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 6/0/31: تاریخ پذیرش                 11/8/32: ریافتتاریخ د

 

 يك مطالعه پديدار شناسانه: بررسي تجربه حاشيه نشيني از ديدگاه حاشيه نشينان
 

 2، مهدی اميدی1رضا اسماعيلي
 

 چكيده 

در تحقيق حاضر به بررسی تجارب زیسته ساكنان محله اسالم آباد تهران از زندگی در این  مانان درداختنه    

گوننه كنه از دیند سناكنان منپقنه دنداشنته       آن"شده ای  كار به منظور درك مزایا و مضرات حاشنيه نشنينی   

ای  دژوهش از نوع تحقيقات كيفی است و بنه رو  ددیندار شناسنی انجنام      .صورت گرفته است "شود می

 39تنا   21ها از ميان ساكنان بني    بوده و نمونه 1931زمان اجراي دژوهش، بهار و تابستان سال . گرفته است

دن  از اشنباع   . انند  گينري مبتننی بنر هندن، انتشناب شنده         نمونهسال محله اسالم آباد، با استفاده از رو

جمع آوري اطالعات با استفاده از مصاحبه عميق و تجزیه . نفر رسيد 21اطالعاتی، تعداد شركت كنندگان به 

مضنمون   7هاي حاصل از تجارب زیسته ساكنان، در قالب  یافته. ها به رو  كالیزي انجام شد و تحليل داده

نشينان از  در ای  تحقيق مششص شد كه درك و تجربه حاشيه .دي زیر مضمون استشراج شدنداصلی و تعدا

اعن  از دژوهشنگران، سياسنتگااران و عامنه     ) ساونت در ای  ماان، دقيقاً همان دركی نيست كه دیگنران   

ان نيسنت،  نشنينی از دیندگاه سناكن    گرچه ای  به معناي مثبت بودن ددیده حاشنيه . از ای  تجربه دارند( مردم

اضپراب دائمی . آزارد روش  است كه تجربه فقر، حاشيه اي بودن و برچسب حاشيه اي خوردن همه را می

به دليل عدم مالايت زمي  و مسا  و بی اطالعی از تصميمات مسئوالن دربارۀ نحوه رفتار با ای  منناطق و  

اما به هر حال حتی براي رسيدن به عمنق   .دارد نشينان را در عاابی دائمی نگه می ساكنان آنها همواره حاشيه

توان بدون بررسی اذهنان مردمنان    نمی( رسند كه بدیهی و مششص به نظر می)چني  احساسات و تجربياتی 
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تنری  راه بنراي    درگير در ای  تجارب و با تايه بر ذه  یک ناظر بی طرن بنه قضناوت نشسنت و منپقنی    

 .هاي كنشگران درگير است ب و آگاهیرسيدن به كنه معناي ای  واقعيات، بررسی تجار

 شناسی، رو  تحقيق كيفی، تجربه زیسته نشينی، ددیدار حاشيه :كليدی های هواژ

 

 مقدمه

ی نيشهرنش دهیددگستر   ،ست يبی در قرن فرهنگی و اجتماعی اساسي ها دهیددی از ای

عت ي كنه سنر  ا بوده است كه در جهان سوم به صورت شتابان بروز كنرده اسنت، بنه گوننه    

ل و هنا  )اسنت   افتنه ي توسنعه ی كشنورها از  شيبن ي در حال توسعه كشورهای در نيشهرنش

و  عیسنر رشند   ليدل، به رانیاي جهان سوم از جمله كشورهادر  دهیدد  یا .(1931988فایفر،

ي دیگنر جامعنه،   بششنها ی در دگرگنون ی بنا سنرعت   همناهنگ شتابان شهر نشنينی و عندم   

در شنهر،   تين جمعی انبنوه مانند تراك  و ... ی وهنگفري، اقتصادی، اجتماعمشاالت عمده 

ي و مسنا ، اجبنار سناونت در    شنهر ی بنه خندمات   ناكناف ی دسترسفقر در شهر،  شیافزا

مشناالت بنه     یا. را به دنبال داشته است... ي، هوا وریتصوی، صوتي ها یآلودگآدارتمانها، 

و  ونندها يدت شندن  ی و سسن اجتمناع  هیسرمای، كاهش اجتماع طیشراو  طيمح رييتغهمراه 

ي شنده  شنهر ی زندگي ها طيمحی و نامناسب شدن زندگ تيفيكبه كاهش  ،یاجتماعروابط 

 (. 1931311 ،شاویی)است 

در  شنه یری كنه هن    شنتابان و  عیسررشد   يچني ناخواسته امدهايد  یمهمتری از ااما ی

، گناارد  یمن  ريتنا  ی در كالن شهرها دارد و ه  بنرآن  اجتماعي از مسائل و مشاالت اريبس

ي شنهرها سال گاشته در  31ي است كه در طول ا دهیددی نينش هيحاش. ی استنينش هيحاش

 یزنندگ ی ننامپلوب  تيوضنع یی را كنه در شنهرها، در   خانوارهاگشته و  داریدد رانیابزرگ 

دو علت  اما ،ذكر شده رانیای در نينش هيحاشي برادي متعد لیدال. رديگ می كنند، را در بر می

ي شنهر ي مشتلن   هنا  بششی نامتوازن بودن اها ذكر شده است ی ليتحلقالب  ی كه دراصل

ي گنر یدشده و  رانیاي مركزي شهرهابه سمت   يعظي ها است كه باعث مهاجرت رانیادر 

افنراد و   ر یدنا  تين ظرف گنر یدبوده است كنه روسنتاها     یا ا  جهينتكه  تيجمع شیافزا
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از روستاها بنه سنمت    تيجمع  يعظ ليس ليدل  يهمی را نداشته باشند و به اضاف تيجمع

در هنر صنورت روشن      .(18331982آقابششی و هماناران، )شده است ریسرازكالن شهرها 

است كه دالیل ای  امر را باید در شنرایط سناختاري جامعنه و اوضناع كلنی نظنام جهنانی        

آنهنا    یتنر  مهن   دیشنا كنه   شود یمی شناخته گوناگونبا مششصات  دهیدد  یا .جستجو كرد

ی مصنالح ی و حلبن آلوناهاي ساخته شده از سنگ، گل، . مسا  باشد تيفيكحل، شال و م

ی كنه  زندگ گرید اتیضروری و بهداشتي از برق، آب، اماانات مند بهرهدست، بدون   یااز 

ی كنه بنه اجبنار از    كسنان بنراي   ی رامنأمن ی االماان دور از انظار، حتی ماانبا گرد آمدن در 

، فراه  آورده اسنت تنا آنهنا را از بناد و بناران و نگناه       اند مانده ونريبي برونزا نوسازدروژه 

  .(319همان ،شاویی) به آنها ببششد تيامنی احساس اندكمحفوظ بدارد و  گانهيب

شهرها از نظر سناونت،   ي هستند كه در محدوده حاشيهافرادان خانوارها و نينش هيحاش

ي نامسناعد  طیشنرا ي در شنهر یی اربنن یز التيتسهی و اجتماعی و عمومبهداشت، خدمات 

ي بنرا ي ا ی و حرفنه فنن ، مهنارت  هیسنرما نبنودن از   برخنوردار  ليدلافراد به   یا .قرار دارند

  یبنابرا. شود یمی تلقمولد  ريغیی هستند كه ها تيفعال ريدرگي، اكثراً شهراشتغال در اقتصاد 

شنود كنه در    می يافرادی شامل تمام نينش هيحاشتوان گفت كه مفهوم  می ي،اقتصاداز منظر 

  يچنن امنا  . اند ي شهر جاب نشدهاقتصادی به روند ولي شهر ساك  هستند، اقتصادمحدوده 

 هيحاشخالصه آناه (. 9731933زاهد زاهدانی،)دهد  یمرخ  زينی اجتماعی از بعد ادغامعدم 

ي رفتارهنا )ی اجتمناع ، (مسنا  نامناسنب  )ي كالبند ی زنندگ ي از ابعاد مشتل  شهری نينش

( ي از اشنتغال و درآمند  زیمتمنا ي هنا  یژگن یو)ي اقتصناد و ( يشهری جدا از جامعه اعاجتم

ي بنه شنمار   شنهر اقشار جامعنه    یتر محرومنشي  در واقع از  هيحاشو افراد  شود یم  یتعر

ی دفناع  بن  زين نی اجتمناع  بيآسن گوننه   در برابنر هنر   تين محروم  يهمن و به اعتبار  ندیآ یم

 (. 398همان)هستند

ي از افنراد آنهنا را   ناسناكن ی شنده و  تلقي جرم و فساد ها  معموالً كانوناجتماعات   یا 

ي اريبسن ي هنا  كوشنش رو   يهمن از  ،(Lewis,1996:221) داننند  یمزا  بيآسی اجتماعنظر 

 دیشنا . انند  شدهمناطق صورت گرفته كه اغلب آنها با شاست مواجه   یابردن  انيمي از برا
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ی ساكنان. مناطق جستجو كرد  یا ناساكنه در مقاومت از هم شيب دیبارا  ها یناكام  یا ليدل

 دین دو نه آنگونه كه از  اند یاجتماعي ها بيآسنه لزوماً منشأ و عامل  جیراعا  تصور  كه بر

، از محنل  شنود  یمن  دهین د، (كننند  یمن ي داوربر تصورات خنود   هيتاكه با ) ،رساك يغمردم 

و آنجنا   شنود  یمن  دهید تیرضاي رابي مواردگاه در كمال تعجب  .اند یناراضساونت خود 

 ناسناكن  رين غآن بنا آنهنه    لین دالو  تين فيككنه   شنود  یمن معلوم  دینما یمی رخ تینارضاكه 

ي بنرا ی مالكه باوجود داشت  توان   یخور یم ي برافرادگاه به  .دارد اريبس، فاصله شندیاند یم

ي نناظر  دین دد از در واقع اگر كسی بشواهن . به ماندن هستند لیمامناطق، همهنان   یاترك 

  يمفناه ی و كلن ي هنا  منالك دسته  کی مسأله بپردازد و با در نظر گرفت  یبررسبه  طرن یب

كه بنر  ( ستين طیشرابه همه   يتعمقابل استفاده باشد اما قابل  گریدي جادر  دیشامبه  كه 

 توانند  ینمن ، نديبنشن ي داوربنه   ستينمناطق   یامردمان ساك  در  ستهیز اتيتجربگرفته از 

و  جینتنا ی همواره نناقص اسنت و   ليتحل  يچن. ابدیدرماانها را   یادر  ست یزعمق تجربه 

لزوم استفاده از  ليدل  يهمبه  .بار باشد فاجعه تواند یمی بوده در عمل سپحي آن بروندادها

 . دینما می يضروري ا دهیدد  يچني مپالعه براي بعدي چند اردهایرو

 

 بيان مساله

كنه عمندتاً بنا عننوان      ،ي تهنران نينز  شنهر ی در مراكز داخل نينش هيحاشي فضاهاوجود 

ی در اجتمناع ي ها بيآسمسائل و   یتر مه ، از شود یم ادی از آن یرسم ريغي ها گاه ساونت

آن و  رامونيدي درزرق و برق تهران در ها وجود جاذبه جهينتشهر تهران است كه معموالٌ در 

از آنانه   شيبن ی منناطق   يچندر  تيجمعساان ا. رديگ یمگاهی در مناطق داخل شهر شال 

ي كن   هنا  ي آوردن گنروه رو جنه ينت ،ي باشند شهري مسئول ها تابع مداخله دولت و دستگاه

ي هنا  اسنت يس)تهنران بنوده اسنت     رامنون يدو مسنا  در    يزمن ی رسم ريغدرآمد به بازار 

دید آورده اما در هر حال همان مشاالتی را د( ،سایت شهرداري تهران1982ي تهران،راهبرد

  .است كه ديشتر به آن اشاره شد
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دنل   ریزتهران است كه در  2ي منپقه شهرداری از محله هاي امحله اسالم آباد تهران، ی

. شنده اسنت   دهيكشی آن جنوبدره دركه از قسمت شمال دل تا قسمت  ليمسو در  تیریمد

 در آبناد  اسنالم  محندوده . ي استشهری درون نينش هيحاشي بارز ها مثالی از ای ،ای  محله

 كمتر در جدا و تهران 2منپقه  در واقع ونک، ده باغهاي از مجموعه شمسی چهل دهه اواسط

 از محلنه  این   .اسنت  شده بدل تهران كالنشهر در دل بحرانی و مسأله در بافتی به سال 31 از

 وانعنن  به و گيرد قرارمی كشاورزي هاي زمي  غيرقانونی باز تقسي  در دسته ديدایش نوع نظر

 3731 حدود محله ای  اكنون در ه .گردد می قلمداد غيررسمی تهران ساونتگاههاي از یای

رسند بنه    كنه بنه نظنر منی    ( 1983ایران،  آمار مركز) هستند خانوار ساك  1382 حدود و نفر

 غير و غيررسمی مشاغل در محله ساكنان ای  اكثر .صورت روزافزونی در حال افزایش باشد

 و خریند  (.تهنران  2 ومنپقنه  2 ناحيه شهرداري اجتماعی معاونت) ستنده مشغول كشاورزي 

بنراي  ( درصند  2)سناكنان   از كمنی  تعنداد  بوده، اي قولنامه و صورت توافقی زمي  به فرو 

 رين غی و رسمشده   يتوصي ها یژگي از آمارها و ویاريبس. ی دارندقانون سندمساك  خود 

ی نينشن  هيحاشن  دهین ددی آرمنان ي هنا از نمونه  یاكه محله اسالم آباد ی دهد یمی نشان رسم

و مجاور بنا سنعادت آبناد،     2ی منپقه عنمنپقه مرفه و سرسبز، ی کاست كه حضور آن در ی

وجنه آن    یبهتنر را به  رانیاناقص در  تهيمدرنی به بار آورده است و تناقضات بيعجتناقض 

ی برخن  ،م آبناد محلنه سنعادت آبناد و اسنال      يبن ی اي گیهمسنا   يچن. ساخته است انینما

محلنه را بنه وجنود خواهند آورد كنه        ین اسناكنان    يبن ی روانشناختی و اجتماعتناقضات 

 .ي جنوب و در حال توسعه باشدكشورهای در اجتماعي ها بيآستواند مصداق بارز  یم

نشينی همواره به صورت معضلی مپرح شده است كه باید  حاشيه ،همانپور كه گفته شد

كنه   رهایی از ای  مشال راهاارهاي فراوانی تدارك دیده شده اسنت از آن رها شد و براي 

عمنده این  راهاارهنا مبتننی بنر       .انند  معموالً به سرعت طرح ریزي شده و به اجرا در آمده

ها  ای  نگاه .اند هاي بسياري از محققان وجود داشته هاي از بيرونی بوده است كه در نگاه نگاه

فقنر فرهنگنی    ،داري يه نشينی با مفاهي  كالنی مانند سرمایهمعموالً با ديوند دادن مفهوم حاش

اند كه حاشيه نشينی ميتواند به عنوان یک استراتژي اغلنب   درك ای  ناته عاجز مانده از.. .و
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هناي از بناالیی را    نظير چني  نگناه  .عقالنی در جهت تامي  نيازهاي حاشيه نشينان عمل كند

 ،(1933)زاهند زاهندانی    ،(1937)انصاري  ،(1323) دارك ،(1333)می توان در آ ار لویي  

البته مپالعاتی مانند مپالعات )یافت .... و(  1931)شاویی  ،(1937)منصوریان و آیت اللهی 

در تمنام این  منوارد    ( _1937دينران  . رك_دكتر ديران در ایران از ای  قاعده مستثنی هستند

در تمامی این    .نشينی است ددیده حاشيه نشينان به آنهه مغفول مانده است، نگاه خود حاشيه

جهنان   –آ ار محقق با اتاا به دیدگاهی بيرونی در دی تحميل دیدگاه هاي خود بنر زیسنت   

از ای  دیدگاه آنهه به عنوان مشاالت حاشيه نشينان مپنرح منی    .حاشيه نشينان بوده است

اي ساكنان ای  مناطق نشينان است و آنهه به عنوان نيازه شود، در واقع مشاالت غير حاشيه

ای  ننوع   .در حقيقت چيزي نيست جز تحميل نيازهاي نشبگان بر ای  مردم ،مپرح می شود

  .نگاه و اشااالت آن در قسمت هاي بعدي تحقيق روشنتر خواهد شد

با توجه به آنهه گفتي ، دژوهش حاضر بنر آن اسنت تنا در دنی ینافت  راه حلنی بنراي        

بنه عبنارت    .نشينان بپنردازد  ی از درون به بررسی مسائل حاشيهای  بار با نگاه ،نشينی حاشيه

نشنينان اسنت    نشينی از دیدگاه خود حاشيه بررسی تجربه حاشيه ،دیگر در اینجا هدن اصلی

هاي اجباري  ای  راه حل شال برنامه ،تا اگر قرار است راه حلی براي ای  معضل یافت شود

تری  ذینفعان این  ددینده فنراه      اي مشاركت اصلیو از باال را به خود نگيرد و اماانی را بر

هناي اطنران    نشني   سناكنان یانی از حاشنيه    1به همي  دليل با بررسی تجارب زیسته .آورد

به بررسی درك آنها از زندگی در ماانی می دردازی  كه شاید هيچ نگاهی از  ،دایتشت كشور

  .بيرون قادر نباشد آن را به درستی بفهمد

 

 روش بررسي 

ان موجودي فراتر از اجزاي فيزیای خود بوده و از راه تعنامالت مبتننی بنر تجنارب     انس

بناره   ها می دنردازد، بننابرای  الزم اسنت كنه تحقينق در      قبلی خود به درك و شناخت ددیده

 Bryman.1984:78)متمركز گنردد   "كل"بر انسان به عنوان یک  ،جوانب مشتل  زندگی او

                                                      
1 Lived Expierience 
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هنا و ارزشنهاي انسنانی بنا اسنتفاده از       دیندگاه  ،احساسنات  ،شناسایی عواط  از آنجا كه. (

در این    ،گرایی دارند مشنال اسنت   گرایی و عينيت روشهاي تحقيق كمّی كه گرایش به جزء

 (  Van Manen,1987:216) شود  استفاده می 1موارد از روشهاي تحقيق كيفی

عننی  تحقيق كيفی نوعی شيوه ذهننی اسنت كنه بنراي توصني  تجربينات زنندگی و م       

دژوهش كيفی ینک   3به گفته مالترود.(Malterud,2001:483)رود  بششيدن به آنها به كار می

رو  سيستماتيک و ذهنی است كه براي توصي  تجارب زندگی و درك معانی آن به اجرا 

بندیهی اسنت كنه دنژوهش هناي كيفنی نينز هماننند تحقيقنات كمنی            . (Ibid)در می آید 

 .هاي خاص خود را دارند  ویژگی

با توجه به عنوان و هدن دژوهش و از آنجا كنه تحقينق كيفنی روشنی مناسنب جهنت       

 ،(2931982صلصنالی و دیگنران،  )توصي  تجارب زنندگی و معننا بششنی بنه آنهنا اسنت       

دژوهش حاضر به صورت كيفی انجنام و از آنجنا كنه هندن این  دنژوهش درك تجنارب        

ددیدار شناسنی هن  ینک     .است استفاده شده 2از رو  ددیدار شناسی ،كنندگان بوده شركت

هنا از طرینق تجنارب     مقوله فلسفی و ه  یک رو  تحقيق است كه به منظور درك ددینده 

ای  رو  تحقيق به دنبال روشن  كنردن    .( Honer,2004,113)انسانی گستر  یافته است 

هاي تجربنه شنده و توصني  دقينق آن از طرینق تجزینه و تحلينل         ساختار و جوهره ددیده

 ،شناسی علن  مپالعنه   در واقع ددیدار .( 3Ibid 118) كنندگان ميباشد  ی شركتتجارب زندگ

توصي  و تفسير دقيق ددیده هاي گوناگون زندگی است كه بر تمنام حنوزه هناي تجربنی     

برداشتها و احساسنات افنراد منورد مپالعنه      ،تجربيات ،در تحقيق ددیدار شناسی .تاكيد دارد

 .(Gallagher&Sorensen,2006:127 )قرار ميگيرد 

نمونه گيري مپالعات ددیدار شناسی همهنون دیگنر دنژوهش هناي كيفنی معمنوال بنه        

دژوهشگر باید افنرادي را كنه در زميننه خناص     . صورت هدفمند و انتشابی صورت ميگيرد

فرایند گزینش نمونه ها ادامه ديدا مياند تا هنگامی كنه   .اطالعات دارند تعيي  و انتشاب كند

                                                      
1 Qualitative Research Methods 
2 Phenomenology 
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 1عات هيچ داده جدیدي ددیدار نشود و به عبنارتی داده هنا بنه اشنباع    در جریان كسب اطال

 .( Glaser & Strauss,1965:14) برسند 

سال كه حداقل  21باالي  در ای  تحقيق نيز با نمونه گيري هدفمند از بي  زنان و مردان 

در صنورت سناك  نبنودن در    _و احياننا قبنل از آن  ]سال ساك  محل بنوده انند    3به مدت 

و بدون احسناس بنی اعتمنادي و    [ در روستا یا مناطق فقير نشي  شهر ساك  بوده اند_محل

در ای  دنژوهش تنا زمنان     .اضپراب حاضر به دادن اطالعات ميشدند، افرادي انتشاب شدند

نفنر   19سال حضور داشتتند كنه   39تا  21نفر از افراد با دامنه سنی بي   21اشباع اطالعات 

  .نفر از زنان متاهل و بقيه مجرد بودند 3نفر از مردان و  3ضمنا  .ندنفر زن بود 7آنها مرد و 

آوري داده ها به صورت مصاحبه بدون ساختار و بنر اسناس سنوال اصنلی      رو  جمع

از شركت كنندگان خواسته شد تا زمان و ماان مصناحبه را بنه دلشنواه خنود      .دژوهش بود

جلسنه متغينر    2-3تعداد جلسات بني    دقيقه و 31تا  13مدت مصاحبه ها بي   .تعيي  كنند

مصناحبه   .سوال دژوهش چگونگی تجربه حاشيه نشينی از دید خود حاشيه نشينان بنود  .بود

در طنول مصناحبه دژوهشنگر از     .با هریک از حاشيه نشينان به طور انفرادي صورت گرفت

ره تانيک هاي متعدد توصيه شده به منظور دستيابی بنه اطالعنات بيشنتر و خنالص تنر بهن      

 ،درخواسنت توضنيب بيشنتر    ،ارائه بازخورد به شركت كننندگان  ،ایجاد محيط آرام .ميگرفت

 .گمانه زنی و استفاده از زبان غير كالمی نمونه هایی از ای  منوارد بودنند   ،ارایه سوال مجدد

(Glaser & Strauss:Ibid.) 

دژوهشگر با  .براي تجزیه و تحليل داده ها از رو  هفت مرحله اي كالیزي استفاده شد

بيان او  ،گو  دادن مارر به هر مصاحبه و عميق شدن در عبارات و اظهارات شركت كننده

و سنپ   ( مرحله یک كالیزي)موارد مبه  به صورت حضوري برطرن شد  .را ماتوب كرد

بنراي هنر    .مصاحبه بعدي انجام شند  ،مفاهي  هر مصاحبه استشراج و د  از تشايل مفاهي 

؛ سپ  د  از اتمام همنه مصناحبه   ( مرحله دوم كالیزي ) تارار شد  مراحل فوق ،مصاحبه

و ( مرحله سوم)مفاهي  فرموله شده در درون دسته هاي خاص موضوعی طبقه بندي شد  ،ها

                                                      
1 Saturation 
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در نهایت كليه عقاید استشراج شده تركيب و یک توصي  كامنل و جنامع از ددینده منورد     

نهایت مفاهي  استشراج شده بنه شنركت   در  .(مرحله هاي دنج  و شش  ) بررسی ارائه شد 

 (Patton.2002:182-190).(مرحله هفت )كنندگان برگردانده و بررسی شدند 

 (1383)2لينال  و 1گوبا هاي از معيار ها داده به اعتمادبششی و اعتبار براي مپالعه ای  در

به  راندژوهشگ شدن درگير ضم  ،دژوهش كردن منظور باوردایر به كه طوري به شد استفاده

دنژوهش   همااران بازبينی از ،ها داده تحليل و تجزیه و آوري جمع در مدت طوالنی صورت

دنایري   اطميننان  بنه  دسنتيابی  بنراي  .شد استفاده كنندگان توسط شركت بازبينی چني  ه  و

 افنزایش  بنراي  .شند  اسنتفاده  (9رسنی  حساب) تحقيق بررسی از ها داده بودن عينی و خنثی

 (. Patton,ibid:404-406).شد گرفته بهره دژوهش كامل طرح معرفی از نيز انتقال قابليت

 

 ها  يافته

درونمایه اصلی و چندی  درونمایه فرعی استشراج گردید كه به شرح  7 طی ای  دژوهش

 3هستندزیر 

 

 :پيش بيني ناپذيری آينده :1مضمون اصلي 

 3بيااري 13مضمون فرعی 

دایي  اشتغال دارند و تعدادي از ماه هاي سنال   اغلب ای  افراد به مشاغل خدماتی سپب 

به غير از یک زن و دو مرد بقيه بنه مشناغل    ،در ميان افرادي كه با آنها مصاحبه شد .بياارند

و بنه تبنع آن دنيش بيننی      ،خدماتی مشغول بودند كه هيچ نوع اماان ديش بينی آینده شغلی

تواننند   در چني  شرایپی افنراد نمنی   .گاارد را براي آنها باقی نمی ،دیگر عرصه هاي زندگی

حتی براي آینده نزدیک خود برنامه ریزي كنند و از ای  رو تمنامی زنندگی آنهنا بنا چشن       

                                                      
1 Guba 
2 Lincoln 
3 Inquiry Audit 
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بشنش هنایی از عني      .اندازهاي روزمره و برنامه هاي فوق العاده كوتاه مدت تنظي  ميشنود 

  3عبارات آنها در ذیل آورده شده است

ن  تنا هفتنه دیگنه همني  موقنع مننو        را  كار ميکدون  كه اونی كه ب م  زوركی می -

 .خواد یا همي  فردا ميندازدم بيرون می

اون كنارایی هن  كنه بنود      .كه كار زیادي ديدا نميشه[ در درون محله اسالم آباد]اینجا  -

ناچاری  بری  جاهاي دیگنه   .قبال یه عده صاحبش شدن و نمياارن ك  دیگه سراغشون بره

 .هام كه هر وقت بشوان ما رو ميبرن و هر وقت  بشوان ميندازن بيروناون جور جا .براي كار

 .هيچ جور نميشه مپمئ  شد كه تا چند وقت ميتونی كار داشته باشی

 بيااري بدتری  درد جووناي اینجاس  .اینجا خيليا مثل م  بياارن -

 

 نياز به كنترل برخي عوامل  :2مضمون فرعي 

راتی كنه در كارهناي بعضنی از آنهنا وجنود دارد و      بيااري و فقدان امنيت شغلی و خپ

همواره سالمتی آنها را تهدید مياند باعث ميشود كه به دنبال كنترل متغيري همهون مسا  

زندگی حتی در فقير تری  مناطق شهري معضل اجاره خاننه هناي رو بنه افنزایش را      .باشند

از .انپباق ینافت  بنا آن نيسنتند   براي آنها ایجاد مياند كه به واسپه مشاالت ماكور قادر به 

ای  رو دست یابی به مسانی كه نرخ آن به واسپه تغيير شرایط تغيير نپایرد و از وضنعيتی  

 .ایستا برخوردار باشد امري است مپلوب

 3برخی از اظهار نظر ها چني  است

با ای  وضع كار و كاسبی كه ما ها داری  مگه ميشه رفت دنبال اجاره یه خونه درسنت   -

هر جا بري ازت خدا توم  دول ديش ميشوان و كلی اجاره حاال ما بنه   .حسابی توي شهر و

 ؟فرض كه دول ديشش ه  جور كردی  چه جوري باید اجاره رو راس و ری  كني 

حنداقل   .ما كه درآمدي نداری  كه بشوای  خونه هاي اونهنانی بشنری  و اجناره كنني     -

ه هام كه گيرمون مياد ميشه یه آلونای داشته باشنی  اینجا خوبيش اینه كه با همون آب باریا

 .كه حداقل آفتاب و بارون تو سرت نشوره
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یه سقفی ديدا  غير اینجا كجا ميتون  ،منی كه نص  سال بياارم و باید از دخل  بشورم -

 .كن  كه حداقل شبا مجبور نباش  گوشه خيابون بشواب 

 

 : مطلوبيت در قياس با گذشته: 2مضمون اصلي 

 3مپلوبيت در قياس با روستا3 1رونمایه فرعی د

وضنع زنندگی در اینجنا بنه       ،انند  براي افرادي كه از روستاهاي نقاط مشتل  كشور آمده

 3گوید مییای از آنها به شوخی  .شود نسبت روستا فوق العاده بهتر ارزیابی می

ينرفتي  تنا بنه    قبال تو روستا كه بودی  باید دو ساعت راهنو م  .وضع اینجا خيلی بهتره -

 .شهر برسي  اما اینجا داتو كه از محله بااري بيرون ميرسی به باالي شهر

 3گوید میساله اي  22از جمله جوان  .دیگران نيز مشابه چني  اظهار نظر هایی دارند

امنا اینجنا    .فقط كوه و دشت بود و گناو و گوسنفند   .قبال كه توي ده بودم هيهی نبود -

هر وقت خدا كه بري تو خيابون یه چيزي براي دیدن هسنت كنه    .شب و روز فرقی نميانه

 .قبال ندیدي

درسته اینجا كار كردن سشته و كار به زور گير مياد اما منا دهناتمون  هن  كنه بنودی        -

منا ینه زمني      .اما وضع اونجا از شهر بدتره .همه فار ميان  تو دهاتا كار هست .همي  بود

اونام ینه چنند وقنت     .دشون  به زور خرجشونو در ميارنخو .داشتي  اون  دست برادرام بود

 ؟زمي  مگه تاچند سال دیگه بار ميده .دیگه مجبورن بيان شهر

 

 3مپلوبيت نسبت به بشش هاي دیگر شهر 23مضمون فرعی 

زندگی كرده ( طبيعتا نقاط فقير نشي  ) برخی از افرادي كه قبال در نقاط دیگري از شهر 

 3تگاه كنونی آنها بر ساونتگاه سابقشان برتري دارداند نيز معتقدند كه زیس

همنه فانر    .فرق زیادي نداشت فقط اینجا اسمش بند در رفتنه   .اونجام مثل همينجا بود

چند تا از همسایه هاي اون جاي قبلی كه زندگی مياردی  بنه من     .ميان  اینجا خرابه است

ولی نميفهم  اینجا  .ندگی نيستاونجا جاي ز ،ميگفت  اونجا خرابه است .ميگفت  نيام اینجا
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اینجا قيمتا خيلنی   .با اونجا هيچ فرقی نداره تازه اگه بشواي حساب كنی اینجا از اونجا بهتره

 ....ارزونتره

 

 :قدرگرايي _ 3مضمون اصلي 

 3دایر  13مضمون فرعی 

كسانی كه مدتهاي بيشتري در ای  منپقه ساك  بوده اند و ینا   ای  امر سبب ميشود حتی 

همينجا متولد شده اند وضع خود را بهتنر از گاشنته ارزینابی كننند ینا در هنر صنورت         در

در سشنان بسياري از آنان بارهنا بنه   .توجيهی براي باقی ماندن در وضع موجود داشته باشند

 3مساله سرنوشت و تقدیر اشاره شده

 شاید قسمت نيست اینجا رو ول كني  -

 3تقابل 23مضمون فرعی 

گونه متناقض نمایی سعی ميشود كه عواملی كه در مقابل حضنور افنراد    در ای  مورد به

 3در ای  منپقه حركت ميانند به عنوان عوامل شر قلمداد شده و با آنها مبارزه شود

 .اگه خدا بشواد ميری  اگرم نه كه باید حاال حاال ها اینجنا باشني    .تا قسمت چی باشه -

 .قسمت جاي دیگه نوشته شده .ی  یا نهشهرداري و ای  و اون نميتون  بگ  ما بر

اگه قرار بر ای  باشه كنه اینجنا    .مگه اونا گفت  ما بيای  اینجا كه حاال اونا بگ  ما بری  -

ميموني  مگه ایناه ای  چرخ روزگار جور دیگه اي بهرخه كه اون  دست م  و تنو   ،بموني 

 .نيست

 
  :اولويتها _ 4مضمون اصلي 

متوسط و حتی دایي  شهري به تعيي  اولویتهناي حاشنيه نشنينان    نميتوان با نگاه طبقات 

درداخت و ای  دقيقا كاري است كه تا كنون در اكثر موارد در برخورد با حاشنيه نشني  هنا    

 .صورت گرفته است

 عدم اولویت كيفيت مسا 3 1مضمون فرعی 
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ي آنها برا .مسئله شغل اولویت اصلی آنهاست .كيفيت مسا  براي آنها دراولویت نيست

همي  كافی است كه دناهگاه مپمئنی داشته باشند كه تغييرات شرایط تا يري بر آن نداشته 

باشد اما آنهه براي آنها در صدر امور قرار دارد منبع درآمدي است كه آنها را از گرسنگی 

یای از آنها در داسخ به ایناه چرا دنبال یک ماان بهتر براي زندگی نيستند  ..در امان دارد

 3داسخ ميدهد

مگه اینجا چشه؟ حاال مثال اگه تو یه آدارتمان شيش خوابه زنندگی كنني  بنه خيالنت      -

 .زندگيمون بهتر ميشه؟ آدم یه جا ميشواد كه آفتاب تو سر  نشوره و بارون زندگيشو نبنره 

 .االن ما خدارو شار خونه خودمونو داری  مشال ما االن بيااریه نه خونه

از  ،ولی اگنه ننون نداشنته باشنی بشنوري      .چه كلبه فرقی ندارهچه قصر داشته باشی  -

ما االن به همي  كلبه راضی هستي  ولی نون در آوردن این  روزا خيلنی    .ميري گرسنگی می

 .مشال شده

كجاي ای  شهر ميتون  خونه بنا این  قيمنت     .بازم خدا رو شار كه خونه از خودمونه -

 .ر و بارم چی ميشهاون  وقتی كه نميدون  فردا كا .ديدا كن 

 

 3عدم اولویت مالايت 23مضمون فرعی 

گرچه ای  منپقه بنه صنورت منپقنه اي قنانونی كنه از حنق مالاينت ششصنی اعضنا          

برخوردار باشد وجود ندارد اما به نظر ميرسد كه طبيعی شدن ساونت غينر قنانونی در این     

 3له دار بودن مالايت در ای  حوزه را از ميان برده استأمس ،منپقه

 فعاله  كه خدا خواسته ما اینجا باشي  .خدا مالک همه چيزه -

مگه كسی ميتونه ای  همنه   .تا حاال كه كسی به ما كاري نداشته از ای  به بعدش  نداره -

 آدمو از اینجا بيرون كنه 

بشوان و نشوان اینجا مال مردمشه كه ای   .اینجا دیگه االن اندازه یه شهر جمعيت داره -

 ینجا زندگی كردنهمه سال ا
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  3نبود تمایالت فرهنگی و اجتماعی یاسان با شهرنشينان _ 9مضمون فرعی 

فرد گرایی و مصرن گرایی انهنان كنه در جوامنع شنهري مندرن بناب شنده اسنت در        

منظور نبود چنني  تمنایالتی در این  افنراد نيسنت بلانه این          .اینگونه جوامع وجود ندارد

ینا   7 از ای  روست كه مثال حضور گناه .براي بروز نميابند تمایالت در شرایط كنونی مجالی

نفر در یک آلونک كوچک آنگونه كه براي یک شهرنشي  نسبتا مرفه مساله سناز بنه نظنر     8

در داسخ به ایناه آیا زنندگی در ینک خاننه     .ميرسد براي یک حاشيه نشي  مشال زا نيست

 3كوچک در كنار تعداد زیادي از افراد سشت نيست

  ؟بهش بد ميگاره[ و خواهر ]آدم كنار ددر و مادر و برادر  مگه -

االن دوبناره   .تا شيش هفت ماه ديش برادر زاده هام  ديش ما بودن .تازه االن ك  شدی  -

 .اما اون موقع كه بودن خداوكيلی بيشتر خو  ميگاشت .برگشت  ده

اون  خدارو شنار منا   خواد؟  مگه آدميزاد یه متر جا براي نشست  و خوابيدن بيشتر می -

 .بقيه ا  دیگه همي  كه كنار همي  خدا رو صد هزار مرتبه شار .داری 

بی نيازي از كاالهاي مصرفی كه در محيط هاي شهري خود را حتنی   3 1مضمون فرعی 

 3كنند می بر دایي  تری  اقشار شهرنشي  تحميل

 .شهال احسناس نميشنود  در اینجا در بسياري از خانه ها نياز به تلویزیون و گاه حتی ی 

كني  كه ای  امر به معناي عدم احساس نياز مپلنق ینا احياننا وجنود روحينه       كرارا تاكيد می

عارفانه نيست اما درك ای  ناته اهميت دارد كه طلب اینگونه عوامل مما  است منشا هيچ 

 .رخدادي در زندگی ای  افراد نباشند

بهه هنام هركندوم    .صبب ميری  شب ميای  .كني  تلویزیون ببيني  ما كه اصال وقت نمی -

 .سرشون به كاري گرمه

زیناد   .همون بسنه منا خریندامونو روز بنه روز ميانني       .نه؛ یه یشهال كوچيک داری  -

 ....نونو بااري تو یشهال دیگه مزه نداره .چيزي نميمونه تا بااری  تو یشهال
 

 :وجود علقه ها و پيوندها_ 5مضمون اصلي 
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  3اشت  منافع مشتركد 13مضمون فرعی 

ای  امر اماان اموري مانند قرض گرفت  دول از مردمنان دیگنر سناك  منپقنه را فنراه       

ضنمنا   .چيزي كه حاشيه نشينان فار نميانند در دیگر مناطق به راحتی ميسر باشند .سازد می

 .مردم را به اقدام مشترك عليه كسانی كه منافع آنها را به خپر اندازند ترغيب مياند

 يلی وقتا شده یه چيزي از همسایه ها و آشناها خواست  به  نه نگفت  خ -

خيال  از ای  راحته اگه كسی بشواد خونه منو خراب كنه بقيه جلو  واميسن  چنون    -

اونجا كه قبال زندگی مياردی  اینپوري  .م  خونه خودشون  خراب ميانه[ از]دون  بعد  می

 .......ن ميشواستی یا نميدادن یاچيزي ازشو .هركی دی كار خود  بود .نبود

به ه  كمک ناني  معلوم نيسنت دو روز دیگنه   . باالخره اینجا وضع هممون مثل همه -

 باارن اینجا بموني  

 3مهاجرت 23مضمون فرعی 

شمار قابل توجهی از ساكني  ای  منپقنه داراي ديونند هناي خویشناوندي بنا یاندیگر       

آنها در ساونتگاه هاي قبلی آنهاست و اساسنا   ديوند هایی كه حاصل زیست مشترك .هستند

ماانيزم اغلب مهاجرتها به گونه اي است كه آمدن یک عضو از یک طایفنه بنزرگ بنه این      

ای  امر سنبب ميشنود كنه شنمار      .به چراغ سبزي براي ورود سایر اعضا بدل ميشود ،منپقه

 .تصادي شوندفرهنگی و اق ،قابل توجهی از ساكنان داراي الگوهاي مشترك اجتماعی

به علت دایداري روابط افرادي كه از روسنتاها بنه این  منناطق مهناجرت كنرده انند بنا         

گناه كنه بنه     .شنود  مدام بر تعداد ای  خویشاوندان افزوده منی  ،خویشاوندان خود در روستا

دالیل مشتل  اماان ساخت مساك  جدید وجود ندارد ساكنان كنونی اقوام تنازه مهناجرت   

 .دهند ک هاي خود جاي میكرده را در آلون

 با اونا خيلی راحت ترم تا با بقيه .اینجا خيليا از دهات خودمون اومدن -

من  چنند دفعنه اومنده     .ما اون اومد[ از ] دو سه سال قبل  .اول دسر عموم اومد اینجا -

 بودم اینجا خونشون دیدم اینجا كال از شهرستان بهتره ؛ از اون جایی كه قبال بودی 
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همبستگی و تجان  باال كه سبب وجنود شنباه هناي كنترلنی وسنيع       93فرعی مضمون 

 3شود می

هر نوع تهدیند خنارجی    .ای  همبستگی به خصوص در مقابل بيگانگان نمایان تر ميشود

منثال تهدیندات شنهرداري در منورد داكسنازي       .عليه اجتماع ای  ديوندها را محامتر مياند

منپقه و خراب كردن مساك  ویا حتی مردمان سناك  در منناطق اطنران كنه بنا تحقينر بنه        

آلودگی و حتنی قپنع آب و   ،حاشيه نشي  ها مينگرند و مسائلی از قبيل بيماري هاي مسري

 .برق را از چش  ای  مردم ميبينند

منردم  ) راه ميرم زیاد مهن  نيسنت اوننا    [   محلهآدم هاي دیگراز همي]وقتی كنار بقيه  -

 .تازه بعضی وقتا ما دستشون ميندازی  .چه جوري نگام ميان ( مناطق مرفه اطران محله 

منا  ( منظور آذري زبان هاي ساك  در محله است)تا حاال كه جرات ناردن كاري كن   -

 .اردهشهرداري ه  كه اومده باز جرات ن .اینجا زورمون بيشتره( كردها)

 .بندازه[ به ما ] اینجا چون اكثرا از خودمون  كسی جرات نداره نگاه چپ  -
 

 3احساس عزت و احترام 13مضمون فرعی 

اگنر   ،از آنجا كه عزت نف  ریشه در روابط متقابل اجتماعی و نگاه دیگران به فنرد دارد 

مدتی عزت نفن    فرد د  از ،نگاه هایی كه به یک فرد ميشود به گونه اي تحقير آميز باشد

شاید در هيچ جناي دیگنري قنادر نباشنند      ،ساكنان ای  مناطق .خود را از دست خواهد داد

  .ارز  و احترامی را به دست آورند كه الزمه حيات هر فردي است

 كسی یه جوري بهت نگاه نميانه كه انگاري آدم نيستی  .اینجا همه مثل خودمون  -

اینجنا   .كسی خودشو نميگيره مثل ای  باال شنهریا  .اینجا همه برخوردشون با م  خوبه -

 .هيهای زیاد از اوناي دیگه باالتر نيست .مردم مثل هم 

 اینجا هنوز مردم عزت و احترام سرشون ميشه  -
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 منافع  :6مضمون اصلي 

وجود منافعی كه در مناطق دیگر دسترسی به آنها دشوار است از عواملی است كه افنراد  

 .كند ای  منپقه ترغيب میرا به زندگی در 

 3(آب و برق ،مسا )نبود هزینه هاي خاص  13مضمون فرعی 

عدم تعلق زمينها و مساك  ای  مناطق به اششاص حقيقی و حقوقی حاشيه نشنينان را   -

البتنه در اینجنا نينز گناهی زمني  هنا اجناره داده         .از درداخت هر گونه هزینه بی نياز مياند

اسنت كنه    "حق آب و گنل "نه سند مالايت بلاه نوعی ، ره دادنهاميشوند اما مبناي ای  اجا

 3حقی است عرفی و نه شرعی و قانونی

 از هر جاي دیگه تو شهر دیدم كمتره .اجاره براي خونه زیاد نيست -

خوبيش ه  هميننه ؛ دیگنه فانر اجناره خوننه       .اینجا مال كسی نيست كه اجاره بدی  -

 نيستی

شهري كه گویا همسایگان و مناموران دولتنی نينز بنا آن      استفاده مجانی از آب و برق -

 .كنار آمده اند

بنرق    .آبو كه اونا نياوردن خودمنون آوردین    ؟شهرداري ميشواد دول چيو از ما بگيره -

 همينپور
 

 3كسب و كار ارزان 23مضمون فرعی 

 3"بی دردسر"مغازه هاي ارزان و  -

ا وسنایل و سنرمایه انندك صنرفا در     سود بردن از تعداد اندك دكان هاي محقري كنه بن  

اینگونه مناطق قابليت ددیدار شدن دارند براي بعضی از ساكنان ای  منپقه به منبنع مناسنبی   

البته تمام ساكنان قدرت و حتی اجازه چني  كناري را ندارنند    .براي معا  تبدیل شده است

 .و ای  امر سبب ساز ایجاد وضعيتی شبه انحصاري شده است
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خوبيش اینه اجاره و این    .ار آب باریاه اي از همي  مغازه كوچيک ميرسهخدا رو ش -

 .بند و بساطها تو كار نيست

 

 :نبود منع فرهنگي -

مثال در اینجا ميتوان به درور   .براي بعضی از مشاغل منع فرهنگی چندانی وجود ندارد

 .درداخت( البته به تعداد اندك) مرغ و خروس 

ل  نيست اما وقتی همسایه ها ازم تش  مرغ محلی ميشوان مرغ و خروس داري كه شغ -

 حاال خودشون ميشوان یه دولی ه  بدن  .كه نميتون  بهشون ندم

منردم اینجنا بنه صنداي این        .تا حاال كه كسی چيزي نگفته .نه؛ هيهای اذیت نميشه -

 .خودشون  خوششون ميناد  .عادت دارن( خروس و در مواردي گوسفند و بز  ،مرغ)جونورا 

اینجا كه مثل جاهاي دیگه نيست مردم دو روز بيان شهر دیگه بگ  ما از این  چينزا بندمون    

 .مياد

 

 امنيت :7مضمون اصلي 

نگاه به امنيت نيز تا حدي با نگاه كسانی كه از بيرون بنه این  منپقنه مينگرنند متفناوت      

وت آنها بنا كسنانی   اما تفا .آنها نيز همهون تمامی انسانها ميلی طبيعی به امنيت دارند .است

كه در اینگونه مناطق زندگی نميانند ای  است كه براي عده زیادي از آنها شيوه ها و مسائل 

 3مربوط به جستجوي امنيت متفاوت است

 :سرمايه اجتماعي باال :1مضمون فرعي 

هاي گسترده و ديوند هاي خویشاوندي در ميان شمار نسبتا بناالیی از   به واسپه مهاجرت

شباه هاي روابط اجتماعی افقی در ميان آنها گسترده است و این  امنر سنبب بناال      ،ساكنان

 3بودن اعنماد و احساس امنيت ميشود

[ همندیگر را ]فاميل كه با فاميل دشمن  باش  باز شاست همو  .اینجا خيليا فاميلمون  -

 .نميشوان
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ا به همشنون  مثنل   اینجا تا چهل تا خونه اون ور تر همه رو ميشناس  یا فاميل  یا آشن -

 چشم  اعتماد دارم

 وجود بزرگان و واسپه هاي اجتماعی و شباه ديوند هاي عمودي 23مضمون فرعی 

كنه حاصنل نگناه سننتی      ،به دليل وجود فرهنگ دير ساالري در ميان بششنی از سناكنان  

كه هنوز رنگ مدرن و شهري ساونتگاه جدیند را بنه    متعلق به ساونتگاه هاي ديشي  است

بزرگان طوائ  و اقوام و گروه هاي مشتلن  قندرت این  را دارنند كنه       ،رفته استخود نگ

حتی در منازعات بي  گروهی مداخله كرده و سبب ساز از ميان رفت  یا الاقنل كناهش آنهنا    

ای  نگاه در سایر بشش هاي شهر كه اعتقادات سنتی در آنها كمرنگ شنده و روابنط    .شوند

 .یاد نيستچندان ز ،مردم نيز كمتر شده است

 ميااری  [ چشممان]ما بزرگمون هر چی بگه حرفشو رو چشمون  -

همي  چند وقت ديش اینجا دعوا شده بود سر ایناه ميگفت  ینه نفنر از ینه خوننه اي      -

اگنه نيومنده بنود     .دا در ميونی كرد قضيه حل شند [ بزرگ محل]....ولی حاجی .دزدي كرده

 .شاید خون  راه ميفتاد

 
 :رافكنيف :3مضمون فرعي 

مردم ای  منپقه گرچه به وجود ناامنی و آسيب هاي اجتماعی معترفند اما به نظر ميرسند  

آنها را توجيه كرده و بدی  طریق نوعی احساس امنيت  ،بيش از آناه به دنبال رفع آنها باشند

 3ساختگی براي خود به وجود می آورند

هنر جنوري    ؟عتناد هسنت  تو ميدونی تو كل ای  شهر چقندر م  .همه جا همي  جوره -

  .از بقيه جاهاي شهر كمترن[ محله اسالم آباد]حساب كنی معتاداي اینجا 

مگه تو همي  سعادت آباد هفته  .تو بگير هفته اي ده بار ؟حاال مگه چقدر دزدي ميشه -

 ؟اي صد تا دزدي و آدماشی نميشه

رین  كنه   چنی دا  ؟چنی ميشنواد بندزده    .حاال فرض ك  كسی بشواد ازمون دزدي كنه -

 ؟بدزده
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 :بحث

دهد كه آنهنا تجربنه زیسنته ي خناص      بررسی تجارب ساكنان محله اسالم آباد نشان می

گرچه تجارب آنها از بنيناد هنا و اصنولی مشنابه بنا       .خود را از زندگی در ای  منپقه دارند

اطران آنها برخوردار است اما از جهات قابل توجهی  "باالي شهر"ساكنان مناطق اصپالحا 

و همينپور تجارب بسياري دیگر از افنراد سناك  شنهر     "باالي شهر نشينان"تجارب ای  از 

امنا   .آنها نياز هایی دارند كه در حالت كلی همانند نياز هاي سایر انسانهاست .متفاوت است

اولویتهاي ای  نيازها و ماانيزمهاي برطرن كردن آنها از سایر اقشنار شنهر نشني  متفناوت     

  .است

در واقنع شناید بتنوان     .نند بسياري از شهرنشينان با معضل بياناري مواجهنند  آنها نيز ما

این  مسنئله بنا     .بزرگتنری  معضنل حاشنيه نشنينان اسنت     ( آشاار و دنهان )گفت بيااري 

رجنوع كنيند بنه گنزار      )تحقيقات دیگري نيز در نقاط مشتل  جهان تایيند شنده اسنت    

ياري از منردم این  منناطق حتنی در     بسن  .(UN Habitat:2003 3سازمان ملل در این  زميننه  

صورت داشت  اماان اشتغال به مشاغل خدماتی و سپب دایي  مشنغولند ؛ مشناغلی كنه ننه     

فقط دستمزد دایي  آنها بلاه همهني  نامششص بودن آینده آنها سنبب سناز ایجناد اوضناع     

ننده  به واسپه ننامعلوم بنودن آی   .فرهنگی و روانی در ای  مناطق شده است ،خاص اقتصادي

عقالنينت   ،آنها در نتيجه بی  باتی اوضاع اقتصادي اماان هر نوع برنامه ریزي و در نتيجه آن

محققان بسياري نتيجه ای  وضع را عدم عقالنيت و مسائلی نظينر قندرگرایی    .منتفی ميشود

در واقع احساسات و عقایدي نظير قدرگرایی ننه بنه    .(Chambers , 1997:154)دانسته اند 

ري ذاتی كه مانع توسعه اند بلاه به عنوان اموري عارضی كه خود ناشی از توسعه عنوان امو

زمانی كه به سبب ضنع  بنيناد هناي     .(Hall,1988:195)ناهمگونند در نظر گرفته ميشوند 

طبيعی است كه افراد بنه عقایند    ،اماان ديش بينی آینده وجود نداشته باشد ،اقتصادي جامعه

  .قدرگرایانه روي آورند

ولو به گوننه اي   ،ر چني  شرایپی است كه اماان كنترل هر عاملی در زندگی ای  افرادد

مسا  در منناطق حاشنيه اي شنهر هنا دقيقنا       .به عاملی حياتی تبدیل ميشود ،نسبی و اندك
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به عبارت دیگر بيش از آناه كيفيت مسنا  اهمينت    .نقش عامل قابل كنترل را بازي مياند

ا  براي افرادي كه به سشتی اماان فراه  آوردن اجناره خاننه   نف  وجود مس  ،داشته باشد

تحقيقنات   .به یک عامل مثبت در زندگی آنها تبدیل ميشود در نقاط داخلی شهر ها را دارند

در واقنع در   .در تركيه و هند نيز ای  ناته را تایيد مياند (2112)و شارما ( 1338)رابينسون 

اهميت مسا  به عنوان عاملی  بنات   ،(هش حاضر و همي  طور دژو) تمامی ای  تحقيقات 

ای  اهميت از شرایط خاص اقتصادي  .به تایيد رسيده است ،بشش در زندگی حاشيه نشينان

وضعيتی كه به آنها اجازه نميدهد بنه فناكتور    .و در نهایت وضعيت شغلی آنها ناشی ميشود

) سانی كه نياز به اجاره هایی نظير كيفيت مسا  چندان توجه داشته باشند و نف  وجود م

نداشته باشد را بنيش از هنر چينز دیگنر بنراي آنهنا ضنروري        ( الاقل نه باالتر از وسع آنها 

  .ميسازد

در خصوص نوع خاصی از حاشيه نشني  هناي شنيااگو    1همانپور كه اسپير  ،بنا بر ای 

ه بنه دلينل   حاشيه نشي  ها خود را نه به دليل شرایط درونی گتوهنا بلان   3گوید می( گتو ها)

تفاوتی جدي كه گتنو را از سنایر قلمروهنا    " .شرایط بيرون از آنها در گتوها محصور ميانند

بنه   .(Spear,1967:26)جدا مياند وجود شرایط زاغه نيست بلاه دشواري ترك زاغه است 

براي درك مسائل ساكنان ای  مناطق باید به درك درستی از شرایط سناختاري   ،عبارت دیگر

حاشيه نشي  ها گرچه از دید ناظري بيرونی نامپلوب به نظر ميرسند امنا   .رسي كل جامعه ب

براي ساكنان ای  مناطق راهی براي رهایی از مشناالت سناختاري جامعنه و دناهگناهی در     

وقتی اقتصناد بيمنار ینک     .(1931321 ،شاویی) مقابل امواج سر كش ای  مشاالت هستند 

طبيعی است كه مردمنی كنه    ،شتغال را ددید نياوردجامعه اماان ایجاد فرصت هاي مناسب ا

از دستيابی به چني  مشاغلی ناتوانند دیر یا زود به حوزه هناي حاشنيه اي شنهر هنا راننده      

 .خواهند شد

در ادامه همي  بحث ميتوان گفت با توجه به اوضاع خاص جامعه و وضنعيت نابسنامان   

تحقيقنات   .ر از گاشته ارزیابی ميانندآنها معموال وضعيت خود را بهت ،زندگی حاشيه نشينان

                                                      
1 Spear,A 
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حتنی   ،آنهنانانه كنورآ نشنان ميدهند     .در هند نيز ای  مسئله را تایيد ميانند ( 1383)1كورآ 

زنندگی  ( اطنران ایسنتگاه هناي راه آهن      ) حاشيه نشي  هایی كه در بدتری  مناطق شنهر  

خنود ارزینابی    زندگی در ای  ماان ها را بهتر از زندگی در سناونتگاه هناي قبلنی    ،ميانند

ای  مپلنب هن  در    ،چناناه در دژوهش حاضر مشاهده كردی  .(Correa,1989:36)ميانند 

مورد كسانی صادق است كه قبال در روستا ها زندگی مياردند و هن  در منورد كسنانی كنه     

 ،براي این  دسنته از افنراد    .قبال در مناطق دیگري از تهران یا شهر هاي دیگر ساك  بوده اند

سایر مشاالت را تا حدي كمرنگ مياند و طبيعتا براي افرادي با  ،دگی در دایتشتجاذبه زن

را  "جاذبنه "شرایط آنها تنها نقپه اي از دایتشت كه ميتواند اماان دستيابی هميشگی به این   

وضعيت خناص كشنور هناي جهنان     . همي  ساونتگاه هاي غير رسمی هستند  ،فراه  آورد

بهاي بزرگ شدن بيش از اندازه بعضی از منناطق شنهري و    سوم كه توسعه در آنها اغلب به

ماندن و عقب مانندگی منناطق شنهري و روسنتایی دیگنر صنورت       /در مقابل كوچک شدن

سبب ساز رشند بنی روینه مهاجرتهنایی ميشنود كنه بنراي         ،(3931977دراكاكي ، )ميگيرد 

مندتا وضنعيت   ع ،مهناجران  .دستيابی به موقعيتهاي بهتر در شهر هاي بزرگ صورت ميگيرد

بهتر از زندگی در ماانهاي زنندگی   ،حاشيه اي خود در شهر ها را با وجود تمامی مشاالت

 (. Hay & Abulughod,1977:232)سابق خود ارزیابی ميانند 

طبيعتا افرادي كه با چني  ذهنيتی به زاغه نشنينها و منناطق حاشنيه اي اطنرن شنهر هنا       

اولویتهاي متفاوتی نسنبت بنه    ،وضعيت كنونی خودبا توجه به ديشينه و همي  طور  ،ميروند

عمده مشاالتی كه در برخورد بنا   .مردمی داردند كه مجبور به زندگی در ای  مناطق نيستند

 .ناشی از عدم درك مناسب همي  موضنوع اسنت   ،حاشيه نشينها و ساكنان آنها ایجاد ميشود

ود كه معيلر هاي مپلوبينت از  در واقع ای  ناته از سوي سياست گااران در نظر گرفته نميش

حاشيه نشينان به واسپه  .نظر حاشيه نشينان با معيار هاي آنها درای  خصوص متفاوت است

( كه معموال از نگناه سياسنت گنااران غائنب اسنت      ) ديشينه و شرایط خاص زندگی خود 

سنب  ایده ها و طرز فار هایی دارند كه دقيقا بنا شنرایط منادي زنندگی آنهنا متنا       ،روحيات

                                                      
1 Corea 
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بسياري از صاحبنظران بر ای  عقيده اند كه با تضمي  حقوق مالايت بنر    ،به طور مثال .است

بسياري از مشاالت ای  مناطق برطرن ميشنود   ،زمينها و خانه هاي حاشيه نشينان براي آنها

و در  ،اما آنهنان كنه در این  دنژوهش دینده شند      .(1983 ،از جمله رجوع كنيد به دسوتو) 

مسنئله   ،بنه تایيند رسنيده اسنت    ( Fernandes & Varley,1998)یگنر نينز   دژوهش هناي د 

بنراي این  منردم اهمينت      ،دغدغه بسياري از ساكنان شهر هاسنت  به آن اندازه كه  ،مالايت

آنها مالايت خود را مسل  فرض ميانند و ای  مسئله به معضنلی اساسنی بنراي آنهنا      .ندارد

فردگراینی   ،تجمل گراینی   ،اي خاص مصرنهمهني  مسائلی نظير سباه .تبدیل نشده است

 ،1989وبلن ، )و ضرورت مصرن تجملی كه بنه بنيادهناي زنندگی مندرن بندل شنده انند        

هنوز در ای  محله و مناطقی نظير آن نقش محنوري نيافتنه انند و همني  امنر      ( 31982گيدنز

ه اي سبب ساز آن شده است كه آنهه آنها به دنبال دست یافت  به آن هستند هننوز در حنوز  

ای  امر همهناناه گفته شد اولویتهناي آنهنا را بنراي برخنورداري از      .ديشا مدرن باقی بماند

  .(Varma,2002:102)اماانات حيات شهري متفاوت از سایر شهر نشينان ميسازد 

البته بشش دیگري از ای  الگوي ایجاد و حفظ اولویتها به ديونند هناي خناص سنببی و     

به عبارت دیگر وجود مهاجرتهناي   .ن مردم ای  مناطق وجود داردنسبی بازميگردد كه در ميا

سبب ميشود كه بافت اجتماعی سابق همهنان در شرایط جدید به بقاي خنود ادامنه    ،فراوان

ضد فردگرا و سننت مندار همهننان الگنوي كلنی       ،دهد و بدی  ترتيب فرهنگهاي مردساالر

به سنبب تجنان    (. Lofman,1979:211)رفتارها و عقاید را در محيط جدید تنظي  ميانند 

كنترل اجتماعی به حدي ميرسد كه اماان تغييرات مادي و غينر   ،باالي ناشی از ای  وضعيت

اما ناته اینجاست كه گاه حتنی بنا وجنود جاذبنه     (. Ibid:211)مادي را به شدت ك  مياند 

و همرنگنی   ضرورت دایبندي به اجتمناع  ،وجود منافع مشترك  ،تغييرات ناشی از شهرنشينی

از جهناتی بنه تقابنل بنا دشنم  خنارجی        ،ای  مننافع  .با آن را امري اجتناب نادایر ميسازد

كه گاه اقوام و خانواده هاي دیگنر در همنان محلنه را شنامل ميشنوند و گناه       ) بازميگردند 

و از جهاتی نيز به كسنب و كارهناي داخلنی و ینا     ( ماموران شهرداري یا نيروي انتظامی را 

در واقنع از آنجنا كنه     .ره برداري غير قانونی از منابعی نظير آب و بنرق بنازميگردد  اماان به
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ددیده انحصار به سرعت در تمام آانها به  ،اماانات شغلی چندانی در ای  مناطق وجود ندارد

وجود می آید ؛ افراد محلی براي ایجاد یک مغازه كوچک ناچارند رضایت عوامل قدرتمنند  

 .بهتنر اماانپنایر اسنت    ،  كار با وجود داشت  یک تايه گاه قدرتمندرا به دست آورند و ای

همهني   .(Granovetter,1973)ای  ناته با تحقيقات گرانووتر در آمریاا نيز همشوانی دارد 

یا نگهداري مرغ و خنروس بنراي   ( در مقياسی كوچک ) اشتغال به مشاغلی نظير گله داري 

گی طائفه اي همشوانی بيشتري دارد و هن  كسنب   استفاده هاي اقتصادي ه  با فضاي فرهن

همهني  از آنجا كه استفاده قانونی  .است اجازه از خویشاوندان براي اینگونه كار ها ساده تر

 ،آب و سایر منابع نيازمند طی مسيري طوالنی و صنرن هزیننه هناي بسنيار اسنت      ،از برق

  امري است كه ه  نياز بنه تایيند و   اما ای .استفاده غير قانونی از ای  منابع به صرفه تر است

اجتمناع    ه  مشاركت و همياري اجتماع بزرگتر دارد و بهتری  اجتمناع در اینگوننه منوارد،   

بنه   آباد كه مورد بررسی تحقينق حاضنر اسنت ،     در محله اسالم .(Ibid)خویشاوندي است 

ی اجتماع صورت وفور ميتوان شاهد ای  نوع رفتار هاي غير قانونی بود كه صرفا به دشتگرم

وفاداري ميپلبند و این  امنر امانان تغيينرات        مسلما اجتماع در قبال ای  حمایت ، .ميگيرند

 .مادي و فرهنگی و روانی را كه مستلزم حد باالي فردگرایی هستند از ميان ميبرد

دقيقا همي  امر است كه در بررسی هاي یانگ و ویلموت از شهر لندن مورد تاكيد قنرار  

نها با بررسی زاغه نشي  هایی كه به ماانی خارج از محدوده حاشيه اي لندن نقنل  آ .ميگيرد

مهاجران در حالی كه از خالصی از شرایط زاغه خوشحال بودنند   3ماان مياردند ، مينویسند

 .(Young&Willmot,1990:249)تاسن  ميشوردنند    "اجتمناع "به دلينل از دسنت دادن     ،

  .(Peil,1976)ل در آفریقا نيز به تایيد رسيده است همي  امر در بررسی هاي مارگرت دي

دقيقا به واسپه همي  همبستگی است كه سرمایه اجتمناعی در مينان منردم این  منناطق      

الزم بنه   .ای  باال بودن سرمایه اجتماعی ميتواند تا حدي متضم  امنيت باشند  .افزایش ميابد

به حد معتننابهی  .. .، مواد مشدر و ذكر است كه در منپقه اسالم آباد آسيب هایی نظير دزدي

در نگناه   .مردم به نحوي با ای  مشاالت كنار آمنده انند   وجود دارند اما آنهناناه ديداست ،

امنا ینک نگناه دقيقتنر ، این        .اول به نظر ميرسد مشاالت براي آنها چندان جندي نيسنتند  
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  مشال سایه انداختنه  واقعيت را عيان ميسازد كه ماانيزمی ناخود آگاه بر ای  فرایند دایر

در واقع آنها ميدانند با توجه به شرایط اقتصادي از ای  ماان رهایی ندارنند و از این     .است

سناده گنرفت      سناده تنری  راه بنراي این  كنار ،      .رو ناچارند مشاالت آن را تحمنل كننند  

  .مشاالت و عدم تبدیل آنها به معضالتی جدي است

ادعا كرده اند ، منناطق حاشنيه اي شنهر هنا     ( 1332)و دارك ( 1333)همهناناه لویي  

نقاطی براي شنال گينري    .نقاطی براي ایجاد انواع و اقسام ناهنجاري هاي اجتماعی هستند

یک فرهنگ فقر در حنال تانوی  ، هن     » 3به نظر لویي  .مينامد "فرهنگ فقر"آنهه لویي  

یک جامعه طبقناتی بنه   یک سازگاري و ه  یک واكنش فقرا به موقعيت حاشيه اي خود در 

این  فرهننگ، آنهنا را بنه ننوعی       .(Lewis,1996:220)شدت فردگراي سرمایه ساالر است 

مقاومتی كه در خود انواع آسيب ها را نهفته دارد و بنه   .مقاومت در مقابل ديشرفت واميدارد

محلی براي خاننه هناي مشروبنه فقينر،     »را به ( زاغه نشي  ها)قول دارك نواحی حاشيه اي 

اما ناته اساسی این  اسنت كنه آینا      .(Park,1992:109)بدل مياند« رارت بار و جرم خيز ش

  ؟نگاه ساكنان ای  مناطق به وضعيت آنها نيز دقيقا با نگاه دژوهشگران همشوانی دارد

چناناه تحقيقات دژوهشگران ماكور نشان دادند و تحقيقاتی در اینران نينز این  امنر را     

ساكنان این  منناطق نينز بنه مسنئله آسنيب زا بنودن        ( 1981صرافی ،)مورد تایيد قرار دادند 

امنا این     .عوامل زندگی در ای  مناطق معترفند و نسبت به ای  وضع ابراز نارضایتی ميانند 

نارضایتی ، صرفا در تقابل با یک جایگزی  آرمانی معنا ميابند و در نبنود چنني  جنایگزینی     

ه عبارت دیگر مردمی كه خود را ناچار به زندگی در ب .بيش از آناه قاعده باشد ، استثناست

 .ای  مناطق ميبينند ، ميدانند كه باید ذهنيات و عواط  خود را با شرایط موجود تپبيق دهند

بنه   "نابهنجناري اجتمناعی  "از ای  روست كه آنهه از منظر ینک نناظر بيروننی ، آسنيب و     

و گاه حتی  "یک شيوه زندگی "رفا حساب مياید ، از منظر بسياري از ساكنان ای  مناطق ص

چنانانه در  )به ویژه آناه سرمایه اجتماعی درون گروهی بناالي آنهنا   . تنها راه زندگی است

، سبب قرار گرفت  آنها در مقابل ( اسالم آباد در ميان گروه هاي مشتل  قابل مشاهده است 

تشنشيص   "منفنی " و "ننامپلوب "تمامی تعبير هاي خارجی ميشود كه شيوه زندگی آنها را 
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متفاوت باشد  "خارج نشينان"ميدهد و همي  امر سبب ميشود كه تعبير آنها از جرم با تعبير 

آنهنه بنراي نناظران    . و به تبع آن ، تعابير آنان از امنيت نيز با یادیگر متفاوت خواهند بنود  

ینک   براي ساكنان درون این  حنوزه بنه عننوان      خارج از ای  منپقه از مظاهر ناامنی است ،

شيوه زندگی در نظر گرفته ميشود كه به واسپه مجتمع نمودن افراد مشتل  در گنروه هناي   

 .به آنها حسی از امنيت ميبششد "خارجی ها "واحد و قرار دادن آنها در مقابل 

 

 نتيجه گيری

نگناهی از درون بنه ددینده حاشنيه      آنهه در دژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفنت ،  

 .دیدگاه هاي تعدادي از ساكنان یای از حاشيه نشي  هاي شهر تهران بنود  نشينی با استناد به

سعی بر آن بود كنه   در ای  تحقيق كه از نوع كيفی و به رو  ددیدارشناسی صورت گرفت، 

سناكنان این  محلنه رخ     تا حد اماان مفروضات محقق در درك آنهنه در واقعينت زنندگی   

آمد بدون قصد ارزشگااري مسنتقي  بنر مسنائل    از ای  رو آنهه  .ميدهد انحران ایجاد ناند

 .در دی آن بود كه تصویري واقعی تر از حاشيه نشينی ارائه كند

ناته اساسی ای  است كه علی رغ  ارزشگااري مشترك سياسنتگااران ، دژوهشنگران و   

عامه مردم بر حاشيه نشينی به عنوان یک ددیده منفی ، آنهه معموال در نظر گرفتنه نميشنود   

منراد این  نيسنت كنه      .سانی است كه بيواسپه تری  تجربه را از این  ددینده دارنند   درك ك

ارزشگااري حاشيه نشينان بر ای  ددیده ، و در واقع بر زندگی خود ، مثبت است یا آنها بنا  

له ای  است كه ای  ددیده همهون أشوند بلاه مس عشق و عالقه در اینگونه مناطق ساك  می

عندم درك   .ی داراي ریشه هایی است كه خارج از آن قرار دارنند تمامی ددیده هاي اجتماع

شود كه راه حل هاي مناسبی نيز براي مقابله با ای  ددینده هنا    مناسب ای  ریشه ها سبب می

  .اندیشيده نشود

اما از سوي دیگر براي بررسی ریشه اي ای  ددیده باید بنه جناي نظرینه دنردازي هناي      

به بررسی تجارب كسانی درداخت كه خنود ، سنوژه ي این     انتزاعی به درون ميدان رفت و 

در دهه هاي اخير بارهنا از راهانار    .شرایط هستند و متقابال به تجربه بيواسپه آن ميپردازند
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اما ناته مه  در تمامی ای  موارد  .دادن اماانات مشتل  به حاشيه نشينان استفاده شده است

دقيقی بنا اولویتهنا و نيازهناي اساسنی حاشنيه       ای  بوده است كه ای  اماانات هرگز تناسب

به طور مثال قانونی كردن ساونت و دادن حق مالايت محنل زنندگی بنه     .اند نشينان نداشته

حاشيه نشينان ، چندان سبب ساز بهبود وضع زندگی مردم در بسياري از ای  منناطق نشنده   

به منناطق دیگنر توسنط     ، جابجایی ای  مردم و انتقال آنهابرخی موارد همي  طور در .است

دولتهاي مشتل  نتيجه اي جز ای  نداشته است كه د  از مدتی افنراد بنا تنرك سناونتگاه     

چرا كنه   .سابق خود بازميگشتند "غير رسمی"جدید به همان ساونتگاه هاي  "رسمی"هاي 

 در ای  محل از مزایایی برخوردارند كه در نقاط دیگر اماان دستيابی به آنها وجنود نندارد و  

ای  مزایا دقيقا همان عواملی هستند كه در تصمي  گيري هاي سياستگااران در منورد انتقنال   

  .حاشيه نشينان یا برنامه هایی از ای  دست در نظر گرفته نشده اند

، نيازمند از ميان رفت  مشاالت ساختاري یت باید گفت حل معضل حاشيه نشينیدر نها

ر واقع ای  مساله خود برآمده از آنهاست و بدی  دیگري است كه ریشه ای  معضل بوده و د

ميتنوان   .اماان غلبه بر حاشيه نشينی وجنود نندارد    سبب بدون از ميان رفت  ای  مشاالت،

گفت حاشيه نشينی داسشی بعضا عقالنی به ای  مشاالت ساختاري است و بندون در نظنر   

معلول مينجامد و علت اصنلی را  هر نوع راه حلی ، در نهایت به مقابله با  گرفت  ای  مساله، 

تحقيقاتی نظير دژوهش حاضر ميتوانند به روشن  تنر شندن این       در ای  مسير، .از یاد ميبرد

علل از خالل بررسی شرایط زندگی انسانهایی كه بنيش از افنراد دیگنر از آنهنا تنا ير منفنی       

 . ميبينند كمک كند
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