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 گذاریفرهنگیپدیدهحاشیهنشینیدراهوازمشییابیخطمدل

 2کیا ، محمدصادق کریمی0شهال باقری میاب

 04/60/6822تاریخ پذیرش:                  02/5/6822تاریخ دریافت: 

 چکیده
عنوان ابرچالش اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و حتی سیاسی کشور دارای ابعادی پیچیده و متداخل  نشینی به حاشیه

است که متمرکزشدن بر بعد فرهنگی آن به شناخت و مداقۀ مضاعف و جامع نیاز دارد. پژوهش حاضر با تمرکز بر 

های کشور، سعی دارد تا با شناخت عمق و  ترین استان عنوان یکی از پرچالش نشینی در خوزستان، به پدیدۀ حاشیه

نفعان و مطلعان محلی، های ذی های گذشته، اعمال دیدگاه زوایای پنهان و آشکار این پدیده، برمبنای ارزیابی سیاست

گذاری متناسب با مشی نشینان را شناسایی و مدل خط های تأثیرگذار بر ساحت حاشیه مقتضیات میدان و مقوله

بنیاد استفاده شده است.  اقتضائات آن را طراحی کند. در این پژوهش از روش کیفی مبتنی بر رویکرد نظریۀ داده

نشین )مالشیه، عین دو، سیاحی، حصیرآباد و زویه( شهر اهواز بود و روش  های حاشیه جامعۀ مورد مطالعه، محله

های  نفر از مطلعان محلی و مدیران اجرایی مرتبط انجام شد. یافته ها، از طریق مصاحبه با چهل آوری داده جمع

اعتمادی نهادی، احساس تبعیض مضاعف،  های هدف( شامل بی نشینی در محله های اصلی حاشیهپژوهش )ویژگی

شده، تحوالت بنیادی منطقه، سرمایۀ اجتماعی  وارۀ دوگانۀ شهری و روستایی، محرومیت نسبی ادراک عادت

تنیدگی  هی )زیست کلونی(، نارضایتی عمومی، انباشتگی مشکالت کالبدی، فقر فرهنگی، درهمگرو درون

محوربودن توقعات و انتظارات و واگرایی مذهبی است  نفعان، دولتگرایی، تعارض منافع ذی نشینی و قومیت حاشیه

ایجابی، -رادایمی شرایطینشینان در شهرستان اهواز را تشکیل داده و درنهایت در سه بعد پا که ساحت حاشیه

کنش/تعامل و پیامدی ترسیم شده است. مطابق با مختصات اجتماعی و فرهنگی، و کالبدی احصاشده، مدل 

گرا  نفعان و تعاملتعاملی سیال با محوریت اقتضائات محلی، نظرات ذی-فراگردی-گذاری اقتضاییمشی خط

نفعان و مدیران و نفعان، تعامل بین ذینگی، مطالبات ذیشده، بر اشتراکات فره )فرایندی( ارائه شد. مدل طراحی

 متمرکز بر اقتضائات محیطی استوار شده است.

وارۀ دوگانۀ شهری و  نشین، عادت بنیاد، ساحت حاشیه گذاری فرهنگی، روش نظریۀ داده مشی خطهای کلیدی:  واژه

 فراگردی. -روستایی، مدل اقتضایی
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Abstract 
Slums as one of the most challenging social, cultural and economic problem in the 

country have complex dimensions and are so multifaceted that focusing on their 

cultural dimension requires a dual approach. This study focuses on the slum in one of 

the most challenging provinces of the country, Khuzestan, and attempts to identify the 

categories that affect the slum by recognizing the depth and hidden and obvious 

aspects of this phenomenon based on assessing previous policies, applying the views 

of stakeholders and local informants, field requirements, identifying the categories 

that affect the slum, and developing a policy model tailored to its requirements. This 

study used a qualitative method based on the grounded theory approach. The study 

population and sample of slums (Malashieh, Eindo, Sayahi, Hassir Abad, Zoyeh) of 

Ahvaz city and data collection were conducted through interviews with 40 local 

informants and their respective leaders. The findings are the main components of 

marginalization, including institutional mistrust, double discrimination, dual urban 

and rural Habitus, perceived relative deprivation, fundamental developments of the 

region,social capital within the group (biocolony) public dissatisfaction, accumulation 

of physical problems, cultural poverty, intertwining marginalization and ethnicity, 

conflict of interest among stakeholders, state and government centered expectations 

and religious divergence, all of which constitute slumming. Finally, the three 

paradigmatic dimensions of conditions-need, action/interaction, and outcome-are 

presented. Consistent with the social and cultural coordinates, a calculated physical 

policy model of a fluid, contingent, procedural, and interactive policy was presented 

with a focus on local needs, stakeholders, and interactional (process) commentary. 

The designed model is based on cultural commonalities, stakeholder demands, 

stakeholder-manager interaction, and focuses on environmental demands.  

Keywords: Grounded Theory Research, Slum, Urban and Rural Dual Habitus, 

Contingent-Process Model, Cultural Policy Making. 
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 مقدمه و طرح مسئله

گیرد. این  ها شکل و قوام می حیات اجتماعی در معنای کلی و عام خود، از تعامل بین انسان

های میان کنشگران بر سر منابع و  حیات )مادی و معنوی( حاصل برانگیختگی کشمکش

و نهادهای اجتماعی،  ها های کمیاب و ارزشمند است و نتیجۀ این شرایط زیست، تولد نظام هدف

دهی و رتق و فتق امور بوده است.  اقتصادی در زندگی بشر برای سامانفرهنگی، سیاسی و 

تر  خود از ابزارهای علمیحوایج منظور رفع  جوامع بعد از تشکیل نهادهای حاکمیتی و دولتی به

کنند.  ها برای مشکالت متنوع خود استفاده می حل منظور یافتن بهترین راه گذاری به مانند سیاست

ای از اقدامات دولت در پاسخ به مشکالت  ، سیاست عمومی سلسله6به عقیدۀ میشل کرفت

از جمله مسائل و مشکالت جامعۀ بشری در عصر کنونی روند رو به رشد شهرنشینی اجتماعی 

نشینی است. بنا به آمار برنامۀ اسکان سازمان ملل متحد، در حال حاضر،  و درنتیجه پدیدۀ حاشیه

، یک 02۰2کند که این کسر در سال  نشین زندگی می اشیهاز هر هفت نفر، یک نفر در محلۀ ح

سوم جمعیت  توسعه، یک تر اینکه در کشورهای جهان سوم و درحال ازای چهار نفر و مهم نفر به

در ایران نیز . 0(0261گریبان خواهد بود )برنامۀ اسکان سازمان ملل متحد،  به با این معضل دست

های  اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور همسو است. داده نشینی ابرمسئلۀ با روند جهانی حاشیه

اخیر سازمان اجتماعی کشور مبنی بر وجود قریب به یازده میلیون نفر ساکن در مناطق و 

های پایگاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر  نشین و داده های حاشیه محله

نشین و  های حاشیه ه که عموماً در محلهمیلیون نفر در سه دهک پایین جامع 00وجود 

بودن و برخوردار ساکن هستند، اذعان به ابرمسئلههای غیررسمی یا روستاهای کم سکونتگاه

 نشینی در کشور است. بودن معضل حاشیه حال، ساختاری درعین

اجتماعی )فرهنگی( به هم گروه -نشینی دو مفهوم جغرافیایی یا اقتصادی در تعریف حاشیه

های  گیری و گسترش سکونتگاه نشینی داللت بر شکل ه است. در زمینۀ جغرافیایی، حاشیهخورد

اجتماعی -فقیرنشین در پیرامون شهر و بیشتر در مکان نامناسب شهری دارد، و مفهوم اقتصادی

ها در نظام  های اجتماعی ساکن در این محله آن بیانگر نبود شرایط جذب و ادغام گروه

اما باید توجه داشت که محرومیت (، 011: 6۰35هر است )ایراندوست، اجتماعی ش-اقتصادی
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های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز هست. از  صرفاً جنبۀ کالبدی ندارد و دربرگیرندۀ مؤلفه

ها و هنجارها است که  ای از ارزش فرهنگی با مجموعه نشینی، خرده ، حاشیه6نظر مارشال کلینارد

های دیگر از جمله انزوای اجتماعی  م، انحرافات اجتماعی و ویژگیهایی با بهداشت ک در محل

نشینی نوعی سکونت  (. به عبارت دیگر، حاشیه6۰3۰همراه است )سجاسی قیداری و همکاران، 

در فضای شهری است که در همۀ ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و حقوقی 

 (.6۰30های اساسی دارد )زاهدی و همکاران،  اوتبا سایر انواع سکونت موجود در شهر تف

تواند در  ای می برنامه نشین، های حاشیه دهی و مداخلۀ مؤثر در امر بهبود محله از منظر سامان

ها را فراهم کند؛ چرا که با  عمل مؤثر واقع شود که بتواند بستر مشارکت اجتماعی ساکنان محله

دست نخواهد آمد یا سمت بهبودی به تغییر به نگاه صرف کالبدی و شهرسازی الگوی مناسب

دهی  های سامان ها برنامه بدون درنظرگرفتن ابعاد فرهنگی و اجتماعی شهروندان ساکن این محله

نشینی باید به این نکته توجه کرد  شوند. در فرایند حل مسئلۀ حاشیه با نقص در اجرا مواجه می

گذاری فرهنگی ناظر  ی مواجه هستیم. سیاستکه با پدیدۀ چندبعدی شهری، اجتماعی و فرهنگ

هایی است که برای تغییر در وضعیت موجود و دستیابی به  ها و برنامه ای از طرح به مجموعه

ای نیازمند  گذاری فرهنگی و اجتماعی در هر مسئله شود. سیاست شرایط مطلوب انجام می

راساس این شناخت و درک شناخت دقیق علمی از موضوع و مسئلۀ مورد نظر است تا بتوان ب

علمی، اقدامات و راهبردهای الزم را طراحی کرد. در حوزۀ مسائل شهری و مسئلۀ مرتبط با آن 

نشینی چالشی با ابعاد و  گذاری امری بسیار پیچیده است؛ چرا که حاشیه نشینی( سیاست )حاشیه

نطبق با شناخت دقیق هایی م زوایای گوناگون و تالش در جهت بهبود آن، نیازمند اتخاذ سیاست

 نفعان است.از میدان و ذی

شده جامعۀ هدف ما را  عنوان میدان و واحد تحلیل انتخاب شهر اهواز در این پژوهش، به 

نشین، رتبۀ سوم کشور را به خود اختصاص داده  دهد؛ چرا که از منظر جمعیت حاشیه تشکیل می

های اهواز دارای چه  نشینی در محله است. سؤال اصلی ما در پژوهش حاضر این است که حاشیه

طلبد. همچنین  هایی است و با ابعاد متنوعش چه نوع مداخلۀ سیاستی را می ویژگی و مؤلفه

گذاری  های شهر اهواز به چه نوع مدل سیاست نشینی محله های اصلی حاشیه مطابق مؤلفه
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تر از  گاهی حتی مهمنشینی که  ابعاد اجتماعی و فرهنگی حاشیهفرهنگی نیاز است. مختصات و 

 دهد. ای را در این پژوهش تشکیل می ابعاد کالبدی است، اساس تمرکز مسئله

 پیشینۀ تحقیق

ای است که توسط کسری  مطالعۀ فرایند تولید فضای غیررسمی در شهر سنندج عنوان مطالعه

گروه ( انجام شد. نتایج نشان داد سه 6۰31پناه )اشوری و کیومرث ایراندوست و کمال خالق

های متفاوتی  ساالران دولتی و علمی و مردم، از شرایط زیست غیررسمی درک و برداشت فن

داند و  تر و ورای دیگر گروها می هایشان تفکرات خود را شایسته دارند. هر گروه بر پایۀ دیدگاه

ود ورتر از این مناطق و دیدگاه خ ها خود را بهره این در صورتی است که ساکنان این سکونتگاه

ساالران دولتی،  دانند. تفاوت نگرش و اقدامات سه گروه فن تر می دهی مطلوب را برای سامان

ها و لزوم درنظرگرفتن  علمی با تجربۀ زیستۀ ساکنان، نشان از شکاف عمیق میان گروه

 های پیشین را ایجاد کرد. راهکارهایی بدیل با دیدی انتقادی و یکتا از فضا نسبت به دهه

نشینان اسماعیلی و امیدی  نشینی از دیدگاه حاشیه یدارشناسانۀ تجربۀ زیستۀ حاشیهمطالعۀ پد 

های حاصل از تجارب زیستۀ ساکنان  (، یکی دیگر از مطالعات مرتبط است که در آن یافته6۰36)

نشینان از  در قالب هفت مضمون اصلی استخراج و مشخص شدند که درک و تجربۀ حاشیه

گذاران و عامۀ مردم از  اً همان درکی نیست که پژوهشگران، سیاستسکونت در این مکان دقیق

اطالعی از تصمیمات  دلیل مالکیت زمین و مسکن و بی آن تجربه دارند. اضطراب دائمی به

نشینان را در عذابی  ها، همواره حاشیهمسئوالن دربارۀ نحوۀ رفتار با این مناطق و ساکنان آن

نشینی،  ن راه برای رسیدن به کنه معنای این واقعیت حاشیهتری دائمی نگه داشته است. منطقی

 .های کنشگران درگیر است بررسی تجارب و آگاهی

نشینی  گیری حاشیه ( در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر شکل6۰36آبادی و مبارکی ) زنگی

بیکاری، درآمد توان به  نشینی در شهر تبریز می در شهر تبریز پرداختند. از دالیل بسیار مهم حاشیه

های شهری کوچک و روستاهای استان اشاره کرد  کم، اجارۀ مسکن و مهاجرت گسترده از محیط

که ناشی از عوامل اقتصادی و دافعۀ اجتماعی و فرهنگی در محل سکونت قبلی بوده است. پس 

شهری  های از مهاجرت تعداد زیادی از روستاییان به تبریز، این امر موجب بروز انواع ناهنجاری

وسازهای  گیری و گسترش ساخت نشین در مشاغل کاذب، شکل مانند اشتغال افراد حاشیه
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زیست شهری شده  غیرمجاز، افزایش جرم و جنایت، اثرات نامطلوب فرهنگی و آلودگی محیط

 ست.ا

گرایی زنان  ای به کنکاش ارتباط بین فقر و آسیب ( در مطالعه6۰3۰عنبری و بقایی )

های فرهنگ  ترین مؤلفه )همدان( پرداختند. در این پژوهش ارتباط بین مهمنشین شهری  حاشیه

ها و  های پژوهش نشان داد نگرش نشین بررسی شد. یافته گرایی زنان حاشیهفقر و میزان آسیب

گریزی مقوم و تعهدی و جمعانضباطی، بی رفتارهای موسوم به فرهنگ فقر اعم از بی

های فرهنگی شامل نابسامانی  ت و فقر از طریق مؤلفهکنندۀ زنان مورد بررسی اس ترغیب

تفاوتی اجتماعی، نابسامانی خانوادگی و ناامیدی سبب ایجاد و افزایش آسیب در  اقتصادی، بی

 .نمونۀ مورد مطالعه شده است

نشینی  گیری تجربۀ حاشیه هم فرایند شکل( در مطالعۀ ف6۰34بهمنی، همتی و ملتفت )

های مالشیه و تل برمی خوزستان( در پاردایم  د )مورد مطالعه: محلهبنیا براساس نظریۀ داده

نشینی پرداختند. بعد از انجام مصاحبه  های اصلی حاشیه بعدی شرایط، تعامل و پیامد به مقوله سه

آفرین، اندوه  های تحول های اصلی نتایج پژوهش در بعد شرایط شامل )تکانه و احصای مقوله

های فروبستۀ تحرک( و  های نهادی و راهسون شهر، موانع و ناآمادگیمزمن روستایی، اغوا و اف

زنی گرایی کالبدی و پرسه مثابۀ تکنیک خودحمایتی، تقلیل تعامل )مهاجرت به-در بعد کنش

ها و  شده، احساس مازاد بازاربودن، انباشت فقدان فرودستانه( و در بعد پیامدها )هراس نهادینه

برانگیز برای ارتقای  تقالی چالش»مقولۀ هسته به نام  هویت مخدوش( است که حول یک

 ترسیم شد.« زیست کژقواره

شدن شهر تهران بر حاشیه ( در تحقیقی با موضوع تأثیر کالن6۰31پور و طالبیان )جمعه

ای و وابستگی  های حاشیه شهر تهران با محله گیری ساختار ارتباطی کالن ها، به نحوۀ شکل حومه

های لواسان و شهریار را با دو کارکرد  نشین به تهران پرداختند و محله های حاشیه محله

 .خوابگاهی و تفریحی مناطق پیرامون شهر تهران لقب دادند

نشین و  ( در تحقیقی به بررسی تطبیقی تفاوت فرهنگ حاشیه6۰41زاهد زاهدی و آذرگون )

جوانان مناطق شهر شیراز نشین و عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر آن در میان  غیرحاشیه

محوری چهار شاخص  ساالری و دین گرایی، مردمپرداختند. در این بررسی، همسرگزینی، خانواده

نشینان و  های فرهنگی بین حاشیه عنوان تفاوت ها به فرهنگی هستند که تفاوت آن
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پدر،  های این بررسی، متغیرهای شغل مادر، شغل نشینان بررسی شد. براساس یافته غیرحاشیه

نشینان و  استفاده از رسانه، بعد خانوار، تحصیالت فرد و تحصیالت مادر در گروه غیرحاشیه

ترین  های مهم متغیرهای استفاده از رسانه، شغل پدر، بعد خانوار و تحصیالت فرد برای کل نمونه

 .کنند متغیرهایی هستند که تغییرات فرهنگ را در این پژوهش تبیین می

نشینی و مسائل آن در شهر همدان پرداخت و  تحقیقی به بررسی حاشیه( در 6۰48نقدی )

. مسائل اقتصادی شامل مسکن، شغل، درآمد، 6بندی کرد:  این مسائل را به سه دسته تقسیم

اجتماعی مشتمل بر انحرافات اجتماعی، -. مسائل فرهنگی0بیکاری و دیگر مسائل مربوطه؛ 

. مسائل کالبدی ۰متغیرهای فرهنگی وندالیسم، فقر؛  نکردن و نداشتن روحیۀ شهروندی، مشارکت

های اجتماعی خاص  نشین، آسیب و زیرساختی. در این پژوهش، مشکالت زنان و دختران حاشیه

عنوان بخشی از تحقیق،  نشین نیز به زنان، رفتارهای باروری زنان و رضایت و آرزوی زنان حاشیه

 .بررسی شده است

های غیررسمی شهر قدس و اقدامات  سازی سکونتگاهدهی و توانمند برنامۀ سامان

ای  ها با تأکید بر بهسازی شهری عنوان پروژۀ مطالعاتی و مداخلهتوانمندسازی اجتماعات آن

های شهرستان قدس است که شرکت مادر تخصصی عمران بهسازی  دهی محله منظور سامان به

ه که با هدف تهیۀ برنامۀ جامع انجام داد. در این مطالع 6۰32شهری ایران آن را در سال 

دهی  شد، با تأکید بر ضرورت مداخله و سامان ای برای پنج محلۀ شهرستان قدس انجام مداخله

دهی را براساس توانمندسازی  های غیررسمی، رویکرد سامان های فقیرنشین و سکونتگاه محله

 .ریزی کرد ها پایه جامعۀ محلی و ساکنان محله

عنوان محور اصلی و هدایتگر  ( به020۰-0202سازمان ملل ) برنامۀ راهبردی اسکان

ها و فقر در  های در سطح جهانی برای بهبود اسکان است که با اهدف کاهش نابرابری برنامه

های  مناطق و اجتماعات انسانی، تقویت امکانات عمومی در سطح مناطق و شهرها، تقویت برنامه

های شهری و آمادگی پاسخ مناسب و  از بحران محیط زیستی و بهبود محیط شهری، جلوگیری

مؤثر با تأکید بر چهار شاخص حقوق شهروندی، کودکان، جوانان، سالمندان و افراد و جنسیت و 

 (.0202-020۰شد )برنامۀ راهبردی اسکان سازمان ملل،  های جسمی طراحی  ناتوانی

ت محلی: مورد نپال در نشین و نهادهای حفاظ جوامع حاشیه»( نیز به بررسی 026۰داهال )

پرداخت. هدف این مطالعه، بررسی مشارکت مردم در تأمین اجتماعی خود است. « منطقۀ آناپورا
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دلیل اینکه  ای که در نهادهای محلی مشارکت داشتند، به های حاشیه نتایج نشان داد گروه

ی توسعه و تأمین ها ها در امور حداقلی بود، به نفوذ مؤثر بر تصمیمات در برنامهنمایندگی آن

 شد. اجتماعی منجر نمی

مدخالن در فرایند مدیریت شهری اظهار داشت حاشیۀ ( در بحث دخالت ذی0223ماسوم )

یابد و مدیریت آن برای شهرهای  ای پویا است که در طول زمان تغییر و تحول می شهری منطقه

 .تتوسعه یک موضوع پیچیده اسخصوص در کشورهای درحال با رشد سریع به

شده در داخل و خارج از کشور نشان داد بیشتر مطالعات به شرایط و  های انجام پژوهش

اند یا بر چگونگی پدیدآمدن ساختار ارتباطی در  بسترهای سکناگزینی در حاشیۀ شهرها پرداخته

اند. این  ها متمرکز شده های مبدأ و تجربۀ زیستۀ ساکنان محله فضای جذب شهری و دافعه

های  گیری این فضای سکونتگاهی متداخل، جنبه نگر آن بود که عالوه بر شکلمطالعات بیا

های  نشینی، در محله گیری حاشیه نابرابری اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی قبل از این شکل

دهی را با پیچیدگی همراه کرده  نشین شکل مضاعف به خود گرفته و مداخله برای سامان حاشیه

گیری ساحتی جدید به  نشین موجب شکل های حاشیه ر محلهاست. همچنین شرایط زیست د

 ای با ابعاد خاص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده است. معنای انسان حاشیه

 چارچوب مفهومی پژوهش

منظور حکمرانی از آن استفاده  ها به مشی ابزاری است که حکومت خط گذاری فرهنگی:مشی خط

رود بتوان در عین ارائۀ راهکار برای مسائل و  ر میگذاری انتظامشی کنند. با دانش خط می

گذاری را  های این سیاست مشکالت عمومی کشور، نکات منفی و مثبت اثرات و خروجی

مشی عمومی، معضالت با مورد  (. در ابتدای امر در خط6۰35فرد،  دانایی) تشخیص داد

مشی صورت  دوین خطشوند. سپس با نگاهی عملگرا ت محور توجه واقع می رویکردی مسئله

مشی  مشی، درخصوص تغییر یا خاتمۀ خط شود. درنهایت ضمن ارزیابی خط پذیرد و اجرا می می

گذاری فرهنگی معطوف به مسئله، مشی (. پس خط680: 6۰38شود )منوریان،  گیری می تصمیم

. ترین راهکار برای حل یا کاهش مسئله است نیازمند شناخت دقیق از مسئله و ارائۀ مناسب

منظور مداخلۀ مؤثر محور  نشینی که هدف مطالعۀ حاضر است، به گذاری فرهنگی حاشیهمشی خط

 دهد. اصلی را تشکیل می
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ای از  پردازی، به طیف گسترده نشینی از حیث مفهوم مفهوم حاشیه نشینی: حاشیه 

امثال آن دفاع شهری، گتوها، کپیرنشینان و  های بی نشینی، محله های غیررسمی، زاغه سکونتگاه

شده در حوزۀ شهری و  شود. مروری بر ادبیات نظری انجام عنوان مصادیق گفته می به

 نشینی ما را به سه سطح تحلیل سوق داده است: سطح کالن، سطح میانی و سطح خرد. حاشیه

هایی نظیر نظام جهانی و وابستگی قرار دارد و به  در ایـن سـطح، نظریه سطح کالن:

گیری شهرنشینی وابسته و پیدایش  داری جهانی در شکل تأثیر نظام سرمایههایی مانند  مقوله

پردازد. بـر پایۀ این دیدگاه، گسترش  توسعه می اسکان غیررسـمی در کشـورهای درحال

خورشیدی به بعد عمدتاً ناشی از استقرار مناسبات  6۰22 شهرنشینی در ایران از دهۀ

محصولی  عنوان اقتصادی تک ادغـام اقتصـاد ایـران به داری پیرامونـی در ایـن کشـور و سرمایه

فضـایی این (. تجلـی 883: 6۰46 المللی بوده است )ایمانی جاجرمی، در تقسـیم کـار بین

ای و محلـی، رجحـان  ای و در سطح منطقه های منطقه سازوکار در سطح کشور، عدم تعادل

ثروتمـندان در برابـر دیگـر نواحی و های  ای مانند شهرهای بزرگ و محله فضـاهای برگزیده

های  سوی کانون های مهاجـر به مراکز زیست و فعالیت است که به حرکت منطقی جمعیت

 (.1: 6۰46انجامد )صرافی،  برگزیده می

ها به  توان متعلق به سطح میانی دانست. نظریه های نوسازی را می نظریه سطح میانی:

های مدرن مانند توسعۀ صنعتی، افزایش جمعیت و  یدهتحوالت درونی جامعه بر اثر وقوع پد

مهاجرت به شهرها، و درنتیجه بروز مشکالتی مانند کشمکش و ستیز اجتماعی برای آن دسته از 

پردازند که قادر به تطبیق با هنجارهای زندگی مدرن شهری نبودند. استفاده از  مهاجرانی می

ی توصیف وضعیت فقیران شهری که گرفتار مفاهیم سرمایۀ اجتماعی و انزوای اجتماعی برا

های  گروهی برای برقراری تعامل با دیگر گروه اند و بدون سرمایۀ اجتماعی برون چرخۀ فقر شده

. تمرکز (85: 6۰46گنجد )ایمانی جاجرمی،  اجتماعی با وضعیت بهتر هستند، در این سطح می

ه سرپناه و معضل مسکن شدید شبکۀ ماکروسفال شهری سبب تشدید مشکالت شهری از جمل

مراتب اجتماعی توزیع  شود و از آنجا که نعمت مادی و خدادادی براساس قشربندی و سلسله می

 (.81 :6۰11شوند )پیران، رو می شود، گروهی با نداشتن سرپناه روبه می

های فرهنگی  گرا که مشخصۀ آن، توجه به ویژگی های فرهنگ این سطح با نظریه سطح خرد:

ای و  نشینان( است و با استفاده از مفاهیمی نظیر انسان حاشیه ساکنان غیررسمی )حاشیهو روانی 
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ای، اشاره به انسانی دارد کـه بـه دالیلـی جـذب  شود. مفهوم انسان حاشیه فرهنگ فقر، شروع می

جامعـه نشـده و نسـبت به آن غریبه مانده است. این مفهوم را نویسـندگانی مانـند پارک و 

هایی نظیر  و زنانیکی برای توصیف مهاجران بیگانۀ ساکن در شهر با داشتن ویژگی توماس

اند )ایمانی جاجرمی،  کار برده های عاطفی به سازمانی خانواده و نابسامانی جو، بی روحیۀ ستیزه

6۰46 :85.) 

گذاری مشی نشینی در نوشتار حاضر با خط شده درخصوص حاشیه سطوح تحلیلی ارائه

یابد تا هدف پژوهش را به سرانجام برساند. از آنجا که موضوع این پژوهش،  یب میفرهنگی ترک

گذاری مشی گذاری که خط شود؛ هم از سیاست ای است، از دو آبشخور اصلی تغذیه می رشته بین

نشینی(. به  شناسی شهری )متمرکز بر مسئلۀ حاشیه گیرد و هم از دریچۀ جامعه در ذیل آن جا می

گیرد.  گذاری قرار می گذاری در ذیل سیاستمشی صله نسبت به اجرا، خطجهت وسعت و فا

گذاری با تمرکز بر مسئلۀ  محور فرهنگی از جمله رویکردهای سیاست گذاری مسئله مشی خط

نشین  های حاشیه کند. علل ایجابی محله خاص است که مبادرت به شناخت و مداخلۀ مؤثر می

گذاری محور اصلی مقالۀ حاضر  مشی و اتخاذ رویکرد خط شده منطبق با سه سطح تحلیلی ارائه

نشینی در اهواز( متمرکز بر سه سطح تحلیلی  است. شناخت زوایا و همۀ جوانب مسئله )حاشیه

وجوی الگوی  نشینی گام اول بوده و در گام دوم در جست نظری خرد، میانه و کالن حاشیه

 ان مدل پیشنهادی یا نسخۀ بهبودی است.عنو های شناختی به سیاستی مناسب منطبق با مؤلفه

 شناسی پژوهش روش

های کیفی هدایت کرد؛ زیرا این ضرورت  سمت روش ماهیت موضوع تحقیق، محقق را به

های کمی بررسی شود. عالوه بر این موضوع مورد  تر از روش ای عمیق وجود آمد که مطالعه به

صورت  العاتی جدید است که کمتر بههای مط مطالعه در این پژوهش، از جمله مسائل و حوزه

توانند  های نظری موجود نمی ها و مدل عمیق و کیفی ارزیابی شده است. به همین دلیل تئوری

تر و تحلیل  طور کامل آن را تبیین کنند؛ بنابراین انتخاب روش کیفی راهی برای مطالعۀ عمیق به

پژوهش حاضر با تمرکز بر روش  گشاید. بر این اساس، روی محقق می فرایندهای اجتماعی پیش

 ای که رویکردی برای مطالعۀ فرایندهای روزمره زندگی است، به انجام رسیده است. نظریۀ زمینه
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نشین، مطلعان محلی و  های حاشیه جامعۀ مورد مطالعه و نمونه در این تحقیق، ساکنان محله

، کوی سیاحی، عین دو و نشین شهر اهواز )زویه، مالشیه مدیران شهری شامل پنج محلۀ حاشیه

 حصیرآباد( است.

گیری  گیری هدفمند برای گزینش افراد مورد مصاحبه و از نمونه در این پژوهش از نمونه

های مورد نیاز تا رسیدن به اشباع نظری  نظری برای تشخیص تعداد افراد و تعیین محل داده

ترین شناخت و تجربه و آگاهی گیری هدفمند چندگانه، افرادی که بیش استفاده شد. مطابق نمونه

صورت نظری و از  گیری به الزم را از موضوع مورد مطالعه داشتند، انتخاب شدند. سپس نمونه

های اولیه و تحلیل و کدگذاری ادامه یافت. بر این اساس، با توجه به  آوری داده طریق جمع

العات، با چهل آوری و تحلیل اط بودن موضوع تحقیق و روش جمعها و چندوجهی پیچیدگی

عنوان نمونۀ مورد مطالعه  نشین شهرستان اهواز به نفر از مدیران و مطلعان محلی پنج محلۀ حاشیه

 در فرایند تحقیق، مصاحبه شد.

ها و اطالعات از روش مصاحبۀ متمرکز استفاده  عالوه، در این پژوهش برای گردآوری داده به

صورت  ها و نظرات به شونده برای بیان دیدگاه دلیل اینکه این نوع مصاحبه به مصاحبه شد؛ به

شونده  بودن در مصاحبه بودن و در کانون دهد و موجب ایجاد حس فعال آزادانه، مجال بیشتری می

وتحلیل براساس سه نوع کدگذاری صورت  ای برساختی، تجزیه شود. در نظریۀ زمینه می

گذاری نظری. از لحاظ عملی . کد۰. کدگذاری متمرکز؛ 0. کدگذاری اولیه؛ 6پذیرد:  می

ها  ها و ابعاد آن ها در راستای ویژگی ها با زیرمقوله کردن مقوله کدگذاری محوری عمل مرتبط

ها نظر دارد. ها با یکدیگر و به نحوۀ اتصال آن است. کدگذاری محوری به چگونگی تالقی مقوله

کردن  از پیاده ( مطابق این چارچوب، در پژوهش حاضر بعد6۰34)استراس و کوربین، 

ها، کدهای اولیۀ مرتبط با موضوع و سؤال پژوهش  ها در مرحلۀ اول از متن مصاحبه مصاحبه

دست های موضوعی در مرحلۀ دوم کدهای متمرکز به بندی احصا شد. سپس از مجموعه دسته

نشینی از کدهای  های اصلی حاشیه پیامد مقوله-تعامل-آمد و در گام آخر، در سه بعد شرایط

 تمرکز استخراج شد.م
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 های پژوهش یافته

شده پرداخته  مرور اسناد و مطالعات انجام زمان با مشاهده، به محقق با حضور در میدان، هم

نفعان و مدیران مرتبط است. ارتباط با میدان تحقیق، از طریق مصاحبه با مطلعان محلی و ذی

ام شد. متعاقب آن، برای ها به کدهای اولیه اقد حاصل شد. سپس از طریق تلخیص گزاره

های محوری  منظور یافتن مقوله های عمده کدگذاری متمرکز، و به وجوی مقوله جست

 کدگذاری محوری انجام شد.

دهد. در  ها، ارائۀ خط داستان بنیاد اصلی را تشکیل می در مرحلۀ تنظیم تحلیلی و منطقی داده 

م مرتبط صورت گرفته و ترسیم فضایی های به ه بندی گزاره یابی و ترکیب این مرحله، مقوله

شده حول محور مقولۀ اصلی در سه بعد پارادایمی شرایط،  های یافت گیرد. تمام مقوله شکل می

 سازی شد: کنش/تعامل و پیامد پیاده

نشینی  ها و شرایطی است که موجب پدیدارشدن حاشیه ها، زمینه شامل موقعیت بعد شرایطی: .6

 دهد؛ ط به سؤاالت چرا و چگونه و چه وقت پاسخ میدر اهواز شده است. بعد شرای

کنند؛ بدین معنا که افراد در  پاسخ کنشگران به شرایط ایجابی را بیان می کنشی:-بعد تعاملی  .0

 شوند؛ ای چگونه با آن سازگار می گر و زمینه مواجهه با شرایط علی مداخله

 دهد. وز میهای افراد با شرایط ایجابی را بر نتایج تعامل بعد پیامدی: .۰

 بعد شرایطی

 نشینی در اهواز چهار مؤلفۀ اصلی شناسایی شدند:  در بعد شرایط ایجابی وضعیت حاشیه

: از نظر تغییرات فیزیکـی، اجتمـاعی، اقتصـادی و حتـی سیاسـی در      تحوالت بنیادی منطقه

دار تبعـات گسـتردۀ دخالـت خواسـته      کشور هیچ استانی به اندازه و وسـعت خوزسـتان میـراث   

ای از جملـه   هـای عظـیم توسـعه    صالحات ارضی( یا ناخواسته مانند جنگ نبوده اسـت. طـرح  )ا

های بـزرگ، احـداث    ها و نیروگاه برداری از منابع عظیم نفت و گاز، احداث سده اکتشاف و بهره

هـای عظـیم، اصـالحات     بنادر، صنایع مادر نظیر پتروشیمی و فوالد و نیشکر و کشت و صـنعت 

هایی از  های جدید نمونه محیطی، اجتماعی و فرهنگی و تشکیل سکونتگاه تارضی و تبعات زیس

سـاکنان منطقـه همگـی از آوارگـان     »شـود:   این مداخله است؛ برای نمونه عین عبارت آورده می
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ها کوچ کردن. همۀ سرمایۀ اقتصادی این مهـاجران   جنگ تحمیلی هستن که به اجبار به این محله
 «ها استخدام بشیم. تونیم تو شرکت بیایم اهواز، می تو جنگ از بین رفته. گفتیم

ریختگـی قواعـد    هـم  زمان با فروپاشی اجتمـاعی سـنتی، بـه    : همانباشتگی مشکالت کالبدی

اجتماعی و اقتصادی در خوزسـتان، نبـود سیاسـت مـدون توسـعۀ      -اجتماعی و تحوالت سیاسی

شهر برای پذیرش قـانونی   شهری در شهرهای خوزستان باالخص اهواز، شاهد عدم آمادگی این

عالوه اینکه در بحبوحۀ جنگ و مسئلۀ آوارگان، مدیریت شـهری   ایم و به و منسجم مهاجران بوده

ها نداشت. درنتیجه مدیریت شـهری در خوزسـتان همیشـه    ریزی و اسکان آن مجالی برای برنامه

 تر بوده است.  یک گام از تغییرات شهری و تغییر در اسکان عقب
ست. تو تابستون هم فاضالب همیشه کف ب شرب و فاضالب خیلی فرسودهتأسیسات آ»

شده  های کارگذاری کنه و لوله کنه. شرکت آبفا کار اساسی نمی خیابونه و همه جا رو آلوده می

زنه باال. از موقعی که بچه بودم، برای این منطقه کارایی نداره. یه کم بارون بیاد، فاضالب می

 «همین بوده.وضع فاضالب این محله 

های توسعه و عمران، گسـترش صـنایع    : رد پای طرحمحوربودن توقعات و انتظارات دولت

ها، سد و نیروگاه، گـواه حضـور پررنـگ دولـت در      نفت و گاز، کشت صنعت، بنادر، پتروشیمی

نفعـان بـه خـوبی     خوزستان است این حضور در بروز و ظهور مسئلۀ اجتماعی هم از دیدگاه ذی

شدت از دولت انتظار دارند تا به رفع مشکالت  های حاشیه به و اینکه ساکنان محله شود درک می

 ها همت گمارد: آن
رن  بیشتر جوونای این محله بیکارن. این همه شرکت نفت و گاز همجوارمونه، ولی اینا می»

ها نیست. مسئوالن دولت  کنن. دولت به فکر جوونای بیکار این محله غیربومی استخدام می

دیم بهتون. این همه  گن پول عوارض ندید، خدمات نمی محلۀ ما نگاه اقتصادی دارند؛ می به

 «های ما بیکارن. شرکت نفت و گاز اینجاست، ولی بچه

نشین  های حاشیه زبان مشترک قوم عرب ساکن برخی محلههای خارجی:  مداخلۀ رسانه

های اخیر حضور  یا در سال های عربی زبان کشورهای همسایه اهواز و تأثیرپذیری از شبکه

زبان خارج از کشور و اهمیت استان خوزستان در کشور سبب شده  های فارسی پررنگ رسانه

های خارجی مواجهه بوده و اخبار  ها با پوشش خبری رسانه وقایع و اتفاقات در اهواز و محله

عنوان یک  آن را بهتوان  که می  خوزستان را همیشه در صدر اخبار خود قرار داده است؛ تا جایی
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گرفتن مسائل اجتماعی و سیاسی خوزستان دانست. در کنار این فشار  عامل مداخله در شدت

گری را هم باید به این  های سلفی های مالی و اقتصادی گروه ای تحرکات و حمایت رسانه

 وضعیت اضافه کرد: 

یانه بهشون های سلفی ماه کنن. گروه های ضعیف کمک مالی می ها به خانواده بعضی»

کنن. کمتر  کنند و فکرشون رو منحرف می دن، جوانان این منطقه رو جذب میمایحتاج می

های  کنه. بیشترشون ماهواره دارن. اکثراً کانال کسی اینجا شبکۀ ایرانی )صداوسیما( نگاه می

 «بینیم. زبان عربی می

 بعد کنش/تعاملی 

ترین  پردازد. مهم وضعیت و شرایط جدید میبعد تعاملی و کنشی به نحوۀ مواجهۀ کنشگران با 

بندی مهم  نشینی دومین دسته کنندگان در رابطه با پدیدۀ حاشیه تعامل مشارکت-راهبردها یا عمل

ها به رخدادها یا  های عینی )واقعی( افراد یا گروه تعامل پاسخ-سازند. کنش از پارادایم را می

( از حیث شناخت سازوکارهای 0268س، های دشوار زندگی است )کوربین و اشترو موقعیت

شده و  های مطرح ها به علل ایجابی مختصات ذیل برگرفته از گزاره مواجهۀ مردم، این محله

 دهند: کدگذاری بعد کنشی و تعاملی شکل می

نشین  های حاشیه : بافت اجتماعی و فرهنگی ساکنان محلهگروهی سرمایۀ اجتماعی درون

ی مشترک، تجربۀ زیستۀ مشابه، شبکۀ ارتباط خویشی قوی و دارای زیست مشترک، هویت جمع

گروهی بوده که زیست کلونی با مختصات و شرایط خاصی را در  در کل سرمایۀ اجتماعی درون

وجود آورده است. هویت جمعی مشترک، شبکۀ ارتباطات و پیوندهای اجتماعی  ها به این محله

های  تگی ارگانیک، عصبیت قومی از ویژگیورسوم، همبس ها و آداب روستا پایه، چیرگی سنت

 نشین اهواز است. های حاشیه این نوع سرمایۀ اجتماعی ساکنان محله

وخویش خودمونن.  ها قوم با اقوام و فامیل از روستا به این منطقه اومدیم. بیشتر همسایه» 

حفظ کنن. رسم و رسوم عشیره باید  ها برای امرارمعاش احشام نگهداری می بعضی خونواده

 «شه. ها خیلی پرشور برگزار می کنیم. مراسم فاتحه ها تهیه می بشه. لبنیات رو از همسایه

برخوردار با وجود فقر های کم : مقایسۀ دائم وضعیت زیست در این محلهاحساس تبعیض

ها  های برخوردار اهواز نوعی احساس تبعیض را در مردم این محله اقتصادی خانواده با محله
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طلب  های بیگانه و همچنین برخی فعاالن تجزیه رده و تسری محرومیت با تحریک رسانهوجود آو به

 تبعیض مضاعف شد:  گرایانه به خود گرفت و احساس قومی رنگ و بوی تفاسیر قومیت

شه یا از رسن. آب شرب ما یا قطع می مسئوالن فقط به مناطق خوب اهواز مثل کیانپارس می»

کرد و باید بریم آب بخریم. تابستون هم فاضالب تو خیابونا  شه استفادهبس گل توشه، نمی

آد درستش کنه. هرچی امکاناته مال مناطق خوب اهوازه. پروژۀ  شه و مسئولی نمی جمع می

 «کشه تا بیان سراغش.زنن، ده سال طول میعمرانی کلنگ می

همجواری  های رفاهی در : اقناع این شهروندان و زیستن با حداقلشده محرومیت ادراک

های دیگر با استان خوزستان یا  های عظیم اقتصادی و مقایسۀ زیست در استان ها و بنگاه شرکت

های برخوردار اهواز و کمبود نیازهای اولیه زندگی در شهر مانند آب  حتی مقایسه با محله

شرب، سیستم دفع فاضالب، بیکاری گسترده و احساس تحقیر در سطح واکنشی موجب ایجاد 

 در شهروند شده است.  شده محرومیت ادراک ساحسا

آموزها پرداخت  زدگانه. همۀ مخارج مدرسه رو دانش مدارس این مناطق مثل اردوگاه جنگ»

خاطر فاضالب رهاشده تو  ها به کنیم. بیشتر بچه کنند. انگار داریم تو اردوگاه زندگی می می

 «مداد هستن یا بهزیستی.شن. اکثر افراد یا تحت پوشش کمیتۀ ا خیابون زود مریض می

ها شاهد رفتارهای دوگانۀ اجتماعی و  : در این محلههبیتاس دوگانۀ شهری و روستایی

های روستایی با قواعد  واره فرهنگی ناشی از زیست روستایی و زندگی در شهری هستیم. عادت

 شود. از یک سو ها رفتاری می شهری سازگازی و مطابقت ندارد و موجب بروز ناهنجاری

پذیر نیست و از سوی دیگر،  های گذشته در تجربۀ زیستۀ روستا امکان واره رهاکردن عادت

های دوگانه را رقم زده است. از  زیست در شهر دارای قواعد خاص خود است که بروز رفتاری

 کند:  دلیل فشار اجتماعی هزینۀ باالیی را به فرد وارد می های گذشته به طرفی، ترک سنت
وخویش خودمون باشیم. بیشتر اهالی روستای ما تو این محله با ما  م پیش قومما دوست داری»

 «کنن. ها چند تا خانوار زندگی می کنن. تو بعضی از خونه زندگی می

ها باالخص در حوزۀ سواد، تحصیل  های فرهنگی در این محله : شاخصفقر فرهنگی 

ان فرهنگسرا یا مراکز و مؤسسات های مطالعه، فقد فرزندان و بهداشت فردی و محیطی و سرانه

کاری، و  های اجتماعی و بزه فرهنگی ارائۀ خدمات فرهنگی، ترجیحات فرهنگی و حتی آسیب

 های خانوادگی وضعیت مناسبی ندارند.  خشونت
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ها تو نون شب موندن.  ها استفاده کنن. بعضی از خونواده اینجا فرهنگسرایی نیست که بچه»

گیرن. فقط اسمش ها پول می نام کنند. مدرسه از بچه ه ثبتتونن ببرن مدرسبچه رو نمی

ش دنبال فوتبالن تو کوچه. کمتر کسی درس می ها همه گیرن. اینجا بچه دولتیه. همش پول می

 «کنه. یا معلم ندارن یا هوا گرمه یا فاضالب زده باال. ها رو جذب نمی خونه. مدرسه بچه

ها،  دهی و بهبود در این محله سمت سامان ضعیت بههرگونه تغییر و نفعان:تعارض منافع ذی 

آید، به خطر  دست می ها به ها را که از ادامۀ استمرار وضع موجود محله منافع برخی افراد و گروه

وساز غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی و توزیع مواد مخدر و  اندازد؛ افرادی که در ساخت می

 افع قاطبۀ مردم در تضاد قرار دارد: خواری منافعشان با من فروش اسلحه، زمین
کنن. شبا تو  خریم که خودشون از کشاورزها خریدن و تفکیک می ها می ما زمین رو از دالل»

گیرن.  بینن و ارتباط می های ما هم اینو می آن مواد بفروشن. بچهبعضی از خیابونا ساقیا می

 «هامون هستیم.نگران آیندۀ بچه

ها و عدم  ماحصل وضعیت نابهنجار این محله نشینی: و حاشیهگرایی  تنیدگی قومیت درهم

منظور فرافکنی  های خارجی به رسیدگی اصولی، همراه با تحریک فعاالن قومی و تحریک رسانه

گرایی، تزریق حس تبعیض و  ها و ارتباط آن با قومیت موضوع محرومیت در این محله

گرایانه از محرومیت در این  تفاسیر قومطلبی قومی و همچنین تبلیغات گروهای سلفی و  هویت

نشینی رنگ و بوی قومی بگیرد و در  ها موجب شده مطالبات و توقعات در بستر حاشیه محله

 طلبانه شکل بگیرد:  کنار این محرومیت، مطالبات قومی و حتی تجزیه

 دن؟ جوری خدمات می رسن. به کیانپارس هم این نشین می مسئوالن بیشتر به مناطق فارس»

های ما خیلی استعداد دارن، ولی مسئولی نمیاد از اینا پشتیبانی کنه. چون ما از قوم...  بچه

 «دن.هستیم، به ما خدمات نمی

 پیامد

همیشه به فکر ویژه آنکه افراد  های واقعی یا احتمالی کنش/تعاملی هستند؛ به پیامدها خروجی

ف با درنظرگرفتن کنش/تعامل دست به های مختل از بین گزینهافراد  عواقب کارهایشان هستند.

ها  ها هم خروجی اند. بعضی وقت ها خود نوعی احتمال زنند. گاهی این خروجی انتخاب می
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افتد و کنشگر مجبور است کنش/تعامل خود را با شرایط  گونه که ما انتظار داریم، اتفاق نمی آن

 (.004: 0265، 6)کوربین و اشتروس جدیدش وفق دهد

های اهواز که برشمرده شد، دارای  نشینی در محله ی و تعاملی و کنشی حاشیهمختصات ایجاب

 گذاری حائز اهمیت است.مشی نتایج و پیامدهایی است که از جنبۀ مداخله یا خط

ها، از  ویژه در بعد اعتماد به نهادها و ارگان : کاهش سرمایۀ اجتماعی بهاعتمادی نهادی بی

با وضعیت فعلی است. عدم پیگیری رفع مشکالت در  نتایج شرایط و مواجهۀ شهروندان

خصوص  های گذشته، احساس تبعیض، مداخالت قبلی مدیران دولتی در رفع مشکالت به سال

ها  اعتمادی نهادی را در این محله مدت، استمرار مشکالت، حس بی وعدۀ رفع مشکالت در کوتاه

 مضاعف کرده است:
و استاندار هم رفتیم؛ آخرش حل نشد. مسئوالن  جمعه برای رفع مشکالت محله پیش امام» 

دن. مسئول دلسوز و متعهد که درد ما رو بفهمه نداریم.  گیرن و قول می آن عکس می فقط می

 «کنن. همۀ مسئوالن وضع ما رو می دونن، ولی اقدامی نمی

گری و وهابیت و به ها از ترویج پدیدۀ سلفی نگرانی مردم ساکن محله واگرایی مذهبی:

گرایی  خصوص هنگامی که قومیت های مردم است؛ به کشیدن جوانان، از دیگر دغدغه نحرافا

زند. این وضعیت  گرایی را رقم می ویژه گرایش به سلفی بستر گرایش به اقدامات رادیکال به

ای انحراف دینی و در کنار حمایت مالی و معنوی، برخی  نشین، شرایط زمینه های حاشیه محله

تر از آن )وهابیت(  گری و حتی افراطی   های سلفی وجودآمدن گروه ه سبب بهکشورهای منطق

تکفیری شده است. خوزستان که در گذشته دارای جمعیت صد درصد شیعی بوده است، اما با 

گری و وهابیت، در چندساله گذشته این درصد  های سلفی واگرایی مذهبی و تمایل به گرایش

 دچار تغییر شده است: 

هامون  ها بچه شه. این همه ثروت تو استان هست، این وضع ماست. وهابیما ظلم میداره به »

ها کمک مالی می کنن  کنن. بچه هستن؛ روشون اثر داره. به بعضی از خونواده رو منحرف می

 «شدن(.جور لباس بپوشی )سنی طوری نماز بخونی یا این گن باید این و بعد بهشون می

از وضعیت خدمات شهری، کمبود امکانات بهداشتی، رفاهی،  نارضایتی نارضایتی عمومی:

آموزشی )مدارس(، احساس تبعیض، احساس محرومیت، عدم پاسخگویی مسئوالن به مطالبات 

                                                            
1
. Corbin & Strauss 
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ساکنان، وضعیت آب شرب و دفع فاضالب، موجب ایجاد سطح نارضایتی مضاعف عمومی 

 ین شده است: نش های غیرحاشیه فراتر از نارضایتی عمومی در مقایسه با محله
ست. مسئوالن  اینجا ما هیچی نداریم؛ انگار اردوگاهه. آب شرب و شبکۀ فاضالب فرسوده»

بینی که کسی استفاده  کنن. تو این حوالی شما فضای سبزی می مشکالت ما رو پیگیری نمی

کننده(  کنن. خودت )مصاحبه کنه؟ هر وقت جمع بشیم بریم پیگیری کنیم، یه کاری می

 «ز اینجا زندگی کنی؟حاضری یه رو

 تعاملی-فراگردی -مدل اقتضایی

نشینی در شهرستان اهواز و شناخت از  ای پدیدۀ حاشیه های اصلی و زمینه شناسایی مؤلفه بعد از

ساز، کنش و تعامل کنشگران در مواجهه با این پدیده  ابعاد پارادایمی شامل شرایط ایجابی و زمینه

حلۀ دوم این پژوهش یعنی اتخاذ راهبرد و مدل و پیامدهای آن برای جامعه، به مر

 پردازیم. ها می های احصاشده این محله گذاری فرهنگی منطبق با مؤلفه مشی خط

تر موضوع و مسئله را به  صورت واقعی گذاری مدلی که بتواند بهمشی های خط از بین مدل

شرایط بسیار متغیر و گیرد. با توجه به  عنوان بهترین مدل مدنظر قرار می تصویر بکشد، به

ها، عوامل فرهنگی  نشینی در اهواز و مواجه با انواع و اقسام عدم قطعیت پیچیدۀ محیطی حاشیه

های موجود  و غیرفرهنگی تأثیرگذار بر موضوع، اتخاذ یک رویکرد از بین مدل

ی های تلفیق سمت مدل ها در این شرایط به گذاری کارساز نخواهد بود و معموالً مدل مشی خط

 کند. و پیچیده سوق پیدا می

مشی  نشینی دارای ابعاد پیچیده و چندبعدی است، مدلی که برای خط دلیل اینکه حاشیه به

شود، باید به همان اندازه پیچیده و چندبعدی باشد؛ مدلی که قادر باشد  گذاری فرهنگی ارائه می

وناگون و در حداکثر پویایی را های گ شرایط متغیر و متحول، فزاینده، مقاوم در برابر نفوذ محیط

نشینی در  های حاشیه عالوه اینکه مختصات و مؤلفه پاسخگو باشد، مدنظر محقق بوده است؛ به

ها  گذاری فرهنگی است نه نظر محقق یا نسخهمشی کنندۀ نوع مدل خط های اهواز تعیین محله

 های دیگر. والگوی میدان

تعاملی سیال –فراگردی–سمت مدل اقتضایی بهگذاری آنچه ما را  مشی های خط از بین مدل

عنوان مدل تلفیقی رهنمون شد، نه نیت محقق و نه روش تحقیق و نه مطالعات گذشته بود،  به
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نفعان بودن مسئله و رویکرد تعاملی و مشارکتی با ذیبلکه میدان و مختصات آن و چندوجهی

ر گرفت که پدیدۀ هدف را حاصل توان در ذیل مدل سیستمی درنظ بود. این مدل تلفیقی را می

–گیرد. رکن اصلی در این مدل، تلفیقی اقتضایی های محیطی و فراگردی درنظر می داده

بودن و توجه به اقتضائات  پذیری، دموکراتیک تعاملی سیال شاخص ارتباط و انعطاف-فراگردی

رفت و کاهش  کند که راه برون موضوع است. این رویکرد تأکید ما را بر این نکته مضاعف می

گذاری بدون درنظرگرفتن  مشی خصوص معضالت فرهنگی آن نه در تعیین خط نشینی و به حاشیه

شرایط میدان و نه در رویکردهای باال به پایین مانند مدل نخبگان توده و نه حتی در مدل نهادی 

شود،  نشینی متولد می صرف و نه در مدل سیاسی است، بلکه محیط و ساختاری که در آن حاشیه

هایی کند چه مدلی با چه ویژگی دهد، تعیین می شود و به حیات خود ادامه می بازتولید می

 مناسب مداخله در موضوع است.

 
  ای نشینی در اهواز برمبنای پژوهش زمینه گذاری فرهنگ پدیدۀ حاشیه مشی . مدل پارادایمی خط0نمودار 

دست آمد و  بنیاد به ها با مختصاتی که در روش داده نشینی در محله حاشیهساحت فرهنگی 

هایی است که محقق را در اتخاذ رویکردهای سیاستی مناسب رهنمون  تشریح شد، دارای ویژگی
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شود. همسو با اندیشمندان حوزۀ فرهنگ که بر استقالل نسبی عناصر فرهنگی تأکید داشته و  می

توان گفت ساحت اجتماعی و  یگر شئون زیست قائل هستند، میحتی نقش تأثیرگذاری بر د

تنها متأثر از حوزۀ  ها شکل گرفته است که نه فرهنگی برجسته و نیرومند و خاصی در این محله

کنندۀ حوزۀ اقتصادی و حتی  عنوان عنصر مستقل تعیین تواند به اقتصاد و سیاست است، بلکه می

ورسوم سنتی،  هنگی و اجتماعی جمعی برگرفته از آدابسیاسی و اجتماعی نیز باشد. هویت فر

هبیتاس دوگانۀ حاصل از زیست در دو بعد روستایی و شهری، احساس تبعیض، محرومیت، 

نشین است که در  اعتمادی نهادی و نارضایتی ابعادی از شخصیت انسان حاشیه طردشدگی، بی

 صورت اتخاذ رویکرد سیاستی باید لحاظ شود.

ها  فرهنگ های خرده گرا که در عین احترام به ارزش گرایانۀ کثرت وحدتاتخاذ رویکرد 

ترین مالحظات سیاستی این مدل  کوشش دارد تا انسجام و وحدت ملی را حفظ کند، از مهم

نشین و متن اصلی جامعه و  است. شکاف فرهنگی و اجتماعی ایجادشده بین مناطق حاشیه

اهداف این مالحظۀ رویکردی است. کاهش  کاهش احساس طردشدگی، محرومیت، تبعیض از

واگرایی مذهبی، کاهش احساس محرومیت، کاهش احساس تبعیض، کاهش احساس طردشدگی 

 است.  الذکر فرهنگی و اجتماعی هدف رویکرد فوق

تأکید بر اشتراکات ملی و مذهبی با هدف تقویت انسجام اجتماعی و جلوگیری از 

گر مالحظات رویکردی ما در اتخاذ مدل پیشنهادی است. های قومی و مذهبی نیز از دی واگرای

تضعیف وجوه افتراق و تأکید بر اشتراکات و هضم و جذب شهروندان در رویدادهای اجتماعی 

گذاری این مدل است. تمرکز بر وجوه افتراق  مشی های دیگر خط و فرهنگی نیز از ویژگی

انسجام ملی به خوزستان و شهر های زیادی را از حیث  فرهنگی قومی آسیب باالخص خرده

 اهواز وارد کرده است.

های مالی  های خارجی و حمایت زمان با تحریک رسانه طلبی قومی هم گرایی و هویت قومیت

ها  تبع آن تمایل به گرایش گرایی قومی و به های منطقه و افراط و اقتصادی برخی دولت

جایگزین گفتمان غالب قومی در این  طلبد تا گفتمان شهروندی ها می گری در این محله سلفی

ها و کمبودها با اهداف  طلبی قومی با تشدید محرومیت ها شود. گفتمان قومی و هویت محله

 ها شکل گرفته است. طلبانه در ساحت اجتماعی و فرهنگی این محله تجزیه
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 گیری بحث و نتیجه

یکردهای ایجابی است. وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشور در همۀ ابعاد آن نیازمند اتخاذ رو

پاافتاده نیست، بلکه  ریزی و دوراندیشی در ابعاد اجتماعی و فرهنگی یک اقدام فانتزی و پیش برنامه

گرا و  های فرهنگی در کشور که معموالً کل در فضای فعلی یک ضرورت حکمرانی است. سیاست

ستر اجتماعی و فرهنگی اند، کمتر جوابگوی حل مسائل فرهنگی در میدان و ب انتزاعی تدوین شده

نشینی که ابرمسئلۀ اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی کشور بوده، در این  جامعۀ ایران هستند. حاشیه

گذاری از باال، و کمتر فرهنگی و اجتماعی  پنجاه سال با اقدامات موقت، منقطع، ناپایدار، سیاست

اجتماعی و فرهنگی و  نشینی را از منظر رو سعی کردیم حاشیه رو بوده است. از این روبه

های شهر اهواز و هفت محلۀ زویه، مالشیه، سیاحی،  محور در این نوشتار متمرکز بر محله مسئله

 بنیاد تحلیل کنیم. کوی علوی، عین دو، حصیرآباد و کوی سیاحی از طریق نظریۀ داده

دی های جمعی متفاوت و متنوع در تقابل با هویت شهرون شهر اهواز با هویت فضای کالن

توان بدان بافت آشفته، پرتنش، ناهمگون نسبت داد. هویت عمومی شهروندی به  قرار گرفته و می

های هویت قومی، نژادی، زبانی، دینی بستگی دارد. انتساب  میزان پایبندی شهروندان به ریشه

های متناقض و متعارض موجب  شهری به این هویت شدید شهروندان در فضای کالن

سطح زندگی شهری شده و هرچه شهروندان به هویت جمعی خود در قالب  ازخودبیگانگی در

 قومی، زبانی، نژادی متمایل بشوند به همان میزان نیز از هویت شهروندی خود دور خواهند شد.

. 6ها احصا شد:  ها و مصاحبه در این نوشتار شانزده مقولۀ اصلی موشکافانه از دل داده 

. نارضایتی 8. احساس تبعیض مضاعف؛ ۰شده؛  نسبی ادراک. محرومیت 0اعتمادی نهادی؛  بی

واره(  . هبیتاس )عادت4. فقر فرهنگی؛ 1. واگرایی مذهبی؛ 1گروهی؛  . سرمایۀ درون5عمومی؛ 

. تحوالت بنیادین 62گرایی؛  شدن و قوم نشین تنیدگی حاشیه . درهم3شهری؛ -دوگانۀ روستایی

. تعارض منافع 60. مداخلۀ خارجی؛ 66شدن؛  تیمنطقۀ مانند عامل جنگ، اصالحات ارضی، صنع

 . انباشتگی مشکالت کالبدی شهری.68محورشدن مطالبات و توقعات؛  . دولت6۰نفعان؛  ذی

ها برساخت شده است. با  نشینان این محله این مختصات بدیع و میدانی در ساحت حاشیه

دهی را با  منظور سامان بهگذاری یا مداخله  مشی ورزی و خط هایی هرگونه سیاست چنین مؤلفه

توان درمورد تغییر  کند. بدون شناخت این ابعاد واقعاً چگونه می اهداف فرهنگی دچار تأمل می

های خاص فرهنگی و اجتماعی ناشی از  ها سخن گفت. ویژگی سمت مطلوبیت این محله به
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و مؤثر  ورزی دقیق گذار را در امر سیاست تواند سیاست نشینی است که می وضعیت حاشیه

رهنمون شود. فقر فرهنگی، واگرایی مذهبی، هبیتاس دوگانۀ روستایی و شهری متداخل، تعارض 

نفعان، احساس طردشدگی فرهنگی و اجتماعی، احساس تبعیض مضاعف، سرمایۀ  منافع ذی

نشینان این هفت  گروهی از جمله عوامل فرهنگی تأثیرگذار در ساحت حاشیه اجتماعی درون

محوربودن توقعات و انتظارات، مداخلۀ خارجی، انباشتگی مشکالت  وامل دولتمحله هستند. ع

اعتمادی نهادی از جمله عوامل غیرفرهنگی تأثیرگذار بر ساحت  کالبدی، نارضایتی عمومی، بی

گذاری را طلب  مشی نشینان است. این ساحت در مدل ساختاری ما نوعی از رویکرد خط حاشیه

شده مدل تبیینی و در مرحلۀ بعد  های کشف دهی مقوله ه، کنترل، وزنکند تا بتواند با محاسب می

گذاری و با  مشی های خط اجرایی را ارائه کند. در این پژوهش بعد از بررسی همۀ مدل

تعاملی -فراگردی-بنیاد مدل ترکیبی اقتضایی های مکشوفۀ منطبق بر نظریۀ داده کردن مقوله لحاظ

بودن و توجه به شرایط محیطی و پیرامونی از  ری، دموکراتیکپذی سیال که دارای ابعاد انعطاف

های مکشوفه و با تأکید بر  مجموعه مدل پارادیمی ما متولد شد. این مدل با توجه به همۀ مقوله

وحدت تکثرگرایانه، تقویت اشتراکات فرهنگی، تضعیف وجوه افتراقی، تضعیف گفتمان 

کاستن از واگرایی فرهنگی و زمینۀ زیست بهتر را گرایی سعی دارد بستر مطلوبیت فرهنگی،  قوم

 ها فراهم آورد. برای ساکنان این محله

 شود: های تحقیق پیشنهادهای کاربردی ذیل ارائه میدر راستای یافته

 نشین شهرستان اهواز بدون اقناع و  های حاشیه پرهیز از هرگونه اقدام یا مداخله در محله

 ن؛مشارکت و درنهایت همراهی ساکنا

 شدن  تهیۀ نسخۀ اقدام مشترک بین ساکنان و مدیران مربوطه و ایجاد تعهد طرفین برای نائل

 به هدف مداخله؛

 نشینیان توأمان با رسیدگی به مشکالت کالبدی و  توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی حاشیه

 امور عمرانی؛

 ها با  از محلهگذاری فرهنگی اقتضایی فراگردی سیال برای هرکدام  مشی تهیۀ مدل خط

 ها و شرایط خاص خود؛ ویژگی
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  تأکید بر اجرا و تدوین برنامه و رویدادهای با تأکید بر اشتراکات اجتماعی و فرهنگی

های افتراقی و وجوه اختالف و آسیب به انسجام  نشینان و جلوگیری از برنامه حاشیه

 اجتماعی.

 منابع
، ها ها و شیوه ش تحقیق کیفی: نظریۀ مبنایی؛ رویهاصول رو(، 6۰45استراس و کوربین، آنسلم و جولیت )

 ترجمۀ بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

نشینان: یک مطالعۀ  نشینی از دیدگاه حاشیه (، بررسی تجربۀ حاشیه6۰36اسماعیلی، رضا و امیدی، مهدی )

 .024-613: ۰ۀ ، شمارشناختی شهری مطالعات جامعه مجلۀپدیدارشناسانه، 

های نظری در مطالعات  مدیرت شهری، فقر و عدالت اجتماعی در بنیان(، 6۰35دوست، کیومرث ) ایران

 ، جلد یکم: مدیریت شهری )با نگاهی بر شرایط ایران(، تهران: تیسا.شهری

، جلد اول: مدیریت شهری در ایران، مدیریت شهری(، 6۰46جاجرمی، ایمانی و حسین و همکاران )

 ان: تیسا.تهر

های رسمی  دهی و توانمندسازی سکونتگاه برنامۀ سامان(، 6۰32مهندسان مشاور آمایش و توسعۀ البرز )

 . هاشهرستان قدس و اقدامات توانمندسازی اجتماعات آن

نشینی براساس نظریۀ گیری تجربۀ حاشیه (، فهم فرایند شکل6۰34بهمنی، سجاد؛ همتی، رضا و همکاران )

، دورۀ چهاردهم، شمارۀ نشریۀ توسعۀ اجتماعیهای مالشیه و تل برمی خوزستان(،  محلهبنیاد ) داده

0 :601-654. 

: ۰، شمارۀ 0، دورۀ اقتصادی -اطالعات سیاسی(، شهرنشـینی شتابان و ناهمگون، 6۰11پـیران، پرویـز )

8-08. 

ها:  شدن حومهتهران بر حاشیه شهر ای تأثیر کالن (، بررسی مقایسه6۰31پور، محمود و طالبیان، ندا )جمعه

، دانشگاه تهران، مجلۀ توسعه محلی روستایی و شهریمورد مطالعه شهرهای شهریار و لواسان، 

 .84-03: 64دورۀ دهم، شماره

 امام صادق )ع(. ، تهران: دانشگاهگذاری عمومیمشی گفتارهایی جدید در خط(، 6۰35فرد، حسن ) دانایی

نشین و  (، بررسی تطبیقی تفاوت فرهنگ حاشیه6۰41رگون، زهره )زاهد زاهدانی، سید سعید و آ

سال مناطق یک تا پنج شیراز،  ۰2-64نشین و عوامل مؤثر بر آن: مطالعۀ موردی جوانان  غیرحاشیه

 .5-01، 5، سال سوم، شمارۀ شناسی ایران نامۀ انجمن جمعیت
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نشینی شهر تبریز و  گیری حاشیه شکل (، بررسی عوامل مؤثر بر6۰36آبادی، علی و مبارکی، امید ) زنگی

، ریزی محیطی مجلۀ جغرافیا و برنامهآباد(،  های احمدآباد، کوی بهشتی و خلیل پیامدهای آن )محله

 .42-11: 6، شمارۀ 0۰دورۀ 

(، راهکار راهبردی کنترل رشد 6۰3۰سجاسی قیداری، حمداهلل، صادقی، فخری و قسمتی، لیال )

مجلۀ جغرافیا و توسعۀ فضای ، مطالعۀ موردی: شهرستان بناب، نشینی در مناطق شهری حاشیه

 . 32-11: 6، سال اول، شمارۀ شهری

، فصلنامۀ هفت شهردهی اسـکان غیررسـمی،  های بـرای سازمان سوی نظری (، به6۰46صـرافی، مظفـر )

 . 66-5: 4دورۀ سوم، شمارۀ 

نشین شهری )منطقۀ  گرایی زنان حاشیهآسیب(، ارتباط فرهنگ فقر و 6۰3۰عنبری، موسی و بقایی، سارا )

 .0۰0-023: 0، دورۀ ششم، شماره محلی )روستایی و شهری( مجلۀ توسعۀدیزج همدان(، 

 ، تهران: نشر مهربان.مشی عمومی اجرا و ارزیابی خط(، 6۰38منوریان، عباس )

 تانداری همدان.، اسنشینی و مسائل آن در شهر همدان بررسی وضعیت حاشیه(، 6۰48نقدی، اسداله )
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