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Abstract  
Informal housing is a common style of urban growth in most developing 

countries and is organized somehow which is neither urban nor rural. This 

study aimed to understand the daily life experience of citizens in the suburbs 

of Hoveyzeh city in Khuzestan province. The research method in this 

research was based on the qualitative method in the form of data theory and 

the data collection technique was semi-structured interviews and 

participatory field observations. To achieve the research objectives, 20 

residents of these areas have been purposefully selected. Interviews 

continued until the saturation of data. After coding, 21 main categories of 

data emerged, each of which was analyzed based on the text of the 

interviews. In terms of conditions including (lack of support and skills, 

disregard for spatial justice, the need to change the space for social change, 

sense of abandonment, direct experience of war, actors' mental contexts, 

historical criticism of the produced space, marginalized lifestyle, acceptance 

and normal Marginal life, destiny and heredity, local dependence on interests 

and connections, combination of fear and narrative) and in the action-

interaction dimension (confrontation, conflict, comparison, feeling of despair 

in changing the situation, the blind cycle of poverty) and in Then there are 

the consequences (marginalization of the marginalized, the principles of the 

right to the city as a missing link, the combination of fear and narrative, self-

reliance) that have formed around a core category called (bio-luxury and 

return to habit). Finally, after extracting the findings, using the GIS, the 

relationship between location and the incidence of injuries is discussed and 
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the results are expressed analytically and graphically. Also, the results of the 

spatial analysis show that among the vulnerability components, most of 

Hoveyzeh's areas are exposed to security and psychological vulnerabilities. 

Keywords: Marginalization, Grounded Theory, Habitual, GIS, Hoveyzeh. 
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 یها بیآس ییو شناسا یننشیهیحاش یاجتماع یها هیبرساخت سو

با استفاده از سامانه اطالعات  زهیشهرستان هو یریپذ ستیز

 ییایجغراف

یاریشهرهیمرض

رانیاهواز، اهواز، ا چمران دیدانشگاه شه ،جامعه شناسی اریاستاد. 

 

 .رانیاهواز، اهواز، ا چمرن دیدانشگاه شه ،یعلوم اجتماع یکارشناسیدیفاطمهحم

 

  چکیده
شکلیازنحوهزیستواسکانغیررسمیشکلرایجرشدشهریدراکثرکشورهایدرحالتوسعهاست

شهرنشین نه روستانشینکه نه و دادهاند سامان را بررسیهدفاساسنیراباند. یندآرفپژوهشحاضر
روش.باشدمیاستانخوزستاندرشهرستانهویزهنشیندرمحالتحاشیهینینشهیحاشگیریتجربهشکل

هامصاحبهوتکنیکگردآوریدادهبنیادنظریهدادهۀبرروشکیفیبهشــیوتحقیقدراینپژوهشمبتنی
ونیمه ساختاریافته تحقیق اهداف به دستیابی برای است. بوده مشارکتی میدانی از02مشــاهدات نفر

هویزهانســاکن بهمناطق انتخابشــدهۀشــیو، مصاحبههدفمند اند. اشباع به رسیدن تا ادامههادادهها
 داشتند. دربعدشرایطشامل)مقولهاصلیازداده02بعدازکدگذاری، پدیدارشد. حمایتوفقدانها

توجهیبهعدالتفضایی،ضرورتتغییرفضابهتغییراجتماعی،حسرهاشدگی،تجربهمستقیممهارت،بی
انتقادتاریخیبهفضای بسترهایذهنیکنشگران، تقابل،تعامل)-(،دربعدکنشو...،دشدهیتولجنگ،

 مقایسه، وضعیتتعارضو تغییر در فقراحساساستیصال چرخه ، در و )( پیامدها شدننینشهیحاشبعد
(استنشینان،اصولحقبهشهربهعنوانحلقهمفقوده،تلفیقهراسوروایت،تکنیکخودحمایتیحاشیه

)ز نام به هسته یکمقوله حول عادتواره-یستالکچریکه بازگشتبه و شکلگرفتهفقیرانه ند.ا(
پذیریامنیتیوروحیپذیری،آسیبهایآسیبؤلفه،دربینمنتایجحاصلازتحلیلفضاییطبقهمچنین

دراکثرمناطقهویزهوجوددارد.

   .هوارعادت زه،یهو ،ییایسامانه اطالعات جغراف اد،یداده بن هینظر ،ینینش هیحاش :ها واژهکلید
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  مقدمه
هاتبدیلبهجنبشیفراگیروجهانیشدهاستاغلبدولتیخواهتوسعه،امروزهدرجهان 

ازگذراندنوملت هاخواهانتوسعههستندامامرادازتوسعهدراینمیانمتفاوتاست.

فراغت تا روزمره وامور اقتصادی خدماتاساسی به دسترسی بهبود تا مطلق فقر از ها

جهتبرخورداریازیکشهرزندگیاجتماعیونیزبهبودمستمروارتقایمداومکیفیت

زیستپذیر نسل، برای کاهشتوانایی بدون را کنونی نیازهایساکنان که هایشهری

شهریوزندگیاجتماعیکهستیزطیمحآلبینآیندهبرآوردهکندوبهیکرابطهایده

پایدارمی دراینبینکندوجودآنرا کهدرهستندیدرهمهجوامع،کسانداشتهباشد.

2وسامیبریسازفرهنگهستند.درمدلنینشهیحاش،هیقراردارندودرحاشیاصلانیجر

کسان2991) مای(، غالبیفرهنگتیبهحفظهولیکه جامعه دنبالتعاملبا به و خود

یاهیحاشیریگجهت،ستندین فاقد )"یتناسبفرهنگ"و Liu,2019دارند البته هنگام(.

وفیتوص نظر از برچسباطیاحتدیمشترکبایهایژگیافراد از استفاده خطر،هاکرد.

میقابلتوجهیفردیهاتفاوتوازحدشیبمیوتعمیسازشهیکل تواندرتجربهیرا

نیترمهماز،مشاهدهنمود.گذارندیکهبهاشتراکمیآندرگروهافرادتیریدردومد

سـده چنده طی که مشـکالت شـناسـان،این جامعه بحث مورد وتصاقاخیر اددانان

برنامه اخیراً و رسیاستمداران موضوع است، شهری یکمسئلهعنوانبهیشهرفقریزان

اقتصادیوفضاییاستکهطیدهه اجتماعی، هایگذشتهیکتغییراساسیدرپیچیده

آنرخداده بهضعفمطالعاتمربوطبه اینامرعمدتاً رویکردهایپیشیندراستکه

ایشدنحاشیه(.2991:9شود)موحدوولینوری،میشناخت،بررسیوتبیینفقرمربوط

شدن رانده حاشیه به به0یا تخصصی، متون از بسیاری در حاشیهکه آنعنوان از نشینی

یکیازبحثادشدهی پیشینهدرحوزه، ۀهایخودانگیختیفقرشهریوسکونتگاههایبا

شه محسوب Davis, 2011: 444) شودمیری نشینیحاشیه(. دوره ،کالسـیکدر

اصالحایمنطقـه درایندوره، چـارلزبدنامومتمایزازسایرمناطقبود. گرایانبیشتربا
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 19|وحمیدییاریشهر...؛ییوشناسایننشیهیحاشیاجتماعیهاهیبرساختسو

معجونیازخانهنینشهیبودندکهمناطقحاشموافـق2بـوت باتراکمزیادرا هایفرسوده،

و فقـر نمودتعریفمیضعفجمعیتـی، همکاران، و 2992)علیزاده :9) در. همچنین

0202)دیکشنریآکسفورد تعریفحاشیه( در ایجادنتیجهیافرآیند»نشینیچنینآمده؛

رویدادهایادرتصمیماتتوانندنمیونیستندکسیدراینخصوصکهمهمدراحساس

قرارتأثیر دردادنبگذارند، «ندارندقدرتیهیچآندرکهموقعیتیکسی

(Bullock,2020.)

هستندغیرقابلانکاریازشهرهایهایفرسودهشهریجزبافت امروزما با سهکه

مختلفاشکالدرمصالحنامرغوب،بدونسندبودن،تصرفیبودنزمینمشخص؛ویژگی

کندیمپیداتجلی هر در شرایطاجامعهو و سطحتوسعه یبراساسمقتضیاتتاریخی،

کهیکسویآنازردیگیماقتصادیواجتماعیویژهخودطیفیازانواعسرپناهرادربر

آبرامز چارلز خانه0نظر مقابل قطب در و دارند قرار خواجه لیکنخیابان مستقل های

جای بهداشتی و مناسب شهری تأسیسات و تسهیالت فاقد و روستاگونه کوچک،

اندبدونآنکهمسکنیدرازساکنینمساکنخلقالساعهگیرند.خیابانخواجهدرواقعمی

ترینیکیازحیاتی،هاآنجوییبرایوضعیتچارهبنابراین؛(2911:99کارباشد)پیران،

میمسئولیت شهری مدیران مانوئلباشدهای و استریپر عقیده به .9(0221 ترجیحات"(

"مسکونیبخشمهمیدردرکرشدشهریهستند تر، کهمازیرا تحوالتیرا جیحات،

پیچیدهوگاهناسازگارایکند.ترجیحاتمسکونیمجموعهنامیمایجادمیرااحیامیهاآن

ساختارهای تمام )و مکان غیره(، و اندازه قیمت، )تصدی، خانه به مربوط عوامل از

وستانوباداجتماعیونمادینآن(،امکاناترفاهی)مدارس،بلکهنحوهتعاملاجتماعی

خانواده(ونحوهدسترسیبهآناست.برایهرفرداینترجیحاتمتفاوتوهمچنیندر

 (.Booi & Boterman, 2020کند)طولزمانتغییرمی

سال تا ،0222براساستحلیلیکهتوسطبروکینگزمنتشرشد، درصد2020شهرها

سالدرصدافزایشیافتهاس2099حومهشهرکهیدرحالرشدنموده ،رشد0221توتا
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؛کهدرصدکاهشیافتهاست20.9حومهشهرهاکهیدرحالدرصدکاهش20.0شهرهابه

 Crai etباشد)مییستمیسینابرابربهوضوحنمایانگرچالشبرانگیزساختنزندگیتوسط

al,2021)نابرابر اساس جنسی. است نژاتیممکن گراد، سن، وضعیجنسشی، تی،

توانایاجتماعیاقتصاد .شودینشینیمباشدکهمنجربهحاشیهیگریهرعاملدایو/یی،

جاتیتوسطسازمانمللمتحدبهرسمیمطالعاتنیچنتیاهم کهییشناختهشدهاست،

باشدمیژهیموضوعوها(برابریجنسیتیوکاهشنابرابری)داریحداقلدوهدفتوسعهپا

(Welles,2021.)بافت سکونتگاه)هااین وغیررسمی(های ســاختار با زمانی ایران، در

صــالبتخاصــی پویاییو از نیازهایســاکنینخود برخوردارکارکردیمتناســببا

بوده سریع تغییرات و ناگهانی افزایش با لیکن اقشارژهیوبهاند، و روستائیان مهاجرت

اند.درنتیجهوضعیتتبدیلشدهسکونتتریننقطهشهریبراینبهدنبالارزادرآمدکم

اجتماعیو کناربیجدیداقتصادی، توجهیمدیریتشهریدرذهنیساکنینجدیددر

است)خزاییوشدههاآنبیشترها،سببفرسودگیارائهتسهیالت،جهتاحیایاینبافت

(.220:.299 رضویان،

بیشتراینمناطقدرشهرهایگیریهرچهشاهدشکلاکنونهمباوجوداینمسائل

مساحتبافتناکارآمدشهریدرخوزستان.هستیماستانخوزستانبزرگکشورازجمله

هکتار129هزارو1بیشازشهردراستاناست.09هکتارومربوطبه221هزارو29

تعدادمحالتمصوببافتناکارآمدهمچنینسکونتگاهغیررسمیدراستانوجوددارد،

بهجهتدراستانخوزستاننشینیحاشیهآفرینهایتحولابرتکانه.2محلهاست021شهری

نشیناندرتقسیمنصیبماندنخوشاصالحاتارضیدرجلگهکشاورزیخوزستانوبی

چون)خالیشدنشهرهایجنوبیاستانهمسالهعراقوایران.مجددزمین،وقوعجنگ

)... و هویزه سوسنگرد، تخریبزیرساختخرمشهر، آبادان،، و خرمشهر هایشهریدر

بمباراندشت و نفتومحاصره صنایعیچونپاالیشگاه انهدام دیگرشهرها، آزادگانو

تأسیساتمشابهوازکارافتادنصنایعومراکزبـزرگاشتغالوتأسیساتبندریخرمشهر،

دامنهخشکسالی های سددار احداث ریزگردها، متعدد هجوم تشکیلو و بزرگ های
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

.299ماهید02خبرگزاریتسنیم.2



 19|وحمیدییاریشهر...؛ییوشناسایننشیهیحاشیاجتماعیهاهیبرساختسو

هایمواصالتیودرمحاصرهقرارهاویاازبینرفتنراههاوبهزیرآبرفتنروستادریاچه

روستا از بسیاری ریشهگرفتن از بخشی تنها سدها، دریاچه تشکیل نتیجه در و هایها

باشد.هویزهمیازجملههایخوزستاننشینیدرشهرگسترشحاشیه

است.اینروستاییکوچکباجمعیتیمحدودبوده،قبلازانقالبشهرستانهویزه

صنعتیرشدخودرادرقبلازانقالبشروع شهرستانبهدلیلواقعشدندرمنطقهکامالً

وجمعیتیباحدودغرباستانخوزستانکیلومترمربعدر1992مساحتیحدودباکردو

خیزوتنهاشهریکهدردورانجنگتحمیلیبهعنواناولینشهرنفت جمعیتهزارنفر21

درتماماشزدهجنگبرایدفاعازخاکایرانباخاکوخونیکسانشدوآوازهمردم

پیچید دنیا ومرزنشینبهجهتزیخنفتدرصدمردماینشهرستان2.امروزکهیدرحال.

شهرستانهویزهاند.مجبوربهترکاینمناطقشدههایمنطقهمالیوضعفزیرساختفقر

نیروهاییریکارگبهبیکاریجوانان،عدمدرصدی91رخبادارابودنندرغربخوزستان

منطقه بومی بحث دشتآزادگاسایتدر و هویزه منطقه در نفتی بهای مردمدبینین،

طبقاعالمسازمانمسئولین،باالبودنتنشآبی ویزهودشتآزادگاننسبتبهمرزنشینه

خود(2999)آبوبرقخوزستانمیزانآوردآبسدکرخهنسبتبهیکدورهگذشته

هایهویزه،سوسنگردودشتآزادگانشوریآبدرشهرستانوافتهیکاهشدرصد21

مردماندشدهخشکهارودخانهو باالرفته استکه باعثشده اینمسئله ازو با منطقه

قیمتارزانیشانیکشاورزهایدستدادنزمین خریداریهاآنکهشرکتنفتبا را

2شوندکرددچارفقر بهدلیلاستانخوزستانعالوهبراینبسیاریازروستاهایاطراف.

ازاینمحالتتحتبازپیشرویوافزایشجمعیتبهشهراهوازملحقشدندکهامروزه

هایفاقدسندهزارنفرازجمعیتاهوازدرخانه222کهییتاجاشودادمیعنوانحاشیهی

روانشدنفاضالببهسمتکارونوایجادبویبددراطرافباشند.ازطرفی،ساکنمی

کهبا آیدشهربهشمارمیرودخانهومشکالتتنفسیوبویاییازدیگرمشکالتاینکالن

بهیکیازشهرهایپررونقوشدنلیتحولخواهانهقابلیتتبدگرایانهواندکنگاهتوسعه

 دارد؛ را خاورمیانه سطح در حتی پدیدهبنابراینمدرن چنین به توجه )اسکانای،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

22.2کدخبر2222مردادماه21خبرگزاریجمهوریاسالمی.2
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ابعادغیررسمی( گرفتن نظر در با خوزستان، استان فرهنگی، در اقتصادی، اجتماعی،

و توسعه چراکه داشته اساسی ضرورت سیاسی، حتی و چنینکالبدی  گسترش

سکونتگاه روز به روز هایی کالندر دومین خوزستان، کهاستان استانپشهری از س

.سازدیمافزونراهزارنفر12.هابیشازنشینخراسانرضویدررتبهدومتعدادحاشیه

تحلیل به پژوهشیکه است، موضوعمشخصشده مطالعاتمرتبطبا نگاهیبه با

باشدهایپذیریفضاییآسیب نشینانصورتگرفته حاشیه براساستجربه مناطقحاشیه

خصوص در بدینجهتپژوهشحاضر است. کنشگرانپرداختنشده تفسیر درکو

هدففهمفرایندفضاییزندگیروزمرهباهادروهمچنینکنشـتعاملآننشینحاشیه

راستاسؤاالتاصلیپژوهشبهشرحایندرصورتپذیرفتهاست.برساختحاشیهنشینان

:زیراست

بسترهای2 شکل. بر تأثیرگذار گسترشحاشیهاصلی و شهرگیری در ستاننشینی

0هویزه فرهنگیساکنین-بررسیوضعیتاجتماعی. ب9اقتصادیو ررسیمشکالتو.

رهایبهتدوینراهبردهاوراهکاکمک.2هویزهشهرستاننشینیدرسطحپیامدهایحاشیه

.هابهعنوانبخشازجامعهشهریعملیجهتبهبودکیفیتزندگیساکنیناینسکونتگاه

 نظری مالحظات 

پارادایمد مبنایواقعیتجهانیساختهکیفیر بر انسانیاستکه دانشامریبرساختۀ ،

شود؛میهانگاهابزاریکند.بهنظریهشودکهفردتجربهکردهاستودرآنزندگیمیمی

نظریه که اینمعنا فعلیبه وکاربرد نسبتمیزانفایده به حقیقتها درجۀصدقو شان،

بامتفاوتیدارند زمینه. )نظریۀ روشکیفی به درتوجه پژوهش، )پیمایش( کمی و ای(

نظریه کیفی، میمرحلۀ بهها گیرنراهنمایعمومیپژوهشۀمنزلتوانند قرار مدنظر درد.

روشنظرینشینیحاشیهۀالعمط به و نظریهدادهۀ یافته مقوالتظهور از متأثر و هایبنیاد

مفاهیمومقوالتظهوریافتهمورداستفادهقراربهدودستهعمدهبرایتبییننشینیحاشیه

می نگاگیرند. بهگهی چارچوبذرا شهری، مسکن نظری مشابهکمهای وبیش

شناسیشهردرجامعهشناسیشهروشهرنشینیاست.جامعههاینظریموجوددرچارچوب
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شناختییادیدگاهبوماستکهعبارتنداز:تاکنونبههفتدیدگاهاشارهکردهینیشهرنشو

جمعیتکولوژیک،ا دموگرافیک،دیدگاه یا روانشناختی یادیدگاه اجتماعی شناسی

فنوپسیکولوژیک،س تکنولوژیک،شناختیدیدگاه تاریخیا یادیدگاه نگارانه

دیدگاهوبرییاتأکیدبرقدرت،مدیریتوسازماناجتماعیوباالخرههیستوریوگرافیک،

میالدیبایدازدودیدگاهدیگر92و2.ۀالبتهباتحوالتدهدیدگاهاقتصادسیاسیفضا.

البنظریفرادرقهمآندیدگاهمصرفودیدگاهشهرجهانینیزیادکردکهعبارتنداز:

دیدگاه.ساختارگرایی این تمامی در است،چه مشترک ها برهالیوتحلهیتجزتمرکز

فعالیت است. یکایکخانوارها چارچوبیالگوهاهای این در نیز مسکن به دستیابی

اندیشمندانیدیگربهجایتأکیدبرانتخابوقدرتمقابل، ردگیرند.قرارمییموردبررس

 زمین سر بر اجتماعی تضادهای از خانوارها نمودهادکردهیخرید استدالل کهو اند

هایمنفردخانوارهامحصولتصمیمیکاربریزمین،درعرصهشدهحادثهایدگرگونی

بدونساخت و آزاد بازار مسکننیست،در فضایبهزمینو فضایشهریووبلکه یژه

برایشکل بازیقدرت،ۀمسکنوعرضگیریتقاضا از رقابت،مسکندرجوّیآکنده

بدهدتضادودرگیریرخمی توجهیبهساختقدرتنهادهایدخیلوکنشگراندری.

ستیز، تحلیلحالرقابتو میانمییمسئلهواقعیامکان از :29.2)پیران،بردمسکنرا

وبر،ماکسیهایمشغولازدلگردد.یکیبازمی2ننگرشیبهآثارماکسوبرنیادچنیب(.91

فرصت بود.توزیع زندگی فرصتهای او زندگیبرای عرصهای از کاالیۀعبارتند

هایزندگیوبرتوزیعفرصتشرایطزندگیبیرونیوتجاربزندگیخصوصی.مصرفی،

قشربند الگوهای جامعیو قدرتدر نامتعادل و ناهمگون توزیع از ناشی را ۀاجتماعی

یتؤاجتماعیدرسهعرصهقابلریداندوعقیدهداردکهقدرتناهمگونوقشربندمی

اجتماعیبرایوبربهمعنایۀطبقاقتصادی.ۀعرصواجتماعیۀعرصسیاسی،ۀعرصاست.

انتخاب استکه زندگیافرادی فرصتهای یو دارند.های کسبدرآمد برای کسانی

نیز طبقه هم افراد مصرف سمتالگوهای میبه میل اسکانهمین.کندیکسانی امر

به را میخانوارها پایهشدتطبقاتی بر و بخشکند خانوار توان بهی را شهر هر های
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. weber 
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اشغالۀسرانفضایزیستی،بازهمبراساستوانمالیخانوارها،دهد.میگروهیاختصاص

زپایداریسرپناه، حتیعناصر و مقاومتسرپناه دهیشناختییبایو هافضایمسکونیو

ا.گیردشودوساختارمناطقمسکونیدرشهرهاشکلمیمییدیگرتعیینمقوله جادیبا

الیمتشکلشهرریغدستانیته،یاجتماعاتآلونکاییررسمیغیهاسکونتگاه یهاهیو

آورندیمبهکفیپناهسرشوند،یمتوسطخواندهمیطبقهکهمسامحتاًییهاگروهنیریز

مهم به هزۀنیحذفهزیعنیخود،یآرزونیترو سبد از دستیهانهیمسکن خانوار

پ.شودیازآنانمیوپوشاکبخشهیبهترتغذتیضعکهسببوابندییم نیچنشیدایبا

یااجارهیهامکانستند،یکهقادربهتملکسرپناهنیشهردستانیتهریسا،ییهاسکونتگاه

(.2912ران،یپ)نهندیمنیبربالیسقفریهرحالشبدرزوبهآورندیبهدستم

 ماهمچنیندر کسیستیردیدگاه مالکیتمسکن، فقدان جمله شهریاز شدید فقر

بیکاریوفقر،است.یکارگروسایرتهدیستانشهرییکیازپارامترهایبازتولیدطبقه

یسپاهذخیرهکاراستکهخودعاملتعییندستمزددرسطحیبخورونمیرتلقیسازنده

یکارگروضرورتبنیادینباالرفتنسطحزندگیآحادمردمطبقهالبتهمبارزاتشود.می

اثرتولیدانبو تولیدکهدر هازجملهکارگرانوتهیدستانشهریبرایحلمشکلمازاد

ۀومسئلشدنیهایرفاهگسترتاقبلازفرایندجهانآیدازیکسووپیدایشدولتپدیدمی

ازسویدیگر،انطباقساختاریکهازجملهدربحثسیاستتعدیلمنعکسشدهاست،

حداقل تعیین جوامعسبب در را شهری تهیدستان و کارگران زندگی و شده دستمزد

انبوهتهیدستانشهریبه.استپیشرفتهارتقاءبخشیده ویژهدرجهانسومکهدرحیطهامّا

مجبورندبههرنوعگیرند،هایصنفیکارگرانمتشکلقرارنمیهاوتشکلعملاتحادیه

خانواده و خود و شکم کردن سیر برای دهندشغلی در تن خود شهریت.ی هیدستان

(29.2:91)پیران، اندرسمیغیرمتشکلجهانسومپدیدآورندگانصدهاسکونتگاهغیر

مسئلهاجتماعیپیچیدهدربستریازتعامالتکهیکنشینیبهعنواناشیهدرواقعح

(براینباورندکه0222وهمکارانش)2.زولوگیردازعواملبسیاریاستشکلمیمتأثر

بههمیننشینبرخالفعقایدوباورهایمردم،بهشدتپویاوناهمگناست.مناطقحاشیه
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دلیل،بایدباتوجهخاستگاههرمنطقهوشرایطویژۀآنموضوعموردبررسیقرارگیرد.

اسلیوزاس0221)2زینگ و فالکو و سیاسی عوامل شاخص0222)0( کالبدی،(، های

(پویاییرشدجمعیت،توپوگرافیمحلیو0222وهمکاران)9اقتصادیواجتماعی،روی

مهمسیاست را دولت میهای بیان پدیده این گسترش در عامل وترین )صادقی کند

(.2999:221همکاران،

کوشندتاانواعشهرنشینیهایشهریفعالدرسراسرجهانمیجنبشدردستهدوم،

پایدار و نوعیشهرگراییدموکراتیکشهروندمدار با کنونیرا سوداگرانۀ و سودمحور

شهروندانیکهمشارکتاثربخشدرامورمدیریتجایگزینسازند،باشهرهاییمتعلقبه

رسانیعدالتیشهریآسیبشهری،حقبهشهر،مسکنوحقانتخابدارند،ودربرابربی

(.2991:1تفاوتنیستند)برنر،زیستبیبهمحیط

تحلیلیاستکهازتجربۀعملدرایجادامکاناتبالقوهجامعۀ،ظریۀشهریانتقادین

گیرد،وهدفنظریهانتقادینشاندادنوشکلبخشیدنبهمسیرشئتمیشهریموجودن

 است)برنر، 2991آینده مارکوزهپ(.29: شهریانتقادیراسه2یتر نظریه اساسیدر گام

هایمسئلهوشفافافشاکردندرمعنایتحلیلریشه.داندمیافشا،پیشنهادوسیاسیکردن

و آنکردن به تحلیل این میییهاانتقال و دارند نیاز تحلیل این به راکه آن توانند

کارگیرندبه معنایکارکردن. ووپیشنهادکردنبه پیشنهادها هایواقعیاستراتژیارائه

ترکندتاافشاژرفشهریانتقادیبایدکمکیۀنظراست.برایدستیابیبهنتایجمطلوب

معنایوضوحبخشیدنبهکردننیزبهیاسیشودونیازبهیکپاسخسیاسیرانشاندهد.س

یابیحولپیشنهادهاازطریقتأثیرگذاریبرهایکنشسیاسیوپشتیبانیازسازماناستلزام

لوفوربهحاشیهراندهشدنرابهمفهومحقبه(.212:.299)محمدیواداک،استکنش

داریوانمحصولاولیهسرمایهعنشهرها،بهۀهایفقیرنشیندرحاشیحلهم،شهرپیوندداده

Lefebvre, 1991: 316)گرددمحسوبمی محروم(. امکاناتشهری، از که طبقه این
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بهرهشدهوبدینترتیب،ازحقشهریبیشهرهاراندهیۀاند،بهتدریجازمرکزبهحاشگشته

اعیرابههماجتمکندکهامرفیزیکی،ذهنیوایراعرضهمینظریهفضاییگانه.مانندمی

می نشانهپیوند و تاریخی جغرافیایی، تحلیل خود، طرح در او همشناسانهزند. در را

میمی تمرکز اینموضوع بر و زمانآمیزد طول در جوامعگوناگونچگونه ازکندکه

میفضاییخاص برخوردار معنا در نیز و شکل در شده فقرنیرابهشوند. اساسمسئلۀ

بافت میشهرییکیازمشکالتاصلیدر مختلفیچونهایفرسوده ابعاد در باشدکه

.ظهوریافتهاستهاومحرومیتازقابلیتعدمامنیتدرمالکیت

( مقدم صالحی و 2222مطالعاتخیرالدین عنوان با پژوهشی در توانمندسازی"(

)موردکاویمحلهفرحزادهایغیررسمیباگذرازرویکردنیااسکان بهداراییمبنا؛ زمبنا

رسیدندکه"تهران( ایننتیجه شبکهبه قدرتمندغیررسمیبیننهادهایوجود هاینسبتاً

ها،سرمایهاجتماعیباالوروددرهفرحزادمردمیفعال،نهادهایمذهبیوساکنانوقومیت

مطالعهیهاییههستند.متناسبباداراهایاینمحدودهایکالبدیمحلهازداراییوسرمایه

برنامه شده، اجرایونهادهایمجریمشخصشدهدارتیهایاقداماولوواحصا با اندتا

کاهشآسیببرنامه معیشتو شرایطزیستو بهبود فرحزادها محله هایاجتماعیدر

گردد ).محقق احدنژاد و پژوهشرسولی در عنوان2222همچنین با )" اهمیتتحلیل

نفعانیهایفرسودهشهریباتاکیدبرذعملکردعواملکلیدیموفقیتدربازآفرینیبافت

زنجان شهر موردی: بافت20"()مطالعه بازآفرینی نقششاخصدر شهر فرسوده های

ترینبازیگردارایاند،دراینمیاننهادهایمدیریتشهریبهعنواناصلیکلیدیداشته

ت قدرت رقابتثأبیشترین بسیجیرگذاری، باپذیری، که است بوده بازآفرینی در کننده

برمشارکتشهرونداندربازآفرینیداشتهاست.أاجماعدیگربازیگرانبیشترینت کیدرا

خواستاراولویتاولوتمرکزبرافزایشمشارکتشهروندان، IPA درنهایتنتایجحاصل

رفاه خدمات بهبود و تاریخی آثار ادامهبرهمچنینواستبودهاقامتی-یجذابیت

ها،کاربریسازگاریتفریحی،امکاناتبهبوددرآمدها،بهبودآلودگی،کاهشفرایندهای

داشتهتأکیداساسینیازهایسازیبرآوردهوخاطرتعلقبهبودعمومی،ونقلحملبهبود

است.



 11|وحمیدییاریشهر...؛ییوشناسایننشیهیحاشیاجتماعیهاهیبرساختسو

-تأثیراتفقرشهریبرساختارفضایی"(درارتباطبا2999میرحسینیوامانپور)

 ،هایاجتماعیاحســاسناامنیاجتماعی،دسترسینداشتنبهامکاناتوفرصت"کالبدی

ثباتنداشتن همسطح، ناحیه، غیربومیدر همسایگان ازنظررضایتاز همسایگان بودن

.باشدیمکالبدیبافتفرسودهشهریهامؤلفهازاقتصادیودرآمدی

( همکاران و 2992موحد عنوان با پژوهشی در درینینشهیعلتحاشیابیشهیر"(

زدهداشتهثیراتیکهاینپدیدهبرساکنانمناطقجنگأجنگوت،"اهوازروستایمالشیه

 نمودهمشخصروستایمالشیهنشینیدرحاشیهوگسترشیریگشکلعاملنیترمهمرا

است.

حاشیهنشینانشهریوتجربۀرنج"(درتحقیقخودباعنوان.299محمدیواداک)

"اجتماعی نشان تحقیق دهدیمنتایج رهاشدگی، محله، از دلزدگی ی،اعتمادیبکه

احساساستیصالازجملهمضامینمرتبطبارنجاجتماعیدرمیدانمطالعهاست.همچنین

عمل تصاحبامالک، هایخدماتیشهریوناتوانیخودحاشیهنشینانکردسازمانشیوه

عواملمرتبطباسلسلهمراتبسلطهاست.نیتریمحورنابیر

آیاشهرهایاحومهشهرهاکیفیتباالتریاز"(،درتحقیقیباعنوان0229)2موریس

 ارائه را دهندیمزندگی مکان شهردرون؟ رفاه و دسترسی فعالیت، الگوهای "ذهنیی،

حومه منتقدان، داد نشان را آمریکایی کسلعنوانبههای زیباییمکانی نظر از کننده،

ستیزطیمحناخوشایند،انزوایاجتماعی،ناسالم،ازنظرمحیطیناسالموعدمدسترسیبه

 .رندیگیمبهسخره

ب0202)0چراغیسوهی ملیالمللنیبیهاحران( نابرابریو بازارییهایغالباً در را

اززمیکهافرادنامتعارفکندیمکاربرجسته دهد.یقرارمریتحتتأثیاهیحاشیهانهیرا

تغ29-دیکوویریگهمه دلیناشراتییو به جامعه در آن یگذارفاصلهتیرعالیاز

رانشاندادهاستودرضیتبعاتیوتجربناسببهکارمیدردسترسی،نابرابریاجتماع

اریپذبیآستیازجمعیاریبسهجینت تأثاالتیدر اقتصادویدتریشداریبسریمتحده بر
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بدوندستمزدیکهکاراضافیزنانی،تعارضنقشواسترسبراتی.درنهااندداشتهکار

 .ردیگیمقراریموردبررس،مراقبتفی،ازجملهوظاکنندیمتیریرامد

)2ساسمن همکاران 0202و مطالعه در ازریتأثیچگونگیررسب"( برداشتافراد

سحاشیه فضایاسینشینی اقتصادیی، و مدآنیندگینمای با رابطه در پسماندتیریها

دفعزبالهخودیهاوهیجامعهازشیدادکهاکثراعضانشان"یاهیحاشیاجامعهمحققانبر

جادیدرایاحساسناتوانشدیمدتباعثمیراندنطوالنهیحاشبهنیهستند،اماایناراض

باشندرییتغ داشته فرد مصاحبهمرحلهدر تغ. که بودند معتقد سطحدیبارییشوندگان در

یاست.دولتشهرداریعنی،یسطحنهادگرانیبازتیحماباجامعهآغازواجراشود

تبعیض،خشونتوشفادرجوامع"(درپژوهشیباعنوان0202وهمکاران)0گومز

جامعههیکهخودرادرحاشیافرادوجوامع"هایدرمانبادرنظرگرفتنراهنینشهیحاش

-شدهادهقراردزیآمضیظالمانهوتبعیهااستیها،نهادهاوسستمی،توسطسنندیبیمیاصل

مختلفتبع انواع تبعی)نژادپرستضیاند. هراسیتیجنسضی، اسالم ی، اغلببا گریکدی(

.شودیراندنوادامهستممهیمختلفبهحاشیهامنجربهشکلکنند،کهیمیتالق

کیدبهبعدیاابعادخاصیازأشدهباتانجامهایپژوهش،دهدسوابقپژوهشنشانمی

ایاقدامبهبررسیاینهرکدامازجنبهپرداختـهوهایفضاییخاصیومؤلفهپذیریزیست

بهمهمپرداخته اند. موریسعنواننمونه شاخصزیستپذیریبه یزیبایشناختیوهابا

 به دسترسی ستیزطیمحعدم ، حاشیهساسمن از سبرداشتافراد فضایاسینشینی ویی،

هادر،گومزبهبررسینقشسیاستپسماندتیریهادررابطهبامدآنیندگینمایاقتصاد

محمدی میرحسینیو،شهریهایخدماتیعملکردسازمانبهتبعیضوبهحاشیهراندن،

وهمچنیننحوهتعلقهویتیوهایآموزشیوجمعیتیهمکارانشانباشاخصوامانپور

 بررسـیمکانیو پایداریشهریپرداختهزیستبـه مدنظرپذیریو با تحقیقحاضر اند.

دادن زیستگلخانهوارهعادتقرار و حاشیهها تجربه خود که نشینانی حاشیه نشینیای

بنیادبهدنبالدرکوتفسیرکنشگرانازبرساختحاشیهدارند نشینیباروشنظریهداده
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 هایهایشهریناکارآمد)سکونتگاهبافتدرواقعنوآوریپژوهشمزبوربررسـیاست.

نگـرش تبیـین و غیررسـمی( شاخصمؤلفه، و بافتزیستپذیریهایها هایمزبوردر

.باشدمی

 روش

 ازروشکیفیواستراتژیتئوریدادهتوجهبهموضوعوماهیتپژوهشاینپژوهشبا

وباهدفبناشده0استفادهشدهاست.اینروشبرمبانیفلسفیکنشمتقابلنمادین2بنیاد

استفادهازایجادنظریهجدیدیااصالحنظریه یخامتدوینشدهاستهادادههایقبلیبا

پوتنام و 9)کران ،0229 مشارکت(. پژوهشحاضرکنندگان حاشیه02، از ونفر نشینان

مدت به که هستند هویزه شهرستان در وارد تازه واقع22مهاجران مصاحبه مورد دقیقه

نظرییریگهدفمندشروعوبراساسنمونهیریگدراینبخش،پژوهشبانمونهاند.شده

هاازتکنیکمصاحبۀیدادهیافت.درپژوهشحاضربرایگردآورهاادامهتااشباعداده

 ساختاریافته یافتهشدهاستفادهنیمه اعتبار بررسی برای تکنیکاست. از مصاحبه های

ۀهایویژایاستفادهشدهاست.همچنینبااستفادهازرویهخودبازبینیمحققوتثلیثداده

ودنتحقیقهایمصاحبهبررسیگردیدهاست.باتوجهبهرویشیبکدگذاریپایایییافته

هاباهماهنگیقبلیودرمصاحبهاختصاصیدرحینمصاحبهپدیدارشد.سؤاالتکیفی،

بعدازکسباجازههمچنین،.دهاانجامشمحیطخلوتبارعایتحقوقاخالقیآزمودنی

گردید.وتحلیلثبتشوندگانجریانمصاحبهازطریقضبطصوتجهتتجزیهازمصاحبه

هاینیمهساختاریافتهانجامشدوبعدازهاازطریقمصاحبهگردآوریدادهدراینپژوهش،

ازبامطلعینکلیدیشدهانجامهایمصاحبهها،دادهوتحلیلتجزیهمنظورهابهاتماممصاحبه

سهدرکوربینواستراسروشبامطابقومداومایمقایسهتحلیلروشبهوپیادهنوار

ۀتحلیلشدند.درمرحلگزینشی،وکدگذاریمحوریدگذاریباز،ککدگذاریمرحلۀ

استفادهازعبارتکدگذاریبازمتنمصاحبه هاخطبهخطوکلمهبهکلمهبررسیوبا
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مرحلۀ در توسطپژوهشگرانکدگذاریگردید. استنباطشده متنیا در کلیدیموجود

کدگذاریمحوری،کدهایمشابهازنظرماهیتومعنادریکطبقهقرارگرفتند.طبقاتو

خواص تا شد بعدیمقایسه مصاحبه با مصاحبه روابطمشترکبینآنکدهایهر هاو

شناساییشوند.سپسطبقاتمشابهبهلحاظمفهومیوخصوصایتدرهمادغامگردیدو

ودرنهایتدرمرحلهانددادهتریراتشکیلوطبقاتوسیعقرارگرفتهحولمحورمشترکی

طبقات روی بر بیشتر تمرکز با انتخابی زیر کدگذاری طبقاتو بین ارتباط )مقوالت(

.شودیموطبقهاصلیایجادشدهیبررسطبقات

 پژوهش کنندگان مشارکتمشخصات  .9جدول 

 منطقه سن جنسیت کد
وضعیت 

 تأهل
 منطقه سن جنسیت کد تحصیالت

وضعیت 

 تأهل
 تحصیالت

دیپلم متأهلرفیع01زن22سوادبیمتأهلنعامهبنی19مرد2

ابتدایی متأهلمعرض09مرد20 سوادبی متأهلنعامهبنی.2مرد0

سوادبی متأهلمعرض02مرد29 سوادبی متأهلنعامهبنی99مرد9

سوادبی متأهلمعرض10زن22سیکل متأهلنعامهبنی00زن2

 سوادبی مجردمعرض12زن21دیپلممجردرفیع02زن1

10مرد21سوادبی متأهلرفیع22زن1
بیت

کوار
 سوادبیمتأهل

90مرد21ابتدایی متأهلرفیع01مرد1
بیت

کوار
 سوادبی متأهل

92مرد.2ابتدایی متأهلرفیع11مرد.
بیت

کوار
لیسانس متأهل

.2مرد29سوادبی متأهلرفیع01مرد9
بیت

کوار
دیپلممجرد

12زن02لیسانسمتأهلرفیع90مرد22
بیت

کوار
سوادبیمتأهل
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 های تحقیقیافته

تجزیه بخشنتیجۀ این مصاحبهدر مشارکتوتحلیل با کیفی آوردههایعمیق کنندگان

یشائبههایتحقیقوهمچنینکاهششدهاست.برایافزایشاعتباروقابلیتاعتمادیافته

استنادشدهاست.کنندگانمشارکتیهاقولتفسیرهایشخصیبهبرخیازنقلو

 واقعه ها و شرایط علی وقوع. زمینه9

زمینه از مراد پدیده بافتیاستکه اینپژوهشهمان در وقوعیموردبررسها آنبه در

است. میپیوسته وقوعپدیده شرایطاینبافتشاملچندسالقبلاز همه اگرچه باشد.

عنوانشروطواگرچهبهاندنداشتهنظرموردنظررابطهعلّیمستقیمباوقوعپدیدهمورد

ادامهتوضیحاتهردراند،اماشروطالزمبرایوقوعپدیدهموردنظرهستند.کافینبوده

شرایطبراساستفسیر اصلیمربوطبه مقوالتفرعیو ارائهمشارکتیکاز کنندگان

:شودیم

مصاحبه تحلیل و اولیه مفاهیم استخراج و کیفی عمیق آنبندمقولههای نشانی ها

می ارگانفضایبازنماییمردمی"دهد، سلطه و سرمایه مقوالت"هایدولتیاز یکیاز

یفضاداختانتقادیتاریخیبهپر"یمقولهفرعیاصلیاینپژوهشاستکهدربردارنده

درادامهبدانپرداختهشدهاست.؛کهاست"دشدهیتول

 دشدهیتولی داخت انتقادی تاریخی به فضا. پر9-9

مصاحبه محلهدر ساکنین با که هایی درها گرفت صورت مجاور مناطق کسبه و

سکونتدرایناالتیکهمربوطبهؤهایشانبهسهایشانازمحلونوعواکنشتوصیف

بود بودییهایداورشیپوارزیابینوعیمناطق نهفته تفاسیرمنفی طبق .

ویژگیکنندگانمشارکت با ملترا به پاسخ دولتدر نسبی بسترهایناتوانی و ها

آشک میمحیطی ار اشاره مورد مضامین از برخی به ذیل در کنندگانمشارکتکند.

طبقنظرلوفور خواهیمنمود. نیبهرااشاره مقایسهوفضاینامساعدزندگیاساس،

فضایبازنماییمردمقراردرحیطهزیستبومامروزبابازگشتبهعادتوارهگذشته



 9011زمستان| 91هشمار |ششمسال|یاومنطقهیتوسعهشهریزیربرنامهفصلنامه  | 910

کهکنترلچندانیبرتولیدفضاییاستهااززندگیدرگیرد؛زیرابخشیازتجربهمی

.ونگهداریوتغیرآنندارند
اوزندگیاوبهوجودآمده،زیستروزمرههایکهدردلجریانساله(19حمید)

حکومتاسالمیشروع"استکهبگوید:رابهتفکردرمورداینمسئلهواداشته
افسوسرفتنشاهرابخوریماینهادنبالبیرونمینیبشهایمابود،حاالبایدبدبختی

آرزوداشتمکههیچموقعانقالبتحققپیدااندمردمهاهستند،مقصرکردنعرب
نبودیمانقالبکردینم دیوانه چیزشظاهریه اینحکومتمتنفرمچونهمه از

 ."کردیم

  :جنگ میتجربه مستق. 2-9

یایرانبهطورعامودراستنخوزستانبهشهرهاکالنیمهاجرتدرهاانیجرزمانوقوع

یاینجریاناتدالیلمشترکیراابیشهیرصورتخاصدریکبرههزمانیاتفاقافتادهو

می مهمبازگو از که آنسازد ترین و نفت اکتشاف بحث نفتی،ها شهرهای پیدایش

 اصالحات ارضی است. جنگتحمیلی و انقالب وقوع تفاسیر کنندگانشارکتمطبق

قرارداشتندواکنونکنندگاندیمردمدرگذشتهدرزمرهکشاورزانوتولنیبخشعمدها

شدند.لیشهرتبدهیکنندهودرحاشمصرفتیبهجمع
جنگباعثویرانی"کند:ساله(تجربهخویشرادراینبارهبیانمی11حمید)
خونه بعدم شد توانزدهجنگهامون کردن وخطابمون خانه بازسازی ایی

خونه نداشتیم. کنهحمایتنمیآزمونهایکلنگیساختیمدولتمزندگیمونرو
 ."بعدازجنگروزبهروزفقیرترشدیماصالً

  دشدهیتول. بسترهای ذهنی کنشگرانه از فضای 3-9

واژه دشدهیتولفضای واره عادت قومیازجادشدهیایا نوعیوبرچسب وجود

وتفکیکشدهازمتنشهریکهعمدتاًفضاییووجودنوعیقلمروگزینیجدایی مجزا

منفیاهالییهانگرش،کنندگانمشارکتطبقتفاسیر.دهندیمنسبت«عرب»هابهفارس

محله به صاحبهایعربمحالتمجاور افراد با روابطاجتماعی فقدان و یکسو از
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جدایدهندهدرساکنینازسویدیگر،نشانپایگاهاجتماعیباالوقویبودنهویتقومی

هاازفرآیندهاومحیطونهصرفاًمکانیوفضاییاهالیمحلهعربیشناختجامعهیافتادگ

یژگیو.شهریاست برایغریبه زیمل حاشیهشمردیبرمهاییکه با منطبق هماهنگو

نشینان منطقه از.استاین عضوی و آمده شهر به عشایریکه روستاییو عمدتاً افراد

بیرونازفرهنگ()مجاورتمکانیشهردرعینزیستندرونانداماساکنینشهریشده

آن اجتماعی فرآیندهای و شهری و دارند برچسبفرهنگخردهقرار گاهی آنان

.خوردیم«منحرف»وحتیدرمواردی«افتادهعقب»
میس90)سجاد روایت چنین این"کند:اله( ما، از داره تنفر میخواندولت ها
."ایمیخوانماراازشهردورکنندهاروبهفنابدن،بههرشیوهعرب

 تغییر اجتماعی ضرورت تغییر فضا به. 0-9

م به بزرگاینمقوله قدرتریانع و کهتر دارد نهادهایاصلیاجتماعیمربوطاشاره به

عمومیحلهرگونهراهیعنیمالکیتخصوصیبرزمینومنابعکهنفیمالکیت،باشدیم

.تماعیاستاج باور هرسازمانفرافردیکنندگانمشارکتیه پیشتناسبفرضوجود

تغییراجتماعیباشد،تسلطسامانیاجتماعیاستکهکهبرخاستهازضرورتتغییرفضابه

نهادیعمومیقراردهدکهبرمبنایمصالحجمعیوبارزمینومنابعتولیدفضارادراختیا

داراننیهاومنابعازدستزممستلزمبیرونکشیدنزمیننظارتهمگانیعملکند.ایننیز

آن افرادیاستکه درهاو نگهرا خود داشتهاختیار بدونشکتحققاینامر یکاند.

.نخواهدبودمنطقههویزهنشینانحاشیهطلبدکهچندانهمتابعاختیارمیبزرگیدگرگون

نهآبادسازی،کندیمدولتخرابکاری"گوید:ساله(دراینرابطهمی90محمد)
یمارومیگیرهچرانمیزارنراحتزندگیکنیماوهانیزمزوربهشهرداریمیاد

کنیمکهیزندگیمیامنطقهمادرکهیحالخیلیفقیرندرمردمدهد؛ادامهمی
نمی رسیدگی منطقه به چرا پس دارد. وجود "کنندنفت طبق. مضامینبر

کاربریاراضیکهبایدبهساماندهیوتنظیمروابطکنندگان،مقرراتمشارکت
عاملیبرایدوگانگیمتن منجرشود، فضا وجودآمدن-جمعیتبا به و حاشیه
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شهری فضاهای در بازندگانی و استیامنطقه-برندگان ،گریدعبارتهب؛شده
که استموجبگشته نهفته مقررات این درون که بهکژکارکردهایی تمایل

سمترویکردهایمکملوحتیجایگزینکهکارکردهایمنفیمقرراتشهری
.راجبرانکنندبیشترشود

 ی به عدالت فضاییتوجه یب. 1-9

بهآثاریتوجهییابیکیازدالیلبروزمسائلناشیازشهرنشینیوشهرگراییکمتوجهی

کالبدیواقتصادی-عدالتفضاییدرکشورهااست.مناطقفقیرشهریدرابعاداجتماعی

انزواورکوددچارشهریمناطقسایربانسبترامناطقاینکههستندییهاشاخصدارای

)قاسمیسیانیوابدییمعینینمودرسمیغیریهاسکونتگاهشکلبهینوعبهوسازدیم

2991همکاران، نابرابریدرسطوحتوسعهشوندگانتصریحنمودهمصاحبه(. انددرهویزه

.باشدیمهایزیرساختیهایشهرستانبهدلیلتوزیعناهمگونشاخصدربینبخش
می01سهیال) اینزمینه تجاربخویشدر بیان با ساله( امکانات"گوید: هنوز

 هیچخدماتیدرمنطقهضروریزندگیرا درحدسیرشدنه. نداریمزندگیما
."وجودنداردماهمفقطبهخاطرعالقهبهزندگیدرروستااینجاموندیم

 . فقدان مهارت و حمایت6-9

حاشیه در زندگی از استکه شرایطی دستحاصل به تحمیلدیآیمنشینی فرد بر و

یخودرادراینمواقعافزایشهامهارتکهشودینمتوانوفرصتبهاوداده؛وشودیم

دهد.
( تجربهرضا 09بخشیاز چنیناست: ازدولتفقطاسمشهستیعنی"ساله(

نمی تحویلمون اصالً نمبینه رو ما اعتراضات مسئوالن فکرگیرن بعدبه نیستند.
امیر"یمردممطالبگاسمشرومیزارنعدم "د:گویساله(دراینزمینهمی12) .

چونسرمایهوسواددرستینداریمخوبدهینمیگذارهیسرمادولتبهمامجوز
 آزموننباید رو زندگیمون تا کنه کمکون کنه کنیموجورجمعحمایت
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زندگی تحمل بازم صفره، زیر ما عالقهمیکنیمهای عشایری زندگی به چون
."داریم

یافته بهمشارکتدهدبرخیازهایپژوهشنشانمیهمچنانکه مواجه کنندگاندر

هایها،باهدفمدیریتاوضاعوانطباقباشرایطجدیداستراتژیاینواکنشوتکانه

 هابهآناشارهخواهدشد.تعامل-اندکهدربخشکنشمتعددیرابکارگرفته

 نشینی مفاهیم و مقوالت مرتبط با شرایط علی منجر به حاشیه .2جدول 

 مقوله اصلی محوریمقوالت  مفاهیم

شاه، رفتن افسوس اسالمی، حکومت با بدبختی شروع

هایکلکی،عدمحمایتازسویبدبختیوجنگ،خونه

تنفرازحکومت، ظاهریبودنحکومتاسالمی، دولت،

یدولت،هاوعدهآرزویعدمتحققانقالب،عدمتحقق

بعدازجنگرشانیفقعدمتفاوتبینمردمدرزمانشاه،

داختانتقادیتاریخیپر

دشدهیتولیبهفضا

فضایبازنمایی

ازسرمایهومردمی

هایسلطهارگان

 دولتی

اجتماعی مناطق-مشکالت به رسیدگی عدم اقتصادی،

کمبرخوردار،ناتوانیدولتدرپاسخبهمسائلفرهنگی،

تیمحرومفقرمعیشتی،شرایطناگواراقتصادی،بیکاری،

حسرهاشدگی

 ویرانی مهاجرت، و هاخانهجنگ خطابزدهجنگ،

کردن،عدمتواناییبازسازیمناطق
تجربهمستقیمجنگ

،سیاسیکردنمباحثوهاعربها،تنفرازسرکوبعرب

اعتراضات،برکناریاصلعامیتدرنظاماجتماعی
بسترهایذهنیکنشگرانهاز

دشدهیتولفضای

تغییرکاربریاراضیکشاورزی،تغییرنقشازتولیدکننده

 کنندهمصرفبه زیخنفت، خرید مناطق، هانیزمبودن

کشاورزی،زارشورهدولت،هاتوسط زمین بودن

 هانیزمزورگیری ازم،هایشهردارتوسط هاجرت

روستاهاجهتدسترسیبهخدمات مناطق،بهیتوجهیب،

اصالحاتارضیدیوارکشیدندورشهرها،

تغییرضرورتتغییرفضابه

اجتماعی
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 مقوله اصلی محوریمقوالت  مفاهیم

 امنیت، عدم امکاناتآموزشی، اطرافهایرانیوعدم ی

نبود محلتحصیل، مسافتبینمحلزندگیو زندگی،

اولیه امکانات نداشتن زندگی، هزینه بودن باال کار،

زندگی

یبهعدالتفضاییتوجهیب

یدولت،عدممجوزدولتجهتآبادسازخرابکاریونه

،سرمایهنداشتن،عدمتخصصوسازساخت
فقدانحمایتومهارت

شرایطمداخله شرایطعلی، کنار راهبردهایایهمانمکانیسمدر هایتسهیلهستندکه

یبرساختفرهنگهامصداقگیرد.درادامهبرخیازمفاهیموهاشکلمیفردبراساسآن

(،ایجادایننوعبرساخت2992)2کهبرخیمحققاناجتماعیازجملهالسترنشینیحاشیه

فرهنگیرادرسطحخردنظاماجتماعی،مستلزمهمفکری،درکمشترکونیازهایعام

تشریکمساعی با نیزتنها باشد.میریپذامکانسازیفضاانسانیداشتهوتأمینایننیازها

همتخیل فضاییاستکه رسوباتتاریخیدربازنمایی، محیطروزمرهدناشیاز رون

دهد.سوقمیعناصریوتوپیاییکهفردرابهسمتمفهومتازهاستوهماز

 نشینی برساخت فرهنگ حاشیه 8-9

 نشینی سبک زندگی حاشیه 9-8-9

مقولهاولینعنوانبه اینتحقیقدر»ینینشبرساختفرهنگحاشیه»یفرعیِ استکهدر

استکهزندگیروزمرههایپژوهشبیانگرآنآمدهاست.یافتهدستسازیبهفرایندمقوله

محلزادگاهازیکسووهاوهنجارهایاجتماعیدربسیاریمواقعازارزشاننشینحاشیه

ارزش و جامعههنجارها میهای تأثیر دیگر سوی از میزبان ری ازاین پذیرد. زیست»و

ایگلخانه روزمره« زندگی در که است آنمفهومی تولی مصداقدشدهیها وهاکه

.داردهایخاصوحسرهاشدگیخردهفرهنگاینظیرمعیارهایویژه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Elster 
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 های خاص در این مناطقوجود خرده فرهنگ 2-8-9

شاکلهبهوخصایصکنشروستاییکهسنخیتیبازیستشهرندارددرارتباطبااینمقوله

هایخردهفرهنگنینشهیرمناطقحاشارتباطدارد.دشودیعقیدتیزیستشهریمبدلنم

م مشاهده بودند آن ساکن قبالً که خانوارها یکاز کوچکهر وشودیخاصمناطق

2اجتماعاتی
0دردلجامعه 

اینفرهنگکندیرخعیانم  بسیاردیرجذبفرهنگ. یهاها

حاشیه،فرهنگمخصوصبهخودراداردواین،9مارشالکلینارطبقنظر.شوندیشهریم

فرهنگیکشیوهزندگیاست.نوعمعیشترایجدرحاشیهازنسلیبهنسلدیگرمنتقل

شودومعموالًدارایفرهنگمخصوصبهخوداست.می
تواینمناطقیک":کندیمساله(تجربهخودرادراینرابطهچنینبیان02رضا)

اینجاغیرتبهراسریچیزهاخیلیمهمه توجهنمیشه. مردمکهدرشهرهااصالً
ایخیلیمردهاهنوزمثلقدیممردساالریوجودداره.وفاداریبهزندگیطایفه

احترامگذاشتنبهشیوخ، گریشیوخ.خوبکجااینهای،میانجیگریلوتمهمه.
."درشهروجوددارن

 ایپذیرفتن و عادی شدن زندگی حاشیه 3-8-9

شرایطنیتریکیازمهمنشینیپژوهشبراینباورندعادیشدنحاشیهکنندگانمشارکت

بازنماییمردمی بر زیستالکچریاثرگذار عادتواره-از بازگشتبه .استفقیرانهو

گیرندوبرایشانعادیافرادزندگیدراینمناطقرابهمرورزمانیادمیآناناذعاندارند

سرنوشتشودیم وسیله به مسائل اینکه به اعتقاد اندشدهنییتع. پیشآنچهو از هست

هانقشیندارد.برطبقنظریهاستوتالشدرجهتدادنیاایجادتغییردرآنشدهنییتع

فقرچرخه دردورتسلسلیازآنباعثشکلای، نسلیفقروگرفتاریفقرا ریگیتداوم

می نگرش و رفتار از الگویی آن تغییر که لغتآسانبهشود )فرهنگ نیست ممکن ی

تلهتوسعهمعروف0221هاتچیسون، چرخهفقراغلببهدامیا (..2291،والنتیناست)(.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Communities 
2. Society 
3. Klinar 
1. Valentine 



 9011زمستان| 91هشمار |ششمسال|یاومنطقهیتوسعهشهریزیربرنامهفصلنامه  | 991

هایبسیارجالبزیستروزمرهحاشیهنشینان،ارتباطاتوتعامالتگستردهیکیازجنبه

سکونتوآن محل و فضا از اغلبمتأثر استکه منطقه افراد سایر و همسایگان با ها

است.هاتجربه قبیل این از مواردی و مشترک زیست ی ودهیتندرهمشبکه تعامالت

.شودیممشاهدهکنندگانمشارکتیهاتیروادراغلبهایرساناطالع

( می.2حسین ساله( حاشیه"گوید: هم ما پدران تقدیرمون. یجورنیانشینی
."زندگیکردن،صدایحیواناتدنیایماستخوگرفتیمباایننحوهزندگی

 عاملیت انسانی و ماندن در چرخه محرومیت 0-8-9

 مضامین دل از که مقوالتفرعی از استکنندگانمشارکتیکیدیگر شده استخراج

وابستگی شرایطزندگیو عادیشدن نتیجه در محرومیتاستکه با انطباق تحملو

محلیوتداومفقربهوجودآمدهاستومنجربهپذیرششرایطزندگیتوسطافرادشده

باورهانظیرتقدیرگراییودمغنیمتشماری،برخیهنجارهاورفتارهانظیرگرایشاست.

شودکهشرایطموجبمیاندازپسوعدمتمایلبهدرمصرفیبرنامگیبی،بهلذاتآن

حتیکمک شرایطی، چنین در شود. بازتولید فقرا موجبفقر نیز فقرا به اقتصادی های

تحتفرهنگفقرباعثگرفتهشکلآنانازتلهفقرنخواهدشد؛زیراشخصیترفتبرون

آنانمی تا هایاقتصادیدرجهتایجادگذاریکمکریزیوسرمایهبرنامهیجابهشود

 کرد هزینه به پایدار، اقتصادی ویهاکمکیکوضعیت آنی مصارف در اقتصادی

(.2999)بخشی،دمدتبپردازنهایکوتاهلذت
گرانبودنهزینهدرشهر."کند:ساله(تجاربخودراچنینبیانمی99صدیقه)

ستنبهزندگیدراینمحیطدوستدارنازشهردورباشنمردماینجاراضیه
."شهرهاناامنهستند

 تعامالت و ارتقاء هویت حاشیه 1-8-9

نشینیپیوندوارتباطاتاجتماعیبینساکنانزیستحاشیهجالبتوجهیهایکیازجنبه

پیوندهایخانوادگی،خویشاوندیوتفکیکنکردنفضایخصوصیوهمسایگی عمدتاً
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مشارکتزیآممسالمت تفاسیر طبق کنندگاناست. و ارتباطات گستردتعامالت، هاآنۀ

احساستنهایی،تجربهزیستهمشترک،عدمقدرتواغلبمتأثرازفضایمحلسکونت،

دارد. مواردینظیراینقراریبادولت،دوریازاقوام،تأمینامنیتوزنچانه
مردهااینجاخیلیغیرتیهستند":کندیمبیانساله(تجربهخودراچنین11حمید)

ازفامیلبههاهیهمساسرمایهاجتماعیمردمیباالاست.همهبههماحتراممیزارن
؛دهدیم.اوادامه"خیلیباالترههایشهردرکوشعورشونازنیترکینزدآدم

 حاضر همسایه زیاده خیلی مناطق این تو همرنگی و همدلی و رابهانسانیت
."توایندوروزمونهجابدهاشهیهمسا

 ها و پیوندهاوابستگی به علقه 6-8-9

دغدغ بر اثرگذار و عواملمهم جمله زیستمشارکتکیفیتۀاز وابستگیبهکنندگان

کهازدلمفاهیمیچونتقدیرگرایی،ازدواجدرونقومیومحل،استهاوپیوندهاعلقه

ترکنکردنخانواده،احترامبهشیوخو...استخراجشدهاست.یمحلی،هاشبکهپیوندبا

وباوجودکنندیمهایزیادیدراینمنطقهزندگیکنندگانبراینباورندسالمشارکت

اغلب اینهاکردهلیتحصاینکه همچناندر تحصیلهستنداما و کار شهرمشغولبه در

.کنندیمهازندگیمنطقهدرکنارخانواده

حاضرنیستیماقوامونروترککنیماینجاهمباهم"گوید:ساله(می02یده)حم
ایباعثعالقهبهزندگیدراینمناطقمیشهفاداریبهزندگیطایفهنیهمفامیلن.

یهانیزم":کندیمساله(چنینروایت10.سنا)"عادتکردنبهشرایطموجود
هستنچطودلبکنیم اینجا اجدادیما هاموناصالًبریمنجایازاآبو خانواده

منطقه این سکونتدر به راضی گرفتن طبیعتخو با اینجا مردم نمیدن اجازه
 ."هستندجاییکهمتعلقبهخودمونه،مردمشهرغریبههستند
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 نشینی های مقابله با حاشیهمفاهیم و مقوالت مرتبط با چالش .3جدول 

 مقوالت محوری مفاهیم
مقوله 

 اصلی

فقدانیاکمبودنامکاناتآموزشیورفاهیوپایینبودن فقدانشغلرسمی،

تحصیالت و سواد سطح سنت، به پایبندی قومی، تخصص،هویت فقدان ها،

ضعفدرتعلقبههویتشهری،واگرایی ،وکمسوادی،درآمدپایینیسوادیب

بیگانگی،اختاللشدیدنسبتبهقوانینشهری،انزواطلبی،احساسغریبهبودنو

،عدمسنخیتالگوهایوغیراستانداردکوچکابعاد وسازدرساخت،درهویت

ایبندیبه،پایینبودنسطحبهداشتعمومیوسالمتیرفتاریبازیستشهری،پ

والتییگریاصوللوت

یسبکزندگ

 نشینیحاشیه

برساخت
فرهنگ

 نشینیحاشیه

هاخانهساختنباخاکو انسبایمتروکه، گرانبودنهزینهزندگیدرشهر،

امکاناتموجود،ساختنوسوختن،پذیرششرایطموجود

شدنیوعادرفتنیپذ

 یاهیحاشیزندگ

نشینیتقدیری،ساختنشدنبرایاینزندگی،شانسپذیرشسرنوشت،حاشیه

نداشتن

یوموروثتقدگرایی

 بودن

بهشرایطموجود،دوربودنبستندلانسبازندگیمحلی،عدماجازهخانواده،

 عدممطالبههایشلوغاز عادتکردنبهشرایطموجود، سیرشدن، گریمردم،

ها،حرمتگذاشتنبهشیوخشکم،قانعبودنبهداشته

ویعاطفیوابستگ

 طیبامحیسازگار

قدرت انتظزنچانهعدم عدم دولت، با ی مقتدرنبودن، دولت، از یریخطرپذار

پایین،باالبودنهزینهاعتراضات

بابانهینجیمدارا

 یاهیحاشیزندگ

ریابودنمردم،جانهمدلیوهمرنگی،احترامبههمسایه،غیرتیبودنمردها،بی

دلسوزبودن فامیل، بهتراز همسایه نداربودنباهاهیهمسادادنبراییکدیگر، ،

هاهمسایه

تعامالتوارتقاء

 هویتحاشیه

 زندگی به وفاداری روستا، در زندگی به بودن بودنافهیطاعالقمند غریبه ی،

یآبادواجدادی،خوگرفتنباطبیعتزندگی،هانیزم،تعلقبهمحیط،هایشهر

بودنزندهباالبودندرکوشعورنسبتبهشهرها،حفظسننوعالئقفرهنگی،

فرزنداندرمنطقهداشتننگهفرهنگجوانمردی،

وابستگیمحلیبه

هاوپیوندهاعلقه

 هاتعامل -ها یا کنش. استراتژی2

استراتژی یا بازگشتبهعادت-زیستالکچریبهچالشگونهیهاواکنشها و فقیرانه

.اشارهداردحاشیهنشینانواره
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 تکنیک خودحمایتی 9-2

ۀنددهنشان تعامل ـ کنش مردماستراتژی با مواجهه واجتماعیهایشرط پیشدر

هایمحیطهمراهبه)اقتصادی(مادیوشخصیتیشناختی،هایتفاوتواستیشناختروان

.استثرؤماستراتژیاینبروزدرهاارزشواعتقاداتاجتماعی،نهادهایقبیلازاجتماعی

مشارکت باورند این بر ویژگیکنندگان دلیل به ما وجامعه ملی خاص)مذهبی، های

 که همنوعبوده همیاریوکمکبه زمینه دارایپتانسیلبیشتریدر صورتبهشعائری(

نیمهافتهیسازمان هایمحلیدرحمایتازهمنوعانوگاهدرقالبتشکلافتهیسازمانیا

(.29.0نقشایفاکردهاست)شکوری،
در را خود تجربه چنینمیحمید اینرابطه سعی"گوید: خودشون مردم اینجا

ناامنیکنندیم برابر در کنند حمایت خودشون از برابر در ،هایعدالتیبها
پلیسکاریندارندهرمشکلیکه با دیگه مردم اینجا است. ما هورالعظیمرفاه

رفیطوایفوخودمونمیتونیممشکالتمونروبرطهاخیشپیشمیادمیریمبه
."یماروعملینکردهپسانگارکاریباماندارههاوعدهکنیمچوندولتتااالن

 تقابل، تعارض و مقایسه 2-2

درروستاازآمدهشیکنشـتعاملاستکهدرنتیجهشرایطپهایکیدیگرازاستراتژیی

 جمله مناطق این در زندگی ناامنی و وجودرنج به است. بامشارکتآمده کنندگان

مدلآیزنطبقحفظخودازبرچسبسیاسیویامنحرفیندارند.آنسعیبریریکارگبه

وحلقهماقبلبروزندیآیمیازعواملبهوجودارهیزنج(رفتارهادرپی2911)2وفیشبان

رفتار،قصدونیتبرایانجامآناست.نیاتتابعیازگرایشبهسویرفتاروهنجارهای

باشدیمذهنی رفتارافرادمبتنیبردالیلیاستکهآن. ایننظریه، براینتایجمطابقبا ها

زنند.هابهانتخابمنطقیدستمیاعمالخوددارندودرنتیجهآن
فایدهاستاعتراضنکنیماعتراضاتمابی"کند:ساله(چنینروایتمی02ایمان)

نداریحاالبهجرمندارییبزرگکردیمبابدبختوسختبهبهترهجوانمونرو
."صداموندربیادهمانگسیاسیبودنمیزننبمونهیچینگیمبهترهآگه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Ajzen & Fishbein 
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 نانینش هیشدن حاش نینش هیحاش 3-2

بهح دارد نشیناناینوضعیتاشاره آننیترمهمبهواسطهمشکالتمتعددکهیکهاشیه

یاهیحاشهایمسکناست،تواناییادامهسکونتدرقسمتمینهزینهأمسئلهاقتصادیوت

.کنندیمینینشعقبشهریاهیحاششهرراندارندوبازهمازمناطق

خیلیازمردماینمنطقهقبالًکشاورزی"کند:ساله(چنینروایتمی19حسین)
وضعشونخوببوداالنباشورهشدنزمینوکمآبیدیگهبیکارشدنکردنیم

زمینخیلی این روی میها کار توها اینا ندارند درآمدی دیگه االن کردن
محصولیبرایفروشیزندگیمیااجارههایخونه درآمدو کردنحاالدیگه

خونه همین مجبورن ندارن تو برن و کنند تخلیه هم روستاهایهایکلنگیرو
."گنبهچیهانیاترزندگیکنن.پسصدرحمتبهوضعاالنما.دورافتاده

 احساس استیصال در تغییر وضعیت. 0-2

حاشیهنشینانباپذیرشموقعیتخود،هویتایننوعاستیصالبهوضعیتیاشارهداردکه

.کنندیمبستهوجداافتادهخودرابازتولید
یازدولتنداریمتواندولتهمینهکمیتهامدادواگله"گوید:ساله(می10سنا)

یوخانگیبی،پولیبدروسعشهساکتبشیمبهتره.هانیهمبهزیستی،یارانهدادن
مهاجرت همینوضعیتراضیباشیمچیتودستناوانیدر به که باعثشده

 شدن شوره بیکاری، خاک، و گرد هانیزمماستسیل، کشاورزی، یآبیبی
 خوابن همه انگار کنیم حل تونستیم رو مشکل هرکسکدوم منفعتفکربهی

."هایماشدندخودشهراضیهستیمبهمحیطیکهپناهگاهستم

 فرار از چرخه فقر 1-2

را تعامل کنشـ نشینانهبرد زیستالکچریبرایحاشیه از -فرار سبکفقیرانه با که

زندگینوینآن بازگشتبهها نیستو میسازگار عادتواره عمیقیهامصاحبهباشد.

اندادکهنشنعامه(حاشیهنشینانهویزه)رفیع،معرض،بیتکواروبنیدرمحلهشدهانجام

.ایبعدیمهاجرینازفرهنگمادریوجودداردههدهاییدرنسلاولونسلمیانمحل
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هنوزهانسل اول ارزشی به پایبندی شخواهان و اخالقی قواعد قبلییوهو زندگی ی

هستند و دارد حالتیبینابینیقرار در نسلدوم زندگیشهریراشیوهاگرچه. یجدید

لحاظارزشنپذیرمی به اما ارزشد هایهایفرهنگیهنوز و واالتر ترمپیشینرا رجح

نوجوانواکنونهمامانسلسوممهاجرینکهدانند؛یم جوانهستندخواهانادغامعمدتاً

.باشندیمملدرفرآیندهایشهریکا
دراینموردچنینبیانمی.2مریم) ساله(تجربهخودرا کوتاهیدولت"کند:

آگهدعامیکننکهباازازدواجازاینمناطقفرارکنندترهاجوانباعثشدهکه
داشتننگهحرمتخاطربهییازوناییکهازدواجکردنهایلیختاحاالهمموندن

."هاهستشیخ

 . پیامدها3

 اصول حق به شهر به عنوان حلقه مفقوده 9-3

مشارکت تعامل ـ کنش پیامدهای دیگر ارتباطاز در پدیدهکنندگان شکلبا گیریی

بهوضعیتیاشارهپیامدنیاباشد.هایپیشرومییازفقدانرهینشینیدرشرایطزنجحاشیه

وکنندیمخودراشهرونددرجهدوماحساسنینشهیحاشبسیاریازمردممناطقداردکه

 مشارکتاندشدهازسویمتننشینانرانده طبقتفاسیر . وقتینتوانستیمشرایطکنندگان،

ب بهبود شهرهایرا و روستاها شهرهایبزرگبزندگیدر در امکاناترا تمام و خشیم

.شهروندیکهنهکامالًمشویمحسوبمیمتمرکزکردیم،عمالًشهرونددرجهدوموسوم

ومطلقاًبیرونازشهراستونهکامالًدرزندگیشهریتلفیقشدهاست.اینهویتخود

هافقدانتعلقواعتمادبهشهروآننیتربرجستهکهازکندیمرفتارهایخاصیراایجاد

.متننشیناناست

کندیمساله(چنینروایت90سجاد) زندگیتوشهرسختههزینهآبوبرق":
برایشهرساختهنشدیمهمون باهایشهرزیادهما مافرقنداره هموضعشونبا

 ."اینگرونیوبدبختی
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 تلفیق هراس و روایت 3-2

تلفیقنشینی،یحاشیهرابطهباپدیدهکنندگاندرازپیامدهایمهمکنشـتعاملمشارکت

روایت و هراس است. این کلیشهیافته از یکی که درصورتبههایی خصوصجدی

بهباور.اینپژوهشردشدهاستگردددرنشینیبستریبرایانحرافاحتسابمیحاشیه

خودهراسی کنندگانکتمشار درون به را مخاطب ذهن نخواهی خواهی که

داستانیهراس ،کشدیم وضعیت تاروپود در که شده هایی .اندنهادینه ناشیاین هراس

شرایطیکهحاشیهنشیناندرتعاملخودباسایرافرادمناطقبراساستعامالتتقویتشده

تبدیلبهنوعیهراسشدهاست.؛واست
هرجامثالًیشهرهایهمجواراذیتممیکنههاحرف"گوید:ساله(می12معصومه)

 میگم میشه خرابکاری بههاآدمیه همیشه شون انگشتاشاره ندارن بدبختو
پولحرفدرمیارنبرامونمابهخاطرسمتاینمناطقهمیگنتغییرمذهبمیدن

ازسرنگذروندیمکهحاالدوبارهبدبختیبکشیمبااینهمهنیا بالیایجنگرا
اینهاحرف هاحرفخودموندلمونخونه در خودمونچونکهیحالچیه. ما
ساله(01)نیمیس."میکنیمباعراقهستیمخودمونبیترناامنیروتجربههممرز

زن"گوید:می چوناینجا برن جایی تنهایی خودشون نمیتونن اصالً ها
بخاطرنزدیکیبهعراقخریدوفروشموادوقاچاقزیادهازاونورآبمیارنبعد

براشونپوششهستیمکهخرابکاری بدنما نباشهمیگنمناطقما هاشونمعلوم
بچه ماشاهلل اما نیست خوب وضعمون زحمتدرسته با شهر رفتن همه هامون
."خودشوندانشگاهرفتنتحصیلکردههستند

  



 999|وحمیدییاریشهر...؛ییوشناسایننشیهیحاشیاجتماعیهاهیبرساختسو

 نشینی و پیامدهای آن های مقابله با حاشیهاستراتژی مفاهیم و مقوالت مرتبط با .0جدول 

 مفاهیم
مقوالت 

 محوری

مقوالت 

 اصلی

عدمقدرتخریدنیازهایروزانه،نداشتناجارهبها،عدمبرخورداریازحداقل

ماندناز محروم فقر، تداوم فقرمکانیوامهیبیهاکمکامکاناتزندگی، ی،

 مهاجرتبه هامکانسرپناه، مهاجرتیدورافتاده، حاشیه، به منفی افرادنگاه

اجتماعی-ونخبهفرهنگیرگذاریتأث

شدننینشهیحاش

حاشیهنشینان

تبعات

نشینیحاشیه

 

 هامهارتعدم انحصارطلبییباال، درمانده،جداییو و بیاعتنابودن،ناامید

انسانییتوجهیب  بودن، کرامت مردمضعف،به بودن اجتماعی سرمایه

یارهیجز،قدانتعلقواعتمادبهشهر،فشهرونددرجهدوم،احساسنینشهیحاش

تشدن، حاشیهرجیح پُر بسیار یکزندگی عدم پذیرشیهانیتأم، هویتیو

شهروندآن عنوان به ها ، ناکامی زندگیدر متن به ،رسیدن یهانگاهغلبه

ناامیدکننده

اصولحقبهشهر

بهعنوانحلقه

مفقوده

فحشا، اعتیاد، دادن، مذهب تغییر بزهکاری، سرقت، منطقه، بودن ناامن

کارکودکان،خشونت،آشوبگری،تالشبرایسرمایهنامشروع،بازنماییمنفی

ارسانه عدم غیررسمی، بخش گسترش مطلع،ریکارگبهی، و بومی افراد ی

ثروتمندبودنمنطقهوفقربومیان

تلفیقهراسو

روایت

 بودن امداد،قانع کمیته گونه مسکن نقش از بودن راضی دولت، توان به

،دموجودجایگزیندیگربهجزکمکخودی،اارانهبهزیستی،دریافتکمکی

حمایتیفعالدرامورحمایتیبرایرفعنیازمندییهااوربهعدم)توان(سازمانب

تکنیک

خودحمایتی

راضنکردنبهشرایطموجود،قبولاعتقادبهنبوددولتوقانوندرایران،اعت

تخریبوسازقالبدولتدرحداسمونهعمل،سوگیریمنفی،خرافهو ی،

بدبینی،تحویلگرفتننشدنازسویدولت





تقابل،تعارضو

مقایسه





هایواکنش

 گونهچالش

یباپیشوا،ناچاربهپذیرشوضعیتموجود،ابیتیهو،هاداشتهراضیبودناز

تواناییرویاروییبامسئولین،ساختنوسوختنعدم

احساساستیصال

درتغییروضعیت

ازدواجوفرارازمنطقه،آرزویزندگیدرشهر،فرارازمناطقبرچسبخورده،

کاریومالییهاینگران،خانوادهیختگیرهمبهفراراز
فرارازچرخهفقر
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 معرفی مقوله هسته و مدل پارادیمی

یاهسته،مقولۀهامصاحبههایفراوانوتدقیقدرمضامینپژوهشباانجاممقایسهدراین

هاووجهمشترکتماممقوله«فقیرانهوبازگشتبهعادتواره-زیستالکچری»بهعنوان

برای را خود گویی و شد ایجاد تدریج به مقوالت، و مفاهیم تمام در سهیم عامل

،هاخواستههادرپاسخبهجهبهتمارضمسئولینوناتوانیآنپژوهشگراننمایاننمود.باتو

هاوامکاناتکهدرسبکزندگیحاشیهنشینانوزنجیرهفقدانآگاهی،حمایتانتظارات

باشدکههادرسراسرجهانمیساختاری،یکیازانواعخشونتنمودیافتهاست.خشونت

تبعیض محرومیتبه نظامها، ممنوعهای و یتمند دارد.جامعهدرشدهنهینهادهای اشاره

دربرخالفخشونتفیزیکی،خشونتساختاریدرساختارهاییکجامعهنهفتهاستو

مالکیتمنابعوفرصتعیتوز نمایانمینابرابرقدرت، برخییزایندهکهیطوربهشودها

جامعه درسطح روانی و اجتماعی پیامدهای راهبردهایی دیگر سوی راهبردهااز است.

نشینیواست.نتیجهاصلیونهاییاینفرآیندهامنجریفراراززندگیحاشیهدربردارنده

فقردرنهایتمقولههستهنهاییتحقیقتحت نجیبانهبا بهتشدیدوبازتولیدشرایطمدارا

بانه،کهازمداراینجیباشدیم"فقیرانهوبازگشتبهعادتواره-زیستالکچری"عنوان

باشدمیشهرهایناهمگونکنونیتقدگراییوسرخوردگیایجادشدهاستوتبیینیاز

 نوعبهکه محلهایهستندفقیرانه–الکچرییگانهدوی حاشیه، به فقرا راندن با هایکه

حاشیهنشینانازمنزلتپایینوهویتیکه.شوندیهایاعیاننشینتبدیلمفقیرنشینبهمحله

ودرمقابلواکنشیبرندیمدراذهانشهرنشیناندارندآگاههستندوازآنرنجشانمحله

 نشان ودهندیمکه تعلق احساس تشدید و خود محلی و جمعی هویت به بازگشت

آناست .وابستگیبه جوهریتأییدیبر ایننظریه انگارییا یتفاوتیبسیاستنادیده
ومنادیانتوسعهبرکهباشدیم حلبشهرها،،معتقدنددانشگاهیغربپردازانهینظرونزا

وآوارهوراندهشدهاستکهچونخسوخاشاکروانبرجایبمکانپناهگرفتنمردمی

 همراهسیالببه روستاها بهجامعهشهریشدهکندهسیلمهاجرتاز ،اندگشتهزیسررو

باشند.بهنظراینانآلونکنشینی)اسکانشدهرفتهیپذبدونآنکهدرزندگیصنعتیمدرن
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 اولیندیدگاه، در جوامعصنعتیویاثرغیررسمی( جوامعسنتیبه جنبیگذار آثار از

بهدلیلآثارجنبیتوانینمرایسازخیتارشهریمدرناست.طبعاًچنانگذارپراهمیتو

التشهرهایمغربنفییامتوقفساخت.درجریانتحوینینشآلونککمارزشیچون

متعلقبهسیاهپوستانویهودیانرخدادهاست.نیرنشیفقدرمحالتیادهیپدزمینچنین

بنابراین؛پیدایشوتداوماسکانغیررسمیدرجوامعجهانسومنیزطبیعیاسترونیازا

 عادتواره-زیستالکچری"یاهستهمقولۀ بازگشتبه و تمارضمسئولین،"فقیرانه ،

فقدانزنجی ره از محرومیتهاییتواناها مهارتو حمایتو ، که یدربردارندهینوعبهها

یکدیگریکشودیمتمامیمقوالتومفاهیمبهکارگرفتهدراینپژوهشمعرفی وبا

.ندینمایمراترسیم2مدلپارادیمیشماره
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 یمیپاراد . مدل9شکل 

 تحلیل سلسله مراتبی

دیگرمردمبراییهامحدودهکهنسبتبهداندیمیامحدودهکانونجرمخیزرا2کالرک

پلیستماس با بیشتر مکانرندیگیمدرخواستکمک، بر تأکید پژوهشبا این در و.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Clark 

 شرایط علی

یبهعدالتفضایی،ضرورتتغییرفضابهتغییراجتماعی،حستوجهیبفقدانحمایتومهارت،

 دشدهیتولی،تجربهمستقیمجنگ،بسترهایذهنیکنشگران،انتقادتاریخیبهفضایرهاشدگ

 گرشرایط مداخله

دهیتندرهمشبکهی،بازندگبانهینجیمدارا

یوابستگهمسایگی،تلفیقهراسوروایت،

 طیبامحیوسازگاریعاطف

 ایشرایط زمینه

شدنیوعادرفتنیپذی،نینشهیحاشیسبکزندگ

،بودنیوموروثییتقدگرای،اهیحاشیزندگ

 هاوپیوندهاوابستگیمحلیبهعلقه

 پدیده مرکزی

 فقیرانهوبازگشتبهعادتواره-زیستالکچری

 راهبردهای کنش/تعامل

،فرارازتغییروضعیتاحساساستیصالدرتقابل،تعارضومقایسه،

 چرخهمحرومیت

 پیامدها

شدنحاشیهنشینان،اصولحقبهشهربهعنوانحلقهمفقوده،تلفیقهراسونینشهیحاش

 روایت،تکنیکخودحمایتی
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ویژگی آسیببررسی بروز با رابطه و منطقه امنیتی و اجتماعی اقتصادی، هایهای

جرمخیزدرمنطقههایبهشناساییوتحلیلکانونGISنشینیبااستفادهازنرمافزارحاشیه

درمرحلهاولیکساختارسلسلهمراتبیازدادههویزهپ هاباتوجهبهرداختشدهاست.

هایمداخلهپذیریومحدودیتهایشهریجهتشناساییآسیبماهیتموضوعوبافت

یابیمراکزنظامیو...چندشاخصوشناسایینقاطبالقوهبرایمداخلهدربافتومکان

در مالی و اجتماعی امنیتی، روحی، با 00ارتباط از استفاده با اصلی یریگنمونهمتغیر

هاییییمشخصوازهربلوکخانههابلوکهایمدنظرمحلهچهارگوشهفضایی)ازهر

انتخاببلوکجهتجمع در است. انتخابشده داده وآوری فضایی پراکندگی به ها

هاازروشتحلیلدادهمناسببودنتوزیعتوجهالزمصورتپذیرفته(وجهتترسیمپهنه

IDWهمچنین شدهاست. ازهریک GIS افزارنرمو AHP مدلازگیریبهرهبااستفاده

وارزیابیموردیکدیگربهنسبتوشدمقایسههمبادودوبهزیرمعیارهاومعیارها

دادهجهتهمچنین .گرفتقرارامتیازدهی اطالعاتجمعتحلیل و نرمشدهیآورها از

بدینمنظورابتداآمارمحدودهاستخراج،.شدهاستاستفاده  Arc GISو  SPSSافزارهای

پردازشسپسمتغیرهارامتناسبباجمعیتهرمحلهنسبیکردهوتعدادایننقاطجهت

 GISدر برای و اصلیهرکدامپایدارسازیگردید متغیرهای نقاطنقشه، ازهرکداماز

نقشاصلیآمدهدستبهاهمیتمتغیرهاییکهازنمودارسلسلهمراتبیهاباضریبشاخص

 شاخص دستهر مشارکتبه تفاسیر براساس است ذکر به الزم کنندگانآمد.

ونهیبامناطقهمجوار)عراق(مرزهمپذیریمناطقمتأثرازمحدودهایمحیطیوآسیب

بافتمنطقهبودهاست.
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 نمودار معیارهای سلسله مراتبی .2شکل 

 پذیری شهرستان هویزه تحلیل فضایی آسیب

)همان جدول در که آسیب1گونه می( مشاهده هویزه حدودپذیریمنطقه 92/90شود،

پذیریمالیخیلیزیادقراردارد.همچنینیدرمعرضآسیبموردبررسدرصدازمحدوده

پذیری(درمعرضآسیب1921121روستادرصدازمحدوده)مساحتکل21/21حدود

روحیکمقراردارد.
 پذیری منطقه هویزهمیزان آسیب .1جدول 

 هویزه آسیب روحی آسیب امنیتی آسیب اجتماعی آسیب مالی

 زیاد 12/12 22/11 92/12 0./12

 یزیادلخی 2/90 2./22 0./12 92/91

 متوسط .12/9 92/12 12/12 12/12

 کم 22/02 92/29 92/21 92/29

 خیلیکم 22/90 .22/0 92/29 .12/9

 مجموع 02/219 12/092 22/929 .22/99
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 هویزه آسیب روحی آسیب امنیتی آسیب اجتماعی آسیب مالی

 میانگین 12/92 .90/1 10/10 11/.1

 درصدآسیب 21/21 90/01 91/01 09/92

12/2121912 09/22.12.2 ../2999921 09/.00111 مساحتآسیب


 ی کلی شهر هویزهریپذ بیآس. میزان 3شکل 

( جدول در که گونه آسیب1همان ) مشاهده رفیع منطقه شودیمپذیری 2/91.حدود

 محدوده از معرضآسیبموردبررسدرصد در دارد.ی قرار زیاد خیلی روحی پذیری

 حدود 90/20همچنین کل )مساحت محدوده از درصد معرض29129.2منطقه در )

پذیریمالیکمقراردارد.آسیب
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 پذیری منطقه رفیعآسیبمیزان . 6جدول 

 رفیع آسیب روحی آسیب امنیتی آسیب اجتماعی آسیب مالی

 زیاد 9/19 .1/2 1/00 9/21

 یزیادلخی 2/9/91 2/91 1/21 1/01

 متوسط 1/92 1/92 1/12 9/01

 کم 2/10 1/00 2/11 2/02

 خیلیکم 2/22 2/21 2/22 .1/2

 مجموع 0/921 2.9/. 091/. 221/.

 میانگین 22/12 11/91 21/21 11/02

 درصدآسیب 2/91. 20019/00 .01921/0 90/20

9/010292 2/1102100 ./292229 0/129919 مساحتآسیب


 ی کلی شهر رفیعریپذ بیآس. میزان 0شکل 

1/91.حدودشودیمپذیریمنطقهبیتکوارمشاهده(آسیب1گونهکهدرجدول)همان

پذیریاجتماعیخیلیزیادقراردارد.بیتکوارآسیبیدرموردبررسدرصدازمحدوده



 999|وحمیدییاریشهر...؛ییوشناسایننشیهیحاشیاجتماعیهاهیبرساختسو

 حدود 21/22همچنین منطقه کل )مساحت محدوده از معرض(000992درصد در

پذیریمالیکمقراردارد.آسیب

 پذیری منطقه بیت کوارمیزان آسیب .8جدول 

 بیت کوار آسیب روحی آسیب امنیتی آسیب اجتماعی آسیب مالی

 زیاد 92/19 92/12 92/19 92/21

 یزیادلخی .12/1 92/29 22/90 12/01

 متوسط 0./12 .22/2 12/12 92/01

 کم 92/21 22/90 .22/2 22/02

 خیلیکم 92/01 22/02 92/29 .12/2

 مجموع 22/0.1 12/022 02/991 2/221.

 میانگین 20/11 20/20 22/11 11/02

 درصدآسیب 92/92 99/00 1/91. 21/22

2./0121. 21/19191 02/29111 01/119.9 مساحتآسیب

 ی کلی شهر کوارریپذ بیآس. میزان 1شکل  
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( جدول آسیب.در بنی( منطقه پذیری مشاهده از00/92حدودشودیمنعامه درصد

پذیریامنیتیخیلیزیادقراردارد.همچنینحدودیدرمعرضآسیبموردبررسمحدوده

پذیریاجتماعی(درمعرضآسیب212229منطقه)مساحتکلدرصدازمحدوده21/20

کمقراردارد.
 نعامه پذیری منطقه بنیمیزان آسیب .7جدول 

 نعامه بنی آسیب روحی آسیب امنیتی آسیب اجتماعی آسیب مالی

 زیاد 92/12 .12/1 22/21 22/12

 یزیادلخی 12/12 22/12 12/00 12/91

 متوسط 12/92 22/11 .12/2 22/12

 کم 92/29 92/19 22/02 12/00

 خیلیکم 92/21 92/21 12/00 92/22

 مجموع 12/291 02/012 2/99. 12/009

 میانگین 12/99 2/12. 91/29 92/21

 درصدآسیب 02/.1 00/92 21/20 .12/0

11/2122. 91/02211 91/11222 22/9910. مساحتآسیب

 
 نعامه یبنی کلی شهر ریپذ بیآس. میزان 6شکل 
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)همان جدول در که آسیب9گونه ) معرضمشاهده 11/90حدودشودیمپذیریمنطقه

 محدوده از معرضآسیبموردبررسدرصد در دارد.ی قرار زیاد خیلی روحی پذیری

 حدود 2/22.همچنین منطقه کل )مساحت محدوده از معرض29129.2درصد در )

پذیریاجتماعیکمقراردارد.آسیب

 پذیری منطقه معرضمیزان آسیب .1جدول 

 معرض آسیب روحی آسیب امنیتی آسیب اجتماعی آسیب مالی

 زیاد 2./22 0./12 22/90 0./12

 یزیادلخی 0./12 92/99 .22/2 22/90

 متوسط 22/11 92/21 22/02 12/10

 کم .12/1 92/01 .12/9 92/22

 خیلیکم 92/12 .22/0 22/02 22/02

 مجموع .12/91 12/012 12/210 12/920

 میانگین 12/12 92/12 10/90 12/12

 درصدآسیب 11/90 22/01 2/22. 11/01

20/19.9.2 11/0.9990 29/2..11229 0./19.210 مساحتآسیب

 
 معرضی کلی شهر ریپذ بیآس. میزان 8شکل 
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پذیریباشدتباالورابهدوقسمتآسیبریپذبیآستوانمحدودهمناطقدرمجموعمی

پایینتقسیمنمود؛

آسیب بنیالف( در امنیتی آسیبپذیری روحینعامه، رفیع،پذیری معرضو در

پذیریمالیدرمنطقههویزه)بهجهتپذیریاجتماعیدرمنطقهبیتکوار،آسیبآسیب

آسیب شدتباالوب( با عراق( رفیع،پذیریمالیهمجواریبا بیتکوارو درمنطقه

بنیآسیب معرض، منطقه آسیبپذیریاجتماعیدر و بانعامه بیتکوار پذیریمالیدر

شدتپایینوجوددارد.

 گیرینتیجه

،افرادساکندرمناطقحاشیههویزهدرمحرومیتیبهشدهانجامیهامصاحبهبراساستحلیل

می سر ناشیازساختار که زیآمخشونتبرند اجتماعی یسازمحروم.باشدیماقتصادیو

اساس مادی نیازهای از آب)شانیافراد خوراکو پوشاک، وسرپناه، دسترفتن( از

اشارهدارد؛گولتانگخشونتهایانسانبرایانتخابباورهایخودوابرازآنآزادی ها

هاتعریفکرد.ساختاریرادلیلاصلیتفاوتبینواقعیتبالقوهمردموشرایطواقعیآن

تجزیه امکان دقیقخشونتساختاری سیاسی،وتحلیل فرهنگی، اجتماعی، نیروهای از تر

کنددهند.اینفرصتیایجادمیکهنابرابریورنجراشکلمیاقتصادیوتاریخیرادارد

 مختلف انواع نقش جدی طور به -یسازهیحاشتا کنشگرانمانند عاملیت ،ضعف

 توانایی، ...فقرمخاطبشناسینژادپرستی، کمترزتجاربایجاددرراو اساساً یستهکه

 نظر در هستند، شود.برابر وکمیخشونتساختاریکمگرفته نیروهایمتعدد تا کند

ایجادشوداغلبمتقاطعکهنابرابریرادرچندینسطح،چهبرایافرادوچهبرایجوامع

کههستندخصایصیپایدارافرادگرددکهعادتوارهواینمسائلتبدیلبهسبکزندگی

جامعه جریان آندر اجتماعی، مسیر و موقعیت اساس بر درونیپذیری را کنندمیها

(.21-2992:29)بوردیو،

،نشینیازشرایطحاشیهشوندگاناریازمصاحبهیپندارهاییکهبسنتایجبدستآمده،

کهبعدهادرزندگیواقعیتجربهمیپروراندهاندوشرایطیدرسرکهنسبتبهزندگی
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استکرده بوده متفاوت بسیار اقلیتب.اند، احساس شکلازتولید و نوعیگیریبودگی

منطقهصحنه نشینان برچسبسیاسیواکنشحاشیه دوریاز و موجود وضع گریزیاز

باهویزه رویارویی تنوعبا و امکاناتتکثر فضای از بیرون خوددر بازیستروزمره

هاوفهموتفسیرِزیستجهانِخودراآگاهانهروابطبادیگریقرارگیریدرشرایطکنش

هایدولتیازسرمایهوسلطهارگانفضایبازنماییوخودفردیبازاندیشیوبازتعریف

هایاحساسیوذهنیوفشارهایروحیهمراهبودهوکنندکهاینبازاندیشیباتنشمی

تعریفاستراتژینیازمند و تاکتیکاتخاذ و سرسپردگیازهایمتفاوتیها مقاومتتا از

 مقایسه،جمله و تعارض استیصاتقابل، وضعیتاحساس تغییر در چرخهل از فرار و

 از محرومیت حاضرمشارکتسوی پژوهش استکنندگان شرایط مدیریت دربرای .

مؤلفه فرآیندشرایطعادیفرد در را بافتمنطقه،ابیتیهوهایساختخود یناشیاز

پیشداشته هنگامیکههایذهنیبهجهتفقدانآگاهیمیباورهایفرهنگی، پنداردتا

یمعنایراختگیرهمبهناشیازگسستشرایطمعرفتیودشدهیتولبازنماییذهنیازفضا

.درچنینشرایطیفرداززیستجهانخودردیگیمیقرارترآگاهانهتجربهودرشرایط

برایمدیریتاینشرایط و گرفته جهتمدیریتشرایطاستراتژیزاتنشفاصله هایرا

اعریفمیت نماید. تأییدیبرنظریه لویسینیافته نتایجپژوهشاسکار هایمیرحسینیو

(2999( سوهی ،)0229( ساسمن بر0202(، مبنی ومجموعه( هنجارها باورها، از ای

دهد.اینشودکهسازگاریآنانباچنینشرایطیراافزایشمیهادرافرادایجادمیارزش

.شودهایفقراازقرارگرفتندراینشرایطمیرنجامرباعثکاهشآالمو

پتانسیلیاهیحاشمناطقاینگونهاستنتاجکردکهساکنانتوانیهایتحقیقمازیافته

 چارچوبآموزه در که دارند را شهر»آن به حق توانهاتیظرف« رایهاو خود بالقوه

بازپس جهت در و سازند بردارند.یریگشکوفا گام کنندگان مالکیت سلب از شهر

بهسمتبازپسگیریفضایاجتماعیزندگگریدانیببه دارندکه توانآنرا ازشانی،

هایدولتیحرکتکنندوموجباتمدیریتهمگانیمحلهرامنطقسرمایهوسلطهارگان

.برایخودفراهمسازند
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 محتواهایتحقیقاتهایپژوهشحاضنکاتیافتهنیترمهمیکیاز با آن تضاد ر،

عنوانبستریبرایانحرافکهبرمبناییافتهاینمطالعهنشینیبهمبنیبرتلقیحاشیهپیشین

تغییر اهمیتاست، حائز بسیار حاشیهآنچه نسبتبه حائزنشینانذهنیتشهرنشینان بسیار

 اهمیتاست. هویتیکه و منزلتپایین از نشینان شهرنشینانشانمحلهحاشیه اذهان در

دهندبازگشتبهودرمقابلواکنشیکهنشانمیبرندیمدارندآگاههستندوازآنرنج

هویتجمعیومحلیخودوتشدیداحساستعلقووابستگیبهآناست.ازطرفینگاه

اینمناطقسبب مسئوالنبه و شهر درکنگاهشودیممنفیمردم ساکناناینمناطقبا

بهحداقلتوانمندیالزم،سریعاًآنمنطقهراترکویابیدستباشندبامتفاوت،درتالش

 مناطق فارمربروندیترمناسببه نظریه تأییدیبر یافته این پژوهش2. هایمحمدیوو

)29.9اداک) سوهی ،)0202( میرحسینی 2999(؛ بر مبنی همچنینخشونتساختاری(

برجستهریشه نابرابریکندیمهایتاریخینابرابریمدرنرا ورنج. درها هایزمانغالباً

ایحیاتیرابرایشوندواینچارچوبزمینهنشینیآشکارمیتریازحاشیهتاریخگسترده

 کند.درکزمانحالازنظررابطهآنباگذشتهفراهممی

مصاحبه تحلیل مینششدهانجامهای ان ارگاندهد درسلطه نابرابری و دولتی های

مشارکتعدالتفضایی تفسیر حاشیهدر از بودهایکنندگان مؤثر نشینان شدنحاشیه تر

امشارکتاست. بر پژوهش نیکنندگان غیرباورند و رسمی بافت درون فرصت که

ایکهکنشگردرونآندستبهکنشمیزند،درتوانمندسازیبسیارحائزاهمیترسمی

 )است. گیدنز گرایان، جامعه رهیافت بر تأییدی یافته )..29این هاروی و2991( )

یاهیهپژوهش موریس)2999)0های ،)0229( ربانی ،)29.9( ساسمن و بر0202( مبنی )

شرایطاستوحاشیه و اوضاع دسترسیبهنشینیمحصول فقدان ازجمله بیرونی عوامل

منابع،فقدانمهارت،نامناسببودنمکانوتنظیماتسیاسیواجتماعیدراستمرارفقرو

نابرابرینقشحیاتیدارند.

چالشیکی یهااز اشاره مورد هویزه، نشینان زندگیحاشیه شرایط شدن عادی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Farmer  
2. Yahie 
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یمبنیبراچرخههتأییدیبرنظریهفقرمهارتیاست.اینیافتحاشیهوعدمحمایتوخود

 ایناخانوادهاگر تداوم باشد، نجاتنیافته اینوضع از نسلقبلیخود، با مقایسه در ی،

کند.میناکارآمدازاینبحرانرفتبرونفرهنگیالزمرابراییاجتماعیفرآیندسرمایه

یمالی،تحصیلییاجملهسرمایهدهدکهمردمفقیرمنابعالزمازاینوضعیتوقتیرخمی

یفقرندارد.وضعیتبدفقرامانعازآنارتباطاتاجتماعیالزمرابرایخروجازچرخه

هابهمنابعاجتماعیواقتصادیدسترسیداشتهباشند.فقیربازندگیدراینکهآنشودمی

(.اینیافتهبانتایج2991:210نیازیوهمکاران،)ماندیمفضایزیستیبرایهمیشهفقیر

)هاپژوهش اداک و محمدی )29.9ی میرحسینی ،)2999( موریس سوهی0229(، ،)

 (همخوانیدارد.0202)

و مکان میان رابطه اطالعاتجغرافیایی سامانه از استفاده با نهایتتالششد در

رارگیرد.یقموردبررسهاییازشهرستانهویزههایاجتماعیدربخشپتانسیلبروزآسیب

یهابخشیریخطرپذیبهصورتنقشهدرآمدومیزانکیگرافهاینتایجتحقیقباتحلیل

نتایجاینتحقیقمیمختلف گرفت. تحلیلقرار مورد نمایشو بسترهایتواندمحدوده

آسیب جهت را مناطق آسیبریگشیپپذیری کنترل و اختیاری در را اجتماعی های

دهد.برنامه قرار یافتهریزان براساس میهمچنین پیشنهاد پژوهش های وشود تعدیل

...واژهیونینشاتاقآباد،زاغهنشینی،،حلبیرآبادیحصهایمختلفواژهبرهاییدگرگونی

شهرسازی رسمی قواعد از بیرون مهاجران که مسکنی انواع برای غیررسمی اسکان

صرفاًازتوسعهاقتصادناشینشده،بلکهسازند،انتخابشود.ایننشانهکهپدیدهمذکورمی

 .ریزیکالبدینیزمرتبطاستبرنامهژهیوبهریزیوبهبرنامه

پدیدهاسکانغیررسمیپیامدروندتکاملیوتحوالتتاریخی،اجتماعی،اقتصادیو

سیاست از نشأتگرفته یزیربرنامههایکالنسیاسیجوامعو )بهرونیازااست. جامعه

برنامهریزانموظفندبدناغماضآن هادرراستایرفعمفهومدولتومردم(وخصوصاً

باتوجهبهفقدانمهارتوحمایتاز.ایوروبناییاسکانغیررسمیبکوشندهعواملریش

 توصیه نشینان خدماتحاشیه و زمین قالب ارائه بهایپذیرندگیدر که مفهوم بدین ،

 با یریکارگبهمسکن و براییهاوهیشاستانداردها تحمل قابل حد در مناسب ساخت
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.خانوارهاپایینآوردهشودتاآنکهبهپرداختسوبسیدهایسنگیندولتیضرورتینباشد

سازماندهیکالبدی،ارتقایمحیطیآلونک از زیستها سازمانیو اقتصادی، اجتماعی،

 مطالباتمشارکتمحیطی از کهاستکنندگانیکی صورت؛ به همکاریشهروندان با

 .دیدرآبخشتجاریمقاماتمحلیبهاجرا،هایجامعهمحلیمحلی،گروه

یافته با احداثمطابق نشینان، راهکارهایپیشنهادیحاشیه از استخرهایپژوهش،

استتاسهشهرستانهویزه،دشتآزادگانوحمیدیهۀآبدربستررودخانۀجهتذخیر

هایتنشآبی،امکانمدیریتمنابعآبمهیاگردد.درسال

منفیمسئوالنوشهرونداندیگرهایپژوهشنشانمییافته دهدشهروندانازنگاه

گفته سخن راستا همین در اند. شودیمپیشنهاد نظر ازاریستوفرالکساندرطبق ستفاده

محله برایالگوهای واجـدای تشـخیصو قابل فضایی یکواحد استفادهکلیـتخلق

بخشـیعنوانبهکننـدراآنزنـدگیمـیایکـهدردوستدارندناحیـهحاشیهنشینان شود.

.بیابندغـروروتشخیصدهندوحسـیازمالکیـتجمعـیازشهرشـان

 سپاسگزاری

وخانماندنمودههمکاریمحققینبامصاحبهشوندگانکهدرطولانجامازکلیهمصاحبه

قدردانیراکمالتشکروسوناآقاییجهتهمکاریدرشناساییبافتجغرافیاییمنطقه

رم.دا
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پور  عیدس،امان گلیو (2999).هنازم،حسینیسیاه ساختارلمد. شهریبر تأثیراتفقر سازی

بافت-فضایی ایذهکالبدی شهر موردی: )مطالعۀ فرسوده های اجتماعی، جغرافیای
.19-11(،0)1،شهر

.ترجمه:محسنچاوشیان،تهران:نشرثالث،تمایز(.2992).وردیو،پییرب

2،تاریخروزنامهجهاناقتصاد،تعاملفرهنگوساختاردرحلمسئلهفقر.(2999).بخشی،حامد
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.09تا21 ،اطالعاتسیاسیاقتصادی تهران،

 .92،اقتصادی-هسیاسینامماه،هاینظریدگاهیتقدموتسلطشهری:د(..291.)پرویزپیران،

( پرویز. 29.2پیران، تحلیل شناختجامعه(. اسکان ایران: در شهری مسکن از ی،سمریغی

 .01-.1،2،یوعلوماجتماعیشناسجامعه

بافت.299حمدتقی.)رضویان،مصطفیوزایی،مخ فرسوده؛فرصتیاتهدیدمدیریتشهری (.

.222-201(،22)21،محیطآمایش،نهاوند)نمونهموردی:بافتفرسودهشهر

توانمندسازیاسکان2222.)لیرضاع،صالحیمقدمضاور،خیرالدین هایغیررسمیباگذراز(.

تهران( فرحزاد محله )موردکاوی مبنا؛ دارایی به نیازمبنا برنامه ،رویکرد یزیرفصلنامه
.09-.1(،21)1،یاتوسعهشهریومنطقه

انتشاراتن،اسکانغیررسمیوامنیتتصرفزمی .(2992)هرام.وعلیزاده،باشمداداشپور،ه

..29،چاپاول،آذرخش،تهران

تحلیلاهمیت2222)محمدتقی.،حیدریمحسنو،احدنژادحمد،م،رسولی عملکردعوامل-(.

ی:مطالعهمورد)کیدبرذینفعانأهایفرسودهشهریباتکلیدیموفقیتدربازآفرینیبافت

 .229-.21(،21)1،یامنطقهتوسعهشهریویزیربرنامهفصلنامه (،شهرزنجان

-.0(،.2)1،فصلنامهرفاهاجتماعیها،(.رفتارهایحمایتیودالئلبروزآن29.2شکوری،علی.)

2 



 9011زمستان| 91هشمار |ششمسال|یاومنطقهیتوسعهشهریزیربرنامهفصلنامه  | 990
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