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مرور نظام مند مطالعات انجام شده در زمینه حاشیه نشینی
 )1375 تا 1396(

مقدمه:با رشد شتابان جمعیت شهری كشورهای درحال توسعه، حاشیه نشینی 
به عنوان یكی از معضالت و مسائل اجتماعی دامن گیر مدیریت شهری این 
كشورها شده است. در ایران نیز، حاشیه نشینی به عنوان یك چالش فراگیر در 

بسیاری از شهرها و كالن شهرها خودنمایی كرده است.
روش: روش مورد استفاده در این پژوهش مرور نظام مند است و این فرصت 
را مهیا می سازد كه با مداقه در اهداف، سواالت، روش شناسی، چارچوب نظری 
و سایر ویژگیهای مطالعات منتخب یك بررسی توصیفی و تحلیلی از آنها انجام 
گردد. در چارچوب این روش و در گام نخست، واژه »حاشیه نشینی« و سایر 
واژگان نزدیك به آن از نظر معنایی مانند »آلونك نشینی« »اسكان غیررسمی« و 
»سكونتگاههای غیرقانونی« در كتابخانه ها، مراكز و بانكهای علمی فارسی مورد 
جستجو قرار گرفتند و مرتبط ترین مطالعات با اهداف تحقیق انتخاب شدند. 
معیارهای ورود مطالعات شامل انجام پژوهش در كشور ایران، انتشار مطالعه به 

زبان فارسی و تمام متن بودن آنها بود. 
یافته ها: تالشهای صورت گرفته در زمینه مطالعه حاشیه نشینی را می توان در 
چند موضوع زیر دسته بندی كرد: 1( پژوهشهایی كه سعی در تبیین عوامل مؤثر بر 
شكل گیری حاشیه نشینی داشته اند و بر عوامل جاذبه و دافعه شهری و روستایی و 
همچنین تكانه های تحول آفرین مؤثر بر این موارد تمركز كرده اند. 2( پژوهشهایی 
كه متمركز بر شرایط گذران زندگی حاشیه نشینان بودند و التفاتی به شناسایی و 
كشف عوامل مؤثر در پیدایش این وضعیت نداشتند. 3( دسته سوم از مطالعات 
انجام شده با محوریت سیاستهای ساماندهی و مدیریت محالت حاشیه نشین از 
منظر فضایی-كالبدی و رفاه و تأمین اجتماعی قابل رصد است. 4( طیف دیگری 
از پژوهشهای انجام شده در زمینه حاشیه نشینی بر پیامدها متركز بودند. در بیشتر 
این پژوهشها پیش فرض این بود كه مناطق حاشیه نشین بستر مناسبی برای جرم 

هستند و بروز انواع آسیبهای اجتماعی در آنها محتمل است.
بحث: مرور نظام مند پژوهش های انجام شده در دو دهه گذشته در حوزه 
حاشیه نشینی و از سوی محققان رشته های مختلف از جمله جامعه شناسی، 
جغرافیا و مدیریت نشان می دهد كنكاش پیرامون این شكل اسكان نتوانسته 
است شرایط مؤثر بر شكل گیری آن، استراتژیهای افراد ساكن در این محالت 

و پیامدهای زیست در این محالت را به وضوح روشن سازد.
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Expended Abstract
Introduction: With the expeditios growth of urban popula-
tion in developing countries, slums as a social predicament 
and problem has impeded the urban management of these 
countries. From this viewpoint, and by doing multiple re-
searche studies, the researchers of different courses in Iran 
have tried to survey the grounds of formation and growth of 
this phenonmenon as well as its consequences and effects. 
Regarding the nature of the topic, a remarkable variety is 
observed in the ‘statement of the problem’ and ‘methodol-
ogy’. This paper systematically reviewed the field of slums 
in the past two decades, a critical assessment of how to face 
field researchers, including the geography and management 
was carried out as well. The systematic review method in this 
study provides the opportunity to conduct a descriptive and 
analytical survey of them with reflections, questions, meth-
odology, theoretical framework, and other selected paper 
characteristics. The findings of this review show that there 
is no consensus about the term”slums or marginalization” in 
Iran, and little effort has ben made to offer a public accep-
tance as regards the definition. It is obvious that in the design 
of related issues, a quantitative approach has been to be the 
dominant approach of active researchers in this field.
Method: The method used in the current study was a sys-
tematic review and analysis of the previous studies. Sys-
tematic reviews provide useful and concise summaries of 
a given subject on a particular topic, and contrary to the 
traditional approach to reviewing articles, such as early 
research, follow strict and rigorous principles. Their ap-
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proach is quite systematic and their methodology is pre-designed in the systematic 
review protocol.
Findings: The review of studies and research carried out in the slum areas suggests 
that most researchers believe that the informal slum and settlement in Iran and its  
emergence and then expansion has been affected by the arrival of oil deposits, and 
especially the oil boom of the 1930s and 1340s. In this period, the injection of oil rev-
enues led to massive changes in the life style and consumption in Iran. Subsequently, 
land reform was another stimulus that brought villagers into the adventures of the 
city-based life. Cities have become more differentiated especially from the villages by 
increasing the amount of services and diversity, and the place where the aspirations 
of more generations seemed to come. The middle class grew in these new places and 
farmers, peasants, and rural farmers who did not want or could not remain in their 
former habitat settled as newcomers to the suburbs and urban fringes. On the other 
hand, in the context of the studies conducted in the field of informal slums, it should be 
noted that, until a decade ago, there was a predominantly engineering and managerial 
discourse, and it insisted on solving the problems, in particular the problems of slum 
areas through prioritizing  the definition and implementation of construction projects. 
Engineers, being affected by their studies including implementation and evaluation, 
paid less attention to the views of social scientists in these areas, considering their 
top-down solutions to save in the challenges of living in these areas. The dominant 
narrative of the slums in Iran is that this type of settlement, life, and experience on the 
margins of the major cities of the country, without any support and social and cultural 
considerations, are formed in an irregular manner. The slum areas are prone to crime, 
and the focuse in such areas are likely to be on the formation of delinquent and distract-
ing groups, and the best way to deal with it is to expand the urban service umbrella and 
to address the infrastructure problems of those areas. Subsequently, with the arrival of 
more sociologists, the study of the phenomenon of slums as the keywords in the social 
sciences became more important, and the purely physical views, based on the analysis 
of the status and land use, with emphasis on lexical expressions such as village-to-city 
migration, and theories related to intercultural matters, the social and cultural aspects 
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of living in marginal neighborhoods were also taken into consideration. This entry has 
also led to a modification of the views of these neighborhoods, and many organizations 
and institutions active in this area have radically changed their strategies and moved to 
focus on addressing the basic needs of the inhabitants of these neighborhoods in a peo-
ple’s empowerment strategy. Empowerment strategy has a process approach instead of 
a momentary view of the needs of the people, while encouraging people’s participation 
in various economic, consensus, and cultural activities provides them with key skills in 
achieving the goals, in particular the goals of success in society.
On the other hand, in previous studies, the vague boundaries of the term “slum” 
among the words “slum”, “slum dweller”, “getto”, “ Shanty town “, “getto”, which 
used to be common, have not been clearly and precisely identified with current 
widely used terms such as “informal settlements” and “slums”, and in many cases 
these terms are used interchangeably.
Discussion: The majority of studies have also suggested that improving the situation 
of slums in Iran provides a balanced service for those individuals, and it is believed 
that if the government improves its performance in distribution of services among 
neighborhoods and urban areas, most of the challenges for slum people will be re-
solved. In these studies, attention is not paid to the other causes of inequality in these 
neighborhoods, and only the weakness of the state servicing is the main factor in the 
formation and expansion of the physical environment of marginal neighborhoods. 
On the other hand, in most of these studies, the stereotypical presumption of slum 
and higher crime rates are accepted from the average of other urban neighborhoods, 
while it should be noted that it is not necessarily slum, distorted, and delinquent ar-
eas. The slum people, like other groups in the city, are faced with specific challenges 
and problems, and are affected by living conditions and lack many services related 
to infrastructure, education, and health, and there are definitely more difficulties to 
survive. In general, the dominant views on slums were critically examined by the 
critical point of view, and the aim was to make the most important theoretical struc-
tures of these views clear and, if necessary, to provide an opportunity for revision.
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مقدمه
شهرنشینی و تمایل افراد به سكونت در محیط های شهری از پدیده های مهمی است كه 
در قرون اخیر در زندگی اجتماعی و اقتصادی در كشورهای مختلف جهان رخ داده است. 
آنقدر این روند ادامه یافته است كه سازمان ملل پیش بینی كرده است كه تا سال 2030 حدود 
60 درصد جمعیت جهان ساكن مناطق شهری خواهند بود. دو میلیارد نفر طی یك نسل به 
جمعیت شهرنشین جهان افزوده شده است كه 98 درصد از این افزایش مربوط به كشورهای 
درحال توسعه است )صرافی و دیگران، 1388(. در واقع هر چه زمان به پیش می رود زندگی 
در شهر به عنوان شكل غالب زندگی بشر گستره بیشتری می یابد و سیاره زمین، سیاره شهرها 
می شود. »از طرف دیگر بیشترین جمعیت شهری دنیا در كشورهای درحال توسعه هستند و 
در این كشورها، شهرهای بزرگی بوجود آمده اند كه باید آنها را ابرشهرهای قرن 21 نامید« 
)زالی و دیگران، 1389(. یكی از تفاوتهای مهم شهرنشینی كشورهای درحال توسعه با توسعه 
یافته، ناهمزمانی سطح صنعتی شدن با سطح شهرنشینی بوده است )ابراهیم زاده و دیگران، 
شهرنشینی  با  همراه  یافته، صنعتی شدن  توسعه  دركشورهای  است  معتقد  عظیمی   .)1386
آن محسوب می شود در حالی كه بخش خدمات چنین جایگاهی در  بوده است و همزاد 
روند شهرنشینی كشورهای درحال توسعه ایفا كرده است. تا جایی كه برخی پژوهشگران، از 
اصطالح شهرنشینی خدماتی و شهرنشینی بخش سومی برای اشاره به این وضعیت استفاده 

می كنند )عظیمی، 1381(.
این رشد جمعیت شهری، منحصر به كشورهای توسعه یافته جهان نیست، بلكه جمعیت 
از   2025 سال  تا   1925 سال  از  برابری   6 رشد  یك  در  درحال توسعه  كشورهای  شهری 
نسبت  افزایش  و  شهری  رشد  آمار  با  فقط  شهرنشینی  می رسد.  درصد   57 به  درصد   10
از  معاصر  توسعه شتابان شهرها، در چند دهه  نمی شود  جمعیت ساكن در شهرها شناخته 
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ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و محیطی و ... بشر را تحت تأثیر 
این چالش در كشورهای  پیامدهای  بدیهی است كه  قرار داده است )رنه شورت، 2009(. 
درحال توسعه محسوس تر است؛ به عبارت دیگر تراكم بیش از اندازه جمعیت در كشورهای 
درحال توسعه در چند منطقه معدود شهری به چشم می خورد و چنین وضعیتی به مشكالت 

زیادی درمدیریت شهری به ویژه تأمین زیر ساختهای شهری منجر می شود.
بنا بر اعالم مركز اسكان بشر سازمان ملل )هبیتات( در سال 1996 یك پنجم جمعیت 
سرپناهان،  بی  از  ای  گسترده  دامنه  كه  بودند  انسانی  زندگی  شان  در  ای  خانه  فاقد  جهان 
خیابان خوابها و آلونك نشینها را در بر می گرفت )كال1، 2007(. این آمار بعد از ادامه دو 
دهه دیگر رشد سریع شهرنشینی و تمایالت شهرگرایی به حدود 800 میلیون نفر تا 1 میلیارد 
حاشیه نشین رسیده است. سطح زندگی ساكنان مناطق حاشیه نشین پایین تر از خط فقر یا 
حداقل هم سطح آن است )امیری و خدایی، 2010(. در مناطق مختلف در ایران نیز تجربه 
رشد شتابان شهرنشینی و ایجاد مناطق حاشیه ای در نیم قرن اخیر قابل توجه بوده است. بر 
همین مبنا، جمعیت شهری كشور از 31 درصد در سال 1335 به 71 درصد در سال 1390 
رسید و به دنبال آن جمعیت روستانشین كشور از 68 درصد در سال 1335 به 28 درصد در 
سال 1390 كاهش یافت. این آمار نشان دهنده تغییر الگوی سكونت سنتی در ایران است. 
رشد فزاینده تمایل به سكونت در مناطق شهری در ایران در حالی ثبت شده است كه آمار 

جهانی شهرنشینی در همین بازه زمانی از 34 به 54 درصد تغییر كرده است.
رشد شتابان شهرنشینی، بر وضعیت زندگی در مناطق مختلف جهان پیامدهای نامطلوبی 
ناپایدار كننده شهری به ویژه در كشورهای درحال توسعه،  از پدیده های عمده  داشته است. 

جمعیت  افزایش  است.  غیررسمی  اسكان  به  موسوم  حاد  مشكالت  با  شهرنشینی  گونه ای 
شهری و عدم پیش بینی اسكان متناسب با توان خدمات شهری و از سوی دیگر عدم آمادگی 

1. cale
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اقتصاد رسمی بری جذب این جمعیت، چه در نتیجه مهاجرت باشند و چه در نتیجه رشد 
طبیعی جمعیت، با اشكال متنوع اسكان غیرقانونی و نامناسب از جمله حاشیه نشینی، آلونك 
نشینی، زاغه نشینی و اسكان غیررسمی همراه شده است. رشد جمعیت شهرنشین ایران بسیار 
بیشتر از میانگین جهانی و همچنین متوسط جهانی كشورهای درحال توسعه است. بخشی از 
این رشد طی این سالها در واقع رشد جمعیت حاشیه نشین شهری بوده است. بدین ترتیب 
بخش قابل توجهی از جمعیت ایران طی دهه های اخیر در مناطق حاشیه ای شهرها اسكان 
شرایط  تا حدودی  توانسته  توسعه  و  عمرانی  مختلف  برنامه های  اجرای  اگرچه  و  یافته اند 
زیست آنها را بهبود بخشد اما نتوانسته مشكالت مربوط به پیوند این بخش از جمعیت با 

اقتصاد رسمی را حل و فصل نماید.
با وجود اینكه پژوهشهای زیادی در حوزه حاشیه نشینی انجام شده است، اما بررسیها 
نشان می دهد اختالف نظر درباره تعریف حاشیه نشینی، انواع آن و تجربه شهروندان و ساكنان 
درباره زندگی در این مناطق بسیار متفاوت است. در ایران تاكنون پژوهشهای )غالبًا( كّمی 
متعددی در سطح دانشگاهی و در ارتباط با حاشیه نشینی انجام شده است. این پژوهشها هر 
یك، ابعادی از وضعیت حاشیه نشینی را مورد توجه قرار داده اند. این موارد و همچنین تنوع 
باالی پژوهشهای انجام شده و وجود تحلیلهای گاهًا غیردقیق سبب شده است خوانندگان 
و مخاطبان این پژوهشها نتوانند به ادراک و برداشت جامعی از موارد مذكور دست یابند. از 
همین منظر ضروری بود با انجام مرور نظام مند درباره پژوهشهای پیشین و كنكاش در روش 
و نظریات مورد استفاده و همچنین یافته های این تحقیقات فرصتهای برداشتی جامع برای 
خوانندگان و پژوهشگران این حوزه فراهم آید. این مقاله بر آن بوده تا ضمن مرور نظام مند 
پژوهشهای انجام شده در حوزه حاشیه نشینی در جامعه بر اساس تحقیقات منتشر شده در 
مجالت و پایگاههای علمی مرتبط با حاشیه نشینی، سیمای كلی حاشیه نشینی را در جامعه 
ایرانی بررسی كرده و چالشها و روایتهای گوناگون سنجش و بررسی آن را مورد ارزیابی 
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حاشیه نشینی،  حوزه  در  شده  انجام  پژوهشهای  جهت گیریهای  بررسی  دهد.  قرار  انتقادی 
شناسایی تعاریف و مفاهیم مرتبط با حاشیه نشینی در مطالعات صورت گرفته و شناخت انواع 

منظرگاههای مطالعه حاشیه نشینی در جامعه ایران از جمله اهداف مقاله حاضر است.

بررسی نقادانه مبانی نظری پژوهشهای حاشیه نشینی در ایران
درباره تعریف دقیق حاشیه نشینی میان پژوهشگران جامعه شناسی، جغرافیا و شهرسازی 
در سطح جهانی و ملی اجماع وجود ندارد. در دهه های اخیر در متون انگلیسی كمتر از واژه 
و  دیگر  واژه های  آن  به جای  و  استفاده شده   )marginality( معنای  به عنوان  حاشیه نشینی 
عمدتًا )areas slum( به كار می رود. مطالعه آمارهای منتشر شده دفتر اسكان بشر سازمان ملل 
متحد نشان می دهد كیپ تاون در آفریقای جنوبی، روسینها در جنوب ریودوژانیرو برزیل، 
كنیا، آشایمان در غنا،  نایروبی در  نیجریه، كیبرا  قاهره مصر، ماكوكو در الگوس  العرفه در 
اورنگی  پایتخت مكزیك و  پرو، مكزیكوسیتی  بمبئی و مومبئی در هند، ویالالساوادور در 
در كراچی پاكستان ده شهر )محله( بزرگ حاشیه نشین و فقیرنشین جهان اند كه از این میان 
گزارش شهرهای جهان اورنگی كراچی را بزرگ ترین حاشیه نشین جهان معرفی كرده است. 
بعضی از این شهرها محالتی دارند كه ابرمحالت حاشیه ای قرن جدیداند، محله كیبرا در كنیا، 
بزرگترین محله آلونك نشین با جمعیت حدود یك میلیون نفر و محله داراوی در نزدیكی 
شهر بمبئی كه حدود هفتصدهزار نفر جمعیت دارد )كال، 2007(. نمونه هایی از این محالت 
بسیار شلوغ و متراكم اند. نگاهی به آمار منتشرشده همین مركز )هبیتات( مشخص می سازد 
پنج كشور جمهوری آفریقای مركزی، سودان، چاد، سائوتام و گینه بیسائو در رتبه های اول 
تا پنجم كشورهای جهان در مقوله مناطق حاشیه نشین هستند. در میان كشورهای خاورمیانه، 
رتبه بندی ارائه شده افغانستان را با 63 درصد دارای بیشترین و تركیه را با 12 درصد دارای 
كمترین جمعیت حاشیه نشین معرفی می كند. جایگاه ایران با استناد به نتایج سال 2005 و با 
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داشتن 30 درصد حاشیه نشین، رتبه 70 جهان، 16 آسیا و 7 خاورمیانه است. مرور چارچوب 
نظری پژوهشهای انجام شده نشان می دهد، سه دسته نظریات مرتبط با مطالعات حاشیه نشینی 

و اسكان غیررسمی قابل تفكیك اند:
 دیدگاههایی كه با هدف شناسایی دالیل شكل گیری محالت حاشیه نشین مطرح شده اند. 1. 

شامل دیدگاههای: بوم شناختی- لیبرال- رادیكال
دیدگاههایی كه در برخورد با پدیده حاشیه نشینی به دنبال تبیین و راه حل هستند، شامل . 2

دیدگاههای: مسئله گرا، بنیادگرا و هدفگرا
شامل . 3 هستند،  حاشیه نشین  محالت  ساماندهی  و  مدیریت  دنبال  به  كه  دیدگاههایی 

دیدگاههای: تخلیه اجباری، نادیده انگاری، خودیاری و توانمندسازی.
یا مسأله  تا حد بررسی یك عارضه  اساسًا پدیده مورد مطالعه را   متفكران بوم شناسی 
شهری تقلیل می دهند و ضمن طبیعی قلمداد كردن آن، در صدد انتساب پدیده بر جبری مكانی 
یا طبیعی و یاحداكثر كاركرد غلط و ناقص مدیریت و برنامه ریزی شهری برمی آیند و در 
تحلیل نهایی آنها را در روال رشد طبیعی شهر قابل حذف، جمع آوری یا پاک سازی می دانند 
)شیخی، 1381(. مبنای تحلیل در مكتب بوم شناختی این است كه زندگی شهری در حال 
تغییر و تحول دایمی است فرایندهایی چون ساخت و باز ساخت، توالی و اقامت مختلف و 
تسلسل آن، اختصاص مجدد فضا و زمین به فعالیتهای صنعتی و تجاری و سایر فعالیتها و نیز 
فرایندهای به حاشیه رانده شدن و فقر تحت تأثیر مكانیسمهای بازار و سازمان یابی فضایی، 
همواره در شهر جریان دارد و بر این اساس شهر همواره در پویایی دایمی سیر می كند )مدنی 
پور، 1379(. مهمترین نظریه پردازان این رویكرد مكینتاش، كلینارد، ویرث1 و برگس2 هستند. 
روستایی،  شهری-  مهاجرتهای  است.  جهانی  روند  یك  حاشیه نشینی  است  معتقد  كلینارد 

1. Wirth
2. Burgess
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تغییر در كاربری زمینهای شهری، تغییر در ارزشهای اجاره، دسترسی آسان تر به محل كار، 
كمبود مسكن و مواردی از این دست دالیل عمده تشكیل محالت حاشیه نشین هستند. از 
نظر كلینارد حاشیه نشینی بر اثر رشد شهرها ایجاد می شود و فرایند این كار بدین شكل است 
كه ابتدا مركز شهرها محل سكونت افراد متمول و طبقه باالست ولی كم كم با گسترش مناطق 
تجاری و صنعتی در این محل، آنهایی كه وضع بهتری دارنـد از مركز شهـر به سمت خارج 
حركت كرده و دور از مركز شهـر زندگی می كننـد. كارگران و گروههای فقیـر و كم درآمـد 
به این منطقـة مركزی می آینـد و ساكن آن می شـوند. از آنجا كه مالكان اجاره كمی بابت 
تعمیـر و نگهداری ساختمانها دریافت می كنند، این مناطق، شلوغ و خراب شده و به زاغه ها 

تبدیل می شـود )كلینـارد، 1966(. كلینارد در تعریف حاشیه نشینی می گوید:
با  ارزشها و هنجارهاست كه در محلهای  از  با مجموعه ای  1( حاشیه نشینی، خرده فرهنگی 
همراه  اجتماعی  انزوای  جمله  از  دیگر  ویژگیهای  و  اجتماعی  انحرافات  كم،  بهداشت 

است.
2( مناطق پیرامون شهرهای بزرگ كه به طوركلی محصول رشد ناهمگون شهری و انباشت 
تعارض آمیز و تنش زای سرمایه و بیكاری روستایی و انهدام ارتباطات خانوادگی- سنتی 

می باشد )رئیس دانا، 2001(.
اقتصاد  از  بیمارگونه  بازتاب فضایی  نامتعارف شهری كه  3( فضاهای زندگی غیررسمی و 
اجتماعی-  بی عدالتیهای  معلول  و  منطقه ای  فضایی-  برنامه ریزی  و  مدیریت ضعیف  و 

اقتصادی در سطوح ملی- استانی و محلی است )حاتمی نژاد، 2003(.
این دیدگاه خاص كشورهایی است كه با اقتصاد بازار اداره می شوند و متأثر از فلسفه 
پوزیتویسم است و بر نقش و اهمیت جاذبه های شهری و دافعه های روستایی در شكل گیری 
محالت حاشیه نشین توجه و تأكید فراوان دارد. برخی از آنان بر نقش جمعیت تأكید دارند و 
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برخی دیگر همچون هوم هویت1 بر زمینهای رهاشده شهری و آبرامز2 بر قیمت باالی زمین 
در شهر تأكید دارند )پایگاه مطالعات شهری مشهد، 2011(. یكی از اولین دیدگاههای مطرح 
شده مرتبط با تحلیل وضعیت حاشیه نشینان نظریه فرهنگ فقر اسكار لوئیس است. او این 
مفهوم را بر اساس مطالعاتش در جوامع فقیر شهری و روستایی ابداع كرد. لوئیس بر این باور 
بود كه این خرده فرهنگ به صورت یك روش زندگی در میان فقرا از نسلی به نسل منتقل 
می شود و خروج از آن تقریبًا برایشان غیرممكن است )فكوهی، 2004(؛ به عبارت دیگر فقرا 
در یك فرهنگ فقر گریزناپذیر گرفتارند و بیشتر از ویژگیهایی چون بی انگیزگی، جبری گری، 
اجتماعی  محیطی  دام  در  فقیر  مردم  و  برخوردارند  اجتماعی  بی نظمی  و  آنی  رضایتمندی 
گرفتار آمده اند. با رواج و تقویت نظریه لوییس، بیشتر محالت فقیرنشین با بدبینی و بیم به 
مثابه مشكلی ناامن كننده و تهدید كننده شهر نگریسته می شدند كه باید از میان برداشته شوند 
)ایراندوست، 2009(. مهمترین دستاورد دیدگاه لیبرالی، پذیرش اسكان غیررسمی به عنوان 
واقعیت شهری در دنیای معاصر به ویژه جهان سوم و شهرنشینی شتابان و ناهمگون آن است. 
»در این دیدگاه اسكان غیررسمی به مثابه معلول عوامل داخلی در كشورهای درحال توسعه 
تلقی شده است و در جهت گذار از جامعه سنتی به جامعه صنعتی، این نوع اسكان به عنوان 

ضرورتی در فرآیند این تحول قلمداد می شود« )احمدی پور، 1995(.
دیدگاه  دربر می گیرد و خود شامل چند  را  مختلفی  مباحث  و  رادیكال شقوق  دیدگاه 
دیدگاه  این  در  نئوماركسیستی.  و  ماركسیستی  دیدگاه  اقتصاد سیاسی فضا،  از جمله  است؛ 
برخالف رویكرد لیبرال، فهم علل شكل گیری سكونتگاهها بسیار مهم است لذا سرمایه داری 
و تحوالت آن خاصه پس از جنگ جهانی دوم به عنوان متغیر مستقل مؤثر در شكل گیری 
حاشیه نشینی مورد توجه قرار می گیرد )عزت پناه و دیگران، 2011(. از نمایندگان شاخص 

1. Hom hoyt
2. Abrams
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محیط های  معتقدند  كه  كرد  اشاره  كاستلز  مانوئل  و  هاروی  دیوید  به  می توان  مكتب  این 
شهری نمایانگر تجلیات نمادین و فضایی نیروهای اجتماعی كلی ترند و شكل فیزیكی شهرها 
ازجمله  كاستلز1  مانوئل   .)2002 )گیدنز،  است  دولت  قدرت  و  بازار  نیروی  محصول  هم 
روشنفكران اسپانیایی ماركسیست است و این تأثیـر را همواره در آثار خود حتی تا امروز 
حفظ كرده است. وی در طول مدت اقامتش در فرانسه به عنوان استـاد مدرسـة عالی مطالعات 
علوم اجتماعی در همكاری با جامعـه شنـاس فرانسـوی، آلـن تـورن، اندیشـه ای غنـی را 
شـد  منعكـس   )1977( شهری«  »مسئله  كتاب  در  عمدتًا  كه  رسانـد  ثمـر  به  شهـر  دربارة 

)فكوهی، 2004(.
كاستلـز در كتاب مسئله شهری دربارة گروههای حاشیه ای در شهرهای درحال توسعه 
می گویـد: »شهرنشینی با آهنگ شتابنده ای گسترش می یابـد و به رغم اینكه امكانات اشتغال 
زیربنایی،  تسهیالت  و  امكانات  نیست،  فراهم  )مهاجران(  تازه وارد  جمعیتهای  برای  مولد 
آلونكهای  و  زاغه ها  قبیـل  از  نامتعارف  محله های  و  سكونتگاهها  فیزیكی،  و  اجتماعی 
حاشیه ای كه از طریق مهاجران تازه وارد و تهی دست برپا شده، به شیوة »خودرو و خودساز« 
به وجود می آیند. او نیز مانند بیشتر دانشمندان آمریكای التین، حاشیه نشینی شهری را مولود 
نابرابریهای اقتصادی-اجتماعی و شهرنشینی ناهمگون و انتقال فقر روستایی به فقر شهری 
از نظر كاستلز، اشغال فضای شهری به وسیله فقر  می داند« )آقابخشی و همكاران، 2003(. 
و حاشیه نشینی دو شكل به خود می گیرد؛ نخست اشكال گتویی كه در آنها مردم حاشیه ای 
می توانند به دور از انظار جریان عمومی اقامت داشته باشند و دیگر این كه حضور آشكار 
این »مردم خیابانی« در منطقه مركزی شهرها نوعی راهبرد پرخطر، اما در عین حال نوعی فن 
بقاست، زیرا به آنها امكان می دهد تنها در آن جا حضور داشته باشند و تنها در آن جا ارتباط 
برقرار كنند؛ یعنی در پی یك شانس باشند یا به كلی از میان بروند )فكوهی، 2004(. كاستلز 

1. Castells
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شهر را نه تنها به عنوان یك مكان مشخص ناحیه شهری بلكه هم چون بخش جدایی ناپذیر از 
فرآیندهای مصرف جمعی در نظر می گرفت كه این فرآیندها نیز خود جنبه ای ذاتی از سرمایه 
داری صنعتی محسوب می شوند. وی بر اهمیت مبارزات گروههای محروم برای تغییر شرایط 
برمی انگیزانند  را  اجتماعی  جنبشهای  سلسله  یك  شهری  مسائل  می كند.  تأكید  زندگی شان 
كه هدفشان بهبود شرایط مسكن، اعتراض به آلوده سازی هوا، دفاع از پاركها و كمربندیهای 
سبز و مبارزه با توسعة ساختمان سازی است كه طبیعت یك ناحیه را تغییر می دهد )گیدنز، 
2002(. به تعبیر كاستلز، جنبش اجتماعی شهری به نوعی كنش جمعی آگاهانه است كه هدف 
آن تغییردادن معنای نهادی شدة شهری علیه منافع و ارزشهای طبقه حاكم است. به نظر او، 
جنبشهای اجتماعی شهری در دوره مدرن با سه موضوع اساسی شكل می گیرند؛ تقاضا برای 
با تأكید بر نقش حكومت محلی  مصرف جمعی، دفاع از هویت فرهنگی و بسیج سیاسی 

)شارع پور، 2010(.

روش
تاكنون دهها مقاله و طرح پژوهشی در حوزه حاشیه نشینی انجام و منتشر شده ولی این 
متفاوتی  بكارگیری روشهای تحقیق  نظری رشته های مختلف و  مبانی  بر  تكیه  با  مطالعات 
انجام شده اند. پژوهش كنونی با هدف مرور و بررسی یافته های برخی از پژوهشهای مهم 
در حوزه حاشیه نشینی انجام شده است. ابزار روشی تحقق چنین هدفی، یكی از روشهای 
نوعی مطالعه و تحلیل  نظام مند است كه  یعنی مرور  برای مرور تحقیقات گذشته،  متداول 
ثانویه مطالعات پیشین است. مرورهای نظام مند، پژوهشهای انجام شده درباره یك موضوع 
خاص را به صورت مفید و مختصر در اختیار می گذارند و برخالف رویكرد سنتی برای مرور 
مقاالت، مانند پژوهشهای اولیه از اصول و عقاید دقیق و سخت گیرانه ای متابعت می كنند. 
رویكرد آنها كامال نظام مند بوده و روش انجام آنها نیز به صورت از پیش طراحی شده در 
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دارای  مرور  این  دیگران، 2006(.  و  است )رجب نژاد  نظام مند مشخص شده  مرور  پرتكل 
ساخت و مبتنی بر قواعد مشخصی است. باید اضافه كرد این روش در پی تجزیه وتحلیل 
اطالعات برگرفته از پژوهشهای مختلف و سازمانها نیست، بلكه می خواهد از درهم آمیختن، 
یكدست كردن و مقایسه یافته های آن تحقیقات برای پاسخگویی به پرسشهای تحقیق استفاده 
كند. مرور نظام مند در پی استقرار و تركیب پژوهشها و شواهدی است كه بر پرسش خاصی 
متمركز است. این كار با توسل به رویه ها و فرایندهای سازمان یافته، شفاف، رسمی، واضح 
و بازیافت پذیر صورت می گیرد. مرور نظام مند صرفًا به بازنگری در پیشینه پژوهش محدود 
نیست و این مرور و بازنگری برای سطوح، حوزه ها و اهداف متفاوتی قابل استفاده است 
)قاضی طباطبایی و ودادهیر، 2010(. رایت و همكاران فرایند 7 مرحله ای را در مرور نظام مند 
پژوهش شكل گرفت  تیم  اینكه  از  بعد  است  معتقد  نیكلسون  كه  در حالی  می كنند  مطرح 
فعالیت الزم است )صفاری و دیگران،  افراد مشخص گردید 6 مرحله  از  و نقش هر یك 
2017(. مراحل كار به شكل اقدام هماهنگ برای شناسایی نظام مند همه پژوهشها، مقاالت، 
پروژه های تحقیقاتی، كتابهای در دسترس، ارزیابی این پژوهشها و سنتز داده های و یافته های 
آنها است )كالنتری و دیگران، 2009(. مرور نظام مند برای پاسخگویی به یك سوال پژوهشی 
مشخص و با استفاده از یك روش علمی برنامه ریزی شده مطالعات مرتبط با سوال مورد نظر 
را مورد بررسی قرار می دهد. ساختار كلی یك مرور نظام مند عبارت است از جستجو و یافتن 
مطالعات مربوطه، ارزیابی آنها بر اساس معیارهای مشخص، تلفیق نتایج و ارائه یافته ها به طور 

موجز و شفاف )صفاری و دیگران، 2017(.
جامعه آماری این مطالعه شامل پژوهشهایی است كه از جوانب و ابعاد مختلف به موضوع 
»حاشیه نشینی«،  واژه های  كلید  نخست  درگام  منظر  همین  از  پرداخته اند.  »حاشیه نشینی« 
و  مراكز  كتابخانه ها،  در  غیرقانونی«  »سكونتگاههای  و  غیررسمی«  »اسكان  »آلونك نشینی« 
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پایگاه اطالعات علمی  ایرانی،  بانك اطالعات نشریات و مجالت  بانكهای علمی از جمله 
ورود  معیارهای  به  توجه  با  و  اتمام جستجو  از  پس  نور شد.  پایگاه مجالت تخصصی  و 
مطالعات  معیارهای ورود  انتخاب شدند.  مطالعه  اهداف  با  مطالعات  مرتبط ترین  و خروج، 
شامل انجام پژوهش در كشور ایران، انتشار مطالعه به زبان فارسی، تمام متن بودن مطالعات 
كامل  متن  به  نداشتن  دسترسی  به  محدود  نیز  مطالعه  از  معیارهای خروج  بود.  )مقاالت(، 
چارچوب  از  برخورداری  عدم  و  محقق  بررسی  مورد  كلیدواژگان  بر  تمركز  عدم  مطالعه، 
نظری واضح و مشخص بود. حاصل جستجوی باال، 255 مطالعه بود كه در مرحله اول، 100 
مطالعه به دلیل چاپ در نشریات غیرمعتبر حذف شدند؛ در مرحله دوم، 55 مطالعه به علت 
تكراری بودن از بررسی خارج شدند. این فرایند ادامه پیدا كرد تا اینكه در سومین مرحله از 
این فرآیند، چكیده 100 باقی مانده به طوركامل بررسی شد. سپس 65 مطالعه مرتبط با هدف 
مطالعه، شناسایی و انتخاب شدند و از بین آنها، 40 مطالعه كه از كیفیت الزم برخوردار بودند، 

انتخاب شد و به شكل خالصه طبق جدول )1( ارائه شدند.
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جدول )1( پژوهشهای پیشین داخلی در زمینه حاشیه نشینی

خالصه یافته هامیدان و نمونهروشمحقق

-
ولی آباد اراک؛پیمایش1375

400 نفر

اوقات فراغت ساكنان این مناطق بر مبنای تماشای 
تلویزیون، گوش دادن به رادیو و دیدار خویشاوندن 
سپری می شود و اهالی از خدمات رفاهی چندانی 
بهره نمی برند. از سوی دیگر شهرداری این محله 
را جزء محدوده شهری نمی داند و خدمات رسانی 
برای این منطقه انجام نمی دهد و سازمانهای دولتی 

هم همین رویه را در پیش گرفته اند.

پارسا پژوه 
توصیفی- )2002(

اسالم آباد كرجتحلیلی

ساكنان این محله افراد توانمند هستند كه توانسته اند 
با گذر زمان، با كمترین امكانات، به گونه ای 

خردمندانه، بهترین سازگاری را در شكلی كامال 
هنجاری با شرایط فقر و محرومیت ایجاد كنند.

قرخلو و 
شریفی 
)2003(

عین 2 اهواز؛پیمایش
384 نفر

بررسی الگوی بهره برداری از زمین در این محله 
نشان دهنده عدم تعادل شدید میان سرانه های وضع 
موجود و شاخصهای استاندارد می باشد. به طوری 

كه در برخی كاربریها نظیر فضای سبز، این سرانه ها 
به حداقل رسیده اند و لذا هرگونه برنامه ریزی 
جهت توسعه این منطقه بدون ارتقا سرانه های 

مذكور میسر نمی باشد.

ابراهیم زاده و 
دیگران
)2004(

توصیفی- 
تحلیلی

كریم آباد؛
زاهدان

یك سوم جمعیت شهری حاشیه نشین می باشند 
و بخش زیادی از جمعیت آن در فقر و بیكاری 
مطلق به سر می برند كه این امر منجر به افزایش 

سكونتگاههای غیررسمی و ناهنجاریهای فضایی- 
كالبدی در سطح شهر گردیده است.
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عریضی 
و دیگران 
)2003(

ارزنان و دارک پیمایش
اصفهان؛ 384 نفر

ارتباط حاشیه نشینی با متغیرهای مشاركتهای 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، انواع انحراف، 
مشكالت اقتصادی تأیید شد، ولی ارتباط 

حاشیه نشینی و كار كودكان مورد تأیید قرار 
نگرفت.

احمدی و 
ده پیاله شیرازپیمایشایمان )2005(

رابطه معنی داری بین حاشیه نشینی و مولفه های 
فرهنگ فقر نظیر عدم تمایل به پس انداز، احساس 

سرشكستگی و میل به انزوا و كمبود حمایت 
خانواده است.

نیسی و 
شریفی 
)2005(

قلعه چنان اهواز؛پیمایش
266 خانوار

مهاجران )عمدتا روستایی( معموال دور از چشم 
مسئولین امور شهر در زمینهای تصرفی اطراف 

شهرها، محالت حاشیه نشین را بوجود می آورند. 
مناطق حاشیه نشین تهدید كننده سالمت، امنیت، 
شان، اخالق و رفتار عمومی ساكنان خود است و 
باعث ایجاد مشكالت اجتماعی، فساد، بیكاری و 

بسیاری از مسائل دیگر می شود.

نبوی و 
همكاران 
)2006(

شهر اهواز؛پیمایش
384 نفر

بیكاری و عدم دسترسی به امكانات تحصیلی 
از علل دافعه های اقتصادی محل سكونت قبلی 
شناخته شده اند. هم چنین، جنگ تحمیلی، روابط 
خویشاوندی و اختالفات و درگیریهای قومی از 
مهمترین عوامل دافعه های اجتماعی و فرهنگی 
محل سكونت قبلی حاشیه نشینان بوده است و 

امید به یافتن موقعیت شغلی مناسب تر و استقاده 
از اراضی ارزان قیمت از انگیزه های اصلی آنان به 

حساب می آید.
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ربانی و 
همكاران 
)2006(

شهر اهواز؛پیمایش
350 نفر

درباره شهر اهواز باید گفت كه مهاجرتهای گسترده 
از روستاها و شهرهای اطراف سبب گسترش 

حاشیه نشینی در اطراف این كالن شهر شده است. 
در این روستاها و مناطق شهری، عوامل دافعه ای 
مانند شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی بسیار 

برجسته اند.

نقدی 
همدان؛پیمایش)2006(

525 نفر

نتایج نشان می دهد تعداد زیادی از روستانشینان در 
سالهای گذشته به شهر همدان مهاجرت كرده اند و در 
حاشیه شهر ساكن شده اند. بیشتر آنان از محل زندگی 

جدید خود رضایت ندارند و احساس تعلق میان آنها در 
سطح پایینی است. بخش زیادی از مطالبات و توقعات 
آنها از مسئولین با بهبود زیرساختها و امكانات محالت 

قابل رفع است.

هزارجریبی 
و دیگران 
)2007(

كرمانشاه؛پیمایشی
71 نفر

حاشیه نشینی با وقوع جرایم اجتماعی همبستگی 
باالیی دارد.

فخاری و 
همكاران
)2008(

تبریز؛كیفی
34 نفر

تقابالت بین نسلی، پیامدهای ناگوار فرهنگ 
مردساالری اقتدارگرایانه بر سالمت جسمی و 
روحی زنان و تضاد هنجاری میان انتظارات 

خانواده های سنتی گسترده و خانواده های هسته ای 
تحت عنوان كلی تضادهای دوگانه در حیات 

مهاجرین طبقه بندی و بیان شدند.

حسین زاده و 
دیگران
)2008(

بهبهان؛پیمایش
250 نفر

این شهر در شرق استان خوزستان و در مرز 
استان كهگیلویه و بویراحمد و فارس، پذیرای 
مهاجرتهای ساكنان روستاهای همجوار از این 

استانها و همچنین مناطق روستایی اطراف است. 
خشكسالیهای مداوم، بیكاری و نبود فرصتهای 
شغلی مناسب از مهم ترین عوامل مهاجرت به 

بهبهان هستند.
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محمدی 
و دیگران 
)2008(

كوهدشت؛پیمایش
85 خانوار

عدم برخورداری از سیستم دفع فاضالب شهری و 
چالشهای اقتصادی از جمله بیكاری و درآمد ناكافی 

از مهمترین مشكالت ساكنین این مناطق است.

زیاری و 
نوذری
)2008(

پیمایش- 
همبستگی

منبع آب اهواز؛
250 نفر

در تحلیل داده ها شاخصهای اجتماعی در اولویت 
اول، شاخصهای مدیریتی در اولویت دوم، 

شاخصهای خدماتی و بهداشتی در اولویت سوم 
و چهارم، عامل قانونی و شاخصهای كالبدی در 
اولویت پنجم و ششم، شاخصهای اقتصادی در 
اولویت هفتم و شاخصهای زیست محیطی در 

اولویت هشتم ساماندهی و توانمندسازی كوی منبع 
آب ذكر شده است.

الدن مقدم و 
دیگران
)2009(

حاشیه تهران؛پیمایش
220 نفر

ضعف ساختار اقتصادی مهمترین مولفه و در 
جایگاه نخست، ضعف نظام برنامه ریزی و مدیریت 
شهری در رتبه دوم، عدم حمایت و هدایت دولتی 
در جایگاه سوم، حوداث سیاسی در جایگاه چهارم، 
بالیای طبیعی در جایگاه پنجم و حوادث اجتماعی 

در جایگاه ششم تأثیرگذار معرفی شده اند.

ربانی و 
ربیعی

)2010(

توصیفی- 
تحلیلی

اصفهان؛
100 نفر

پایین بودن سطح اعتماد اجتماعی و همچنین فقدان 
روابط اجتماعی صمیمی و نزدیك، از یك سو و 
ناامن بودن محل سبب شده كه بافت اجتماعی 
چندپاره باشد. ساكنان محالت همجوار به این 

محالت نگرش منفی دارند و هویت قومی ساكنان 
محله بسیار قوی است
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شیعه و 
دیگران
)2011(

سهرابیه كرج؛پیمایش
480 نفر

مهاجران وارد شده به این محله اغلب فاقد مهارت 
شغلی بوده اند و با توجه به باال بودن نرخ ساخت و 
ساز در این محله نزدیك به 33 درصد از شاغالن 

به عنوان كارگر ساختمانی یا نقاش ساختمان 
مشغول به كار هستند. باقی افراد نیز كارگران 

كارگاهی و صنعتی هستند و یا اینكه به كشاورزی 
و دامداری مشغول اند.

موحد و 
ظریفی
)2011(

كتابخانه ای

8 منطقه 
حاشیه نشین شهر 

اهواز
-

این مناطق از نظر سرانه ها و معیارهای جمعیتی، 
آموزشی، اجتماعی، كالبدی و مسكن دارای حداقل 
شرایط مناسب برای زیست هستند، نرخ بیكاری 
بسیار باالست و اكثر خانوارها زیر خط فقر هستند.

امان پور و 
ظریفی
)2011(

كتابخانه ای
آل صافی و زوویه 
و عین2 شهر اهواز

351

حل مشكالت مناطق حاشیه نشین نه تنها در سطح 
محلی بلكه باید در برنامه های ملی و منطقه ای در 
نظر گرفته شود، دولت و نهادهای مسئول باید از 
طریق برنامه ریزی، تدوین استراتژی عمران شهری 
و آماده سازی برنامه اسكان كم درآمدها و ایجاد 
اشتغال برای آنان معضالت موجود را تخفیف 

دهند.

موحد و 
دیگران
)2014(

توصیفی تحلیلی 
GIS

مالشیه اهواز

رشد منطقه مورد مطالعه به سه دوره زمانی تقسیم 
می شود. دو مرحله از آن كه بیش ترین رشد مربوط 
به آنهاست مربوط به جنگ و تأثیراتی كه این پدیده 

بر ساكنان مناطق جنگ زده داشته، دارد. نتایج 
پژوهش نشان می دهد عامل جنگ در شكل گیری و 
گسترش روستای مالشیه نقش بارزی داشته است. 
اما در مراحل بعدی سایر عوامل مانند گسترش 
خدمات دولتی و خشكسالی نیز تأثیرگذار بوده اند.
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اسماعیلی و 
امیدی

)2012(
اهوازكیفی

درک و تجربه حاشیه نشینان از سكونت در این 
مكان دقیقًا همان دركی نیست كه پژوهش گران، 
سیاست گذاران و عامه مردم از آن تجربه دارند. 

گرچه این به معنای مثبت بودن پدیده حاشیه نشینی 
از دیدگاه ساكنان نیست، روشن است كه تجربه 

حاشیه نشین بودن همه را می آزارد.

فخاری و 
همكاران
)2008(

تبریز؛كیفی
34 نفر

تقابالت بین نسلی، پیامدهای ناگوار فرهنگ 
مردساالری اقتدارگرایانه بر سالمت جسمی و 
روحی زنان و تضاد هنجاری میان انتظارات 

خانواده های سنتی گسترده و خانواده های هسته ای 
تحت عنوان كلی تضادهای دوگانه در حیات 

مهاجرین طبقه بندی و بیان شدند.

حسین زاده و 
دیگران
)2008(

بهبهان؛پیمایش
250 نفر

این شهر در شرق استان خوزستان و در مرز 
استان كهگیلویه و بویراحمد و فارس، پذیرای 
مهاجرتهای ساكنان روستاهای همجوار از این 

استانها و همچنین مناطق روستایی اطراف است. 
خشكسالیهای مداوم، بیكاری و نبود فرصتهای 
شغلی مناسب از مهم ترین عوامل مهاجرت به 

بهبهان هستند.

محمدی 
و دیگران 
)2008(

كوهدشت؛پیمایش
85 خانوار

عدم برخورداری از سیستم دفع فاضالب شهری 
و چالشهای اقتصادی از جمله بیكاری و درآمد 
ناكافی از مهم ترین مشكالت ساكنین این مناطق 

است.
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زیاری و 
نوذری
)2008(

پیمایش- 
همبستگی

منبع آب اهواز؛
250 نفر

در تحلیل داده ها شاخصهای اجتماعی در اولویت 
اول، شاخصهای مدیریتی در اولویت دوم، 

شاخصهای خدماتی و بهداشتی در اولویت سوم 
و چهارم، عامل قانونی و شاخصهای كالبدی در 
اولویت پنجم و ششم، شاخصهای اقتصادی در 
اولویت هفتم و شاخصهای زیست محیطی در 

اولویت هشتم ساماندهی و توانمندسازی كوی منبع 
آب ذكر شده است.

الدن مقدم و 
دیگران
)2009(

حاشیه تهران؛پیمایش
220 نفر

ضعف ساختار اقتصادی مهمترین مولفه و در 
جایگاه نخست، ضعف نظام برنامه ریزی و مدیریت 
شهری در رتبه دوم، عدم حمایت و هدایت دولتی 
در جایگاه سوم، حوداث سیاسی در جایگاه چهارم، 
بالیای طبیعی در جایگاه پنجم و حوادث اجتماعی 

در جایگاه ششم تأثیر گذار معرفی شده اند.

ربانی و 
ربیعی

)2010(

توصیفی- 
تحلیلی

اصفهان؛
100 نفر

پایین بودن سطح اعتماد اجتماعی و همچنین فقدان 
روابط اجتماعی صمیمی و نزدیك، از یك سو و 
ناامن بودن محل سبب شده كه بافت اجتماعی 
چندپاره باشد. ساكنان محالت همجوار به این 

محالت نگرش منفی دارند و هویت قومی ساكنان 
محله بسیار قوی است

شیعه و 
دیگران
)2011(

سهرابیه كرج؛پیمایش
480 نفر

مهاجران وارد شده به این محله اغلب فاقد مهارت 
شغلی بوده اند و با توجه به باال بودن نرخ ساخت و 
ساز در این محله نزدیك به 33 درصد از شاغالن 

به عنوان كارگر ساختمانی یا نقاش ساختمان 
مشغول به كار هستند. باقی افراد نیز كارگران 

كارگاهی و صنعتی هستند و یا اینكه به كشاورزی 
و دامداری مشغول اند.



      108      108

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هجدهم، زمستان ۹7، شماره 71

Social Welfare Quarterly, Vol 18, Winter 2018, No 71

      108      108

خالصه یافته هامیدان و نمونهروشمحقق

موحد و 
ظریفی
)2011(

كتابخانه ای

8 منطقه 
حاشیه نشین شهر 

اهواز
-

این مناطق از نظر سرانه ها و معیارهای جمعیتی، 
آموزشی، اجتماعی، كالبدی و مسكن دارای حداقل 
شرایط مناسب برای زیست هستند، نرخ بیكاری 
بسیار باالست و اكثر خانوارها زیر خط فقر هستند.

امان پور و 
ظریفی
)2011(

كتابخانه ای

آل صافی و زوویه 
و عین 2 شهر 

اهواز
351

حل مشكالت مناطق حاشیه نشین نه تنها در سطح 
محلی بلكه باید در برنامه های ملی و منطقه ای در 
نظر گرفته شود، دولت و نهادهای مسئول باید از 
طریق برنامه ریزی، تدوین استراتژی عمران شهری 
و آماده سازی برنامه اسكان كم درآمدها و ایجاد 
اشتغال برای آنان معضالت موجود را تخفیف 

دهند.

موحد و 
دیگران
)2014(

توصیفی تحلیلی 
GIS

مالشیه اهواز

رشد منطقه مورد مطالعه به سه دوره زمانی تقسیم 
می شود. دو مرحله از آن كه بیش ترین رشد مربوط 
به آنهاست مربوط به جنگ و تأثیراتی كه این پدیده 

بر ساكنان مناطق جنگ زده داشته، دارد. نتایج 
پژوهش نشان می دهد عامل جنگ در شكل گیری و 
گسترش روستای مالشیه نقش بارزی داشته است. 
اما در مراحل بعدی سایر عوامل مانند گسترش 
خدمات دولتی و خشكسالی نیز تأثیرگذار بوده اند.

اسماعیلی و 
امیدی

)2012(
اهوازكیفی

درک و تجربه حاشیه نشینان از سكونت در این مكان 
دقیقاً همان دركی نیست كه پژوهشگران، سیاست گذاران 

و عامه مردم از آن تجربه دارند. گرچه این به معنای 
مثبت بودن پدیده حاشیه نشینی از دیدگاه ساكنان 

نیست، روشن است كه تجربه حاشیه نشین بودن همه 
را می آزارد.
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نقدی و زارع
جعفرآباد كرمانشاه؛پیمایش)2012(

374

بین زنان و مردان در نمونه مورد بررسی از لحاظ 
نگرش به وجود آسیبهای اجتماعی تفاوت معنی داری 
وجود نداشت اما نگرش به وجود آسیب اجتماعی بر 
حسب سطح تحصیالت تفاوت معنی داری نشان داد. 

یعنی پاسخگویانی كه از سطح تحصیالت باالتری 
برخوردارند نگرش آنها به وجود آسیبهای اجتماعی 
متفاوت از كسانی است كه دارای سطح تحصیالت 

پائین تری هستند.

زنگی آبادی 
و دیگران
)2012(

احمدآباد تبریز؛پیمایش
322 نفر

از دالیل بسیار مهم حاشیه نشینی در شهر تبریز 
می توان به بیكاری، درآمد كم، اجاره مسكن و 
مهاجرت گسترده از محیط های شهری كوچك 

و روستاهای استان اشاره كرد كه ناشی از عوامل 
اقتصادی و دافعه اجتماعی و فرهنگی در محل 

سكونت قبلی بوده است. و این امر موجب بروز 
انواع ناهنجاریهای شهری مانند اشتغال افراد 

حاشیه نشین در مشاغل كاذب، وجود ساخت و 
سازهای غیرمجاز، افزایش جرم و جنایت، اثرات 
نامطلوب فرهنگی و آلودگی محیط زیست شهری 

شده است.

خزایی و 
زیویار
)2012(

كوی سیاحی اهوازتوصیفی تحلیلی
-

حل مشكالت حاشیه نشینان و كاهش تأثیرات این پدیده 
شوم كه بدنبال خود، نابهنجاریهای اجتماعی و بزهكاری 
را برای شهرها به ارمغان می آورد. متأثر از همین عوامل 

آمار جرم در این محله باالست.

مسعود و حق 
وردیان
)2012(

رشت؛پیمایش
350 نفر

محدوده مورد مطالعه از پتانسیل باالیی در زمینه 
همكاری و تعاون برخوردار است. و همچنین رابطه 

معناداری بین سرمایه اجتماعی و توانمندسازی 
وجود دارد. و با توجه به لزوم بهسازی و احیای 
محله می توان از سرمایه اجتماعی به عنوان اهرمی 

توانمند استفاده كرد.
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شاطریان و 
اشنویی
)2013(

محله پمپیها كاشان؛پیمایش
300 نفر

مطالعه دقیق حاشیه نشینی بدون توجه و تمركز بر 
عوامل دافعه و جاذبه جمعیت در مبدا و مقصد 

امكان پذیر نیست و تأثیر شرایط اقلیمی و فقدان 
فرصتهای شغلی در مناطق اطراف شهر كاشان 

سبب شده است این منطقه برای سكونت جذابیت 
بیشتری پیدا كند.

مركز 
تحقیقات 
زندانهای 
خوزستان 
)2002(

شهر اهواز؛پیمایش
23695

میزان ارتكاب بزهكاری در مناطق عشایری و 
روستایی، به نسبت جمعیت آنها كمتر از مناطق 

شهری است همچنین میزان ارتكاب جرم در مناطق 
حاشیه نشین شهرها )از جمله اهواز( بیشتر از سایر 

مناطق شهری است.

صابری فر
منطقه كارگران پیمایش)2010(

بیرجند؛ 500 نفر

مهاجرتهای روستا- شهری، ضعف توان مالی 
ساكنان ناحیه به همراه ناتوانی مسئوالن در 

ساماندهی این وضعیت، سبب پیدایش حاشیه نشینی 
و بروز ناهنجاریهای متعدد شده است.

مشایخی
شیرآباد زاهدان؛پیمایش)2014(

155 نفر

در به وجود آوردن پدیده اسكان غیر رسمی در 
شیرآباد، عواملی از جمله مهاجرپذیری باالی شهر 
زاهدان و اسكان تعداد زیادی از مهاجران تهیدست 

در این ناحیه كه عمدتًا ناشی از اقتصاد سیاسی 
فضاست مؤثر می باشد. به عالوه این پدیده به نوبه 

خود، پیامدهای كالبدی و اجتماعی - اقتصادی 
بسیار نامطلوبی را در ناحیه شیرآباد ایجاد كرده 

است.
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پوراحمد و 
دیگران
)2014(

نپه ماالن سقزپیمایش
351 نفر

از چالشها و مشكالت حاشیه نشینی در توسعه 
پایدار شهر سقز می توان به بیكاری، ضعف در 
بخش مسكن محله، پایین بودن دسترسی به 

خدمات شهری، ضعف تجهیزات و تاسیسات و 
پایین بودن سرانه های زمین شهری اشاره كرد. در 
این ارتباط، راهبرد توسعه پایدار به عنوان عاملی 
راهگشا در این زمینه كمتر مورد توجه واقع شده 

است.

سهرابیان
پیمایش)2014(

علی آباد و گل 
سفید خرم آباد

384

فرضیه های پژوهش عبارت بودند از رابطة 
متغیرهای دافعه های اقتصادی محل سكونت قبلی، 
دافعه های اجتماعی- فرهنگی محل سكونت قبلی، 
جاذبه های اقتصادی شهر و جاذبه های اجتماعی- 
اقتصادی شهر با متغیر وابسته )حاشیه نشینی( كه 
پس از بررسی و مطالعه آنها، نتایج پژوهش نشان 
داد كه هر چهار فرضیة تحقیق مورد تأئید واقع 

شدند.

ملكی و 
دیگران
)2014(

كتابخانه ای
حصیرآباد، زرگان 

و كوی علوی
-

سه منطقه مورد بررسی، دارای طیف وسیعی از 
مشكالت و چالشها هستند كه فقدان برنامه ریزی 
و ناهماهنگی مدیریتی و قانونی و ابعاد گسترده 
معضالت مرتبط با حاشیه نشینی در این مناطق 

مشهود است. نرخ بیكاری در این مناطق باالست و 
جمعیت حاشیه نشینان در حال افزایش است.

اورک و 
رهایی
)2015(

منبع آب اهوازتركیبی
1113 خانوار

این محله هم اكنون با مسائل متعدد كالبدی، اجتماعی، 
اقتصادی و زیست محیطی مواجه است كه می توان به 
ساخت و سازهای غیر مجاز، نداشتن پروانه ساخت و 
سند قانونی، نارسایی خدمات شهری، آلودگی زیست 
محیطی، بیكاری و... و مواردی از آن دست در منطقه 

اشاره كرد.
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مرادی و 
دیگران
)2016(

پیمایش
آل صافی و زوویه 

اهواز
375 نفر

حاشیه نشینی در مناطق مختلف اهواز متأثر از 
سوء مدیریت و عولمل فرهنگی و اجتماعی مانند 

مهاجرت گسترش یافته است.
رضایی و 
همكاران
)2016(

پیمایش
محالت 

حاشیه نشین شیراز
383 نفر

بین تعادل اجتماعی، امنیت اجتماعی و گسترش 
حاشیه نشینی رابطه معكوسی وجود دارد و هرچه 

میزان و تعداد حاشیه نشینان.

دوستی و 
پارسا

)2017(
شهر اهوازپیمایش

55 نفر از جوانان

هر چه اعتماد و مشاركت متقابل و تعهدات و میزان 
مقید بودن به ارزشهای حاشیه نشینان )سرمایه اجتماعی( 
باالتر رود بزهكاری كمتر می شود. همچنین با باال رفتن 
پایگاه اجتماعی حاشیه نشینان از میزان بزهكاری آنان 

كاسته می شود.

ملكی و 
حاتمی
)2017(

مسجدسلیمانپیمایش
350 نفر

در تدوین برنامه ساماندهی و توانمندسازی مناطق 
حاشیه نشین محدوده مورد مطالعه: عامل مسكن و 
تسهیالت آن، عامل اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و 
آسیبهای اجتماعی، عدم تعلق و روحیه شهروندی 

را باید در اولویتهای برنامه های خود قرار دهند.

برادران و 
دیگران
)2017(

اسالمشهركیفی
با عقب نشینی فزاینده دولت به عنوان رسمی ترین نهاد 
مداخله در حوزهی سیاست گذاری مسكن شاهد عدم 

موفقیت برنامه های اجرا شده هستیم.

شریفی و 
قدوسی فر
)2017(

قلعه چنان اهوازپیمایش
266

ساماندهی و بهسازی محالت حاشیه ای اهواز 
راهكارهای مناسبی جهت برخورد با معضل 

حاشیه نشینی در محله قلعه چنعان است. توانمندسازی 
به وسیله ایجاد اشتغال، گسترش بهداشت، آموزش، 
ایجادمسكن مناسب و مشاركت مردم بهترین راه 

ساماندهی و بهسازی محالت حاشیه ای اهواز به ویژه 
محله قلعه چنعان است
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یافته ها

مشخصات کلی پژوهشهای مورد مطالعه
نتایج طبقه بندی پژوهشها نشان داد كه بازه زمانی 1391 تا 1396 بیشترین تعداد مطالعات 
در حوزه حاشیه نشینی را با 47/5 درصد به خود اختصاص داد. در ادامه دوره زمانی -1386
با 25 درصد  دوره 1385-1375  به  مربوط  مطالعات  و  داشت  قرار  با 27/5 درصد   1390
پژوهشگران  استفاده  مورد  روش  تحلیل  همچنین  داشتند.  قرار  بعدی  جایگاه  در  مطالعات 
حوزه حاشیه نشینی نشان داد پیمایش با 70 درصد در جایگاه نخست قرار دارد و غالب ترین 
روش مورد استفاده بود. این در حالی است كه فقط 10 درصد مطالعات انجام گرفته با روش 
كیفی انجام شده بود. برای سهولت در فهم نتایج و در جهت تلخیص آنها، پژوهشها در سه 
بیشترین  تقسیم بندی شده اند.  مناطق شهری  یا  و محالت  و شهرستانی  استانی  ملی،  گروه 
درصد مربوط به مطالعات مربوط به سطح محالت و اجتماعات كوچك و با 65 درصد بوده 
است و در مرتبه بعدی مطالعات استانی با 20 درصد قرار دارند. نهایتًا از منظر چارچوب 
نظری مورد استفاده و با توجه به غالب بودن محققان رشته های جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
بیشترین فراوانی )40 درصد( را در مطالعات مورد بررسی، موارد مرتبط با این رشته و سپس 

حوزه جامعه شناسی )بیش از 32 درصد( به خود اختصاص داده است.
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جدول )2( یافته های توصیفی پژوهشهای داخلی

فراوانیدرصدسالمتغیر

پوشش زمانی

1375-13852510

1386-139027/511

1391-139647/519

روش تحقیق

7028پیمایش

7/53كیفی

2/51تركیبی

12/55توصیفی تحلیلی

7/53كتابخانه ای

چارچوب 
نظری

4018جغرافیایی )قطب رشد و...(

52مهاجرت

توسعه )وابستگی- نوسازی- 
نظام جهانی(

17/57

جامعه شناسی شهری )پارک- 
گر- كلینارد(

32/513

جامعه آماری

156ملی

208استانی/ شهرستانی

6526محله/ منطقه در حریم شهر
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متغیرهای مورد بررسی
كاربست  )3( می توان گفت  مندرج در جدول  نتایج  و  انجام شده  بررسیهای  مبنای  بر 
حاشیه نشینی به عنوان متغیر وابسته با 40 درصد، در رتبه اول قرار دارد و توصیف و تحلیل 
شرایط حاشیه نشینی با 32/5 درصد در جایگاه دوم قرار دارد. در رتبه سوم نیز استفاده از 
حاشیه نشینی به عنوان متغیر مستقل است كه 27/5 درصد از پژوهشها را به خود اختصاص 

داده است.
جدول )3( نقش حاشیه نشینی در پژوهشهای مورد بررسی

مقاالت و گزارشهای مورد بررسیدرصدفراوانیمتغیر

حاشیه نشینی به عنوان 
1640متغیر وابسته

احمدی و ایمان )2005(، الدن مقدم )2009(، زنگی 
آبادی و دیگران )2005(، فرخلو و شریفی )2004(، ربانی 

و دیگران )2006(، نبوی و دیگران )2006(، فخاری و 
دیگران )2008(، حسین زاده و دیگران )2008(، زیاری 
و دیگران )2008(، موحد و ظریفی )2011(، شاطریان و 
اشنویی )2013(، پوراحمد و دیگران )2014(، مشایخی 
)2014(، برادران و دیگران )2017(، شریفی و قدوسی 

)2017(، ملكی و حاتمی )2017(.

حاشیه نشینی به عنوان 
1127/5متغیر مستقل

هزارجریبی و دیگران )2007(، نقدی )2006(، ابراهیم 
زاده و دیگران )2004(، شیعه و دیگران )2011(، خزایی 
و زیویار )2011(، فتحی و دیگران )2012(، سهرابیان 

)2014(، امانپورودیگران )2014(، اورک و رهایی 
)2017(، رضایی و دیگران )2016( دوستی ایرانی و 

پارسا )2017(.

توصیف و تحلیل 
1332/5شرایط حاشیه نشینی

 پارساپژوه )2002(، نیسی و شریفی )2005(، محمدی 
و دیگران )2008(، صابری فر )2010(، اسماعیلی و 

امیدی )2012(، نقدی و زارع )2011(، امانپور و دیگران 
)2012(، نقدی )2012(، ملكی و دیگران )2014(، مرادی 

و دیگران )2016(.
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نظریات و دیدگاههای مورد بررسی
خالصه دیدگاههای مطرح شده در مقاالت نشان دهنده تنوع رویكردهای مورد استفاده 
نزد پژوهشگران است، با این وجود سهم رویكردهای جغرافیایی و اكولوژیكی بیشتر از سایر 

موارد است.
جدول )4( خالصه دیدگاهها و محورهای مطالعه محله های حاشیه نشین

محقق )سال(محورهای مطالعهدیدگاهها

دیدگاه اكولوژی 
و بوم شناختی

تغییر كاربری اراضی و نحوه بهره برداری
عدم مدیریت بخش مسكن و استفاده نامناسب 

از آن
فزونی تقاضا در بخش مسكن بر عرضه

زاهد زاهدانی )1990( قرخلو و 
شریفی )2003(. احمدی و ایمان 
)2005(، نقدی )2006(، ربانی و 

همكاران )2006(، نبوی و همكاران 
)2006(، نقدی و زارع )2012(، 

سهرابیان )2014(، مرادی و دیگران 
)2016(، شاطریان و اشنویی )2013(، 
موحد و دیگران )2014(، امان پور 
و ظریفی )2012(، شیعه و دیگران 

.)2011(

دیدگاههای 
مرتبط با 
مهاجرت

مهاجرتهای روستایی
تجربه مهاجرتهای گسترده به دلیل عوامل مؤثر 

در مقصد و مبدا
فقدان مدیریت محلی و روستایی

عدم جذب جمعیت مهاجر در بخش رسمی 
اقتصاد

دوستی و پارسا )2017(، فتحی و 
دیگران )2012(، نیسی و شریفی 

.)2005(

دیدگاه نیازهای 
اساسی

رنج ناشی از عدم رفع نیازهای اولیه
مهاجرت روستاییان

ناتوانی در تأمین مسكن

شیخی )2003(، صرافی )2003(، 
اسماعیلی و امیدی )2012(.
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محقق )سال(محورهای مطالعهدیدگاهها

دیدگاه لیبرال
دیدگاه رادیكال

توجه به فقر و راهكارهای مواجهه با آن
عدم تعادل فضایی در شهر

فاصله درآمدی دهكهای اقتصادی ساكن در 
شهر

سیاستهای اقتصادی نظام سرمایه داری
توجه به مصرف در شهر

وضعیت خدمات و امكانات زیربنایی

زنگی آبادی و دیگران )2012(، 
ملكی و حاتمی )2017(، ایراندوست 
و صرافی،2007( ( ملكی و دیگران 

)2014(، پوراحمد و دیگران )2014(، 
مشایخی و دیگران )2014(، زیاری و 

نوذری )2008(.

وابستگی مركز به پیرامونمكتب وابستگی
افزایش شهرنشینی و رشد شهرها

ایراندوست )2010( پیران )1991( 
حسین زاده و دیگران )2008(، الدن 
مقدم و دیگران )2010(، ایراندوست 

و همكاران )2014(.

رویكرد 
توانمندسازی

تأكید بر جلب مشاركت سازنده مردم
جایگزینی مهارت آموزی به جای نیازهای 

اساسی

خزایی و زیویار )2012(، شریفی و 
قدوسی )2017(.

تحلیل و بررسی نقادانه پژوهشهای انجام شده

1- تنوع دیدگاهها و روش تحقیق
مرور مطالعات تحلیل شده نشان می دهد به موازات گسترش شهرهای جدید و مهاجرت 
بافت  درون  یا  و  اطراف  در  نامناسبی  روستایی، سكونتگاههای  مناطق  از  گسترده جمعیت 
قدیم شهرها شكل گرفت كه با نامهای مختلف شناخته می شوند. این محالت حاشیه نشین، 
در پژوهشهای انجام شده رشته های مختلف دانشگاهی در ایران مورد توجه قرار گرفته اند 

و سعی محققان بر این بود تبیین دقیقی از پدیده حاشیه نشینی بدست آورند. تحلیلهای ارائه 
شده در این مقاالت یا حاشیه نشینی را پدیده ای متأثر از الحاق غیراصولی روستاهای بیرون 
از حریم شهر دیده اند و یا آن را بستری برای ایجاد بزه و جرم می دانند و باورشان این است 
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دهه ها بی توجهی به مناطق روستایی سبب شكل گیری و گسترش پهنه مناطق حاشیه نشین 
به  شهری  محیط های  این  با  مواجهه  شیوه های  سایر  و  غالب  رویكرد  دو  این  است.  شده 
تحقیقات انجام شده در زمینه حاشیه نشینی وجهی نخبه گرایانه و پیامدگرا داده است به گونه ای 
كه یا با محقق به مثابه یك ناظر بیرونی آگاه و داننده درباره این مناطق مواجه ایم كه می خواهد 
با پژوهش خویش، بهترین راههای مداخله در این مكانها با هدف ایجاد امنیت را به دولتها 
نشان دهد و یا در پی انجام پژوهشی است كه در نهایت هشدارهای جدی درباره پیامدهای 

زیست در این مناطق و لزوم تسریع فعالیتهای عمرانی را گوشزد كند.
اولین پژوهشهای دانشگاهی درباره  از  این مطالعات نشان می دهد یكی  همچنین مرور 
نیرومند  توسط  اهـواز«  »حاشیه نشینان  عنـوان  بـا  ایران  در  فقیرنشین  و  حاشیه ای  محالت 
و احسن )1973( و درباره وضعیت مسكن حاشیه نشینان بندرعباس، انجام شده است. در 
این پژوهش كه جزو نخستین كارهای تحقیقاتی در زمینه حاشیه نشینی بوده است محققان 
به شكل كلی و با رویكردی جغرافیایی سعی در فهم علل شكل گیری مهاجرتها در اهواز و 
خاستگاه قومی و جغرافیایی مهاجران داشته اند. اهواز در آن دهه ها، شرایط خاصی داشت كه 
آن را مورد توجه پژوهشگران جغرافیا، مدیریت شهری و جامعه شناسی و به طوركلی علوم 
اجتماعی قرار می داد. از یك سو شهری در حاشیه و جنوب غرب رشته كوه زاگرس بود، 
یعنی همان جایی كه دهه های پیش كانون سركوب عشایر و اعمال فشار یك جانبه بر آنها 
برای یكجانشینی بود و از طرف دیگر به علت استقرار صنایع و توسعه قطبی در دوره پهلوی 
اول و دوم نسبت به سایر شهرهای اطراف و مراكز استانها تجارب مدرن بیشتری را در خود 
منعكس می ساخت. باید به این دو مورد مزیت نسبی استان خوزستان در كشاورزی را نیز 
مورد توجه قرار داد، رودهای پرآب و دائمی ایران مانند كارون، مارون، جراحی، كرخه و 
دز همه از این استان عبور می كردند و این برای جمعیت ساكن در شهرهای هم جوار كه به 
علت عوامل دافعه در پی یافتن فرصتهای شغلی و اسكان مناسب تری بودند اغواكننده به نظر 
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می آمد. از همین منظر در اهواز استعداد رشد مناطق حاشیه نشین به علت فزونی تقاضا بر توان 
شهری مهیا بوده است و این زمینه ها تأثیرات خود را در دهه های متوالی بر جای گذاشت. 
سپس  و  شكل گیری  در  را  ایران  معاصر  تاریخ  در   30 و   20 دهه  تحوالت  تسامح  با  اگر 
تداوم شرایط حاشیه نشینی برجسته و تعیین كننده بدانیم تأخیر زمانی قابل توجهی درپژوهش 
پیرامون حاشیه نشینی توسط محققین دانشگاهی به چشم نمی آید. نتایج این پژوهشها كه وزن 
توصیف شان بر سایر جنبه ها سنگینی می كند نشان می دهد، رشد اسكان غیررسمی پیش از 
دهة 1320 آغاز شده ولی كند بـوده اسـت. اما در دهة 1330 به ابعاد این مسئله افزوده شد تا 
اینكه در دهة 1340 و متعاقـب اصالحات ارضی و گسیل شدن مهاجران روستایی بی زمین، 
اسكان غیررسمی رشد شتابانی به خود گرفت. در مواجهه با این تحوالت میدانی، پژوهشهای 
به جای مانده از دوران پهلوی اول در زمینه حاشیه نشینی بیشتر متمركز بر توصیف شرایط 
زیست حاشیه نشینان و محل استقرارشان بوده اند. محققان سعی می كردند با ورود به میدان 
تعداد حاشیه نشینان را تخمین بزنند و گزارشی از شرایط زیست آنها و مصالح بكار رفته در 
مساكن شان ثبت كنند و در این میان رویكرد جغرافیایی و استفاده از كلیدواژه های این دانش 

برجسته تر بوده است.
چارچوب نظری مورد استفاده در این پژوهشها نیز شامل دیدگاههای اكولوژیك، لیبرال، 
قطب رشد و نظریات مرتبط با كاربری اراضی بوده است. در نظریه قطب رشد باور بر این است 
جوهر و اصل توسعه صنعتی به یكباره و در همه جا ظاهر نخواهد شد، بلكه ابتدا در كانونهایی 
با شدتهای مختلف ظاهر شده و از طریق مسیرهایی در نقاط معینی آغاز و پخش می شود، این 
كانون را پرو قطب رشد خواند. بودیل نیز قطب رشد را به عنوان »مجموعه ای از صنایع تعریف 
كرد كه در یك ناحیة شهری واقع شده و باعث توسعه بیشتر فعالیتهای اقتصادی در حوزه نفوذ 
خود می شود.« نظریه قطب رشد همانند نظریه مكان مركزی هم برای درک ساختار یك منطقه 
و هم به عنوان چارچوبی برای پیش بینی تغییرات این ساختار و همچنین به عنوان یك استراتژی 
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و  اولیه  پژوهشهای  در  و  ایران  در  )اجاللی، 1991(.  است  رفته  بكار  منطقه ای  توسعه  برای 
همچنین در سالهای بعد این رویكرد كمابیش حضور دارد و به عنوان دریچه ای به روی فهم 
تحوالت شهری به ویژه در مناطق صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد، با این تفاوت كه اگرچه 
در اصل رویكرد جغرافیایی به مطالعه مناطق حاشیه نشین تغییر چندانی حاصل نشد ولی نسبت 
به دوره اول مطالعات جغرافیایی، به عوامل اجتماعی رونق سكونتگاهها و مناطق حاشیه ای نیز 
توجه شد و تالش بر این شد تا درک جامع تری از آنچه در این مناطق می گذرد حاصل شود. 
چنین فضایی زمینه را برای رشد پژوهشهایی با رویكردهای بوم شناختی مهیا كرد. در چنین 
شرایطی دیدگاه اكولوژیك یا بوم شناختی مبنای بسیاری از پژوهشهای جامعه شناسی و مدیریت 
شهری شد. از نظر مك كنزی )بیرو، 1987( »محیط شناسی اجتماعی از آن رو به مطالعه روابط 
موجودات انسانی در چارچوب فضا و زمان می پردازد كه این روابط از نیروهای گزیننده، توزیع 
كننده و انطباق بخش محیط طبیعی تأثیر می پذیرند. عمده كارهایی كه در این زمینه انجام و 
سپس منتشر شدند نظریه بوم شناسی را در محور چارچوب نظری خود قرار دادند )اطهاری، 

2005؛ شیخی، 2003؛ حاجی یوسفی، 2002؛ حاتمی نژاد، 2006(.
علوم  حوزه  كلیدواژه های  حاشیه نشینی  پدیده  مطالعه  به  جامعه شناسان  بیشتر  ورود  با 
و  وضعیت  تحلیل  بر  متكی  و  كالبدی  صرفًا  نگاههای  و  یافتند  بیشتری  اهمیت  اجتماعی 
كاربری اراضی با تأكید بر واژگانی همچون مهاجرت از روستا به شهر و نظریات مرتبط با 
فرهنگ آمیخته شدند. همین موضوع سبب شد نظریاتی مانند فرهنگ فقر لوئیس نیز بیش از 
پیش مورد توجه قرار گیرند. از نظر لوئیس، فقر تنها نداشتن درآمد كافی نیست، بلكه شیوه ای 
از زندگی است كه از نسلی به نسلی دیگر انتقال می یابد. برخالف نظریه اقتصاد سیاسی كه 
به دنبال عوامل ریشه ای فقر در ساختارهای بزرگ تر جامعه می گردد، فرهنگ فقر، فقر را 
معلول دیدگاههای ذهنی خود افراد فقیر شهری می داند )رضوی، 2003(. در كنار استفاده از 
نظریه فرهنگ فقر، جامعه شناسان از رویكردهای محرومیت نسبی و آنومی دوركیم نیز بهره 
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گرفتند تا بتوانند تبیین دقیق تری از رخدادهای محالت و مناطق حاشیه نشین ایران به دست 
دهند كه بازتاب آن در كارهای سهرابیان )2014(، مرادی و دیگران )2016( و پیران )2008( 
دیده می شود. پس از این دوره شاهد افزایش مطالعات میان رشته ای و یا همكاری متقابل 
بسیاری از پژوهشگران جغرافیا، شهرسازی و مدیریت در كنار جامعه شناسان با هدف فهم 
همه جانبه و تبیین دقیق تر وضعیت حاشیه نشینان هستیم )شیعه و دیگران، 2011؛ موحد و 
دیگران، 2011؛ امان پور و دیگران، 2012؛ زنگی آبادی و مباركی، 2012؛ خزایی و زیویار، 
افشارنادری،  و  امیری  صالحی  2017؛  دیگران،  و  برادران  2017؛  رهایی،  و  اورک  2012؛ 

2011؛ صفایی مهر و شاه بختی، 2012؛ پوراحمد و دیگران، 2010(.

2- مرزهای مبهم واژگان مرتبط با »در حاشیه بودگی«
تحلیل پژوهشهای انجام شده نشان می دهد غالب پژوهشگران به دو شكل با مفهوم حاشیه نشینی 
مواجه شده اند، یا تعاریف نهادها و سازمانهای بین المللی فعال در حوزه مدیریت شهری را 
ایران را به همان شكل  پذیرفته اند و سعی در تحلیل و بررسی شرایط مناطق حاشیه نشین 
داشته اند و یا اینكه به تعریف این واژه توجه نداشته اند و مفروض شان درباره حاشیه نشینی، 
نزدیك و  واژگانی  با  واژه  این  پژوهشها  از  بسیاری  واژه است. در  این  از  عام  تلقی  همان 
هم خانواده، هم معنا تلقی شده و تالشی برای مشخص كردن وجوه افتراق این واژگان از 
واضح،  تعریف  می دهد  نشان  شده  انجام  پژوهشهای  در  جستجویی  است.  نشده  یكدیگر 
دقیق و مورد توافقی برای اشكال زندگی در سكونتگاههای حاشیه ای و حاشیه نشینی وجود 
ندارد. محله یا كوچه های كثیف یك شهر )حاتمی نژاد و دیگران، 2006(، نظامی ناتوان در 
پیوستن به اقتصاد و اجتماع رسمی )عابدین ركوش،2001( و مكانی خارج از كنترل و نظارت 
مفهوم اند.  این  از  محققان  متداول  تعاریف  از  نمونه هایی  دیگران،2010(  و  )لطفی  دولتی 
»زاغه نشین«،  »آلونك نشین«،  واژه های  میان  كه  می شود  مطرح  پرسش  این  دیگر  سوی  از 
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»حلبی آباد«، »گودنشین« و »كپرنشین« كه در گذشته متداول بوده اند با واژگان پركاربرد كنونی 
مانند »سكونتگاههای غیررسمی« و »حاشیه نشینی« چه اشتراكات و تفاوتهایی وجود دارد؟ 
كدام معیارها و شاخصها باید مبنای تعریف صحیح و تفكیك حوزه معنایی این واژگان از 
یكدیگر قرار گیرد؟ واقعیت آن بود و هست كه واژگانی همچون زاغه نشین، گودنشینی و 
حتی حاشیه نشین و ... در خود بار معنایی منفی و غیر قابل دفاعی را حمل می كنند كه از 
پیش تصویری منفی از این گروهها ارائه می دهد از این رو هر چه بیشتر این بحث مطرح 
شد كه باید از واژه ای خنثی كه استناد مكانی داشته باشد اما فاقد بار معنایی پیش داورانه 
»اسكان  مفهوم  قالب  در  واژه سرانجام  این  تعبیر فكوهی )2004(  به  و  استفاده كرد  باشد، 
متداول  فرانسوی  و  انگلیسی  واژه های  با  متداول  واژگان  این  مرز  شد.  مطرح  غیررسمی« 
»بیدون ویل«،  »تودی«،  »اسلم«،  تاون«،  »گتو«، »شنتی  مانند  ادبیات جهانی حاشیه نشینی  در 
كنترل«،  بدون  »سكونتگاههای  مانند  بعدی  متداول  معادلهای  و  »بوژ«  »مورتریه«،  »مودی«، 

»سكونتگاههای غیربهداشتی« و »محله های غیر قابل سكونت« چیست؟

3- اصرار بر ایده کلیشه ای ارائه خدمات متوازن
غالب پژوهشهای انجام شده، راه بهبود وضعیت حاشیه نشینی در ایران را ارائه خدمات 
متوازن به این افراد می دانند )قرخلو و دیگران، 2004؛ موحد و ظریفی، 2011؛ شاطریان و 
اشنویی، 2013؛ پوراحمد و شریفی، 2014؛ زنگی آبادی و دیگران، 2005؛ زیاری و جالئیان، 
2008(. به تبع همین پژوهشها سالهاست دولتها در ایران خود را ملزم به اجرای سیاستهای 
عمرانی و غیر آن كرده اند تا از این مسیر شرایط حاشیه نشینان را بهبود بخشند. دولتها این 
برنامه ها را با جدیت عملیاتی كرده اند اما در عمل نه تنها تعداد حاشیه نشینان كاهش نیافت 
بلكه اشتیاق سایر جمعیت بالقوه را برای مهاجرت و اسكان در این مناطق، به امید دریافت 
خدمات بیشتر برانگیخته است. نتیجه اجرای برنامه دولتها در این مناطق رفع معضالت بنیادی 
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در حوزه زیرساختها و كاهش فاصله شاخصهای كالبدی توسعه این مناطق با مركز شهرها 
بوده است اما به نظر نمی رسد همین مقدار دستاورد فرهنگی و اجتماعی به ویژه در زمینه 
توانمندسازی، خوداشتغالی و مهارت آموزی در میان ساكنان این مناطق حاصل شده باشد. 
اگرچه دیگر خبری از آن فراوانی باالی حلبی آبادها و كپرنشینانی كه شرایط زندگی شان خبر 
از فالكت و رنج جاری در زندگی شان می داد نیست اما این خانوارها چون به صورتی پایدار 
با جریان گردش نقدینگی و سرمایه در شهر از منظر اشتغال و كسب و كار پیوند نیافته اند 
و  بهداشتی  فرهنگی،  ابعاد  در  محرومانی  بلكه  نشده اند  شهر  رسمی  اقتصاد  تنها جذب  نه 
به مانعی جدی بر سر راه  باقی مانده اند كه ظاهر و سبك زندگی شان خود بدل  اجتماعی 
درک شرایط شان شده است. پژوهشهای انجام شده متناسب با این تحوالت كالبدی و میدانی 
در زندگی حاشیه نشینان در ایران رویكردهای نوین توانمندسازی در این مناطق را در پیش 
پیشین  رویه  همان  بر  تغییرات  این  به  توجه  بدون  پژوهشها  از  بسیاری  هنوز  و  نگرفته اند 
اصرار دارند. نتیجه این شده است كه شاخصهای بهداشتی و اجتماعی و سرانه فرهنگی این 
مناطق از توجهات عمرانی و كالبدی دولتها عقب تر بماند. در این برهه التفات به رویكرد 
توانمندسازی ظرفیت مردمی را فعال می كند و بهره گیری از توان و منابع محلی این جوامع در 
جهت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی، می تواند در خصوص حل مشكالت این مناطق 
یادگیری  توریسم،  به زمین، جذب  مالكیت خصوصی، دسترسی  امنیت، حق  ارتقا  ازجمله 

فرهنگ شهروندی و مشاركت گروههای كم درآمد مؤثر واقع شود.

4- حاشیه نشین، لزوما منحرف، مطرود و بزهکار نیست
اغلب محققان ایرانی به یك فرهنگ یكپارچه حاشیه نشین باور دارند و آن را دارای خصلتی 
عام و فراگیر می دانند كه متأثر از خصایص و اقتضائات محلی و منطقه ای نمی باشد. به عبارت 
دیگر این پژوهشگران ضمن باور به وجود خرده فرهنگهای شكل گرفته در مناطق حاشیه نشین 



      124      124

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هجدهم، زمستان ۹7، شماره 71

Social Welfare Quarterly, Vol 18, Winter 2018, No 71

      124      124

كه آن را فرهنگ ملی متمایز می كند پا را فراتر نهاده و از فرهنگ یكپارچه حاشیه نشین سخن 
می گویند. تا پیش از طرح نظریه فرهنگ فقر اسكار لوئیس باور عمومی درباره شهر و روستا به 
گونه ای مشابه درباره شهرها و مناطق حاشیه ای آنها )اعم از آلونك نشین، كپرنشین و...( مورد 
استفاده قرار می گرفت. به عبارت دیگر حاشیه نشینی چالشی در ردیف ترافیك شهری، آلودگی 
هوا، معضل پسماند، تخریب بافتهای قدیمی، بحران مسكن برای كم درآمدها و مواردی از این 
دست به حساب می آمد. بعد از طرح فرهنگ فقر، این باور كه ساكنان مناطق حومه و حاشیه 
شهرها فرهنگ دیگری دارند استداللها و پشتوانه نظری محكمتری یافت و شاهد اطالق و 
استفاده از برچسبهایی مانند مطرود، محذوف، بزهكار، منحرف و ... درباره ساكنان این مناطق 
بوده ایم. نه اینكه همه ساكنان این مناطق را برخوردار از چنین ویژگیهایی بدانند بلكه یافتن چنین 
مواردی را در محالت حاشیه نشین مسلم و قطعی فرض می كردند. به عبارت دیگر، پیش فرض 
غالب این شد كه ساكنان این مناطق آسیب زده، پرخاشگر، منحرف و غیرقابل اعتمادند و دولت 
باید پلیسی و امنیتی در برابر این سكنه از سایر بخشهای شهر محافظت كند. بدین شكل معضل 
حاشیه نشینی ارتباط نزدیكی با جرم پیدا كرد و انتظار عمومی به گونه ای تعریف می شد كه نیروی 
انتظامی باید وارد عمل می شد تا از شهر در برابر این كلیت ناهمگون و خطرناک دفاع كند. 
در ایران، پژوهشهای بسیاری در بستر چنین تفكری به نگارش درآمده است )ربانی و دیگران، 
2006؛ نقدی و صادقی، 2006؛ توسلی و نورمرادی،2012(. ایده محوری این پژوهشها این شد 
كه حاشیه های شهری آپاندیسیتی هستند )نقدی و زارع، 2012( كه باید جراحی شوند تا شهر به 
مثابه یك كالبد بیمار از این رنج رهایی یابد و برای زندگی مهیا گردد. فقدان برخورداری از رفاه، 
معادل فقدان برخورداری از تقید و تعهد به هنجارها فرض شد و جابجا كردن ساكنان به عنوان 
راهكاری مخرب و غیرانسانی تجویز و توصیه شد. این رویكرد در دهه های گذشته به عنوان 
یك نگاه آسیب شناسانه در بسیاری از پژوهشهای حاشیه نشینی تكرار شد و انسان حاشیه نشین، 

منحرف، مطرود و بزهكار تلقی شد.
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بحث
اغلب  می دهد  نشان  حاشیه نشینی  حوزه  در  شده  انجام  پژوهشهای  و  مطالعات  مرور 
پیدایش و سپس  در  ایران،  در  اسكان غیررسمی  باورند حاشیه نشینی و  این  بر  پژوهشگران 
و 1340  دهه های 1330  نفتی  رونقهای  به ویژه  و  نفتی  از ورود سرمایه های  متأثر  گسترش، 
بوده است. در این دوره، تزریق درآمدهای نفتی دگرگونیهای گسترده كالبدی و سبك زندگی 
و مصرف را در ایران به همراه داشت. متعاقب آن انجام اصالحات ارضی محرک دیگری بود 
كه روستاییان خوش نشین و بدون حق نسق را نیز وارد ماجراجوییهای شهری كرد. شهرها با 
افزایش خدمات و تنوع در آن، روز به روز از روستاها تفكیك و تمایز بیشتری یافتند و محل 
تحقق آرزوی نسلهای بیشتری به نظر می رسیدند. طبقه متوسط در این مكانهای جدید رشد 
كرد و كشاورزان و دهقانان و زارعان روستایی كه نمی خواستند و یا نمی توانستند در محیط 
قبلی سكونت خود باقی بمانند به عنوان مهاجران تازه وارد در حومه ها و حاشیه های شهری 
ساكن شدند. از سوی دیگر و در زمینه مطالعات انجام شده در حوزه حاشیه نشینی و اسكان 
غیررسمی، می توان به این نكته اشاره كرد كه تا یك دهه پیش گفتمان غالب مهندسی و مدیریتی 
بود و اصرار بر حل چالشها و مسائل مناطق حاشیه نشین از طریق تعریف و اجرای پروژه های 
عمرانی در اولویت قرار داشت. مهندسان در مقام مطالعه، اجرا و ارزیابی كمتر توجهی به نظرات 
متخصصان علوم اجتماعی در این زمینه ها داشتند وراه حلهای از باال به پایین خود را نجات 
بخش چالشهای پیش روی زیست در این مناطق می دانستند. به طوركلی و در مقام جمع بندی 
از موارد ذكر شده در این پژوهش باید گفت روایت غالب درباره حاشیه نشینان در ایران این 
است كه این نوع اسكان، زندگی و تجربه در حاشیه شهرهای بزرگ كشور، بدون هیچ پشتوانه 
آمایشی و مالحظه اجتماعی و فرهنگی و به صورت خودر و نامنظم و شكل گرفته است. مناطق 
حاشیه نشین، بستری مناسب برای وقوع جرایم و كانونی برای شكل گیری گروههای بزهكار و 
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منحرف هستند و بهترین شیوه مواجهه با آن گسترش چتر خدمات شهری و تالش برای حل 
معضالت زیرساختی آن مناطق است. چارچوب نظری مورد استفاده در این پژوهشها نیز شامل 
دیدگاههای اكولوژیك، لیبرال، قطب رشد و نظریات مرتبط با كاربری اراضی بوه است كه غالبا 
ابعاد اجتماعی و فرهنگی زیست در مناطق حاشیه نشین را در اولویت قرار نمی دانند و همچنین 
به ایده های مرتبط با توانمندسازی و به طوركلی تغییرات از پایین به باال ختم نمی شدند. این 
پژوهش با رویكردی نقادانه این گفتمان غالب را به چالش می كشد و جنبه های انسان گرایانه 

زیست در این مناطق را برجسته می كند.
در پایان، با توجه به پژوهشهای مورد بررسی، با هدف كمك به بهبود شرایط زندگی 

و در راستای دغدغه های پژوهشگران در محالت حاشیه نشین موارد پیشنهادی عبارتند از:
كاربریهای  و  مسكونی  واحدهای  از  برخی  الزامی  كردن  جابجا  و  اجباری  مكان  تغییر   -1

نامناسب شهری شكل گرفته در مسیرها و معابر عمومی محله
2- تدوین سند ارتقا محله و تنظیم همه فعالیتهای عمرانی، اجتماعی و اقتصادی محله بر 
اساس این سند تا بدین وسیله زمینه خدمات رسانی مطلوب تر منطبق بر برنامه و هدفمند 

به ساكنین مهیا گردد.
3- استقرار یك هیئت حل اختالف با اختیارات قانونی الزم برای حل وفصل مسائل مربوط 
به مالكیت زمین و اسناد و ارائه طرحهای بخشودگی یا تقسیط در جهت رفع دغدغه های 

مالی سرپرستان خانوار در این زمینه.
4- برگزاری كارگاههای آموزشی با هدف افزایش مهارت و تخصص شغلی و ارتقاء فرهنگ 
بهبود وضعیت  و  بیكاری  رفع مشكل  برای  زنان خانه دار  و  بین جوانان  در  شهروندی 

اشتغال آنان.
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مالحظات اخالقي 

مشارکت نویسندگان
استاد راهنما رساله دكتری نویسنده مسئول این مقاله شناخته می شود و دانشجو تحت 
نظارت وی آن را به نگارش درآورده است. اساتید مشاور در رساله نیز به عنوان نویسندگان 

مقاله مشاركت موثر داشته اند.

منابع مالي
 این مقاله از رساله دكتری مستخرج شده و برابر مقررات از آنجایی كه دانشجو در دوره 
روزانه تحصیل كرده است كلیه مراحل انتشار با هماهنگی استاد راهنما بوده است ولی به طور 

مستقیم حمایت مالی برای انتشار این مقاله از هیچ نهاد و یا سازمانی دریافت نشده است.

تعارض منافع
در  اگرچه  و  ندارد  مغایرت محتوایی  نویسندگان  از  منتشر شده  آثار  با سایر  مقاله  این 
راستای مطالعات نویسنده و خط عالیق پژوهشی وی تنظیم شده است ولی هیچ همپوشانی 

با آن آثار ندارد.

پیروي از اصول اخالق پژوهش
در این مقاله همه حقوق مرتبط با منابع مورد استناد رعایت گردیده و منابع با دقت ذكر 

شده اند.
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