
٢٢٨٤٩٣

1.
93-126صفحات،98مستانز،2شماره،14دورهسابق)،انسانی(توسعهاجتماعیتوسعهفصلنامه

(شناساییاجتماعیتوسعهونشینیحاشیهبنیاددادهمطالعه
توسعهنیافتگیتحققپیامدهايوراهبردهاگر،مداخلهشرایط

پاکدشت)نشینانحاشیهبیندراجتماعی
2نژادقاسمیابوذرو1وصالیسعیددکتر

11/11/98پذیرش:تاریخ4/2/98:وصولتاریخ

چکیده:
روبرونشینیحاشیهجملهازمتعدديمشکالتباهموارهشهريزندگی

وتوسعهتحققعدمبهمنجرايفزایندهشکلبهوضعیتایناست.بوده
نشینانشیهحابیندراجتماعیيتوسعهویژهبهآن،مختلفابعادنشدننهادینه

،»گرمداخله«شرایطشناساییهدفباحاضريمطالعهرو،اینازاست.شده
نشینانحاشیهبیندراجتماعیيتوسعهتحققعدم»پیامدهاي«و»راهبردها«

سال18بااليساکنانيکلیهمطالعه،مورديجامعهاست.گرفتهانجامپاکدشت
»نظريوهدفمند«يشیوهبهگیريهنمونبودند.پاکدشتشهرگانهنهمناطق

نیلونفر30بامصاحبهازبعدکهبودمصاحبههادادهگردآوريابزارگرفت.انجام
مرحلهسهاساسبرهاتحلیلشد.پرداختههادادهتحلیلبهنظري،اشباعبه

يپدیدهمحوري،کدگذاريدرگرفت.انجامگزینشیومحوريباز،کدگذاري
شرایطکهدهدمینشانهایافتهشد.استخراج»وجوديعلیقت«محوريِ
دولتتوسعهذهنیت،اجتماعیمنزلتسستی«نشینانحاشیهفهمدرگرمداخله
هستند.»پاییناجتماعیتعلقوپذیريمسئولیتوحذفینگاهوخشونتمحور،

منافعحداکثرسازيسازي،خودحاشیه«شرایطاینبرابردراتخاذشدهراهبردهاي
گسست«همچونپیامدهايباکههستند»گراییعاملیتزوالوبخشیتداومو

بهراخودکهاستهمراهاجتماعیزندگیدراقتصادمرکزیتوروانیاجتماعی
بعديتکفهمومحیطباشکنندهگذاريفاصلهوعادتیمنشگیريشکلصورت

دهند.مینشان»توسعهاز
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مسألهیانبودمهمق
در«کهدهدمینشان2015سالدرجهانجمعیتیهايسیاستيهساالنگزارش

ازهامهاجرتمنظورکاهشبههاییسیاستهادولتازدرصد80جهان،کشور185میان
یافتهافزایشدرصد38تاکنون1996سالازهامهاجرتایناند.کردهاتخاذشهربهروستا
اینکهدهدمینشانشواهداما،).UN DESA, 2015; Tacoli & et. al., 2014(»است

گسترششاهدسرعتبههمچنانواستنبودههمراهچندانیدستاوردهايباهاسیاست
ردجمعیتیتحوالتاینسرعت«هستیم.روبرونشینیحاشیهجملهازشهريمسائل

حالدرکشورهايدرشهريرشدکهچرااست،شتابانبسیاریافتهتوسعهکمترکشورهاي
هستنداستانداردشرایطفاقدکهبودههمراهنقاطیدرساکنافرادتعدادافزایشباتوسعه

Chowdhury(»کنندمیزندگیهاحاشیهدرو & et. al., 2006: اساسبر).67
وحاشیهدرشهريساکنانازنفرمیلیاردیکحدودمتحد،مللسازماناسکانآمارهاي

نفرمیلیارد2بهتعداداینآیندهسال30تاکهشودمیبینیپیشوکنندمیزندگیزاغه
زندگیشهرينواحیدرجمعیتازنیمیازبیشیکم،وبیستقرنآغازدربرسد.

UN(کنندمی Habitat, 2003: ازنفرمیلیاردیکحدودشودمیزدهتخمین).25
Wekesa(باشندساکنرسمیغیرهايسکونتگاهدرزمینيهکرکلشهريجمعیت &

et. al., 2016: درکشورهايمیلیونیشهرهايویژهبهشهرها،شرایطیچنیندر).239
بهفقرااززیاديتعدادمروربهوشدهفقرتمرکزمکانانگیزيغمشکلبهتوسعهحال

روبرومحلیشرایطازناشیخاصمشکالتبانیزآنجادروشوندمیراندهشهرهاحاشیه
Hall(گردندمی & Ulrich, 2000: 14.(

واجتماعیمینأتنظر(ازتنگناهايوفشارهاایجادبهمنجرشهري،مراکزدراستقرار
صورتبهامروزهکهاستشدهسومجهانکشورهاييجامعهآحادبیندرزندگی)کیفیت
درشهرنشینینسبتفزایندهرشداین«هستند.روبرونشینیحاشیهيهپدیدباجدي

ازرضایتافزایشبههمزمان،تواننمیکهدهدمیرخحالیدرتوسعهحالدرکشورهاي
راعمومیاحساساینمردماغلبامروزهبود.امیدوارچندانشهريمناطقدرزندگی
Saehi(»باشدمینامطلوبفعالیتوزندگیبرايشهري،مناطقکهدارند & Rezaai,

2004: شهري،ترافیکونقلوحملبهمربوطمسائلهوا،آلودگینابرابري،فقر،).2
وقانونیغیرهايگاهسکونتيگونهقارچرشدوآشامیدنیآبتوزیعومینأتهايچالش
است.دهکردرگیرراپرجمعیتشهرهايبیشترنشینیحاشیه
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يهپدیدباجديصورتبهامروزهکهاستکشورهايجملهازنیزماکشور
يتوسعهارتقايومناطقاینبهجانبههمهتوجهمستلزمامرایناست.روبرونشینیحاشیه

اساسبر،ي اجتماعیتوسعهوضعیتنظرازایرانطرفی،ازاست.آنهابیندراجتماعی
صدویکمجایگاهدربررسیموردکشور122میاندرلگاتیوم،يمؤسسهکامیابیشاخص

یازدهمجایگاهدرآفریقا،شمالوخاورمیانهيمنطقهدرحاضرکشور11میاندروجهان
درایرانبیشترپذیريآسیبمعنايبهجایگاهاین).Legatum,2016(استگرفتهقرار
وشدهریزيبرنامهتغییریکاعیاجتميهتوسع«است.محیطیهايپیچیدگیبرابر

خواهدمیکهاستدموکراتیکاصولیاساسبراجتماعیسیستمیکدرمندجهت
سودمندجامعهآنمردمانيهبهینيهتوسعبرايکهآوردوجودبهجامعهدرراشرایطی
باتطابقدرراخودشخصیواجتماعیهاينقشتاسازدمیقادررامردمامراینهستند،
بیشتريآرامشورضایتبهروزي،بهحالعیندروآورندجابهخودانتظارموردمنزلت

,Aspalter(»یابنددستزندگیدر دارايآنشدننهادینهروایناز)،2006:34
بیندرویژهبهاجتماعی،عدالتوروپیشمسائلازرفتبرونبرايمثبتیپیامدهاي

تعادلوسازگاريمعانیبراجتماعیيهتوسعآنجاییازواقع،درباشد.مینشینانحاشیه
دارد،کیدأتاجتماعیمشارکتنیزومحورتوسعههايسیاستوهدفيهجامعبین

رهگذراینازوکندمیتسهیلرااجتماعیوفرديزندگیبودنمعنادارآرمانبهدستیابی
فهمبنابراین،آورد.میارمغانبهجامعهآحادبرايراآسایشاحساسوانسانیهايقابلیت

وارتباطبهگرانکنشباتعاملدریاوتنهاییبهگرانکنشآنهاموجببهکهفرایندهایی
شناختدرمهمیسهمپردازند،میخویشجمعیوفرديبیناجتماعیحیاتبازآفرینی

مسیر،ایندررد.داجامعههرفرهنگیوي اجتماعیتوسعههايظرفیتومدنیفرهنگ
درواقعیتاجتماعیساختفرایندنیزواجتماعیگرانکنشبهمعطوفهايتحلیل

است.راهگشابسیاربنیاددادهوخردسطحدرعمیقرهیافتی
منطقهيهگانیازدهکشورهايبینومنطقهدراجتماعیيهتوسعنامطلوبوضعیت

)Fazeli & et al., Naghdi(نشینانحاشیهبیندرمیزانایننبودپاییننیزو)2013

Sadeghi, 2006; Arizi & et. al., 2008; Shafia, 2010; Rabbani & et. al.,
2011; Nezami, 2014; Rezaei; Zare & Mohammad, 2016; Mohseni, 2019(

است،کشورسطحدرنشینیحاشیههاينرخباالترینازیکیدارايکهپاکدشتشهرو
کهاستیشهرهایجملهازپاکدشتباشد.میحوزهایندرنامطلوبوضعیتيهدهندننشا

کههاییفرصتکناردروضعیتایناست.دادهاختصاصخودبهراباالییمهاجرپذیري
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موزاییکیموقعیتوساختاريتفرقبهمنجراست،کردهایجادافراداشتغالودرآمدبراي
هايآسیبرشدخانواده،ماننداجتماعی،نهادهايقدرتشدنرنگکماست.شدهشهراین

درهستند.وضعیتاینپیامدهايازخوداهدافبهدستیابیدرافرادناکامیواجتماعی
پذیريجامعهارتباطیهايحلقهکهنهادهاایننشینی،حاشیهزايآسیبونامنسجمساخت

دروماندهناکامافراداجتماعیوقعیتمتثبیتدرشوند،میمحسوبافرادپذیرينقشو
آنهاي اجتماعیتوسعهتقویتوکیفیتارتقايواجتماعیادغامجذب،برايشرایطنتیجه،

تضاديباکهایناستتحلیلقابلآنچهانسجام،بیوضعیتایندراست.رفتهزوالبهرو
تنگناياینیم.هستروبروپاکدشتشهراجتماعیساختاریابیساختحیثازعمیق

- حاشیهاجتماعیتعامالتيهدایردرمحدودیتوانسدادباباطلدوریکدراجتماعی

ثیرأتنشینانحاشیهاجتماعیروابطکیفیتوپذیرينقشهویتی،دگردیسیبرنشینان،
،»گرمداخله«شرایطشناساییمطالعهایناصلیهدفاعتبار،اینبهاست.گذاردهمنفی

شهرنشینانحاشیهبیندري اجتماعیتوسعهتحققعدم»پیامدهاي«و»راهبردها«
-مداخله«شرایطکهاستاینحاضريمطالعهاصلیپرسشواقع،درباشد.میپاکدشت

شهرنشینانحاشیهبیندري اجتماعیتوسعهتحققعدم»پیامدهاي«و»راهبردها«،»گر
کدامند؟پاکدشت

پژوهشپیشینه
وزنانجمله:ازمختلفیابعادبراجتماعیيهتوسعمورددرینپیشمطالعات

,Allen(مشارکت 1985, Boland, 1987; Glicken, 1979; Thomas & Sinha,

Bradshaw)(آموزش)،;2009 & Graham, Daley(محلیاجتماع،2007 &

Winter, 1978; Vlosky & Monroe, اینمطالعاتاند.داشتهکیدأتغیرهو);2009
راتوسعهاجتماعیمراتبکمترودارندپدیدهاینبهشناختیآسیبرویکردعمدتاًحوزه
نشینیحاشیهزندگیفیزیکیوکالبديابعادبرنیزموارديدراند.دادهقرارمداقهمورد

اجتماعیساختدرونیابعاداند.داشتهمناطقاینبهرفاهیوخدماتینگاهوشدهکیدأت
انسجاماجتماعی،يسرمایهاجتماعی،هویتاجتماعی،مشارکتمانندشینان،نحاشیه

محققانمدنظرکمترهستند،توسعهاجتماعیهايلفهؤمهمانکهغیرهوبرابرياجتماعی،
اشارهحوزهایندرگرفتهانجاممطالعاتاینازبرخیبهادامه،دراست.گرفتهقرار
شود.می
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الف) تحقیقات داخلی
توسط،»کرجآباداسالمموردي:مطالعهنشینیحاشیهيپدیدهبهدرونازنگرشی«

Parsapujuh مختلفهايویژگیشناختمطالعه،اینهدفاست.گرفتهانجام(2002)
شدهسعیمطالعهایندراست.بودهعمیقصورتبهو»دروناز«محلهایندرزندگی

شود.بررسینشینیحاشیهيپدیدهکیفی،هايروشيپایهبرودرونازنگرشیباتااست
چنینبارزينمونهعنوانبهکرجآباداسالمنشینآلونکيمحلهکار،اینانجامبراي

کهدهدمینشانمطالعهاینازآمدهدستبهنتایجاست.شدهمورديمطالعهايپدیده
ومعناداراجتماعینظمباستاايمحلهظاهري،شدیدنظمیبیوجودبایادشدهيمحله

سربهنسبیآرامشدرفقر،ازناشیدشوارنسبتاًشرایطوجودباآنساکنانکهمشخص
هستند.راضیمحلهایندرخودزندگیازوبرندمی

(2006)Naghdi & Sadeghiونشینیحاشیه«بررسیبهخوديمطالعهدر
پیامدهايومکانیسمعلل،شناساییمطالعهنایهدفپردازند.می»شهريپایداريتوسعه
يجامعهوکیفیوکمیصورتبهتحقیقروشاست.بودههمدانشهردرنشینیحاشیه

کهدهدمینشانهایافتهاند.بودههمدانشهرنشینحاشیهمناطقيهکلیيمطالعهمورد
تعلقاحساسازوندارندباالییرضایتخودزندگیيمحلهشهرازنشینانحاشیه

پایینیشهرونديتعلقواجتماعیمشارکتازآنهاهستند.برخوردارپایینیشهروندي
نیستند.راضیوجههیچبهمحالتایندرشدهارائهخدماتازوبرخوردارند

روانبهداشتوسالمتبرآنثیرأتونشینیحاشیهشناختیجامعهبررسی
توسطاصفهان)،زینبیهداركونانارز:موردي(مطالعهنشینانحاشیه

Rabbani & et. al. (2011)پیمایشی،صورتبهتحقیقروشاست.گرفتهانجام
شاملآمارييجامعهاست.بودهمصاحبهبعضاًوپرسشنامهاطالعاتآوريجمعتکنیک

فادهاستباآنانبینازکهاستاصفهانزینبیهداركوارزنانمناطقدرساله15-65افراد
تحقیقهايیافتهشدند.انتخابتصادفیگیرينمونهروشبهنفر384کوکران،فرمولاز

ندارندنشینانحاشیهروانبهداشترويبرتأثیريسنجنس،متغیرهايکهدهدمینشان
داريمعنیومثبتتأثیرتولدمحلوشغلیوضعیتتأهل،وضعیتتحصیالت،متغیرهايو
اند.داشتهنشینانحاشیهنروابهداشترويبر

Tajbakhsh شهرنشینانحاشیهبیناجتماعیيهسرمایمیزان«بررسیبه(2013)
آمارييجامعهوپیمایشروش،نظرازوکاربردينوعازپژوهشاست.پرداخته»ایالم
است.مرد)وزناز(اعمایالمشهرستاننشینحاشیهمناطقدرساکنبااليبه18افراد
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بهگیرينمونهروشاست.شدهمحاسبهنفر285کوکرانفرمولتوجهبانمونهجمح
درافرادمشارکتبهکمککهدهدمینشانهایافتهاست.ايمرحلهچندايخوشهصورت

رسمیمشارکتتقویتوگسترشورشدواجتماعیاعتمادگسترشمنظوربهشهريامور
کند.کمکنشینحاشیهمناطقدریاجتماعسرمایهارتقايبهتواندمی

(2014)Nezamiساکنینمکانیتعلقبرثرؤمعوامل«بررسیبهايمطالعهدرنیز
هدفاست.پرداخته»شهر)نسیموپرندجدیدشهر(نمونه:رسمیغیرورسمیاسکان
ورسمی)(اسکانپرندجدیدساکنینمیاندرمکانیتعلقبرثرؤمعوامليهمقایسمطالعه
کهترتیببدیناست.ترکیبیصورتبهمطالعهروشاست.رسمی)غیر(اسکانشهرنسیم

ازبیشترشناختمنظوربهادامهدرواستکردهاستفادهپرسشنامهابزارازابتدامحقق
نشانهایافتهاست.کردهاستفادهمتمرکزگروهبحثازمطالعهمورديهجامعويهزمین
اینواسترسمیاسکانازبیشترمکانیتعلقحسرسمیغیرکاناسدرکهدهدمی

بهنسبتشهرنسیمرسمیغیراسکاندرباالتراجتماعیيهسرمایوجودازناشیمسئله
است.پرندشهر

(2016)Rezaeiشهرهاکالندرنشینیحاشیهاجتماعیابعادتحلیلوارزیابی«به
هدفباحاضرپژوهشاست.پرداخته»شیراز)شهرنشینحاشیهمحالتموردي:ي(مطالعه
شیرازشهردرآناجتماعیاثراتتحلیلوبررسیونشینیحاشیهيمسألهشناخت

مطالعاتطریقازکهبودهتحلیلیوتوصیفیپژوهشایندرتحقیقروشپردازد.می
ArcوSPSSافزاررمنازاستفادهباوگردیدهآوريجمعاطالعاتيپرسشنامهوايکتابخانه

GISتعادلبینکهدهدمینشانهایافتهاست.گرفتهقرارتحلیلوتجزیهمورداطالعات
چههروداردوجودمعکوسیيهرابطنشینیحاشیهگسترشواجتماعیامنیتاجتماعی،

بود.خواهدترنامتعادلاجتماعیوضعیتباشد،بیشترنشینانحاشیهتعدادومیزان
ي(مطالعهآنهاتوانمندسازيبرکیدأتبارسمیغیراسکانونشینیحاشیهيهئلمس«

Mohseniتوسطکهاستمطالعاتیدیگرازنیز»گرگان)شهرنشینانحاشیهموردي:

نشینانحاشیهزندگیهايپتانسیلشناختتحقیقاینهدفاست.گرفتهانجام)2019(
آمارييجامعهاست.کیفی)(وکمیتحقیقروش.استبودهآنهاتوانمندسازيمنظوربه

ابزاراند.دادهتشکیلگرگانشهرنشینحاشیهمحالتدرساکنخانوار4786راتحقیق
شدهاستفادهتکمیلیابزارعنوانبهنیزمصاحبهازوبودهپرسشنامهاطالعات،گردآوري

چراباشد؛بهبودواصالحمنظرازبایدمناطقاینبهنگاهنوعکهدهدمینشاننتایجاست.
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بهنداردراجمعیترشدجذبتوانمهاجرتمبدأاینکهيهواسطبهآتیهايسالتاکه
داشت.خواهیمرامهاجرتناچار

ب) تحقیقات خارجی
رویکردهايواجتماعیـاقتصاديو)فیزیکی(کالبديهايویژگیبررسی«
,Wekesa(2011)توسطکهاستايمطالعه،»رسمیغیراسکانيهگرایانمداخله Stey

& Otienoاینچگونهشودمشخصکهاستاینمطالعهاصلیهدفاست.شدهانجام
بهبودراشهريجمعیتاکثریتزندگیکیفیتطریقاینازویابندمیبهبودمناطق

کههددمینشانمطالعهاینهايیافتهاست.تحلیلیوتوصیفیتحقیقروشببخشند.
درشهرنشینیگسترشپیامدرسمیغیرهايشهركگسترشورسمیغیراسکان

برايراشهريامکاناتوهافرصتبهدسترسیامکانکهاستتوسعهحالدرکشورهاي
امریکخودوضعیتبهبودمنظوربهمناطقاینازحمایترو،اینازسازد.میمیسرفقرا
افزایشومسکنحلبرايمستمروهدفمندمداخالتدونببنابراین،است.ضروريوالزم

کرد.ترسیمخصوصایندرياکنندهامیدواراندازچشمتواننمیافراد،ایناستانداردهاي
Dahal & et. al. (2013)حافظتنهادهايونشینحاشیهجوامع«بررسیبهنیز

مردممشارکتبررسیمطالعهنایهدفاند.پرداخته»آناپورايهمنطقدرنپالموردمحلی:
درمشارکتیمشارکتومصاحبهطریقازهادادهگردآورياست.خوداجتماعیمینأتدر
قرارمصاحبهموردنفر44تعداداساس،اینبراست.بوده2010اکتبرتااگوستماه

قومیگروهايازبودند.زندرصد8/56ومرددرصد2/43تعداداینازکهگرفتند
کهياحاشیههايگروهکهدهدمینشاننتایجداشتند.وجودمطالعهفراینددرنیزمختلف

امربود،حداقلیاموردرآنهانمایندگیاینکهدلیلبهداشتند،مشارکتمحلینهادهايدر
هايبرنامهدرتصمیماتبرثرؤمنفوذجهتتوانمندسازيومشارکتمعناداريبهمنجر

شد.نمیاجتماعیمینأتوتوسعه
پایداريتهدیدپاکستان؛پنجابدراجتماعیطردونشینیحاشیه«يهمطالع

Kanwal(2017)توسط،»شهري Zahraدرمطالعهاینهدفاست.گرفتهانجام
قومی،فرهنگی،اجتماعی،ـاقتصاديوضعیتبااجتماعیطردونشینیحاشیهخصوص
استانشهريمراکزبراياجتماعیطردوبودنياحاشیههايشاخصيهتوسعفضایی،
روشهستند.پنجابنشینحاشیهساکنانيهکلیمطالعهمورديجامعهاست.پنجاب
استفادهچندگانهياخوشهپیمایشهايدادهازمحققواستکمیصورتبهتحقیق
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ونشینیشیهحاکهاستوابستهمختلفیعواملبهشهرپایداريکهدهدمینشانوکندمی
اجتماعیطردونشینیحاشیهکند.میتهدیدراآنکههستندموارديازاجتماعیطرد

شود.مینهاديوسازمانیعناصرشاملکهاستايپیچیدهوضعیتی
دراست.گرفتهانجامتحقیقسطحسهدرحوزه،اینمطالعاتنقدوبنديجمع
واجتماعیيهتوسع»خدماتیـرفاهی«تمشخصابرعمدتاًمحققاناول،سطحتحقیقات

راانسانیخدماتکمبودوماديرفاهفقدانعواملرو،اینازاند.کردهتوجهنشینیحاشیه
نوعیازمطالعاتازسطحایندانند.مینشینیحاشیهتعمیقکلیديعنصریاساززمینه

ارتقايونشینیحاشیهرفعايراهکارهتحقیقاتیچنیندرلذا،برند.میرنج»گراییتقلیل«
تقلیلیرفاهواقتصادبهتوسعهاساسومانندمیباقیدولتیسطحدرمعموالًنیزتوسعه،

نشینیحاشیهزندگیمعنایینظامونشینیحاشیهيهتشدیدکنندروابطازغفلتیابد.می
نگاهتاًعمددوم،سطحتحقیقاتدراست.شدهگرفتهنادیدهمطالعاتقبیلایندر
روابطنشینیحاشیهکهاستاینبرمطالعاتاینتمرکزاست.حاکم»شناختیآسیب«

ثرأمتزیاديحديتاکهمطالعاتایندرشود.میطردوخشونتبهمنجرومختلراافراد
نشینانحاشیهزندگیبهپایینبهباالازوبدبینانهنگاهیهستند،شهريشناسیجامعهاز

سعینشین،حاشیهمناطقدررسمیغیراسکانوکالبديفضايتصویريارائهابوداشته
ازدوريومناسبمسکنایجاددررانشینانحاشیهمعضالترفعراهکارهايکهدارند

ساالرانهفنوگرایانهنخبهراهکارهايباوبدانندشهريپرتراکموکثیفمناطقدرزندگی
اینهستند.اندكسومسطحتحقیقاتورزند.درتمبامناطقاینمشکالترفعبه

وتعمیقدرونیِاجتماعیهايزمینهباشند،میحاضرپژوهشدرمانظرموردکهمطالعات
همچونهايمحیطمطالعات،ایندردهند.میقرارکاوشموردرانشینیحاشیهتعدیلیا

محلی،تعلقاتوتعهدات،اجتماعیتعامالتپدرساالرانه،روابطسکونت،محلکار،محل
اینبرکیدأتاینجا،درگیرند.میقراربررسیمورد...واجتماعیمشارکتخانوادگی،نظام
يهتوسعتعمیقاحتمالتوانندمیچگونههامحیطایناجتماعیمختصاتکهاست

يهعتوسفروکاستبهمنجربرعکس،یاودهندافزایشرابودگیحاشیهازفرارواجتماعی
سیاسی،اقتصادي،ساختارهايمطالعاتیچنیندرشوند.بودگیحاشیهتعمیقواجتماعی
ونشینیحاشیهاستمراربامرتبطعناصرعنوانبهنشینحاشیهجامعهاجتماعیوفرهنگی

شوند.میتلقیمهماجتماعیيهتوسعازناقصفهم
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پژوهشمفهومیچارچوب
استفادهمتعددياصطالحاتیازنشینیحاشیهندگیزيهشیوتوصیفبرايمحققان

Eldering(نشینیحاشیهاز:عبارتنداصطالحاتاینجملهازکهکنندمی & Knorth,

William(»خیابانکناريهجامع«)؛2007 Foote Whyte, 1984امیدهايزاغه«)؛«
)Lloyd, Baumann(خانمانیبی)؛1990 & Grigsby, ,Abrams(هانخانمابی)؛1998

,Stokes(1یاسهايآلونکوامیدهايآلونک)؛1999 UN(رسمیغیراسکان)؛1962

Habitate, ,Perlman(خیابانیهايچشم)؛2003 شدهراندهحاشیهبه)؛2010
)Perlman, ,Suttles(»زاغهاجتماعینظم«)؛Melnitzer, 2013(خانمانیبی)؛2010

,Raeisdana(نشینآلونک)؛1968 ,Naghdi(نشینحاشیه)؛2001 وهازاغه)؛2013
Naghdi(ناکجاآبادها & Zare, Lotfei(رسمیغیرگاههايسکونت)؛2012 & et.al.,

,Piran(غیررسمیگاههايسکونت)؛2010 مطالعه،ایندر).Ibid(نایابیاسکان)؛2008
)، Leonard, 1984:181(کنیم.میاستفاده»نشینیحاشیه«یعنیآن،رایجمعنايازما

برخیداند.می»اجتماعیبازتولیدوتولیديفعالیتاصلیقلمرو«ازبیرونرانشینحاشیه
نظامدرتغییراتطریقازیاناتوانیيهوسیلبهنشینیحاشیهکنندمیاظهارنظرانصاحب

;Petras & Veltmeyer, 2001 Potter, 2000(»خوردمیرقماجتماعییااقتصادي
Pilger, 2002;.(

اقتصاديوضعیتتغییرتواناجتماعیدالیلبهکهاستکسینشینحاشیهاینجا،در
Robert(1981)ندارد.راخوداجتماعیو Ezra parkنشینیحاشیهدارد،میبیان

درتعلیقحالتبهفرهنگیواجتماعینظرازرافردکهگونهبرزخاستعالمییاشرایط
وفرهنگیهايارزشواجتماعیروابطآندرکهیابدمیشرایطیدرراخودفردآورد.می
کاملطوربههنوزدیگريهايارزشوروابطولیشده،تزلزلدستخوشحدوديتاملی

گیريشکلوجبمحاديشرایطچنینتجربهوي،اعتقادبهاست.نشدهآنهاجایگزین
Jamshidiha(شودمیفردبرايمتمایزيشخصیت and Anbari, 2004: از).55-54

اقتصادي،نهشودفمیتعریفاجتماعیمنظرازنشینیحاشیهحاضر،يمطالعهمنظر
بهکههستندافراديیافردنشینحاشیه«اعتبار،اینبهکالبدي.وجغرافیاییسیاسی،
ازهستند،رسمیرغیـرسمیمشارکتواجتماعیفرایندهايازخارجاراديغیردالیلی

موفقی را پیش روي يرشد و آیندهبههایی هستند که روند روهاي امید سکونتگاهبه زعم استاکس آلونک1
دهند و به تعبیري در نمیاندازي روشن از ارتقاء و بهبود را نشان هاي یأس چشمداشتند و برخالف آن آلونک

قهقرا و زوال قرار دارند.
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ازبرخوردارند؛پاییننهاديظرفیتواجتماعیمنابعازبرند،میرنجايرابطهمحدودیت
روبرواجتماعیطردنوعیبااصلی،اجتماعیساختوکالنيهجامعباارتباطدررو،این

».هستند
) 1993(همچوننظرانیصاحبکارهايدرتوانمیرااجتماعیيهتوسعبحث

Bazar & et. al. ،Sen, هايقابلیتوهاظرفیتبااجتماعیيهتوسعیافت.1985 ,1992
,Sen(انسانی 1992, بهمنجرودارداشارهخودتحولیآموزشی،هايفرصت)،1985
شودمی»1کارکردها«انواعشاملاجتماعیيهتوسعاین،برعالوهشود.میسالمزندگی

)Sen, سبکدرراآنهاوباشندداشتهدستاوردهايسازدمیدرقاراافرادکه)1992
شدهادراكآزاديیعنیها،آزاديانواعبهي اجتماعیتوسعهبگذارند.نمایشبهشانزندگی

فرهنگیوسیاسیاقتصادي،اجتماعی،زندگیدرفعالمشارکتآوردنبدستقالبدر
Rahmanکند.میاشاره and Wandschneider مانند،عناصرياهمیتبر(2003)
Gilدارند.کیدأتمحیطیکیفیتیاکارمحلامنیتاجتماعی،روابط استمعتقد(1976)

همچونارزشیهايمقیاسکمکبابایدمشابه،هايسیاستواجتماعیيهتوسعکه
بگیرد.قراربررسیموردفردگراییـگراییجمعورقابتـهمکارينابرابري،ـبرابري

جامعهوخودمینأتبرايمداومهايفعالیتدرمردمهايتوانايوظرفیتافزایش»اپایو«
راپایینسطوحخصوصبهسطوح،تمامدرمردمنیازهايجهتدرجامعهنهادهايتحولو

,Kalantari(داندمیاجتماعیيهتوسعاصلیبعددو 1988; Motiei & et. al., 2013.(
تفکروریزيبرنامهبر«ي اجتماعیتوسعهیابیمفهومدرمحققانبرخیحال،اینبا

,Midgley(»دارندتمرکزاقتصادييهتوسعوسیستماتیک Aspalter؛1995 and Sing,

2008,Pawar, 2014, Hollister, 1977, Pawar and Cox, دیگربرخی).2010
,Pathak(»دارندکیدأتساختاريتحولوتغییربر« ,Mohan؛1987 Mohan؛2010

and Sharma, ونیازهاها،قابلیتبر«ي اجتماعیتوسعهیابیمفهومدرنیزايعده).1985
,Paiva(»دارندتمرکزهاانسانزندگیکیفیت 1977, Pandey, 1981, Green, ؛2002

Meinert and Kohn, عدالت،همچوناجتماعیمفاهیمیبر«دیگربرخی).1987
,Omer(»دارندکیدأتپایداريوبرابريمشارکت، 1979Pandey, 1981, UN, ؛2005

Sydorovych and Wossink, يهکلم،»اجتماعیيهتوسع«مفهومدر).2007
محدودیتبرنیزنشینیحاشیهتعریفدراست.برخورداربیشترياهمیتاز»اجتماعی«

قرابتچهارموردبامطالعهنایمفهومیچارچوبلذا،شد.کیدأتاجتماعیطردوايرابطه

1 functionings
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...).وجمعیمسئولیتوتعهدبرابري،مشارکت،(عدالت،اجتماعیمفاهیمبرکهدارد
مامدنظرفرهنگیوانسانیسیاسی،اقتصادي،يهتوسعکهمعناستاینبهاجتماعی

متقابلهايکنشحاصلکهاستچیزيآنمعنايبه»ي اجتماعیتوسعه«بلکه،نیست.
درافرادمددرساناجتماعیيهسرماییکهمچونتواندمیکهاستافرادبینجتماعیا

باشد.آنهاماديغیرومادينیازهايبرآوردن

شناسی پژوهشروش
است.استقرائیرویکردباکیفیپژوهشیپژوهش،يفلسفهنظرازحاضر،تحقیق

معانی،عمقبهنیلددصدرواستمبتنیخاصفلسفیموقعیتیکبرکیفیتحقیق
کیفی،تحقیقدراست.طبیعیوضعیتیکدرهاپدیدهشدنادثحچگونگیوهاکیفیت
وکردهفهمچگونهراخودزندگیجهانافرادکهکنیمدركوفهمکهاستاینتالش

بهکهاست»اشتروسی«رویکردازثرأمتکهاستبنیاددادهتحقیق،روشسازند.می
محوريباز،کدگذاريمرحلهسهاساسبرهادادهتحلیلاست.معروفنیز»سیستماتیک«
توصیفوبنديطبقهگذاري،نام(شناسایی،بازکدگذاريدرگرفت.انجامگزینشیو

(انتخابگزینشیکدگذاريوهمدیگر)بهکدهاارتباط(فرایندمحوريکدگذاريپدیده)،
مفاهیمبینمقایسهایجادگیرد.میانجامآن)باطبقاتسایرارتباطوکانونیيهطبقیک

ساختهوایجادمناسبزماندردقتبههامقولهکهدهدمیاجازهکدگذاريتکنیکبا
هايدادهکلمهبهکلمهتحلیلشاملکهشوندمیمشتقهاتحلیلخردازکدهاشوند.

هستند.شدهگردآوري
نشینحاشیهمناطقدرساکنسال18يباالشهروندانيهکلیمطالعه،موردجمعیت

اینکهبهتوجهبامناسب،هايمصاحبهانجاممنظوربهباشند.می1397سالدردشتپاك
درغالباًافرادپیشین،تحقیقاتازحاصلتجربیاتورشدشناسیرواننظریاتاساسبر

برايروانیـاعیاجتمتواناییوشخصیتیثباتنوعیکبهباال)بهسالگی18(سناین
ویابندمیدستاجتماعیتجربیاتووقایعپیرامونمنطقیومعقولاظهارنظروقضاوت

برعالوهگردید.لحاظسنیشرطاینشوند،میپذیريمشارکتهايویژگیوحقوقواجد
منظوربهافرادانتخابومطالعهاینبرايزندگی،موردمکاندراستقرارزمانمدتاین،
مطالعهموردمیداندرکوتاهیمدتکهافراديلذابود،مهمآندرمشارکتواحبهمص

وشدندنمیمحسوبکلیديمطلعهمزیراشدند،حذفمصاحبهروندازکردند،میزندگی
بهبنابراین،نداشتند.کافیآشناییخودزندگیمحلتحوالتروندبااجتماعینظرازهم
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وتجربهزمانینظرازنیزوداشتهمصاحبهتوانعقلینظرازکهافراديمطالعهفراخور
گرفتند.قرارمطالعهموردداشتند،دههیکازبیشاسکان

Gall(»هدفمندگیرينمونه«ازمعموالًکلی،حالتدرکیفیپژوهشدر & et. al.,

نیز،اینجادرشود.میاستفاده),2007Creswell(»1نظريگیرينمونه«یا)2006
باکهبودافراديانتخابهدفگرفت.انجام»2هدفمند«و»نظري«صورتبهگیرينمونه
خصوصدرخاصتجربیاتیاواطالعاتازسرشارپژوهش،اهدافوهاپرسشبهتوجه
نظريالگوينهایتدرواهدافبهنیلدربتواندمحققوباشندمطالعهمورديهمسئل

ازطیفیاوالً،کهبوداینبرسعیافرادانتخابدررو،اینازکند.استفادهآنهاازخویش،
باموافقتثانیاً،شود.رعایت»3تنوع«اصلکهباشندداشتهحضورنمونهدرمختلفافراد

درکهباشندداشتهدركوفهمخودپیرامونمسائلبهنسبتوباشندداشتهمصاحبه
ونظريویژگیبهتوجهباثالثاً،شود.میگفته»کتمشاردرموافق«اصلآنهابهاصطالح

گرفتهشکلمسائلدنبالبهودیگريازپسیکیافرادانتخابها،مصاحبههدفمندبودن
اصلومعیاراساسبرنیزکنندگانمشارکتازدستهاینیابد.ادامهتحقیقجریاندر

رابعاً،است.نظريگیريهنمونهمانکهشدندانتخاب،»موضوعنظريفهم«بامتناسب
بهنسبتبیشترينسبتبهاطالعاتکههستندافراديکنندگانمشارکتازدستاین

فراهمرا»بودنکلیدي«اصلکهشناختندمیاعتمادترموردراآنهاافرادوداشتندسایرین
زابعدبنابراین،شد.میسر»4نظرياشباع«اساسبرنیزنمونهحجمتعیینساختند.

اینکهازبعدمعنااینبهکردیم.متوقفراهامصاحبهنفر،30با»فرديعمیقيمصاحبه«
وندارندتازگیکههستیمروبرومشخصیوتکراريالگوهايباهادادهدرکهشدمشاهده
ساختیم.متوقفراهامصاحبهروندافزایند،نمیهادادهمفهومیغنايبرچندان

صدد تولید نظریه هستند و در سایر مطالعات که گیري نظري عمدتاً خاص مطالعاتی است که درنمونه1
پردازند نیازي نیست و کاربردي ندارد. صرفاً به کدگذاري و تحلیل مضمون می

2 theoretical and purposeful sampling
نفر، استاد3گنبد، نفر، کبود5ها براي مناطق مختلف به این صورت بود: حصار امیر اصل تنوع در مصاحبه3

3نفر، جیتو 3نفر، زینبیه 3نفر، مسکن مهر 3نو (قوهه) نفر، قعله3آباد نفر، فرون3نفر، کرمانیه 4شهریار 
ل آمد.نفر. در مجموع، در نه نقطه متنوع مصاحبه به عم

4 theoretical saturation
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هشپژوهايیافته
زیرجدولازتاسیبهاول،قسمتدراست.شدهارائهقسمتدودرپژوهشهايیافته

ادامه،درشود.میتوصیفوتشریحکنندگانمشارکتعمومیوايزمینههايویژگی
شود.میارائهپیامدهاوراهبردهاگر،مداخلهشرایطازحاصلتفسیريهايیافته

توصیفیهايیافتهالف)
کنندگانمشارکتايزمینههايویژگی:1جدول

Table 1: Background Characteristics of the Participants

اعضايتعدادهلأتقومیتتحصیالتجنسسنشماره
مصاحبهکداشتغالخانواده

NumberAgeSexEducationNationality
Marital
Status

Number of
Family

Members
Employment

Interview
Code

P-01دست فروش6هلأمتبومی منطقهدیپلممرد139

6هلأمتبومی منطقهدیپلممرد248
دار و هیئت مغازه

P-02امناي مسجد محل

P-03داربنگاه6هلأمتخراسانیسیکلمرد251

P-04کار در شرکت7هلأمتبومی منطقهفوق دیپلممرد453

P-05خیاطی5هلأتمتركدبیرستانزن547

P-06عضو شوراي محله8مجردگنبدکاووسلیسانسمرد653

P-07کار در بیمارستان5مجردتركکاردانیزن732

7متاهللرپنجم ابتداییزن856
فروش لبنیات 

P-08محلی

P-09دستفروشی مترو2ذکر نکردکردفوق دیپلممرد946

P-10خیاطی6ردمجلرفوق دیپلمزن1045

سوم زن1154
P-11دارخانه6هلأمتبومی منطقهدبیرستان

P-12نگهبان محله8مجردتركذکر نکردمرد1234

P-13دانشجو5ذکر نکردزابلیفوق دیپلممرد1335

P-14کار در شرکت4مجردبومی منطقهدانشجومرد1419

خواندن و مرد1571
6هلأمتخراسانینوشتن

معتمد ـبیکار
P-15محل

فوت خراسانیراهنماییزن1667
P-16دارخانه8شوهر
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اعضايتعدادهلأتقومیتتحصیالتجنسسنشماره
مصاحبهکداشتغالخانواده

NumberAgeSexEducationNationality
Marital
Status

Number of
Family

Members
Employment

Interview
Code

P-17کار در شرکت6هلأمتتركفوق دیپلممرد1737

P-18سبزي خردکنی5هلأمتبومی منطقهذکر نکردزن1841

P-19عضو شوراي محله7هلأمتتركسیکلمرد1949

مجرد نانیسمدیپلممرد2037
P-20سفیدکار (پیمانکار)8(نامزدي)

P-21داللی (ماشین)8هلأمتخراسانیدیپلممرد2152

P-22کار در کارخانه5هلأمتبومی منطقهفوق دیپلمزن2249

P-23کار در شرکت6هلأمتکردفوق دیپلممرد2354

P-24يکارمند شهردار4نکردذکرخراسانیلیسانسمرد2434

P-25کارمند (ذکر نکرد)7هلأمتتركلیسانسمرد2535

P-26خیاط8هلأمتلردیپلمزن2619

P-27خادم مسجد7هلأمتبومی منطقهسیکلمرد2737

P-28کارخیاط و فنی4هلأمتکردکاردانیزن2841

فوت مازنیدبیرستانزن2949
8همسر

کار در شرکت 
P-29قطعات ماشین

P-30کارواشی7ذکر نکردبومی منطقهدیپلممرد3027

نوزدهوزننفریازدهکنندگانمشارکتبیندرآمدهعملبهيمصاحبه30مجموعاز
تحصیالتسطحیچهتاکهنکردندذکرنفردوتحصیالت،سطحنظرازهستند.مردنفر

نفرسهراهنمایی،نفریکابتدایی،پنجمنفریکنوشتن،وخواندنسوادنفریکدارد،
نفردودیپلم،فوقنفرهفتدیپلم،نفرششسیکل،نفرسهدانشجو،نفریکدبیرستان،

منطقهبومیکنندگانمشارکتازنفرنهدارند.لیسانسنیزنفرسهنهایتدروکاردانی
کرد،نفرسه،لرنفرسهکاووس،گنبدنفریکترك،نفرششخراسانی،نفرپنجهستند.

بهقومیتنوعایناصلیدلیلاست.سمنانیهمنفریکمازنی،نفریکزابلی،نفریک
چهارهستند.هلأمتمطالعهموردافرادازنفرنوزدهگردد.برمیمنطقهاینبودنمهاجرپذیر

نفرششاند.دادهدستازراخودهمسرفوتنفردوذکرنکردند.راخودهلأتوضعیتنفر
اعضايبعدمیانگیندارد.نامزدکهکردذکرنفریکآنهابیندرکههستندمجردنیز

تراکميهدهندنشانخودنیزاینکهاستنفرششکنندگانمشارکتبیندرخانواده
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بیندرزیاديتنوعاشتغالنظرازاست.نشینانحاشیهيخانوادهاعضايجمعیتی
بهمشغولرسمیغیرصورتبهکنندگانمشارکتاکثرشود.میمشاهدهکنندگانمشارکت

شهرداريدردیگريوبیمارستاندرنفریککهدارندرسمیکارنفردوفقطهستند.کار
است.کاربهمشغول

تفسیريهايیافتهب)
وجوديتعلیقمحوري:پدیده

بامحکمیپنهان)و(آشکارهمپوشانیحالعیندرومتمایزکنندهخصلتمقولهاین
قدرتنشینان،حاشیهذهنیهاينشستتهدرگیريجاينوعیبازیرادارد،مقوالتسایر

هاينقششدننهادینهوپذیريجامعهکنونی،موقعیتپذیرشکنندگیمتقاعددرباالیی
اینمقوالتسایراغماضاندکیباتوانمیدیگر،بیانبهدارد.راآنبامتناسباجتماعی

کرد.تحلیلمحوراینيهپایبررامطالعه
تعبیربهاست.جهانازبرونیودرونیطرداحساسنوعی،»وجوديتعلیق«

چیزيآنبخاطراینوکندنمیتجربهرا»بودنجهاندر«وضعیتایندرفردهایدگري
کهاستموقتیوتصنعیافرادبودگیهمباوجوديتعلیقدراست.ساختهخودازکهاست
وکردهبروزنشینانحاشیهزندگیجهانزیستدرانفعالووارهعادتزندگیصورتبهابتدا

درادامه،درسازد.مینمایانراخوداصلی)يه(جامعبیرونیجهانباارتباطدرسپس
اینبروزدرگرمداخلهشرایطکه:شودمیمطرحهاپرسشاینمحوريپدیدباارتباط
راهبردهااینپیامدهايکدامند؟گرهاکنشتوسطشدهاتخاذاهبردهايرکدامند؟پدیده

چیست؟

گرمداخلهشرایط
محدودیاتسهیلراعواملسایرمداخلهکههستندشرایطیگر،مداخلهشرایط

هستند.محیطثیرأتتحتعموماًايمداخلهشرایطدارند.عمومیيصبغهوکنندمی
موقعیتازافراددركهمچنینوافراددسترسدرمنابعدرونیمحیطوبیرونیمحیط
سازند.میبهینهوآرامیاوملتهبراخویش
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گرمداخلهشرایط:2جدول
Table 2: Intervention Conditions

هامقولهمفاهیم

گرشرایط مداخله
Intervention
Conditions

ConceptsCategories

پاشیدگی مدنیهماز

نزلت اجتماعیسستی م فقدان حقوق اجتماعی
هاي دست دومشغل

تحصیالت و آموزش پایین
دولت در نقش پدر

محوردولتيتوسعه دولتيجانبهکنندگی همهمینأت
دولت عامل توسعه
هانگاه فرودستی بیرونی

خشونت و نگاه حذفی بودگیانگ و طرد حاشیه
شدننادیده گرفته

اعتمادي مشارکتیبی

پذیري و تعلق مسئولیت
اجتماعی پایین

حضورپراکندگی و خالء
عدم توجه به روابط همسایگی

ترس از نظارت دیگران
تعهد کم به افراد محله

تفاوتی به محیط اجتماعیبی
نشدن نسبت به امورثرأمت

نداشتن منافع مشترك با دیگران

جتماعیامنزلتسستی
-تهکهاستقويایستاریکنشینانحاشیهبیندر»ایمحاشیهما«ذهنیتوتفکر

اجتماعیمنزلتسستیبهمسبوقایستارایناست.گرفتهبردرراآنهاذهنیهاينشست
ودرآمدفقداننیزوفقرنسلیتسلسلدلیلبهنشینحاشیهمناطقدراست.آنهامکانیو

وشانحیثازافراداست.لرزانوسستافراداجتماعیمنزلتالزم،اقتصاديقدرت
وفردينامحسوسومحسوسانتقالموقعیت،ایندارند.مطلوبیوضعیتمکانی،اعتبار

توزیعاست.ساختهروبروخیرأتبارامطلوبوضعیتبهموجودوضعیتازگذارجمعی
فقداندرکنندهتعیینعاملیکعى،اجتماهاىگروهمیاندرمنافعتضادوقدرتنابرابر

زباننداشتن«و«کمیابمنابعيناعادالنهتوزیع«واقع،دراست.اجتماعىمنظمتحرك
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نفوذپذیريينتیجهدروتغییرپذیريپذیري،انطباقماتریس»قدرتمنابعبامشترك
است.ساختهروبرواختاللباراتربزرگيجامعهدرنشینانحاشیه
اکثربشه.بهترماوضعشهنمیوکردیمگیرانگارداریم.وضعیتواینوقتهخیلی"

زندگینمیروبخورهمهاخانوادهوبیارندرزیاديپولکهندارنخوبیشغلمردم
چونندارن،اینوهمبعضیادارن.روکارگريدرآمدویارانههمینهاخیلیکنن.می

بدبخترکنیهنروهمینهوضعاینجاکنن.نامثبتوهیاراندنبالبرنکهندارنشاسنامه
).6شمارهکننده(مشارکت"نشیایناز

محوردولتتوسعهذهنیت
کهکسانیبهوابستگیحسکهشدهباعث1نشینانحاشیهبینانتظارييهروحی

ازادهاستفوخوداتکائیجايبهوشوددرونیوتشدیدبدهند،انجامراتوسعهاموروبیایند
اینازانتظاريروحیهاینشود.تقویتآنهابیندروابستگیفرهنگموجود،هايظرفیت

چهنظیر:هايپرسشبرابردررانشینانحاشیهکهاستشدهکنندهمخدوشجهت
شمانهاییسرنوشتداد؟انجامزندگیدراستقرارکاريچهرویاهایی؟چههایی؟ایده

ومبهمهايپاسخبایابید؟دستآنهابهخواهیدمیکهداریداهدافیچهچیست؟
هايریسکپذیرشواجتماعیهايفرصتخلقدرراآنهاوسازدمیروبرونامشخصی

گذارد.میناکامخودزندگیکیفیتارتقايبرايسیستماتیک
مابده)توضیحمیشهاگهنه(محقق:اینطوریه؟وضعیتاینکالًچرامیدونی"

بینهنمیروماکسیامانمیاد،بردستمونازکاريوفقیریمونداردونیممیمهخودمون
کنباوربشنون.رومادلدردبیانکهکساییودولتمعلومهخوبکی؟).مثال(محقق:

کنیپیشرفتبخوايداده.چیهمهمردمبهدولتدنیاکلندارن.شناسنامهاینجابعضیا
"دولتهکاربودهدرشپیشرفتکهجايهرباشی.داشتهدستیدولتتويباید

).7يهشماريهکنند(مشارکت

ن ناالن از دولت بهت زنگ بز«کرد: انتظاري زمانی بود که یکی از ساکنان قوهه روایت میياوج این روحیه1
امکانات ساخته شده و تو برو توش زندگی کن. یه شغل خوب هم يو بگن توي مامازند یه خونه نو با همه

چی کنه و هرم توي ژاپن دولت خودش به مردم کمک زیادي میکنی. من شنیدبهت بدن دیگه کیف می
». پیشرفته بخاطر کمک دولته
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»محوردولتيهتوسعذهنیت«یادولتبهوابستگیبهمنجرتفکر،اینگیريشکل
نیازهايواجتماعیمنابعموجود،هايظرفیتامکانات،بینپویاتعادلعدمباعثوشده

است.شدهنشیانحاشیه

اجتماعیخشونت
عاملنشینحاشیهمناطقبیندرمستبدانهخانوادگیساختاروناقصپذیريجامعه

نوعیکالمی،هايکلیشهاست.ساختهنهادینهرااجتماعیهايخشونتکهاستدیگري
آناثربرکهدهدمیرخمردانوزنانبیناجتماعیمتقابلروابطدرکهاستخشونت

کهآنجاییازگیرند.میقرارخطابمورداخالقیغیربعضاًوزنندهعناوینیوالقاببازنان
يهعلیخشونتبهايمنفعالنهواکنشهستند،سنتینقشدارايوداريخانهزناناغلب
ازنابرابريکردننهادینهباپذیريجامعهوسویکازآورنانمردبهوابستگیدارند.خود

نابرابربسترهايموجدونمادینامريبهراوضعیتاینبهبخشیدنتداومدیگر،سوي
کند:میروایت)10يه(شمارکنندگانمشارکتازیکیاست.ساختهمبدلجنسیتی

شهنمیهمکاريهیچشده.تکراريبرامکهشدمروبرولعنتوتفبااینقدردیگه"
همومیادخندتهمکهشنويمیالکیچیزهايوکنایهوحرفاینقدربیرونبروتوکرد.

سوختبایدنیست،چارهاماخونه،دلممنمیاد.کجاازحرفهمهاینکهکنیمیتعجب
[خوردم].زیادهمفحشوطالقخونه،ازشدنبیرونبهشدمتهدیدوقتابعضیساخت.و

تانیست،حالیشونحسابحرفکههممردااست.محلهاینزنانيهمهداستاناین
."گنمیبیراهوبدوفحشصدتاشهمیچیزي

نشینیحاشیهناامنمحیطدرمردانگیحفظحسوقدرتروابطبهدیگرعنصر
هستند،خطرمعرضدروناامنخانوادهمرزهايوخانوادگیتوازنکهفضايدراست.
وخویشحریمپاسداشتبرايمردانلذا،است.خوداوجدرپرستیناموسوآبروحفظ
وطبیعیامريصورتبهراخشونتنوعاینخویش،حیاءازدفاعمنظوربهیزنزنان

اند.ساختهمبدلنهادي
کهنیستدیگهجاهايمثلاینجابگه.چیزيوبشهرداینجاازندارهحقکسیهیچ

"هازنحتیمردن،همهباشه.شدهناموسیبیاینجاکهنزادهمادرازباشه.صاحببی

).9يشمارهيکننده(مشارکت
تشدیددردارد،قومیيصبغهکهفرهنگیهايخشونتکناردرکالمیهايخشونت

وقومیتنوعازناشیفشارهايدهد.مینشانراخوداجتماعیانسجامعدموپراکندگی



111نشینی و توسعه ...بنیاد حاشیهمطالعه داده

تعلقوتعهدحسامراینواستدادهکاهشرااجتماعیچسبندگیقدرتباالفرهنگی
است.ساختهمبدلثانویهامريبهراجمعیسرنوشتبه

اجتماعیپذیريمسئولیت
یافتهنظمموقعیت«یکدرنشینحاشیهفردکهگیردمیقوتزمانیپذیريمسئولیت

خودپذیريمسئولیتهايپایهبتواندآنازخودارزیابیاساسبروگیردقرار»شدهتثبیتو
آنچهبهتوجهباوپیشرفتبهروبستریکردمسئولیت،قبولوآگاهیکسبنهد.بنیانرا
گیرد.میانجامرود،میآنوقوعواحتمالآیندهدرآنچهواستجریاندرحالزماندر

نیزوسستاجتماعیمنزلتدلیلبهباثبات،اجتماعیهاينقشبهاتکاءوتعهد
کهپذیريیتمسئوللذا،است.جابجاییمعرضدرهموارهپاییناجتماعیهايخشونت
بااست،موجودشرایطبامواجههقدرتوجمعیوفرديآگاهیتوانمندي،ازبرآمده
وقويساختارينظمفقداندرپاکدشت،نشینحاشیهمناطقدراست.روبرواختالل
امرياجتماعیتعهدوموجودوضعیتازفرارشده،نهادینهرسمیورسمیغیرنظارت
کند.میجلوهمتداول
اگهبعدوشنمیرداینجاازصدبارشبتاصبحهستن.اینطورياالنجوونااین"
کردي؟امتحانخودتکاري؟هچمثالً(محقق:داریم!کارمیگندستشونبدهکاريکسی

ودرتويبایددیگه.موردتاهزاروگردننمیکاردنبالکنن،نمیجمعزبالهیهمثالًره.آ
وانسانفرقداره!نوحیویهبافرقیچهدمآیهوگرنهکرد،حسابدمآروبشههمسایه،
اماکنم،بافیمنفیخوامینممنحاالنه.حیوونپذیرهمسئولیتدمآکهاینهدرحیوون

همخودشونکهندارنقبولهاخیلیکمه.کرد،بازحسابجانبههمهکسیروبشهاینکه
).17يهشماريهکنند(مشارکت"هستنشونوضعمسئول

»تبادلیتحلیل«یکدرنشینحاشیهفردکهگیردمیقوتزمانیپذیريمسئولیت
بنیانراخودپذیريمسئولیتحسهايپایهبتواندآنازخودارزیابیاساسبروگیردقرار
جریاندرحالزماندرآنچهبهتوجهباوبستردرمسئولیت،قبولوآگاهیکسبنهد.
گیرد.میانجامرود،میآنوقوعواحتمالآیندهدرهآنچواست

بشه.خادمیچیهردركبهکنم؟میجونشبتاصبحازکهمنهفکربهکسیمگه
دادمنبهچیزيکسیاگهباشه!شدهیکیخاكبامنطقهاینگردمبرمیکهشبخاممی
).9يهشماريهکنند(مشارکتکنممیکمکبهشمنم
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نیزوسستاجتماعیمنزلتدلیلبهآیندهوکنونیوضعیتازدلیتباتحلیل
برآمدهکهپذیريمسئولیتلذا،است.تردیدمعرضدرهموارهپاییناجتماعیهايخشونت

روبرواختاللبااست،موجودشرایطبامواجههقدرتوجمعیوفرديآگاهیتوانمندي،از
است.

راهبردها
بهکنند.میاتخاذنشینانحاشیهکههستندداريهدفالتتعامگربیانراهبردها

باکهگیردمیبکارنشینحاشیهفردکههستندسازوکارهايآنيهمهراهبردهاعبارتی،
وباشندمتعارضتوانندمیبعضاًومتفاوتراهبردهااینشود.روبروموردنظريهپدید
رهیافتاساسبر«کنند.میعملگرمداخلهشرایطنفوذتحتشداشارهکهگونههمان
يمقولهازکهاستخاصیهايکنشبرهموهاکنشراهبرد،کوربین،واستراوسمندنظام

Kupai(»شودمیحاصلمحوري and EIsmaili, 2014: 107.(

راهبردها:3جدول
Table 3: Strategies

هامقولهمفاهیم

راهبردها
Strategies

ConceptsCategories
رويتک

سازيحاشیهخود
سازيخودحاشیه

زندگی بخور نمیر
قناعت به وضع موجود
هافروخوردگی نارضایتی

اشتغال کاذب
حداکثرسازي منافع شخصی زدن قانوندور

گرایانهرفتارهاي چپاول
سازيپنهان

گراییبخشی و زوال عاملیتتداوم
معینبودن به کار جمعتقد

بودگیتسلیم
زندگی بزن در رو

رضایت به وضع موجود



113نشینی و توسعه ...بنیاد حاشیهمطالعه داده

کنیم:میاشارهروپیششرایطبامواجههدرنشینانحاشیهاصلیاستراتژيسهبه
گیرندمیبکار»سازيخودحاشیه«نشینحاشیهافرادموارديدر: سازيخودحاشیه-1

نشینانحاشیهکههايوکنشرفتارهاها،انگیزشاحساسات،افکار،خلقازاستعبارتکه
پذیرشاینجا،درکنند.میاتخاذخودزندگیمحیطباآمدنکنارومدیریتمنظوربه

راهبرداست.موجودوضعیتبا»انطباق«نوعیکهشودمیاتخاذافرادتوسطواقعیت
طریقاینازوبرگزیدهراآنآگاهانهفردوهستنیزفعاالنهراهبرديسازي،خودحاشیه

نذاربکن؛خودتوکارتو«نظیراصطالحاتیکند.پیداراخودراهتنهاییبهکندمیسعی
چکارندونهکسیکنسعیبکن؛خودتوکاراماباش،بقیهباظاهردر کنی؛میچکاربدونن

ازروایتیکند.میترسیمراوضعیتاینخوبیبه»غیرهونگردشردنبالمیکنی؛
دهد:مینشانراوضعیتاینعمقکهسازيیهخودحاش

توحسود.هموهستنفضولهمهاخیلیودارنرقابتزیادهمبامردماینجاو..."
محقق:بکنی.کارتووخودتالكتوبريبایدندونه.کسیبایدبديانجامبخايکاريیه

دخترممنصه.مشخخبکننده:مشارکتباشی؟اینطوربایدچیبرايبگیتونیمی
خوبیايخونوادهاینابودنگفتهوبودنرفتههاهمسایهودربعدکنه،ازدواجاستوخمی

همبهکارهمآخرشوبودنآوردهدرمامورددرالکیحدیثوحرفهزارتاونیستن
بهحتیوخودمونهيخونوادهبینفقطدومم،دختربراآالنزیرش.زدناوناوخورد
انجامخبربیوآرومیبهبایدچیهمهاومده.براشخواستگارکهنگفتیمترمدخعموي

کنی،ازدواجايوخمیکنی،کارايوخمیباشی.اینطوريبایدکارايهمهتوبشه.
يشمارهيکننده(مشارکت"ندونهکسیبایدبخوابی،وبخوريايوخمیبمیري،ايوخمی
21.(

است.شرایطبامواجههازدیگرينوع»منافعثرسازيحداک«: منافعحداکثرسازي-2
ازرابهرهحداکثرکهکنندبازتعریفخاصهايگونهبهراخودکهکنندمیسعیافراد

وضعیتبرغلبهمنظوربهشدهاتخاذ»منافعحداکثرسازي«اینجا،درببرد.موجودشرایط
است.کردهتحمیلآنهابرناعادالنهونابرابربسترهايشودمیتصورکهاستبودگیحاشیه

بارویاروییبهترینکهداندمیسرقتوچپاوليهعرصیکرازندگیفردراهبرد،ایندر
اقتصاديامنیتچوناستراتژيایندراست.خودي)گروهیا(خودمنافعحداکثرسازيآن
چهاینکهشود.میهممحالعیندروناامنومبهمآیندهندارد،وجوداجتماعیپایداريو

اجتماعیناپایداريچونواستپرسشمحلنشینانحاشیهبرايدارد،خواهدرخاتفاقی
واندازپسفقدانشود.میدشوارمراتببهآیندهترسیملذاکوبند،میآنهازندگیبردائماً



98زمستان ،2شماره،چهاردهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 114

رايدیگرچپاولفردکهشودمیباعثوزندمیدامنوضعیتاینبهنیزنامناسبشغل
ومنابعبرکنندمیسعینشینحاشیهرو،اینازبداند.خودرويپیشبرايراهبهترین
ازیکینیست.مهمدیگريوضعیتکهاستزمانیاینوبیفزایندخودمنافع

اصلیخیاباناستادشهریاردرکهزمانیکندمیروایت)29ي(شمارهکنندگانمشارکت
شد:میآسفالتشهر

بود"زرنگ"کیهروبردنمیخودشونخونهبهفرغونباروآسفالتممرديهمه
نهاماآره.خونت؟توبرديآسفالتهمشمامحقق:کرد!میآسفالتروحیاطشداخل
جمعآبتاحیاطداخلآبشیرکنارهممقداریهریختم.هاپلهکنارمقداریهفقطزیاد.
تاهزاروشددعواهمنهایتشکهنبرنکهکردنمیدعوامردمباشهرداريماموراننشه.

کنن.کنترلرواوضاعکهریختنمورأم
کهسازيخودحاشیهبرخالف: گراییعاملیتزوالوموجودوضعیتبهبخشیتداوم-3

دهد،مینشانراخودموجودوضعیتازگیريکنارهباواستدرونازراهبردیک
خیريخودبراينشینحاشیهفرداینجا،دراست.همراه»فرافکنی«نوعیبابخشیتداوم

صورتبهآنتداومدروشودمیوضعیتتسلیمانفعالحالتبالذانیست،متصور
موجودوضیعتگینادیدهباوزندمیدستانکاربهفردواقع،درشود.میناخودآگاه

دهد.میدستازراخوداثرگذاريوعاملیت
اینزندگیرسیدیم.نونیبههمماوشدبازدريشد،ايعجزهمشایدبزرگهخدا

بگیر.ندیدهوخودتتوبریزروچیزهمهبنویسی.توندارهجدیديچیزهمینه.محله
شه.نمیحلچیزيخودخوريباکنی.نمیاذیتروهیبقهمراحتیخودتهماینطوري

.)17يشمارهکننده(مشارکتزندگیهمینهشوخیالبی
عنوانبهافرادهايدریافتازکهادراکاتی(وخودزندگیدربیندمیفردکهزمانی

بایدشود،نمیمنطبقموجودمعیارینهايچارچوببادارد)،دردهمیاکیشهمدیگران
بزندموجودوضعیتتغییرنیزوخودرفتاردرتغییربهدستانطباقاینایجادبرايفعاالنه

درضعفارادگی،بیبرجامعه،کلدرآنانعکاسوخودرفتاردرتغییراینطریقازتا
راخودبرونیودرونیاثربخشیحسوکندغلبهبودگیتسلیموموجودوضعیتبرابر

فرداثربخشیهايحلقهاینکهدلیلبهپاکدشت،نشینحاشیهمناطقدرسازد.تقویت
نداشتنباشد.داشتهکارآییوخالقیتادانهآزصورتبهتواندنمیفردهستند،محدود
محدودرافردهايکنشاجتماعی،هايشبکهضعفدرکناردرآمديواقتصاديامنیت

ودادهشکلراافرادپذیريجامعهموجودساختدروضعیتاینکهآنجاییازسازند.می
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وبیهودگیحسوموجودوضعیتبههمگانیبخشیتداومنوعیلذا،استشدهنهادینه
دارد.وجودموجودوضعیتتغییردرناتوانی

پیامدها
راهبردهاآنمنطقیيهنتیجکهدارنددنبالبهپیامدهايشدهاتخاذراهبردهاي

راپیامدهابنابراین،شوند.میمنتجآنهاازمستقیمغیریاومستقیمطوربهوهستند
درتوانمیراآنهااثراتوانداختتعویقبهراآنهادادنرخیاوگرفتنادیدهتواننمی

راهبردکارگیريبهازحاصلخروجیپیامد،«کرد.مشاهدهاجتماعیزندگیجریان
Kupai(باشدمی and EIsmaili, 2014: 107.(

پیامدها: 4جدول 
Table 4: Consequences

اصلیيمقولهخرده مقوالتمفاهیم

پیامدها
Consequences

ConceptsSubcategories
The Main
Category

تفاوتیبی

یگسست روان
گیري منش شکل

عادتی و 
گذاري فاصله

شکننده با محیط

بیگانگی و انفصال
چیزي و کمبودحس بی

حس اثربخشی پایین
ناامیدي در تغییر وضعیت

ارتباط معنوي ضعیف
انگاري تعامالت ارزشبی

اجتماعیگسستاجتماعی
(سالمت اجتماعی 

ناپایدار)
سازگاري کم

گیريطرد وکناره
نبودنمولد

کید بر دستاورد ماديأت

مرکزیت اقتصاد در 
زندگی اجتماعی

بعدي از فهم تک
توسعه

ضعف اقتصادي عامل وضعیت 
موجود

توسعه یعنی اقتصاد
منزلت یعنی پول داشتن
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شکنندهگذاريصلهفاعادتیمنش
ازگیريفاصلهنوعیکهگیرندمیخودبهتدافعیحالتنشینحاشیهافرادموارديدر
سعیونیستپدیدهبارویارویییامواجههصدددرفرداینجا،دراست.موجودوضعیت

مورديهپدیدازراخودفعاالنهفرداندازد.تعویقبهراآندائماًیاوبپذیردراپدیدهکندمی
نامیم.می»شکنندهگذاريفاصلهعادتیمنش«راپیامدایناینجا،درکند.میمنحرفنظر
توسطموجودوضعیتپنداشتنارزشبیوگسستمنفعالنه،راهبردهايازناشیپیامداین
نسلیتسلسلفقر،«يهچرخبازتولیددرهاوارهعادتومنشایناست.نشینحاشیهفرد

اجتماعیخودبازتولیدونوآوريدرشکستدارد.مهمینقش»ضعیفيهوخودپندار
بتواندکهوضعیتیبهحرکتسازي،حاشیهخودتدافعیهاياستراتژيبکارگیريومطلوب

ازیکیاست.ساختهمسدودراباشد،موردنظريهپدیدازگریزورهاییراه
کند:میروایت)18يه(شمارکنندگانمشارکت

وهستنپکروافسردههمهجورایییهنداره.رفتنووراونواینوردماغودلکسی
بلدکسیواقعاًوکنهنمیگروهیفعالیتوکارکسیشده.عادتهمهبراشرایطاین

هرکمیجمعرونفردوتونستیاگهبدید،انجامرومحلتونکارهايبگوبرواالنتونیست.
نیست.زندگیشونمحلاینجاانگاردم.میبهتبخوايچی

استوار»رابطه«محوربرکهزایندهاجتماعیيهشبکیکاصلیهايبلوكاینجا،در
زندگیبازتولیدبرايضروريتعامالتآنلوايدرکهگیردنمیشکلخوبیبههستند،
فقداندربگیرد.شکلافرادازگروهییاخاصاجتماعیکاخالقیمرزهايدرونروزمره
بهراامکانایننشینیحاشیهزندگی»عادتیمنش«هدفمند،روابطوقدرتمندهايشبکه
ونامتمرکزاجتماعینظرازبستريدرنشینانحاشیههايکنشواعمالکهآوردهوجود

شود.ناهمواررااجتماعیيهسرمایگیريشکلمسیروگرفتهانجامنیافتهسازمان
گفته»1اجتماعیباناندروازه«نشینحاشیهمناطقبهتوسعه:ازبعديتکفهم

مناسبِتسهیالتوامکاناتفاقدزیرا،)Asadollahi & et. al., 2013:11(شودمی
راهبردواستراتژيدرکهاستمالیامکاناتنبوداثردرفقداناینهستند.توسعه

افزایشکهاستبیعیطرو،اینازدهد.مینشانراخودحدوديتامنافعحداکثرسازي
شود.تبدیلافراداینهايآرمانازیکیبهمناسبشغلیکداشتننیزواندازپسودرآمد

١Social Gate Keepersاي از تهسیالت و خدمات شهري که یافتههاي فاقد یا تقلیلمحدوده
بانان اجتماعی نامیده شدند. شهرنشینی دروازهينشین بوده و در چرخهحاشیه



117نشینی و توسعه ...بنیاد حاشیهمطالعه داده

اینکهودرآمدداشتنيهمثاببهتوسعهازبعديتکفهموتوسعهاقتصاديبعدرحجان
دیگر،ابعادشتاباست،اقتصاديصرفامنیتودرآمدازناشیجلوروبهحرکتورشد

ازاستفادهامکانوکمرنگوکندنشینانحاشیهبیندرراتوسعهاجتماعیبعدویژهبه
ایجادشکافیوضعیتایناست.سپردهفراموشیبهرانشینانحاشیهاجتماعیهايظرفیت

ناکامنشینیحاشیهموقعیتازفراربزنگاهدرراپاکدشتینشینحاشیهانسانکهاستکرده
شود.میتعریفتوسعهمکانیسمتنهايهمثاببهاقتصادبهاعتباراینبهاست.گذارده

ايوبخکهجايهروهستچیهمهباشهکهپولکرد.خاصیکارشهنمیپولبدون
بدبختیعاملاینجا.اومدننداريبخاطرمردماینکنی.میکیفخودتبراومیريبري

کسیهرباشی.داشتهپولباشی،داشتهندازاپسحتماًبایدکنیرشدبخواياگهنداریه.
مهمهخیلیاقتصادداشتن.پولرسیدنجايبههاشبچهوخودشوکردهرشدکه

بهکنی،رشدذارهنمیباشه،ازادآفکرتذارهنمیبدوضعوپولیبیچونچرا؟)،(محقق:
يهکنندکت(مشاردیگهچیزهزاروبکنیاجتماعیفعالیتوکاریهبزنی،سرفامیل
).4يهشمار

بحراننتیجهدرومجددگیريوامبهآوريرويوهابدهیبحراناثردر
کاهشمزمن،بیکاريودستمزدهاکاهشاثردرزندگیبهامیدکاهشگذاري،سرمایه

درهاارزشوهویتبحراناقتصادي،فقردلیلبهمناسبآموزشوبهداشتبهدسترسی
راهبردگزینشبهمنجرخوب،زندگیمعیارهايتزلزلنتیجهدرواقتصاديرکوداثر
است.شدهتوسعهازبعديتکفهماعتباراینبهو»منافعحداکثرسازي«

گیرينتیجهوبحث
Momeni(ایراندرتوسعههايبرنامهتحلیل and Amini Milani, نشان)2014

رفعوگردیدهحداقلیاهدافبهعطوفمشدیداًایراندرتوسعهگذاريسیاستکهدهدمی
مشارکتغیروباالازنگاهسیاستودادهقرارخودمهمهدفرامردماساسینیازهاي

توسعههايبرنامهدردولتاجتماعیشرکايکهاستشدهباعثایراندرریزيبرنامهبودن
ي اجتماعیوسعهتاهدافپیشبرددرجامعهاصلیپتانسیلازوباشندنداشتهنقشیهیچ

اساسبرتوسعهنیازهايتشخیصبگیرد.صورتغفلتکلیبهمردمخودیعنیپایدار،
اساسبرجامعوتخصصیرویکردیککارگیريبهعدمومشکالتعینینمودهاي
هايمؤلفهچندهرکهدهدمینشانکارشناسانآراءبرمبتنیمشکالت)نهو(امکانات
عمیقدركعدمبهتوجهبااماشود،میدیدهایرانيوسعهتهايبرنامهدرتوسعه
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جهتدرراآنوانداختهجریانبهجامعهدرراتوسعهورشدکهاجتماعیسازوکارهاي
هايبرنامهيتهیهصرفکهزیاديانرژيووقتوجودبانیزوداردمینگاهپیشرفت

کاراییشونداجرااگرونبودهاجراییانچندعملدرهابرنامهاینشود،میتوسعهسالهپنج
هايبرنامهخصوص(بهتوسعههايبرنامهدرهدفهايگروهوضعیت.باشندنداشتهچندانی

ازمختلفاقشارچهاگرکهدهدمینشاننیزاسالمیانقالبازبعدپنجم)وچهارمسوم،
درسالمندانوکانجوانان،کودزنان،کارگران،مستضعف،ودرآمدکماقشارجمله،
اقتصاديومتمرکزماهیتدلیلبهامااند،شدهگنجاندهخوبیبهتوسعههايبرنامه
Momeni(»اساسینیازهايرویکردبرکیدأتوايمنطقهيهتوسعبهگرایش«ها،برنامه

and Amini Milani, ادراکات،وجههیچبهوبودهمسلطاقتصادييهتوسعو)2014
بهراهتوسعواستنگرفتهقرارکیدأتوتوجهموردهاگروهاینمعنایینظاموذهنیات

است.ساختهمبدل»پیشرفتبهاجبار«همثاب
ریشهوتعلقبتواندکهاستتوسعهاجتماعیابعادبهتوجهاست،نظرمطمحآنچه

این.کندایجادامنیتحسکهاستمعناوهویتمنبعیکمعنايبهریشهکند.ایجاد
حس«بازیرااست،»شناختیهستیامنیت«بهشبیهچیزيواقع،درنیست.عاطفیحس

»ايرابطهمحدودیت«وکردهایجادمشارکتکهاستمرتبطوهمراه»بودنجهاندر
بهشود.میي اجتماعیتوسعهبهمنجرودهدمیکاهشرابودگیحاشیهزندگیازناشی
بسیاريدارد،بردررااجتماعیمشارکتخودذاتدرچونیاجتماعيهتوسعدیگر،سخن

راتوسعهازناشیاجتماعیهايناهنجاريدهد،میکاهشراتوسعهازناشینامالیماتاز
ترمهمهمهازوکردهمضمحلراجنسیتیهايتبعیضوقومیهايتنشکند،میکمرنگ
يهتوسعکهآنجاییازدهد.میایشافزرااجتماعیوملیگروهی،تعلقووفاقاحساس

نیزومحورتوسعههايسیاستوهدفيهجامعبینتعادلوسازگاريمعانیبراجتماعی
رااجتماعیوفرديزندگیبودنمعنادارآرمانبهدستیابیدارد،کیدأتاجتماعیمشارکت
جامعهآحادرايبراآسایشاحساسوانسانیهايقابلیترهگذراینازوکندمیتسهیل

آورد.میارمغانبه
پاسخیبا»کیستم؟من«کهبنیادینپرسشاینبرابردرمطالعه،موردنشینانحاشیه

يهتوسعبهدهندهشکلهايمکانیسمترینمهمازیکیلذاشود،نمیروبروخوريدر
ي،امحلهواجتماعیتعلقاتاضمحاللاست.روبروزوالبااجتماعیتعلقیعنیاجتماعی،

شاهداست.دادهنشانآنومیکشدنفرديواجتماعیتفاوتیبیصورتبهراخود
وفرهنگیبسترهايباچونشدنفردياینهستیم.مناطقایندر»آنومیکشدنفردي«
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ساختهروبروسستیباراهاجهانزیستاخالقیهايبنیاننیست،همراهمدونیحقوق
تفسیروتعبیرفرديصورتبههستند،جمعیزندگیيالزمههکهاارزشوهنجارهااست.

سربرمبارزهبهمعطوفنشینیحاشیهبافتدرافرادانرژيازاعظمیبخششوند.می
سازد.میدشواررامعناسازيسازي،شبکهوضعیتایناست.»بخشانسجاميهخودپندار«

اجتماعیيهتوسعازآنهافهمبراينظراینازنشینانحاشیهبیندرهویتیتضادوتنش
ودرونازبازگشاییمسیردررا»هدفمندوعملیهايعقالنیت«کهاستاساسیومهم
اینازناشیبحرانگذارد.میناکامراموجودوضیتازرهاییمنظوربهکارهاییبهاقدام

شدنمضاعفاست،بخشیدهتعمیقراآنهانشینانحاشیهمنزلتیفرودستیکهوضعیت
صرفاًپنهانیروابطداشتنوسازيخودحاشیهاست.آنهافرهنگیفقرواجتماعیانزواي
استاراديوخودانگیختهطردنوعیسازيخودحاشیههستند.قضیهازاندکیهايجلوه

جامعهباراالزمانطباقوانسجامکهزمانیوکردهتحمیلآنهابرموجودجهانزیستکه
کهآیدمیوجودبهمعناسازيومعنایابیدرضعفرهاشدگی،حسنوعیکنند،نمیپیدا
است.دادهبروزمحوري)ي(پدیدهوجوديتعلیقوهویتبحرانصورتبهراخود
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Abstract:
Urban life has always had many problems, including

marginalizations. This situation has increasingly led to the lack of
development and the lack of institutionalization of its various
dimensions, particularly social development among the marginalizations.
Therefore, this study aimed to identify the "interventionist", "strategies"
and "consequences" of social development among Pakdasht
marginalizations. The study population consisted of all residents over 18
years of age in the marginalizations of Pakdasht city. The sampling was
done in a Purposeful and theoretical way. The data collection tool was an
interview, which was conducted after interviewing 30 individuals and
reaching theoretical saturation. The analyzes were based on three stages
of open, axial and selective coding. In axial coding, the axial
phenomenon of "existential suspension" was extracted. The findings
show that the intervening conditions in understanding the suburbs are
"social status weakness, state-centered development mentality, violence
and elimination vision, and low social responsibility and belonging". The
strategies adopted against these conditions are "self-sacrifice,
maximization of benefits and continuity, and decline of functionalism,"
with consequences such as "psychosocial rupture and the centrality of
economics in social life that shape themselves they show a fragile habit
and distance from the environment and a one-dimensional understanding
of development.

Key Concepts: Social development, Grounded Theory, strategies,
Intervening Conditions
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