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چکیده:
ي گیري تجربهاین مطالعه کیفی، با هدف فهم فرایند شکل

نشین مالشیه و تل برمی در استان ي حاشیهنشینی در دو محلهحاشیه
ي خوزستان به انجام رسیده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، نظریه

ها پدیدار شد ي اصلی از داده. بعد از کدگذاري، دوازده مقولهاستبنیاد داده
ها مورد تحلیل صورت کامل با استناد به متن مصاحبهها بهکه هر یک از مقوله

ها و اند. پاردایم ظهوریافته شامل سه بعد شرایط، کنش ـ تعاملقرار گرفته
هاي ایط شامل (تکانهپیامدها است که بر مبناي نتایج پژوهش در بعد شر

هاي آفرین، اندوه مزمن روستایی، اغوا و افسون شهر، موانع و ناآمادگیتحول
هاي فروبسته تحرك) و در بعد کنش ـ تعامل (مهاجرت به مثابه نهادي و راه

زنی فرودستانه) و در بعد گرایی کالبدي و پرسهتکنیک خودحمایتی، تقلیل
ها و بازار بودن، انباشت فقداناس مازادپیامدها (هراس نهادینه شده، احس

ي هسته به نام (تقالي چالش هویت مخدوش) است که حول یک مقوله
.اندبرانگیز براي ارتقا زیست کژقواره) شکل گرفته
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همسألیانبودمهمق
یک پنجم 1996اعالم مرکز اسکان بشر سازمان ملل (هبیتات) در سال بنا بر

از اي گستردهين زندگی انسانی بودند که دامنهأدر شاي جمعیت جهان فاقد خانه
این آمار ). Sarafi, 2002(گرفترا در بر میها نشینو آلونکها اهان، خیابان خوابسرپنبی

800دیگر رشد سریع شهرنشینی و تمایالت شهرگرایی به حدود يبعد از ادامه دو دهه
نشینی حاشیه).Unhabitat, 2014(نشین رسیده استمیلیارد حاشیه1میلیون تا 

جهانی است، از لحاظ تاریخی با شروع انقالب صنعتی در کشورهاي اي شهري، پدیده
روستایی روانه شهرها هاي تاروپایی در قرن نوزدهم، که با فقر روستاها همراه بود، جمعی

شهرهاي بزرگ براي خود هاي توانستند مسکنی بیابند در حاشیهشدند و چون در شهر نمی
شدند. ساختند و در آن ساکن میمسکنی اغلب بسیار نامناسب و با کمترین امکانات می

بدین ترتیب بود که کمربندهاي فقیري در اطراف شهرها به وجود آمد. برخی از این
کمربندها بعدها به شهرهاي کارگر نشین تبدیل شد که اثرات آن هنوز در کشورهایی مثل 

با همین دالیل بعد از جنگ جهانی فرانسه و شهر پاریس باقی است. همین فرایند تقریباً
هاي دوم به دلیل رشد صنعتی شدن و تخریب ساختارهاي سنتی تولید و توزیع و زیستگاه

شهر جهان «حال توسعه رخ داده است. این فرایند است که اغلب سنتی در کشورهاي در 
نامیده شده است: شهري عموما آلوده، پرجمعیت، با امکانات بسیار کم و آکنده از » سومی
1اجتماعی و خشونت که باید آن را میراث مستقیم فرایند استعماري دانستهاي آسیب

)Fakuhi, 2014.(
نشینی یکی از پیامدهاي نامطلوب رشد شتابان بدیهی است از این منظر حاشیه

ویژه در کشورهاي در حال توسعه، از نشین بهو وجود محالت حاشیه؛شهرنشینی، است
ویژه در کشورهاي در حال توسعه، محسوب شهري بهيناپایدارکنندهيعمدههاي پدیده

نشین ناطق حاشیهگیري مرشد شتابان شهرنشینی و شکليشود. در ایران نیز تجربهمی
درصد 31در نیم قرن اخیر قابل توجه بوده است. بر همین مبنا، جمعیت شهري کشور از 

رسید و به دنبال آن جمعیت روستانشین 1395درصد در سال 74به 1335در سال 
Iran(کاهش یافت1395درصد در سال 26به 1335درصد در سال 68کشور از 

Statistical Center, 1955-2014.(

1 http://anthropology.ir/article/29305-html
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يتغییر الگوي سکونت سنتی در ایران است. رشد فزایندهيدهندهآمارها نشان
تمایل به سکونت در مناطق شهري در ایران در حالی ثبت شده است که آمار جهانی 

. رشد 1درصد تغییر کرده است54به 45از 2016تا 1995زمانی يشهرنشینی در بازه
شتر از میانگین جهانی و همچنین متوسط کشورهاي در جمعیت شهرنشین ایران بسیار بی

نشین در واقع رشد جمعیت حاشیهها حال توسعه است. بخشی از این رشد طی این سال
نشینان شهري در گزارش رسمی هیچ چه آمار دقیق حاشیهشهري بوده است. در ایران اگر

میلیون نفر اعالم 11را نشینان مرجعی ذکر نشده است ولی وزیر کشور تعداد دقیق حاشیه
.2کرده است

متوالی رشد هاي ثر از عوامل پیش گفته، براي دههأدر نتیجه چنین شرایطی و مت
پایدار ادامه یافت و بیرون از متن اصلی کالبدي و شهرنشینی در ایران، نامتوازن و غیر

اي جاي و در ج؛اندگاهی با شتاب گسترش یافتهسکونتهاي اجتماعی شهرها، زایده
(درنشینیحاشیهيشهرهاي بزرگ و متوسط ایران، تجلی این آهنگ ناموزون توسعه

شهرييرسمی توسعهيبرنامهازخارجرسمی کهغیرهايگاهسکونتونابسامانمحالت
از اي اند) به وضوح قابل مشاهده است. و بخش عمدهگرفتهشکلخودروصورتبهو

در واقع مهاجران روستایی، ساکنان شهرهاي کوچک و یا جمعیت ساکن در این مناطق 
شهري را سرپناهی جهت هاي اند که حاشیهوستاهاي واقع در حریم شهرها بودهساکنان ر

دانند. این رسمی اقتصاد شهري میارتزاق از طریق مشاغل کاذب و یا جذب در بخش غیر
ا فاصله گرفتن از عوامل ی و یي مناسب زندگهاپیش به امید یافتن فرصتهاي افراد دهه
ينشین مراکز عمده، رحل اقامت در شهرهاي نزدیک و دور گزیدند و حاشیهأدافع مبد

ناطق همچون فقر ي اجتماعی و فرهنگی این معمدههاي شهرها و مرکزنشین چالش
پذیري پایین، کیفیت نازل زندگی، احساس تعلق زیست، محیطیشهري، بحران زیست

ان، درهم ریختگی فضایی و کالبدي فضاي شهري، وندالیسم و تخریب اموال ضعیف به مک
روندهاي يمل دیگري که دربارهأقابل تياند. نکتهعمومی و مواردي از این دست شده

توان مورد توجه قرار داد این است که بر مبناي نتایج سرشماري نشینی در ایران میحاشیه
شهر داراي روستاهاي واقع در حریم 538ر کشور، شه1234) از تعداد کل 1395(اخیر

37769درصد کل شهرهاي ایران است. تعداد کل روستاهاي ایران 43شهرند که معادل 
11عدد از آنها واقع در حریم شهرهاي کشورند. این عدد معادل 4000پاره است که حدود 

1 http://news.mrud.ir/news/29429
2 http://www.mehrnews.com/news/3778981
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یی کشور و درصد کل جمعیت روستا17درصد از کل روستاهاي کشور است که حدود 
Statistical Center of(هزار نفر از جمعیت روستایی کشور است400میلیون و 3شامل 

Iran .( و ها روستا با فرض در نظر گرفتن الگوي کنونی سکونت در ایران در سال4000این
شهري تبدیل خواهند شد. اي آینده به مناطق حاشیههاي دهه

درصد اعالم شده است در حالی که در اهواز، 11تا 8نشینی در ایران متوسط حاشیه
هزار نفر از جمعیت این شهر 400رسد که بالغ بر درصد می30مرکز استان خوزستان به

گیري و گسترش علل شکليساختاري که دربارهـبسیاري از عوامل تاریخی. 1است
خوزستان با شدت استان يمناطق مختلف ایران ذکر شد دربارهينشینی دربارهحاشیه

قاجار، يطور خاص درگیر کشف نفت در دورهکند. زیرا خوزستان بهبیشتري صدق می
مبتنی بر هاي کشت و صنعت و سیاستهاي پهلوي دوم، شرکتياصالحات ارضی دوره

,Ebrahimzadeh and Akbari(و جنگ تحمیلی بوده است1950يرشد اقتصادي دهه

صنعتی و هاي سو و بهبود تدریجی زیرساختگفته از یکمجموع عوامل پیش). 2010
که خالص اي کشاورزي باعث نقل و انتقاالت شدید جمعیتی در استان شد، به گونه

173حدود 1345تا 1335هاي عنوان مثال در فاصله سالمهاجرت شهرهاي خوزستان به
د به نقاط شهري بدون هزار نفر بوده است. طبیعی است که اسکان این جمعیت تازه وار

و ها گیري چالشتر تحولی در مدیریت شهري رخ داده باشد، سبب شکلآنکه پیش
اي ثر از همین شرایط است که اولین مناطق حاشیهأشهري شده است. متهاي بحران

گیرند. جنگ تحمیلی رشد استان، در کلگه مسجدسلیمان و بریم آبادان شکل می
تان شتاب بخشید و بر اثر آن هزاران نفر از مردم مناطق غربی نشینی را در خوزسحاشیه

استان که در معرض حمالت مستقیم ارتش عراق قرار داشتند به سمت مناطق مرکزي و 
شرقی خوزستان روانه شدند. اسکان بخش قابل توجهی از این جمعیت بدون برنامه و در 

گیري و در بعضی بط با شکلهاي مرتر شهرها انجام شد و یکی از زمینهسایيحاشیه
ثیر جنگ تحمیلی بر گسترش أنشینی شده است. تمناطق و محالت، گسترش حاشیه

ساختاري مانند تغییرات اقلیمی هاي نهنشینی در استان خوزستان در کنار سایر تکاحاشیه
نشینی در استان هاي مرتبط با حاشیهموضوعات نوینی براي انجام پژوهشتواندمی

باشند.خوزستان 
نشینان در خوزستان حکایت از آن دارد که با وجود بررسی اجمالی وضعیت حاشیه

گیري مناطق متعدد و سعی پژوهشگران در تبیین و شناسایی علل شکلهاي انجام پژوهش

1 https://www.mehrnews.com/news/2529648
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جدي مسئولین استان قرار نگرفته ياین چالش نه تنها مورد توجهخوزستاناي حاشیه
خدمات عمرانی يخدمات ضربتی آن هم محدود به ارایههاي با برنامهاست بلکه صرفاً

رسمی غیرهاي پیشین از خزیدن در الیههاي پاسخ داده شده است. از سوي دیگر پژوهش
اند. گیري منابع هویت افراد ساکن در این مناطق غافل بودهزندگی روزمره و تجارب و شکل

رسمی بدون فرصت دادن به ظهور غیرهايگاهو سکونتنشین کاوش در مناطق حاشیه
ا در کنند و روابط خود رمفاهیمی که ساکنان این مناطق جهان را از طریقش برساخت می

عالوه ثر باشد، بهؤتواند عمیق و مکنند نمیسسات تنظیم میؤزندگی روزمره با نهادها و م
تواند احتمال بهبود هایی نمیاقدام عملی قرار دادن چنین پژوهشریزي و مبناي برنامه

گونه که مردم ساکن در این محالت انتظار دارند محقق سازد. در شرایط زیست را آن
نشینی در استان خوزستان آنچه نیازمند مطالعه و کنکاش بیشتري است ارتباط با حاشیه

تعامل آنها در ـآنها و همچنین کنشينشین، احصا تجربهدرك و تفسیر کنشگران حاشیه
اجتماعی از طرف يعنوان یک مسئلهنشینی بهروزمره است. زیرا حاشیهزندگی

گذاران اقتصادي به سازان و سیاستو همچنین تصمیماندیشمندان و پژوهشگران این حوزه
توان ه قرار نگرفته و از همین منظر میجانبه مورد توجشکل یک فرایند و با یک دید همه

ناخت و آگاهی قرار گرفته است. در حالی که اهمیت شتوجهی اعتنایی و کمگفت مورد بی
گذاران، کنشگران این عرصه براي سیاستيگیري تجربهنسبت به فرایند شکل

توان گفت اي است که میریزي به گونهگیران و مدیران اقتصادي در امر برنامهتصمیم
بدون توجه به این بهترین قانونگذاري، بسیج منابع و امکانات، توزیع خدمات و تسهیالت 

نشینی، اثربخشی و کارآمدي مورد انتظار را حاشیهيگیري تجربهکشف فرایند شکل
نخواهد داشت.

(با محوریت نشینیحاضر با مدنظر قرار دادن ذینفعان مرتبط با حاشیهيمطالعه
عنوان واقعیتی که توسط نشینی بهحاشیهينشین) و تمرکز بر تجربهکنشگران حاشیه

شود به دنبال این بوده است که با استفاده از رویکرد ذینفعان ساخت و ساز میيهمه
يضمن واکاوي تجربهداده بنیاد)يشناسی کیفی پژوهش (روش نظریهتفسیري و روش

نی دارند و فرایند طی نشینشینی نشان دهد این افراد چه درك و تفسیري از حاشیهحاشیه
گذران زندگی يگونه بوده و اکنون تفسیرشان از نحوهگیري این تجربه چشده در شکل

گرایانه و با پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد تفسیرحول چه مفاهیمی شکل گرفته است. 
مالشیه و تل برمی در ينشینی در دو محلهحاشیهيگیري تجربههدف فهم فرایند شکل

دهنده به این شرایط شکلهاي اهواز و رامهرمز و احصا پارادایم آن متشکل ازشهرستان
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هاي مرتبط با این تجربه و پیامدهاي رخ داده به تعاملـنشینی)، کنش(حاشیهتجربه
االت اصلی پژوهش به شرح زیر است:ؤرسید. بنابراین در همین راستا سانجام

کنند و گیري آن را چگونه تفسیر مینشینی فرایند شکلحاشیهيذینفعان پدیده-1
.گیردحول چه مفاهیمی شکل میاین تفسیر 

گیري این تجربه کدامند؟ثر بر شکلؤشرایط م-2
نشینی چه حاشیهينشین و سایر ذینفعان در رابطه با پدیدهکنشگران حاشیه-3
هایی دارند؟تعاملـکنش

ها چه مواردي هستند؟تعاملـپیامدهاي این شرایط و عمل-4

پژوهشچارچوب مفهومی
دارند و و کیفی تمایزهاي فلسفی و پارادایمی قابل توجهی با یکدیگر هاي کمیروش

هاي کیفی به جاي استفاده از چارچوب ها در پژوهشگیريبه علت همین تفاوت جهت
شود. االت پژوهش استفاده میؤال یا سؤنظري از چارچوب مفهومی جهت استخراج س

مورد يد که بر مفاهیم عمدهشوچارچوب مفهومی مجموعه مفاهیم مرتبطی را شامل می
ها را در قالب یک نظام منسجم و مرتبط معنایی به همدیگر پیوند مطالعه تمرکز دارد و آن

گیري از نظریه و عدم تمایل رویکرد کیفی به بهرهبنابراین)؛Patton, 2001(دهدمی
.)Iman, 2008(مفاهیم موجود در تحقیق، ریشه در عنصر پارادایمی تبیین دارد

ها و نظریات مرتبط دیدگاهيبا این وجود باید این نکته را در نظر گرفت که مطالعه
رسان محقق در فهم روابط پیچیده در بخش و یاريتواند روشنگر، آگاهیبا هر موضوعی می

دنیاي پیرامون باشد. آگاهی و بینش کافی متضمن طی صحیح مسیر پژوهش و از 
ينشینی و به روش نظریهحاشیهيیقی است. در مطالعهضروریات پیگیري اهداف هر تحق

متمرکز براي تبیین ثر از مقوالت ظهوریافته دو رویکرد متمرکز و غیرأداده بنیاد و مت
هاي متمرکز خود، به دو گیرند. دیدگاهظهور یافته مورد استفاده قرار میمفاهیم و مقوالت 
اند: دسته تقسیم شده

نشین مطرح گیري محالت حاشیههدف شناسایی دالیل شکلایی که با هدیدگاه-1
ادیکال. مبناي تحلیل در مکتب شناختی، لیبرال و رهاي: بوممل دیدگاهاند. شاشده
شناختی این است که فرایندهایی چون ساخت و بازساخت، توالی و اقامت مختلف و بوم

ها جاري و سایر فعالیتهاي صنعتی و تختصاص مجدد فضا و زمین به فعالیتتسلسل آن، ا
یابی هاي بازار و سازمانقر تحت تأثیر مکانیسمو نیز فرایندهاي به حاشیه رانده شدن و ف
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فضایی، همواره در شهر جریان دارد و بر این اساس شهر همواره در پویایی دایمی سیر 
و Wirthپردازان این رویکرد کلینارد،ترین نظریهمهم).Madanipour, 2002(کندمی

Burgessفاده از تاسيهاي از روستا به شهر، تغییر در نحوهمهاجرت،هستند. کلینارد
تر به محل کار، کمبود مسکن و ییر در وضعیت اجاره، دسترسی راحتهاي شهري، تغزمین

يدانست. در نقطهنشین میتشکیل محالت حاشیهيمواردي از این دست را دالیل عمده
امز و ترین نمایندگان رویکرد لیبرال، روستو، ترنر، آبررار دارد. مهمقابل مکتب لیبرال قم

بر مراحل Walt Whitman Rostowکید دارد، ألوئیس بر فرهنگ فقر تلوئیس هستند. 
.کید دارندأبر قیمت باالي زمین در شهر تAbramsتوسعه يگانهپنج

نشین هستند، شامل یهت حاشهایی که به دنبال مدیریت و ساماندهی محالدیدگاه-2
طور که انگاري، خودیاري و توانمندسازي. هماناجباري، نادیدهيهاي: تخلیهدیدگاه

)Dadashpour and Alizadeh, 2011 (انگاري و هاي نادیدهکنند سیاستمطرح می
نشین بوده محالت حاشیهيرویهآمیز به گسترش بیاجباري یک واکنش خشونتيتخلیه

و 1970يرویکرد در اواخر دههسازي که سیاست خودیاري و توانمندحالیاست در 
ساختاري به رسمیت شناخته شدند يعنوان یک پدیدهنشین بههنگامی که محالت حاشیه

.متداول شدند
اند که شامل:متمرکز دو دیدگاه مطرح شدههمچنین در رویکرد غیر

از روستا به شهر آن را در هایی که سهم و نقش مهاجرت به ویژه نوعدیدگاه-1
خر قابل أکه به دو رویکرد کالسیک و مت؛ دهندنشینی مورد توجه قرار میا حاشیهارتباط ب
، Todaro ،Everet Leeهايدیدگاهياند. رویکرد کالسیک دربرگیرندهتقسیم

Ravensteinهاي متاخر شامل نظریات گیدنز، و ... است و دیدگاهPortesوBerry .است
مهاجرت متمرکز است در حالی که يرویکرد کالسیک بیش از هر چیز بر عوامل و دافعه

هاي قومی و میزبان، جنبشيخر به میزان پذیرش مهاجران، ادغام در جامعهأدر رویکرد مت
شود.ست توجه میمواردي از این د

و ابعاد طرد هایی که در ارتباط با پذیرش و طرد اجتماعی و سایردیدگاه-2
طرد اجتماعی و با يهاي متعدد جهانی دربارهگویند. پژوهشنشینی سخن میحاشیه

ها و انتخابفرصت)؛Tansend, 1979(هاي مختلف نظیر فقر چندبعديتمرکز بر شاخص
)Sen, 2000 (و قدرت)؛Fisher, 2008،( انجام شده است. از نظر آبرامز طرد اجتماعی

هاي هاي خاص از طیفی از مسائل مانند فقدان فرصتمحلهدهد که افراد یازمانی روي می
هاي ناپایدار و هاي زیاد، سالمتیهاي ضعیف، درآمد کم، آسیبشغلی، تبعیض، مهارت
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برند. طرد اجتماعی نتیجه و پیامد وضعیت و مسائلی است که هاي آشفته رنج میخانواده
طرد ). Morris, 2009:5(شوندفرد یا گروه خاصی در زندگی خود با آن مواجه می

نفسه (براي افراد و جامعه) انجامد و فیقدرتی در مشارکت شهروندان میاجتماعی به بی
شمول و يساز است و معناي ابتدایی تقسیم جامعه (به دو بخش) اکثریت در دایرهمسئله

کند.یک اقلیت طرد شده را بازنمایی می

پیشینه پژوهش 
داخلیالف) تحقیقات 

با ،)1374(يدر استان خوزستان توسط حزباوینینشهیمطالعات حاشنیاز اولیکی
یو اجتماعیانجام گرفت که در آن وجوه فرهنگ» پیامدهاي مهاجرت به اهواز«عنوان 
.قرار گرفتیمورد بررسنانینشهیو مشکالت حاشها چالش

یو دگرگونيریگشکلندیفرآنییبا موضوع تب،)1380(یخیشيدکتريرساله
شهر، اسالميشهر تهران و با تمرکز بر شهرهاکالنرامونیپيخودرويهاگاهسکونت

نیرساله انیایانجام شده است. پرسش اصلیقیتطبلیآباد با روش تحلاکبرآباد، و سلطان
مورد مطالعه در واقع همان نینشهیمحالت حاشیتیو جمعيرشد کالبدایبوده که آ

طیمحالت شرانیاایآنکهیاست و انینويدهیپدکیایدرآمدهاست کمینینشهیحاش
اند؟به شهر شدن را داشتهلیتبديالزم برا

ریدر اسکان غییروستايهانقش مهاجرتیبه بررس،)1389(گرانیو دزادهمیابراه
کار هبیدانیو میلیتحل،ياسناديهااز روشیبیپژوهش، ترکنیاند. در اپرداختهیرسم

افزون 85در سال ها شهر اهواز بودند که تعداد آننانینشهیآن حاشيآماريرفته و جامعه
مختلف از لیاهواز به دالدهدیپژوهش نشان منیايهاافتهی. ندنفر بودهزار120بر 

نیمهاجرت به ايبوده است و مسئلهرانیدر جنوب غرب اریمهاجرپذجذاب و يهاکانون
شهر يندهیکه سرنوشت آيامطرح است به گونهیتیاز مباحث مهم جمعیکیان شهر عنو

خواهد داشت.یبستگها به روند مهاجرت
نشینی از دیدگاه ي حاشیهزیستهيپدیدارشناسانه تجربهيمطالعهپژوهشی با عنوان: 

از تجارب حاصل هاي انجام شد. یافته،)1391توسط اسماعیلی و امیدي (؛نشینانحاشیه
ساکنان در قالب هفت مضمون اصلی استخراج شدند و مشخص شد که درك و يزیسته
همان درکی نیست که پژوهشگران، نشینان از سکونت در این مکان دقیقاًشیهي حاتجربه

ي چه این به معناي مثبت بودن پدیدهمردم از آن تجربه دارند. گريگذاران و عامهسیاست
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نشین بودن همه را ي حاشیهساکنان نیست، روشن است که تجربهیدگاهنشینی از دحاشیه
اطالعی از تصمیمات مالکیت زمین و مسکن و بیآزارد. اضطراب دائمی به دلیل می

نشینان را در همواره حاشیهها طق و ساکنان آنرفتار با این مناينحوهيمسئوالن درباره
عمق چنین احساسات و ال حتی براي رسیدن به دارد. اما به هر حعذابی دائمی نگه می

ارب و با تکیه بر ذهن یک توان بدون بررسی اذهان مردمان درگیر در این تجتجربیاتی نمی
ترین راه براي رسیدن به کنه معناي این واقعیات، طرف به قضاوت نشست و منطقیناظر بی

کنشگران درگیر است.هاي بررسی تجارب و آگاهی
گیري ثر بر شکلؤدر پژوهشی به بررسی عوامل م،)1391و مبارکی (آبادي زنگی

اي نشینی در شهر تبریز پرداختند. در این مطالعه که به روش پیمایشی و کتابخانهحاشیه
توان به نشینی در شهر تبریز میدهد: از دالیل بسیار مهم حاشیهیانجام شد نتایج نشان م

شهري کوچک و هاي مهاجرت گسترده از محیطمسکن ويبیکاري، درآمد کم، اجاره
هنگی در ي اجتماعی و فره ناشی از عوامل اقتصادي و دافعهروستاهاي استان اشاره کرد ک
و پس از مهاجرت تعداد قابل توجهی از روستاییان به تبریز، محل سکونت قبلی بوده است؛

نشین در مشاغل افراد حاشیهشهري مانند اشتغال هاياین امر موجب بروز انواع ناهنجاري
مجاز، افزایش جرم و جنایت، اثرات گیري و گسترش ساخت و سازهاي غیرکاذب، شکل

نامطلوب فرهنگی و آلودگی محیط زیست شهري شده است. 

خارجیب) تحقیقات 
Gerdtham U johannesson سالمت و بهداشت در تیوضعیبه بررس(2003)

متحده با استفاده از روش االتیاروپا و ايهیو اتحادعضيکشورهانینشهیمناطق حاش
و کاریبر،یفقیتیجمعيهاکه گروهدیرسجهینتنایبهواقدام کرده ادیبندادهيهینظر
یطبقات جامعه در سطوح سالمتریشهرها، نسبت به ساياهیدرآمد ساکن مناطق حاشکم
نیدر بیاز جمله خودکششانیامعمولریغيرهایمرگ و مزانیقرار دارند و ميترنییپا
.باشدیمیتیاقشار جمعریاز ساشتریباریافراد بسنیا

Sliuzas (2003) استفاده خود با عنوان مدیریت اسکان غیر رسمی باينامهپایاندر
. کرداز سیستم اطالعات جغرافیاي مطالعه خود را روي شهر دارالسالم تانزانیا متمرکز 

کشورهاي جنوب بسیاري ازتانزانیا نیز همچوندردهد ن پژوهش نشان میهاي اییافته
ها و مشکالت شهرنشینی شتابانی رخ داده که با توجه به ضعف زیرساختآفریقا يصحرا

نشینی و کاهش محسوس کیفیت خدمات اقتصادي کشورهاي مذکور سبب رشد حاشیه
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با رشد اقتصادي مناطق دنیا کهبرخالف دیگرعبارت دیگر شهرنشینیشهري شده است. به
در این مناطق منابع دولت بسیارهمچنین باید گفتشد؛همراه است در اینجا با فقر همراه

زمین از جملهمختلف خدماتيریزي براي ارائهمحدود است و ظرفیت سیستم برنامه
نشین یهداوم بر جمعیت حاشمطور . در نتیجه این شرایط بهمانده استشهري بسیار عقب

.بحران گسترده و فراگیر مختوم شودرود که این روند به و بیم آن میشودفقیر افزوده می

هشوپژشناسیروش
هاي مهم در عنوان یکی از روشبه1بنیاددادهيدر پژوهش حاضر از روش نظریه

بنیاد، طرح پژوهش کیفی است که محقق دادهيپژوهش کیفی استفاده شده است. نظریه
کند ر اساس آن اقدام به تولید یک تبیین عام (نظریه) از یک فرایند، کنش یا تعامل میب

Corbin(گیردکنندگان شکل میکه بر اساس دیدگاه شماري از مشارکت and Strauss,

شود، و ها، همزمان انجام میآوري و تجزیه و تحلیل دادهدر این روش جمع). 2014
یابد. تجزیه اشباع برسد، ادامه میيحلیل تا جایی که به مرحلهها همراه با تگردآوري داده

یم بستر شود و ترسها شروع میآوري اولین قسمت دادهو تحلیل فرایندي است که با جمع
ین اجزاء ممکن ترها به کوچکرود. در این فرایند، دادهجزء اساسی آن به شمار می

از نظر تفاوت و شباهت هامان با تمام دادههاي جدید همزشوند. داده(مفاهیم) شکسته می
. اینگیردسازي با مرور مکرر و ادغام کدهاي مشابه انجام میقولهگردند و ممقایسه می

اي که پژوهشگر کار را با نظریهداده بنیادينکته را نیز باید اضافه کرد که در روش نظریه
کند و واقعیت آغاز میيهعرصکند، بلکه کار را در از قبل در ذهن دارد شروع نمی

Strauss and(آورد، پدیدار شودهایی که گرد میگذارد تا نظریه از درون دادهمی

Corbin, 2008.(محدود به واقعیت در این يطور کلی حرکت به سوي یک نظریهبه
مفاهیم در جهت ابعاد و ي، توسعه2رویکرد از پنج مرحله کدگذاري باز و تشخیص مفاهیم

سازي پارچهو یک5وارد نمودن فرایند به تحلیل4ها براي زمینه، تحلیل داده3هایژگیو
کند. رویکرد مورد استفاده در این پژوهش، بر مبناي دیدگاه کوربین و عبور می6مقوالت

1 grounded theory
2 open coding: identifying cncepts
3 developing concepts in terms of their properties and dimensions
4 analayzing data for context
5 bringing process into the analysis
6 integrating categories
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هاي پیشین تغییراتی در نسبت به رویکردهاي مطرح در نسخهاست که2015اشتراوس 
2014اي که در دسامبر درگذشت اشتراوس، کوربین در نسخهآن اعمال شده است. پس از

بکارگیري آن و يمنتشر کرده است با ایجاد تغییراتی در مراحل کدگذاري، شرایط و نحوه
چه اي تازه از کاربست کرده است. این تغییرات اگرردي از این دست آن را وارد مرحلهموا

کند اما تغییرات هاي پیشین میتر از نسخهتفاوتبنیاد را مدادهياز نظر شکلی کار با نظریه
گرا باقی کند و همچنین در همان چارچوب رویکرد عینیبنیادي در این روش ایجاد نمی

ماند.می
ها در این پژوهش با اتکا به افرادي صورت گرفته گردآوردي دادهکنندگان:مشارکت

ن داراي اطالعات و شناخت مناسب و هایی از آموضوع مورد مطالعه یا جنبهيکه در زمینه
هاي اول، دوم و سوم نفر از نسل47کنندگان پژوهش حاضر نسبتاً کافی هستند. مشارکت

نشینان، روستاییان و مهاجران تازه وارد، مسئولین سابق و کنونی شهرهاي اهواز و حاشیه
رامهرمز هستند.

شکنندگان پژوهمشخصات مشارکت:1جدول 
Table 1: Characteristics of the Research Participants

ازدواج تحصیالت سن جنس
Marriage Education Age Gender

مجرد هلأمت ارشد و باالتر فوق دیپلم و
کارشناسی تردیپلم و پایین 45باالتر از  45-31 30-15 زن مرد

20 27 3 18 26 23 10 14 16 31

هاي کمی تعداد با پژوهشعمول در مقایسه طور مدر پژوهش کیفی بهگیري:نمونه
کمتري احتیاج است. علت آن فرض متفاوت در مورد دانش در این روش است، ينمونه

هاي غنی و عمیق از هر دهد دادهبودن حجم نمونه به محقق اجازه میزیرا کم 
ی بر گیري داراي خصوصیت انباشتی بوده، مبتناین نوع نمونه. آوري کندکننده جمعشرکت
در پژوهش حاضر نیز به منظور .استوار است» مقایسه«مبناي مفهوم هاي قبلی و بر نمونه

يیابنده پژوهش کیفی از شیوهکنندگان با توجه به ماهیت ظهورانتخاب مشارکت
اي) زمینهيهاي کیفی (نظریهگیري هدفمند و با مدنظر قرار دادن روش تحلیل دادهنمونه

گیري نظري در رابطه با پنج مرحله کدگذاري مرسوم استفاده نمونهيدر ادامه از شیوه
ها و با مدنظر قرار آوري و تحلیل دادهعبارت دیگر گزینش نمونه در فرایند جمعگردید. به
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گیري مدل ها و شکلها در راستاي ویژگی و ابعاد مقولهاشباع مقولهيدادن درجه
پارادایمی به انجام رسیده است.  

ها در ها با مدنظر قرار دادن ساختار اصلی تحلیل دادهتحلیل دادهها:لیل دادهتح
اي بر مبناي سه شیوه کدگذاري باز، محوري و زمینهيرویکرد سیستماتیک نظریه

يتوان گفت در مرحلهبه انجام رسید. در توضیح این سه شیوه کدگذاري می1گزینشی
کار دارد، کانون اصلی کدگذاري محوري ویم سرگر بیشتر با مفاهکدگذاري باز پژوهش

عبارت دیگر قضایا ها و بهکدگذاي گزینشی ارتباط بین مقولهيمقوالت هستند و در مرحله
ها به صورت سطر به کنند. در این پژوهش نیز مصاحبههستند که بروز و ظهور پیدا می

يه استخراج و در مرحلهکدگذاري باز، کدها و مقاهیم اولیيسطر تحلیل و در مرحله
ها مرتبط بودند به محوریت یک کدگذاري محوري، کدهایی که به لحاظ مفهوم و ویژگی

ها به عبارت دیگر پس از فرایند خرد کردن مصاحبهاصلی سازماندهی گردیدند. بهيمقوله
ن کدگذاري محوري به مرتبط کرديهاي فرعی در کدگذاري باز، در مرحلهمفاهیم و مقوله

هاي اصلی پرداخته شد. کدگذاري گزینشی نیز با بندي آنها حول محور مقولهو دسته
ثر به نظر ؤاصلی پژوهش مياستفاده از گزینش مفاهیم و موضوعاتی که در استخراج مقوله

ها به سازي و پاالیش دادهرسیدند، دنبال شد. این مرحله از کدگذاري با هدف یکپارچهمی
رسد. اصلی، ارائه پارادایم و نظریه به انجام میيلهمنظور پدیداري مقو

هاي پژوهش یافته
ها مراحل تحلیل دادهکدگذاري باز و تشخیص مفاهیم در يمفاهیم مربوط به مرحله

بندي و در مقولهيعمدهيدر جهت مشخص شدن زمینه و فرایند در قالب دوازده مقوله
برانگیز براي ارتقا تقالي چالش«يهستهيقولهکدگذاري گزینشی به استخراج ميمرحله

آید.این پژوهش به شمار میيهستهيمنجر شد که مقوله» زیست کژقواره

ه مراحل بسط داده شده و ب،)2015(مبانی پژوهش کیفی کوربین و اشتراوس2015يچه در نسخهاگر1
بایست در بستر سه مرحله کدگذاري کند که این پنج مرحله میکید میأج مرحله رسیدند اما کوربین تپن

پیشین درك شوند.
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مقوالت اصلی و نقش پارادایمی مقوالت اصلی:2جدول
Table 2: Principal Categories and the Paradigmatic Role of Major

Categories
نقش پارادایمی الت اصلیمقو

Paradigm Role Core Category
شرایط آفرینهاي تحولتکانه
شرایط اندوه مزمنيتجربه
شرایط اغوا و افسون شهر
شرایط موانع و ناآمادگی نهادي
شرایط تحركيهاي فروبستهراه

تعاملـکنش مهاجرت به مثابه تکنیک خودحمایتی
تعاملـکنش گرایی کالبديتقلیل

تعاملـشکن زنی فرودستانهپرسه
پیامد احسلس مازاد بازار بودن
پیامد هاانباشت فقدان
پیامد هراس نهادینه شده
پیامد هویت مخدوش

هسته پرداخته و توضیحاتی در يها و سپس مقولهدر ادامه به هر یک از این مقوله
است.هسته ارائه گردیده يها با مقولهاین مقولهيخصوص رابطه

شرایط- 1
رادایم بر این باورند که شرایط فقط یک بخش از پا)، 2015(کوربین و اشتراوس

آیند. شرایط در هنگام وارد هاي چرا، چگونه و چه وقت میهستند که در پاسخ به پرسش
اند. به دو نوع کالن و خرد قابل تقسیمگیرند و کردن زمینه به تحلیل مورد اشاره قرار می

ط به شرایط بر اساس تفسیر توضیحات هر یک از مقوالت فرعی و اصلی مربودر ادامه
شود:کنندگان ارائه میمشارکت
تقالي «ثر بر ؤآفرین به شرایط کالن مهاي تحولتکانهآفرین:هاي تحولتکانه- 1-1
ها شامل انتخاب اهواز اشاره دارد. این تکانه» کژقوارهبرانگیز براي ارتقا زیستچالش

قلیمی ویرانگر هستند. عنوان قطب توسعه، اصالحات ارضی، جنگ تحمیلی و تغییرات ابه
هاي پیش روي افراد را محدود ثر سازد و فرصتأهاي متعدد شرایط زندگی را متوقتی تکانه

ها کالت به وجود آمده و مدیریت چالشسازد آن وقت افراد تقالي بیشتري براي حل مش
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هم خوردن نظم ترین شرایط برآفرین مهمهاي تحولر تکانهگیرند. از این منظبکار می
رد بررسی هستند. پیشین در اجتماع متعادل روستایی در استان خوزستان و در محالت مو

کنندگان در مواجهه به این دهد برخی از مشارکتهاي پژوهش نشان میهمچنان که یافته
هاي متعددي را بکار ایط جدید استراتژيا انطباق با شرها، با هدف مدیریت اوضاع و یتکانه

ها اشاره خواهد شد.تعامل به آنـاند که در بخش کنشگرفته
برانگیز تقالي چالش«ترین شرایط اثرگذار بر یکی از مهماندوه مزمن: يتجربه- 2-1

ندوه مزمن، فرد ساکن ايدر تجربهاندوه مزمن است. يتجربه» براي ارتقا زیست کژقواره
کند که در ی همسایگان، این باور را پیدا میهاي پی در پثر از مهاجرتأروستا متدر 

بدین ترتیب احساس اندوه خواهد پاشید و فرو تداوم این روند، روستا در آینده ينتیجه
ه فرد براي انجام کارها و شود ککند. این احساس اندوه هنگامی مزمن میشدیدي می

از به تعامل و همکاري سایر افراد روستا دارد یعنی همان خود نیيهاي روزمرهفعالیت
لیف ها ادامه پیدا کرده و هیچ جایگزینی تکانقش آنءانی که پس از مهاجرت، خالکس
عنوان یکی از شرایط مهم بستري اندوه مزمن بهيشان را به عهده نگرفته است. تجربهنقش

است و در برخی منجر به مهاجرت از زندگی در روستايادامهيبراي بازاندیشی درباره
آمیز) و ساله، رنگ49(شود. سیاحهبود کیفیت زیستن از سوي آنان میروستا و پیگیري ب

هاي پیشین تجارب اي هستند که در بخشکنندهساله، کشاورز) دو مشارکت43(ناصر
ز) اندوه را از آمیساله، رنگ49(اندوه مزمن خود را بیان کردند. سیاحيمرتبط با تجربه

منظر خالی شدن روستا از بستگان و خویشاوندان تجربه کرده و آن را بستري براي 
ساله، کشاورز) از منظر فروپاشی 43(دانست. ناصربازاندیشی درباره وضعیت وقت خود می

غرق خواهند شد به موضوع طرفداران مقاومت در وضعیت حاضريآتی روستا و اینکه همه
گوید: آمیز) میساله، رنگ49(. سیاحکندنگاه می
کردم. بستگان که نموندن منم انگیزه وستا میموند واهللا رو به شهر نمیاگر روستا، ر«

لی یکی از دالیل اص« ساله، کشاورز) نیز چنین است:43(ناصريتجربه». نداشتم بمونم
امیدي به موندن دیدم همه میل رفتن دارن یا حداقلکه اومدم شهر نگرانی بوده. می

ندارن. گفتم بمونم تا آب بیاد بگیره و غرقم کنه اونوقت هی بگم چه کنم و چه کنم. نه آدم 
».دونه توي ایران ده آینده ندارهاگه عاقل باشه می

به تدریج غالب شده و بر اندوه مزمن يکنندگان بر این باورند تجربهمشارکت
در مسیر تقال براي ارتقا دگی و قرار دادن آنانها در زنتعامل آنـهاي کنشاستراتژي
ثیر گذاشته است.أزیست ت
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دانند و بهشهر میيدر ارتباط با آنچه روستاییان درباره: اغوا و افسون شهر- 3-1
شود. اغوا و افسون شهر اندیشند اغوا و افسون مطرح میشکل فریفتگی اغواگرانه به آن می

اقتصادي، اجتماعی يثر از فاصلهأهاي اخیر و مته در دههترین شرایطی است کیکی از مهم
-. در چنین حالتی شهر سرزمین فرصتو سیاسی شهر و روستا در ایران پدید آمده است

رسان و آماده حضور در آن را دارد. دولتی خدمتشود و فرد اشتیاقشمار فرض میهاي بی
کند و در صورت پیش ا رصد میتحوالت ريبه کار در چنین شهري هوشیار و چابک همه

ت ناشناختگی افراد در شود. از سوي دیگر به علعمل میثر واردؤها سریع و مآمدن چالش
ضروري مانند آنچه در روستا وجود دارد، در اینجا رسمی غیرهاي غیرشهر، نظارت

-فهاي افسونگر شهر مصرکنند. از دیگر جذبهیت ندارد و افراد احساس آزادي میموضوع
هایی که فرصت فروشگاهها و مکان است که برخالف روستا، مغازهگرایی بدون زمان و 
اند. بسیاري کنند آن را مهیا کردههیا میمدهند و بستر نظردهی او را انتخاب به مشتري می

اند و فرد از روزيشبانهخدمتيها از نظر زمان پاسخگویی همواره آمادهاز این فروشگاه
تواند نهایت بهره را ببرد. اغوا و ب در میان تنوع موجود در هر زمان و مکان میفرصت انتخا

کنندگان را براي قدم افسون شهر در واقع بخشی از شرایطی است که تقالي مشارکت
ها و دشواري؛سازدکند مهیا میگذاشتن در مسیري که به افزایش کیفیت زندگی ختم می

و امیدبخش براي ؛سازدکنندگان دور میز چشم مشارکتهاي مسیر جدید را او ناشناختگی
شود. در هاي آن میاي براي تحمل دشوارياد در این راه ناشناخته و انگیزهقدم گذاشتن افر

له، دانشجو) تجارب خود را در سا21(دار) و سلماساله، خانه37(هاي پیشین راحلهبخش
کند:دار) تجارب خود را چنین بیان میساله، خانه37(باره بیان کردند. راحلهاین

مون کمتر شده، هم کیفیت مواد غذایی سوپرمارکتا باال رفته. فتتوي شهر هم مسا« 
».شون و هم برندشون عالیه و از روستا بهترههم تاریخ

کنندگان پژوهش بر این باورند موانع و مشارکت: هاي نهاديموانع و ناآمادگی- 4-1
برانگیز براي ارتقا زیست تقالي چالش«گذار بر از شرایط مهم اثرهاي نهاديناآمادگی
است. آنان اذعان دارند موانع و ناآمادگی نهادي از این منظر که در برابر فروپاشی » کژقواره

مدیریرت سنتی روستایی مسئولیت دارد و همچنین یک جایگزینی ناقص و نامناسب با 
در تعادل را به چالش کشیده ط پیشین زندگی حضور دولت در این عرصه شکل گرفته شرای

ریت سنتی در روستا شرایط کنندگان پژوهش بر این باورند با فروپاشی مدیمشارکتاست. 
جانبه بر هم خورده است و هماهنگی و انطباق سنتی همهاي رقم خورده است که به گونه
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ساله، 44ست. عبدل (امور روستا وجود نداشته ايدیگر هیچ متولی هوشمندي براي اداره
:کندنین بیان میباره چخود را در اینيکشاورز) تجربه

تا زمانی که توي روستا شیخ یوسف زنده بود همه چیز مرتب بود. رحمت خدا که « 
رفت هر کی برا خودش شیخ شد. دنبال بنده بودن برا خودشون. هرج و مرج هم بگم کمه. 

».گیره نه کشت کنهنه کسی تونست از دولت برا زمینا آب ب
هاي فرعی مرتبط با موانع و تسهیالت همچنین بینش تکنوکراتیک از دیگر مقوله

پژوهش، تجلی این بینش به شکل کنندگان نهادي است. بر اساس تفسیر مشارکت
هاي دولتی و شبه دولتی در ران و کارکنان اداري شاغل در بخشساالرانه مدیهاي فنکنش

هاي از باالریزيکننده است، برنامهیوسأنشینان من و همچنین حاشیهستاییامواجهه با رو
توجهی به نظرات مردم بیگیرد، در طراحی، اجرا و نظارت به پایین در این ادارت انجام می

قدپذیري از مردم، نظرات و و ذینفعان محلی متداول است و به علت فقدان وجود مکانیسم ن
گیرد. شود و مورد توجه قرار نمیده میهاي آنان بی اهمیت شمردیدگاه

نشین مورد کنندگان، نظام اداري مستقر در روستا و محالت حاشیهبه باور مشارکت
ي روستاییان هاي انجام کار اداري براخگو نیست، در چنین وضعیتی دشواريبررسی پاس

ر براي ر شهمکرر از روستا براي پیگیري امويشود و مراجعهبیش از پیش احساس می
مند هستند چرا اختیار کافی در میان مسئولین شود. آنان گلهروستاییان پرهزینه می

کارمندان اداري به مستقل در روستا وجود ندارد. برخی دیگر ار حواله کردن کارها توسط 
درك نمی شود. مجموع این کننده اصالًگویند و شرایط مراجعهیکدیگر سخن می

نقش دولت و سایر يدهندهکنند که نشانشرایطی را مهیا میفرعی در واقعهايمقوله
نشینان در حال رخ دادن است. نهادها در آن چیزي است که در ارتباط با حاشیه

کیفیت ياز جمله عوامل مهم و اثرگذار بر دغدغه: هاي فروبسته تحركراه- 5-1
است. فروبسته بودن اعی صعوديهاي تحرك اجتمکنندگان بسته بودن راهزیست مشارکت

تواند در ایجاد تحرك تحصیالت نمیهاي تحرك بدین معناست که برخالف گذشته راه
التحصیالن دانشگاهی ثر داشته باشد و به علت افزایش تعداد فارغؤاجتماعی نقشی بسیار م

و روانه شدن این تقاضاها به بازار کار شانس استخدام شدن در شرایط کنونی اقتصاد ایران 
هاي اندك، کسانی که امکان ایش رقابت بر سر همان تعداد فرصتاهش یافته است. با افزک

گیرند. این شرایط به نورچشمی دارند در اولویت قرار میشدن سفارش شدن و یا توصیه 
بحال به تحصیالت به مثابه فرصتی براي مالشیه که تايشود جوانان ساکن محلهسبب می

کردند نتوانند تغییري در شرایط خود ایجاد کنند و د نگاه میدگرگونی کیفیت زیستن خو
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بسنده کنند و یا براي تغییر به همان کیفیت زیستن پیشین که در خانواده وجود داشته
يهاي اشتغال زمینهکنند. از سوي دیگر با کاهش فرصتهاي دشوارتري را آزمونراه

يمین شرایط الزم براي شروع و ادامهأترود و جوانان قادر به تشکیل خانواده از بین می
دار) دو نفر از ساله، مغازه27(ساله، کارمند) و عباس36(زندگی مشترك نیستند. محدثه

فایده بوده و بر ان دارند ادامه تحصیل برایشان بیاند که اذعکنندگان پژوهشمشارکت
مانده است. باقیکه راه پیش رویشان فروبستهتوان گفتشان میمبناي تفسیر تجارب

گوید: ساله، کارمند) می36(محدثه
اقتصاد خوندم اونم توي چه دانشگاهی، بهترین دانشگاه استان. اما سودش برام چی «

».بود؟
خود را چنین بیان يدار) هم روایتی مشترك دارد. او تجربهساله، مغازه27(عباس

کند:می
ر یا ارشد بگیرم. درسم خوب بود. اما سریع لیسانم رو تموم کردم که برم سر کا« 

». فایده شده دیگهاوضاع به دلم نبود. درس بی

هاتعاملـها یا کنشاستراتژي- 2
يکنندگان در رابطه با پدیدهتعامل مشارکتـها یا عملترین استراتژيمهم

ومین ها دتعاملـتعامل است. کنشـبندي به سه دسته کنش نشینی قابل تقسیمحاشیه
(واقعی) افراد یا هاي عینیپاسختعامل ـسازند. کنشبندي مهم از پارادایم را میدسته
,Corbin and Strauss(هاي دشوار زندگی استا یا موقعیتها به رخدادهگروه 2014.(

کنندگان بر این باورند دولت در برابر وضعیت مشارکتگرایی کالبدي:تقلیل- 1-2
هاي نادرست، نه تنها موضع شناخت ناصحیح و مداخلهيدر نتیجهنشینانزندگی حاشیه

شرایط نامناسبی است. يهایی زده که خود پدیدآورندهبتی ندارد بلکه دست به کنشمث
هایی تعامل دولت در مواجهه با چالشـاستراتژي کنشيدهندهگرایی کالبدي نشانتقلیل

ظور یاري کردن آنان وارد صحنه ول به مناند و دنشینان با آن مواجهاست که حاشیه
ثرند. دولت در میدان حضور دارد و سعی دارد ؤدقیق و نامشود اما اقداماتش بخشی، غیرمی

کند و به همین نشان دهد شرایط را تحت کنترل دارد و پیامدهاي این شرایط را کنترل
کالبدي و عمرانی نگاهی بعد شود اما این اقدام به دلیل اتکاي صرف به دلیل وارد عمل می

کند. گرایانه را نمایندگی میتقلیل
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تعامل ـ هاي کنشترین استراتژيیکی از مهم: زنی فرودستانهپرسه- 2-2
هاي تحرك اغلب نشینی تثبیت شده و راهکنندگان در شرایطی که حاشیهمشارکت
و از آن روي براي ؛نه استزنی فرودستاویژه در میان نوجوانان و جوانان، پرسهاند بهفروبسته
هاي بصري است، نه و سرشار از لذتهزیکنندگان فراگیر و جذاب است که کممشارکت

باره چنین بیان خود را در اینيآموز) تجربهساله، دانش17(حداقل در حد تماشا. سهیل
کند: می

دیم. انجام میاي یکبار، حداقل میرم پاساژگردي. کاراي دیگه هم هست که من هفته«
تفریحات بازي ولیون کشیدن. کاراي دیگه هم هست. ها و قمثل ساحلی رفتن با بچه

خونه رو که حتماًنباشه هیچ اشکالی نداره ولی قهوهرم. اما اینا منظورمه. بازار هم مدام می
».باید برم. ضروریه

گذران اوقات تعامل نوجوانان و جوانان براي ـزنی فرودستانه راهبرد کنشپرسه
عبارت دیگر در نتیجه ها نیز سازگار است. بهفراغت است که با سبک زندگی نوین آن

مجموعه شرایطی که در محالت مالشیه و تل برمی وجود دارد و همچنین عدم استطاعت 
یاري از این افراد براي گذران نوشونده فرزندان، بسمین نیازهاي دائماًأمالی والدین براي ت

و فضاهاي شیک و جذاب مرکز اوقات فراغت خود راهی پاساژها و مراکز خرید هزینهکم
شوند تا هم تماشا کنند و لذت ببرند و هم از آخرین تحوالت بازار و مدهاي روز شهر می

کند: آموز) چنین روایت میساله، دانش15مطلع شوند. رضا (
قتا کیانپارس، بعضی وقتاي ریم مرکز شهر. بعضی واي دو سه بار میبا دوستان هفته«

».دیگه سلمان فارسی. جاهاي دیگه هم هست
هاي مهاجرت یکی دیگر از استراتژي: مهاجرت به مثابه تکنیک خودحمایتی- 3-2
اندوه مزمن يتعامل است که در نتیجه شرایط پیش آمده در روستا از جمله تجربهـکنش

ها و ري آن سعی بر مدیریت چالشبکارگیکنندگان باو اغوا و افسون شهر، مشارکت
اي که ها و تغییرات گستردهکنند. از این منظر و بخاطر دگرگونییابی به اهداف میدست

کنندگان کند و بر مبناي تفسیر مشارکتکنندگان ایجاد میمهاجرت در زندگی مشارکت
در نتیجه بست شکل گرفتهتعامل آنان دانست. بنترین استراتژي کنش/مهمتوان آن رامی

هاي تازه را در زندگی شهر، ضرورت ایجاد گشایش افقشرایط حاکم بر روستا و یا افسون
هاي کافی دولت سازد و آنان در نبود حمایتکنندگان برایشان برجسته میمشارکت

ساز در این شرایط انجام حمایتی سرنوشتتعامل خودـکنند باید یک کنشاحساس می
و هرچند ممکن است ؛به شرایط اقتصادي و اجتماعی استنطقیدهند. مهاجرت پاسخی م
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يدهندهدارد و بیش از هر چیز نشانمیدوار نگه میاخیلی زود به نتیجه نرسد اما فرد را 
زیست در شهر از این طرف و آن ياي بهتر است. نجواهایی که از تجربهتمایل فرد به آینده

اقدام به این کنش کننده است و تردیدهاي مرسد، امیدبخش و دلگرطرف به گوششان می
اند. باره بیان کردهگان بسیاري تجارب خویش را در اینکنندراند. مشارکترا به حاشیه می

وقتی شهر کنارت باشه و موقعیتش بهتر « گویدساله، کارگر بازنشسته) می59(حسون
االن دیگه موندن روستا باشه بهتره که بیاي شهر. مگر اینکه زمیناي آباد داشته باشی.

گیرم میرم درمانگاه. هر روز که بره باال یه تاکسی میسخته. من سنم باالست فشار دارم.
». اگه روستا بودم ده سال پیش مرده بودم

پیامدها - 3
/ تعامل هستند. به ویژه آنکه افراد هاي واقعی یا احتمالی کنشپیامدها خروجی

ان هستند. وقتی این مورد را در نظر گرفتند از بین همیشه به فکر عواقب کارهایش
زنند. بعضی اوقات فتن کنش/ تعامل دست به انتخاب میهاي مختلف با در نظر گرگزینه

گونه که ما انتظار ها آنها هم خروجیاند. بعضی وقتها خود نوعی احتمالاین خروجی
د را با شرایط جدیدش وفق افتند و کنشگر مجبور است کنش/تعامل خوداریم اتفاق نمی

).Corbin & Strauss, 2015: 226-228(دهد
هاي فردي این نوع هراس به وضعیتی اشاره دارد که ترسهراس نهادینه شده:- 1-3

و کنند به کمک شایعاتکه در مالشیه و تل برمی زندگی میشهروندان از کسانی 
شود. این هراس نه شده بدل میه و به هراسی نهادییافتهاي سیاه قومیتی تعمیمجوك

تباط با سایر تعامل خود را در ارـنشینان در آن کنشپیامد شرایطی است که حاشیه
تعامل شکل گرفته و تقویت ـها این کنشدهند و در واکنش به آنمحالت شهر انجام می

ان و تثبیت شده است، چه اینکه سارقی از مالشیه به آن دامن زده باشد و یا یک نوجو
ساکن محالت شرقی اهواز که کیلومترها از مالشیه دور است با بازنشر یک جوك قومیتی 

پژوهش هراس خود را چنین بیان کنندگانزتولید کرده باشد. یکی از مشارکتآن را با
گوید: میساله، مشاور امالك)52(طهماسبکار من بنگاه داریه.«کند: می

کشه. چون دفترم وقتا کارم تا نصف شب طول میخیلیدر واقع همون مشاور امالکم. 
گلستانه و نزدیکم به مالشیه برام پیش اومده که زودتر برا احتیاط تعطیل کنم و يمنطقه

برم خونه. بخصوص وقتی پول نقد دستم باشه. بارها از مشتریام یا در و همسایه شنیدم که 
. »فالنی رو توي تاریکی کوچه چاقو زدن و پوالش رو بردن
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کنندگان در تعامل مشارکتـاز پیامدهاي مهم کنشاحساس مازاد بازار بودن:- 2-3
نشینی، احساس مازاد بازار بودن آنان است. آنان اذعان دارند با حاشیهيرابطه با پدیده

خطرناك و اًوجود تقالهاي فراوان و حضور مستمر در فضاهاي اقتصادي پرزحمت و بعض
شوند همچنان در هاي جذب در بازار سبب میآن، چالشهاي تحمل همه دشواري

سرمایه در ينظام بازار باقی بمانند و مازاد آن محسوب شوند. گردش کانالیزهيحاشیه
نشینان به فرایند کسب و کار هایی است که از ورود حاشیهمسیرهاي مشخص از ویژگی

عنوان یک پیامد بازتولید را بهکند و مازاد بازار بودن مانعت ایجاد میرسمی در بازار م
آدمایی که « کند:باره بین میخویش را در اینيآمیز) تجربهساله، رنگ49(کند. سیاحمی

هر چه دویدم به از قبل توي شهر بودن با نصف زحمت ما یه زندگی متوسط دارن اما من 
نکشید باال. خواد منونیست اما اونطور که دلم میآمیزي شغل بديجایی نرسیدم. رنگ

دانند که گان از این منظر خود را کسانی میکنندمشارکت». کنم سر کاریم کالًاحساس می
داشته اما موانع بیرونی مانع از تحقق این تقالهاي مستمر براي بهبود وضعیت معیشت خود

اهداف شده است.
در ارتباط کنندگان تعامل مشارکتـاز دیگر پیامدهاي کنشها:انباشت فقدان- 3-3

هاست. شرایط موجود احساس انباشت فقداننشینی درگیري حاشیهشکليبا پدیده
کالت چنان بر روي هم کنند مشکنندگان اذعان دارند در این شرایط احساس میمشارکت

ها شان از توان آنها را ندارند و حل و فصلند که دیگر توانایی مواجهه با آناانباشته شده
البته با توجه به هاي انباشته شده مرتبط با فرزندان است کهغلب این دشواريبیرون است. ا

هاي را متأثر سازد. یکی از این چالشهاي مختلف خانوادهتواند به شیوهجنسیت و سن می
شود افزایش تعداد دختران در ن که روز به روز فراگیرتر نیز میمرتبط با فرزندايآزاردهنده

تغییر سبک زندگی دیگر ازدواج خترانی که به دالیل مختلف مرتبط با خانه مانده است، د
سابقه است. ي سرپرست خانوار چالشی جدید و کمها براهاي زندگی آنکنند و هزینهنمی

ر نوینی است که سبب افزایش فراگیياز سوي گسستن متعدد پیوندهاي نامزدي نیز تجربه
دار) ساله، خانه54(شود. ام سعیدیت خانواده میهاي معنوي و مادي والدین در مدیرهزینه

ها شکالت امروز خیلی بیشتر شدن. بچهم«گوید: بیان تجارب خویش در این زمینه میبا 
دارن ولی خودشون سربار شدن. از صبح شن یه باري برمیفتیم بزرگ میگکنن. اذیت می

».تا شب رو سر آدم مشکل ریخته
نشینان ساکن مالشیه و تل ه نسل متفاوت از حاشیهچه ساگرهویت مخدوش:- 4-3

کنند متفاوت در کنار یکدیگر زندگی میهاییمکانی واحد و با ایستارها و نگرشبرمی در 
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دوران جدید به وضوح هاي مرتبط با هویت، ویژه در کنندگان دشوارياما به باور مشارکت
نشین در ان این محالت حاشیهبرانگیز شده است. در برساخت هویت ساکنبرایشان چالش

ثر در زندگی و ؤهاي مختلف مکشاکش پایان ناپذیري میان گفتماناهواز و رامهرمز، 
این سکنه به صورت همراستا و یا در تقابل با یکدیگر به منظور فراخواندن جوانان ياندیشه

ود را در دار خهاي دامنهدارد و این تقابلو برساخت سوبژکتیویته و هویت آنها وجود
راهی با نظم گفتمانی ملی نشان ها و میادین مختلف به شکل نادیده انگاري و یا همعرصه

پذري و ي بی چون و چرا در فرایند جامعهملی که سعی بر استیالگفتماندهد.می
هاي انسانی دارد گفتمان هویت رسمی است که در جامعه متداول شده کنشگري عاملیت

نشین مالشیه و تل برمی همراهی بخشی از ساکنان محالت حاشیهعدم ياست. در نتیجه
توان از یک هویت مخدوش سخن گفت که داراي هاي هویت ملی میلفهؤبا عناصر و م

، انبوهی از عناصر متفاوت است که در مواردي همچون رویداهدهاي ورزشی، اجتماعی
پوشش، مقاومت لفی همچون سبک مدیریت بدن وهاي مختو سیاسی به شکلفرهنگی

هاي قبلی و دهد. براي نسل... خود را نشان میگري مناسکی، تعلیق تعلق ومنفی، تخریب
قانونی بود و یا از نظر عرف چندان با توجه به اینکه استفاده از ماهواره و ویدئو در ایران غیر

و هاي مجازي فیسبوك و تویتر هاي بعدي عضویت در شبکهموجه نبود و و براي نسل
عنوان عملی غیر موجه از نظر عرفی تعریف شده است، استفاده هاي دوستی مجازي بهگروه

تی در برابر گفتمان رسمی حاکم شناخجوانان مصداق بارز مقاومت نشانهاز ماهواره توسط
هم عضو من « آموز) چنین است:ساله، دانش17(سهیليباشد. بخشی از تجربهمی

اعتمادم هر جا رو بگن نرو من از لج زي خارجی، اصن ایقد بیهاي مجافیسبوکم هم شبکه
اي اي و عضویت در فضاهاي مجازي به پدیدههاي ماهوارهمصرف پیام». شمرم عضو میمی

اپیدمیک در میان جوانان مالشیه اهواز تبدیل شده که از آن براي شناخت و مصرف 
عنوان مصرف اي هم بهصرف رسانهکنند. این نوع مهاي فرهنگی جدید استفاده مینشانه

شناختی در برابر گفتمان هژمونیک، عنوان مقاومت نشانهفرهنگی و کسب لذت و هم به
کند. مخدوش نقش مهمی در برساخت گفتمانی هویت نوین ساکنین این محله بازي می

گیري از شود که این برساخت جدید به علت بهرهندن این هویت از این منظر طرح میخوا
ياي کشورهاي عربی حاشیههاي ماهوارهمعرفتی متعدد و متضاد مانند شبکهآبشخورهاي 

ند، و همچنین بازتفسیر متفاوت اي دارخلیج فارس، که خود با یکدیگر اختالفات ریشه
یت این ها را دارند و همچنین عدم جامعی که سعی در انتشار عام این پیامها نزد کسانآن

عنوان یکی دیگر از وجوه هویت گیرد. مدیریت متفاوت بدن نیز بهمبانی هویتی صورت می
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هاي متفاوت دستکاري آن ها و شیوهشینان ناظر بر این معناست که روشنمخدوش حاشیه
هاي مختلفی را در ارتباط با موضع فرد نسبت به گفتمان هویت غالب تواند معانی و پیاممی

هاي ها و تکنولوژيي اعمال سیاسترا عرصهطور که میشل فوکو بدنارائه دهد. همان
هاي کند استفاده از لباسي قدرت و دانش فرض میداند و آن را به مثابه ابژهقدرت می

تواند نوعی مدیریت خلیج فارس میيسنتی قوم عرب آن هم به معیار کشورهاي حاشیه
عامدانه بدن در برابر مدیریت بدن در گفتمان ملی باشد.

ايستهمقوله ه
هسته ضروري يسازي مقوالت، مشخص کردن مقولهبراي حرکت به سمت یکپارچه

يدر این پژوهش با هدف مشخص کردن مقوله). Corbin and Strauss, 2014(است
ها، هاي فراوان و کندوکاو مصاحبهاي که مضمون اصلی پژوهش است، با انجام مقایسههسته

برانگیز براي ارتقا تقالي چالش«حقیق تحت عنوان ایی تنهيههستينهایت مقولهدر
ایط عادي رهایی که شثر از تکانهأکنندگان چه متشکل گرفت. مشارکت» زیست کژقواره

يشان را برهم زده و مختل کرده بود و چه به علت اغوا و افسون شهر که نمایندهزندگی
ت به شهر برگزیده باشند، هاي شهري است و چه به دلیل اغوا و افسون راه مهاجرجاذبه

اند. انتخاب شان گذاشتهبراي بهبود زندگی خود و خانوادهبدون شک قدم در مسیر تقال
برانگیز بود اما به چه آغاز یک ماجراي چالشنشین اگرراهبرد مهاجرت به محالت حاشیه

ینی آنچه بنشینان تازه وارد توان پیشیک از مهاجران امیدوار و حاشیهرسد هیچنظر نمی
عوامل يدر محل زندگی جدید در انتظارشان بود را داشته باشند. زیست پیشین در نتیجه

گفته دشوار شده بود و این بسیار منطقی بود که افراد براي بهبود شرایط خود پیش
اي براي زندگی انتخاب شده که از اقداماتی انجام دهند. در این راستا مکان و شیوه

ها و تجارب تلخ باشد و از سویی دیگر شرایطی فراهم سختیيدهندهتیامتواند السوي بیک
د. بر مبناي بیان تجربیات آورد که بتواند به حال و آینده مشارکت کننده کمک کن

اي است که تفسیر ترین مقولههاي مرتبط با کیفیت زیستن اصلیکنندگان، نگرانیمشارکت
ی در حال رخ دادن است را نشان شیه و تل برمماليکنندگان از آنچه در محلهمشارکت

اینکه اغوا کسانی که به دنبال بهبود کیفیت زیست خود، چهيدهد. بر این اساس، همهمی
اندوه مزمن باشند، مهاجرت را به يثر از تجربهأها باشد و چه متو افسون شهر محرك آن

ند. این افراد شهر را انتخاب وشمثابه یک تکنیک خودحمایتی انتخاب کرده و راهی شهر می
کنند کیفیت زیست در آن به کنندگان گمان میکه مشارکتکنند زیرا شهر جایی استمی
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توانند کیفیت زندگی بهتر ت و با اسکان و استقرار در آن میاي بهتر در انتظارشان اسگونه
بر مهاجرت افراد از ثرؤهاي نهادي که از شرایط مرا تجربه کنند. موانع و ناآمادگیاز روستا 

ترین مقوالتی است که کنشگران الشیه است از مهمنشینی در مگیري حاشیهروستا و شکل
ع گردد و شاهد ارتقا کیفیت شان رفتغییر کالبدي محیط زندگیيانتظار دارند در نتیجه

روستا با توجه به تجربیات خود باشند، انتظاري که در يرسانی دولت دربارهخدمات
کنندگان برآورده نشده بود.ارکتمش

گیري بحث و نتیجه
اساسی ياین است که یک فرایند شامل چهار مرحلهيدهندههاي پژوهش نشانیافته

نشینی قابل تشخیص است که طی آن یک زندگی حاشیهيگیري تجربهدر ارتباط با شکل
رار گرفت به آفرین قتحولهايثر از تکانهأتایی در گام نخست، پس از آنکه متمتعادل روس

نشین وارد و در نهایت حاشیهنشین تازه قرار، سپس حاشیهیک وضعیت روستایی بی
زوکارهایی دارد که گردد. هر یک از این مراحل الزامات و سادیده تثبیت شده بدل میآسیب

ثیرگذار است.أنشینی و استمرار و بقاي آن تحاشیهيگیري تجربهبر فرایند شکل
گر بپذیریم براي قرون متمادي نوعی تعادل ساختاري در اجتماعات روستایی ایران ا

اي از سکونت توانسته به حیات عنوان شیوهثر از آن روستانشینی بهأبرقرار بوده است و مت
هاي اخیر مانند مهاجرتيخود ادامه دهد برخی تغییر و تحوالت روي داده در دهه

اهش قابل توجه جمعیت روستایی حکایت از آن دارد که گسترده از روستا به شهر و ک
سکونت يسکونت در برابر شیوهيهم خورده است و این شیوهتعادل سنتی پیشین بر

ده است. در استان خوزستان در تر شجذابتر و بالتبع غیرتر، شکنندهشهرنشینی نحیف
ثبت رسیده است و از سوي هاي اخیر از یک سو تمایل فزاینده به روند شهرنشینی به دهه

اي مل بوده است به گونهأیی قابل تدیگر و به موازات این شهرنشینی تحوالت اجتماع روستا
عدد از 3000خوزستان نزدیک به روستاي استان 6000از مجموع 1395که در سال 

نگاهی به روند شهرنشینی ).Iran Statistics Center(اندها خالی از سکنه شدهآن
شهر اهواز که تا پیش از 1355دهد در سال ي اخیر در استان خوزستان نشان میهادهه

ها و گذاريسرمایهياین بعد از آبادان دومین شهر پرجمعیت خوزستان بود در نتیجه
درصدي به اولین شهر 47مهاجرت گسترده از روستاها و شهرهاي اطراف با رشد 

این روند تحوالت جمعیتی )؛ Amanpour and Zarifi, 2012(پرجمعیت استان بدل شد
گذاري براي به تدریج و با تداوم سرمایهاي که بل توجهی را رقم زده است به گونهقا
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تا 1335سال از 10میادین نفتی و استقرار صنایع سنگین در این شهر طی يتوسعه
جنگ پس از این دوران، وقوع).Ibidش یافت (درصد افزای72جمعیت این شهر 1345

نشین اطراف اهواز ایجاد کند. تحمیلی هم نتوانست خللی در رشد جمعیت شهري و حاشیه
خرمشهر، آبادان، اروندکنار و بستان، انهدام هرهايدر واقع، وقوع جنگ و تخریب ش

افتادن صنایع و مراکز بزرگ کارو ازصنایعی چون پاالیشگاه نفت و تأسیسات مشابه
و هر اهوازه شجمعیت این مناطق بخرمشهر نیز باعث شد تااشتغال و تأسیسات بندري 

اهواز به هیچ وجه ظرفیت در آن مقطع شهر.دسایر مناطق کشور مهاجرت اجباري کنن
هاي میزبانی از حجم انبوه جمعیت وارد شده را نداشت و همچنین به علت رونق زیرساخت

فت به همین دلیل و با افزایش نفتی این شهر قیمت زمین و خدمات افزایش قابل توجهی یا
هاي شهر فاصله قیمت میان اهواز و مناطق همجوار بخشی از جمعیت مهاجر پشت دروازه

واز مانند عین دو، ام طمیر، اي و نزدیک به شهر اهماندند. در این دوره، روستاهاي حومه
ـزایی آباد، مالشیه، کوت عبدااهللا، کوت سید صالح در جـذب مهـاجران نقـش بسشلنگ
درصدي اهواز، محالت 6در ادامه همین روند و با تداوم رشد جمعیت نزدیک به .داشتند
گونه رشد ري در اطراف این شهر به شکل قارچنشین دیگري نیز یکی پس از دیگحاشیه

سنگ بناي دیگر اکثراًيها محلهکردند. مالشیه، منبع آب، حصیرآباد، کریشان، زوویه و ده
الت در همین دوره بنیان گذاشته شد. بیشتر جمعیت تازه وارد به این محشان گیريشکل

دادند که براي بهبود شرایط زیست خود به سکونت در اهواز را روستاییان مهاجر تشکیل می
چه بخش قابل توجهی از جمعیت دو محله مورد بررسی در این اگرامید بسته بودند. 

اند اما نشین شدهف راهی این محالت حاشیهلپژوهش مهاجرانی هستند که به دالیل مخت
. 1شوندنشین نمیاین نکته را از نظر نباید دور داشت که تمام مهاجرین حاشیه

هاي اصلی ظهوریافته در ارتباط با کنندگان یکی دیگر از مقولهطبق تفسیر مشارکت
راستا و از نظر نشینی، اغوا و افسون شهر است. در همین حاشیهيگیري تجربهفرایند شکل

مهاجران از نقاط محروم متفکران اقتصاد سیاسی فضا، انباشت سرمایه در شهر باعث جذب 
گردد. در شهر نیز از طریق پایین نگهداشتن سطح دستمزدها و افزایش به شهر می

بنیاد خط داستانی رصد دادهيکید شود در این پژوهش بر مبناي اصول روش نظریهأالزم است بار دیگر ت1
ارزش نظري و مرتبط که قطعاًهاي غیرتپژوهش است و الجرم بخشی از روایشود که مرتبط با عنوان می

توانند در این پژوهش مورد بررسی قرار گیرند. یکی از این موارد تی قابل توجهی نیز دارند نمیمطالعا
رود توسط سایر محققان مورد توجه و نشین است که امید میحاشیهارزشمند وضعیت و شرایط مهاجران غیر

بررسی قرار گیرد.
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تر کرده، بر شدت میت را بر این قشر فاقد حامی تنگي محروها حلقهتصاعدي قیمت
یید و أش نیز ضمن تکند. در این پژوهنشینی وادار میآنها را به حاشیهو افزاید فقرشان می

کید أاغوا و افسون شهر با این تحلیل اقتصاد سیاسی فضا بر این نکته تيهمراستایی مقوله
شده است که اغوا و افسون شهر ناظر بر این معناست که روستاییان نه تنها زندگی در شهر 

تر در شهر هستند.د بلکه شیفته و شایق بر حضور هر چه سریعدهنرا بر روستا ترجیح می
هایی که بصورت جدي در این پژوهش رد شده است در از سوي دیگر یکی از کلیشه

با نشین به مثابه بستري مهیا براي انحرافات اجتماعی است. ارتباط با تلقی محالت حاشیه
بینی و بیم به مثابه مشکلی با بدلوئیس، بیشتر محالت فقیرنشینيرواج و تقویت نظریه

اغلب شدند که باید از میان برداشته شوند. شهر نگریسته میيکننده و تهدیدکنندهناامن
را داراي خصلتی عام نشین باور دارند و آنحاشیهيمحققان ایرانی به یک فرهنگ یکپارچه

عبارت باشد. بهاي نمیز خصایص و اقتضائات محلی و منطقهثر اأدانند که متو فراگیر می
زده، پرخاشگر، منحرف و غیراین مناطق آسیبفرض غالب این شد که ساکنان دیگر، پیش

هاي شهر ی در برابر این سکنه از سایر بخشقابل اعتمادند و دولت باید پلیسی و امنیت
هاي بسیاري در بستر چنین تفکري به نگارش دردر ایران، مقاالت و پژوهش. محافظت کند

هاي شهري ها این شد که حاشیهمحوري این مقاالت و پژوهشيایده. آمده است
رهایی که باید جراحی شوند تا شهر به مثابه یک کالبد بیمار از این رنجآپاندیستی هستند

یابد و براي زندگی مهیا گردد. فقدان برخورداري از رفاه، معادل فقدان برخورداري از تقید و 
انسانی عنوان راهکاري مخرب و غیرفرض شد و جابجا کردن ساکنان بهتعهد به هنجارها 

شناسانه در عنوان یک نگاه آسیبهاي گذشته بهتجویز و توصیه شد. این رویکرد در دهه
نشین، منحرف، مطرود و نشینی تکرار شد و انسان حاشیههاي حاشیهبسیاري از پژوهش
بزهکار تلقی گردید.

یافته (که در واقع استراتژي انطباق با تغییرات رخ داده در هوردیگر از مقوالت ظیکی
هاي شرایط زندگی روستایی است) مهاجرت به مثابه تکنیک خودحمایتی است. تکانه

استان، آفرین در روستاهاي غرب خوزستان و همچنین برخی شهرهاي جنوب و غربتحول
ي بود روستاییان براي انطباق با اي قرار دادند و ضرورتازهيشرایط زندگی را در مرحله

ترین یرند. در همین راستا، یکی از مهمهایی را در پیش گاستراتژيتغییرات پیش آمده 
گیري و یا افزایش جمعیت و بقاي محالت هاي منجر به پیدایش، شکلاستراتژي

کنندگان، بوده است. بر مبناي تفسیر مشارکتنشین، مهاجرت به شهر اهواز حاشیه
من مهاجرت است تا رفت از وضع موجود و بهبود شرایط زندگی براي روستاییان متضبرون
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هاي جدید براي بالندگی یش روي روستاییان باز شود و فرصتهاي تازه پوسیله افقبدین
در زندگی خود را نشان دهند. از سوي دیگر تغییر ساخت و ترکیب جمعیت سبب شده بود 

اسالمی بري آن و با اتکا به قانون ارث و سهمبد و متعاقب جمعیت جوان روستایی افزایش یا
گونه یکی از سودمند تبدیل شوند و بدینهاي کشاورزي به قطعات کوچک غیرزمین
يترین منابع درآمد روستاییان به شدت تضعیف شود. رخدادهاي ذکر شده دربارهمهم

وئیس است که در آن مهاجرت در روستاهاي مورد مطالعه در تضاد با مدل مهاجرت ل
ها به مراکز نیروي کار روستایی و پیوستن آنمهاجرت روستایی در واقع خروج مازاد

صنعتی نیازمند نیروي کار بوده که براي حفظ تعادل سیستم چنین مهاجرتی ضروري بود. 
هاي مرتبط با تقالي کنندگان پژوهش از دیگر مقولهطبق تفسیر مشارکت

و خص هویت مخدوش است. هویت شيتقا زیست کژقواره، مقولهبرانگیز براي ارچالش
گیري هویت مکان در بستر کلفرآیند شهویت مکان در پیوندي ناگسستنی با یکدیگرند و 

به مفهوم برقراري ارتباط با » آمیختگی اجتماعی«ري از طریق تمرکز بر هشيعهتوس
نی بر خصیت) مب(ش» تنیشخود و خويعهتوس«ی و نیز اس نگرانارغ از احساجتماع ف

سمیه .)Giddens, 2002(تن و استنباط زنده بودن، قابل بررسی استاحترام به خویش
د مالشیه است اما در تمام چه متولکنندگان این پژوهش بوده که اگریکی از مشارکت

هاي مرکز حله از خود نشان داد و با انگارهگیري ضد سکونت در این مها جهتمصاحبه
ه زادگاه خود نگاه کرده است تا جایی که پس از ازدواج سکونت در محالت غیرشهري ب
کافی با مالشیه کرده بود. ينشین دیگر مناطق شهر را مشروط به وجود فاصلهحاشیه

خود ياي و فضاي کالبدي محلهکنندگان افراد هم محلهعبارت دیگر، برخی از مشارکتبه
ها و هنجارهاي آنان را مورد کنند و ارزشمناسب طرد میهاي نارا به دلیل فرهنگ و ارزش
يکنند و محلهدهند، از ازدواج و معاشرت با آنان اجتناب میشماتت و نکوهش قرار می

دانند. این طرد در هاي موفقیت میثري در از دست دادن فرصت و شانسؤخود را عامل م
ویژه جوانان) (بهبرخی افرادموارد متعددي تسري یافته و در اشکال فضایی سبب شده

تمایل خود به سکونت در محله را از دست دهند و اگر بضاعت جابجایی محل سکونت را 
عدم احساس تعلق به محله به حداقل ينداشته باشند میزان مشارکت خود را در نتیجه

طردها ساز احساس سایر تواند زمینهاي از طرد که میعنوان جنبهبرسانند. طرد ذهنی، به
انباشت يتوان مقولهبر همین اساس می. شودملی احساس میأنیز شود، به شکل قابل ت

طرد کالن در شکلی سازمانسیلور يها را با توجه به تعریف طرد کالن در اندیشهفقدان
ها خارج هاي ساختاري از دسترس افراد و گروهیافته دانست که بر اساس آن فرصت
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شوند. در رابطه با ها مواجه میفقدانها واي پیوسته از محرومیتموعهشود و افراد با مجمی
کنندگان پژوهش و همچنین با توجه به ، بر مبناي تفسیر مشارکتهویت مخدوشيمقوله

اظر بر عدم ادغام ساکنان هویت مخدوش نتوان گفت بانی نظري مرتبط با این مقوله میم
نمایی بدناست و این موضوع در مقوالت فرعی ايها و هنجارهاي ملی و محلهدر ارزش

ابه که ناظر بر ابعاد مختلف حسی مکانی، تعلیق تعلق و دیگر مقوالت مشاعتراضی، بی
ده در انجام وظایف اند بازتاب یافته است. هویت مخدوش به مثابه یک عامل بازدارنهویت

هاي مدیریت جامعه هزینهوري را کاهش دهد وتواند بهرههاي اجتماعی میشغلی و فعالیت
ویژه سیاسی و اجتماعی افزایش دهد. وح مختلف بهرا در سط

گر دلهره و اضطرابی است که هم از نظر ذهنی همراه نشانشده هراس نهادینه
و يکنندگان شهرنشین دربارهبازتابی از تلقی و احساس مشارکتشهروندان است و هم

ویژه معماري بهاي فیزیکی و کالبدي محالت در اهواز هنشینان است. ویژگیراجع به حاشیه
حکایت از یک هراس دائمی و يهاي متعدد همههاي خاردار و دوربینمراقبتی و سیم

چه هاي خودمراقبتی فراخوانده است اگرنهادینه شده دارند که افراد را به چنین استراتژي
... ه باشد و به دالیل مالی وماندزیادي از آن در ذهنیت افراد باقیممکن است بخش 

ه از میزان احساس شدآن را اجرایی کنند. هراس نهادینهنتوانسته باشند در عمل تمام 
کاهد و در واکنش به این شرایط تقالي افراد براي افزایش امنیت باامنیت افراد می

عنوان ي جهانی حقوق بشر امنیت بهدر اعالمیهشود. بکارگیري برخی اقدامات بیشتر می
).Salehi, 2010(استو هم ردیف آزادي قرارگرفته اجتماعییکی از حقوق

ها از دیگر مقوالت ظهوریافته در این پژوهش، احساس مازاد بازار بودن، انباشت فقدان
طرد اجتماعی مورد مقایسه قرار اند که با برخی از نظریات هاي فروبسته تحركو راه

هاي نظري یافتن مصادیق آن در جامعه دیدگاهاعی و گیرند. در تعریف طرد اجتممی
,Morganه (مختلفی مطرح شده است اما بر مبناي دیدگا & et.al, آنچه طرد )، 2007

کند فقدان فرصت مشارکت در یت و موارد مشابه دیگر متمایز میاجتماعی را از فقر، محروم
د بازار بودن احساس مازاهاي اصلی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی است. فعالیت

هاي کافی افرادکند که هم بر عدم احراز صالحیتایندگی میاي را نممقوالت فرعی دوگانه
فرد يهایی که خارج از ارادهکید دارند و هم بر چالشأبراي پذیرش اقتصادي و اجتماعی ت

ثیرگذارند. أنشین تو مرتبط با فضا و قدرت وجود دارند و بر زندگی ساکنان محالت حاشیه
مالشیه و تل برمی محدود يبه محلهنشین لزوماًطرد و احساس آن براي یک انسان حاشیه

بخشی از هویت او شود و به مثابه یک عامل تواند به شکل خزنده و سیالشود بلکه مینمی
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تواند خود را در ترس کسبه و بازاریان از آلوده ها عمل کند. طرد میفرصتيمحدودکننده
فروشان اهل مالشیه نشان دهد و کار بازار مرکزي اهواز توسط دستدن فضاي کسب وش

شهري تقویت نماید که بر مبناي هایی را در نهادهاي مدیریت تواند همزمان مکانیسممی
نشین نتوانند بساط خود را پهن کنند و کسب درآمد کنند. این بدین ها افراد حاشیهآن

محدود به فضاي کالبدي نیست نشینان صرفاًبا زندگی حاشیهمعناست که طرد در ارتباط 
تواند نهادینه نیز ترل ذیل مدیریت شهري است. طرد میو بخشی از نظام مراقبت و کن

توانند حصارهاي باشد. طرد نهادي در ارتباط با آموزش و پرورش و نهادهایی است که می
ها را قابلیتها وکند فرصتد میکیأطور که آمارتیا سن تمحدودیت را بشکنند و همان

دگی ایزوله و در حداقل براي شکوفایی افراد مهیا کنند و طرد نهادینه شده به بازتولید زن
گونه کههماننشینان اشاره دارد. دقیقاًهاي خروج از آن براي حاشیهبودن فرصت

)Abrams, 2007 ،(د و پیامدهاي فراینهر اندازه سطوح طرد ساختاري باشدکند اشاره می
بازار بودن و احساس مازاديتوان میان مقولهیتر خواهند بود. در اینجا مطرد نیز وخیم

ز احساس مازاد نشینانی که اعنوان بستري براي تحلیل شرایط حاشیهناآمادگی نهادي به
لغی ابرند بهره برد. آنان با دولت ناآماده و نهادهاي استقرار یافته ناببازار بودن رنج می

و ابزار مشروع تحقق را کند اما فضاي مشروعکه اهداف مشروع تولید و تبلیغ میاند مواجه
کند. این نظام متوجه ناهمسانی سطوح انتظارات ایجاد شده و ناتوانی افراد در مهیا نمی

کنند براي کسب یک درآمد آبرومندانه در نشینان سعی میف را ندارد. حاشیهتحقق اهدا
روز و شرایط آب و هوایی اهواز ارسی اهواز در ساعات مختلف شبانهسلمان فکف خیابان

توانایی درمان معضالت ساختاري بپذیرند اما نهادها آمادگی این را ندارند که حاال که 
هاي قانونی فعالیت دستفروشان در سطح وجود ندارد با فراهم کردن زمینهتصاد ایراناق

ی انجام دهند که رنگ و بوي مدیریت در آن پیدا شد، معابر شهر اهواز یک اقدام عمل
گوید. ایجاد رعب کنند که قانون میکنند. همان کاري را در واقع میاي میا کار سادهنهاده

کسب درآمد از طریق دستفروشی. با در يو وحشت و رساندن پیام عدم اطمینان به شیوه
اشکال مختلف طرد، طرد آموزشی و توان نتیجه گرفت از میاننظر گرفتن این موارد می

یرا طرد آموزشی محدود ترند. زاس مازاد بازار بودن برجستهاقتصادي در ارتباط با احس
ر هاي فعالیت دهاست و طرد اقتصادي زمینههاي برابر آموزش و ارتقا قابلیتکننده فرصت

اي فرد را در مسیر شونده و کانالیزهبرد و به شکل هدایتبخش رسمی اقتصاد را از میان می
دهد. رسمی قرار میاقتصاد غیر
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Abstract:

This qualitative study has been done in two slum areas named
Malashieh and Tal Bormi, with the aim of understanding the process
leading to the formation of slum residence experience in these areas. The
approach (method) used in this research is grounded theory-corbin and
strauss edit (2015), the emerging paradigm includes three dimensions:
conditions, action/ interaction, and consequences, that in the dimension
of conditions, based on the results of the research, it contains
transformative impulses, chronic rural grief, seduction and charm of
cities, institutional obstacles and unreadyness, and closed ways of
mobility. In the action/interaction dimension, it contains emigration as a
self-supporting strategy, a fullscale reductionism, and mean wanderings.
And in the dimension of consequences, it contains internalized fear,
feeling of being of being redundant in the marketplace, accumulation of
absences, and hurt identity, which have taken form around a core
category named "the abrovite effort of development will".
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