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Abstract 
This article examines the state of home and territory among Kakavandi 

immigrants from "1991" to "2022". The theoretical approach is based on 

Durrschmidt's views about home in the global space. The research method is 

ethnography and collection techniques are observation, interview and lived 

experience. The findings show that the life problems of the immigrants in the 

cities of Harsin and Kermanshah along with the policies of the government, 

which were in line with rural development, caused two sweeps. First, it was 

the return to the village, which brought changes such as "Bureaucratization 

of rural daily life", "Defunctionalization of the village house" and 

"Urbanization of the village". The second was the migration to Tehran and 

Alborz province. These immigrants settled in areas that did not have suitable 

urban spaces to fulfill social needs. Being away from the community and 

being alone in the new destination has reduced the territory of the house to 

the door of the apartment for them. Finally, the Kakavands took help from 

mourning rituals and social networks due to their fluidity and spaciousness 

to realize the social issue. They defined their home in an extended social 

space. People who lost their connection with Kakavand's presence in the real 

world gradually faced the erosion of their identity. 

Keywords: House, Village Urbanization, Spaciousness, Territory, 

Kakavand.
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 در یمهاجران کاکاوند انیآن در م راتییخانه و تغ یقلمروها

 "0731"و  "0731"، "0731" یها دهه

 

 رانیکرمانشاه، ا ،یدانشگاه راز یشناس جامعه اردانشی   پوریقل اوشیس
 

 

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا یشناس ارشد انسان یکارشناس  پور یمحسن قل
 

 
 

 
 

 چکیده
 0731و  0731، 0731 یها در دهه یمهاجران کاکاوند انیخانه و قلمرو در م تیوضع يمقاله به بررس نیا

است. روش پژوهش  يجهان یدربارة خانه در فضا تیبر آراء دورشم يمبتن ینظر کردی. روپردازد يم

دهند که مشکالت  ينشان م ها افتهیهستند.  ستهیمشاهده، مصاحبه و تجربه ز یو فنون گردآور ینگار مردم

 یيعمران روستا یدولت که در راستا یها استیو کرمانشاه به همراه س نیهرس یمهاجران در شهرها يزندگ

 يشدن زندگ زهیبوروکرات»مانند  يراتییشد. نخست، بازگشت به روستا بود که تغ شیساز دو پو بود سبب

را به همراه داشت. دوم، « روستا دنش یشهر»و  «یياز خانه روستا یيکارکرد زدا» ،«یيروزمره روستا

 یمناسب برا یشهر یساکن شدند که فضاها يمهاجران در مناطق نیمهاجرت به استان تهران و البرز بود. ا

آنان به  یقلمرو خانه را برا د،یددر مقصد ج ياز جماعت و تک افتادگ ینداشتند. دور يتحقق امر اجتماع

 یها از مناسک سوگ و شبکه يتحقق امر اجتماع یبرا ندهادرب آپارتمان فروکاست. سرانجام، کاکاو

مبسوط  ياجتماع یرا در فضا شیها کمک گرفتند. آنان خانه خو آن یِو فضامند تیالیس لیبه دل ياجتماع

مرور با  کاکاوند را از دست دادند به شگاهیبا پ شیکه در عالم واقع ارتباط خو یکردند. افراد فیتعر

 .تندروبرو گش تیهو شیفرسا

  .قلمرو، کاکاوند. ،یشدن روستا، فضامند یخانه، شهر :ها واژهکلید
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 قدمه و بیان مسئلهم

آن را به سرپناه یا مسکن تقلیل داد زیرا هم  توان ينمگزیني است و  خانه محل سُکني

هایِ معنایي )گرامیداشت خاطرات، حس تعلق، روابط پایدار و هویت(  داشته دربردارندة

کالبد )مسکن( در بطن مناسبات معنایي آن جایي دارد. خانه و قلمروهای آن  است و هم

شرایط اجتماعي و اقتصادی قرار دارند. افزون بر  ریتأثهای ثابتي نیستند و تحت  وضعیت

ها صرفاً تابع شرایط اجتماعي نیستند بلکه در بازتولید آن نیز نقش دارند. خانه  این، آن

میانجي است که شرایط الزم برای تداوم ساختارهای اجتماعي را از طریق بسامان کردن 

است. چنانچه  ریرپذیتأث هیسرماهمچنین خانه از روندهای  سازد. کنشگران فراهم مي

سازی سود هستند فضای اجتماعي را درنوردند  ای که در راستای بیشینه روندهای سرمایه

های کیفي خود مانند خیال، تعلق به مکان، یادگذشتگان و فضای سرشار از  خانه نیز داشته

 شود. دهد و مرزهای آن تا درب آپارتمان منقبض مي معاني را از دست مي

با رویکردی بدبینانه بر این باورند که در دوران مدرن، خانه دچار تغییرات بسیاری 

های مداوم و  است. جابجایي داده ازدستخویش را  باثباتزیادی شده و جایگاه 

های گسترده سبب از دست رفتن برخي معاني، فروکاست قلمرو خانه تا درب  مهاجرت

، جهان جدید مالزم با درواقعاست. افتادگي افراد در گمنامي شهرها شده  منزل و تک

 Berman 2000; Berger :حرمان و رنج از دست رفتن خانه است )برای آگاهي بیشتر، نک

and Kellner 2015; Hall 2017; Heidegger 1999) گروه چنین وضعیتي را تحت  نیا

بندی  رتصو دست نیازاو مفاهیمي « نامکان»، «بیگانگي»، «دیاسپورا»، «خانماني بي»عناوین 

 کردند.

گیری  جهان جدید را فرصتي برای شکل نانهیب خوشگروهي دیگر با نگاهي 

و ارتباط مجازی  ونقل حملدانند. جابجایي سریع ناشي از  اجتماعات خودانگیخته مي

توانند جهان اجتماعي خویش را  فرصتي جدید در تاریخ بشر است که از طریق آن افراد مي

آن رسیده است که افراد تعریفي فضامند از خانه ارائه دهند بسط و گسترش دهند و وقت 

توان  بندی مفهوم خانه مي در صورت« مکان»کردن  رها باکه لزوماً جسمیت یافته نیست. 
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بندی کرد )برای  خانه را از قید سرزمین رهانید و در مقیاس کره زمین آن را دوباره صورت

 (.Durrschmidt. 2017; Giddens 1998آگاهي بیشتر، نک: 

آثار غني پیرامون خانه و قلمرو، در ایران پژوهش مبسوطي در این زمینه انجام  رغم به

است: دو انقالب  سر گذاشتهاخیر تحوالت عظیمي را پشت  صدسالنگرفته است. ایران در 

، مدرنیزاسیون شتابان 0713و انقالب اسالمي  0831اجتماعي و سیاسي مشروطه در سال 

گیری آموزش و  های گسترده روستا به شهر، همه های توسعه، مهاجرت دوران پهلوی، برنامه

سال اخیر، اسکان عشایر، اصالحات ارضي، جنگ تحمیلي ایران و  11خدمات رفاهي در 

این حوادث با میانجي جابجایي جمعیت یا  همةاین موارد هستند.  ازجمله 13ل عراق در سا

هایِ قومي  ها، گروه در اصطالح رایج انواع مهاجرت بر تغییرات خانه و قلمرو در میان ایل

ها تأثیر دارند. مهاجرت با تغییر بافت جمعیتي و  گاه زباني، طبقات اجتماعي و انواع سکونت

تر با کاستن احساس تعلق، خانه  ارتباطات اجتماعي و در سطحي گستردهبه دنبال آن کاستن 

سازد. عالوه بر  کاهد و قلمروِ نمادین و معنایي خانه را منقبض مي را به مسکن فرو مي

های اخیر با بسط روابط  های اجتماعي در دهه شبکه ژهیو بهمهاجرت، رسانه جمعي کنوني 

زدایي خانه نقش وافری دارند. افزایش مهاجرت و  نها در مکا و فضامند کردن آن اجتماعي

گذشته  مانند بهتوان  ناپذیر است و نمي های جمعي امری اجتناب گسترش روزافزون رسانه

یکي از « در خانه بودن» ازآنجاکهخانه را صرفاً بر مبنای مکان و سکونت دائم تحلیل کرد. 

هایي برای احیاء آن  کند راه های بشر برای سکونت کردن است همواره تالش مي ویژگي

 در فضاهای جدید ایجاد کند.

های لرستان و  های لک زبان غرب کشور است که در میان استان ایل کاکاوند از ایل

کرمانشاه قرار دارد. زیستگاه ایل از شمال به دشت چمچمال و ناحیه خزل از شرق به ایل 

و ایل ایتیوند  اوالد قبادایتیوند، از غرب به شهر هرسین و ایل همیوند و از جنوب به طایفه 

خوالم، باریکن، مرای، علي، مِیفِرَن،  طایفه خي کاوند دارای هفتشود. کا منتهي مي

مال است. -هوز-تیره-طایفه-تارزینن و باریکن است. نظام اجتماعي آنان مبتني بر ایل

اسکان عشایر شروع شد ولي این روند تداوم  استیباساسکان این ایل در مقیاس محدودی 
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در  11ساله در اوایل دهه  01ی ریتأخان با ی ادامه دادند. آنکوچ رونداشت و دوباره به 

روستاهای زیستگاه ایل و شهرهای اطراف مانند هرسین، صحنه و کرمانشاه یکجانشین 

های  مهاجرت گسترده به سمت شهر هرسین را شروع کردند. بر اساس داده مرور بهشدند و 

نفر  0731در سال  11133به  0711نفری هرسین در سال  03118نفوس و مسکن شهر 

نفر به جمعیت آن اضافه شد که تنگناهای اقتصادی و  73138سال  81یعني ظرف ؛ رسید

ی نامناسب شهری به همراه داشت. دشواری معیشت ها رساختیزمشکالتي مانند مسکن و 

های اقتصادی تعداد زیادی از مهاجران کاکاوندی را از این شهر ناامید کرد و  و فقر زمینه

تهران  دگي یا از طریق مهاجرت معکوس به روستا بازگشتند یا به اطرافآنان برای بهبود زن

و کرج مهاجرت کردند. این روند تأثیر زیادی بر همبستگي اجتماعي و درک آنان از خانه 

کند وضعیت خانه و قلمرو را هم در میان  داشت. بر این اساس پژوهش حاضر تالش مي

هم آناني که به اطراف تهران و البرز مهاجرت  افرادی بررسي کند که به روستا بازگشتند و

 های زیر دارد. کردند. برای دستیابي به این موضوع، سعي در پاسخگویي به پرسش

ها به روستا و مهاجرت برخي دیگر به تهران،  . دالیل بازگشت برخي کاکاوندی0

 ها کدام است؟ های آن کرج و حومه

در روستا و مهاجران در شهرهای بزرگ چه در میان مهاجران  . خانه و قلمروهایِ آن8

 تغییراتي کرده است؟

 پیشینه پژوهش

ها در این مقاله ممکن  آثار فراواني در باب خانه و قلمرو وجود دارد که پرداختن به همه آن

های مختلف  کنیم به برخي آثار شاخص در این حوزه ازنظرگاه بنابراین تالش مي؛ نیست

قلمروهای خانه: »کتاب  (2000)مورلي . در پارادایم مطالعات فرهنگي دیوید میکن اشاره

دهد که  فصل تدوین کرده است. این کتاب نشان مي 00را در « رسانه، جابجایي و هویت

های  الگوهای مهاجرت و تکنولوژی لهیوس بهچگونه مفاهیم سنتي خانه، سرزمین و ملت 

. این دو مرزهای نمادین پیرامون خانواده و اند دهدا ازدستجدید ارتباطي جایگاه خود را 

در  مهاجرتاند. مورلي انواع مختلف تبعید، آوارگي، جابجایي و  دولت ملت را تغییر داده
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کند و ساختارهای کوچک خانه، خانواده و  های اجتماعي گوناگون تحلیل مي میان گروه

های فرهنگي مربوط  هویتملت، جامعه و  دربارةقلمرو داخلي را با مباحث امروزین 

گیری خانه و تلفیق آن با مادرانگي  های جنسي در شکل سازد. وی به تحلیل نقش مي

 نیز یکي مباحث برجسته کتاب است.« قلمروسازی فرهنگي»پردازد.  مي

گیری  کند دالیل شکل تالش مي« شناسي مسکن انسان»در کتاب  (2016)راپاپورت 

او چون خانه در  ازنظرفصل توضیح دهد.  شهای مسکن در جهان را در ش گونه

در شکل آن نیز مهم  مؤثرگیری شخصیت فرد نقش بسزایي دارد پرداختن به عوامل  شکل

ای را نقد  های جبرگرایانه هستند. وی بر این باور است که خانه صرفاً سرپناه نیست و نظریه

لح، دفاع، اقتصاد و دین هایي مانند اقلیم، تکنولوژی، مصا کند که صرفاً بر تک عامل مي

ای از عوامل  تأکیددارند. شکل خانه نتیجه عامل واحدی نیست و حاصل مجموعه

نگاه »ترین شکل آن است. نویسنده در فصل آخر تحت عنوان  فرهنگي در وسیع-اجتماعي

های جدید ازنظر شاخص مقاومت و بهداشت اهمیت  بر این باور است که خانه« امروز

تواند تناسب میان فضای خانه و سبک زندگي را  های مردمي بهتر مي سنتزیادی دارند اما 

دهند ولي همچنان  رفته اهمیت خود را از دست مي ها رفته حفظ کنند. گرچه این سنت

زیرا عوامل اجتماعي و ؛ کنند توان گفت که عوامل فیزیکي شکل خانه را تعیین مي نمي

مینه تأثیرگذارند. سرانجام راپاپورت خانه را فرهنگي جدیدی مانند تبلیغات و مد در این ز

 داند. ای برای شکل دادن به شخصیت مي وسیله

به توصیف و « سوی معماری تمثیلي مفهوم سکونت؛ به»در کتاب  (2008)شولتز 

گزیني سه حالت سکونت مجتمع یا  پردازد. وی برای سکني بررسي ابعاد سکونت کردن مي

در شهر بودن، سکونت عمومي یا در بنای عمومي بودن و سکونت خصوصي یا در خانه 

های طبیعي،  ه سکونت در جنبهآورند ک بودن قائل است. این سه باهم جایي را به وجود مي

مالقات و رابطه متقابل  مکانفضای شهر شود.  مجتمع، عمومي و خصوصي ممکن مي

ها و تعامالت اجتماعي، فرهنگي و اقتصادی است. سکونت عمومي در شهرها و در  انسان

افتد؛ جایي که نماینده خاطرات مشترکِ بودن در مکاني خاص  بناهای عمومي اتفاق مي
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 قواعداز که  استو تعامالت درون خانوادگي  فردیتونت خصوصي، حاصل است. سک

خاطرات جهان  مکانعنوان  کند و در خانه یا بنای مسکوني به سکونت عمومي پیروی مي

انسان با معناپردازی در میان این سه به مکان تعلق پیدا افتد.  خصوصي آدمي اتفاق مي

قرار داریم و آسماني بر فراز آن است. از ن مکان شامل زمیني است که بر روی آ کند. مي

داریم. از این طریق بشر هویت  کنیم و معاني و خاطرات را گرامي مي همدیگر مراقبت مي

کند. اولي وابسته به مکان و دومي وابسته به  خویش را احراز و موقعیت خویش را تعیین مي

ی ساختاربخشیدن به محیط در بنابراین تعیین هویت به معنا ؛ادراک نظام فضایي مکان است

ها، توسل به  حوزه نییتعقالب تعیین موقعیت در معنای ساختاربخشیدن به محیط از طریق 

خانه شکل پیرامون انسان بر روی زمین ونت کردن سک مسیرها و مراکز است. هدف

خانه هم کیفیات عمومي دارد و هم مأمني برای آسایش و تعلق افراد به وجود گیرد.  مي

مردم شهر آورند.  شوند و شهر یا آبادی را به وجود مي آورد. در خانه افراد به وابسته مي مي

 نهند. خورند و خاطرات جمعي را بنا مي نیز از طریق رابطه باهم پیوند مي

شناختي  به مکان انسان« ها؛ درآمدی بر سوپرمدرنیته نامکان»کتاب  ( در2008اوژه )

ي شناخت انسانگیرد. مکان  ابطه، تاریخ و هویت شکل ميکند. جایي که در آن ر اشاره مي

یابي و احساس  ازنظر وی شبیه مفهوم خانه است که محلي برای مراقبت، آسایش، موقعیت

های شهری مانند مترو، ترمینال، فرودگاه، مراکز خرید،  تعلق است. ازنظر وی برخي سازه

اجتماعي،  روابطبسامدشدن  سوی کم سطح جوامع انساني را به های غیر هم بزرگراه و تقاطع

نامد. مضاف براین،  مي« نامکان»اند که آن را  زدایي سوق داده دیتزدایي و هو تاریخ

ها و اردوگاه آوارگان شده است  گیری زاغه های گسترده و آوارگي سبب شکل مهاجرت

 که نمونه بارز نامکان هستند.

ها تغییرات  کند با بسط این ایده مقاله حاضر از تمام این آثار بهره برده است و سعي مي

بنابراین صرفاً به ؛ های ایل کاکاوند بررسي کند و قلمرو را در بطن مهاجرت مفهوم خانه

نیست بلکه با یک بررسي میداني روایت خود از این مفاهیم  ادشدههای ی دنبال آزمودن ایده

 را ارائه خواهد داد.
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 مبانی نظری

رسي خانه و قلمروهای آن است. دورشمیت به بر دربارةمباني نظری این آراء دورشمیت 

پردازد و به دنبال آن است که نشان  بزرگ مي شهرهای کالنوضعیت خانه نزد مهاجران در 

تواند در فضای اجتماعيِ بسط یافته مستقر شود و  دهد خانه لزوماً نیازمند مکان نیست و مي

های امروزین قلمروهای خود را بسط دهند.  های اجتماعي و جابجایي از طریق شبکه

ها مدنظر این  های آن شهرهای تهران، کرج و حومه کاکاوندی در کالن مهاجران ازآنجاکه

کتاب  در( 2017)دورشمیت رسد.  مقاله هستند این رویکرد نظری مناسب به نظر مي

باهدف بیان کیفیت و کمیت مشارکت افراد در « زندگي روزمره در شهرهای جهاني»

پردازد. ازنظر وی  اجتماعي ميمحیط « 0زماني-فضایي»اقتصاد فرهنگي جهان به بازسازی 

داده است و افراد فعاالنه به دنبال  مفهوم خانه به معنای کالسیک معنای خود را ازدست

است و موجب  مدرن جهان بازتعریف مفهوم خانه هستند. تحرک و جابجایي ذاتِ

 8مندی شود و موقعیت گذاری مجددِ محیط اجتماعي افراد مي ازجاکندگي و جای

محلي به محلي  طیمح کشد. اگر تحرک فرد یا گروه از وزمره را به چالش ميهای ر زندگي
برای همیشه باشد موجب زماني، زیباشناختي و عاطفي و -در تمام ابعاد فضایيدیگر 

ناپایداری گسیختگي و  اولیه دچار ازهم خانةشود؛ در این حالت  کني فرد یا گروه مي ریشه
 اگر فرد یا گروهي که از محیطشود؛ و  ل ميتبدی« تراژیک خانة»شود و به یک  مي

 مشارکت به آن در و شود جدید محیط جذب مدتي از پس کن شده ریشه اولیه اجتماعي

کن شدن لزوماً به  شود و در این وضعیت ریشه مي آغاز« مجدد یابي ریشه»بپردازد  فعاالنه

نیست و حتي فرد در وضعیت جدید بیشتر احساس در خانه « خانماني متافیزیکي بي»معنای 

و برای آنان هیچ  اند درحرکتبودن را دارد. برخي افراد از قبیل تجار و گردشگران دائماً 

ها در  که در میان آن هایي فتمسانیست و تنها  تصور قابلخانه و محیط اجتماعي ثابتي 

های اجتماعي متحرک  شوند. آنان از طریق محیط اند محیط اجتماعي محسوب مي تحرک

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Spatio-Temoral 

2. Situatedness 
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همچون هتل، فرودگاه،  افتهی میتعماجتماعي  های همچون هواپیما و قطار در بین محیط

ارد ی استاندا وهیشها هم نیازهای زیستي را به  باشند و در آن درحرکتها و ...  فروشگاه

های اجتماعي مذکور  دهند. محیط کنند و هم کارهای دفتری خود را انجام مي تأمین مي

طلبند به  ها رفتار خاصي را مي آن همةیافته هستند و چون  مرکز خاصي ندارند و تنها تعمیم

جایي که  گردانند اما از آن مندی را به فرد بازمي دهند و حس موقعیت رفتار فرد ثبات مي

ها امکان برقراری رابطه اجتماعي و هویت وجود ندارد؛ بنابراین  ستند در آنه 0نامکان

 شود. باعث چندپارگي قلمرو نمادینِ خود مي فرد اجتماعي محیط مرکززدا شدگي

 های رسانه واسطة بهتحرک و جابجایي فیزیکي و همچنین شکنندگي زمان و مکان 

 مندی کنشي و عاطفي به موقعیتکانون  گسترده موجب شده است که جهاني ارتباطي

« های انتزاعي سیستم»و عواطف و احساسات از طریق  نشود محدود بالفصل های محیط

ای پویا برای کنشگری باشد که  گسترش یابد و خانه و فضای زیسته، فضایي نمادین و حوزه

 میدان ورای و هیچ محدود مکاني خاصي نیست بلکه به« اکنون»و « اینجا»تنها محدود به  نه

 مرزهای« قلمرو نمادین خود»عنوان  یابد. خانه به گسترش( گانه شش های حس) ادراکي

ها  یابد که از آن های مهم نمو مي ندارد و حول تعداد زیادی از مکان سختي و سفت

باشند و این همان  نمي نهایي کانوني نقطة ها ضرورتاً کدام از آن مرکززدایي شده؛ هیچ

حالت  ست که در آن فرد دارای چندین خانه و کاشانه است؛ در اینا« 8بودن چندمرکزی»

 باشد وجود ندارد. متمرکزشدهواحد که محیط اجتماعي فرد بر آن  خانة

 را هم از دور رویدادهای و ها مکان مفهوم خانه دائماً در حال بسط یافتن است و

؛ اند مستقل جغرافیایي سرزمین از نسبتاً که زند مي پیوند هم به نمادین قلمرو یک درون

 معناست بدان افراد اجتماعي های محیط گسترش و ازجاکندگي و تحرک گرید عبارت به

 را خانه مفهوم تواند مي مکان از یک فرد فراتر از قلمرو ثابت خود است و بیش خانة که

« خود»ای اساسي با  شود که رابطه خانه شامل تمام اموال و عزیزاني مي درواقعداشته باشد و 

شوند و در اینجا فاصله فیزیکي تأثیری  فرد دارند و عمالً بخشي از محیط وی محسوب مي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Non-place 

2. Poly-Centredness 
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نسبت به آن احساس تعلق دارند  که یيجادر قلمرو خانه ندارد و افراد برای حفظ رابطه با 

کنند که در این قلمرو رابطه با محیط اجتماعي  د و سعي ميکنن قلمرو نمادیني را ایجاد مي

است که خانه  باعث شده شدن يجهانخود را حفظ کنند. تز اصلي دورشمیت این است که 

لزوماً مطابق با مکان نیست و از آن تمرکززدایي شده و به ورای میدان ادراکي بسط یافته 

که در یک مکان باشند اما عمالً در  کنند و ممکن است خود را حمل مي خانةاست. افراد 

مکاني دیگر خانه داشته باشند و قلمرو عاطفي و ذهني خود را در جاهای دیگر ببینند و یا 

اینکه افرادی با یک ساختار محیط اجتماعي مشابه در دو محیط فیزیکي متفاوت باشند و بر 

ت که به حس تعلق و شوند و این همان چیزی اس اساس ذهنیت مشابه به یکدیگر مرتبط مي

جهان اشاره دارند که افراد به شکلي نمادیني قلمرو خود  وابستگي به مناطق بالواسطه زیست

که زندگي  کنند در هرجایي بینند و سعي مي شان مي را در فراسوی محله و مکان زندگي

عث مدرن با جامعةکنند این قلمرو و محیط را همراه خود داشته باشند. تحرک افراد در  مي

افراد نیز سیال و پویا باشد؛ در این شرایط هویت محلي دیگر مبنای  خانةشود که  مي

دهد و آنچه اهمیت دارد این نیست که  ای مي تاریخي ندارد و جای خود را به تعلق محله

گردد بلکه اهمیت موضوع این است  سابقه سکونت افراد در یک محله به چه زماني برمي

خود  خانةبه یک محله و یا محیط اجتماعي تعلق دارند، آن را  که افراد تا چه اندازه

بنابراین احساس  کنند؛ کنند و برای عمران و آباداني آن مشارکت و تالش مي محسوب مي

 شود. تعلق و روابط معنادار مردم از تقدم مکان و اجتماع محلي منفصل مي

زمان،  -ردگي فضا ارتباطي نیز باعث فش نوین های رسانه و اطالعاتي ابزارهای

« اینجا و اکنون»های دوردست در  های اجتماعي و همچنین رسوخ جهان گسترش محیط

در این شرایط مفهوم »اند.  کرده چالش دچار شدت به را دور نزدیک و اند و مفهوم شده
شود  دچار زوال مي بود، ثابت فضایي سامان در یک مشخصي که دارای جایگاه« دیگری»

رغم اینکه  علي. ((Durrschmidt. 2017: 257« و دیگری اکنون کامالً در نزدیکي ماست

های متفاوتند اما با یکدیگر  زمینه نسبت به هم بیگانه، ناشناس و دارای پس شهر يتیگساکنان 

های دورتر جهان به  ، بیگانگان بیشتری را از بخششدن يجهانفرایندهای » آیند. کنار مي
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اجتماعي بیگانگان را کمتر ضروری  رابطة حال نیدرعکشاند و  شهر مي محیط محلي گیتي
های  های اجتماعي و گفتمان آیند ضرورتاً از جهان شهر مي سازد. مردمي که به گیتي مي

د، کنده ها قرار داشتن شان در آن های اجتماعي قبلي معنوی که محیط
ي که با آنان دارای باکسانها با معاشرت  آن .((Durrschmidt, 2017: 260«شوند نمي

کنند محیط اجتماعي  اجتماعي هستند، سعي مي-های مشترک فرهنگي و تجربه نهیزم پس

 اجتماعي دیگری منتقل کنند و مفهوم خانه را برای خود برسازند. حوزةخود را به 
گیری محیط  ترین عامل در شکل جهاني، مهم جامعةمشارکت و تعامل افراد با 

هاست که در آن مشارکت و  آن خانةمثابه  شان است و محیط اجتماعي افراد نیز به اجتماعي

باید به شکل « خانه» دةیاکنند. در وضعیت کنوني جهان،  برای پیشرفت آن تالش مي

صنعت ارتباطات و  ،شدن يجهان عصر محل کنار گذاشته شود زیرا در دةیاتحلیلي از 

باعث  گذاری مجدد امر محلي شده و همچنین ونقل جهاني باعث ازجاکندگي و جای حمل

آن به  دامنةتنها فقط محله نباشد، بلکه  افراد نه اجتماعي و زیست جهان محیط که است شده

ها کشانده شود. ازجاکندگي، باعث کنده  ورای مرزهای محلي و حتي مرزهای دولت ملت

شود و در  های خاص مي مندی آنان از محل شان از موقعیت م و روابط اجتماعيشدن مرد

و به  شده خارجمحله  محدودةفضا گسترش یابد و قلمرو خانه از -عوض در طول زمان

 فراسوی محله گسترش یابد.

 روش پژوهش

نگاری است. جامعه هدف مهاجران ایل کاکاوند هستند که از  روش این پژوهش مردم

های تهران و البرز مهاجرت کردند یا به روستا  هرسین و کرمانشاه به استانشهرهای 

 بازگشتند. فنون گردآوری داده عبارتند از تجربه زیسته، مشاهده و مصاحبه.

نویسندگان خود از ایل کاکاوند هستند. آنان در بطن مهاجرت از هرسین به  :تجربه زیسته

هد دالیل مهاجرت و قبض و بسط قلمروهای ها بودند و شا های آن تهران، کرج و حومه

 خانه در میان مهاجران بودند.
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 زیسته نویسندگان تجربةهای  ویژگی .1جدول 

Table1. Characteristics of writers' lived experience 

 نویسندگان

زندگی در روستای 

زئورام از طایفه 

 خوالم خی

زندگی در شهرستان 

 هرسین

زندگی در 

 کرمانشاه
 در تهرانزندگی 

 نویسنده اول
تا پایان دوره ابتدایي 

(0731) 

دوران راهنمایي و 

 (0730-0731دبیرستان )

 معلم تیتربدوره 

(0730-0737) 

تحصیالت دانشگاهي: 

کارشناسي، ارشد و دکتری 

(0733-0730) 

 نویسنده دوم
تا پایان دوران دبیرستان 

(0731) 
 (0733ي )دانشگاه شیپ

 معلم دوره تربیت

(0733-0733) 

تحصیالت دانشگاهي: 

-0731کارشناسي، ارشد )

0733) 

های ناشي از تجربه زیسته، نویسندگان به مدت یک سال مشاهداتي را بر  برای تأیید داده

 با تمرکز بر کالبد و تعامالت اجتماعي انجام دادند. 8ی جدول شماره دادهااساس 

 ویژگی ابعاد مشاهده و زمان صرف شده .1جدول 

Table 2. The feature of viewing dimensions and time spent 

نفر از  01صورت گرفت.  نفر مصاحبه 01با  7های جدول شماره  اساس دادهبر  مصاحبه:

نفر از  81مهاجراني که از هرسین، صحنه و کرمانشاه به روستاهای کاکاوند بازگشتند و 

 ها. های آن های ساکن در شهر تهران، کرج و حومه کاکاوندی

 زمان مدت ویژگی حوزه مشاهده

 طور پراکنده سال به 0 خانه، روستا، شهر، فضاهای عمومي کالبد

تعامالت 

 اجتماعي

مناسک سوگ، همیاری، همکاری، 

 زني پرسه

روز در چهار نوبت صبح، ظهر، عصر  01هرماه 

 و شب
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 رسانان اطالعو  شوندگان مصاحبهشناسی  گونه :7جدول 

Table 3. Typology of interviewees and informants 

 پاسخگویان ردیف
محل سکونت 

 فعلی

سابقه 

 0سکونت
 پاسخگویان ردیف

محل سکونت 

 فعلی

سابقه 

 سکونت

 سال 15 2اندیشه فاز  محمدرضا 21 سال 4 روستای هزارخاني صید اکبر 1

 سال 20 پرند بابا علي 22 سال 13 روستای گشور محمد علي 2

 رضا 3
روستای 

 کبود چشمه
 سال 15 2اندیشه فاز  افسانه 23 سال 10

 سال 3 1اندیشه فاز  گیسیا 24 سال 17 هزارخاني روستای شریف 4

 سال 18 خادم آباد ایوب 25 سال 12 طایفه علي فرشته 5

 سال 20 خزانه آقا علي 26 سال 5 میسي دانه روستای علي 6

 سال 20 )پیامبر(تهران  شرفعلي 27 سال 9 کني هفت صمد 7

 سال 16 1اندیشه فاز  سیاوش 28 سال 6 تنگ پشت روستای حامد 8

 زینب 9
 روستای

 کبود چشمه
 سال 20 سرآسیاب اهلل روح 29 سال 4

 سال 30 قلعه حسن خان منوچهر 30 سال 5 روستای هزارخاني جهان 10

 سال 20 مارلیک رقیه 31 سال 6 روستای تلیاب یونس 11

 سال 20 آباد جنت سعید 32 سال 7 آباد یوسف روستای علي 12

 سال 25 صادقیه ناصر 33 سال 3 سوار زرده روستای افشین 13

 سال 20 احمدآباد زیبا 34 سال 9 باوله چمن مهدی 14

 سال 10 شهریار امیررضا 35 سال 22 دزاشیب مراد 15

 سال 10 وردآورد پرستو 36 سال 13 اسالمشهر محمد علي 16

 سال 12 کریم رباط سمیرا 37 سال 21 آباد جنت فردین 17

 سال 21 شهرک مریم مینا 38 سال 25 ویره آقامحمد 18

 سال 20 بلورسازی زهرا 39 سال 17 کرج فردین 19

 سال 19 شهریار حسن 40 سال 10 استاد معین سجاد 20

 پیاده شدند. ازآن پسشوندگان ضبط و  ها با اجازه مصاحبه غالب مصاحبه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

زماني است که مهاجران از هرسین، صحنه و کرمانشاه به روستاهای  سکونت مدت ٔ  سابقه. در اینجا منظور از 0

 کاکاوند بازگشتند.
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 ها شیوه تحلیل داده

ها شکل و یا مرحله واحدی ندارد و فرآیندی است که از  تحلیل داده وةیشنگاری  در مردم

 & Fetterman 2010; Hammersly) .افتد نویسي اتفاق مي بیان مسئله تا گزارش

Atkinson 2007; Murchison 2013; Brix 2006)  تحلیل این پژوهش به پیروی از

گرفته است:  انجام ((109 :2005نویسي( بریور  لیل، تفسیر و گزارشگانه )تح مراحل سه

ها: حجم عظیمي  مدیریت داده-0بخش است.  3الف( مرحله اول )تحلیل( که خود دارای 

کدگذاری: برای -8های بسیار جزئي تقسیم شدند.  ها گردآوری شد که به بخش از داده

-7دهي کرد.  ها را سازمان هرکدام از این اطالعات جزئي کدهایي تعیین شد تا بتوان آن

به ریز اطالعات  ها تر در درون کدها انجام گرفت و آن جزئي یبند میتقسوی: تحلیل محت

تفصیل توصیف شدند و تمام  آمده به دست توصیف کیفي: کدهای به-0جزئي تبدیل شدند. 

شده در ارتباط با  استخراج الگوها: کدهای توصیف-1ها لحاظ گردید.  های آن ویژگي

، فضا و تعامالت قرار گرفتند و الگوهای الزم به یکدیگر و همچنین در ارتباط با موقعیت

یي شدن، مهاجرت به مرکز و باز روستاها به سه دسته کلي  بندی: داده طبقه-3دست آمد. 

ها در ارتباط باهم  ها(: تمام یافته فضامندی خانه تقسیم شدند. ب( مرحله دوم )تفسیر داده

داده شود. ج( مرحله سوم قرار گرفتند تا وضعیت خانه در ایل کاکاوند توضیح 

 ها تدوین شد. بندی داده ي(: گزارش براساس طبقهسینو گزارش)

 های پژوهش یافته

یکجانشین نشد و  ((Bayat. 1994رغم سرکوب شدید  ایل کاکاوند در اسکان عشایر به

و تا  ((Demant Mortensen. 1998دوباره به کوچ روی ادامه داد  0781پس از شهریور 

در این « یکجانشیني تأخیری»که با  نحوی زیست ادامه دادند به وةیشاصالحات ارضي به این 

مرور در روستاها یکجانشین شدند. افزایش جمعیت و کمبود  ازآن به ایل روبرو هستیم. پس

های کشاورزی آنان را وادار به مهاجرت به شهرهای هرسین، صحنه و کرمانشاه کرد.  زمین

 ستةیتجربة زدر این شهرها باقي ماندند.  0731و  0731، 0711، 0701های  دهه مهاجران در

مهاجران در  و مشاهدات ما را به این نتیجه رساند که ها هایمان در مصاحبه ما و همچنین یافته
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 دادند. شهر به لحاظ اقتصادی و منزلت اجتماعي یکدست نبودند و دو گروه را تشکیل مي

ویژه غالت( و  دی است از طریق تحصیالت، تجارت )بهنخست، شامل افرا گروه

وکار شهری تحرک اجتماعي چشمگیری داشتند؛ آنان در کرمانشاه بازار کاشي،  کسب

بخشي از بازار فرش، بخشي از بازار مرغ و ضایعات را بر عهده گرفتند. در شهر هرسین و 

خوراکي بود مشغول به  های ها غالت، حبوبات و دیگر دانه ترین بازار آن صحنه که مهم

 کني هفت خُوالم مانند زیورام، خي فةیطاکار شدند. جوانان ولئن، مِفرن و برخي روستاهای 

ی از طریق تحصیالت داشتند. این گروه غالباً در ذکر انیشاتحرک اجتماعي سوار  زرده و

الت ناشي از مشک مهاجرتشهرهای هرسین، کرمانشاه و صحنه باقي ماندند و دلیلي برای 

 اقتصادی نداشتند.

ای موفق نبودند و همواره در حاشیه و فقر زندگي کردند؛  در هیچ زمینه دوم گروه

زیرا شهر هرسین، صحنه یا کرمانشاه پتانسیل کافي برای اشتغال آنان نداشت. در چنین 

فضایي، بلندپروازی آنان برای ارتقای کیفیت زندگي درنهایت منجر به گشایشي نشد و 

وری یا حضور در  فروشي، پیله فروشي، دست دند که به کارگری فصلي، کوپنمجبور ش

اقتصاد غیررسمي و سوداگری روی بیاورند. کارگران فصلي کساني بودند که تابستان بر 

کردند و پس از برداشت محصول در اوایل یا اواسط  های کشاورزی کار مي روی زمین

عنوان بنا یا کارگر ساده کسب  اختماني بهشدند تا در کارهای س شهریور راهي تهران مي

ای داشتند؛ بخشي از زمان خود را در کاکاوند یا هرسین و  درآمد کنند. آنان زیست دوگانه

کردند. من شاهد بودم )یکي از نویسندگان( که  کرمانشاه و بخشي را در تهران سپری مي

ت و در آن اتراق های در حال ساخت، اتاقکي را درس آنان در تهران داخل ساختمان

شد و بقیه آشنایان شباهنگام پیش  قرار بود که یک نفر نگهبان مي کردند. ماجرا ازاین مي

ویژه مسکن را  های روزانه به کردند تا هزینه رفتند و در آن اتاقک شب را سپری مي وی مي

ادامه  31تا اوایل  11پرداخت نکنند. این زیست دوگانه به مدت سه دهه یعني از اوایل دهه 

دانستند که تخیل زیستن در این  داشت. آنان چنان خود را از زندگي در تهران دور مي

پروراندند. اغلب این افراد مواجه خود با مدرنیته ایرانيِ موجود در  محالت را نیز در سر نمي
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ها  پردازی کردند. این روایت های تکراری و پوچ روایت شهر تهران را در قالب داستان

های فارسي بود. درواقع مظاهر مدرن مانند اتومبیل، پوشاک و  بیه داستان فیلمبسیار ش

تفاوت اقتصادی را در ذهن داشتند و دیگر پیامدهای مدرنیته مانند تضادهای آن، گمنامي و 

دیدند. آموزشي عمومي نیز چیزی درباره تجربه مدرنیته  دیگر تنگناهای ساکنان شهر را نمي

داد. ناآگاهي از وضع موجود و طرح نداشتن برای مواجهه با مدرنیته  ایراني را آموزش نمي

 بود. ها سالویژگي بارز آنان در این 

های غرب تهران که در مقایسه با تهران قیمت  با ساخت شهرک 0731از اوایل دهه 

مراتب کمتری داشتند، این افراد نیز زیست دوگانه را رها کردند و به فکر مهاجرت در  به

 ها افتادند و زمینه مهاجرت شهر کوچک به شهر بزرگ فراهم شد. شهرکاین 

بعد از اصالحات ارضي زمین نداشتیم آمدیم هرسین با کارگری در تهران مخارج »
تر شدن و  ها بزرگ بچه 31دهه  اواسط های بعد کردیم. سال خانواده را تهیه مي

ک اندیشه مهاجرت زندگي دشوارتر شد. تصمیم گرفتیم همراه خانواده به شهر
ساله،  31)برا، « های بهتری برای زندگي پیدا کنند ها فرصت کنیم شاید بچه

 های سکونت: روستای یارآباد، شهر هرسین، شهرک اندیشه(. محل

 توانستندمهاجرت اخیر فاصله محل کار و محل زندگي را کاهش داد و کارگران فصلي 

شب در کنار خانواده خویش باشند. افزون بر این، فعالیت در اقتصاد غیررسمي و سوداگری 

توانست در جای بهتری مانند کرج و شهریار  برای افرادی که در این حیطه بودند هم مي

کم  ی مهاجر دستکاکاوندهازمینه متوجه شدیم که بخش زیادی از  اتفاق بیفتد. با این پیش

در شهرهای هرسین، کرمانشاه و صحنه وضعیت مطلوبي نداشتند؛ و به لحاظ اقتصادی 

ویژه در  گرایش دولت به سمت عمران روستایي بهانگیزه فراواني برای مهاجرت داشتند؛ 

 بانیگرهای گذشته  توزیع ناعادالنه امکانات سرزمیني که از دهه های نهم و دهم و دولت

ها ایجاد کرد که در دو  رو نزد کاکاوندیکشور بود تغییراتي در مفهوم خانه و قلم ریگ

 و مهاجرت به مرکز بدان خواهیم پرداخت. 0بخش باز روستایي شدن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Reruralization 
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 باز روستایی شدن

های کالن کشور به نفع عمران روستایي رخ داد که  تغییراتي در سیاست 0731 دهةاز اوایل 

قرار گرفت و در مقایسه با گذشته  ریتأثها مفهوم خانه و قلمرو نیز تحت  به تبعیت از آن

در شهرستان دلفان  بخش کاکاوند سابق امیدی بخشدارتغییرات فاحشي را از سر گذراند. 

 گوید: مي

تا  0731رساني،  سازی و برق مدرسه 0731 دهةاواسط  تا 0731 دهةاز اوایل »
 به تا 0731 سال و از ها جاده آسفالت و تلویزیوني شبکه های اجرای طرح 0731

 روستاها اکثر به گازرساني و روستایي هادی های طرح یاجرا« 33تابستان »امروز 
 «.است گرفته صورت

صورت پوشش حداکثری دوره  ازدیاد فضاهای آموزشي: گسترش آموزش عمومي به

کاو، زیورام و  میسي، کني ابتدایي در اغلب روستاها، مدارس راهنمایي در روستاهای دانه

وپرورش مرکز کاکاوند خود را نشان داد. اوایل دهه  آموزش ادارةه چشمه به همرا هفت

ها برای تحصیل فرزندان پسر  کاکاوند مدرسه راهنمایي و دبیرستان نداشت و خانواده 0731

نام فرزندان در شهر و تأمین هزینه مسکن  های مانند ثبت متحمل هزینه زیاد و دشواری

گان( اغلب فرزندان خود را به خانه خویشاوندان شدند. من شاهد بودم )یکي از نویسند مي

خانه مستقل را  فرستادند. افرادی که خویشاوندی در شهر نداشتند غالباً توانایي اجاره یک مي

هم به دلیل جنسیت مرد با کمیابي مواجه  نداشتند و خواهان اجاره یک اتاق بودند که آن

اد مدارس راهنمایي افزوده شد و دبیرستان مرورزمان بر تعد به 0های جدول  بود. بر طبق داده

دخترانه و پسرانه نیز دایر گردید که درنتیجه آن بخشي از مشکالت تحصیل فرزندان حل 

 شد.

 ویژگی مدارس در کاکاوند .0جدول 

Table 4. Characteristics of schools in Kakavand 

 سال تأسیس روزانه/ شبانه نوع مدرسه مقطع مدرسه روستا ردیف

 0733 روزی شبانه پسرانه راهنمایي شهید مصطفي خمیني کني هفت 1

 0731 روزانه پسرانه راهنمایي اهلل طباطبایي آیت کاو کني 2



 5045بهار  | 66شماره | بیست و نهم سال |فصلنامه علوم اجتماعی  | 514

 سال تأسیس روزانه/ شبانه نوع مدرسه مقطع مدرسه روستا ردیف

 0731 روزانه مختلط راهنمایي شهید نیازی زئورام 3

 0733 روزی شبانه دخترانه راهنمایي فاطمه زهرا کني هفت 4

 0733 روزی شبانه پسرانه دبیرستان امام صادق هفت کني 5

 0738 روزانه مختلط راهنمایي یاد خورشیدیان زنده میسي دانه 6

 0731 روزانه دخترانه راهنمایي حضرت معصومه کاو کني 7

 0733 روزانه پسرانه دبیرستان حضرت مهدی کاو کني 8

 0731 روزانه پسرانه دبیرستان یاد خورشید زنده میسي دانه 9

 0730 روزی شبانه دخترانه دبیرستان فاطمه زهرا کني هفت 10

 های میداني منبع: داده

شروع شد و  31 دهةدر کاکاوند بود که از اواسط  مؤثررساني سومین فعالیت عمراني  برق

سال اغلب روستاها از نعمت برق برخوردار شدند. درآمدهای نفتي دولت از  01کمتر از 

های  میلیارد دالر در دولت 388( به 0733-0730میلیارد دالر در دولت هفتم و هشتم ) 880

( رسید. دولت جدید در راستای عدالت اجتماعي به عمران 0730-0738نهم و دهم )

های روستایي بود. این  آسفالت جاده مؤثرشایاني داشت. ازجمله اقدامات روستایي توجه 

بدیلي در خارج کردن بخش زیادی از کاکاوند از انزوای جغرافیایي داشت.  پروژه نقش بي

گازرساني به ازاین  هزینه جابجایي مکاني را کاهش داد و بر سرعت و شدت آن افزود. پس

های مسکوني را  ی هادی روستایي مرز توسعه خانهها اغلب روستاها انجام گرفت و طرح

 مشخص ساخت.

دولت را  0733ویژه در لرستان در سال  و سیل فراگیر به 33سرپل زهاب در سال  زلزلة

و  صرفه بهره، به هایي که کم وادار به تسهیالت بیشتری درزمینة مسکن روستایي کرد. وام

شایان توجه  نمونه دادند. تغییر را روستاها بسیاری از چهرةها  مدت بودند؛ این وام طوالني

 دره هستند. تلیاو و جفته سکنةروستاهای خالي از 

 از به دلیل منازعات خانوادگي درون روستایي خالي 0713 سال روستای تلیاو» 
گشتند و  برای برداشت محصول برمي تابستان فصل گردید و تنها کشاورزان سکنه

کردند. طي چند سال اخیر با پادرمیاني  ترک مياوایل پاییز دوباره روستا را 
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اهلل کریمي کدورت بین طرفین  سفیدان و کدخدایان منطقه ازجمله نعمت ریش
منازعه از بین رفت و همچنین اقدامات بنیاد مسکن و راه و شهرسازی در اعطای 

رساني و احداث جاده موجب بازگشت بخش زیادی  وام مسکن، گازرساني، آب
 ساله، اهل تلیاو(. 01)بخشي، « ستا شده استاز اهالي رو

 کشاورزی، جهاد مانند دولتي ادارات و ها سازمان سایر روستایي، مسکن تسهیالت بر عالوه

 وسایل و دام خرید برای گوناگون تسهیالت دادن به اقدام برکت بنیاد امداد، کمیته

منجر به بازگشت برخي مهاجران به موطن اصلي  اند که کرده متقاضي افراد به کشاورزی

ها مراودات شرق ایل کاکاوند با  است. امکانات اخیر به همراه آسفالت جاده خویش شده

به ضرر هرسین تمام شد زیرا بخش زیادی شهر نورآباد را بیشتر از گذشته کرد و این روند 

ق اقتصادی هرسین نقش از جمعیت روستایي کاکاوند را از دست داد؛ جمعیتي که در رون

 ها شروع شد و محیط پرآب روستا جاذبه بیشتری داشت . افزون بر این، دوره ترساليداشت

ها، فرودستان شهری به روستاها بازگشتند. برخي اغنیا  درنتیجه این تغییرات و سیاست

نیز که امالک خویش را نفروخته بودند برای گذران فراغت در دوران بازنشستگي یا 

نام دارد « باز روستایي شدن»، خانه قدیمي را بازسازی کردند. این روند بازگشت که تفریح

 زندگي روستایي داشت. وةیشاثرات بنیادیني بر 

های دولت و ناتواني شهرهای کوچک در برآورده  بازگشت مهاجران نتیجه سیاست

ای از تغییرات  به هم پیوسته مجموعةهای روزمره مهاجران بود و همین امر  کردن نیازمندی

شناسي روستا به تقلید از شهر تغییر کرد؛ بافت فرسوده از  را به وجود آورد. نخست، ریخت

ها منطقه کاکاوند  ها نوساز و در مقابل زلزله مقاوم شدند. درگذشته خانه بین رفت؛ خانه

ها  ی آنجوار همپیوستگي فضایي داشتند. نظام خانواده و خویشاوندی نقش مهمي در 

ت. افراد هوز یا مال در کنار هم بودند. اگر دو هوز در یک روستا بود ممکن بود روستا داش

ها پیوسته بودند. بخشي از این  به لحاظ اجتماعي دوقطبي شود امّا همچنان چینش خانه

ای  های قبیله پیوستگي در پاسخ به ناامني ناشي از طبیعت و دفاع از خانواده در برابر جنگ

 ها به لحاظ مصالح ساختماني در هماهنگي با طبیعت بود این، بافت خانهبود. عالوه بر 
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 دوراز بهها  بار پیوستگي فضای روستایي از بین رفت. خانه برخالف گذشته این

مالکیت زمین و متراژ ساخته شدند. ناامني از بین  برحسبمناسبات خویشاوندی و صرفاً 

ایج تبدیل شد. مصالح جدید مانند ها جدای از بافت به امری ر رفت و ساختِ خانه

های روستایي  فضای خانهساز ناهماهنگي با اقلیم شدند.  ، ایزوبام و سوفال سبببلوک رچهیت

های سنتي بود؛  از معیشتِ دامداری و کشاورزی روستا و مبتني بر تکنولوژی متأثردر قدیم 

نام داشت، حذف « زاخه»این عناصر تغییر کردند یعني محل نگهداری دام و ماکیان که  همة

 شد.

 روستایی قدیم خانةهای سه نوع  ویژگی .1شکل 

Fig 1. Characteristics of three types of old village houses

 
 

 حوض آب .07 توالت .3 پاساره .1 اتاق نشیمن .0

 نانکران .00 انباری .01 درب ورود .3 خانه مهمان .8

 پلکان .01 ایوان .00 حیاط .3 دودکش .7

 ور ایوان و سیس .03 کاهدان .08 درب حیاط .3 طاقچه .0

تعداد دامداران کم شدند و محل جدایي برای دام در نظر گرفتند؛ مطبخ که محل نگهداری 

سوخت )چوب یا تاپاله( بود حذف شد زیرا گاز تمام احتیاجات آنان را برآورده کرد؛ 



 511 | رپویقلو  رپویقل...؛   یمهاجران کاکاوند انیآن در م راتییخانه و تغ یقلمروها

حوض موجود در مرکز حیاط موردنیاز در خانه جدید نبود و دستشویي داخل منزل کار آن 

داشتن دوغ و آب بود به دلیل حضور یخچال از  ه برای خنک نگهالن ک را انجام داد؛ کُله

عمومي از بین رفت. کاهدان از خانه  حوزةمثابة حیاط یا  بام خانه به بین رفت. پاساره و پشت

را ناممکن  طاقچهسانتیمتری ساخت  81یا  01دور شد و در مکاني دورتر ساخته شد. دیوار 

هشتي در معماری اسالمي گشوده به  مانند بهساخت. ایوان که آستانه ورود به خانه بود و 

یي کارکرد زدا»روی دیگران بود جای خود را به تنها درب ورودی ساختمان داد. این روند 

خانه روستایي غالب کارکردهای خود را از دست داد و  نام دارد؛ یعني« از خانه روستایي

 ترین کارکرد آن محرمیت و فروبستگي است. های ویالیي شهری شد که مهم خانه شبیه

 روستایی جدید خانةهای نوع  ویژگی .1شکل 

Figure 2. Features of the new rural house type 

 

است که  مانده يباقاز خانه روستایي قدیم فقط ورایوان  8های تصویر شماره  بر اساس داده

های روستایي کاکاوند در دامنه کوه مناسب برای آفتاب گرفتن  به دلیل قرارگیری خانه

است. چنانچه حیاط را نادیده بگیریم فرقي با آپارتمان ندارد. این خانه محل کار و زندگي 
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ای کرد که در آن دیگر  ی سنتيمعمارهویتي را جایگزین  را از هم جدا کرد. معماری بي

ها به دلیل تسهیالت بانکي  انیکي بین خانه و محیط وجود ندارد. زیربنای این خانهارگ رابطة

متر باشد. همین امر یعني کوچک بودن باعث شد که فضاهای بسیاری  011بایست زیر  مي

ها بلند شود و از  بام خانه ها کوچک شوند، دیوار پشت ها و حیاط بین بروند، خانه از

 نبود مردمبافرهنگ  متناسب جدید سته شود. معماریپیچیدگي معماری روستایي کا

 پاساره نشیني و شال قبیل از بودگرفته  شکل قدیمي های خانه پیرامون که مفاهیم از بسیاری

نشد،  گنجه طراحي قبیل از ای شاعرانه فضای ی جدید هیچمعماربرد. در  بین از دُرَّکي را

ها  ها از بین رفت و با متصلب و محدود ساختن فضای درون و برون به خانه گشودگي خانه

سازی را برجسته کرد. این معماری با کاهش  کارکرد حریم خصوصي بخشید و بُعد پنهان

جای  تعامل اجتماعي، میزان مشارکت و باهم بودن را نیز کم کرد. درگذشته افراد در جای

امور  دربارةشدند و  و جنس در اوقات گوناگون گرد هم جمع مي روستا فارغ از سن

کردند. معماری و سبک  گوناگون زراعت، اخبار روستا و دیگر حوادث صحبت مي

ي را درون بودگگیری این اجتماعات خودانگیخته و سیال کاست و  زندگي جدید از شکل

 ترویج کرد.

های جدید  کوب پاش و خرمنادوات کشاورزی جدید مانند کمباین، تراکتور، بذر

ها و  تدریج نیازمندی به نیروی انساني را کاهش دادند که درنتیجة آن بسیاری از همکاری به

رنگ شد؛ نیازی به همکاری از بین رفت زیرا زمین کشاورزی که  های سنتي کم مشارکت

و کُلَش ها نفر برای برداشت محصول نیاز داشت، کمباین آن را در مدت کوتاهي درو  به ده

های مکانیکي  معنا شد. بیل کوفتن نیز بي کرد. همیاری در خرمن آن را به کاه تبدیل مي

های سنتي  های برقي جای مَشک ها پرداختند، مَشک جای نیروی انساني به الیروبي جوی به

های مرتبط با کشاورزی و  بنابراین انجام سریع فعالیت را گرفتند؛« وارّی=واره»و فرهنگ 

ها و همچنین رابطه  وری اگرچه موجب آسایش و رفاه شد اما تعامل میان انسانپر دام

 تنگاتنگ روستائیان با طبیعت را کاهش داد.

سفید( با توجه به جایگاه مشروعي که در  و ریش العشایر، کدخدا رهبران سنتي )رئیس
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مربوط منازعات، تمشیت امور  وفصل حلخانواده و خویشاوندی داشتند در  مراتب سلسله

بودند در  مؤثربه همیاری و همکاری از قبیل مدیریت آب و ارتباط با مقامات دولتي 

کردند. حضور این افراد به زندگي جمعي معنا  ي آن داوری ميجمع ابوابسرتاسر ایل و 

خاُلم یکي از این  دهنده منازعات بودند. در منطقه خي الخطاب و پایان بخشید. آنان فصل مي

انجام داد و همچنین درزمینة  مؤثرطفعلي حیدریان بارها درزمینة صلح مداخله رهبران بنام ل

همیاری، مشارکت، جلوگیری از مهاجرت و عمران روستایي تالش کرد؛ با مرگ ایشان 

مراتب  جایگزیني برای وی پیدا نشد و امور طایفه به دست قوانین عقالني سپرده شد که به

 تر از ایشان داشتند عملکردی ضعیف
ترین  اهلل کریمي در منطقه سیالیا چنین نقشي داشتند یکي از مهم آقای نعمت»

کارهای ایشان میانجیگری برای منازعات محلي بود. بعد از مرگ ایشان تعداد 
ساله،  01)کارشناس دادگستری « های قضایي این منطقه بیشتر شده است پرونده

 چشمه(. هفت

گیری  یا رفتند و جایگاه آنان بازتولید نشد یا به دلیل همهمرور این افراد به علت پیری از دن به

نهادهای بوروکراتیک جایگاه خود را از دست دادند. سه نهاد دهیاری، بهیاری و شورای 

بوروکراتیزه شدن زندگي »روستا مسئولیت این امور را بر عهده گرفتند، این فرآیند 

نیستند و  مؤثرمانند رهبران محليِ سنتي  هرسد نهادهای مدرن ب نام دارد. به نظر مي« روزمره

الشرایط که موردقبول  افراد جامع زمانةکامل منازعات را ندارند؛ زیرا  وفصل حلتوانایي 

همگان باشد سرآمده است. منطق طایفه برای بسیاری از جوانان پذیرفتني نیست. مهاجران 

ای به مرجعیت  جدید عالقهتازه بازگشته به دلیل آشنایي با زندگي عقالني و شهرنشیني 

و  مآمنمثابة از دست دادن  آنان ندارند؛ اما بسیاری از افراد سنتي زوال راهبران سنتي را به

 کنند. پناهگاه تلقي مي

افراد  0731قلمرو خانه نیز همچون معماری خانه در حال تغییر است. قبل از دهه 

ي همگان کشاورزی و دامداری روستا تجارب مشترکي داشتند، زیرا بنیان اقتصادی زندگ

های زندگي شکل نگرفته بود. این وضعیت دچار دگرگوني شد. برخي به  بود و تنوع سبک
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وکارهای  سنتي به زیست خود ادامه دادند اما برخي دیگر از طریق کسب وةیشهمان 

شهری، استخدام در مشاغل دولتي تجربه زیسته متفاوتي در درون روستا پیدا کردند. قلمرو 

خانه برای گروه اول همچنان تا سرحدات روستا است اما تعداد افراد و میزان مشارکت و 

مراتب کمتر از قبل است. برای گروه دوم قلمرو به منطقه مسکوني روستا تقلیل  همیاری به

ها و سرحدات روستا بلکه در منطقه مسکوني  ها، دشت یافت. تجربه زیسته اینان نه در کوه

 نیبدشهری شدنِ روستا، جذابیت شهر بیشتر از روستا است،  واسطة بهین روستا است؛ همچن

 دانند. خوبي نمي های روستا را به ی اینان حتي اسم مکانرو

مکانیزه شدن کشاورزی، بوروکراتیزه شدن امور روستا و گسترش روابط با شهر و 

زندگي روستایيِ سنتي را فقیر ساخت. قلمرو خانه برای  تجربةوآمد  کاهش هزینه رفت

بخشي از جمعیت از سرحدات مزارع روستا به مرز منطقه مسکوني تقلیل یافت. کودکان 

های دیجیتال سپری  شان را در نه در قلمرو روستا بلکه در چهاردیواری خانه و با رسانه جهانِ

 کنند. مي
کنن نه  ی ميکشاورزری شدن، نه ها شه االن دیگه مثل قدیم نیست، بچه»

شناختیم اما االن  خاک روستا رو مي ذره ذرهپروری، قدیم همه ما چوپان بودیم.  دام
رن و  رن. اگر هم برن بیرون تا کنار رودخانه بیشتر نمي ها از خونه بیرون نمي بچه

که برن خیابونای شهر رو قدم بزنن یا یه گوشي دستشون  تفریحشون شده این
ساله، از اهالي روستای  01)آقای الماسي « کنن دونم چیکار مي ن و نميگیر مي

 مکائیلن(.

شهری شدن »توان ماهیت آن را  زندگي روستایي شبیه زندگي شهریان شد، روندی که مي

های اجتماعي است. این پدیده  گیری شبکه ترین اتفاقات، همه نامید. یکي از مهم« روستا

طور مبسوط بدان خواهیم  حول ساخت. در انتهای این فصل بهدیالکتیک درون و برون را مت

 پرداخت.

 مهاجرت به مرکز

در دو دهه اخیر افراد زیادی از ایل کاکاوند چه از روستا و چه از شهر )هرسین، صحنه و 
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اما بر ؛ کرمانشاه( مهاجرت کردند. آمار دقیقي از تعداد این مهاجران در درست نیست

رشد  0731تا  0731از سال  ((2017های آمایش سرزمین استان کرمانشاه  اساس داده

بوده است. دو  -73/1و  -1/1 -83/8جمعیت در سه شهر هرسین، صحنه و سنقر به ترتیب 

دهند بیشترین رشد منفي را در  شهری که کاکاوندها بخشي از جمعیت آن را تشکیل مي

و  87/0ها  پاوه و جوانرود داشتند که به ترتیب رشد جمعیت آنمقایسه با غرب استان یعني 

 00003به  0731نفر بود که در سال  03333جمعیت شهر هرسین  0731بود. در سال  13/0

نفر از جمعیت آن کم شد. مجلد  1380سال تعداد  01نفر رسید. درواقع در طول 

اه را به ترتیب استان مقصد کل مهاجران استان کرمانش ((2017شناسي آمایش  جمعیت

درصد(  3/3درصد( و همدان ) 01درصد(، کردستان ) 3/00درصد(، البرز ) 1/83تهران )

ها در شرق استان کرمانشاه و غرب استان لرستان قرار دارند  گزارش کرده است. کاکاوندی

طورکلي آمار دقیقي از مقصد  و دلیلي برای مهاجرت به کردستان و همدان ندارند. به

ها در دسترس نیست اما بر مبنای تجارب زیسته نویسندگان،  رت کاکاوندیمهاج

 های اقماری استان تهران و البرز در اولویت قرار داشتند. شهرک

دالیل مهاجرت در این مقطع زماني به وضعیت اقتصادی نابسامان در شهرهای 

تمادی با پدیده شهرها مربوط است. ایران سالیان م در مقایسه با روستاها و کالن 0کوچک

سریِ شهری روبرو است. در سطح کالن تهران بیشتر منابع و امکانات را به خود  بزرگ

اختصاص داده و جمعیت زیادی را جذب کرده است. در سطح استاني نیز با پدیده 

شهری  به ترتیب ضریب نخست 31و  31های  شهری روبروییم. برای مثال در سال نخست

)کرمانشاه( در مقایسه با  دیگر شهر اول بیان بوده است. به 3/3و  3/3برای استان کرمانشاه 

برابر جمعیت دارد. در چنین وضعیتي توزیع نابرابر  3/3و  3/3آباد غرب(  شهر دوم )اسالم

کند و این اتفاق برای ایل  امکانات و منابع، جمعیت را به سمت شهرهای مرکزی جذب مي

های تهران و البرز جابجا  ت آن را به مقصد استانکاکاوند نیز رخ داد و بخشي از جمعی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(، هزار 011-811هزار(، متوسط بزرگ ) 11-011هزار(، متوسط کوچک ) 81-11شهرهای کوچک ). منظور 0

 ( است.هزار 111-ونیلیم 0) بزرگهزار( و شهرهای  811-111بزرگ میاني )
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آباد،  خان، خادم حسن و ...(، شهریار، قلعه 7، 8، 0کرد. مقصد این جمعیت اندیشه )فاز 

 شهر، شهرک مارلیک، شهرک مریم و واوان بود. کریم، اسالم ویره، رباط

ي درآمد کاف 0731گذران امور زندگي در روستا با دشواری همراه بود. سال 
تر و  نبود چون به نسبت تهران ارزان» ابیسرآس» نجایاای جز آمدن به  نداشتیم چاره

های  ساله، محل 11)آقارضا، « تر بود. اینجا بهتره مخارج خانواده درمیاد صرفه به
 خوالم، مهاجرت به سرآسیاب( سکونت: روستای زئورام از طایفه خي

دلیل اصلي انتخاب این مناطق، پایین بودن قیمت ملک و پایین بودن متراژ مسکن در مقایسه 

های  ها یا شهرهای جدیدی هستند که در دهه شهریار بقیه موارد شهرک جز بهبا تهران بود. 

های خوابگاهي هستند که  ها شهرک اخیر ساخته شدند و فضاهای شهری مناسب ندارند. آن

 دهند. را در شب اسکان مي جمعیت شهر تهران

صورت اجتماع همبسته در محل خاصي سکونت نکردند؛ یعني  ها هرگز به کاکاوندی

الگوی مهاجرت آنان فردی و پراکنده بود. دلیل اصلي آن مداخالت جدی مدیریت شهری 

ها و ناتواني مالي مهاجران در خرید امالک یک محله یا کوچه بود. در  در ساخت شهرک

ها  ی موات و مسیلا نةیدرزمتصرف عدواني و بازتقسیم زمین  11و  01ی دهه ها مهاجرت

 بار چنین چیزی دشوار بود. امکان ساخت محالت همگن را فراهم ساخت اما این

 
 های اقماری عناصر شهری در شهرک .5جدول 

Table 5. Urban elements in satellite towns 

  اندیشه شهرک مریم ویره کریم رباط شهریار مارلیک سرآسیاب

 زني( خیابان )محل پرسه * - * - * - -

 فضای سبز عمومي * - * * * * *

 دانشگاه - - - آزاد آزاد - -

 فضای هنرهای تجسمي - - - - - - -

 شهربازی - - - - * - -

 سالن ورزشي * - * * * * *

 فضای تئاتر - - - - * - -

 فضای موسیقي - - - - * - -
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  اندیشه شهرک مریم ویره کریم رباط شهریار مارلیک سرآسیاب

 کتابخانه عمومي * - * * * * *

 سرای محله و فرهنگسرا * - * - * - -

 یباز اسبابخانه  خصوصي - - - * - -

 ی تاریخيها مکان - - - - - - -

 یادمان تاریخي - - - - - - -

 مرکز خرید - - - * * - -

 0011منبع: مشاهدات میداني 

تر است صرفاً خیاباني است که اطراف آن منازل  شهرک اندیشه فاز یک که اندکي قدیمي

سراست و از دیگر  پارک و فرهنگ کی آنمسکوني قرار دارند. تنها امکانات شهری 

 فضاهای عمومي شهری محروم است.

 هرروزساکن اندیشه هستم. فقط یک خیابان داره که آدم  تاکنون 31از سال »
است. کاش مثل تهران امکانات زیادی  کننده خستهمجبوره بره اونجا.  بعدازظهر

« داشت. هنوز نانوایي و خدمات بانکي متناسب با جمعیت در اینجا موجود نیست
 تارزینن، هرسین، شهرک اندیشه( فةیطاهای سکونت:  ساله، محل 31)شریف، 

ي نیست. دیگر فازهای خدمات بانکي، مایحتاج عمومي و بهداشت و درمان در آن نیز کاف

زني ندارند. شهرک مریم، سرآسیاب و مارلیک  اندیشه حتي خیابان به معنای مکان پرسه

عاری از هر فضای ضروری عمومي برای حیات شهری است. شهریار به دلیل داشتن یک 

 تری دارد. سرا وضعیت مناسب پذیر و فضاهای ورزشي عمومي و فرهنگ خیابان زیست

های اقماری مدنظر این پژوهش با فقر فضای شهری  شهرک 1جدول  های بر طبق داده

ها صرفاً سرپناهي برای نگهداری افراد در مقابل سرما و گرما و  روبرو هستند و بافت آن

چتری برای حفظ آبروی خانواده هستند. چنانچه خیابان اندیشه و شهریار را نادیده بگیریم 

ی ا گونه بهتوانند افراد را  ها نمي ود ندارد. شهرکها وج آمدن ساکنان آن جایي برای گردهم

گرد هم آورند که دیدار و گزینش میان افراد اتفاق بیفتند؛ یا بتوانند باهم روبرو شوند و 

های گذرا شکل بگیرد؛ یا مناسک اجتماعي قوام گیرند تا از این طریق حس تعلق  آشنایي
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ای از زندگي جمعي نوع بشر  برجسته ها و مناسک که وجه میان آنان به وجود آید. آیین

است در زندگي این افراد یا کمرنگ است یا وجود ندارد. تنها استثناء در این عرصه تاسوعا 

مانند دیگر نقاط کشور زندگي روزمره معلق  ها به و عاشورای حسیني است که در شهرک

امام حسین )ع(  کنند و در عزای شود و به مدت دو روز مردم مکان و فضا را تصرف مي مي

در  تناوب بهشوند. افزون براین، مساجد و تکایا هم  از مناسبات زندگي روزمره فارغ مي

آورند.  ها و در کنار هم بودن پیروان فراهم مي های را برای بازتولید ارزش طول سال فرصت

جد ها به دلیل پراکندگي، مسا کاکاوندی که نیاهای مذهبي و  با توجه به کمبود این مکان

 گیری اجتماع آنان در این حوزه اندک است. خاص خود را ندارند امکان شکل

و  شده نهینهادآنان اغلب یا در محل کارند یا در خانه و در این میان هیچ فضای 

متعارفي وجود ندارد که با تاریخ و سرنوشت آنان ارتباط داشته باشد؛ حوزه خصوصي و 

عمومي  حوزةکنند و با فقدان  ند که آنان تجربه ميحوزه فعالیت اقتصادی تنها جاهایي هست

برای ساماندهي زیست اجتماعي در قالب مناسک و جشنواره روبرو هستند. همین امر سبب 

را در معنایي بسیار محدود تجربه کنند که همان فضای آپارتمان « در خانه بودن»شود  مي

است. در وطن خویش « وطنيدیاسپورای » است. این شیوه زندگي جدید نوعي آوارگي یا

 اما غریبه و ناآشنا.

ی روابط ریازسرگها و برقراری رابطه جدید یا  شانس باهم بودن در این شهرک

های  بنابراین، کاکاوندی؛ است بسامد کمگذشته دشوار و میزان روابط اجتماعي اندک و 

ن طریق بنای توانند نقاط عطفي در زندگي روزمره برای خویشتن رقم بزنند تا از آ نمي

توانند سرنوشت خویش را  گذاری کنند. آنان نمي تاریخ مشترکي را در سرزمین جدید بنیان

های جدید چیزی برای عرضه  سازی کنند. چون شهرک با مکان جدید گره بزنند و تاریخ

خوبي برای جذب افراد ندارند. مهاجران خودشان  هاضمةها  دیگر، آن بیان به آنان ندارد. به

دهند چون فضای جدید توانایي و امکان جذب آنان را ندارد.  فضای جدید وفق نمي را با

روند پیوستگي نسلي برای والدین و فرزندان متفاوت است. والدین همچنان با سرزمین خود 

)ایل کاکاوند در مرز لرستان و کرمانشاه( ارتباط دارند و در جهان فرهنگي و اجتماعي 
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اری برای انتقال این ذخیره دانش به فرزندان ندارند. یکي از کنند اما ابز خود زیست مي

ارتباط بودن آن با شرایط زیست جدید است. اضطرار، شرایط  ترین دالیل این امر بي مهم

ي مدیریت شهری به تاریخ مهاجرانِ نسل دوم آنان را به سمت توجه يبنامناسب اقتصادی، 

 ت.و تاریخ خویش سوق داده اس بافرهنگناآشنایي 

ای از معنا و تاریخ پیرامون خویش بسازند  اند هاله هنوز نتوانسته موردنظرهای  شهرک 

 وضوح بهای که در شیراز یا اصفهان یا تهران  و بتوانند هویت مستقلي پیدا کنند. پدیده

پذیر است. فضاهای شهری اخیر محل جوالن سرمایه هستند و فرصتي برای  مشاهده

کنند. نداشتن تاریخ و ارتباط اجتماعي  یخي و فرهنگي ایجاد نميپرداختن به مناسبات تار

های انتزاعي و  پذیر نام هویتي سوق داده است. تنها هویت مشاهده سوی بي ها را به آن

نیز « مریم»نمایانگر شهرک دانشگاهي نیست. شهرک « اندیشه»ي است. زندگ باارتباط  بي

هایي هستند که مدیران شهری بر اساس  که اسمبیانگر زني بنیانگذار یا گل مریم نیست. بل

های مشترک ناشي از  اند. هویت شهری از معاني و اسطوره اطالق کرده ها بدانتصادف 

های مدنظر ما هنوز چنین تاریخ و تجربه مشترکي  شود. شهرک روابط اجتماعي ساخته مي

د و خاطراتِ مشترکي را بر اند که بتواند سپهر اجتماعي را مملو از تاریخ کنن را تجربه نکرده

 آن حمل کند.

اند و شانسي  ساکنان جمع جبری افرادی هستند که در منازل مسکوني خود حبس شده

برای باهم بودن ندارند. قلمرو خانه تا درب آپارتمان است و دیالکتیک درون و برون 

هر متوقف است. آنچه که هست درون است و ارتباطي با برون ندارد. برون عاری از 

آشنایي و عنصری است که امتداد خانه باشد. خانه نیز حاوی تاریخ و معاني نیست. اتاقکي 

ها صرفاً در  های دیگر است که تفاوت آن یي از چهاردیواریانتها يبدر درون مجموعه 

انگیزی ندارند که افراد بدان احساس  متراژ و کیفیت مصالح است. کیفیت انساني و خیال

کنند و در فضاهای گوناگون جابجا  مي دوفروشیخرها را  ي آنراحت بهتعلق پیدا کنند؛ 

قیمت  جز بهپذیر نیست. مکان کیفیتي  کردن آنان مشاهده شوند و ثباتي در سکونت مي

 شده سپردهکردن است به فراموشي  ترین ویژگي سکونت ندارد. مراقبت کردن که مهم
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هایي در  این فضاها همچون حباباست. فضا مهجور، محبوس و دچار تک افتادگي است؛ 

خود را با شهر  رابطةشوند و  ها خارج نمي سطح شهر پراکنده هستند که افراد از درون آن

 اند. به حداقل رسانده
تعامالت زیاد بود وقت کم داشتیم. حتي  که ازبستوی روستا باهمه رابطه داشتیم »

توی هرسین هم بهتر بود و با خویشاوندان تعامل داشتیم اما اینجا تنهایي و در 
های سکونت:  ساله، محل 11)افسانه،  «های کوچک پوسیدیم داخل این آپارتمان

 تارزینن، هرسین، شهرک اندیشه(. فةیطا

شهری باعث خلق فضاهای توپوفیلیک ریزی فرهنگي در مدیریت فضاهای  نبود برنامه

ها با  کنند؛ این حباب هایي درون سیستم عمل مي صورت حباب ای است که به ایزوله شده

ای روبرو هستیم که پر از  پذیر نیستند بنابراین با جامعه ای ندارند و انعطاف بیرون رابطه

مدیگر را نادیده توانند باهم گفتگو و مبادله کنند و ه های فضایي است که نمي سیستم

گیرد. درواقع، فضاهای شهری مدرن مانند سالن  گیرند؛ در این شرایط جامعه شکل نمي مي

گیری اجتماعات جدید را  های هنری و امثالهم شانس شکل همایش، سالن موسیقي، کالس

ي افتنین تحققاین امکان در شرایط کنوني  1های جدول  سازند. با توجه به داده ممکن مي

ها، تکراری و  زني در خیابان اندیشه و شهریار هم برای ساکنانِ همان شهرک رسهاست. پ

کارکردهای آن به خرید  همةآور است زیرا تنوع کاربری در خیابان محدود است و  مالل

ها حتي شانس حضور در این  است. ساکنان دیگر شهرک داکردهیپمایحتاج روزانه تقلیل 

برای بودن در آن فضا هستند. برای  وآمد رفتند هزینه دو خیابان را هم ندارند و نیازم

 ها در این مقصد جدید چه چیزی از زندگي جمعي باقي ماند؟ پاسخ هیچ. کاکاوندی

 فضامند شدن روابط اجتماعی

 ها در شهری شدن روستا و شود که آیا کاکاوندی ی این پرسش به ذهن متبادر ميرو نیبد

مر اجتماعي پیدا کردند یا در انزوای ناشي از فقر فضای شهری راهي برای احیاء ا

؟ پاسخ مثبت است. آنان دو عرصه را برای احیاء روابط اند فرورفتههای جدید  گاه سکونت
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مختصات خاص خود را دارند: مناسک سوگ و  هرکداماجتماعي پیدا کردند که 

 های اجتماعي. شبکه

هاست و جایگاه واالیي در میان  آورترین رفتار کاکاوندی سوگ الزام: »مناسک سوگ

 :Qolipour. 2019« دهند که زمان زیادی به برگزاری آن اختصاص مي نحوی آنان دارد به

برای همیشه رابطه خود  عزا صاحبچنانچه فرد تا روز هفتم در سُوگ شرکت نکند . ((126

سوگ نیاز به زیرساخت و  گویند؛ مي« 0س بِرانپِر»کند که بدان  با فرد خاطي را قطع مي

امکانات شهری ندارد. فضای اجتماعي است که در کمترین زمان ممکن در درب منزل 

شود و تا چندین روز ادامه دارد. فقیرترین فرد نیز از  متوفي و مسجد محل برگزار مي

ی خویشتن، مال و کند زیرا حاضر به پذیرفتن انگ برا آن شانه خالي نمي باشکوهبرگزاری 

انگیزی در این  ، داوطلبانه و با مشارکت حیرتساالن بزرگویژه  هوز نیستند. همگان به

کنند. گویي آنان با این کار تمام امکانات شهری و عناصری که در  مناسک شرکت مي

. برای گردانند يبازماست را عامدانه به دایره روابط اجتماعي  شده گرفتهزندگي از آنان 

مشارکت در سوگ، مسافت استان البرز و تهران تا زیستگاه ایل کاکاوند و بالعکس مانع 

شوند.  شود و در کمترین زمان ممکن همگان برای برگزاری سوگ آماده مي تلقي نمي

ها دارد: تحکیم همبستگي اجتماعي،  سوگ سه کارکرد اجتماعي مهم برای کاکاوندی»

. ((Qolipour. 2019: 139-144« تماعي و حل منازعهصحه گذاشتن بر تمایزهای اج

سوگ از طریق مکانیسم الزام به مشارکت و جبران آن همبستگي اجتماعي را در نخست، 

سازد. دوم، سوگ سایتي برای نمایش نظام  سطح یک طایفه و یا طوایف مجاور ممکن مي

ای،  یت طایفهاجتماعي، ثروت و پرستیژ اجتماعي است. فضای سوگ امکان برساخت هو

سازد. همچنین افراد در این فضا تمکن  خاندان را ممکن مي تر کوچکای و در سطحي  قبیله

گذارند. در میان کاکاوندها غیر از سوگ فضای دیگری برای  مالي خود را به نمایش مي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

منع کند. این ممنوعیت  اش خانوادهاصطالحي است برای اینکه فرد دیگری را از شرکت در مراسم عزاداری خود و . 0

 نوعي قطع رابطه برای همیشه است.
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سفیدان و منطق  سوم، سوگ با پادرمیاني ریش برساخت تمایز اجتماعي وجود ندارد.

 دهد. وفصل یا کاهش مي موجود در زندگي را بر مبنای شیخوخیت حل های گفتگو تنش

ها )فضاهای  ها، زیرساخت این کارکردها در دنیای مدرن عمدتاً بر عهده بوروکراسي

های تصویری است. در قلمرو زیست  زني( و رسانه عمومي، فضاهای مصرف، پرسه

برای جبران این  ناچار به ها آنها روبرویم،  کاکاوند ما با فقر این نهادها و زیرساخت

گرایي نیز  آورند. عالوه بر نیاز تمایز اجتماعي، اجتماع کارکردها به مناسک سوگ روی مي

های مدرن مانند  آیي هاست. مناسک و گردهم یکي از خصایص برجسته کاکاوندی

همایش، نشست، کنسرت، فضای فراغت برای پاسخ به این نیاز وجود ندارد و سوگ تنها 

کند. بدین ترتیب سوگ نیازهای مهمي را  گاهي است که این مهم را برآورده ميجای

 آن در جای دیگری وجود ندارد. نیتأمکند که امکان  برآورده مي

هاست. خود زندگي است که در این قالب  سوگ نمایشي از زندگي کاکاوندی

. هاست آنجریان دارد. موضوعي برای مباحث روزمره است. تجلي عواطف و احساسات 

زند. جایگاه تولید اعتماد، دوستي، مودت و احترام برای  سرمایه اجتماعي در آن موج مي

موردی از منازعه در سوگ گزارش نشده است. اغلبِ  تاکنونطوایف و قبایل است. 

 جو هستند. دار، آرام و مصالحه کنندگان در این مناسک خویشتن مشارکت

گیر شدند و  های اجتماعي همه مرور شبکه به 0731: از اوایل دهه های اجتماعی شبکه

ها  بخش چشمگیری از روابط اجتماعي در فضای مجازی بسط و گسترش یافت. کاکاوندی

مانند بسیاری از مردم تالش کردند از این طریق بر تنگناها مختلف جهت تحقق امر  به

ش دهند. تشکیل اجتماعي فائق آیند و روابط خود را در بسترهای زماني و فضایي گستر

های تلگرامي و  صفحات اینستاگرامي تحت عنوان ایل، طایفه و روستا در کنار کانال

تر ساخت؛ افزون بر امکانِ  اپي جهان ذهني افراد را به هم نزدیک های واتس گروه

های جدید، اجتماعات مجازی بر مبنای یک پیشگاه سنتي شکل گرفتند. پیشگاه به  آشنایي

گیرد. پیشگاه  ریشه مي ازآنجاي اشاره دارد که هویت یک ایل یا قوم موقعیت یا وضعیت

 مراتب سلسلهاست که عناصر آن  خورده گرهکاکاوند با دوران کوچ روی در دوره قاجار 
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ای، سلحشوری در جنگ  های ساالنه، تمایزهای طایفه ایلي، زندگي خوانین، کوچ

و ...( و  ناو جاگه، جنگ گله بقعه، گریران، جنگ جهاني اول، جنگ ساوه، جنگ )حسن

 افتهی تداومسرو و ...( است. این پیشگاه به لحاظ زماني تا دوران اخیر  )فال چل عامه فرهنگ

. ردیگ يبرمها زندگي در هرسین، کرمانشاه و صحنه را در  سال های اولیه و است و مهاجرت

بازنمایي پیشگاه کاکاوند نوستالژیک و پاستورال است و به تاریخ درد و رنج این ایل در 

های لک در  نپرداخته است. کاکاوند به همراه دیگر ایل 00 سدةویژه  بستر تاریخ معاصر به

د و برای چندین دهه در حالت انزوا در فالت اسکان عشایر به نحو مرگباری سرکوب شدن

سر بردند. پس از اصالحات ارضي، زمین کشاورزی کافي نداشتند و مجبور به  کاکاوند به

عنوان کارگر فصلي در تهران مشغول به کار شدند. کمبود شغل و  مهاجرت شدند و به

کاکاوند، تاریخ رنج بیکاری آنان را به مهاجرت دوباره مجبور کرد. در بازنمایيِ پیشگاه 

است. همچنین آنان سه شهر هرسین، صحنه و کرمانشاه  شده حذفناپیدا و عامدانه  صدساله

هرسین گاهي در قلمرو ایل قرار داشته و گاهي خارج  نکهیباارا در این پیشگاه جای دادند. 

ي جمع ابابواز آن اما در ذخیره دانش و تاریخ فرهنگي ایل کاکاوند جایگاه واالیي دارد و 

دانند. هرسین میزباني است که سالیان  ناپذیر تاریخ خویش مي ایل آن را بخش جدایي

 ناپذیر تاریخ آنان است. ها بود و االن جزو جدایي متمادی پذیرای کاکاوندی

های این پیشگاه عبور کنیم با این پرسش مواجه هستیم که آیا  چنانچه از ویژگي

را برای  خانهو روابط اجتماعي را گسترش دهد و مفهوم فضای مجازی توانسته مفهوم خانه 

باید گفت که کاکاوندی در این فضای  سؤالها فراهم سازد؟ در پاسخ به این  کاکاوندی

کساني که در محل -0جدید شرایط متفاوتي دارند و بنا بر محل سکونت دو گروه هستند. 

های اطراف تهران و  شهرککساني که به -8زیستگاه ایل و شهر هرسین و صحنه هستند. 

 البرز مهاجرت کردند.

درگیر فضای واقعي و مجازی هستند و این دو فضا همدیگر  زمان همطور  گروه اول به

ها به همراه بازنمایيِ فرهنگِ  کنند. جغرافیای ایل، مناسک، زبان، آیین را تقویت مي

کند. بیشتر  تقل ميکاکاوند در فضای مجازی تا حدودی حس اجتماع بودن را به آنان من
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روستاها و طوایف صفحه رسمي و کانال تلگرامي خود را دارد. چندین کانال اخبار ایل 

جمعي ایل و حدود  کنند. در چنین فضایي میزان آشنایي افراد با ابواب کاکاوند را منتشر مي

 شود. و ثغور آن بیشتر مي

تری  اع ایلي بزرگیابد و افراد حس اجتم در فضای مجازی قلمرو ایل گسترش مي

ای بودن آن است؛ یعني جسمیت نایافته است و  دارند. ویژگي برجسته این تجربه رسانه

که وجه برجسته در خانه بودن معنا و خیال  با این دارد.« اجتماع خیالي»سوی  گرایش به

است اما محدود به آن دو نیست و در دیالکتیک با جهان واقعي و زندگي روزمره قرار 

)با تأکید بر تحرک و رسانه( را بستری برای توسعه روابط  شدن يجهاندوراشمیت  دارند.

برد. به نظر ما چنانچه بسط این  نام مي« محیط اجتماعي بسط یافته»داند و از  اجتماعي مي

ترین وجه در  روابط صرفاً در فضای مجازی باشد معنای در خانه بودن را ندارد زیرا برجسته

کردن و مراقبت شدن است. بالغت و فهمیده شدن وجوهي از مراقبت  خانه بودن، مراقبت

شدن هستند. انسان زماني در خانه است که دیگران را بدون توضیحات اضافي درک کند و 

دهند اما  های اجتماعي روابط را بسط مي که شبکه بنابراین با این؛ آنان درک شود لةیوس به

ما همچنان نیازمند فضای عمومي ایمن، ارتقای آورند  در خانه بودن را به ارمغان نمي

 ، نگهداشت خاطرات و مراقبت از زمین و آسمان هستیم.وگو گفتمهارت 

گروه دوم مهاجراني هستند که رابطه آنان با پیشگاه قطع یا کمتر شده است. آنان به 

دلیل فقر فضای عمومي، در فضای مجازی هویت خویش را از طریق مشارکت در بازنمایي 

کنند که در اجتماع خیالي  های اجتماعي به آنان کمک مي کنند. شبکه پیشگاه دنبال مي

 شریک باشند و خود را بخشي ازآن بدانند.
 متأسفانهبینم.  های اجتماعي چیزهایي را مي درباره کاکاوند فقط توی شبکه»

ها را فروختیم. پدر مادر خیلي از  خانواده ما خیلي با آنجا ارتباط نداریم چون زمین
ساله،  81)محمد، « اما ما تجربه زندگي در آنجا را نداریم زنند يماونجا حرف 

 خوالم، صحنه، مارلیک( خي فةیطاهای سکونت:  محل

کانون، حلقه و  های جدید مسجد، ها در شهرک تر بحث شد کاکاوندی گونه که پیش آن
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اجتماعِ خاصي ندارند. نسل دوم آنان تماس اجتماعي با زیستگاه ایل کاکاوند ندارند و 

مرورزمان این ارتباط دچار فرسایش و زوال خواهد شد. آنان نه درگذشته و نه در زمان  به

های جدید  حال در خانه نیستند و دچار نوعي سرگشتگي در هویت هستند. اگر شهرک

جدیدی برای عرضه و جذب آنان داشت، روند فراموشي پیشگاه برای آنان  هویت شهری

های شهری فعلي بعید است که در آینده نزدیک چنین  شد. با برنامه زودتر شروع مي

های مردمي مرتبط است و  حل به پویش استراتژی در دستور کار مدیریت شهر باشد. تنها راه

خته در راستای اعتالی حوزه عمومي تالش کنند. طور خودانگی مردم کاکاوند به که نیاآن 

گیری نیازمند تعیین راهبردهای  آنان برای اعمال قدرت در انتخابات و مشارکت در تصمیم

های مقیم غرب تهران هستند تا به این استراتژی  هایِ کاکاوندی ها و کانون مانند انجمن

ای و گمنام در میان  لق، ذرهجامه عمل بپوشانند؛ در غیر این صورت به افرادی بدون تع

ها تبدیل خواهند شد و رابطه خود را با پیشگاه از دست خواهند داد و هیچ تالشي  توده

 برای اعتالی آن نخواهند کرد.

 گیری نتیجه بحث و

گذشته ساکن شهرهای هرسین، کرمانشاه و صحنه بودند به  دهةمهاجران کاکاوند در سه  

های سه دهه اخیر که منجر به توسعه  دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و درنتیجه سیاست

روستایي و مرکزگرایي شد یا به روستا بازگشتند یا راهي پایتخت و استان البرز شدند. 

گذاشت. گروه اول در بازگشت  بر وضعیت خانه و قلمرو آنان تأثیر ادشدههای ی مهاجرت

قلمرو روستا را از سرحدات مزارع به مرز منازل مسکوني تقلیل دادند. بسیاری از  به روستا

کارکردهای خانه روستایي که ضامن گستردگي خانه، همیاری، همکاری و اجتماعات 

، تهوسیپ هم بهی جدید از بین بردند. خانه وسازها ساختخودانگیخته بودند را از طریق 

ای فروبسته و خوداتکا تبدیل شد که  متناسب با اقلیم و گشوده به روی دیگران به خانه

گیری اجتماعات خودانگیخته باقي نگذاشت. آنان نقش رهبران محلي را  مکاني برای شکل

نقش « شهری شدن روستا»طورکلي در  های بوروکرانیک سپردند. به کمرنگ و به دستگاه

 داشتند.
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ویژه کارگران فصلي( به اطراف تهران و  گروه دوم به دلیل فقر، زیست دوگانه )به 

ای بود و نتوانستند اجتماعي  ها پراکنده و ذره کرج مهاجرت کردند. الگوی این مهاجرت

های خوابگاهي اطراف تهران  همگون را تشکیل دهند. مقصد جدید مهاجران که شهرک

گیری اجتماعي محلي  زیرساخت الزم برای شکل بود فقر فضای عمومي داشتند و از

بنابراین خانه نزد آنان به فضای داخلي آپارتمان فروکاسته شد. درد  بودند بهره يب

های اجتماعي پناه ببرند زیرا آن  خانماني آنان را وادار کرد که به مناسک سوگ و شبکه بي

ترین پدیده زندگي  وند مهمدو فضامند هستند و نیاز به مکان ندارند. سوگ در میان کاکا

کنند. سوگ نیاز به زیرساخت ندارد و  است و اغلب در درب منزل متوفي آن را برگزار مي

کنند. سوگ سایتي برای دیدار دوباره  طور مشارکتي و خودجوش آن را برگزار مي افراد به

و  و بازتولید ساختارهای اجتماعي است. تنها فضایي است که کاکاوندها باهم بودگي

 کنند. تحقق امر اجتماعي را تجربه مي

های  دوری از موطن اصلي )زیستگاه ایل کاکاوند( سبب شده است که آنان شبکه

آنان در این زمینه  نکهیباا. رندینظرگاجتماعي را ابزاری برای بازیابي هویت و خانه در 

ستگاه ایل توانستند در فضای مجازی محیط اجتماعي خویش را بسط دهند اما دوری از زی

و تک افتادگي در شهرها شانس بازتولید هویت کاکاوندی و بازیابي خانه در فضای سیالِ 

مدتي ندارد و  مرور با مشکل مواجهه کرد. ارتباط صرفاً مجازی دوام طوالني مجازی را به

یي نخواهد برد. مهاجران کاکاوندی چنانچه بتوانند اجتماعات جا بهتکیه صرف بر آن ره 

های ادبي و هنری، مسجد و نظایر آن حفظ کنند  ای، انجمن در قالب هویت محله شهری را

عنوان افراد  این به جز بهگاه جدید هویت و خانه خود را حفظ کنند.  توانند در سکونت مي

 های اطراف تهران و کرج گمنام خواهند شد. ای در فضای گسترده شهرک ذره

طورکلي گستره خانه تا دیوارهای مسکن  دهد که به های این پژوهش نشان مي یافته

های اجتماعي  است. این بدان معناست که شدت و بسامد روابط و تماس شده منقبض

یي تنها بههای اخیر منجر  محدودتر شده است. تراکم روابط اجتماعيِ ناشي از تغییرات دهه

شهری در  بیشتر و زوال اجتماعات خودانگیخته شده است. نکته حائز اهمیت به مدیریت
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جمعیت، آنان را از  گستردةشود. اضطرار ناشي از مهاجرت  ایران معاصر مربوط مي

رهانیده است. شهرهای امروزین نباید « در خانه بودن»اندیشیدن در باب سکونت کردن یا 

به مکاني برای امور زیستي  ها آنهای  صرفاً فضایي برای اسکان باشند و تمام داشته

 بنانهادهطور خودجوش در آن  جایي است که باید اجتماعات انساني بهفروکاسته شود. شهر 

فزوني یابد که افراد برای اعتالی محل زندگي خویش  چنان آنشوند و تعلق به مکان در 

بدین روی تالش مدیریت شهری برای جلوگیری از  مشارکت فعالي در آن داشته باشند.

 ناپذیر است. أسیس فضاهای عمومي اجتنابای در شهر و اهتمام به ت گسترش روابط سرمایه

 تعارض منافع

 تعارض منافع نداریم
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