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Abstract 
Marginalization, as a social phenomenon, has certain social structures and characteristics 
that distinguish it from the concept of living around the city, and almost all the factors that 
cause it also create its identity. The main elements of marginalized identity have different 
cultural, economic, security and health dimensions, and the factors that create it can be 
examined in three areas: cultural, economic and security, as well as at different micro, 
medium and macro or structural levels. Avoiding the incomplete and one-dimensional 
approach to the issue of marginalization and adopting a comprehensive approach to it is 
appropriate to pay attention to all these factors at the mentioned levels. Therefore, in 
general, the effect of nine factors on the creation of marginalization can be examined, and 
marginalization solutions will be forced to focus on these areas. 
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چکیده
ی اجتماعی خاصی دارد که آن را از مفهوم سکونت در ها اجتماعی، ساختار و ویژگی مثابه پدیده ی بهنشین حاشیه

سازد. عناصر اصلی  شود، هویت آن را هم می سازد و تقریبًا عواملی که سبب ایجاد آن می پیرامون شهر متمایز می
در سه  هم آنی ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و بهداشتی است و عوامل ایجاد ی دارانشین هویت حاشینه

حوزه فرهنگی، اقتصادی و امنیتی و نیز در سطوح مختلف خرد، میانی و کالن یا ساختاری قابل بررسی است. پرهیز 
ی توجه به همه این عوامل ی و اتخاذ رویکردی جامع به آن مقتضنشین از رویکرد ناقص و یک بعدی به مسئله حاشیه

 ی بررسی کرد و قهرا راهنشین توان تأثیر نه عامل را در ایجاد حاشینه صورت کلی می در سطوح مذکور است. لذا به
 خواهد بود. ها ی هم معطوف به این حوزهنشین ی حاشیهها حل

شناسی اجتماعی. نگری، آسیب ی، جامعنشین حاشیهکلیدواژه: 
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مقدمه
رغم ظاهر ساده و سهل، در توصیف و تبیین از غموض و پیچیدگی برخوردار بوده و  علی مسائل اجتماعی

توانند تحلیل درست و جامعی از آن داشته باشند. در هم تنیدگی و اختفاء معانی در پس  ی نمیآسان بههمه افراد 
جانبه معنا و تبیین کاملی از عوامل آن  گر اجتماعی را به تأمل و تعمیق همه یلتحلی اجتماعی، ها مسائل و پدیده

خواند.  یفرام

ی گاه متغیر آن بوده و ها جانبه از ویژگی چنین مسائلی است که نیازمند توصیفی همه ازجملهی نشین حاشیه
دارد. لذا این پدیده فراگیر یری آن تأثیر گ شکلنیز محتاج تبیین عوامل متعددی است که در سطوح مختلفی در 

به ی تنها نشین ی مختلفی مواجه شده است. آیا حاشیهها ی حضور دارد، با تبییننوع بهکه در همه کشورها 
یط و شرا لیبه دلی نشین افتد؟ آیا حاشیه ل فقر و ناتوانی افراد در تأمین نیازهای فردی خود اتفاق مییدل

یط جغرافیایی و طبیعی است؟ شرای معلول نشین د؟ آیا حاشیهآی ی فرهنگی افراد به وجود میها ویژگی
ی شهری چه نسبتی ها و مدیریت ها ، حکومتها ی را دامن زده است؟ دولتنشین تکنولوژی چقدر پدیده حاشیه

ها و دیگر سؤاالتی که به  ی چگونه ممکن است؟ ایننشین حاشیهای  ی دارند؟ حل ریشهنشین با پدیده حاشیه
صورت تک عاملی و محدود مالحظه شود،  به هرگاهی و درمان آن است، نشین ی پدیده حاشیهیاب علتدنبال 
تبیین نظری عوامل  درصددرو  گرفتار تقلیل آن شده و جامعیت نگاه خود را از دست بدهد. تحقیق پیش بسا چه

ی ها رغم پژوهش علیگرایانه است و معتقد است  ی و حل و درمان آن با رویکرد جامع و غیر تقلیلنشین حاشیه
فراوانی که درباره آن انجام شده است رویکرد جامع و فراگیر ضرورت داشته و کمتر موردتوجه قرار گرفته 

کید بر جامعه اسالمی و فرهنگ و ارزش است؛ به ی تعین یافته اسالم و نوع بهکه  ی آنها ویژه این رویکرد با تأ
که  یابد. تحقیق حاضر بیش از آن ضرورت مضاعف می ی خویش است،ها ظرفیت تناسب بهانقالب اسالمی 

میدانی باشد به تحلیل نظری و موشکافانه مسئله با استفاده از متون و حدس و فهم نظری مناسب با ای  مطالعه
پردازد. جامعه ما می

نشینی هحاشیمفهوم 
توان  می ختی و اقتصادیشنا ، روانشناختی جامعه ،جغرافیاییمختلف از قبیل نشینی را از منظرهای  حاشیه
های متفاوتی را در نظر  نشینی مؤلفه نظران در تعریف حاشیه پژوهشگران و صاحب لذا قرار داد یموردبررس

ی مواجه هستیم که در برخی ابعاد اجتماعی فرهنگی و در برخی دیگر ابعاد تعاریف متفاوت با رو، ینازا ؛گیرند می
در پایان به تعریف  کنیم و می ذکررا ست برخی از این تعاریف اجتماعی اقتصادی آن برجسته است. ما نخ

خواهیم پرداخت.مطلوب 
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مروري بر تعاریف موجود
کید می نشینی بر رویکرد فرهنگی و اجتماعی حاشیهدر برخی از تعاریف  یناردکلرشالعنوان نمونه ما شود. به تأ

کههنجارهاستوها ارزشای از مجموعهبایفرهنگ خرده،ینشین حاشیه«د: گوی چنین مینشینی حاشیهتعریفدر
» استهمراهاجتماعیانزوایازجملهدیگرهای ویژگیواجتماعیانحرافات کم،بهداشتباهایی محلدر

)٣٥، ص١٣٩٠(صالحی امیری و خدایی، 

کید شده انشین ی فرهنگی و اجتماعی حاشیهها از ویژگی این تعریف تنها بر برخیدر  ست: داشتن ی تأ
و هنجارهایی ویژه، پایین بودن وضعیت بهداشت محله و محل سکونت، وجود  ها خاص یعنی ارزش فرهنگ خرده

 نشین انحرافات اجتماعی و انزوای اجتماعی. ممکن است این تعریف در خیلی از موارد نسبت به گروه و افراد حاشیه
داشت. اطمینان اه توان به کلیت و تعمیم این ویژگی صادق باشد ولی نمی

کید ، نشینی حاشیهدر تعاریفی دیگر از  ، از ها است و افزون بر این ویژگی رویکرد اقتصادی و اجتماعی از منظرتأ
شهرینامتعارفویررسمیغزندگیفضاهای«سخن به میان آمده است. مانند این تعریف:  هم آنعوامل پیدایش 

های عدالتی بیمعلولای و منطقه ـ فضاییریزی برنامه وضعیفمدیریتواقتصادازبیمارگونهفضاییبازتابکه
. تعبیر )١٤٩، ص١٣٨٢و دیگران،  نژاد یمحلی است (حاتمواستانیـ ملیسطوحدراقتصادیـ اجتماعی

ی را نشان نشین ی حاشیهها هرچند بسیار عام بوده و چندان ویژگی» یررسمی و نامتعارف شهریغفضای زندگی «
حال به عوامل پیدایش  یندرعی مختلف زندگی است. ها دهد، اما گویای نگرش فراگیر این تعریف در ساحت نمی
در تعریف پرداخته است؛ عواملی از قبیل فضای بیمارگونه اقتصادی و مدیریتی در سطوح مختلف شهری،  هم آن

 آورد. را پدید می ینشین خود حاشیه نوبه بهرا ایجاد نموده و  ها عدالتی استانی و ملی که بی

ها و عوامل پیدایش آن از  یرمتعارف آنغی ها مشابه تعریف فوق، تعریف دیگر است که ضمن اشاره به سکونت
کید دارد. یعنی حاشیهنشین قبیل فقر و بیکاری، به عنصر مهاجرت هم در تعریف حاشیه ان، کسانی هستند نشین ی تأ

آورند.  یل عوامل دافعه، از زندگی در شهر و روستای خود دست کشیده و به شهرها روی میبه دلکه از زادگاه خویش 
یجه درنتشوند و  ی الزم، موفق به جذب در بازار کار در مقصد نمیها سوادی و عدم مهارت یل بیبه دلها همچنین  آن

)٢، ص١٣٥٦اللهی،  یتآو  شوند. (منصوریان از شهر به حواشی آن رانده می

زنـدگی  یشـهراقتصادی که در محدوده دانند  می یکسان همهی، آن را شامل نشین در تعبیری عام از حاشیهبرخی 
اشتغال، سکونت، بهداشت، خدمات  کننـد امـا بـه دالیـل مختلف جذب نظام اجتماعی و اقتصادی شهر ازنظر می

ن افـراد ازنظر اجتماعی دارای ای). ٣٥، ص١٣٩٠(صالحی امیری و خدایی، اند  نشدهعمومی، تسهیالت شهری 
و شیوه زندگی  )٩، ص١٣٥٥موقعیتی ضـعیف بـوده و در طبقـه پـایین اجتمـاعی قـرار دارنـد (زاهـد زاهدانی، 
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اند که نسبت به سـه شـیوه رایـج زندگی (شهری، روستایی، ایلیاتی) متفاوت بوده و با  جدیدی را به وجود آورده
 زاده دلیر، (حسین». آورند ی مخصـوص به خود، بافت فیزیکی معینی را به وجود میهای اجتماعی و اقتصاد ویژگی
 )٦٤، ص١٣٧٠

ی را در کنار عوامل پیدایش آن بیان کرده، تعریفی است نشین ی کلی حاشیهها تعاریفی که برخی از ویژگی ازجمله
ری هستند که اغلب فاقد مهارت الزم نشین، از مهاجرین روستا و عشایر و کمتر شه گوید: بیشتر افراد حاشیه که می
یل عوامل جاذبه شهری، زادگاه خود را ترک به دلیل عوامل دافعه زادگاه خود و کمتر به دلها بیشتر  باشند. آن می شهری

یی ها شهری، به قسمت ران پسولی به علت عدم تطبیق با محیط شهری و عوامل اند  کرده و به شهرها روی آورده
یرمتعارف غها  آورند. محل سکونت و نوع مسکن و نیز وضعیت فرهنگی و اقتصادی آن حواشی) شهر روی می (از

)١٠، ص١٣٦٩زندگی شهری است. (زاهد زاهدانی، 

نگر جامع تعریف
ی آن را تعیین کرد و با توجه به آن به یک تعریف ها و شاخص ها ی باید ویژگینشین در تعریف مطلوب از حاشیه

ی وجود داشته نشین ی حاشیهها ممکن است در همه یا برخی از صورت ها معی دست یافت. این ویژگیمفهومی جا
گیریم. در  ی را از متن مفهومی آن متمایز ساخته و در تعریف بکار نمینشین باشد. در این تعریف عوامل ایجاد حاشیه

صادی، فرهنگی، بهداشتی، امنیتی و ی جغرافیایی، اقتها از مؤلفهای  این تعریف با رویکردی جامع، مجموعه
:گیرد حکومتی موردتوجه قرار می

شود. البته  خارج از فضای شهری و در کناره و حاشیه شهرها ایجاد می معموالً جغرافیایی  ازنظری نشین حاشیه. ١
در ی نه در پیرامون بلکه نشین ان باشد. گاه حاشیهنشین نه اینکه حاشیه شهرها همواره محل زندگی حاشیه

که از حداقل امکانات برخوردارند و زندگی ای  از خود شهر ممکن است شکل بگیرد یعنی ناحیهای  ناحیه
است. ها نشین ها بسیار شبیه حاشیه آن

ها از  از شغل ثابت و درآمد مناسب محروم است. لذا بهره آن معموالً اقتصادی  ازنظری نشین . حاشیه٢
امکانات اولیه زندگی از قبیل مسکن مناسب، لباس مناسب، اثاثیه و لوازم زندگی مناسب، تغذیه کافی و 

ی زندگی در آن ها دیگر توان تهیه و تأمین هزینه عبارت مناسب، اندک یا بسیار اندک است و به
ندارد. وجود

یی دارد از قبیل: فقدان تحصیالت یا تحصیالت اندک، پایین بودن ها ی از جهت فرهنگی ویژگینشین حاشیه. ٣
ی اخالقی و اجتماعی، پایین بودن منزلت ها سطح معرفت و ایمان دینی، قرار داشتن در معرض انواع آسیب

ودن؛نب بومی غالباً اجتماعی، برخورداری نسبی از انسجام درونی و گروهی، مهاجر بودن و 
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بهداشت محیطی و فردی، وضعیت مطلوبی ندارند. وجود بیماری و عدم توانایی درمان  ازنظری نشین . حاشیه٤
ی آن است؛ها آن و عدم مراعات مسائل بهداشتی در محیط زندگی از ویژگی

ندگی ز محیط در اجتماعی امنیت ی از جهت امنیت هم از نصاب الزم برخوردار نیستند و فقداننشین حاشیه. ٥
آن است؛ یها ین مؤلفهتر مهمیکی از 

ی الزم دولت در همه ها ی نوعی زندگی است که به دالیلی از امکانات و پشتیبانینشین سرانجام اینکه حاشیه. ٦
است. بهره بی ی مربوط به یک زندگی مطلوب در سطح قشر متوسط جامعهها عرصه

قرار داد تا در تبیین عوامل و  موردنظرصورت طیفی و جامع  ی را باید بهنشین ی فوق، حاشیهها توجه با شاخصبا 
ی نشین ی حاشیهها ی حل و درمان آن رویکرد مناسبی را اتخاذ نمود. مطلب مهمی که از بازشناسی ویژگیکارها راه

علت کننده  یینتبتواند  گاه نمی مثابه معلول بوده و هیچ به ها باید موردتوجه قرار داد این است که این ویژگی
خواهیم گشت. ی به این نکته بازنشین ی باشد. در بررسی و تبیین عوامل حاشیهنشین حاشیه

ینشین انواع زندگی حاشیه
رسد. زندگی در حاشیه شهر  ی توجه به انواع آن مناسب به نظر مینشین همچنین برای بازشناسی مفهومی حاشیه

ی و شهر نشینان درون حاشیهی، شهر نشینان برون شیهحا: توان در یک نگاه کلی به سه گونه تقسیم کرد را می
)١٣٩٨ی. (زارع دهقانانی، گزین حاشیه

.اند گزیدهشهرها سکنیاطرافدراست که  افرادیبراینشینی هحاشیازنوعاین: یشهر  نشینان برون حاشیه .١

متن که یک محله در  یا گونه بهنشینی در متن شهر رخ داده است  گونه حاشیه این: یشهر  نشینان درون حاشیه .٢
تدریج به یک  ای و به ای حاشیه قدیمی بودن و عدم توجه مدیران شهری به نقطه بافت فرسوده، یلبه دل، شهر
 موردنظری ها تواند بسیاری از ویژگی ی مینشین . این نوع از حاشیهشود زا در دل شهر تبدیل می آسیب مرکز

باشد. ته باشد و مشمول این تحقیقی را داشنشین زندگی در تعریف حاشیه

بهره باشند  بهره یا بی شهروندی کمو مزایای  نشینانی که لزومًا افرادی نیستند که از حقوق حاشیه: ینیگز  یهحاش .٣
افراد متمول برای فرار گاه برخی از  اند. ها و اهداف مختلفی حاشیه شهر را انتخاب کرده یزهباانگاین گروه بلکه 

که برای هستند ثروتمندی  زنند. گاه افراد ی میکار بزهو دست به گیرند  از قانون در حاشیه شهرها پناه می
یی ها . دسته دیگر صاحبان حرف و شغلدنرو گذراندن بخشی از اوقات تفریحی خود به حاشیه شهرها می

گزینی از تعریف  ی، حاشیهنشین ، در مسئله حاشیهتدرهرصور اند. هستند که در حاشیه شهرها سکنی گزیده
بود. مسئله خارج خواهد
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ینشین تبیین حاشیه
ط یشراغیرطبیعی است که تنها در سطح فردی و یا در ای  مثابه پدیده ی و افزایش آن در جامعه بهنشین حاشیه

ی ارزیابی فرا فردیل گسترش آن باید در سطح به دلنرمال اجتماعی قابل تبیین نیست، بلکه این پدیده اجتماعی را 
کرد و وجود آن را کاشف از عدم توازن و تعادل اجتماعی تلقی نمود. فقدان رویکردی جامع که همه عوامل در 
سطوح مختلف خرد، میانی و کالن را در برداشته باشد، نگاه دقیق به مسئله را سلب خواهد کرد و درمان اساسی 

با  ها ی، سطوح کالن، میانی و خرد در برخی از نظریهنشین رد. هرچند در تبیین حاشیهرا ناکارآمد خواهد ک
)، ولی باید این سطوح ٧٧-٧٢، ص١٣٩١ی مختلفی موردتوجه قرار گرفته است (حسنی و عابدینی، ها تبیین
قتصادی، فرهنگی، ها اعم از ا با نگاهی جامع به همه ابعاد وجودی افراد انسانی و اقتضائات اجتماعی آن گانه سه

 عواملسیاسی ـ امنیتی و خانوادگی را موردتوجه قرار داد. چهار حوزه مهم اقتصاد، سیاست، فرهنگ و خانواده از 
ی ها های نهادی حوزه یژگیبه وبخش جامعه از سطوح کالن تا میانی و خرد است یعنی چگونگی جامعه  ینتع

ی خرد و کالن ها فراتر از سطوح خرد اجتماعی، همه پدیده ها این حوزه چهارگانه فوق بستگی دارد. قوت و ضعف
ی همه ابعاد فوق را باید در سطوح مختلف کالن، نشین سازد. بنابراین در تبیین حاشیه اجتماعی را متأثر از خود می

که یک پدیده یا مسئله اجتماعی  گونه همانمیانی و خرد بررسی کرد. توجه به این مطلب هم ضروری است که 
ها توجه کرد، به همین نحو یک عامل  ممکن است معلول عوامل متعددی باشد و در تحلیل باید به همه آن

و مسائل  ها شود، ممکن است علت پیدایش انواعی از پدیده ویژه وقتی در سطح کالن بررسی می اجتماعی به
اجتماعی باشد.

. حوزه فرهنگ1
. در سطح کالن1-1

ی در سطح کالن ناظر به مناسبات ساختاری و نهادی جامعه است. این نشین یهی بررسی مسئله حاشطورکل به
قرار داده و چگونگی ساختارهای اجتماعی نهادی و مناسبات را در درون  نشین سطح از تحلیل، کنشگران حاشیه

بیند.  ماعی میی کالن اجتها مثابه معلولی برخاسته از مناسبات ناسالم در برخی از حوزه ی را بهنشین زندگی حاشیه
ی اجتماعی است، در ها و همبستگی ها و همکاری ورسوم آداب، ها ، ارزشها حوزه فرهنگ که ناظر به باورداشت

ی مهم این سطح ها کند. برخی از مؤلفه سطح کالن و ساختاری، فرهنگ را در کلیت جامعه مالحظه می
از: اند عبارت

ینشین اهداف کالن فرهنگی و حاشیه. 1-1-1
شرط و پیشران هر اقدام  یشپ اند، ها بسته و امیدهایی که دل به تحقق آن ها ف فرهنگی یک ملت، آرمانهداا

ی اقتصادی و سیاسی یک جامعه است. یک فرهنگ بالنده، ها دهنده همه فعالیت اجتماعی و بستر و جهت
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یاز جامعه موردنأمین امکانات تواند همه اجزا نهادی جامعه را در ت ی الهی و انسانی میها مطلوب و مطابق ارزش
ی مناسب آن بسیج نماید و در نقطه مقابل، عدم وجود چنین فرهنگی یا عدم تعلق اجتماعی مند بهرهو توزیع و 

تواند بستری برای عدم تعادل  و نهادهای اجتماعی به فرهنگ شایسته و مطلوب الهی انسانی می ها افراد و سازمان
اجتماعی ای  مثابه مسئله ی بهنشین ی جامعه باشد. حاشیهها عدالتی و ظلم و اجحاف در همه بخش اجتماعی، بی

هنگی موجود جامعه دارد. سؤال ، بیش از هر چیز ریشه در مناسبات فرشهرها کالنویژه  برای بسیاری از شهرها به
یی از فرهنگ در سطح کالن اجتماعی زمینه ها مهم این است چه عناصر فرهنگی و یا عدم توجه به چه مؤلفه

 ند؟ک ی را فراهم مینشین حاشیه

ی اسالمی و اهداف انقالب اسالمی، باید گفت عدالت اجتماعی فراگیر و توجه ها با نظر به باورها و ارزش
پابرهنگان و محرومان و قشر متوسط  اساساً حرومان و مستضعفان، در رأس این نظام ارزشی است و اساسی به م

 شوند. می جامعه ما صاحبان اصلی انقالب و کشور محسوب

داند و منزلت آنان  و حاصل زحمات گودنشینان میاین طبقه  یها رهین کوششرا  یانقالب اسالمامام خمینی 
). همچنین رهبری ٢٦١، ص١٤، جبرتری دارد (خمینی اننشین همه کاخ آنان بر ییک موکه  شمارد را چنان برتر می

داند  های اساسی نظام اسالمی می یکی از مبانی اساسی و ارزش را ای حمایت از محرومان الله خامنه انقالب آیت
کید می یا گونه به . ن شاخص در او وجود نداردای تفاوت باشد، جریانی نسبت به محرومین بیافراد یا اگر ورزد  که تأ

 )١٣٩٥ای،  (خامنه

محرومین و معطوف بودن همه امکانات برای رفع محرومیت، در فرهنگ آرمانی ما  گاهیجا  بهبنابراین، اعتقاد 
با فرهنگ آرمانی کم  اش فاصلهکند،  وجود دارد ولی در فرهنگ عینی که جامعه با آن مواجه است و با آن تنفس می

ین اهداف تر مهمزدایی از  یتمحرومی، استقالل، پیشرفت و خواه عدالتیی، گرا مردمی، اهخو اسالمنیست. 
 بوده است.  فرهنگی انقالب اسالمی

مثابه رهبران انقالب اسالمی، و نیز در صحنه میدانی تاریخ انقالب اسالمی، محرومین  در نگاه امام و رهبری، به
کشور و مدافع سرسخت انقالب اسالمی و مجاهدان شب و روز آن و قشر ضعیف و متوسط جامعه، صاحبان اصلی 

ها بود. انقالب از  ی اسالمی و تأمین منافع مادی و سعادت معنوی آنها ؛ زیرا انقالب برای تحقق ارزشاند بوده
لبه خودشان بود و مسئولین کشور عمدتًا از فرزندان همین قشر محروم و متوسط جامعه بودند. وجود این رویکرد و غ

ها در رفع  ویژه مدیران و مؤثران فرهنگی کشور، یکی از عوامل مهم کارآمدی آن آن بر باور فرهنگی آحاد مردم به
ی شتاب بیشتر در تحقق باالترین به معنا. گذشت عمر انقالب باید استمعضالت قشر محروم و متوسط جامعه 

 باشد. ی فوق بودهها نصاب از ارزش

ویژه در حوزه محرومان و قشر متوسط رو به پایین  اسالم و انقالب اسالمی به شدن اهداف فرهنگی رنگ کم
ویژه در حوزه سبک زندگی مردم است. اگر دغدغه رفع معضالت  ی اجتماعی بهها افزایش آسیب یبه معناجامعه، 
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تواند در سطح  مثابه مسئله و آسیبی فرهنگی می معیشتی مردم از نصاب ارزشی و باورمندی خود تنزل یابد، این به
ی ها تواند عاملیت خود را به رخ بکشد. نشانه ی، مینشین ساختاری هم خودش را نشان دهد و آنگاه در حوزه حاشیه

توان در مفاهیم و باورهایی مشاهده کرد که بخشی از ساختار فرهنگی و باورهای  حضور این عاملیت فرهنگی را می
ساز،  یمتصمهش منزلت قشر محروم در فضای فرهنگی جامعه و مراکز عمومی جامعه را فراگرفته است از قبیل: کا
یری عدالت محور و معطوف به قشر محروم جامعه، کاهش باور گ جهتارزشمندتر شدن قشر مرفه، پررنگ نبودن 

 ».انقالب صاحبان اصلی کشور و«محرومین به اصل 

مثابه امر ارزشی یی بهگرا تیاشراف. 1-1-2
است که خیلی زود احساسات جامعه را در ای  زندگی تجملی و نمایش آن در جامعه، پدیدهو  ییگرا یتاشراف

ی اشراف، ها کند. احساس آرزوی افرادی از محرومین و قشر متوسط جامعه در دستیابی به داشته برانگیخته می
ی و طلب دالتعجای مسابقه در  احساس فاصله طبقاتی شدید در جامعه و ایجاد مسابقه در زندگی تجملی به

کند،  گونه قارون بین مردم را مطرح می تعدیل در فاصله اجتماعی. قرآن کریم وقتی داستان حضور سراسر اشراف
هوس داشتن ثروت قارونی را پیدا  ها فرماید که چطور برخی به پیامد آن در تغییر احساسات مردم هم اشاره می

یَنِتهِ  ِفی َقْوِمهِ  یَعلَ  َفَخَرَج «کردند:  ِذیَن  َقاَل  ِز یُدوَن  الَّ نیا اْلَحیاةَ  یِر وِتی َما ِمْثَل  َلَنا َلیَت  یا الدُّ
ُ
هُ  َقاُروُن  أ ». َعِظیٍم  َحظٍّ  َلُذو ِإنَّ

)٧٩(قصص: 

ی ریگ جهتی فرهنگی انقالب اسالمی، تغییر در ها ی از اهداف و ارزشتوجه قابل بخش تحققرغم  علی
 خودکردهمثابه یک ارزش فرهنگی، بخشی از ساختار فرهنگی کشور را متأثر از  به ییگرا یتاشرافارزشی و نفوذ 

 ها ها و برنامه یریگ جهتی مختلف کشور، ها در ساحت ییگرا یتاشرافین مجرای نفوذ تر مهماست. البته 
می، و سطوح مدیریتی است که در کنار نفوذ جریان سکوالر مخالف با انقالب اسال ها سیاستی برخی از دولت

 گرایی، ثروت ی فرهنگی بر جای گذاشت. اشرافیتها پیامدهای نامناسبی را در میزان اهتمام جامع به همه ارزش
ی فرهنگی نوپدید و برآمده از مدرنیسم، در ذهنیت بخشی از جامعه، ها یخته، شعارها و ارزشافسارگسطلبی 
یری ناپذ جبرانی ها ی آن جراحتها د و ترکشجا خوش کر مردان دولتو برخی از مسئولین و  ها ، جریانها گروه

بر پیکره جامعه اسالمی ایجاد نمود.

ی بادآورده، تبعیض و فسادهای اجرایی در ها ی قومی، حزبی و خویشاوندی، ثروتها طلبی قضیه امتیاز
سبز مرتبه و بدون زمینه فرهنگی  شنویم، یک را می نامشانی متمادی است ها ی مختلف حکومتی که سالها بخش
ی فرهنگی انقالب ها ی آن در یک بستر ناسالم فرهنگی و درست در نقطه مقابل ارزشها بلکه جوانهاند  نشده

اسالمی شکل گرفته است. تغییر در سبک زندگی از پوشش، مسکن، خودرو، نوع تفریح و تفرج، نوع سفر، تغییر 
ز و مسابقه در تجمیع منافع و منابع برای در معنا و فرهنگ ریاست و قدرت از خدمت و نوکری به مردم به تمرک

و صدها مسئله  ها خود و حزب خود و... بخشی از تغییرات مهمی است که نفوذ ساختاری و نهادی آن ده
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ی و فساد اخالقی در جامعه است. بنابراین نشین ها گسترش حاشیه آورد که یکی از آن اجتماعی پدید می
ی غلط نظری و عملی ها گیری و جهت ها طح کالن، ناظر به تغییر ارزشی در سنشین فرهنگی فقر و حاشیه تحلیل

ها  یی است که متأثر از تغییرات هویتی آنها و سیاست ها و برنامه مردان دولتویژه  بخشی از افراد مؤثر، گروه و به
  اند. تدوین شده

ی ها تغییرات فرهنگی در کاهش پایبندی وربط خطشناسان  ی میدانی برخی از جامعهها در برخی از بررسی
به بعد و نتایج هشدارآمیز آن، تأییدی بر یک اتفاق ناگوار ساختاری  ١٣٦٨های  مذهبی و افزایش ارزش ثروت از سال

 یتاشراف). ١٧١-١٥٧، ص١٣٧٧پور،  چنین پیامد فراگیری را دامن زده است (رفیع ینادر حوزه فرهنگ دارد که 
فرهنگی در ساختار قدرت اجتماعی نمایان شود، استضعاف را در پیرامون خود ای  مثابه مؤلفه به که آنگاهویژه  به ییگرا

کند.  ی و یک فرهنگ است و مناسبات فرهنگی خاص خود را ایجاد میوخو خلقاشرافیت یک  راپروراند؛ زی هم می
رای رفع آن جایگاهی ندارد؛ لذا در ی محروم و تالش بها در درون مناسبات فرهنگی آن، هرگز منافع و مصالح توده

توان خدمتگزار خوبی باشد و امام سخن  منطق امام خمینی که اگر کسی طعم فقر و محرومیت را نچشیده باشد نمی
 اسالم داری، یهسرماتاریخ، در مقابل اسالم  رنجدیدگان اسالم مستضعفین، اسالم زمین، از اسالم پابرهنگان

یکایی آمر اسالم دارد و اولی را اسالم ناب محمدی و دومی را طلبان راحت اسالم درد و یب مرفهین اسالم ین،مستکبر
یز بودن جریان اشرافیت است که یکی از هشدارآم) و این نهایت خطر و ١١، ص٢١، جکند (خمینی معرفی می
ی است.نشین یی چون حاشیهها عدالتی و ظهور پدیده ی آن بسط بیها مخاطره

. در سطح میانی1-2
کند. فضای فرهنگی حاکم بر  تحلیل فوق، تغییرات فرهنگی مذکور را در سطوح میانی هم دنبال می

ی اجتماعی هم ها ، شهرها و حتی روستاها و گروهها ساختارها و نهادهای کالن اجتماعی، به مدیریت استان
و  ها یت شهری و سازمانشود. تحلیل در سطح میانی به دنبال فهم چگونگی تأثیرگذاری فرهنگی مدیر کشیده می

در این  توجه قابلی است. برخی از عوامل فرهنگی نشین در پیدایش حاشیه ها ی اجتماعی و نیز برخی رسانهها گروه
سطح به شرح ذیل است:

جذاب شهر و به حاشیه رفتن هویت زندگی روستاییسازي  هویت. 1-2-1
یه رفتن هویت زندگی روستایی یا شهرهای ی در کنار به حاشوقت آنجذاب شهر و امکانات سازی  هویت

گیرد، نوعی کاستی همراه با تحقیر را برای زندگی روستایی و شهرهای کوچک  کوچک فاقد آن امکانات قرار می
کند و از جهت فرهنگی ممکن است برتری هویتی برای شهرنشینی نسبت به  فاقد امکانات الزم ایجاد می

آورد. روستانشینی پدید می
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بندی  یابی و درجه یتهو تکنولوژی و امکانات از یمند بهره اساس بر افراد زندگی سبک که مدرن هجامع در
 تحقیر از ییها انگاره نیز آنان شود، می داده برتری پروران دام و کشاورزان و روستاییان بر شهرنشینان هویت و شود می
جستجو  مدرن یها فناوری از استفاده و ماشینی زندگی از یمند بهرهدر  را حیات ارزش و کنند می احساس خود در را
 خود زندگی محیط در است ممکن افراد این از بعضی شوند. می مهاجرت یابی به آن حاضر به دست برای و کنند می
 با ینوع به وقتی اما باشند، رفاه در هم اقتصادی و مالیازلحاظ  و باشندمند  بهره مناسبی اجتماعی موقعیت از

 هزینه نداشتن یلبه دل اما دهند، می ترجیح را شهرنشینی شوند، می مواجه شهرنشینان قبال در هویتی بی احساس
 تمام و کنند می پیدا تنزل خود سابق اجتماعی موقعیت از شهری زیست الگوی نداشتن و شهرنشینی برای مکفی
 عدم یلبه دل ولی کنند می هزینه شغل و مسکن قبیل از شهری زندگی یها نیازمندی جهت در را خود های ییدارا

کنند. انتخاب خود برای را شهر حاشیه که شوند می مجبور شهری زندگی در هزینه و درآمد تناسب

نشین عدم وجود نظارت اجتماعی بر منطقه حاشیه. 1-2-2
نظارت و کنترل اجتماعی، از عوامل اصلی نظم و ثبات اجتماعی است و سبب استقرار و استمرار محیط زندگی 

اقتضائات فرهنگی است. کاهش کنترل اجتماعی همیشه ظرفیتی را برای ناهنجاری اجتماعی فراهم  تناسب به
ظارت و کنترل اجتماعی رسمی در ل فقدان یا ضعف وجود نیبه دلی نشین کند. احساس رهایی در زندگی حاشیه می

به تواند  تواند حاشیه امنی برای هر نوع ناهنجاری یا شغل کاذب را فراهم کند و حتی می ، مینشین مناطق حاشیه
ی با توجه به فقدان و ضعف کنترل نشین ی مهاجرپذیر تلقی شود. تحلیل علت پدیده حاشیهها ی، مکانعنوان

شود. محسوب میاجتماعی، در سطح میانی تبیین آن 

کمبود امکانات فرهنگی و آموزشی. 1-2-3
و روستاها در دسترسی به امکانات فرهنگی و آموزشی نابرابر هستند و این نابرابری و عدم  ها شهرها، بخش

کند که پیشرفت  ، زمینه مهاجرت و ترک محل و منطقه زندگی را برای افرادی فراهم میها مندی افراد و گروه یترضا
به ، موردنظرها به شهرهای بزرگ و دارای امکانات  ها مهم است. هرچند مهاجرت آن آموزشی و فرهنگی برای آن

ت در شهر و نیز یجه عدم امکان سکوندرنتی نیست ولی به جهت محاسبات غلط برخی افراد و نشین حاشیه یمعنا
که، کمبود امکانات فرهنگی و آموزشی و  ی را برگزینند. افزون ایننشین عدم بازگشت به مبدأ خود، ممکن است حاشیه
ی نشین ی فرهنگ حاشیهنوع بهمندی حداکثری از امکانات موجود، خود  نیز فقدان و ضعف مدیریت فرهنگی در بهره

سازد و نمادها و سبک زندگی  ی مبتال مینشین را به سرنوشت حاشیه شینن دهد یعنی افراد غیر حاشیه را تعمیم می
دهد. نشین بسط می یهحاش یرغی ها ی را به محیطنشین حاشیه

در سطح خرد. 1-3
تواند نقش مهم عاملیت فرد در  گاه نمی ی اجتماعی هیچها توجه به عوامل کالن و متوسط در تحلیل پدیده
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ها  ی خود هستند. آنها به جهت داشتن عقل و قدرت انتخاب، مسئول گزینش ها انسان کنشگری را نادیده بگیرد. زیرا
ها  ی در انتخاب آنفرا فردکنند و امکانات و اقتضائات ساختاری و  یط اجتماعی عمل میشراهرچند در بستر 

و  ها شود و لذا افراد گریزی از عواقب گزینش نمی رنگ کمها  گری آن گاه عاملیت و گزینش یچهتأثیرگذار است، ولی 
 از: اند عبارتدر این سطح  توجه قابلی ها ی خود ندارند. مؤلفهها کنش

ینشین فقر فرهنگی افراد و حاشیه. 1-3-1
 تناسب بهی با رویکرد فرهنگی و در سطح خرد ناظر به شخصیت فرهنگی افراد است. افراد نشین تبیین حاشیه
شان دست به اقدام و کنش  یفرهنگی ها و اصالت ها و دغدغه ها ، مسئلهها مندی ی، آرزوها و عالقهشخصیت فرهنگ
ی بستگ دلمندی به محیط زندگی،  داری و ایمان، عالقه یندزنند. سطح سواد و تحصیالت افراد، سطح  اجتماعی می

 میزان ارتباطات خویشاوندی، نوعفردی،  ی میانها و همبستگی ها محلی، همکاری ورسوم آداببه محل زندگی و 
ین تر مهممندی از سبک زندگی از  یترضا ی اجتماعی مؤثر از قبیل مسجد،ها شبکه وها  گروه و افراد با تعامالت

به شیوه  ها گذارند. اگر این مؤلفه مقوالت فرهنگی در سطح خرد هستند که در کنشگری اجتماعی افراد تأثیر می
آید و تأثیرات نامطلوب  المی در زندگی افراد شکل نگیرد، فقر فرهنگی پدید میی اسها مطلوب و مطابق ارزش

ی خواهد داشت.نشین در پیدایش مسئله حاشیه ازجملهمهمی در کنشگری اجتماعی و 

وقتی فاصله فقیر و غنی در میزان دستیابی به مزایای اجتماعی افزایش یابد و افراد ضعیف در محل سکونت 
خویش امید به رفع مشکل و رسیدن به مزایای مناسب را از دست بدهند، و از سویی دیگر پیوندهای اجتماعی 

ت کشیدن از محل زندگی و رفتن قوی وجود نداشته باشد تا هزینه صبر بر مشکالت را کاهش دهد، احتمال دس
یابد. بنابراین هرچند فقر و مشکالت  ی مکان دیگری که امید به یافتن مزایای بیشتر را ایجاد کند، افزایش میسو به

ی بسیار مؤثر است ولی عاملیت فرهنگی واسطه مهمی است که نباید آن را نشین معیشتی در پیدایش حاشیه
فراموش کرد. 

ی اتفاق نشین دهد و با انضمام عامل تغییر فرهنگی، حاشیه ت زندگی، نگرش فرد را تغییر میمسئله فقر و مشکال
، و باعث نقصان عقل و یدار نیدافتد. اینکه در برخی از روایات آمده است که فقر سبب ضعف در یقین و  می

ُبَنی، َمن ابُتِلی بالَفقِر فقِد یا«فرمود:  (ع)یعلکاهش حیا ورزی است ناظر به همین تغییر نگرش است. امیرالمؤمنین 
ِة الَحیاِء فی َوجِهِه فَ  ِة فی ِدیِنِه، وِقلَّ قَّ قصاِن فی َعقِلِه، والرِّ عِف فی یقیِنِه، والنُّ فرزندم! ». َنُعوُذ بالّله ِ ِمن الَفقرِ ابُتِلی بأرَبِع ِخصاٍل: بالضَّ

 یدر دین و کم یدر ِخرد و شکنندگ ییقین و کاست در یهر که به فقر گرفتار آید، به چهار خصلت مبتال شود: به سست
همچنین در روایت  ).٣٠٠، ص١٤١٤سبزواری،  شعیری بنا) (به خدا از فقر بریم یشرم و حیا در چهره. پس، پناه م

ْکَبُر  اْلَمْوُت  اْلَفْقُر «ین مرگ است: تر بزرگدیگر از پیامبر اعظم(ص) نقل شده که فرمود: فقر دینی 
َ
 ِمَن  اْلَفْقُر  َلهُ  َفِقیَل اْأل

یَنارِ  ْرَهِم  َو  الدِّ )٨، ص١٤٠٤شعبه حرانی،   (ابن». ینالدِّ  ِمَن  اْلَفْقُر  َفَقاَل  الدِّ
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ینشین اشتباه محاسباتی افراد و حاشیه. 1-3-2
ها به اشتباه محاسباتی مبتال هستند یعنی قبل  یاد آنز احتمال به، نشین از جهت بینشی و سطح تحلیل افراد حاشیه

کنند  ی و عواقب ناگوار آن ندارند یا گمان مینشین ط زندگی حاشیهیشرای، تلقی صحیحی از نشین ز انتخاب حاشیها
دانند. این سطح از  یر میناپذ اجتناباست و یا به چنین سرنوشت ناگواری رضایت داده و آن را  رفع قابلی زود به

سازد. مسکن نامناسب و گاه موقت،  را گاه محتوم می ینشین تحلیل در کنار فقدان یا ضعف مدیریت زندگی، حاشیه
ی تا حدود زیادی نشان از فضای ذهنی نشین و فضای نامنظم و نامطلوب زندگی حاشیه ها بهداشت نامناسب و کوچه

دارد و بدیهی است عامل فرهنگی نسبت به عوامل محیطی و عینی، تقدم  نشین و فرهنگی نامناسب افراد حاشیه
ی چیستی و چگونگی روحیات و نشین که در تبیین حاشیه پذیرد. غرض آن چند از آن تأثیر هم میوجودی دارد هر

ط فرهنگی افراد در سطح خرد، اهمیت به سرایی دارد.یشرا

حوزه اقتصاد. 2
. در سطح کالن2-1

ای سرزمینی و استعداده ها ظرفیت تناسب بهدر حوزه اقتصاد مسائل مربوط به تولید و توزیع امکانات و خدمات 
تواند  عدالتی این حوزه می ی تأثیرگذار در سطح کالن اجتماعی است که انحراف و بیها ین مؤلفهتر مهمو انسانی، از 

ی اجتماعی نامطلوب باشد. بازشناسی امکانات و استعدادهای انسانی و سرزمینی در کشور و ها منشأ ظهور پدیده
ی جغرافیایی، توزیع ها موقعیت تناسب بهی انسانی ها و گروه ها عیتمدیریت اقتصادی متناسب با آن، نیازسنجی جم

تواند امید و  ی انسانی در راستای تأمین نیازهای اقتصادی میها و امکانات، بسیج همه ظرفیت ها عادالنه فرصت
بهتر را افزایش دهد. ای  پویایی اجتماعی در عرصه کار و تالش و نوید آینده

 دری و عدم تعادل نابسامانعدالتی، بحران،  کارآمدی، ضعف، نقص، خطا و لغزش تا بیدر نقطه مقابل، وجود نا
ی و نشین حاشیه ازجملهو ناهنجارهای اجتماعی است.  ها ی ظهور بسیاری از آسیبها ین زمینهتر مهمحوزه اقتصاد از 

یک  طیشراتأمین حداقل یت افراد در موفقط نامساعد اقتصادی و عدم یشرامسائل آن از پیامدهای مهم و شایع 
شود  معیشت الزم است. با این رویکرد، کمبود مسکن، فقدان شغل و عدم درآمد مکفی، در سطح فردی تحلیل نمی

یی برخاسته از مشکالت در ها ها خود مسائل و گره ط افراد نسبت داد؛ زیرا اینیشراو نباید علت آن را به وضعیت و 
شود. باید به یک مرحله ماقبل برگشت و وضعیت حوزه اقتصاد  حوزه اقتصادی جامعه در سطح کالن ارزیابی می

ی تأثیرگذار در ها ی شده است؟ مؤلفهنشین شناسی کرد که چگونه سبب حاشیه یبآسجامعه و مدیریت این حوزه را 
از: اند عبارتاین سطح از تحلیل 

مندي از تکنولوژي نابرابري در بهره .2-1-1
و ابزار  ها یل اختالف اقوام و ملل مختلف در شیوهبه دلبرخی در این سطح از تحلیل کالن، معتقدند که 
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ی هم علت نشین شود و در خصوص حاشیه استفاده از مواهب طبیعی، دسترسی به امکانات هم متفاوت می
 درواقعد. گرد یبازمبه سیستم فنی و تکنیکی مسلط بر کل جامعه  نابرابری در توزیع امکانات در سطح جامعه،

در شهر و  گاه سکونتو ابزارها) سبب تفاوت افراد در انتخاب  ها ، سازمانها ، دستگاهها تکنولوژی (اعم از روش
 ی معلول وجود ویژگی نابرابری درنشین دیگر، معتقدند که حاشیه عبارت ی شده است؛ بهنشین روستا و حاشیه

ی آن متغیر مستقلی نیست بلکه توسط ها سیستم تکنولوژی حاکم بر جامعه است. حال خود تکنولوژی و ویژگی
ی معلول وجود ویژگی نشین از این منظر، حاشیه درواقعشود.  سیستم مناسبات و روابط اجتماعی تعیین می

روابط اجتماعی تمرکزگرا، تکنولوژی اجتماعی را تمرکزگرا  مثالً نابرابری در روابط اجتماعی مسلط است. 
شود و  صورت قطبی و مبتنی بر تمرکزگرایی تنظیم می کند و به دنبال آن، توزیع امکانات هم به میبندی  صورت
کند. هر چه تمرکزگرایی در مناسبات اجتماعی بیشتر باشد،  را ایجاد می ها گاه ه اختالف در سکونتجیدرنت

). این دیدگاه در سطح ٢٦-٢٣، ص١٣٦٩شود (زاهد زاهدانی،  شدیدتر می ها گاه در سکونتاختالف 
 یبه معنانسبت به عاملیت مناسبات اجتماعی نامطلوب و تأثیر آن در عدم دسترسی مطلوب به تکنولوژی  کالن

بات اجتماعی گاه توجه خوبی نشان داده است، اما مقصود از مناس ه تأثیر آن در نوع سکونتجیدرنتعام و 
نامطلوب در این تحلیل نباید ناظر به مناسبات اجتماعی در سطح عمومی جامعه و اقشار مختلف مردم باشد 

است. این مناسبات غلط  ها ی تدوین شده و سازمانها گیران و مدیران و برنامه مربوط به حوزه تصمیم عمدتاً بلکه 
ی ها مربوط به فقدان اراده جدی در عمل به سیاستی تدوین شده نامناسب و گاهی ها گاه ناظر به سیاست

 .استدرست 

ی نامناسب در مناسبات اجتماعی و تکنولوژی است. همچنین عدم توجه به ها تمرکزگرایی، یکی از شاخص
با آن و نیز مبنا قرار  ها و برنامه ها در کشور و فعال نکردن آن و عدم تناسب سیاستای  ی منطقهها استعدادها و ظرفیت

ویژه قشر محروم جامعه در مناسبات دولت ـ ملت و مدیریت شهری، از  دادن منافع و مضار عموم مردم و بهن
متعادل عموم  یمند بهرهتواند تکنولوژی نامناسب را در  ی مهم مناسبات اجتماعی نامطلوب است که میها شاخص

تواند طبیعت خشک و متصلب  ، می»مناسبات تکنولوژی و جامعه«عدالتی در حوزه  مردم از مزایا خلق کند. بی
ی را نشین حاشیه ازجملهماشین تکنولوژی را چنان بر روابط انسانی حاکم کند، که هرگونه آسیب اجتماعی و 

 نماید. یرناپذ اجتناب

 زدا تیمحرومي اقتصادي ها و برنامه ها فقدان یا نقصان سیاست. 2-1-2
بدون تردید حوزه اقتصاد به دنبال تولید ثروت و کاال و خدمات است. برآیند چرخه تولید، توزیع و مصرف در 
جامعه در مرحله نخست باید در خدمت چه قشری قرار گیرد؟ البته روشن است اقشار ضعیف توان حضور و رقابت 

در دو حوزه مهم رقم  کم دستا ندارند لذا رسالت حاکمان و مدیران جامعه، با صاحبان ثروت در این چرخه ر
تنها نابرابری  که منافع آن نه یا گونه بهی اقتصادی صاحبان ثروت و فعاالن تولید ها ی فعالیتده جهتخورد: یکی  می
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ها و قشر متوسط جامعه  آن یمند بهرهاجتماعی را افزایش ندهد و قشر محروم جامعه را حذف نکند بلکه به افزایش 
از قشر محروم و متوسط جامعه برای حضور و فعالیت مفید در  ها و اقدامات حمایتی دولت ها بیانجامد. دوم سیاست

زدایی در این عرصه. اگر این دو رسالت مهم مخدوش شود، پیامدهای  فرآیند چرخه تولید، توزیع و مصرف و مانع
قاتی در جامعه خواهد بود. افزایش فاصله طبقاتی در جامعه، به گسترش فقر آن محرومیت بیشتر و افزایش فاصله طب

انجامد و افراد ضعیف و ناتوان اعم از فقراء و قشر متوسط ناتوان را از  می نشین و افزایش مناطق محروم و حاشیه
 کشاند. میدان رقابت و مشارکت برای زندگی، حذف کرده و به کنشگری منفی و نامطلوب می

سطح میانی . در2
هزینه سنگین زندگی شهرنشینی، اعم از هزینه مسکن و کاالی مصرفی و عدم موفقیت در کسب شغل و درآمد 

یت هدفمند از کسانی حما عدمل مناسبات غلط مدیریتی و ساختاری در شهر و محیط زندگی و نیز یبه دلمناسب 
ی باشد. توسعه شهری از جهت تکنولوژی و نشین حاشیهتواند عامل مهمی در  که توانایی زندگی در شهر را ندارند، می

ط قشر محروم، به معنی حرکت ماشین اقتصاد بدون فرمان عدالت است. در یشرابدون توجه به سازی  مسکن
شود، پیامد آن حذف  زایی، منافع قشر محروم فراموش می مدیریت توسعه شهری، وقتی به بهانه توسعه کّمی و ثروت

ی حاشیه شهرها و افزایشسو به قبول قابلها از زیست زندگی شهری  ها از چرخه فعالیت اقتصادی و خروج آن آن
 محرومیت است.

در سطح خرد. 3

فقر و بیکاري. 3-1
نشینی در سطح خرد است. فقر و  حاشیهین عوامل تر مهمفقر، بیکاری و فقدان مهارت الزم افراد، یکی از 

سطح فرهنگی خود به تالش برای رفع مشکل و  تناسب بهی الزم، افراد را ها بیکاری در کنار فقدان مهارت یا مهارت
دهد. ی اجتماعی دادن سوق میها یا به بیراهه رفتن و تن به آسیب

د و این به خاطر حضور و تأثیر عامل گیرن همه افراد در برابر مشکل فقر و بیکاری شبیه هم تصمیم نمی
چگونگی وضعیت فرهنگی  بامالحظهجهت  فرهنگی و عوامل دیگر در نوع گزینش و کنشگری افراد است. ازاین

ی نشین افراد در سطح خرد و توجه به عوامل ساختاری و کالن، باید نسبت عاملیت فقر و بیکاری را با متغیر حاشیه
و مؤثرتر یعنی اشتغال و درآمد نسبت به دیگر عوامل مهاجرت  تر مهمدو عامل ی بر نقش درست بهسنجید. لذا 

کید شده است و اینکه بسیاری از افراد در سن کار و فعالیت، به امید دستیابی به موقعیت  قشرهای فقیر تأ
ی، کنند (صالحی امیری و خدای اقتصادی بهتر و رهایی از فقر، از زادگاه خود به دیگر نقاط مهاجرت می

). ٩١ص ،١٣٩٠

مهمی است که  عامل شهری، جامعه متوسط درآمد طبقه با آن شدید فاصله و افراد درآمد پایین بودن سطح
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. هرچند الزمه قهری )٩٤، ص١٣٩٢نقدی، اند ( روستاییان بیان کرده در تحلیل علت مهاجرت محققین از بسیاری
عدم تحقق هدف مهاجرت در زندگی شهری، زمینه مساعدی برای  بامالحظهی نیست ولی نشین مهاجرت حاشیه

 کند. ی برخی افراد فراهم مینشین حاشیه

 حوزه سیاست و امنیت. 2
 در سطح کالن. 2-1

توان از نقش  ی در سطح سیاسی و امنیتی از ابعاد زیادی برخوردار است. در سطح کالن، مینشین تحلیل حاشیه
ی یاد کرد. از حکمرانی لیبرالی و مبتنی نشین چگونگی مواجهه با پدیده حاشیهدر  ها های دولت یاستسحکومت و 

ی اجتماعی و اقتصادی اسالم همانند عدالت، ها توجه به ارزش بر توسعه غربی، تا حکمرانی غیر متعهد و بی
واند سبب ت تواند فاصله طبقاتی را افزایش دهد. حاشیه رفتن موضوع عدالت در هر سطحی از سطوح کشور، می می

 ی و گسترش آن در جامعه شود.نشین پدیده حاشیه ازجملهانزوا و طرد اجتماعی و 

 در سطح میانی. 2-2

یافته، به دنبال منافع  سازمانصورت  ی معارض و سودجو و عوامل مخل به نظم و امنیت اجتماعی بهها گاه گروه
دهند. حمل و توزیع مواد مخدر، ایجاد  د قرار میی را ابزاری برای اهداف نامشروع خونشین غیرقانونی خود، حاشیه

ی ها اخالل و ناامنی اخالقی و گاه به هدف تغییر بافت فرهنگی، مذهبی و جمعیتی در جامعه نیازمند افراد و گروه
ه ی گانشین ی پشت پرده به اهداف شوم خود برسند. بنابراین حاشیهها ها افراد و گروه ونشانی است تا از طریق آن نام یب

 شود. ی معارض و سودجو تقویت و همراهی میها و همراه با برنامه از سوی گروه دار ای جهت پدیده

 در سطح خرد. 2-3
شود ولی در سطح خرد،  یافته پدیدار می سازمانصورت گروهی و  مسائل سیاسی و امنیتی هرچند معموًال به

و مخل نظم و امنیت اجتماعی، به دنبال پنهان شدن و در  رو کجنقش افراد نباید مورد غفلت قرار گیرد. همواره افراد 
 ها باشد. تواند محل امنی برای اختفاء آن ی گاه مینشین حاشیه امن قرار گرفتن هستند و حاشیه

 راهکارها
 حل راهی یک وضعیت بیمارگونه و نامطلوبی است که نیازمند به درمان و حل مسئله دارد. نشین بدون شک حاشیه

بررسی و درمان عواملی است که سبب پیدایش آن شده است لذا درمان مطلوب آن منوط  درگروی نشین همسئله حاشی
ایم. در موضوع  ی است که ما در بخش قبلی بررسی کردهنشین در تبیین حاشیه نگر جامعبه تحلیل صحیح و 

 ی هم رویکردهای مختلفی وجود دارد.نشین راهکارهای حل مسئله حاشیه
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ینشین ي نظري در حل مسئله حاشیهکردهایرونقدي بر . 1
دهند و حاصل تعارض  طبیعی و عادی تقلیل می» مسئله شهری«مثابه یک  ی، آن را بهنشین کسانی که در تبیین حاشیه

، حل راهکنند که البته پیامدهای سویی هم به دنبال دارد، در ارائه  منافع طبیعی در مسئله شغل و مسکن ارزیابی می
). بدیهی ٢٠، ص١٣٩٢کنند (نقدی،  ی را نسخه درمان این آسیب اجتماعی مطرح مینشین ی حاشیهآور جمعی و ساز پاک

پناه است. ی بیها است که این درمان بیماری نیست بلکه پوشاندن آن و خاموش کردن حیات انسانی و نابودی انسان

کنند یا کاری با عوامل و  تلقی میای طبیعی  ی را پدیدهنشین برخی دیگر هرچند مانند نظریه قبل، حاشیه
سازی و توانمندسازی این  مثابه یک مسئله و مشکل پذیرفته و به دنبال بهینه ی اصلی آن ندارند ولی آن را بهها ریشه

ی در مناسبات نشین از وجود عوامل بسط حاشیه نظر صرف). یعنی ٢١، ص١٣٩٢هستند (نقدی،  ها گاه سکونت
مثابه معلول مستقل درمان نماید و راه درمان  ی را بهنشین کند حاشیه ین دیدگاه تالش میاجتماعی و الگوی پیشرفت، ا

دهد.  ی قرار مینشین گاه حاشیه دهی و بهسازی سکونت را توانمندسازی و سامان

ی توفیق یابد ولی به جهت نشین بدیهی است که این نظریه هرچند ممکن است در توانمندسازی زندگی حاشیه
ی در جامعه بود. البته با تغییری در این نشین به عوامل ایجادی آن، همواره باید منتظر تولید حاشیهعدم توجه 

بهتری را اتخاذ کرد. یعنی در کنار اصالح  یریگ جهتتوان  رویکرد و با توجه به بعد دیگری از اصالح می
ا در پیش گرفت. درواقع اصالح ان رنشین ی محیط زندگی حاشیهتوانمندسازساختاری معطوف به عدالت، راهبرد 

گیرد باید با تحول تدریجی در سطح خرد همراه شود.  محور که در سطح کالن انجام می ساختاری عدالت
یررسمی و بهسازی غ، رسمیت بخشیدن قانونی به اسکان ها اصالحات در سطح خرد ناظر به بهبود سکونت

است. نشین فضاهای حاشیه

ی ها بر ظرفیت یهتکزمین و خدمات برای ساخت مسکن، راهبرد توانمندسازی با راهبردهایی از قبیل ارائه  
). البته این راهبردها خود مسبوق به ١٥٠-١٤٧، ص١٣٩٠ز (صالحی و خدایی،ایموردنی ها درونی و اولویت

 یکردهای غربی و اسالمیروتواند باشد که از شکل لیبرالی تا دیگر  مبانی نظری و اهداف و غایات خاصی می
متفاوت بوده و نوع توانمندسازی را متفاوت خواهد کرد.

صورت بنیادی در شکل شهرنشینی برخاسته از  ی را بهنشین همچنین در نظریه دیگری که علت اصلی حاشیه
داند، در درمان آن، به رویکرد انتقادی از الگوی توسعه اقتصادی  می یدار هیسرماالگوی توسعه مبتنی بر نظام 

). یعنی اگر الگوی توسعه شهری از سازوکارهای نظام ٢١، ١٣٩٢آورد (نقدی،  روی می اجتماعی شهری
ط فرهنگی و اجتماعی جامعه ما تغییر یابد، مشکل یشراتبعیت نکند بلکه به مدلی بومی و متناسب با  یدار هیسرما
خوبی برای حل مسئله  یها ویژه رویکرد سوم، ظرفیت توان درمان کرد. دو رویکرد اخیر به ی را مینشین حاشیه
باید چنین رویکرد  هم آنی، در درمان و حل نشین در تبیین حاشیه نگر جامعی دارد ولی با توجه به رویکرد نشین حاشیه

خاصی هستند. حل راهکه این دو رویکرد محدود به  یدرحالرا دنبال کرد 
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 راهکارها در حوزه فرهنگ. 1
 ـ در سطح کالن اجتماعی

ارزشی اسالمی معطوف به محرومین و قشر مستضعف جامعه حضوری فعال و ای  مؤلفه. باید عناصر و ١
ویژه در میان رجال حکومتی و  به ها پرنشاط در جامعه داشته باشد. در مرحله نخست باور به این ارزش

و پایبندی عملی و  اجراو  ها گذاری مطابق آن ارزش مسئولین سطوح مختلف کشور، و آنگاه تعیین سیاست
تواند گام مهمی در پیشگیری و حل معضل  ویژه گزینش کارگزاران حکومتی بر اساس این معیارها، می به

گرایی، عدالت اجتماعی و رفع  یی از قبیل: ایمان به خدا و آخرتها ی داشته باشد. ارزشنشین حاشیه
مثابه  قالب و نظام اسالمی بهیگاه ارزشی انبه جاتبعیض، بازگشت قشر محروم و مستضعف جامعه 

شناسی،  ویژه قشر محروم جامعه، مسئولیت گشایی از کار مردم و به صاحبان اصلی کشور، فضیلت گره
مندی از تخصص الزم و مشاورین متعهد جهت حل  ستیزی، بهره ی، ظلمگر یاشرافپرهیز از دنیازدگی و 

 ی،نشین مشکل حاشیه

ویژه قشر محروم و در معرض  جامعه برای حل مشکالت موجود به. امیدآفرینی صادق و راستین در ٢
 ؛ها آنی از راه اقدامات درست و مشهود برای نشین حاشیه

ویژه در بین مدیران جامعه که سم  و اشرافیت در جامعه بهگرایی  اندوزی، تجمل . مبارزه با مسابقه ثروت٣
 العاده فوقسلبی از اهمیت  کار کی عنوان ی فرهنگی جامعه است، بهها مهلکی برای همه ارزش

 ؛استبرخوردار 

ی نشین در حل مسئله حاشیه مدرن پستی مدرن و ها غلط نظری مبتنی بر نظریه یریگ جهت. اصالح و تغییر ٤
 ی انقالب و نظام اسالمی.ها بومی مبتنی بر ارزشای  و بازگشت به نظریه

 ـ در سطح میانی و خرد
ی جذاب و شایسته آن و نیز امکان ها و شهرهای مختلف با توجه به ظرفیتاز زندگی روستایی سازی  . هویت١

مندی افراد در محل زندگی و عدم تمایل به ترک آنجا  جهت امیدآفرینی و عالقه ها توسعه و افزایش این ظرفیت
 ی؛نشین و گرفتار شدن به حاشیه

ی، کنترل اجتماعی نشین فضای حاشیه . آموزش و تعلیم و تربیت، ایجاد نظارت و کنترل اجتماعی متناسب با٢
شود و محیط زندگی  ها تواند ابعاد مختلفی داشته باشد، کنترل رفتارها تا مانع از بروز ناهنجاری می

گرانه تا فقر فرهنگی را کاهش داده و  و هدایت دار جهتی ها ی را از رهاشدگی برهاند، و نظارتنشین حاشیه
 را افزایش دهد. نشین یهزمینه رشد فکری و فرهنگی افراد حاش
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شود بلکه این تنها  عوامل نظارت و کنترل اجتماعی تنها از طریق فرآیند رسمی و نیروی انتظامی انجام نمی
بخشی از آن است. بخش دیگر این فرآیند از طریق ایجاد مراکزی فرهنگی از قبیل ساخت مدرسه، مسجد، 

شود.  و مناسب و برقراری مراسم مذهبی جمعی انجام می یئت مذهبی، ارتباط مبلغان فعالهحسینیه، و تشکیل 
ان که استعداد تبدیل و الحاق شدن نشین امکانات آموزشی و فرهنگی مناسب برای مناطقی از حاشیهسازی  فراهم

 های فرهنگی هکارگرو یریکارگ بهی است. نشین به فضای شهری را دارد، عامل مهم دیگری در حل مسئله حاشیه
های فرهنگی  اوقاف و معاونت نشین با همکاری نهادهای نظیر سازمان تبلیغات، اداره حاشیه طقدر مناجهادی 

ی حل مسئله ها ، از دیگر راهنانآپذیری  جامعهجهت افزایش های اجتماعی  مددکاریو ادارات مختلف 
ی است؛نشین حاشیه

بین برخی از افراد و مناطق محروم مبنی بر ی غلطی که در ها مثابه یک راهبرد پیشگیرانه، باورها یا پنداشت . به٣
ی صحیح تغییر یابد؛ کار فرهنگمهاجرت به شهرها جهت بهبود زندگی وجود دارد، باید با تبلیغ و 

ی اصالح و عواقب نشین در گزینش اضطراری حاشیه ها دیگر باید اشتباه محاسباتی افراد و گروه عبارت به
ها  تواند در تغییر نگرش آن ان مینشین برای حاشیه ها عینی این آسیبی ها آن گوشزد شود. ارائه نسخه آسیبی

مؤثر باشد.

تواند با بازشناسی  ی اجتماعی میها و همبستگی ها ارتباطات بین فردی و تعامل شناسانه یبآس. بررسی ٤
و اقوام و دوستان، مانع از ترک شهر و روستای خود شده و  ها چگونگی پیوندهای اجتماعی افراد در بین فامیل

ی جلوگیری نماید. همچنین، ایجاد میل و رغبت برای بازگشت به نشین ساز حاشیه ی زمینهها از مهاجرت
ی قومی و محلی، گام ها مشکل اشتغال در موطن و نیز فعال کردن دلبستگیسازی  موطن اصلی با زمینه

ی خواهد بود.نشین مهمی در حل مسئله حاشیه

طلبد که تنها ابعاد  را میاصلی، مقدماتی  نشینان به وطن های الزم برای بازگشت حاشیه ایجاد زمینه. البته ٥
را باید دنبال کرد. ها حل راهبلکه از ابعاد اقتصادی هم برخوردار است که ترکیبی از این  فرهنگی ندارد

ی بر محور اشتراکات مذهبی، بومی، قومی نشین دهی حاشیه مان. در سطح خرد، از جهت فرهنگی، باید در سا٦
ها را هم  ان را در فرض استقرار در همان مکان، اشتراکات فرهنگی آننشین و زبانی افراد توجه شود و حاشیه

شود پرهیز نمود. موردتوجه قرار داد و از اختالطی که سبب نزاع و ناهماهنگی در زیست اجتماعی می

ر حوزه اقتصادراهکارها د. 2

ـ در سطح کالن اجتماعی
، محور انسان. پیشرفت اقتصادی جامع، با ویژگی تناسب با موقعیت جغرافیایی یا سرزمینی و منابع آن، اقتصاد ١

شرط  یشپی طبیعی و انسانی ها گرا و متناسب با ظرفیت یرمتمرکز، گسترش تکنولوژی بومیغپذیر و  یمتعم
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محور با بیشترین  گذاری اقتصادی بوم یاستسی است. تدوین اهداف و نشین همهم جلوگیری از پیدایش حاشی
ی بیگانه و غیر مناسب با فرهنگ جامعه ها توده مردم، پرهیز از اخذ مقلدانه تئوری یمند بهرهشمولیت در 

 شناسی ، ظرفیت»مناسبات تکنولوژی و جامعه«عدالتی در حوزه  محور، پرهیز از بی اسالمی، اقتصاد عدالت
ین اصول رشد متوازن شهرها و مناطق تر مهمها  ی از آنور بهرهاقتصادی مناطق مختلف و تنوع و خالقیت در 

 ی در سطح کالن اقتصادی است.نشین ی مهاجرت و حاشیهها مسکونی و دفع زمینه

ی اقتصادی صاحبان تولید در مناطق محروم و حتی ها دهی و حمایت دولت از فعالیت . جهت٢
ی ها ی که برای استقرار دائمی مناسب است و به مشارکت گرفتن نیروی انسانی و ظرفیتنشین حاشیه

حل معضل بیکاری با ی است. نشین ها برای چرخه تولید، گام اساسی در حل مسئله حاشیه مختلف آن
ه توجه ویژه ب، ای متناسب با محصوالت محیط جغرافیایی مربوطهه کارگاه ها و استفاده از تأسیس کارخانه

 تسهیالت به کشاورزان و خرید تضمینی محصوالت توسط بخش صنعت کشاورزی با استفاده از اعطای
ها، تأسیس مراکز آموزشی و بهداشتی  حمایت از دامداران و تأمین مایحتاج دامی آن، دولتی یا خصوصی

الزم و امکانات  های کوچک دارای اگر مراکز آموزشی در شهرها و بخش، زیرا در طراز زیست شهری
 های الزم را جهت درمان مراجعین را داشته بهداشتی نیز قابلیت دبیران توانمند باشد و از طرف دیگر مراکز

شوند. همچنین اقدامات حمایتی دولت برای  و محل زندگی خود نمیشغل مجبور به رها کردن افراد ، باشد
دی اهمیت بیشتری دارد تا اقدامات در فرآیند تولید اقتصا نشین فعالیت و مشارکت قشر ضعیف و حاشیه

 ها. حمایتی دولت در فرآیند مصرف آن

 ـ در سطح میانی و خرد
ی حمایتی دولت به قشر محروم و ها و برنامه ها . پایبندی مدیریت شهری و روستایی به سیاست١

 ؛نشین حاشیه

 ؛زدا یتمحرومو  عدالت محور. توسعه شهری و روستایی ٢

ی شهری ـ روستایی و استعدادشناسی افراد و رشد و به کارگیری ها موقعیت تناسب بهیی متنوع مهارت افزا. ٣
 ها؛ آن

 ی مستقیم و غیرمستقیم دولت؛ها . ایجاد زمینه اشتغال از طریق حمایت٤

 :های زیر بهره جست توان از راه این مهم می نشین، برای تحقق های حاشیه بهسازی و نوسازی بافت. ٥

جهت بهسازی  یمتق و مصالح ساختمانی ارزان های بلندمدت با بهره پایین الزم اعم از واماعطای تسهیالت . ٦
 ؛و نوسازی
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 ؛سازی بخش خصوصی فعالو  از گروهای جهادی و خیرین یریگ بهره. ٧

صورت که نهادهایی نظیر اوقاف یا دولت بخشی از  کمک جهت بازسازی با استفاده از مالکیت اشتراکی به این
ساختمانی باشد و شخص در بازه زمانی  تواند در قالب پول، زمین و یا مصالح د این هزینه مینتأمین کن هزینه را

در قالب سود بانکی باشد بلکه  مربوطه را پرداخت کند اما باید دقت داشت که این مهم نباید مشخص سهم نهاد
 .محاسبه شود متناسب با نرخ تورم مسکن

 منیت. راهکارها در حوزه سیاست و ا3

 ـ در سطح کالن
و مدیران ارشد جامعه جهت  ها . نظارت عمومی و نخبگانی جامعه اسالمی بر رویکردها و راهبردهای دولت١

ویژه در موضوع کاهش عدالت اجتماعی  ی از انحراف در اصول و بینات اسالم و انقالب اسالمی بهبازدارندگ
 و کاهش فاصله طبقاتی؛

 ی.نشین ی سیاسی دشمنان معطوف به موضوع حاشیهها و راهبردی ها ست. بازشناسی و ممانعت از سیا٢

 ـ در سطح میانی و خرد

 ی؛نشین معطوف به مسئله حاشیه طلب فرصتی معارض، سودجو و ها . شناسایی و برخورد با افراد و گروه١

ضد ی ها گروه ، نسبت به اهداف پنهان و عواقب خطرآفرینسوءاستفاده. توجیه و راهنمایی افراد در معرض ٢
 یتی و سودجو؛امن

ان و برخورد قاطع و قانونی با نشین . حضور فعال و مشهود نیروهای انتظامی در فضای زندگی حاشیه٣
 شکنان. قانون

 گیري نتیجه
 ی متکثری برخوردار است، باید از ابعادها مثابه یک بافت اجتماعی خاص که از ویژگی ی را بهنشین حاشیه
ی قرار داد و همه سطوح کالن و میانی و خرد آن را در نظر موردبررس بهداشتی و امنیتی ادی،اقتص فرهنگی، مختلف

گرایانه نسبت به  تقبیح شناسانه و یبنشینی غالبًا با ادبیات آس اگرچه در تعاریف و توصیفات حاشیهآورد. 
نشینان  داد چه اینکه در بین حاشیه به تمام جامعه آماری نسبت توان این نگاه را نشینان مواجه هستیم ولی نمی حاشیه

در تبیین و حل  .شود نمی طبقات متمول جامعه دیده ینکه در ب سنتی انسان دوستانه و دینی وجود دارد بعضًا فرهنگ
آن را برطرف کنیم. جامعیت این نگاه ای  ریشه صورت بهتوانیم  نباشیم، نمی نگر جامعکه  یمادامی نشین مسئله حاشیه
 هنگی، اقتصادی و سیاسی را باید پوشش دهد.همه عوامل فر
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و اهداف بنیادین انقالب اسالمی از قبیل عدالت  ها اگر در حوزه فرهنگ به تقویت و بازگشت به ارزش
در سازی  زدایی، افزایش نظارت اجتماعی، امکانات آموزشی و فرهنگ گرایی و ارزش محرومیت اجتماعی، مردم
دولتی، در کنار تقویت هویت زندگی روستایی و شهرهای کوچک فکر  ییگرا یتاشراف، نفی نشین مناطق حاشیه

زدا، حل  ی سیاستی محرومیتها مندی تکنولوژی، برنامه کنیم، در حوزه اقتصاد هم باید عدالت در توزیع و بهره می
را در ی معارض ها ، و نیز در حوزه سیاست باید تهدیدهای دشمنان و گروهها ظرفیت تناسب بهمشکل اشتغال 

 این نگاه جامع به رفع آن اقدام نمود. تناسب بهقرار داد و  دنظرمی نشین سودجویی از پدیده حاشیه

ی باید از اهمیت بیشتری برخوردار باشد: نشین برای مدیران جامعه اسالمی دو مسئله در ارتباط با حاشیه
ی اجتماعی در زندگی ها ان و دوم کنترل و کاهش آسیبنشین نخست مسئله تحقق عدالت برای حاشیه

ی اجتماعی ها ها را به گروه ی را تغییر داده و آننشین تواند هویت حاشیه ی. تحقق دو موضوع فوق مینشین حاشیه
 مطلوب تبدیل نماید.
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