
 
 

Research Paper  

Analyzing Gypsiesʼ lived experience of social exclusion (Case study of 

Khoramabad cityʼs Gypsies) 
 

Sajjad Yousefvand 1, Reza Ali Mohseni 
2
, Ahmad Qiasvand 3  

 

1. P. H  . D Student of Iranʼs Social Problems, Islamic Azad University of Tehran_Central, Iran. 

2. Associated Professor of Sociology, Islamic Azad University of Tehran_Central, Iran. (Corresponding 

Author) 

3. Associated professor of Sociology, Allameh Tabtabaie University, Tehran, Iran. 

4.  

 

 

 

Received: February 9, 2022 

Accepted: May 13, 2022 

Available online: June 29, 2022 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Keywords: 
Exclusion, Marginalization, 

Social Support, Gypsy, 

Khorramabad. 

Corresponding author:  Reza Ali Mohseni 

Address: Tehran, Islamic Azad University, Tehran Central Branch. 
 Tell: +989163605771 

Email: mohseni.net14@gmail.com   
 

 

 

 

 

Abstract 
 

 Current research has been done by the purpose of analyzing gypsiesʼ lived 

experience of social exclusion. We try to describe and interpret Khoramabad 

gypsiesʼs life world and semantic system of exclusion and marginal subsistence. 

On this basis, interpretive paradigm and methodological phenomenology are 

used to gain insight about gypsies intersubjectivities by refrence to their 

marginal community life history. Semi-structured interview tools and group 

discussion were taken to collect data from participants. In this study theoretical 

saturation was obtained after interviewing with 18 people and holding 2 group 

discussion sessions. To choose participants, theoretical sampling was based and 

snowball sampling was employed. The main axis of this research results shows 

gypsiesʼ multi-dimensional deprivation and exclusion that has drawn basic 

concept of subsistence in gypsiesʼ margin. Producing deprivation cycle of 

gypsiesʼ life is described and interpreted in some categories, like: “gender 

stereotypes, to subsist in formal economy margin, livelihood trouble and job 

insecurity homelessness and falling in deprivation cycle, unsuccessful struggling 

with social acceptance, feeling strangeness and failure since childhood, anxiety 

about daily life and degrading group bounds, multiplied deprivation, sheltering 

in urban defenceless areas”. This group is standed in a continuous exclusion 

process so that gypsies’ economical exclusion overlaps social, cultural and 

institutional exclusion which provides their “falling out” situation of social 

subsistence with out considering a way to exit this situation. In struggling with 

subsistence, they continuously reproduce exclusion of society process through 

vandalism, criminal and deviant behaviors. 
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Extended Abstract  

1- Introduction 
  Current research has been done by the purpose of 

analyzing gypsiesʼ lived experience of social 

exclusion and it was tried to describe and interpret 

Khoramabad gypsiesʼ life world and semantic 

system of exclusion and marginal subsistence. On 

this basis, interpretive paradigm and methodological 

phenomenology approach are used to gain insight 

about gypsies intersubjectivities by refrence to their 

marginal community life history. Semi-structured 

interview tools and group discussion were taken to 

collect data from participants. In this study 

theoretical saturation was obtained after 

interviewing with 18 people and holding 2 group 

discussion sessions. To choose participants, 

theoretical sampling was based and snowball 

sampling was employed. 

 

2- Method 
  Reviewing conducted studies about gypsies 

demonstrate that pervious studies had more 

emphasis on their characteristics and individual 

importance in his or her life. However, stability of 

gypsiesʼ deprivation trend shows more complicated 

factors that current study tries to find out gypsiesʼ 

life social reality. Indeed, gypsiesʼ condition 

stability backgrounds are less attended by 

undertaken studies. Most studies also emphasize on 

their lack of functionality. Whereas functionality 

possibility has pivotal importance in subjects 

relating to gypsies, this study tries to show gypsiesʼ 

functionality more by employing phenomenological 

approach; due to determinative role of gypsy 

population privilege level or possibility of social 

policy making fields like education, hygiene and 

social security in changing gypsiesʼ condition. As 

previous studies about gypsies show they mostly 

focus on two categories: cause analysis and 

consequentialism, and its processed and policy 

researched aspects were ignored by internal 

researchers and just a few foreign studies attended 

this important subject. However, along this urgent 

concern, this article tries to study gypsiesʼ 

expectations and wants besides their lived 

experience, in this way this social goup can be 

expressed. 

3- Result 
The main axis of this study reveals multi 

_dimensional deprivation and exclusion which has 

drawn the basic concept of “subsistence in gypsiesʼ 

margin”. The Case study margin community involve 

in a deprivation and unsuitable cycle. Producing 

deprivation cycle of gypsiesʼ life is described and 

interpreted in some categories, like: “gender 

stereotypes, subsisting in formal economy margin, 

livelihood trouble and job insecurity homelessness 

and falling in deprivation cycle, unsuccessful 

struggling with social acceptance, feeling 

strangeness and failure since childhood, anxiety 

about daily life and degrading group bounds, 

multiplied deprivation, sheltering in urban 

defenceless areas”. 

Exclusion is visible and obvious in all gypsiesʼ life 

dimension. Khorramabad city gypsies involve in an 

exclusion continuous process, gypsies economical 

exclusion overlaps social, cultural and institutional 

exclusion which results in their “falling out” of 

social subsistence system without considering any 

exit of this condition. Struggling for subsistence, 

they continuously reproduce exclusion process from 

society by vandalism, delinquent and deviated 

behaviors. The excluded community of social 

system has carried a bad experience of contempt and 

deprivation from their childhood and it pushed them 

toward committing different types of crimes and 

social deviations. To the extent that illegal ways of 

gaining income like theft, coercion, buying stolen 

goods, prostitution, buying and selling drugs and 

etc. are usual and canonical among them. On this 

basis we are enable to define gypsies description 

with “life in margin”. On the other hand, social, 

cultural and traditional structure of Khorramabad 

city which has a tribal and introvert nature, has made 

interactional and relational channel closer. Because 

in this society cultural taboos has been built in a way 

that relationship with gypsies is defined with a 

stigma. Therefore, removal cycle formed in margin 

of gypsies’ subsistence acts in a way that every 

relation with this group is described bad, obscene 

and abominable. 

4- Conclusion 
 The studied gypsies involved in a multi 

_dimensional network of interwoven 

marginalization. Different aspects of powerlessness 

and deprivation are composed in a way that even 

when they are asked to express their ideas and 

opinions or talk about the committed crimes, they 

usually stay silent or deflect the subject. 

As it is apparent Khoramabad gypsies residential 

atmosphere and their communications has been 

structured during years in a way that it does not have 

any position in the city living life and they are 

somehow in isolation. So they are excluded either in 

income aspects or in capability aspects. Thus the 

most prevalent characteristic that can be understood 

from gypsies mental sediment in their life 

experience background is “marginalization” and 

somehow their “powerlessness”. A condition that 

accompanies multi _dimensional deprivation 

network.  
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On this basis it can be claimed that the exclusion 

cycle and process continue, because this group does 

not possess any position in major planning and 

policy making and it can be claimed that they are 

ignored of planning system in the country. 

Therefore, by recognition of vulnerable stratum and 

excluded social groups like gypsies, educating and 

propagating altruism culture among native people of 

the region and also persuading supportive 

governmental and non-governmental institutions 

along social supports and social life resuscitation 

among margins, can reduce some of issues and 

affliction for this silent group. 
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 چکيده

تالش شده ها از طرد اجتماعی انجام شده است و كولی يتجربه زيستهواكاوي پژوهش حاضر با هدف     

اي توصیف و تفسیر شود. از طرد و زيست حاشیه آبادخرمهاي شهر جهان و نظام معنايی كولیزيستاست 

اده براي اجراي اين تحقیق استف يدارشناسیپد یشناختروشيکرد رو یري وتفس يماز پارادابر همین اساس 

 هايیتذهنمیان به فهم هان كولینشیاجتماع حاشیه یزندگ يخچهبا رجوع به تار يقطربدين تا ه استشد

 و افتهيساختارمهیمصاحبه نابزارهاي   كنندگان از طريقمشاركتها با داده يآورجمع .دست يابیم هاآن

نفر و برگزاري دو بحث گروهی اشباع نظري  01. در اين مطالعه با انجام مصاحبه با انجام شدبحث گروهی 

لوله گ گیرينمونه مبنا قرار گرفت و نظري يریگن روش نمونهكنندگاانتخاب مشاركت يبراحاصل شد. 

ي هابودن محرومیت و طرد كولیهاي اين مطالعه، چندوجهی. محور اصلی يافتهبه كار گرفته شدبرفی 

را به تصوير كشیده است. چرخه « هازيست در حاشیه كولی»دهد كه مفهوم پايه می نشین را نشانحاشیه

هاي جنسیتی، زيستن در حاشیه اقتصاد كلیشه»ها در قالب مقوالتی از قبیل كولی زندگی يزامحرومیت

پناهی و فروافتادن در چرخه محرومیت، تقالي نافرجام در رسمی، معضل معیشت و ناامنی شغلی، بی

پذيرش اجتماعی، احساس غريبگی و ناكامی از دوران كودكی، دغدغه روزمرگی و تنزل پیوندهاي گروهی، 

توصیف و تفسیر شده است. اين گروه در « دفاع شهريبی فضاهاي دریت مضاعف، پناه گرفتن محروم

ها با طرد اجتماعی، فرهنگی طرد اقتصادي كولی كهطوريبهحاشیه در يک فرآيند مداوم طرد قرار دارند، 

ی را فراهم از نظام زيست اجتماع هاآن« افتادگیبرون»پوشان شده است و وضعیت نحوي همبه و نهادي

طور در تقال براي زيستن به هاآن موجود باشد.آنکه راهی براي خروج از اين وضعیت آورده است، بی

 .  كنندپیوسته فرايند طرد از جامعه را با رفتارهاي وندالیستی، بزهکارانه و منحرفانه بازتولید می
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فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 115-461، صفحات 1141م، شماره اول، بهار چهاردوره    

 مسأله مقدمه و بیان-1
، لذا گرددتواند ابعاد مختلف فقر را از میان بردارد و اساساً موضوع فقر تنها به كمبود درآمد بازنمیتوجه صرف به درآمدها نمی  

(، تا حدي كه از 0333پذير مورد توجه واقع شده است )سن، بیین وضعیت اقشار آسیبفقر در ت غیردرآمديهاي اهمیت جنبه

بیشتر  «هاي مردم فقیرقابلیت»و « طرد اجتماعی»شود و صحبت درباره بکارگیري اصطالحاتی مانند فقر و نابرابري اجتناب می

پذير هاي اجتماعی در حاشیه و اقشار آسیبه گروه(. طی چند دهه اخیر مطالعه دربار10: 0011رواج يافته است )هال و میجلی، 

اينکه  مورد توجه پژوهشگران اجتماعی واقع شده است، اما اين تحقیقات و توجه پژوهشگران به همه  رغمعلیجامعه ايران، 

ا مشهود است. ههاي در حاشیه و محروم مانند كولیكه خالء تحقیقاتی در مورد گروههاي اين حوزه نبوده است، به طوريجنبه

گويند. اين واژه در ايران به دلیل كثرت استعمال، به می« كاولی»اي هندي است و در هندوستان به آن كولی در اصل، واژه

اين گروه را  همچنانآباد( هاي ساكن در شهرستان خرمكنندگان در اين پژوهش )كولیتبديل شده است. اما مشاركت« كولی»

هاي مهاجري هستند كه هاي زبانی و فرهنگی از جمله گروهها با تنوع طوايف و ريشهناسند. كولیشبا همان واژه كاولی می

مندي از مزايايی همچون اشتغال، بهداشت اند و در نقاط مختلف دنیا به لحاظ میزان بهرهمرزهاي هويت جمعی خود را حفظ كرده

ها عالوه بر منطقۀ خاورمیانه، در قرن چهاردهم در اروپا نیز لیرو هستند. كواي روبههاي چندگانهو مسکن مناسب با تبعیض

به  0از مصر هاآنگذاري اين تصور بوده است كه شدند و علت اين نامخوانده می 0اغلب با نام جیپسی هاآنحضور پیدا كردند. 

كه ديويد  طوريبهتصور هستند ها مهندي را براي كولی منشأ(. برخی 01: 0339، 0اند )كنريکاروپاي شرقی مهاجرت كرده

بر اين باور است كه « هايی از ماه تا قومیت رومانیها و انسان؛ از مصري0633-0333ها: هويت كولی»( در كتاب 0336مايال )

لعه، قاند و از منطقه هندوستان هستند )رضايینشات گرفته« سودرها»يا « پارياها»ترين كاست هند يعنی ها، از پايینكولی

ها تنوع فرهنگی و زبانی اند. كولی(. در هر صورت اين گروه، افرادي مهاجر هستند و به ساير نقاط جهان مهاجرت كرده0010

« 4رُم»ها وجود دارد؛ نخست، چنین عامل زبان سه دسته اصلی در میان كولیبسیاري دارند. بر اساس مکان و زمان مهاجرت و هم

كه در كشورهاي خاورمیانه و بیشتر در سوريه، مصر و تركیه و سوم، « 6دُمی»كنند. دوم، ی میكه بیشتر در اروپا و آمريکا زندگ

اي هطوري كه تفاوتهاي متجانسی نیستند؛ بهكنند. اين افراد، گروهكه در ارمنستان، ايران و آسیاي مركزي زندگی می« 6لوم»

ها یها صورت گرفته و دُمن سه گروه، بیشترين تحقیقات بر روي رُمشود. در میان ايديده می هاآنشغلی، زبانی و مذهبی در بین 

 (. 09: 0304، 9اند )اوزتسلرها كمتر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتهو لوم

ويژه در مناطق شهري و حاشیه شهرها از شمال تا جنوب از شرق تا غرب پراكنده هستند استان به 03ها در در ايران كولی      

هاي استان لرستان ها نوار زاگرس است، كه در اين میان در برخی شهرستانهاي استقرار كولی(. يکی از كانون00: 0099)افشار، 

و  غربتی، لوطی» هاآنها كه بعضًا مردم محلی به و پلدختر پراكنده هستند. از میزان جمعیت كولی آبادخرمبه ويژه شهرستان 

در نواحی حاشیه شهر و اسکان در مناطق غیر رسمی و در برخی  هاآنت نیست، اما استقرار گويند؛ آمار دقیقی در دسمی« كاولی

 هايسالها در لرستان در طی دهد؛ مسائل و مشکالت زندگی كولیروستاها پراكنده است. مطالعات اكتشافی محقق نشان می

شته مراودات اقتصادي میان جامعه روستايی و اقتصادي، تغییر كرده است، اگر در گذ –گذشته متناسب با تحوالت اجتماعی 

ها و ها از طريق خريد و فروش وسايل و ابزار كشاورزي وجود داشت؛ اما اخیراً به دلیل كاهش جمعیت روستاعشايري با كولی

يست و ز هاي جديد كشاورزي و همچنین تغییر شیوهتغییر فعالیت كشاورزي با الگوهاي سنتی و استفاده از ابزار و تکنولوژي

سبک زندگی جامعه روستايی عمالً محصوالت تولید شده اين گروه از افراد بدون استفاده مانده است و بنا بر شواهد، اين حلقه 

ها و رهانگا تأثیرها، تحت ها بسیار ضعیف شده است. عالوه براين مناسبات اجتماعی جامعه و كولیارتباطی میان جامعه و كولی

سل به نسل منتقل شده است؛ بسیار ضعیف است تا حدي كه همسايگی و ارتباط با اين افراد چندان مقبول هاي كه نوارهعادت

 
1. Gypsy 
2. Egypt 
3. Kenrick 
4. Rom 
5. Dom 
6. Lom 
7. Ozatesler 
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فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 115-461، صفحات 1141م، شماره اول، بهار چهاردوره    

مبناي روابط اجتماعی است. گويی فضاي اجتماعی غالب بر منطقه مورد مطالعه  هاآنجامعه نبوده و دوري از اين گروه و فاصله از 

كنند. وعی، پرهیز، انحراف و خروج از هنجارهاي غیر رسمی جامعه تلقی میها را ناي است كه ارتباط و تماس با كولیبه گونه

ها دچار نوعی محرومیت و مطروديت سازد كه زيست اجتماعی كولیو مسائل اين امر را به ذهن متبادر می هامحرومیتتداوم اين 

ها را در خود جا دهد و ري از قبیل كولیپذيها و اقشار ضعیف و آسیباجتماعی شده است و جامعه تاكنون نتوانسته است گروه

 پیوند اجتماعی وثیقی بین همه اعضا ايجاد كند. 

هم اختالف  شکاف و هم ديگر، عبارت به. هاستگروه و افراد میان در مراتب سلسله و وجود گسل معناي به اجتماعی طرد

 ورانکن به نقاط مرجع در تأكید .است مركز در بطروا حتی و خدمات و كاالها انحصار طردها، اين نتیجه. وجود دارد سطوح در

، نگهبانان، سطح بندي و انسداد دوگانه از مفاهیم (جامعه)كالن  و( مناطق يا هاگروه)میانی  ،(هايشانشبکه و افراد) خرد سطوح

ها و و ارتباطی كولی در چنین شرايطی و به دلیل ضعف مهارتی (.07: 0336باشد )ورانکن، كلیدي ورانکن براي اين مطالعه می

تر از گذشته شده است. اين بسیار سخت هاآن، شرايط زيست اجتماعی براي هاآنهمچنین نگاه طردآمیز جامعه نسبت به 

اي شدن در ابعاد اقتصادي، اجتماعی، كالبدي و ... تجلی يافته است. در جوامع مختلف عوامل بسیاري وجود دارد وضعیت حاشیه

هاي جمعیتی را از پیوند و مشاركت كامل در جريان زندگی اجتماعی، اقتصادي و سیاسی تركیب شوند و گروه مباهتوانند كه می

 محروم كنند و به حاشیه برانند. اين عوامل ممکن است با طبقه، كاست، قومیت، مذهب، سن يا جنسیت در ارتباط باشند. 

ها به نحوي در طی سال هاآند پیداست فضاي سکونتی و مراودات آباهاي شهر خرمچنان كه از محیط زندگی كولیآن       

اند و  زيست در حاشیه ساختار يافته است كه گويی در حیات زنده شهر چندان جايگاهی نداشته و به نوعی در انزوا قرار داشته

خشونت و...(، میزان درآمد پايین ، دزديمانند اعتیاد، ) ها و معابر، وجود برخی انحرافات  اجتماعیدارند. شکل نامنظم كوچه

نسبت به بقیه در سطح پايینی  باجگیرانو محله  كورشمحله هاي از نظر بافت شهري و ارزش مادي زمین …مردم منطقه و 

هستند و عمدتاً منازل مسکونی  شهريخدمات فاقد راه دسترسی مناسب و ها محله آباد قرار دارند، همچنین اينبافت شهري خرم

، شناسايی كسانی كه در آبادها در شهر خرمها و مسائل و مشکالت كولیدر راستاي چالش ها سند رسمی ندارند.در اين محله

از  آبادهاي شهرستان خرماند بسیار حائز اهمیت است. كولیمعرض طرد اجتماعی هستند و يا در وضعیت مطروديت قرار گرفته

کرد يشده، اين پژوهش با اتخاذ روهايی هستند كه در وضعیت طرد و حاشیه نشینی هستند. در راستاي مسائل مطرحجمله گروه

 است؛ تا از اين طريق بتواند ضمن شناسايی ابعاد آبادخرمهاي ساكن در شهرستان پديدارشناسی در پی فهم تجربه زيسته كولی

 ؤالسها را ارائه نمايد. بنابراين، مقاله حاضر در پی پاسخ به اين ها و پیامدهاي در حاشیه ماندن كولی، زمینههاآنطرد اجتماعی 

 ؟ اندافتادهاتفاق  هايیموقعیتطرد اجتماعی خود را چگونه تجربه نموده اند؟ و در چه  آبادخرمكن در شهرستان هاي سااست: كولی

 پژوهشپیشینه -2

  ي تجربی: پیشینه2-1
ه ب شهر كرمانشاهاز  گردانندپیش برمی سال هفتادسابقه حضور خود در لرستان را به حدود  كه آبادخرمهاي مهاجر به كولی

 )دره كوروش( كورشمحله  هايی به اسممهاجرت كرده و در محله آبادخرمتان كوهدشت و سپس به دنبال كسب درآمد به  شهرس

د. آباد قرار دارنغربی شهر خرم در جنوبمحله كوروش در شرق و محله باجگیران  )گِلسفید( سکنی گزيدند. باجگیرانو محله 

حاشیه در يعنی ترين نقاط محله در نامناسبهايی كوچک و در دل هم خفه شروع به ساخت و ساز خانه هاها كولیدر اين محله

ر بیشت هايی مشخص وها در راستهها در اين محلهآنكردند.  )باجگیران(يا قسمت پرشیب محله  )دره كوروش(جويبار فصلی

د برخی ها و معابر، وجوبه داليلی همچون شکل نامنظم كوچه كنند.زندگی می در كنار يکديگر هاي خويشاونديبصورت وابستگی

از نظر بافت شهري و ارزش مادي  …خشونت و...(، میزان درآمد پايین مردم منطقه و ، دزديد، مانند اعتیا) انحرافات  اجتماعی

 آباد قرار دارند به همین دلیل اين نسبت به بقیه بافت شهري خرمدر سطح پايینی  باجگیرانو محله  كورشمحله هاي زمین

ها سند رسمی ندارند. پس از انقالب هستند. منازل مسکونی در اين محله شهريخدمات فاقد راه دسترسی مناسب و ها محله

به اسدآبادي تغییر پیدا كرد. از قديم محله باجگیران به محله باجگیرها )باجگیرِو( معروف بوده و تا به نام محله كوروش  0069

شده بود  ینتأماي كه بودجه آن از طرف سازمان ملل استانداري لرستان در قالب برنامه0073امروز هم ادامه دارد. در سال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AC%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AC%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AC%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AC%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AC%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AC%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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با  يعنی قلعه فلک االفالک گرفت. اقدامی كه آبادخرمترين نقطه ا ديدنیتصمیم به بازسازي محله باجگیران به دلیل همجواري ب

، كار يناها آغاز شد؛ اما در مدت كوتاهی اين طرح متوقف شد. نتیجه ها،  قصد تعريض كوچهتخريب كردن تعدادي از خانه

پلیس هم دشوار است. در اين  انمأمورخانمان شد و فضايی ساخت كه حتی تردد آن براي هايی كه پاتوق معتادان بیخرابه

هاي باريک و بلند كه با خانه ياكوچهها است، ترين محلهمنطقه كوچه زاهدان كه در دل محله باجگیران قرار دارد از معروف

ها )زاهدان( مركز رد و بدل خرده و عمده مواد از قبیل حشیش، ترياک، هرويین فرسوده و رنگ پريده درست شده است و شب

براين بنا بر اظهارات مردم محلی اصطالحی در منطقه در خصوص اين مکان از لحاظ ناامن و ترسناک بودن  ک است. عالوهو كرا

 «. نگذار آنجاهرگز پايت را »فضا رايج است كه 

 ها در كشورهاي خاص از قبیل كولیپژوهشگران حوزۀ علوم اجتماعی طی سه دهۀ اخیر در حوزۀ مطروديت اجتماعیِ گروه 

هاي نگر مانند مطالعهبندي كرد: دسته اول: مطالعات عواملتوان در سه دسته تقسیماند. اين مطالعات را میمطالعاتی را انجام داده

(، دسته دوم: مطالعات پیامدنگر مانند مطالعۀ نامنی و همکاران 0071(، عظیمی و ابراهیمی )0074(، اسفاري )0076خانی )صفی

باره علل و پیامدهاي زيست زنان كولی پرداخته است؛ اشاره كرد. ( در0079)ري كه خوشرو و همکاران ( و مطالعه ديگ0079)

( 0304) 0( و لن و جونز0300و همکاران ) 0مانند تحقیقات كرولی گذارانهدسته سوم اين مطالعات ناظر بر مطالعات سیاست

د. انهاي ارائه كردهعی پیشنهادي در جهت بهبود شرايط كولیهاي اجتمااست كه ضمن توجه به ابعاد، علل و پیامدها، سیاست

 .شودمیها اشاره بر اين اساس به نتايج برخی از اين پژوهش

 یمعنا كه زندگ نيدر ا ؛ندا ستیساكن در تهران ك یبابل هايیكول(، در اين باره انجام شد كه 0076خانی )پژوهش صفی

ا كه ر يبستر ،یمعان نيوجوه مختلف ا یِضمن بررس تحقیق نيا. كرده است دایمان پو چگونه ساز یشان حول چه تجاربروزمره

 یو از خالل كاربست روش اتنوگراف یدارشناختيپد کرديكرد. با اتخاذ رو لیممکن و تکرار كرده است تحل هاآن يبرا اتجارب ر نيا

شدن  ی. عمل0. كاسب گرفتن/كاسب شدن، 0كردن،  ي. هادور0حول چهار تجربه پرتکرار  هایكولروزمره  یزندگ یدارشناختيپد

را دربرگرفته است،  هاآنكه  ايیاجتماعتجارب در بستر  نيكه چگونه ا دداده شد و نشان داده ش حی. خالف كردن توض4و 

داده  حیبودن توض یكول یو اجتماع یبودن و مناسبات خانوادگ یدو مقوله عمده اقتصاد كول ليبستر ذ نيممکن شده است. ا

ـ ملت در راستا نیشد و همچن  نیکجانشياز جمله  رانيجامعه ا سازييکپارچه ينشان داده شد كه چگونه مجموعه اقدامات دولت 

از  اهیكول تیاقل یمنجر به ازجاكندگ یو آموزش همگان یحقوق تيكردن داشتن هو ياجبار ران،يا نیكردن همه ساكنان سرزم

نتايج پژوهش  قرار داده است. ديجد یـ اجتماع یمناسبات حقوق هیرا در حاش هاآنده و ش شانيا یو خانوادگ یشتیساخت مع

روزمره است كه  یتیفعال ي. هادوررا نشان دادهر كودک غربت  یگروه تيدر برساختن هو يعملکرد هادور(، 0074اسفاري )

 فاتیو توص نانهیزبير لی. تحلكندیعبور مآن  زبزرگساالن ا يبندورود به دسته يبرا يگذار نيیهر كودک غربت به سان آ

 يگشود. روزانه، هادور يشهر داديرو نيترنر( از ا کتوري)به سبک و کیخوانش درامات یرا به نوعها نگاه ،ياز هادور ياهيچندال

 یرساختيز يدهاو نما یچارچوب فرهنگ ش،ينما ني. از خلل اكندیم یدرام اجتماع دیو تول شودیگذاشته م شيدر چهارراه به نما

اي ( در مطالعه0079نامنی و همکاران ). شوندیم انياست، نما يغربت و رهگذر شهر نیارتباط ب يبرقرار يكه الزمه ،يهادور

اند. نتايج اين پژوهش نشان داد هرچه ها برا احساس امنیت ساكنین شهر سبزوار پرداختهطرد اجتماعی غربت یرتأثبه بررسی 

خاص اجتماعی بیشتر طرد شوند و در انزوا قرار گیرند، امنیت اجتماعی افراد جامعه را به همان نسبت به خطر  هايافراد يا گروه

 اندازند.می

عقايد قالبی، عدم رعايت موارد  داليلی از قبیل كه زنان بومی به (، نشان داد 0079نتايج پژوهش خوشرو و همکاران )

هاي خانوادگی در همیت نگاه غالب در اجتماع، شرور بودن زنان كولی، وجود خشونتبهداشتی، رفتار كودكان كولی در مدرسه، ا

ترين همها م. درحالی كه كولیكنندیمنان كولی را طرد ز هاي دينی و فرهنگی بومیانها به ارزشها و بی توجهی كولیبین كولی

یتی هاي جنسها، برساختن مفهوم كولی و كلیشهكولی سازيداليل طرد خود را حوادث خاص، تأثیر فناوري بر زندگی خود، بدنام

نهادي، طرد از ارتباطات اجتماعی، طرد از حمايت  اعتماديیبطرد از خدمات و امکانات، آن، ابعاد  ينترمهماند. دانسته

 
1. Crowley 
2. Lane & Jones  
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اي از عوامل در ( نشان داد كه مجموعه0071عظیمی و ابراهیمی ) هاييافتههمچنین  .اندبرشمرده و برون گروهی یگروهدرون

ها به حوزۀ آموزش، اشتغال و هاي محله اثرگذارند كه از ورود كولیسطح فرهنگی، فردي و ساختاري در ايجاد شرايط كولی

ا به موضوع هكنند. بنابراين تقلیل علت طرد اجتماعی كولیيابی براي تغییر شرايط و ايجاد پیوند اجتماعی جلوگیري میقدرت

 وجهی به عوامل ساختاري، خطايی راهبردي در رفع طرد اجتماعی كولی هاست. تعاملیت فردي و بی

 یاز روم هراس یستیپوپول ی: استفاده انتخاباتیكول مسئله يچارچوب بند»(، پژوهشی با عنوان 0303) 0و تیجدور 0سروي

جامعه در  يبرا يديبه عنوان تهد «هایكول»كه چگونه  دهدیم حیضمطالعه تو نياانجام داده است.  « (0304-0307) ایتاليدر ا

به  ـ ها با خاکكردن همه اردوگاه کساني يبولدوزر برااستفاده از استراتژي  ي ـشنهادیحل پو چگونه راه شوندینظر گرفته م

 یدگزن ما انیمدر »كه  «دشمن» کيبه عنوان  هایرومكه نشان دادن  گیردیم جهیمقاله نت ني. اشودیارائه م نهيعنوان تنها گز

نتايج  است. یستیاست كه مشخصه گفتمان پوپول «هاآنما در برابر »تنش  تيتقو يبرا یآل دهيكه ابزار ا كندیمثابت  «كندیم

و معاصر  یخيتار یاجتماع يندهايتوسط فرآ یبهداشت يهاوهیكه باورها و ش(، نشان داد 0303و همکاران )  0پژوهش اسمیت

العات و اط يبه جستجو ادند حیمنجر به ترج تواندیم ایتانيدر جامعه بر هايبهغرو  هایكول ياهیحاش تیو موقع رندیگیشکل م

د توانیم هاغريبهو  یدر جوامع كول یكه ساختار روابط اجتماع همچنین نتايج اين پژوهش نشان داداز درون جامعه شود.  تيحما

 . ردیتفاده قرار گسالمت مورد اس يارتقا يهادر برنامه يتربه طور گسترده

انجام داده است به اين « یكول در اجتماعراد فا يريپذبیو آس یطرد اجتماع»(، در پژوهشی كه با عنوان 0303) 4وازيما

هستند. مردم  ريپذبیطرد شده و آس یرانده، از نظر اجتماع هیامروز در جامعه به حاش یحت یافراد جامعه كولنتیجه رسید كه 

مواجه  يمتعدد يهاهمچنان با چالش هاآناند. شناخته شده النکايگروه محروم در سر کيته به عنوان از گذش یجامعه كول

سالمت  تطبیقی یشناس جامعه»(، پژوهشی با عنوان 0307) 6و اسمیت 6میالن اند.شده یهستند و در روند توسعه كشور مستثن

 یبهداشت يرا در مورد اعتقادات و عملکردها یو نظرسنج یفیك يهاداده مقاله نيااند.  انجام داده« ایتانيدر بر هاكولی و غريبه

ه ب يیهابه عنوان پاسخ فمختل یاجتماع يهانهیباورها و عملکردها در زم نيتا بفهمد چگونه ا كندیارائه م هاغريبهو  هایكول

 .رانده شده و طرد شده دارند هیبه حاش یاجتماع يهاگروه ريبا سای و اشتراكات اندافتهيتوسعه  ترقیعم یاجتماع يهاسمیمکان

 يهابا گروه یاجتماع قاتیو انجام تحق ويبورد ریپ یشناسجامعه یبررس»(، پژوهشی با عنوان 0309) 1فیلدو گرين 9گزجین

 هيظرن کي جاديا لیپتانس یبررس يرا برا ويبورد ریپ ياستفاده از مدل نظر يهامقاله، راه نيدر ااند.  انجام داده« يی/رومایكول

و  یدرون يهاتيهم به هو شانتي، كه هوهای/رومیمتمركز بر مردم كول يدر چارچوب مطالعات مورد تياز ساخت هو ترقیدق

ر كه چگونه د ندكن یاست كه بررس بوده نيهدف ا نی. همچنگرفته استدارد، مورد بحث قرار  یبستگ یدرون يهاتيهم به هو

 ويبورد لیاستفاده از تحل - ایتانيدر بر غربیه ها/یو جوامع كول هیدر ترك یدر مورد مردم كول -امالً متضاد ك یالمللنیب نهیدو زم

ها تیجمع نيابراي  فعال را  تیروزمره و حس مرتبط با عامل یزندگ لیو تحل هيتجز امکانكه  كندیرا فراهم م یمناسب يابزارها

 يارابطه کرديرو کي کرديرو ني. اكندیفراهم م؛ گذاردیم ریتأث هاآنكه بر  يرحذف اثرات ساختا ايبدون به حداقل رساندن 

در  هاتیرا كه جمع یخاص يیایبافت جغراف كهیدرحال سازد،یقادر مها ی/رومیكول يهاگروه تيدرک ساختار هو يرا برا فيظر

 .ردیگیدر نظر م كنندیم یآن زندگ

و اهمیت فرد در  هاآنهاي بیان داشت كه بیشتر بر خصیصه توانیمها دربارۀ كولیشده در مجموع با مرور مطالعات انجام

تري است كه دهنده عوامل پیچیدهها نشانتداوم روند محرومیت كولی كهیدرحالاند؛ اش تأكید زيادي داشتهوضعیت زندگی

-هاي تداومشده توجه به زمینهتحقیقات انجامها است. درواقع در هاي اجتماعی زندگی كولیپژوهش حاضر در پی فهم واقعیت

ه كها كمتر مورد توجه بوده است؛ همچنین اغلب مطالعات بر فقدان عاملیت آنان تأكید دارند؛ در حالی بخش وضعیت كولی
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یت عامل ها اهمیت محوري دارد و اين تحقیق با اتخاذ رويکرد پديدارشناسانه تالش داردامکان عاملیت، در بررسی موضوع كولی

گذاري اجتماعی همچون هاي سیاستها از حوزهها را بیشتر نشان دهد؛ زيرا میزان و امکان برخورداري جمعیت كولیكولی

اي دارد. آن چنان كه مطالعات پیشین در خصوص كنندهها نقش تعیینآموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی در تغییر وضعیت كولی

تر مطالعات ناظر بر دو دسته اول يعنی علل يابی و پیامدنگري بوده است و وجوه فرآيندي و دهد تمركز بیشها نشان میكولی

ما اند. اپژوهانه آن مورد التفاوت پژوهشگران داخلی نبوده است و تنها مطالعات خارجی معدودي به اين مهم توجه داشتهسیاست

هاي آنان را مطالعه كند؛ ها، انتظارات و خواستزيسته كولی در راستاي اين دغدغه مهم، اين مقاله تالش دارد ضمن فهم تجربه

 تا از اين طريق بتوان صدايی براي اين گروه اجتماعی شد.

 نظري : مالحظات2-2
ل از د اكتشافی ها و انجام بخشداده يآورتابع آن پس از جمع یمفهوم یدهو نظم يهنظر یق،تحق یفیك یل ماهیتبه دل

و  يسازجهت مفهوم يیعنوان راهنما به پژوهش در ابتدا صرفاً  يندر ا یماقع هدف استفاده از مفاهو . دريدآیم یرونكار ب

 یتماه ايرز یست؛شده ن یینتع یشاطالعات از پ يآورجهت جمع يه دربرساخته از نظر یتیاست و به دنبال ذهن ينظر یتحساس

 یمو مفاه یبخش با پرداختن به چارچوب مفهوم يندر ارو يناز اباز است.  یتیبا ذهن یقتحق میدان ورود به ی،پژوهش اكتشاف

 پژوهش مرور شده است. ینهبا زم یلتحل یونددهندهپ یماز مفاه یموجود، بخش هايديدگاه حساس در ارتباط با موضوع و

ست كه ها به نحوي ساختار يافته اآباد در طی سالهاي شهر خرمچنان كه پیداست فضاي سکونتی و مراودات كولیآن

طوري كه هم در ابعاد درامدي و هم در اند. بهگويی در حیات زنده شهر چندان جايگاهی نداشته و به نوعی در انزوا قرار داشته

 رو؛ مرور مفهوم طرد اجتماعی در اين بخش ضروري است. ابعاد قابلیتی دچار مطروديت هستند. از اين

 شوند؛رانده میهاي اجتماعی و افرادي معین از اجتماع، طرد و به حاشیههطرد اجتماعی فرايندي است كه در نتیجه آن، گرو

اي چند (. طرد اجتماعی پديده006: 0016هايی براي بهبود شرايط خود پیدا كنند )بلیک مور، توانند فرصتلذا به سختی می

هاي اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هم میتاي متنوع از محرووجهی است و فراتر از ابعاد مادي و كمبودهاي اقتصادي، بر دامنه

(، طرد از بازار كار )فلوتن، 0333، سن، 0333(، طرد جنسیتی )نارايان و همکاران، 0336چون طرد از حقوق شهروندي )فلوتن، 

 (0777هاي اجتماعی )نارايان، (، طرد از مشاركت در زندگی اجتماعی  و طرد از روابط و شبکه0333؛ سن، 0779؛ هدي، 0336

 یاجتماع يهاشبکه تيمحدود ايضعف  يبه معنا یطرد اجتماع(. عالوه براين؛ 0017داللت دارد )به نقل از فیروزآبادي و صادقی، 

طرد فقط حاصل طرد  ،یآورد. به عبارتیم شیرا پ تیجنیه عامل ،یانجامد. مفهوم طرد اجتماعیاست كه به انزوا م یو گروه

د. به امور جامعه باش انيگوناگون جر يهابهداوطلبانه فرد از ابعاد و جن يریگكناره جهینت بلکه ممکن است ست،یكردن افراد ن

آگاه  ط،يو نقش اجتماع در شکل دادن به اوضاع و شرا تینسبت به تعامل عامل ديبا یطرد اجتماع دهيپد یدر بررس دنز،ینظر گ

دارد  ي( افرادی: اشاره به دگر بودگيوجود دارد: الف( طرد اجبارطرد به دو شکل  نيبنابرا(. 467: 0073 دنز،ی)گ میباش اریو هوش

)منحرفین و معتادان( و  یاجتماع يو هنجارها هاارزش گاه،يطبقه و جا ،يینژاد، توانا ت،یو طرد را به خاطر جنس تیكه محروم

خاب گروه انت ايرا از جامعه  یستگگس ايدارد كه خودشان طرد  یبر كسان اللت: دياری. ب( طرد اختكنندیمآن را تجربه  رينظا

 ازیرا از جمله ن ازهایاز ن یعیدامنه وس زهیمهم است. در واقع انگ اریبس ياریدر طرد اخت زهی(. انگ006: 0016 دنز،یكرده اند )گ

 (.90: 0070 ،یو صادق يآباد روزی)ف گیردیمبه خودانگاره مثبت را در بر  ازیتعلق تا ن ز،يبه تما ازیبه تکامل، ن

در بیان فضاي مفهومی و تبیین مطروديت اجتماعی از ابعاد فرايندي، پیامدي و هنجاري مربوط  (0330) 0ويسلز و میدما

توان دو دسته دلیل را در نظر گرفت: نخست، داليل براي مطروديت اجتماعی می هاآنجويند. از ديدگاه به اين سازه بهره می

تركیبات مناسب »عنوان عامل اصلی فرايندها و  را به« تعلق»ر پیامدها. اين دو، مفهوم ناظر بر فرايندها و دوم، داليل ناظر ب

د كننچنین سه دسته علل را پیرامون مفهوم اعتماد مطرح میهم هاآنكنند. را به عنوان عامل محوري پیامدها معرفی می« منابع

طور ضمنی در اين رويکرد، اين مسئله وجود دارد كه دهد. به كه مطروديت اجتماعی را به يکپارچگی اجتماعی پیوند می

دو، اگر يک نارسايی مطروديت اجتماعی خود داراي يک بُعد سوِم هنجاري هم در فرايند و هم در پیامد است. بر اساس نظر اين
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ز و رخ خواهد داد. ويسلگاه مطروديت اجتماعی وجود آيد، آن بنیادي در تعلق، اعتماد يا دسترسی به تركیب مناسبی از منابع به

احیه، شود، سپس به نكنند كه از سطح فردي آغاز می( سه سطح تحلیلی نیز براي هريک از اين ابعاد شناسايی می0330میدما )

رسد )غفاري و امیدي، گروه يا شبکه كه همان جامعه يا جهان زيست است و درنهايت به سطح ساختــاري و اجتمــاعی می

هاي اين پديده را براي كسانی كه فاقد محل دائمی براي سکونت بارۀ طرد اجتماعی يکی از حادترين مثالدر 0(. گیدنز0017

كند. درواقع افرادي كه محل سکونت مشخص و ثابتی ندارند عمالً از بسیاري از امکانات كه نیازمند محل هستند مطرح می

منیت، ها از نظر امکن است ابعاد مکانی داشته باشد و برخی محلهمانند. از نظر گیدنز طرد مسکونت ثابت و مشخص است دور می

(؛ بنابراين عوامل متعددي 467: 0016توانند متفاوت باشند )گیدنز و بردسال، شرايط دسترسی، خدمات و تسهیالت عمومی می

ها و مشکالت اجتماعی انواع آسیبها در لرستان كه درگیر هايی همچون كولیويژه در گروهدر ايجاد طرد اجتماعی وجود دارد؛ به

كوشد با افشاي سازوكارهاي طردآمیز و پنهانی سلطه نشان دهد كه چگونه ساختارها، نهادها و روابط بورديو نیز می .هستند

يابی تكنند و فرودستان را از دسهاي فرادست بازتولید میتر امتیازات اجتماعی را به نفع گروهها و به بیان دقیقاجتماعی تفاوت

اجتماعی را نتیجه ناسازگاري و فاصله میان میدان و  بورديو، طرد منظراز »سازد. هاي بهتر محروم میها و فرصتبه موقعیت

 یدانم بر جامعه فرادست داند. چراكه طبقات فرودست، عادتواره مورد نیاز براي موفقیت در میدان را كه توسط طبقۀعادتواره می

 (.60-64: 0017)بورديو، « ختیار ندارند و هرچه اين فاصله بیشتر باشد امکان طرد شدگی بیشتر استا شود را درتحمیل می

ت. اس« یفرهنگ یاستس»است،  كننـــدهها كمکمفهوم ديگري كه در كنار سازۀ طرد اجتماعی در بررسی وضعیت كولی

 0كنند. مدل اول همانندسازينگی را معرفی می(، چهار نوع سیاست قومی در جوامع چند فره0333) 0سیدانیوس و پتروچیک

رود خود را با زبان، لباس، هنجارها و عقايد و احساس تعلق فرهنگ مسلط منطبق كنند. است كه در اين الگو از افراد انتظار می

برخالف  ،4شود. در مدل ديگ ذوببر اين اساس يک فرهنگ بهنجار تعريف و هرگونه تفاوت با اين فرهنگ انحراف تلقی می

-تفــــاوت 6ارزشی جهت ارائه به فرهنگ مسلط دارند. در الگوي سوم يا مدل تکثرگرا هاي باوضعیت قبلی همۀ مهاجران سرمايه

هاي اجتماعی مهم و باارزش باقی بمانند. شوند تا به عنوان هويتهاي مذهبی، قومی و نژادي مجاز شمرده شده و حتی ترويج می

تر است. در مدل چهارم يا هاي مختلف نسبت به جامعه بزرگفرهنگيک احساس مشترک در خرده فرض اين مدل وجودپیش

هاي مثبت هاي مسلط از ارزشمراتب گروهی وجود دارد. گروهدهی جامعه بر اساس سلسله، تمايل به سازمان6گروه مسلط

هاي اجتماعی منفی مانند، مجبور به پذيرش ارزش هاي تابعشوند و گروهاجتماعی چون قدرت، منزلت و امتیازات برخوردار می

ت گذاري در وضعیاي از عوامل فرهنگی، ساختاري و سیاسترسد عوامل چندگانهمی به نظرشوند. فقر در سالمتی و تحصیل می

وجود بر گی مرسد نوع سیاست فرهنها دخیل باشند كه بر نوع پیوندهاي اجتماعی آنان نیز اثرگذار هستند. به نظر میكـــولی

 گیري چنین پیوندهايی نیز اثر داشته است كه در اين مطالعه تالش بر فهم اين وضعیت است.امکان شکل

 پژوهشروش -3
ز ا یقتحق ينا ياجرا يبرا یلدل یناست. به هم آباد از طرد اجتماعیهاي شهر خرمكولیتجربه  یرمطالعه فهم و تفس ينهدف ا

 تا اده شدد یصمناسب تشخ يدارشناسی،پد روشنیز از بین انواع روش تحقیق كیفی،  یري وتفس يمداپارا ها،يمانواع پارادا یانم

پديدارشناسی به میزان . پرداخت هاآن هايیتذهنمیان به فهم هانشین كولیاجتماع حاشیه یندگزبا رجوع به  يقطر يناز ا

ر و مرلئوپونتی كه رويکرد هوسرل را بسط دارد، متکی هستند. زيادي بر آثار ادموند هوسرل و ديگر كسانی چون هايدگر، سارت

ی آن فرض هاي فلسفاند، متوجه پايه مشتركی براي همه پیشرسد كسانی كه تاكنون در مسیر هوسرل حركت نمودهبه نظر می

و ارائه توصیفاتی از ذات (. 0773، 9مانناند: مطالعه تجارب زيسته اشخاص، اينکه اين تجارب، تجاربی آگاهانه هستند )ونشده
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(. همچنین مطالعه پديدارشناسی معناي تجارب زيسته افراد متعدد از يک 0774، 0تجارب، نه ارائه تبیین يا تحلیل )موستاكاس

د. هدف دهنكنندگان در تجربه يک پديده را مد نظر قرا میكند. پديدارشناسان اشتراک مشاركتمفهوم يا پديده را توصیف می

: 0773مانن، )ماهیت واقعی آن چیز( است )ون 0دارشناسی تقلیل تجارب افراد از يک پديده به توصیفی از ذات فراگیراصلی پدي

(. هدف مطالعه پديدارشناسی تشريح و توضیح ساختار يا ماهیت تجارب زنده در مورد يک پديده است. پديدارشناسی به 099

آن وجود دارد و از آنجا كه معتقد است فهم حقیقی موضوعات تنها از طريق  پردازد كه اطالعات كمتري در موردهايی میحوزه

جويد كه در مورد آن پديده صاحب تجربه كنند، آن را نزد كسانی میمعانی است كه افراد به آن موضوعات ملحق می

از نگاه و تجربه  يدهپد يم معنافه در پی كه پژوهشگر رودیبه كار م يروش در موارد ينا (. بنابراين 0،0717هستند)پولینگهورن

اي از طرح اجتماعی  چه تجربههاي ها بوده است كه كولی. در اين مطالعه محقق در پی پاسخ به اين پرسشآن است یرافراد درگ

 اين تجارب در بسترهاي مختلف چگونه رخ می دهند؟  كنند؟توصیف میخود دارند؟ چگونه جهان خود را 

، پديدارشناختی پژوهش یتماه يرازانجام شد؛  ينظر یتو حساس يسازمفهوم براي تقويت ی صرفاً مرور ادبیات نظري و تجرب

ها  در تحقیق پديدارشناسی تجربیات، برداشت باز است. یتیبا ذهن یقتحق میدان ورود به داوري وتابع منطق فارغ بودن از پیش

سانه توصیف معانی تجربی است، درست به همان صورتی كه در . پژوهش پديدارشناگیردیممطالعه قرار  و احساسات افراد مورد

ساختاريافته و مشاهده یمهنیدانی تکنیک مصاحبه م اطالعات آوريي جمعبرادر اين تحقیق . شودبرخورد می هاآنزندگی با 

هاي ساكن از كولی نفر 01پژوهش،  نيكنندگان امشاركتشده است.  استفاده جامعه هدف فهمبا هدف میدانی و به طور مستمر 

، يریگمختلف نمونه هايستراتژيا انیاز مدر مرحله نخست، كنندگان انتخاب مشاركت يبرا اند.بوده آبادخرمحاشیه شهر 

ی و افراد هاي مرتبط، آشناي؛ به اين صورت كه ابتدا تعدادي از اين افراد از طريق شبکهشدگلوله برفی در نظر گرفته  یريگنمونه

یري گ( ديگر، زمینه برقراري ارتباط و شکلهایكولاب شدند؛ پس از آن هر نمونه در صورت آشنايی با حاشیه نشین )مطلع انتخ

تا زمانی استمرار پیدا  يآورجمعفرآيند  نظري، يریگاز روش نمونه یريگبهرهدر مرحله دوم با  كرد؛مصاحبه بعدي را فراهم می

تا  هاكنندگان در پژوهش تکرار شد. در واقع انجام مصاحبهگر و مشاركتیان مصاحبهها و گفتگوهاي مكرد كه فحواي مصاحبه

 هاي جديد ادامه پیدا كرد.ها و عدم حصول يافتهزمان اشباع داده

 در تحقیق كنندگانمشاركت: مشخصات 1جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Moustakas 

2  .  universal essence 

3  .  Polkinghorne 

 شغل تحصیالت سن نام ردیف

 كارگر ساختمانی ديپلم 07 اكبر 1

 دارخانه سوادبی 43 صغري 2

 كشاورز سوادبی 67 نادر 3

 دارخانه سوادبی 06 ماه پري 4

 كارگر روزمزد سیکل 09 حسین 5

 كارگر سوادبی 44 سکینه 6

 دارمغازه ديپلم 01 احمد 7

 شاگرد نانوايی ديپلم 40 كريم 8

 كاركشاورزي سوادبی 47 شهین 9

 دامداري سوادبی 41 احمد 11

 اربیک سوادبی 64 كاظم 11

 دارخانه سوادبی 60 كبري 12
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 .گفتگو به عمل آمدتوضیح داده و بعد از كسب رضايت  هاآنهدف و ماهیت پژوهش براي  كنندگانشركتپس از انتخاب 

مورد تحلیل شده و  ادهیكاغذ پ يشده بر رو ضبط يهااز مصاحبه كدام ردقیقه بود. سپس ه 46تا  03زمان مصاحبه بین  مدت

ه كه موستاكاس است. اين روي شدهگرفتهكمک   (0791) 0ها از روش كواليزيدر اين مطالعه براي تحلیل داده. قرار گرفتند

. ايمها را تشريح كرده، شامل اين مراحل است: در ابتدا تجربه شخصی خود از پديده مورد مطالعه را مطرح نموده( نیز آن0774)

تهیه شده تا تجربه موضوع توسط افراد تحت مطالعه روشن شود. در مرحله بعد، اين اظهارت  0سپس فهرستی از اظهارت مهم

بندي شد و مورد توصیف قرار گرفت. در يا مضمون دسته 0به نام واحدهاي معنايی تربزرگی اطالعاتی مهم در قالب واحدهاي

ها، و بافت( و تركیبی بر اساس شرايط، وضعیت هاآناز تجارب آنان )چگونگی تجربه  6توصیفی ساختاري 4ايادامه توصیفی زمینه

(. موستاكاس فرايند 10: 0070كند )كرسول،ر آن تجربه ارائه میاز توضیحات متنی و ساختاري براي نشان دادن ذات فراگی

هستند را  كنندگانمشاركتهاي حاوي اظهارت مهم كه گوياي نحوه تجربه پديده توسط مشخص نمودن جمالت و نقل قول

 (.0774نامد )موستاكاس، می 6سازيافق

رل و نظارت اعضا، تحلیل و نتايج به مشاركت كنندگان ارائه جهت اطمینان از دقت و اعتبار پژوهش، با استفاده از روش كنت    

ی است. براي بررس هايافتهاعتبار  یدتائو كامالً درگیر بوده كه خود روش ديگري براي  ورغوطه هادادهشد. همچنین پژوهشگر در 

پژوهش حاضر نیز شامل كسب ی قرار گرفت. مالحظات اخالق وتحلیليهتجزتوسط همکاران نیز مورد  هامصاحبهاطمینان تمامی 

حاظ ل كنندگانمشاركتو تعیین زمان و موقعیت مصاحبه توسط  اطالعاترضايت آگاهانه، حق انصراف از پژوهش، محرمانه بودن 

 شده است.

 هایافتهتحلیل  -4
اب خط« كولی»نطقه، كه در معناي عامیانه م موردمطالعهنشین پیرامون اجتماع حاشیه آمدهدستبههاي با تحلیل كیفی داده

ها زا زندگی كولیكه در ادامه اين چرخه محرومیت اندقرارگرفتهو وضعیت نامناسب زيست  اي از محرومیتشدند در چرخهمی

هاي جنسیتی، زيستن در حاشیه اقتصاد رسمی، معضل معیشت و مضامین اصلی از قبیل: كلیشه 7در قالب  هاآنبر پايه تجارب 

پناهی و فروافتادن در چرخه محرومیت، تقالي نافرجام در پذيرش اجتماعی، احساس غريبگی و ناكامی از دوران ناامنی شغلی، بی

دفاع شهري قابل تفسیر كودكی، دغدغه روزمرگی و تنزل پیوندهاي گروهی، محرومیت مضاعف، پناه گرفتن درفضاهاي بی

 باشد: می
 

 

 

 
1  .  colaizzi 

2  .  significant statements 

3. Meaning units 

4. Textural description 

5  .  Structural description 

6 .Horizonalition 

 دامدار سوادبی 43 صادق 13

 نجار ديپلم 06 ناصر 14

 نانوا سوادبی 04 رسول 15

 قالیبافی سوادبی 66 حمیده 16

 بیکار سوادبی 64 سودابه 17

 بیکار فوق ديپلم 06 فائزه 18
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 هاهشده از داداستخراجضامین اصلی و فرعی م -2جدول 

 مضامین اصلی مضامین فرعی

، عدم مقاومت در برابر نظر مردان، برخورد و تعامل مردانشانگیري و پذيرش مطلق از گوشه

پسر نداشتن عادي شدن برخی رفتارها، داشتن هوو،  خاطر بهنامطلوب مادر شوهر يا اقوام 

 گري و ... .كتک خوردن از شوهر، چندزنی، تکدي

 هاي جنسیتیكلیشه

زماندن از كار رسمی، كنارگذاشته شدن از مشاغل مورد پذيرش اجتماع، عدم اعتماد به با

ا، هنشینها در واگذاري مشاغل، دريغ كردن واگذاري مشاغل خدماتی به حاشیهنشینحاشیه

-ها، واگذاري مشاغل با دستمزد پايین به حاشیهنشینعدم اجاره مراكز تجاري به حاشیه

 هانشین

شیه اقتصاد زیستن در حا

 رسمی 

نداشتن بیمه، نداشتن درآمد ثابت و پايدار، گرانی و سختی زندگی، نداشتن شغل مناسب، 

 فصلی و ناايمن، فصلی بودن درآمدها، هايشغل
معضل معیشت و ناامنی 

 شغلی

ا هتحت پوشش قرار نگرفتن توسط كمیته امداد و سازمان بهزيستی، عدم توجه كافی سمن

هاي مالی مانند وام ها، احساس ناديده گرفته شدن مضاعف، عدم حمايتنشینبه حاشیه

 گرفتن از نهادهاي رسمی

پناهی و فروافتادن در بی

 چرخه محرومیت

تجربه تحقیر اجتماعی، تجربه توهین و خشونت نمادين، انگ و تجربه داغ ننگ، اكراه در 

 هانشینبرقراري روابط اجتماعی با حاشیه
ناكامی احساس غریبگی و 

 از دوران كودكی

رنگ شدن روابط فامیلی، فرسايش همبستگی درون گروهی، كاهش مشاركت اجتماعی كم

نشینان، كاهش اهمیت روابط فامیلی، سردي روابط دوستانه، كاهش گروهی حاشیهدرون

 گفتگو، وقت نذاشتن براي همديگر، پول قرض ندادن

دغدغه روزمرگی و تنزل 

 پیوندهاي گروهی 

بر نقاط مشترک با ديگر اعضاي جامعه،  تأكیدش براي برابر شدن با طبقات ديگر جامعه، تال

بر هويت مشترک ملی با ديگران طرد كننده،  تأكیدبر هم مذهب بودن با ديگران،  تأكید

 بر زبان مشترک و شباهت به ديگران، ايجاد شباهت در پوشش با ديگران،  تأكید

تقالي نافرجام در پذیرش 

 عیاجتما

محرومیت نسلی، محرومیت از تحصیل و مهارت افزايی، محرومیت از امکانات آموزشی و 

 نشینی در موازات مقصرپنداري خود،تبعیض در برخورداري ار امکانات تحصیلی، حاشیه
 محرومیت مضاعف

آلودگی در مکان زندگی، نداشت امکانات رفاهی، جداماندگی از شهر و بافت رسمی، پر خطر 

 کان زندگی برا حاشیه نشینان، دورافتادگی مکانیبودن م
 يدر فضاهاپناه گرفتن 

 دفاع شهريبی

 

 هاي جنسیتی كلیشه: 4-1

ازتولید اند و اين عقايد تولید و بهاي جنسیتی به عنوان رفتارهاي عادي و رايج پذيرفته شدهدر بین زنان كولی بسیاري از كلیشه

ند و اشوند و بسیاري از رفتارها در اين جامعه به عنوان رفتارهاي زنانه تعريف شده است و زنان نیز اين رفتارها را پذيرفتهمی

ن زنان اند. اياي بوده است كه اين زنان نیز برخی از اين رفتارها را رفتارهاي زنانه تعريف كردهبه گونه هاآنفرايند اجتماعی شدن 

ن ندارند. از سوي ديگر اي مردانشاناند و مقاومتی در خصوص پذيرش نظرات را پذيرفته مردانشانش مطلق از گیري و پذيرگوشه

 را تحمل چنینیاينپسر نداشتن و مواردي  خاطر بهزنان لحظات بسیار سخت برخورد و تعامل نامطلوب مادر شوهر يا اقوام را 

 گري و ... شده است مثل داشتن هوو، كتک خوردن از شوهر، چند زنی، تکدي اند و بسیاري از رفتارها براي اين زنان عاديكرده

 كند:ساله، وضعیت نامناسب زندگی زنان را چنین توصیف می 06فائزه 

كند، كار هر روز ما در میان ما اكثر مردان دو يا چند زن دارند و زنان نیز پذيرفته اند و كسی اعتراضی نمی»
 «.گدايی است

اي بد هديگري هم معتقد هست كه اگر زنی بچه نداشته باشد يا نتواند فرزند پسر به دنیا بیاورد بايد انواع حرف مشاركت كننده

بیان  چنیناينكنند. اين مشاركت كننده ديدگاه خود تعريف می« اجاق كور»را تحمل كند و حتی زنان ديگر نیز او را با عنوان 

 كند:می
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ند هاي بد مادرشوهر را تحمل كد بچه بیاورد يا بچه پسر به دنیا نیاورد، بايد حرفها اگر زنی نتواندر بین كولی»
 «.و ساير زنان نیز او را با عنوان اجاق كور می شناسند

و مبتنی  منفعالنه و به صورتسنتی  و در يک بستر يابیفرايند هويتآباد در يک هاي جنسیتی زنان كولی در شهر خرمكلیشه

( 00: 0016كرده است. به تعبیر كاستلز )مشخصی را تولید  يیمعنا يهانظاماين فرايند  شکل گرفته است و  بر عوامل انتسابی

ي خاصی را به افراد هایژگيوو  هاتیقابلي از باورهاي فرهنگی، اجتماعی مشترک هستند كه امجموعهي جنسیتی، هاشهیكل

و اين موضوع در میان زنان  اندگشتهسبات اجتماعی تولید و توزيع كه در جامعه به وسیله منا دهدیميعنی زن و مرد نسبت 

 آباد صادق است.گولی شهر خرم

 زیستن در حاشیه اقتصاد رسمی : 4-2

ها به لحاظ اقتصادي با سبک زندگی خاص خود به انجام اعمالی ها حاكی از اين مسئله است كه كولیمطالعه تجارب زيسته كولی

ل در بخش غیررسمیِ اقتصاد مانند دستفروشی يا ورود در اقتصاد جنايی مانند خريد و فروش مواد گري، اشتغاهمچون تکدي

ند. ااند و در دور باطل فقر اقتصادي گرفتار آمدهمخدر، مشروبات الکلی و انجام قمار و بعضاً مفاسد اخالقی گرايش پیدا كرده

اي هحداقل تأمینه است كه در اقتصاد رسمی جايگاهی ندارند و براي ها حاكی از اين مسئلنشینهاي اين گروه از حاشیهروايت

 هاي زيادي هستند.معیشتی خود مجبور به ريسک

 است. او اعتقاد دارد كه جايی براي فعالیت اقتصادي آبرومندانه برايشان وجود ندارد: 06ناصر  كنندگانمشاركتيکی از 

؛ ما مجبوريم كه به سمت كارهاي خالف بريم، كارهايی دهدنمیكار دولتی اي براي ما نیست، كسی به ما كار آبرومندانه»
 «.را انجام بديم كه هیچ كس حاضر به انجام آن كارها نیست

 ها اشاره داشته:ساله كارگر روزمزد بر بی اعتمادي مردم نسبت به كولی 09حسین 

ش اومده كارگري هم كرديم دستمزد كامل را هم كسی به ما اعتماد نمیکنه كه حتی نگبهانی به ما بسپاره، بارها پی»
 «.بهمون ندادن

 ساله معتقد است كه با شناخت شدن به عنوان كولی ديگر اجازه كارهاي خدماتی را هم ندارد: 04رسول  

 «.گذارند ما انجام بديمحتی كارگري و كارهاي معمولی كه هر كسی انجام نمیده رو هم نمی»
ساله است او نیز اعتقاد دارد كه موانع متعددي بر سر راه ما در اجاره كردن مغازه وجود  41مید از ديگر مشاركت كنندگان، ح

 دارد. مشاركت كننده مذكور ديدگاه خود را به اين صورت شرح می دهد:

فهمند كولی اي اجاره كنیم كه با خانواده روش كار كنیم ولی تا میصدبار رفتیم خواهش تمنا كرديم مغازه» 
 «.اي جزء گدايی و كار با چوب بلد نیستیمدهند.. كار ديگهبه ما اجاره نمی هستیم

دهد كه اين گروه نه فقط از اقتصاد رسمی، بلکه از اقتصاد غیررسمی و محلی نیز مورد كنندگان نشان میواكاوي ديدگاه مشاركت

نندگان اعتقاد دارند كه حتی از انجام كارهاي خدماتی كاند و در حاشیه اقتصاد غیررسمی قرار دارند. اين مشاركتطرد قرار گرفته

شود موانع متعددي بر سر راه اين كارهاي خدماتی قرار دهند. شود و سعی میو غیررسمی به وسیله اين گروه جلوگیري می

گذراندند؛ ی روزگار میاي است كه اگر در گذشته در فقر به معناي درآمدي و تنگدستگونهها بهاي شدن كولیبازتولید فقر و حاشیه

 نند. كنوايی را تجربه میبازتولید شده است و بی هاآنواسطه مداخالت، فقر قابلیتی و اجتماعی براي اما در وضعیت كنونی به

 معضل معیشت و ناامنی شغلی: 4-3

روه طوري كه اين گست. بهمويد يک زندگی در حاشیه ا هاآنها حاكی از اين مسئله است كه زيست مطالعه تجارب زيسته كولی

 مشکالت دلیل به هاي مورد مطالعهكولی بنابر روايت دارند. قرار آن اجتماعی و اقتصادي نظام  از خارج نشین دراز اجتماع حاشیه

 اند.پناه برده شهر حاشیه نداشته و به تاب مقاومت شهري نظام در مالی كم بضاعت و معیشتی
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وان تبوده و شغل فصلی دارد. وضعیت نامناسب معیشتی و شغلی را می سوادبیفرزند است. او  00ساله داري سه همسر و  67نادر 

 به وضوح در اظهار نظرهاي او مشاهده نمود:

بچه آوردم كه كمک دست من باشند. خب پسر خیلی بیشتر به درد كار می خورد. ما اصال وضعمون خوب نیست. پولی »
ا نیست، . دندون درد گرفتم و دفترچه بیمه نداشتم. از بی پولی دندونم رو دادم به نداريم، توي اين شهر كاري براي م

 «.كش محلی، دندونم عفونت كرد و كلی هزينه رود دستمون گذاشتدندان

ساله و بی سواد است. او در حالی كه ظاهري به شدت فقر زده داشت از شرايط سختی مالی و معیشتی خانواده خود  06ماه پري 

 گفت:یسخن م

ديم. ما زنها ... هركاري باشه و در توانمون باشه رو  انجام میكاري نیست كه انجام بدهیم وگرنه همه ما اهل كار هستیم. »
. دكه شايد بخاطر زن بودنمون و ترحم به ما كمک كنن ريمهاي مردم میبخاطر اينکه كمک حال خانواده باشیم؛ درب خونه

 .«هاي مردم هم بري و كمک بگیريبگذاري كنار و براي سیر كردن شکم بچه هات درب خونهاي نیست بايد غرورت رو چاره

 د:گويساله و كارگر ساختمان است. او نیز مانند ماه پري و نادر از شرايط سخت زندگی و عدم امنیت شغلی خود می 09حسین 

برم سر ساختمان كارگري، پولی نمیمونه برامون.  ما كه كار درست درمون نداريم. اگر تابستون يا بهار كاري گیرم بیاد و»
 «.كنیم. تو زمستون خیلی سخته كال كار نیستكار باشه شبانه روز  كار می

ها را درگیر كرده است. نبود هايی است كه خیل عظیمی از كولیمسئله اشتغال ناپايدار و ناامنی معیشتی از مهمترين دغدغه

 و به بیکاري و اعتیاد كرده است؛اي ديگر را محکومدر مشاغل كاذب نموده است و عده فرصت شغلی مناسب، افراد را درگیر

ها شده است. دلیل اين موضوع هم ناكافی بودن درآمد ناكافی بودن درآمدشان عاملی در ايجاد احساس بیکاري و درماندگی آن

ي را بر افراد تحمیل كرده است و تمام آنچه را كه هاي زندگی و تأمین معیشت فشار زيادكردند. چرا كه هزينهذكر می حاصله

 كند.را نمی هاآنهاي زندگی كنند كفاف هزينهبه عنوان درآمد كسب می

 پناهی و فروافتادن در چرخه محرومیتبی: 4-4

 اهآنته صدايی هستند كه تجارب زيسهاي اجتماعی محروم و بیآباد از جمله مهمترين گروهنشین شهر خرمهاي حاشیهكولی

اي هنشین اين افراد از حمايتهاي حاشیهپناهی و فروافتادن در يک چرخه محرومیت است. بنا بر روايت كولیحاكی از نوعی بی

 هاي رسمی چون بهزيستی، كمیته امداد و نهادهاي حمايتی مردمی محروم هستند.سازمان

مردمی و رسمی مانند بهزيستی و كمیته امداد سخن گفته و  فرزند است. او از بی تفاوتی نهادهاي 6ساله داراي  44سکینه 

 از وضعیت آنان بی اطالع هستند: مسئولینمعتقد است كه بسیاري از مردم و 

كمیته امداد و بهزيستی هیچ كدام ما را تحت پوشش خود نمی برند، چندبار هم كه رفتیم و صحبت كرديم مارو تحويل »
ست تو شوهرت زنده است. اينجوري بگم كه هیچ كس از وضعیت ما يا خبر نداره يا نمی گیرند میگن بدتر از شما هم ه
 «.اگر خبر داره كاري واسه ما نمی كنه

هاي مالی رسمی اينگونه و داراي دو فرزند است. احمد در رابطه با عدم حمايت متأهلساله كه ديپلم دارد. او  01احمد جوان 

 گفت:سخن می

كسی هم پیدا نمیشه كه ضامن ما بشه، از دولت به چیزي نرسیده تا االن. اگر اداره يا جاي دولتی وام؟ وام به ما نمیدن، »
هم كه بريم اونجا هم كسی به ما جوابی نمیده. هر جايی میريم می ترسیم مارو بشناسن كه ما كولی هستیم براي همین 

ري نمی كنند و رفتارشون يک جور ديگه هست چیزي نمی گیم كه ماله كجا هستیم چون تا بفهمن برامون ديگه هیچ كا
 «.با ما

نهاد بودند و به نوعی تلقی از هاي مردماطالع از سازماننشین نیز بیعالوه بر ضعف نهادهاي حمايتی رسمی، اين اجتماع حاشیه

 هايگويی تاكنون سازمان اند.هاي حمايتی مردمی نداشتهاي با سازماننداشتند؛ زيرا در طول زندگی خود مواجهه هاآنفعالیت 

اند. اين امر باعث شده است كه ناپايداري و شکنندگی آباد حضور نداشتههاي خرمنشین كولیمردم نهاد در منطقه حاشیه
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 هاي قابل كابرد باشد.هاي اجتماعی براي توصیف وضعیت ساختارهاي حمايتی كولیحمايت

 احساس غریبگی و ناكامی از دوران كودكی : 4-5

 گفت:ساله و كشاورز از تجربه طرد خود در روابط با ديگران اينگونه سخن می 40يم كر

كنند تا با ما هم مسیر نشوند، انگار ما مريضی داريم كه از بینند راهشان را كج میمردم محلی منطقه ما را می»
هم كاري بدن پول ناچیزي كنند ... تو شهر هم اگر بفهمن ما كولی هستیم به ما كار نمیدهند اگر ما دوري می

كنند... مراسم عزا هم استقبالی از ما نمیکنند، انگار بهمون میدن.... در مراسم عروسی شون ما را دعوت نمی
 «.هاشونراضی نیستن كه ما بريم فاتحه خونی

 ها،ها با غیركولییكند و اعتقاد دارد كه به علت عدم مواجهه مطلوب بین كولساله نیز به همین موضوع اشاره می 47شهین 

 دهند اينهاي بد را انجام میپراندن، نگاهافراد محلی منطقه رفتارهاي نامناسبی از قبیل فحش دادن در ارتباطات خود، متلک

 مشاركت كننده تجارب زيسته خود را به اين صورت شرح می دهد:

شنیديم. درسته ما كسی را نداريم و زشتی را از اين مردم  هايحرفخیلی نگاهشون به ما نگاه بديه، فحش و »
هاشون خیلی آزار دهنده ها و توهینهاي مردم فحشفقیريم و براي يک لقمه نون بايد گدايی كنیم اما اين حرف

 «. است

هاي فرسوده و فاقد امکانات بهداشتی، در كنار سبک خاص ازدواج زاي منطقه، زندگی در خانههاي آسیبها در بخشحضور كولی

آموزش و  پذيري شده است كه عماًل امکان ورود به حوزۀهايی پرجمعیت و آسیبنگام و تعدد فرزندان، مولد خانوادهزوده

ها اند. فرزندان كولیها قرار گرفتهها و كاستیهاي اولیه بهداشتی را ندارند و در معرض انواع بیماريمندي از امکانات و آگاهیبهره

ز اي متفاوت اگر كودكانِ ساكن در محله متمايز هستند و همچنین بزرگساالن نیز به واسطه چهرهواسطۀ اين شرايط از ديبه 

اي از ناكامی و ناشهروندي را از دوران بومیان منطقه از مناسبات اجتماعی با افراد جامعه محروم هستند. اين امر در عمل چرخه

در فضاي محله و عدم رعايت موازين بهداشتی،  هاآنور مستمر ها، حضاند. همچنین زندگی گروهی كولیكودكی تجربه كرده

هاي مندرس و كودكان بدون پوشش مناسب( نارضايتی گري با لباسپوشش نامناسب زنان و كودكان )زنان به سبب شغل تکدي

ست؛ هاي به همراه داشته اافتادگی و تحقیر را براي كولیهاي بروندنبال داشته است كه زمینههمسايگان و عابران غیركولی را به

 ها به وضوح ديد. هاي عزا و عروسی و جشنتوان در مراسمرا می هانشینبه طوري كه اكراه در برقراري روابط اجتماعی با حاشیه

 دغدغه روزمرگی و تنزل پیوندهاي گروهی: 4-6

ا نیز هبب شده است كه در بین خود كولیهاي زياد در گذران معیشت ساعتقاد دارند كه سختی كار و چالش كنندگانمشاركت

ساله از عدم امکانات مناسب و دوري روابط فامیلی به اين صورت ديدگاه  41پیوندها و ارتباطات پايدار وجود نداشته باشد. احمد 

 :دهدمیخود را شرح 

ی زنیم، اقوامنمیهاي اين روزها كاري كرده است كه دوستان و اقوام خیلی به هم سر سختی زندگی و گرفتاري» 
یم اونها داشته باش هاآنكه میان به ما سر بزنند وقتی نه جايی هست بخوابند و نه میتونیم پذيرايی مناسبی از 

 «.هم زود بر میگردن ما هم نمیريم، رفت و آمدها كال كم شده

ها تعامل و رفت و آمدهاي همیشگی لیكند و اعتقاد دارد كه در بین خود كوديگري نیز به همین موضوع اشاره می كنندهمشاركت

 :كندمیهاي زياد زندگی موجب اين امر شده است. اين مشاركت كننده ادارک خود را به اين صورت بیان وجود ندارد و هزينه

شما االن در بین خود ما رفت و آمد زيادي نمی بینید و رفت و آمد بین خويشاوندان نزديک و درجه يک نیز »

 «.ر كسی از اين افراد به دنبال گرفتاري هاي خاص خود استوجود ندارد و ه
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عنوان اند و بهشده از سوي ساختارهاي اجتماعی را تحمل كردهگروهی تحمیلها طرد اجتماعی برونها در طی  سالاگرچه كولی

گروهی توسط نزديکان تلقی شده است؛ اما تحمل كاهش مراودات و پیوندهاي درون هاآنيک باور عمومی و پذيرفته در بین 

؛ چرا مند بودندهاي اطرافیان گلهناپذير بودن حرف و كنايهپناهی، درماندگی و تحملاند و از بیخود را بسیار دشوار بیان داشته

اي صورت هتنها سختی تامین معیشت؛ بلکه كاهش روابط اجتماعی را در پی داشته است. با عنايت به توصیفكه اين وضعیت نه

هاي عاطفی )محبت، اعتماد و همدلی و ...(، ابزاري )قرض دادن، وقت گذاشتن و ...( و اطالعاتی توان گفت  حمايت؛ میگرفته

 آباد كاهش يافته است.هاي شهر خرم( در میان كولی0330)مشورت و گفتگو( مورد نظر ولکاک )

 تقالي نافرجام در پذیرش اجتماعی : 4-7

ين مسئله واقف هستند كه يکی از بسترهايی كه زمینه طرد آنها را فراهم كرده است، تمايزهاي ها( بر احاشیه نشینان )كولی

فرهنگی است. اين تمايز فرهنگی از قبیل زبان و لهجه، نژاد، چهره و ظاهر و مشاغل و ... به قدري مشهود است كه بومیان منطقه 

پذيرش  تا با شوندمیهاي مختلفی متوسل ها به استراتژيكولی توانند كولی را از غیر كولی تشخیص دهند. اينبه راحتی می

-هاي جامعهها براي انجام كنشها نافرجام كولیاجتماعی بیشتري در جامعه و در بین عامه مردم برخوردار شوند. يکی از تالش

بومی در پذيرش فرهنگی و اجتماعی  هاي مشابه مردمها و فامیلیها، انتخاب نامپسند از قبیل شركت در مراسم مذهبی و عزاداري

ساله بر  64داشتند. كاظم  تأكیدكنندگان در پژوهش بارها بر اين موارد چندان كارساز نبوده است. تا حدي كه مشاركت هاآن

ارد اد داعتق كنندهمشاركتها در جامعه افزايش پیدا كند. اين كند كه بايد میزان پذيرش اجتماعی كولیمی تأكیدهمین منوال 

 كه:

اند، زبان ما هم زيان ما با شما يکی هستیم، فرقی بین ما نیست. پدران و مادران ما در همین منطقه بزرگ شده»

 ...«.كنیم ها و مراسم مذهبی شركت میلري و لکی است ... ماهم مسلمانیم دين و ايمان داريم ... در عزاداري

 دهیم. ازيرش اجتماعی باالتر، به فرزندمان، زبان فارسی آموزش میساله در اين مورد معتقد است كه براي پذ 60كبري 

 تواند میزان پذيرش و صمیمت افراد كولیكنندگان نیل به اين استراتژي يعنی آموزش زبان فارسی مینظر اين مشاركت

 با غیركولی ها را افزايش دهد. مشاركت كننده مذكور اعتقاد دارد كه:

ا مردم محلی رابطه بیشتري داشته باشیم و اينکه مارو با خودشان قبول كنند بیشتر به ما بخاطر اينکه بتوانیم ب»

فرزندان خودمان زبان محلی و زبان فارسی ياد می دهیم كه شايد باعث صمیمیت بیشتر با مردم محلی بشه و 

 «.ديگه بهمون بد نگاه نکنند

ع پوشش در عدم پذيرش اجتماعی مطلوب در جامعه يکی ديگر از مشاركت كنندگان به نوع پوشش و متفاوت بودن نو

 و در اين زمینه اعتقاد دارد كه: كندمیاشاره 

نمیخواهیم با نوع پوشش و زبان متفاوت، اهالی متوجه اصالت كولی بودن ما بشوند و بگويند اينها جز فالن »

ت ظاهري نشان دهنده كولی بودن طايفه و قوم اند اينطور باهاشون رفتار كنیم. در قديم ايام نوع لباس و وضعی

 «.ساله06 -ما بود )كفش پاشنه بلند، شلوار دمپاگشاد و موي مجعد فراوان()زن  كولی

براي  كامیها، درد و تلخآنچنان كه پیدا است گويی انگ غريبه خوردن و در حاشیه نظام اجتماعی و اقتصادي قرار گرفتن كولی

هستند با بیان وجوه اجتماعی و فرهنگی مشترک از قبیل زبان، قدمت، هم دين و مسلک به همراه داشته است كه در تالش  هاآن

دين بودن را از بودن، تعلقات مذهبی و ...  نوعی همدلی و همراهی در جامعه براي خود ايجاد كنند و برچسب غريبه بودن و بی

تغییر دهد تاحدي كه  هاآنذهنیت جامعه را نسبت به ها چندان نتوانسته است ها در طی اين سالخود دور كنند. اما اين تالش

ما كه كاري به كسی نداريم و در يک گوشه . »كندكننده در پژوهش اظهار ناراحتی و دلگیري از جامعه چنین بیان میمشاركت

 ساله(.  43ادق )ص «اي از اين شهر ساكنیم و آزاري براي كسی نداريم پس چرا اين مردم ما را به عنوان انسان قبول ندارند
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 محرومیت مضاعف: 4-8

است.  مشاهدهقابلاز دسترسی به برخی امکانات رفاهی و اجتماعی  هاآنوضوح محرومیت ها بهبا حضور در محل زندگی كولی

 اتهاي ناهموار، نبود امکانهاي كوچک، كوچههاي گلی و بعضاً آجري قديمی با اتاقهاي شهري، خانهضعف زيرساخت كهيطوربه

اي ههاست كه از ديرباز در زمره فرودست ترين گروهبهداشتی مناسب و ... گواه بر محرومیت و شرايط نامناسب زندگی كولی

هاي ساكن در منطقه است اند. اين سطح از محرومیت يکی امر عمومی براي اكثر كولیاجتماعی در استان لرستان تعريف شده

است « ايوهزنان بی»ها بیشتر ناظر بر اند. اما سطح تشديديافته محرومیت كولیو گرفتهو به نوعی با اين شیوه زندگی كردن خ

ساله يکی از مشاركت  64كنند. سودابه گی و تنهايی بیشترين احساس رهاشدگی و سرخوردگی را تجربه میكه به دلیل انگ بیوه

 كند:كولی به اين صورت بیان میكنندگان پژوهش است كه ديدگاه خود را از وضعیت محرومیت مضاعف زنان 

ی كردم با كسها نگاه بدي بهم داشتند، جرات نمیوقتی شوهر اولم فوت شد كل زندگیم بهم ريخته، همسايه»

م خواستگذشت تاحدي چندباري میزدند، اون ايام خیلی بهم سخت میصحبت كنم، صدتا انگ و تهمت بهم می

 «.هخواد و بچمن فقط كار می كهشدم با يک پیرمرد زورگو ازدواج كنم خودكشی كنم...تا  از فشار زندگی مجبور 

آثار و پیامدهاي اين مسئله تاحدي است كه زنان بیوه براي رهايی از اين وضعیت و تقال براي زيستن مجبور به ازدواج مجدد و 

زندگی اين گروه از افراد نوعی محرومیت  كند. روايتنگاه می هاآنتن دادن به زن چندم مردانی شوند كه به صرف نیروي كار به 

تنگ كرده است و حسرت داشتن زندگی با  هاآنكشد. محرومیتی كه زيست مسالمت آمیز را براي مضاعف را به تصوير می

 دو چندان كرده است. هاآنايجاد كرده است و احساس محرومیت و جداافتادگی از جامعه را براي  هاآنحداقل امکانات را براي 

 دفاع شهريپناه گرفتن در فضاهاي بی: 4-9

-آباد در مناطق حاشیه شهر و پرمخاطره ساكن هستند. اين مناطق داراي ويژگیهاي خرمدهد كولیمشاهدات میدانی نشان می

هاي نامناسب و پايین بودن سطح بهــــداشت هاي محدود، زيرساختهاي فرسودگی يعنی ريزدانگی، مصالح ناايمن، دسترسی

دفاع شهري، محل مناسبی براي ايجاد و چنین تنگی معابر و نفوذناپذيري بافت محله، ضمن ايجاد فضاي بیحیطی است. همم

رخی ها دارد كه بنام كولیهاي فرسوده و فاقد امکانات اولیه زندگی، مشتريانی به طور كلی، خانهتداوم بزه فراهم كرده است. به

اند. بر همین اساس مشتريان خُرد ها خريداري شدهتر محله با كاركرد اجاره به ساير كولیيمیهاي قدنیز توسط كولی هاآناز 

هاي حاصل از تخريب ويژه در زمینها، بهخوابكنندگان و كارتنمواد مخدر به اين بافت بیشتر مراجعه دارند و تجمع مصرف

 زده است. منازل فرسوده، بر افزايش احساس ناامنی در چنین مناطقی دامن

كند و اعتقاد دارد متعددي مثل خاک، زمین و... اشاره می هايمؤلفهها و كنندگانی است كه به شاخصساله از مشاركت 06فائزه 

 كننده در اين مورد معتقد است كه:كنند. اين مشاركتهاي آشکاري را تجربه میكه با ساير مردم در اين مورد تفاوت

هاي شهر فرق داره... وقتی وارد كوچه هاي ما میشی له ما)كوروش( با ديگر محلهخاک، زمین و ديوارهاي مح»

 «.فکر میکنی به آخر دنیا رسیدي

كند و معتقد است كه مجبور به جداسازي اجتماعی از نیز به همین موضوع اشاره می  66مشاركت كننده ديگري به نام حمیده 

 دهد:اه خود را به اين صورت شرح میاند. مشاركت كننده مذكور ديدگبقیه جامعه شده

هامون كه ديدي ... رو تپه ساختیم تا چشممون تو چشم مردم نباشه و هر روز شاهد دعوا بچه ها مون خونه»

 «.باجگیران جز شهر نیست و فراموش شده كنیمینباشیم... احساس 

دريغ شود و زيست  هاآنهاي اجتماعی از حمايتهاي كاري و ها از فضاي زنده شهر باعث شده است؛ فرصتجدايی مکانی كولی

آباد افزايش پیدا كند. عالوه براين؛ فضاي سکونتی و مراودات هاي شهر خرمنامطلوب و گرايش به اقتصاد غیررسمی در میان كولی

ا نوعی در انزو ها به نحوي ساختار يافته است كه گويی در حیات زنده شهر چندان جايگاهی نداشته و بههاي در طی سالكولی

 اند.قرار داشته
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 گیريبحث و نتیجه-5
عنوان يک مسئله آباد از فرآيند طرد اجتماعی بههاي شهر خرممطالعه حاضر با هدف توصیف و تحلیل تجارب زيسته كولی

هاي ر بافتهاي اجتماعی و جرائم دمندي آن در قالب افزايش آسیباجتماعی انجام شده است. موضوعی كه اكنون وجوه مسئله

 نشین بیشتر نمايان شده است.حاشیه

نشین است كه مفهوم پايه هاي حاشیهمطابق مدل پديدار شده، محور اصلی، چندوجهی بودن محرومیت و طرد كولی      

 و وضعیت اي از محرومیتنشین مورد مطالعه در چرخهرا به تصوير كشیده است. اجتماع حاشیه« هازندگی در حاشیه كولی»

 هاي جنسیتی، زيستن در حاشیهكلیشه»ها در قالب مقوالتی از قبیل زا زندگی كولیاند. چرخه محرومیتنامناسب قرار گرفته

پناهی و فروافتادن در چرخه محرومیت، تقالي نافرجام در پذيرش اجتماعی، اقتصاد رسمی، معضل معیشت و ناامنی شغلی، بی

كی، دغدغه روزمرگی و تنزل پیوندهاي گروهی، محرومیت مضاعف، پناه گرفتن درفضاهاي احساس غريبگی و ناكامی از دوران كود

آباد هاي شهر خرممشهود و نمايان است. كولی هاآنهاي مختلف زندگی توصیف شده است. اين طرد در جنبه« دفاع شهريبی

د اجتماعی، فرهنگی و نهادي به نحوي با هم ها با طرطوري كه طرد اقتصادي كولیدر يک فرآيند مداوم طرد قرار دارند، به

آنکه راهی براي خروج از از نظام زيست اجتماعی را فراهم آورده است، بی هاآن« افتادگیبرون»پوشان شده است و وضعیت هم

ارانه و هکاين وضعیت متصور شوند؛ در تقال براي زيستن به طور پیوسته فرايند طرد از جامعه را با رفتارهاي وندالیستی، بز

ي امعیشت و گذران زندگی از دوران كودكی تجربه نیتأمكنند. اين اجتماع مطرود از نظام اجتماعی براي منحرفانه بازتولید می

را بیشتر از هر گروه اجتماعی ديگري به سمت ارتکاب انواع جرائم  هاآناند و تلخ از حقارت و محرومیت را با خود به همراه داشته

فروشی، خري، تنهاي نامشروع كسب درآمد از قبیل دزدي، زورگیري، مالاجتماعی سوق داده است. تاحدي كه راهو انحرافات 

ها را با توصیف كولی توانیمشود. بر همین اساس است كه مشروع و عادي تلقی می هاآنخريد و فروش مواد مخدر و ... براي 

آباد كه ماهیتی ايلی و گر؛ ساخت اجتماعی و فرهنگی سنتی شهر خرمتعريف كرد. از طرف دي« زندگی در حاشیه»مفهوم 

گروهی بر آن حاكم است؛ بسترهاي تعاملی و ارتباطی با اين گروه را سخت كرده است؛  زيرا تابوهاي فرهنگی در مراوده با درون

رو چرخه كنند؛ از اينوصیف میها را با داغ ننگ تها به نحوي در سطح جامعه برساخت شده است كه ارتباط با كولیكولی

ها به نحوي است كه هر نوع ارتباط با اين گروه از سوي مردم تقبیح، زشت و اي شکل گرفته در حصار زيست كولیكنندهحذف

 ناپسند توصیف شده است. 
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 آباد به مثابه زیست در حاشیهها( شهر خرمنشینان )كولی. فهم تجربه زیسته حاشیه1 مدل

اند. ابعاد گوناگون اي گرفتار آمدهپیوستههمتنیده و بهاي شدگی درهممورد مطالعه در شبکه چندبعدي از حاشیههاي كولی

ا شود كه بها خواسته میشده است كه اغلب اين افراد حتی زمانی كه از آناي باهم تركیبگونهها بهقدرتی و محرومیت آنبی

یه ها به خاطر ترس و روحكنند و يا از تخلفاتی كه صورت گرفته است؛ چیزي بگويند، آننظر خود را ابراز  مشاركت خود عقیده و

توان از اي كه میترين خصیصهشوند؛ بنابراين شايعمی شان همچنان سکوت و يا از بحث منحرفاي شده و منزويحاشیه

ها برشمرد. آن« قدرتیبی»نوعی و به« ناي شدحاشیه»ها از زندگی فهم كرد؛ ها درزمینه تجارب آننشست ذهنی كولیته

ها را با خود به همراه داشته است. در راستاي مسائل طرح شده؛ نتايج پژوهش اي چندبعدي از محرومیتوضعیتی كه شبکه

ها نیز نشان داده طوري كه در اين پژوهش( است؛ به0071( و عظیمی و همکاران )0077همراستا با نتايج پژوهش يوسفوند )

ها در سطح فرهنگی، فردي و ساختاري در ايجاد شرايط اقشار فرودست و در حاشیه اثرگذارند؛ اي از زمینهكه مجموعه شد

توجهی به عوامل ساختاري، خطايی راهبردي ها به موضوع صرف عاملیت فردي و بیها طرد اجتماعی كولیبنابراين تقلیل زمینه

اي از سوي كنندهعه است. از سوي ديگر اين گروه در حاشیه حامی و حمايتدر رفع طرد اجتماعی اقشار فرودست در جام

نهادهاي دولتی و مردمی براي خود متصور نیستند. اين وضعیت سبب طرد بیشتر و در حاشیه قرار گرفتن شیوه زيست اين 

ه زيستی كه دارند؛ احساس با توجه به شیو هاآنها شده است. اين وضعیت سبب شده است كه افراد بومی و همسايگان كولی

ها به حداقل ممکن برساند. در همین راستا پژوهش نامنی و خطر كنند و به مراتب تعامالت و مراودات اجتماعی خود را با كولی

هاي خاص اجتماعی بیشتر طرد شوند و در انزوا قرار گیرند، امنیت اجتماعی ( نشان داد كه هرچه افراد يا گروه0079همکاران )

اندازند. بر اين اساس در اين وضعیت امکان اينکه افراد بومی و همسايگان كولی ها د جامعه را به همان نسبت به خطر میافرا

 دار ببینند بیشتر است.احساس خطر كنند و امنیت خود را خدشه

طوري كه در هر به( است. 0079ها نیز همسو با نتايج پژوهش پژوهش خوشرو و همکاران )ماهیت چندوجهی بودن طرد كولی

رد هاي طعناصر در تقويت زمینه نيترمهمها و بومیان منطقه را از ها تعاملی و فرايندي میان كولیدو مطالعه بسترها و زمینه

زیست در 
احاشیه کولی ه

ام تقالي نافرج
در پذیرش 

اجتماعی زیستن در 
حاشیه اقتصاد 

رسمی

کلیشه هاي 
جنسیتی
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ها پیامدهايی در سطوح فردي جمعی برجايی گذاشته اي شدن كولیاند. اين وضعیت طرد و حاشیهكرده ریتفسها اجتماعی كولی

( همراستا با نتايج اين 0303ي ناامن و گرايش به بزهکاري و خشونت را نتیجه داده است. در پژوهش وازيما )است و فضاها

از  هایكولها اشاره شده است و به اين نتیجه رسیدند كه هاي مختلف از جمله كولیمطالعه نیز به برخی از پیامدهاي طرد گروه

مواجه هستند و در روند  يمتعدد يهاهمچنان با چالش هاآناند. ناخته شدهش النکايگروه محروم در سر کيگذشته به عنوان 

-توان گفت كه اين چرخه و فرايند طرد ادامه دارد، چرا كه اين گروه در برنامه. بر اين اساس میاندشده یتوسعه كشور مستثن

هاي مغفول مانده از نظام را گروه هاآنتوان یهاي كالن نیز از جايگاهی برخوردار نیستند و به نوعی مگذاريها و سیاستريزي

ا و هپذير و گروهاي اجتماعی طرد شده از قبیل كولیرو؛ به رسمیت شناختن اقشار آسیبريزي در كشور تلقی كرد. از اينبرنامه

ي لتی در راستاآموزش و ترويج فرهنگ نوع دوستی در میان بومیان منطقه و همچنین ترغیب نهادهاي حمايتی دولتی و غیر دو

صدا را هاي اين گروه بیكامیتواند اندكی از مسائل و تلخهاي اجتماعی و احیاء حیات اجتماعی در مناطق در حاشیه، میحمايت

 كاهش دهد.

 مالحظات اخالقی-6

 پیروي از اصول اخالق پژوهش
 .ها تکمیل شدنامه آگاهانه توسط تمامی آزمودنیهاي رضايتدر مطالعه حاضر فرم

 حامی مالی
 شد. تأمینهاي مطالعه حاضر توسط نويسندگان مقاله هزينه

 تعارض منافع
 .بنابر اظهار نويسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است
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076. 

 0 اه و توسعه اجتماعی،رف ريزيبرنامه، چرخش مفهومی و نظري از فقر به سازه مطروديت اجتماعی. (0017) .امیدي، رضا ؛غفاري، غالمرضا 

(4:) 66- 06. 

 شناسان.تهران: جامعهطرد اجتماعی: رويکردي جامعه شناختی به (. 0070) .صادقی، علیرضا  ؛فیروزآبادي، سیداحمد

شتغال ي ابعاد طرد اجتماعی زنان روستايی سرپرست خانوار در رابطه با وضعیت ا(. مطالعه0017) .صادقی، علیرضا ؛ فیروزآبادي، سیداحمد

 .70-004 (:0) 1 ،تزن در توسعه و سیاسو اقامت، 

 تهران، انتشارات طرح نو. یان،ترجمه حسن چاوش يت،عصر اطالعات، قدرت هو .(0016) .كاستلز، مانوئل

گاري، نقومبنیاد، پژوهی، پديدارشناسی، نظريه دادهكیفی و طرح پژوهش، انتخاب از میان پنج رويکرد )روايت پويش (.0070. )كرسول، جان
 ترجمه حسن دانايی فرد و حسین كاظمی، تهران: انتشارات صفار. مطالعه موردي(.



 

  101                                                                                   ها از طرد اجتماعیزیسته كولی يواكاوي تجربه یوسفوند و همکاران، جاد س

 

  

فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 115-461، صفحات 1141م، شماره اول، بهار چهاردوره    

 ی.نتهران: نشر ان،ی، ترجمه: ناصر موفقتجدد و تشخص(. 0073. )یآنتون دنز،یگ

 ی.نتهران: نشر  ،حسن چاوشیان، ترجمه: شناسیجامعه(. 0016. )بردسال، كارن  ؛یآنتون دنز،یگ

شهر  نیساكن یاجتماع تیبر احساس امن هاغربت یطرد اجتماع ریتأث ی. بررس(0079) .الرضا یموس ی،غرب و روح اله ی،نامن م،یابراه ی،نامن

 .00-60(: 60)7 ی،اجتماع تیمطالعات امنسبزوار. 

 .، جامعه شناسانعلیرضا صادقی، تهران ترجمـه مهـدي ابراهیمـی و سیاست اجتماعی و توسـعه، .(0011) .جیمز میجلی  ؛هال، آنتونی

 تهران: نشر انديشه احسان. گرايی،بازي تا واقعاز شعبده معماي فقر و توسعه؛(. 0077)يوسفوند، سامان. 
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