیت فرزندان
 جمع (2کلونی ) (1کلونی )

 28 0 69 دختر

 02 63 21 پسر

 11 26 00 جمع

آیند ولی اندک کودکان کلونی دو برای  ندرت برای بازی به کلونی دو می های کلونی یک به بچه

خاطر خوبی را  روند. فضای خانوادگی کلونی یک، اعتماد و امنیت بازی، زیاد به کلونی مجاور می

                                                           
شود و بسیاری از مناسبات این گاراژ به ارادۀ او تعیین  کارۀ این گاراژ محسوب می خانم تقریباً همه معصومه 6
 ز استفاده شده است.گذاری نیز از همین روست. برخی اوقات از تعبیر گاراژ شمارۀ دو نی شود. این وجه نام می

 فرزندان ساکن. 2
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ان دایما در حیاط حضور داشته باشند و بازی کنند. والدین، برای والدین فراهم کرده است تا کودک

 توانند بر حضور فرزندان در حیاط گاراژ نظارت داشته باشند. هر آن که اراده کنند می

 
 نشینان تصویری از حیاط و صحن اصلی کلونی یک با حضور روزانۀ اتاقک -4تصویر 

 ها توزیع سنی جمعیت کلونی -3جدول 

 ها کلونی

 سنی طبقات
 جمع (2کلونی ) (1کلونی )

0-7 60 2 61 

1-11 20 0 21 

11-21 9 9 61 

21-31 1 62 63 

31-41 1 2 61 

 69 61 9 به باال 41

 611 89 19 جمع

جوانان  نفر( را کودکان و نوجوانان و تازه 19نفر از  03حدود دو سوم جمعیت کلونی یک )

ابل، جوانان و میانساالن و سالمندان )سه طبقۀ دهند. در مق )سه طبقۀ سنی نخست( تشکیل می

دهند. نوجوانان  نفر( جمعیت کلونی دو را تشکیل می 89نفر از  20سنی بعدی( تقریباً سه پنجم )

نفر( کل جمعیت دو کلونی هستند. بیشتر اوقات  21سوم ) ساله، تقریباً یک 61الی  1طبقۀ سنی 
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غول انجام کار خاصی ببینید، در صحن و حیاط این نوجوانان را بالتکلیف و بدون اینکه مش

 بینید. ویژه گاراژ یک می ها و به کلونی

 در هر کلونی تعداد فرزندان خانواده -4جدول 

ها کلونی  

 تعداد فرزند در خانواده
(1کلونی ) (2کلونی )   جمع 

 8 8 1 بدون فرزند

 1 1 6 یک فرزند

 8 8 1 دو فرزند

 8 6 2 سه فرزند

و بیشترچهار فرزند   3 1 3 

 21 62 68 جمع

خانم، عمدتاً مجردی است و بیشتر افراد ساکن در  لحاظ ساختار خانواده، گاراژ معصومه به

طور کامل متاهلی و زندگی با فرزندان در جریان  این گاراژ کارگر هستند. گاراژ مجاور تقریباً به

یان ایشان وجود دارد. اعتیاد در رغم اینکه یکی دو مورد طالقی و فوت همسر نیز در م است به

ای بیشتر  خانم و در میان کارگران ساکن آن نسبت به گاراژ مجاور با بافت خانواده گاراژ معصومه

بر شمار بیشتر  تر از کلونی دو است. عالوه است. فضای کلونی یک به مراتب خانوادگی

تر کودکان و انزوای ناشی از ها و البته شمار کم های مجردنشین کلونی دو، وجود کارگاه اتاقک

اعتیاد بسیاری ساکنان کلونی دو، موجب شده است این کلونی، صمیمت ظاهری و سرزندگی 

کلونی یک را نداشته باشد. در کلونی یک همه بدون استثنا از زیروبم زندگی یکدیگر مطلع 

ی را که به ها به یکدیگر، برخ هستند ولی در کلونی دو با آن تراکم جمعیت و قرابت اتاقک

 های مجاور ندارند.  گیریم، اطالع چندانی از دیگر ساکنان اتاقک گفتگو می

طور  ها، دیپلم است. والدین، تقریباً یا به نشینان کلونی باالترین میزان تحصیالت در میان اتاقک

لخ سوادند یا حداکثر یکی دو کالس ابتدایی سواد دارند. آنچه اهمیت دارد این واقعیت ت کامل بی

رسد که وضعیت تحصیلی کودکان و  نظر می ها، بعید به است که با فرض بقای این کلونی
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نشین آن، هر چند نسل بعدتر را هم که در نظر بگیریم، تفاوت معناداری نداشته  فرزندان اتاقک

شوند یا انتخاب  کنند و خیلی زود ملزم می خواندن را اساساً زاید تلقی می باشد. پسران که درس

فروشی، پادویی و... . با  کنی، فال جمع کنند که مسیر پدران خود را طی کنند؛ کارگری، ضایعه می

آقا پوریا »کنند:  گویی، واقعیتی را گوشزد می ایشان که از درس خواندن و ادامۀ تحصیل سخن می

کنید بر این پرسش ضمیمه «. )صابر( شما چند سالته؟ اینهمه سال که درس خوندی کی خرجتو داده؟!

های بسیار برای  ها و درک آمیخته با ناامنی نشینی این کلونی این پرسش را که: آیا شرایط اتاقک

 دهد؟! ایشان، اساساً امکان اندیشیدن به تحصیالت عالیه را به آنها می

آموزی باشد، جایی برای گوشزدکردن  برای دختران نیز مدرسه بیش از آنکه جایی برای علم

پوشیدن و امکانات تحصیلی جانبی مقتضی این روزها و  ن است؛ در لباسهای ایشا فرودستی

اند،  پرسش از شغل والدین و... . بسیاری از این کودکان و نوجوانانی که مشغول به تحصیل

تفاوتی  توجهی والدین یا بی گذرانند که دلیلی جز بی مقاطعی پایینتر از اقتضای سن خود را می

ها  ها و جابجایی سو و مسایلی از قبیل نداشتن شناسنامه یا مهاجرت خود ایشان به تحصیل از یک

رغم اصرار خانواده،  ناپذیر خانوادگی و... ندارد. دو سه مورد از دختران نیز به متناوب و اجتناب

اند. دلیل این تصمیم را که از والدین یا خودشان  تحصیل گرفته ادامۀ خود تصمیم بر عدم

ها یا لهجۀ  بودن لباس پایین ابت محل زندگی یا کهنه و مندرس و دستشدن ب پرسید، مسخره می

شوند. وضعیت روحی این دختران  غیرتهرانی و شهرستانی و دالیلی از این دست پیش کشیده می

ها سعی در مکتوم  یابید که البته خانواده ای می های روانی شدت نامناسب و توام با بیماری را به

 شان دارند. داشتن

نشینان ندارد. هر وقت و از هر  یابی این اتاقک ای در هویت کننده و مذهب جایگاه تعییندین 

بخش میان ساکنان  ترین مرز دینی تفکیک عنوان مهم به« مذهب»نشینان دربارۀ  کسی از اتاقک

کنند و رفتار  اطالعی می پرسیم )سنی و شیعه(، برخی کودکان و کوچکترها حتی اظهار بی می

هاست  های کلونی یک تقریباً دو برابر شیعه اعتنایی است. با وجود این، جمعیت سنی یبزرگترها ب

 و این نسبت در کلونی دو، درست برعکس است.
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 توزیع جمعیت برحسب مذهب -1جدول 

 ها کلونی

 مذهب
 جمع (2کلونی ) (1کلونی )

 28 شیعه

16
 

21 

68 

09 

69 

 01 سنی

3 

68 

0 

19 

66 

 19 جمع

68 

89 

63 

611 

81 

ها  ها ساکن هستند. افغانی از اقوام ترک و کرد و تاجیک هرکدام یک یا دو خانوار در کلونی

های اصالتاً  ها، گرگانی دهند. در کنار فارس بیش از نیمی از ساکنان این دو کلونی را تشکیل می

گفتۀ دهند. ایشان به  ها را تشکیل می درصد از جمعیت کلونی 21ای نیز هستند که حدود  زابلی

شوند و  سازی( به گرگان و شمال ایران کوچ داده می خودشان در زمان رضاخان )و با پروژۀ ملت

 شوند. های اقتصادی، در جستجوی کار به سوی پایتخت سرازیر می با انقالب و بحران

 توزیع جمعیت برحسب اقوام -1جدول 

 ها کلونی

 قومیت
 جمع (2کلونی ) (1کلونی )

 ترک
1 8 

2 

8 

2 

 کرد
1 2 

6 

2 

6 

 زابلی
66 

26 

9 

0 

21 

1 

                                                           
 ها شمار خانواده 6
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 توزیع جمعیت برحسب اقوام -1دول جادامه 

 ها کلونی

 قومیت
 جمع (2کلونی ) (1کلونی )

 افغانی
09 

3 

1 

2 

11 

9 

 فارس
8 

2 

69 

1 

22 

61 

 تاجیک
1 

6 

1 1 

6 

 جمع
19 

68 

89 

63 

611 

81 

هایی که  ای برای ورود به شهر است؛ افغانی نشینان کلونی یک، این مکان، روزنه برای اتاقک

ای که در پی کار و اشتغال رو به  یهای اصالتاً زابل اند یا گرگانی از کشور خود رخت بربسته

های پایتخت مانع از ورود دفعی ایشان به درون شهر است و ایشان  اند ولی هزینه پایتخت آورده

ابتدا باید در حاشیه، حداقل شرایط اقتصادی ورود به متن شهر را بیابند. هرچند عزیمت از 

شود ولی دو سه مورد موفق نیز از  نشینان می ها و ورود به شهر نصیب معدودی از کلونی کلونی

کلونی یک بوده است و البته مسیر حرکت مهاجرت و سکونت در این کلونی، از بیرون شهر به 

 کلونی بوده است.

در مقابل، مسیر حرکت مهاجرت و سکونت در کلونی دو، برعکس و از درون شهر به این 

الب مجردان کلونی دو(. اکثر ساکنان خانم و آقا فرهاد و غ ها بوده است )دختران معصومه کلونی

شان جایی درون شهر تهران بوده است و این مکان یعنی  کلونی دو، تجربۀ سکونت قبلی

هایی تبدیل شده است که ایشان در شهر  های کلونی دو به نوعی تبعیدگاه و جزای شکست اتاقک

 اند )ورشکستگی و خیانت خانواده و اعتیاد و...(. تجربه کرده

                                                                                                                                           
اند، سه  واسطۀ تبعید دورۀ پهلوی( در گرگان را داشته ای که پیشینۀ سکونت )به های اصالتاً زابلی تعداد خانواده 6

پیدا کرده  هایی این ترکیب به وضعیت اخیر تغییر دلیل جابجایی های اخیر به نفر( بود که در ماه 61مورد )با جمعیت 

 است. ارقام و آمار مربوط به وضعیت اخیر هستند )آخرین وضعیت(.
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ترین مکانیزم ورود و مهاجرت به حریم کلونی است. در هفت  و خویشاوندی، اصلی آشنایی

اند، آشنایی با طالخانم  ها ارتباط مستمر داشته الی هشت ماه اخیری که گروه پژوهشی با کلونی

ترین وجه اشتراک ساکنان جدیدی است که با مهاجران و  های ساکن کلونی( اصلی )یکی از افغان

اند؛ خواهر و دخترخاله و یکی از آشنایان دور طالخانم.  از کلونی جایگزین شده کنندگان عزیمت

کند پاسخ پرسش از چرایی این دعوت و  ها خودنمایی می یکی از نکاتی که در این مهاجرت

چرا گفتید بیایند اینجا ساکن »راهنمایی برای استقرار در کلونی است. در پاسخ به این پرسش که 

خوب اونجا که وضعشون خیلی بدتر بود، باز اینجا یه چیزی پیدا »گوید:  م می، طالخان«بشوند؟

 «.کنند بخورند! می

 های اقتصادی ویژگی 

های اقتصادی بر مشاغل موجود و معیشت  نگاری شهری فکوهی و دربارۀ ویژگی در الگوی مردم

تماعی در مشاغل ها، درصد شاغالن و بیکاران و میزان تحرک اج غالب، متوسط درآمد و هزینه

ها، مشاغل کسانی را فهرست کرده  بیش از هر چیزی تاکید شده است. جدول زیر به تفکیک کلونی

اند. آنچه دربارۀ این  وپا کرده نحوی برای خود اشتغال و منبع کسب درآمدی دست است که به

 اغل است.های شغلی الزم برای مش کند، سطح پایین مهارت نحوی مشهود خودنمایی می فهرست به

 ها فهرست مشاغل به تفكیک کلونی -7جدول 

 (2کلونی ) (1کلونی )

 کنی جمع ضایعه کار رنگ

 مسافرکشی ها اسفند دودکردن در معابر و چهارراه

 بیکار تمیزکردن نخود و لوبیا

 بازنشسته کار در فضای سبز شهرداری

 کارگر کنی جمع ضایعه

 کار در بازار آهن بندی در کارگاه لوازم ماشین بسته

 ها دادن اتاقک کرایه دستفروشی جوراب و نگهبانی

 نظافت ساختمان کنی جمع مقنی و ضایعه

 ها فهرست مشاغل به تفكیک کلونی -7دول جادامه 
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 (2کلونی ) (1کلونی )

 بندی سیم برق بسته گری کار در ریخته

خوانی )بر سر قبور و مزار درگذشتگان در ازای دریافت  قرآن

 پول(

 مسافرکشی با موتور

 جوشکاری و آهنگری کار گچ

 داییگ جارچی ترمینال

 دوزی و ... دوزی و پشتی کوسن فروشیبافی و دستفروشی و فال قالی

 - کارگر روزمزد

 - بیکار

 - سرا( خانه )قلیان پادوی قهوه

کنی را تجربه  جمع ها، حداقل در مقطعی از زندگی شغلی خود، ضایعه اکثر مردان این خانواده

ترین  ترین و مثبت مسافرکشی یکی از جدیانداز و خرید خودرو و رسیدن به شغل  اند. پس کرده

ای است که مردان این گاراژها آرزوی آن را دارند. یکی دو موردی که  مسیرهای پیشرفت شغلی

نشینی در سعیدآباد یا  اند این محل را به قصد اجاره اند، توانسته به این موفقیت دست یافته

عی، افقی و میان مشاغلی با مهارت های اجتما های مجاور ترک کنند. اما در کل، تحرک محله

هاست که  های ساکن این گاراژها سال و از همین روست که بسیاری از خانواده 6پایین است

های آنها هستند. شرایط زندگی در این گاراژها در بهترین حالت،  مجاور این گاراژها و اتاقک

اعتنا و  اقتصادی قابلانداز تحرک  دهد که چشم مهارتی را پرورش می نیروهای تولیدی کم

 گفت: سازد. یکی از سرپرستان خانوار می کننده را در زندگی آنها منتفی می تعیین

آقا ما باید همه کاری بلد باشیم، از اینجا انداختنمون بیرون بتونیم یه لقمه نون در به » 
ندمون بیشتر از یکی دو سال نشده یه جا بتونیم بندشیم، هی بل 2یاریم. تا حاال تو ایران

 ...«.کردن 

                                                           
 فروشی و... کردن ضایعات به نگهبانی؛ از نگهبانی به دست از جمع  6

 فرد مخاطب در این گفتگو افغانی بود.  2
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 سرپرست خانوار 1میزان درآمد ابرازشدۀ تقریبی -1جدول 

موقعیت فرودست اولیه که خود دلیلی برای مهارت پایین و البته ارزش نیروی کار ایشان 

سزایی را داشته است. با وضعیت فعلی  بوده است، در تثبیت و بازتولید این وضعیت نقش به

رسد که بتوان تغییر محسوسی را در شرایط  نظر می ها بعید به شغلی ساکنان اتاقک های مهارت

زندگی ایشان مشاهده کرد. مروری بر فهرست مشاغل سرپرستان خانوارها و جوانان مشغول 

بینی وضعیت زندگی بسیاری از خانوارها در چند سال آتی  کار از میان ساکنان گاراژها، پیش به

عنوان نوعی مهارت در چند مورد موجبات عزیمت و  مسافرکشی خود به چندان دشوار نیست.

فراروی از شرایط زندگی در این گاراژها را فراهم کرده است ولی سقف این فراروی کامالً کوتاه 

 های مجاور را درنوردد. است و تاکنون که نتوانسته مرزهای سعیدآباد و محله

 سن شروع کار، عمر کاری و سن بازنشستگی

ها  ها باید گفت چون این خانواده ربارۀ سن شروع کار، عمر کاری و سن بازنشستگی در کلونید

ای برخوردار نیستند، اساساً بازنشستگی برای مردان آنها معنی ندارد. اما  عمدتاً از خدمات بیمه

                                                           
منظور  راژنشینان عمدتاً بهاتکا نیستند و گا رفتند. این ارقام البته قابل ها از بیان این مورد طفره می برخی خانواده 6

کردند ولی این بدان معنا نیست که  تر از میزان واقعی را بیان می دادن وضعیت خود، پایین تر نشان هرچه فرودست

 شده دارد. ارقام واقعی تفاوت معناداری با مقادیر بیان

 ها کلونی 

 طبقات میزان درآمد
 (2کلونی ) (1کلونی )

 6 6 کمتر از پانصد هزار تومان

 0 1 از پانصد هزار تومان تا کمتر از یک میلیون تومان

ونیم میلیون  از یک میلیون تومان تا کمتر از یک

 تومان

2 1 

ونیم میلیون تومان تا کمتر از دو میلیون  از یک

 تومان

1 2 

 6 1 دو میلیون تومان به باال
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فت پرورانند که پسرانی کاری داشته باشند و از قبل پیشر مردان این آرزو و سودا را در سر می

 شغلی و ثبات شغلی نسبی او روزی خود را در سایۀ پسر خود بازنشسته سازند.

 میزان اشتغال زنان و کودکان

های کوچکی با درآمدهای پایین برای خود  وقت شغل صورت موقت و پاره زنان و کودکان به

ه هزار بندی آنها )هر هزار گیره، د های گیرۀ آویز و بسته کنند. چسباندن برچسب وپا می دست

بندی مواد غذایی و غیرغذایی کوچک )شیرینی حاجی بادام و حبوبات و ...( و ... .  تومان(؛ بسته

وسال را  بندی آویزها افرادی از هر سن شناسند. پایِ کار بسته این مشاغل سن خاصی را نمی

 دار. بینید؛ کودکان پنج و شش ساله تا مادران خانه می

 
 بندی ستهکودکان مشغول کار ب -1تصویر 

فروشی و  زنان بدون فرزند و نوجوانان امکان مشاغل خیابانی از قبیل اسپند دودکردن و فال

شود.  های ماشین و... را دارند و بعضاً از این راه درآمدهای خوبی عایدشان می تمیزکردن شیشه
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)البته با وضعیت کودکان و نوجوانان در این موارد خیلی بهتر از زنان است. پسرها و دخترها 

یابند. با وجود این،  حمایت برادران( از دوازده سیزده سالگی امکان ورود به چنین مشاغلی را می

شوند برای پول درآوردن به چنین کارهایی دست بزنند. یکی از پسران  دختران کمتر حاضر می

ی زنان گوید روزهای نزدیک عید روزی حتی هشتاد هزارتومان هم کار کرده است ول نوجوان می

توانند چهل هزار تومان کاسب شوند. کودکان و نوجوانان، توانایی  سختی می در مشاغل مشابه به

ترین دالیل موفقیت و مزیت نسبی خود  باال در جلب ترحم و اصرار و ابرام بیشتر را اصلی

 شمارند. نسبت به زنان برمی

و فرزند معتاد پسر خود طور جدی و با اجبار د خانم به فقط یک مادر در گاراژ معصومه

مشغول گدایی است؛ دو پسری که بیشترین مشکالت و برخوردها را در طول این چند ماه 

که  6خانم در پیامی مفصل نشین گاراژ معصومه پژوهشی با ایشان داشتیم. یکی از ساکنان اتاقک

 است: عنوان عذرخواهی از رفتار نامناسب یکی از این دو برادر با ما، چنین نوشته  به

سالم آقای دکتر! من واقعأشرمنده شدم پیش شما و دوستتون! روم سیاه بابت بی »

 با تر رگ بی و تر احترامی وبی ادبی اون بی غیرت دوتاداداشن یکی ازیکی بی ادب

میشینه گدایی  مسجد میره جلو مترقدشون نشستن توخونه مادربدبختش هرروز 2اون 

پول شیشه اشون جورشه دوماه پیش این دوتاهم خوراک داشته باشن هم  هکنه ک می

میلیون دیه گرفتن بیشرف صبح مادرش باموتورمیبره جلومسجد شب میره  21

 «.مادرش پول کم بیاره ...  همیاردش وای به حال اون شبی ک

 ها تشریح سبد هزینه

 دهند، متغیر است. اتاق منتهاالیه دست هایشان می خانه ها به صاحب نشین ای که این اتاقک کرایه

ونیم میلیون تومان پول  یک -وقتی از درب گاراژ به داخل بنگریم-خانم  راست گاراژ معصومه

خانم پول  دلیل بدهی، معصومه کرده است که اکنون به پیش و ماهی صد هزار تومان پرداخت می

تر مثل اتاقک  های بزرگ جای بدهیِ کرایه حساب کرده است. این مبلغ دربارۀ اتاقک پیش او را به

                                                           
 در تلگرام! 6
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های کلونی مجاور به سه میلیون پول پیش و  خانم( و افغانی قای زور )چسبیده به منزل معصومهآ

 رسد. سیصد و پنجاه هزار تومان هم می

خانم  ها متفاوت است اما آنچه معلوم است، معصومه خانه اقوال دربارۀ مالحظۀ صاحب

از بیرون لبی قفل دارند. کسی خانم  های گاراژ معصومه های اتاقک تر است. درب تر و دقیق محتاط

خواهد وارد اتاقک شود با  اش بیش از حد عقب بیافتد، احتماالً یکی از روزهایی که می که کرایه

شود و تا حداقل مبلغی از کرایه را پرداخت نکند، این قفل باز  رو می شده روبه درب قفل

های این  رین بخش هزینهت خانم داشته باشد. مهم شود؛ مگر هنری در جلب ترحم معصومه نمی

ها  نشینی ایشان در اتاقک ترین دلیل حاشیه دهد که البته اصلی نشینان را مسکن تشکیل می اتاقک

آوری ضایعات هستند  لحاظ پوشاک تا حدود زیادی متکی به دستاوردهای جمع نیز هست. به

ها را  ی که بچهها یک دست لباس نو و میهمانی دارند. در گردش ولی با وجود این، اغلب بچه

برای تفریح به شهربازی برده بودیم، وقتی برای خرید برخی اقالم مثل چیپس و پفک و ...، با 

ای که از  خواستیم، ایشان بررسی زیرچشمی ها تخفیف می ها، از فروشنده توضیح وضعیت بچه

 افتادند. های ما به تردید می ها داشتند، در گفته سرووضع بچه

های مردمی  اک نیز از جانب خود ایشان حداقلی است ولی کمکتهیۀ سبد مصرف خور

سازند. در گفتگوهایی که با ساکنان دربارۀ  های ایشان را برطرف می تاحدودی برخی از کاستی

اینجا فقط یه خونواده میتونه »قول بر خوردیم که:  این مؤلفه داشتیم چندین بار به این نقل

ای است که در کلونی یک  ان از یک خانواده، خانوادۀ افغانیکنندگ منظور نقل«. گوشت به خوره...

 کار است و از همین شغل، درآمد خوبی دارد. هستند و پسرشان گچ

های ایشان حاضر  افتاد که ما در مراجعات به محل، بر سر سفره مواقع بسیاری اتفاق می

ساکنان حاکی از آن ایم، گفتگوها و اظهارنظرهای  نظر از مشهداتی که داشته شدیم. صرف می

مانند ولی اقالم مصرفی آنها غالباً  لحاظ خورد و خوراک گرسنه نمی است که ایشان حداقل به

قیمت؛ بسیار  ای بیش از قندوچایی )ارزان وپنیر؛ نوشیدنی ای بیش از نان هایند. صبحانه ترین ارزان

و البته نادر سبد مصرف  ایم(؛ پلوخوردن و ... اتفاقات خوب نشین نوشیدن چایی ایشان شده هم

خوراکی ایشان است. سه چهار نوبت که دوستان و برادران پزشک گروه پژوهشی در محل 
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حضور  کردند فقر انواع ویتامین یا به تعبیری عدم حاضر شدند، نکتۀ بارزی را که اشاره می

الی عالقۀ ای است که اه معنادار میوه در سبد خوراک ایشان بود. با وجود این، هندوانه میوه

های  عجیبی به این میوه دارند و همیشه )ایامی که این میوه در بازار وجود داشته باشد( در اتاقک

بار که به شوخی در این باره با یکی از اهالی باب سخن را باز کردیم،  شود. یک ایشان یافت می

منظور وی این بود که ؛ ...«ش کرد  هندونه رو میشه وعده»نکتۀ جالبی را در این مورد متذکر شد: 

 عنوان یک وعدۀ غذایی مصرف کرد. توان هندوانه را با نان به می

برخوداری بسیاری از ایشان از بیمه، باید  دلیل عدم های بهداشتی ایشان اصوالً به سبد هزینه

هایی چون خوراک و  کنند چراکه اولویت ای در این زمینه نمی سنگین باشد، ولی متاسفانه هزینه

گذارد. کارد  اساساً مجالی برای اندیشیدن به این وجه از حیات را برای ایشان باقی نمی پوشاک

 شوند. رسد تازه متوجه بسیاری از مسائل می به استخوان که می

نشینان، البته برای معتادین تأمین هزینۀ مواد مخدر  های این اتاقک ترین هزینه یکی از مهم

های اعتیاد به ناگزیر مجبور به ترک  یل عجز در تأمین هزینهدل است. برخی از معتادان صرفاً به

های بسیار به  اند و کمک های ایشان نیز در این امر مؤثر بوده اند؛ هرچند خانواده مواد مخدر شده

اند. برای مثال، آقای جمالی که با کمک خانواده و تنگنای مالی برای تأمین پول برای  ایشان کرده

د را کنار گذاشته است، چندین نوبت وقتی در محل حاضر شده بودیم، تهیۀ شیشه، مصرف موا

خورد که برای تفریح و فقط همین  کرد و البته قسم می پول برای تهیۀ شیشه درخواست می

شود، طبق مناسبات درونی خانواده با  خواهد. هر پولی که عاید این خانواده می بار را می یک

د و از ترس مصرف مواد، پدر خانواده حق ندارد پولی از شو مدیریت مادر خانواده هزینه می

 برای خود داشته باشد.

 ها انداز، مصرف و هزینه های موجود در خصوص پس ها و ذهنیت اولویت

نشینان ناممکن  جز یکی دو خانواده، اساساً تأمین مخارج جاری زندگی برای بسیاری از اتاقک به

انداز داشته باشند. بلندترین  تمهید یا ذهنیتی دربارۀ پس نیافتنی است، چه برسد به اینکه و دست

یابند که به هر  بینیم که این امکان را می انداز را در نوجوانان و جوانانی می اندازها برای پس چشم
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ای چندماهه یا حتی نزدیک به سال، پول خرید گوشی هوشمند یا موتور  طریق ممکن در برنامه

 انداز کنند. را پس

طور میانگین حدود سیصد هزار تومان )متغیر برحسب پول پیشی )رهن( که  ها به خانواده

جز یکی دو خانواده، از بیمه برخوردار نیستند و  پردازند. به خانه می پرداخت کرده باشند( اجاره

پردازند. با هزینۀ سرانۀ تقریبی دویست هزار  های سنگین درمان را آزاد می در ایام بیماری هزینه

سعی در سیر کردن خود و فرار از گرسنگی دارند. البته وضعیت خورد و خوراک برخی از  تومان

ها بسیار بهتر از وضعیت بهداشت است. با وجود این،  های مردمی و خیریه واسطۀ کمک اوقات به

طور که از  اولویت اصلی نیازها، خوراک است. وضعیت پوشاک و مسکن و بهداشت نیز همان

 آید، بیشتر در حد ضرورت است تا اولویت. ا و گزارش برمیه وهوای عکس حال

 های منقول و غیرمنقول میزان و شرح دارایی

جز  واسطۀ زندگی در این گاراژها و بنیۀ اقتصادی ضعیف، اموال غیرمنقول )به نشینان به اتاقک

ل منقول هر ذکری ندارند. اموا اند(، قابل یکی دو خانواده که در شهرستان ملکی را به ارث برده

طور متعارف فرشی مندرس )برخی حتی این فرش مندرس را نیز ندارند و با  اتاقک به

شمار  کنند(، اجاقی کهنه، در برخی موراد یخچالی کهنه، ظروف انگشت هایی کهنه سر می موکت

تلف های مخ ها و اندازه تر که اکنون از رنگ هایی بزرگ به تعداد افراد خانوار و از بقایای مجموعه

بر تلویزیون و آنتن داخلی، ماهواره  ها عالوه اند، تلویزیون )که البته بیشتر خانواده گرد هم آمده

های رخت خواب و اقالم خردی از این دست هستند. یک  نیز دارند(، یکی دو کمد کهنه و بقچه

و دو وپا کرده است، ماشین لباسشویی نیز دارد  خانوار در انبار مستقلی که برای خود دست

ای دیگر سمند دارند و  و خانواده GLXها پژو  خانوار نیز جاروی برقی دارند. یکی از خانواده

جز این دو خانواده، کسی خودرو ندارد. چهار خانواده )یک خانواده از کلونی یک و سه خانواده 

( دو 61های کلونی دو )اتاقک  از کلونی دو( موتور سیکلت دارند که یکی از خانواده

 ورسیکلت دارند.موت
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 های قدرت و مدیریت شهری در محل ویژگی

 سازوکارهای ادارۀ رسمی و غیررسمی محل

در طول روز که اغلب مردان حضور ندارند، در کلونی یک، پدر خانوادۀ بزرگ افغانی، بزرگی 

آید و در مقابل مراجعات ناآشنایان، او را معرفی  کند و اهالی نیز در مسایلی که پیش می می

ای دیگر  ای عمالً بر خانواده کنند. عصر به بعد که مردان در گاراژها حاضرند، هیچ خانواده یم

های اصلی دربارۀ وضعیت گاراژها یا هر تغییر عمده،  گیری برتری ندارد و در تصمیم

خانم صبح  اند. آن طرف و در کلونی دو، معصومه کننده ویژه برادران وارث تعیین ها به خانه صاحب

رحمی و  های مدیریتی خاص خود را دارد و همیشه میان دل کاره است. او مکانیزم م همهو شا

بندد. البته  کار می جای خود به بودن نوسان دارد و هر وجه را به خانه گیریِ متعارفِ صاحب سخت

ها مشغول به کار  اخیراً حضور فیزیکی دختر و داماد او در وسط گاراژ که در یکی از کارگاه

 گذرد، مؤثر بوده است. ند، در افزایش احاطه و تسلط وی بر آنچه در گاراژ میا شده

تعبیری آنجا را قرق کرده است و تالشی جدی در کنترل  ای وجود دارد که به نهاد خیریه

طرزی عجیب بسیاری از مواقعی  ها دارد. در اوایل پژوهش به وآمدهای غیرساکن در اتاقک رفت

شدند  اندرکارانش در آنجا حاضر می شدیم، نمایندگان و دست اضر میها ح که ما در محل کلونی

با این توجیه که مانع  6پاییدند گرفتند و می نشینان را زیرنظر می های ما با اتاقک و کارها و صحبت

تر شدن این محل شوند؛ در این معنا که از وخامت اوضاع این کلونی و  هر چه پروبلماتیک

آن، استفادۀ سیاسی نشود. این خیریه که اصرار و ابرام جدی بر نظارت  شده از های ارائه گزارش

بر هرگونه تعامل میان جهان خارج و این گاراژنشینان را دارد، از حربۀ تهدید به این امر نیز 

 های خود به محله را قطع خواهد کرد.  کند که زین پس کمک استفاده می

 ری یا سیاسی در محلاَشكال حضور نهادها و نمایندگان مدیریت شه

وآمد  این امر که انتظار داشته باشیم مسئوالن شهری و سیاسی، حضوری پیوسته و دایمی و رفت

ای کوچک با خانوارهای اندک داشته باشند، شاید کمی نابجا باشد، اما اندک  زیاد به محله

                                                           
 اند. هایی داشته ها هماهنگی احتماالً با یکی از ساکنان اتاقک 6
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ه متروک و دهد و قطار سیاست و مدیریت را راه به این ایستگا مواردی که این مهم دست می

نوبتی  های حمایتی یک آخر به بسته شود که دست های بزرگی داده می افتد، قول دورافتاده می

نشینان  شدن از این اتاقک شوند. برخورد کاروانسرایی و سرزدن و جویای احوال فروکاسته می

ی روانی ها گیری کند بر موضع کردنشان، دردی از آالم ایشان دوا که نمی گاراژها و سپس فراموش

گاه در سفر، خود  افزاید. کاروانسرا جایی است در مسیر و هیچ منفی علیه مسئوالن رسمی می

ای که این  ای است برای رسیدن به مقصدی دیگر. در بازدیدهای رسمی مقصود نیست و واسطه

فسه ن وقت فی اند، این احساس به ایشان انتقال یافته است که گویا هیچ نشینان تجربه کرده اتاقک

ساختن مشکلی از مشکالت ایشان روی به سوی ایشان  اند و کسی برای مرتفع مقصود نبوده

ای نهفته است  های عکاسی نیاورده است و همیشه مراد چیز دیگری بوده است که در پس قاب

نشینان  برانگیزند و در عمل عایدی برای این اتاقک لحاظ بصری بسیار تاثیرگذار و تحسین که به

ای چایی و یک بطری روغن نداشته  ای حمایتی متشکل از پنج کیلو برنج و بسته بسته جز شاید

 است که البته غنیمتی است.

 رابطۀ اهالی با مدیریت شهری

توان ذیل مکانیزمی  طور کلی مسئوالن رسمی را می رابطۀ اهالی با مدیریت شهری یا به

ایم.  تعبیر و تفسیر کرده« اد و بدبینی متقابلاعتم تبانی مبتنی بر عدم»بندی کرد که ما آن را  صورت

شناسی را که دربارۀ این  با مدرک دکترای جامعه 61نظر کارشناس اجتماعی شهرداری منطقۀ 

شده برای ایجاد تغییرات مثبت در شرایط زندگی آنها جویا  کارهای آزموده ها و راه نشین اتاقک

 شویم که:  رو می شویم، با این پاسخ روبه می

ید بولدوزر بذاری همه رو با هم خراب کنی بره، هرچی هست، آدم و ساختمون و با»

های  صورت اتفاقی حضور ما برای رساندن برخی کمک یکی دو باری که به...«. 

زمان شده بود، دایما  شده، با حضور برخی مسئوالن شهرداری هم آوری مردمی جمع

به اینا پولی چیزی »شدیم که  می رو شدیم و با این توصیه روبه به کناری کشیده می

 «ندیدنا!، اینا از من و شما پولدارترند!
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و معاونان شهردار و شهرداران  61و شهردار منطقۀ  6ای که با حضور نمایندۀ مجلس از جلسه

( اطالعات غیردقیق و بعضاً 6برگزار کردیم، دو نتیجه عایدمان شد: ) 61هر ناحیۀ منطقۀ 

( آنها 2؛ )2ها سان ذیربط شهرداری از مسائل و وضعیت این کلونینادرست مسئوالن و کارشنا

کردند، چه  شد، اساساً تصدیق نمی ها مطرح می نشین بسیاری از مسایلی را که دربارۀ این اتاقک

ای کارشناسان  حل برسد. تصور اسطوره ریزی برای ارائۀ راه برسد به این که کار به مرحلۀ برنامه

وبزرگ ساکنان گاراژها  های کوچک گویی قص برخاسته از برخی دروغشهرداری با استقرای نا

رو هستیم که هرکدام از آنها صد الی  ای متقلب دروغگو روبه این است که در این گاراژها با عده

کردن شهرداری و دیگر نهادهای رسمی  ها پول دارند و فقط برای تلکه دویست میلیونی در بانک

 کنند. یو غیررسمی اظهار بیچارگی م

نکتۀ جالب اینجاست که اهالی ساکن این گاراژها تا حدود بسیار زیادی از این تلقی نهادی 

رسد  نظر می رسمی و برخی نهادهای غیررسمی نسبت به خودشان کامالً آگاهند. با وجود این، به

 کنند، شان در نوعی تبانی متقابل سعی می ها و نهادهای رسمی و نمایندگان نشین که اتاقک

 های یکدیگر را اجابت کنند. نحوی برخی خواست به

اطالعی کامل از مجادالت و مناسبات  رغم فراغت بال و حتی در بسیاری از موارد، بی به

های خاص خود را از رفتارهای  بندی تر، ایشان به استقرا، صورت سیاسی حاکم بر جامعۀ بزرگ

هایی چنین و ساکنانشان برای  نقدرها که مکا مسئوالن شهری و سیاسی رسمی دارند. آن

مسئوالن، ناآشنا و عجیب هستند، مسئوالن برای ایشان ناشناخته نیستند. وقتی نوید بازدید 

ها را  دهید، واکنش ای از مجلس یا یکی از مسئوالن ذیربط از شهرداری را به ایشان می نماینده

باز هم سیل »شان چنین است: بندی ای کردید. صورت بینی می یابید که پیش سردتر از چیزی می

البته ...«. کنن  رن و پشت گوششونم نگاه نمی گیرن می ها و...؛ میان عکساشونو می ها و فیلم عکس

کنند و با همان شور و حرارت  خوبی ایفاء می ایشان نیز متقابالً در این تبانی، نقش خود را به

                                                           
 خانم سیاوشی  6

نفر پرسنل در آنجا مشغول به کار  91اطالعات کارشناس معاونت اجتماعی شهرداری که به اذعان خود وی،   2

 ها نادرست بود. بودند در مورد بسیاری از موارد ابتدایی از جمله وضعیت تحصیلی کودکان ساکن این کلونی



 

 

 

 

 

 0911، شماره دو، پاییز و زمستان  72شناختی دوره مطالعات جامعه   701 
 

 

گویند و هیچ  شگی خود سخن میهای همی های مختلف فرودستی و نیازمندی همیشگی از مولفه

ای همیشگی،  گذارند. در تبانی تنها نمی« مسئوالن مردمی»مسئولی را در تکمیل ایفای نقش 

های  کنند و بسته ها را نثار مسئوالن رسمی می های مقتضای رسانه بار و همراهی های غم نگاه

از این ندارند؛ گرچه کنند و امیدی بیش  حمایتی روغن و برنج و تن ماهی و ... دریافت می

نحو دایمی باال  های ]صرفاً[ شنوای برخی مسئوالن، انتظارات ایشان را به های مهربان و گوش نگاه

ها به برخی اقالم  نشین کنند و اتاقک ای خود را می های رسانه برداری برد. مسئوالن بهره می

 یابند. مصرفی موردنیاز دست می

ای که برای حس خوب خود نسبت به  ست. دلیل اصلیها ا بهترین تلقی ایشان از خیریه

ها برخی اوقات  ای است که با ایشان دارند. برخی خیریه کنند، ارتباط دایمی ها ذکر می خیریه

ها بکنند، ارتباط خود  نشین توانند در مقطعی خاص کمک چندانی به این اتاقک رغم اینکه نمی به

شوند. اعتنا و  با نمایندگانی جویای احوال ایشان میکنند و در حد سرزدن،  را با آنها قطع نمی

ها به بازدیدهای رسمی، ذیل همان اصل تبانی متقابل، نسبت مستقیمی با  نشین همراهی اتاقک

هایی دارد که بازدیدکننده، برای این تبادل و تبانی در چنته دارد، ولی در هر حال، همراهی  کمک

ای مداوم با ایشان دارند حتی اگر چیزی  دارند که رابطهها و کسانی  و مشارکت خوبی با خیریّه

 برای کمک ندشته باشند.

 مشكالت عمومی موجود در محل از لحاظ مدیریت شهری

 صورت زیر تنظیم کرد: توان به ترین مشکالت در این زمینه را می فهرست مهم

ز و خطوط کشی گا پذیر و مخاطرات ناشی از خطوط لوله شدت آسیب بافت فرسوده و به -

 کشی برق سیم

ها  های پوستی در این کلونی نظر به وخامت و شیوع مشهود بیماری:  بهداشت عمومی -

ها، با توجه به اینکه برادر یکی از اعضای گروه پژوهشی پزشک  دلیل وضعیت نامناسب اتاقک به

لینیک هایی انجام شد تا ساکنان این کلونی با مراجعه به ک ومو بود، هماهنگی متخصص پوست

طور رایگان از خدمات پزشکی و بهداشتی و درمانی برخوردار شوند. گروه  تخصصی ایشان، به

رسانی به  شده استقبال کنند. اطالع ها از این امکان فراهم چنین انتظار داشت که ساکنان کلونی
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زده  قارچسوخته و بعضاً  های آفتاب اهالی دربارۀ این امر توام بود با آثار غم و اندوه در چهره

 «.توانیم اونجا بریم! ما که نمی»ساکنان و البته غرولندهایی مبنی بر این امر که 

وذهاب مانع اصلی ایشان است.  ونقل و ایاب برداشت اولیۀ ما چنین بود که شاید مشکل حمل

برداشتن آن، بس دشوارتر از مشکل  های بیشتر پرده از مانعی ذهنی برداشت که از میان پیگیری

ومو و  های پوست دانستند که کلینیک طرز عجیبی نیک می ونقل بود. ایشان به ه و هزینۀ حملفاصل

هایی هستند که افراد فارغ از اقتضائات ابتدایی زندگی، در تمنای احترام و  زیبایی! عموماً مکان

شده  های استانداردسازی نفس و تحقق فردیت هرچه بیشتر از قِبل خریدوفروش زیبایی عزت

ها و  های سعیدآبادی ما جز یادآور فرودستی نشین تواند برای کلونی د و البته جایی که نمیهستن

های  وقوس ای باشد که ایشان در حال تجربۀ آن بودند. حاصل کش های زندگی ها و نامهربانی زشتی

آخر خود حدود  فراوان بر سر این ماجرا این بود که با توضیح این شرایط به پزشک، ایشان دست

 ها حاضر شد. های پوستی شایع در محل کلونی روز برای درمان این بیماری نیم

های پوستی اهالی مشترک است و ناشی از  طبق اظهارنظر پزشک، بسیاری از بیماری

های بهداشتی و  ها و تهویۀ کامالً نامناسب آنها و وضعیت وخیم سرویس گیرنبودن اتاقک آفتاب

کنند( و استفاده از مواد بهداشتی  یب به هفتاد نفر استفاده میحمام )از یک حمام و دستشویی قر

نامناسب برای استحمام و البته مشکالت جدی تغذیه است. کلونی دو اساساً حمام ندارد و در 

 شده نیست. های زنان و مردان تفکیک ها دستشویی یک از کلونی هیچ

ها و از سویی دیگر  ونیفرسای این کل از سویی شرایط زندگی دشوار و طاقت : اعتیاد -

های مجازی و البته اشتغال درون شهر برای  واسطه ماهواره و شبکه انتظارات باال از زندگی که به

آید، در اندک اوقات فراغتی که به ایشان دست  وجود می غالبان مردان سرپرست خانوار به

تیجه خواهد رساند که کند. اندکی تاملی ایشان را به این ن دهد، شرایط خاصی را ایجاد می می

انجامد که از این  طور طبیعی به وضعیتی نمی ای که ایشان در آن قرار دارند به وضعیت ساختاری

توان  بار رهایی یابند؛ مگر در خیال یا رؤیاپردازی. تکرار این پرسش که چگونه می زندگی مشقت
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راهی برای خالصی » ای است که ، غالباً قرین با پاسخی جبرگرایانه6از زندگی خالصی جست

ای و گریز از دوراندیشی و تدبیر و  این دور باطل نهایتاً ایشان را به زیست لحظه«. نیست

انجامد. اعتیاد )سرپرست خانوارها( و فضای مجازی )دختران و  های درازمدت می ریزی برنامه

دختران  ویژه در میان پسران نوجوان( و مکانیزم طرد و انکار و سرگشتگی و افسردگی )به

های فراری هستند که در این وضعیت پیش روی اهالی قرار دارند. مادران از  نوجوان( مکانیزم

توان در گفتارهای  گرایی منفعالنه را می ها بری هستند و بیشتر نوعی منجی ابتالی به این مکانیزم

 ر بپرورانند.ایشان بازجست؛ شاید به این دلیل که اصالً مجال این را ندارند که رؤیایی در س

آوری  ها چراکه زندگی بسیاری از اهالی با شغل جمع زندگی در میان ضایعات و قراضه -

 ضایعات گره خورده است.

 ساختار عمومی قدرت در محل )رابطۀ قدرت با نظام خویشاوندی، دینی، اقتصادی و ...(
متفاوتی به خود های  ها صورت نشین این کلونی های مختلف اتاقک ساختار قدرت در خانواده

گیرد، اما بر منطق واحدی استوار است؛ جایگاه فرد در نظام معاش خانواده. سرپرستان خانوار  می

آوری  ها بر کار و نان وکم بنیان اقتصادی خانواده غالباً در رأس هرم قدرت قرار دارند چراکه بیش

از قضا درآمدی بیش از پدر اند و  هایی که فرزندان پسر نیز شاغل ایشان متکی است. در خانواده

زنند و حتی در مواردی پدر نیز زیر سایۀ  شانۀ پدر می به دارند، پسران در ساختار قدرت، شانه

ای که وضعیت بدین منوال است، کامالً مشهود  کند. این امر در دو سه خانوادۀ افغانی آنها سر می

رند و مادران که نوعاً سامان خانه نحو متعارف، کودکان و دختران جایگاه فرودست را دا است. به

ها و عواطف جای خود را دارند.  به آنهاست، جایگاه میانی را دارند. با وجود این، احترام

تر و حتی  های زابلی پررنگ آمیز میان اعضای خانواده های محبت احساسات و عواطف و بیان

آمیز  گفتن محبت خنآورند. شیوۀ س های زندگی در چنین فضایی، تعجب رغم رنج گاهی به

 برانگیز است. هایی که به ایشان دارد، گاهاً رشک خانم با فرزندانش و توجه فاطمه

                                                           
لحاظ توانش زبانی، در  بدان اشاره داشتند. اکثر اهالی بهای که سه نوجوان و دو بزرگسال در گفتگوهای خود  کتهن  6

ساختند ولی این نکته را اغلب  های جدی مواجه می سطح پایینی قرار داشتند و غالباً شیوۀ مصاحبه را با دشواری

 نشینانی آوردند؛ شاید شبیه به بازیگران سینما در نقش اتاقک طرزی شیوا و بسیار منقح به زبان می ساکنان به

 فرودست!
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شود،  ها بحث می طور که دربارۀ الگوهای جنسیتی حاکم بر اذهان ساکنان اتاقک در کل، همان

کودکان  تهکند. الب الگوی مردساالرانه، بسیاری از مناسبات قدرت درون خانواده را نیز تنظیم می

پرسی، چهار پنج نفرشان حتی نام فامیلی خانواده  نشینی، وقتی از تبارشان می را که به گفتگو می

خواند؛ یا  شان با هم نمی وسال و مقطع یا پایۀ تحصیلی دانند. بسیاری از کودکان، سن خود را نمی

 شان فاصله افتاده است. های تحصیلی اند یا بین پایه اند یا به کل رها کرده دیر به مدرسه رفته

 مراتب قدرت موقعیت زنان و کودکان در سلسله

فراخور پیشینه و تعلقات قومی خود، الگوهای جنسیتی اقوام خود  مردمان این گاراژها، هریک به

خانم از آقای  آمده برای فاطمه کنند. وقتی نظر به گرفتارهای و مشکالت پیش را بازتولید می

، با «؟ات واسه چی بود آوردن دوباره این هیری ویری و گرفتاری بچهتوی »پرسیم:  بارانی می

این گوسفندها یه : »گوید دهد و می کمال جدیت و بدون هیچ تلویحی سه دختر خود را نشان می

 «.داشتم! خانم( بر نمی خوان؟! تا یه پسر نمیاورد دست از سرش )فاطمه چوپون نمی

نشینیم و دیدگاه آنها را دربارۀ دختران  جوان میوقتی پسرانه پای کالم پسران نوجوان و 

فهمن، آخرش هم  آقا پوریا )صابر(! اونا رو ولش کن، اونا که هیچی نمی»شنویم:  پرسیم، می می

 ...«رن، دردسرن  ذارن می می

ها برای جلب رضایت خانوادۀ دختر برای ازدواج سخن  دادن افغانی مادری از رسم پول

های  ها چند بار برای جلب رضایت او دربارۀ دخترش قیمت که افغانیکند  گوید و فاش می می

. او این سخن را ناخودآگاه و ارتجاالً بدون هرگونه مباالتی ابراز 6اند مختلفی را پیشنهاد کرده

های او را  که شوهر او نیز آنجا حاضر بود و بُهت و واماندگی تمام صورت و چشم کرد؛ جایی

گزید و سر خود را پایین انداخت. شوهر رو به  آمده لب می ت پیشفراگرفت و همسر از وضعی

واهلل تا »ما )دو تن از افراد گروه پژوهشی( کرد که دیگر در حکم دوستان او بودیم و گفت: 

حساب کردم دیدم سی تومن رو امروز و فردا »گفت:  مادر می«. امروز به من نگفته بود...

 «.رو ندارم... 2ه فالنیره، ولی دیگ شه می خورم تموم می می

                                                           
های  گفت که در این ازدواج میلیون تومان بود. او از مواردی سخن می 81باالترین قیمتی که پیشنهاد داده بودند   6

 میلیون تومان هم ردوبدل شده است. 611ای که او سراغ دارد تا  سبک مبادله به

 تعمداً از آوردن نام دختر اجتناب شده است. 2
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کنیم،  های ضمنی را با هر کسی در این کلونی دربارۀ جایگاه زنان طرح می گفتگو و پرسش

زعم ایشان و در قیاس  مبادا کسی از خانوادۀ افغانی )به-درنگ با وارسی پیرامون خود  همه بی

و عصبانیت به زبان نامی را توام با نوعی خشم  -آنها( متمول این کلونی، آن دور و بر باشند

کاری مشغول است و درآمد خوبی هم دارد؛ کسی که  آورند: فالن! جوان افغانی که به گچ می

های  های با گونه نشین همسر او که همین چند ماه پیش وضع حمل کرد و در میان این اتاقک

 سوخته و سبزه، به داشتن سیمای جذاب، متمایز و شهره بود.

نوی خریده و البته اصرار بر تجدید  GLXد خود را فروخته و پژو فالنی که به تازگی پرای

متولد  آید. همسر او با فرزند تازه اش کوتاه نمی فراش دارد، با مقاومت همسر خود از خواسته

پاید که همسر او  کنند. دیری نمی گیرند و برای مدتی او را ترک می خود راه افغانستان پیش می

شود و درخواست بازگشت به ایران و زندگی در کنار همسر  ط میحاضر به پذیرفتن این شرای

میلیون تومان  11کند اما فالنی با بازگشت او مخالف است و با مبلغی حدود  دوم فالنی را می

 درصدد ازدواجی دوباره با دختری دوازده ساله است.

 های جمعی( قدرت گیری های خصوصی )خانوار( و عمومی )تصمیم حوزه

های درون  گیری کنندۀ تصمیم ترین دو عامل مهم تعیین آوری مهم تب جنسیتی و نانمرا سلسله

آور در تمام  ها هستند و ماحصل مقارنت این دو عامل، برتری مطلق مردان نان اتاقک

ترین اصل حاکم بر مناسبات رسمی و  های مستقیم است. در عرصۀ عمومی، مهم گیری تصمیم

گیری دربارۀ مسائل اصلی و حتی  وذ، مالکیت است. تصمیمویژه عرصۀ قدرت و اعمال نف به

شدت  آخر باید با ارادۀ مالکان همراه و همراستا باشد. این امر به ابتدایی و ضروری گاراژها دست

مسئولیتی ساکنان نسبت به سرنوشت گاراژهایی شده است  موجب احساس بیگانگی و حتی بی

در بسیاری از شئون عمومی و « ت به محل زیست خودبیگانگی اهالی نسب»زیند.  که در آنها می

 دهد.  های جمعی خود را نشان می گیری تصمیم

ای یا پژوهشگری چون ما  کامالً معلوم است چرا وقتی نمایندۀ مجلسی یا مسئولی از خیریه

ندرت سخنی در باب  پرسد، به های ایشان سخنی می ها و نیازها و درخواست داشت یا... از چشم

یک از ایشان و ما و البته  شنویم. هیچ های آن می و وضعیت نابسامان آن و زیرساخت کلونی
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توان روی این مکان  دانیم این کلونی تا چه زمانی پابرجاست؛ چقدر می مالکان این کلونی نمی

توان روی همراهی مالکان برای جلب حمایت در  برای زندگی و سکنی حساب کرد. چقدر می

رفع اشکاالت اولیه حساب کرد؛ آیا با فرض حمایت خیّری برای تأمین  بازسازی و تعمیر و

 هزینۀ رفع برخی از اشکاالت، مالکان اجازۀ اعمال تغییرات الزم را خواهند داد؛ ...

نظر دارند؛ اتاقی خالی در کلونی که جایی دنج برای  سه برادر مالک اما بر سر یک چیز اتفاق

صرف ایشان است. این مالکان حتی حاضر نیستند نهادی های دوستانۀ م مصرف مواد و گعده

هایی در حد مواد غذایی و خدمات بهداشتی و آموزشی  ای یا دولتی و رسمی فراتر کمک خیریه

و فرهنگی، ورودی به شرایط عینی ساختی و زیرساختی کلونی داشته باشد. مالکان واهمۀ خود 

اگر اینجا بخوایم بذاریم هر کی هر کاری دلش »کنند:  بندی می را در قالب چنین تعابیری صورت

 «.خواد به کنه، فردا مدعی میشن؛ به یار حق تجاریش رو بده و مالیات بده و چی و چی... می

 گیری بحث و نتیجه

نشینی است.  نگاری تمهیدی مناسب برای نفوذ به عمق تجربۀ حاشیه توسل به گزارش مردم

های برخاسته از مشارکت مستقیم در  توسل به گزارشنگاری با ارائۀ توصیفی ضخیم و  مردم

نشینان از وضعیت حیات خویش و  تجارب زیستۀ اجتماع موردبررسی و استناد به درک حاشیه

شدن هر چه بیشتر به این فهم، اقتضائات ورود به تجربۀ زیستۀ جامعۀ  سعی در نزدیک

 آورد.  موردبررسی را فراهم می

کنیم، آنچه کامال مشهود است این امر  ها را که مرور می لونیهای جغرافیایی محل ک ویژگی

های شهری  ای کامال جداافتاده از شهر و محله صورت زندگی است که ساکنان، زندگی خود را به

لحاظ جغرافیایی از شمال و جنوب و غرب از شهر  کنند. این گاراژها، به تهران درک می

یابند. این گسیختگی به حدی  ه شهر امتداد و پیوند میرنگی ضعیف ب اند و از شرق با پی گسیخته

های مجاور از حضور و وجود گاراژهایی با این تراکم  است که حتی بسیاری از اهالی محله

گی و  نشینان به شهر، حس جداافتاده های دشوار این اتاقک اند. دسترسی اطالع جمعیتی بی

 کند. نشینان تحمیل می گسست نسبت به شهر را بر تجارب زیستۀ این اتاقک
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ها به برزخی  بینیم، این کلونی ها را که می ها و آمدوشدها به این کلونی وضعیت مهاجرت

معتادان و -اند؛ از سویی مطرودین شهر  مانند که در مرز شهر و ناشهر قرار گرفته می

های  الحیتاند که هنوز ص بلعند و از سویی دیگر پذیرای مهاجرینی را فرومی -ورشکستگان و...

های  گزینی در شهر را ندارند. ویژگی ویژه بنیۀ اقتصادی الزم برای مسکن مقتضی شهر به

های  گیری دشوار نیست که جریان کنیم، این نتیجه ها را که بررسی می اقتصادی این کلونی

های  نشینان امکان احراز صالحیت ندرت به این برزخ اقتصادی در این وضعیت برزخی، به

دهند. جز موارد  گزینی در شهر را می هر از جمله تقویت بنیۀ اقتصادی الزم برای سکنیمقتضی ش

های کسب درآمدی برای گذران  ها که نوعا راه معدود، بسیاری از این مشاغل ساکنان این کلونی

زندگی با حداقل مهارت الزم هستند، امکان ایجاد تغییری معنادار در وضعیت اقتصادی خانوارها 

ها از  دهند. پیامد چنین وضعیتی، بازتولید وضعیت اقتصادی خانوارهای ساکن این کلونی را نمی

 نسلی به نسل دیگر است.

نشینی ذیل  های مربوط به ابعاد اقتصادی و تجربۀ حاشیه قراردادن بررسی با در کنارهم

ن عجیب چندا ای نه توان نتیجه مناسبات قدرت و مدیریت شهری جاری در محل موردمطالعه، می

های موردبررسی گرفت: وضعیت ساختاری موجود، عمال  نشینی در کلونی دربارۀ تجربۀ حاشیه

نشینان را از جانب خود ایشان منتفی  امکان تغییر یا تحول جدی در شرایط زندگی حاشیه

گزینی، صرفا اتفاق یا رخدادی  سازد. بهبود وضعیت زندگی یا خروج از این وضعیت مسکن می

های آن از باال و  ماند اعمال تغییر یا ایجاد و تمهید امکان تنها امکانی که باقی می است نادر.

واسطۀ نهادهای رسمی است. اَشکال حضور نهادها و نمایندگان مدیریت شهری و عملکرد  به

تبانی مبتنی بر »گیری مکانیزم  ها، منجر به شکل مبتنی بر نگرش کاروانسرایی به این محل

شده است که امکان ایجاد تحول بنیادی از این مجرا را نیز منتفی « دبینی متقابلاعتماد و ب عدم

ای که  ها، راهبردهای اصلی نگاری از کلونی سازد. نظر به این توصیف مبتنی بر گزارش مردم می

گیرند چند هدف کلی را دنبال خواهند کرد. ایجاد تغییر  برای ارائۀ پیشنهاد در دستورکار قرار می

های شغلی؛ صیانت از مجاری ارتقای  در وضعیت اقتصادی با باالبردن مهارت و تحول
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