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 چکیده
نشین شهر اهواز به نشینی در محالت حاشیهگیری تجربه حاشیهاین پژوهش با هدف فهم فرایند شکل

نفر است که از این تعداد  5514811بالغ بر  5931انجام رسیده است. جمعیت شهری اهواز بر مبنای سرشماری

نشین زندگی می کنند. البته سطح برخورداری این محالت از امکانات درصد در سیزده محله حاشیه 93 بیش از

نشین دارند. روش مورد استفاده در اطق شهری غیرحاشیهمتفاوت است و برخی از آن ها وضعیتی مشابه دیگر من

 -گیری هدفمند های این پژوهش از طریق مصاحبه عمیق و شیوه نمونهبنیاد است. دادهاین پژوهش، نظریه داده

ا از هنشینی گردآوری و جهت تحلیل دادهنشینان و مطلعین مرتبط با حاشیهنظری با چهل و دو نفر از حاشیه

نه، ها برای زمیها، تحلیل دادهکدگذاری باز و تشخیص مفاهیم، توسعه مفاهیم در جهت ابعاد و ویژگیپنج شیوه 

ها استفاده گردید. بعد از کدگذاری، نه مقوله اصلی از داده سازی مقوالتو یکپارچه وارد نمودن فرایند به تحلیل

اردایم اند. پها مورد تحلیل قرار گرفتهن مصاحبهصورت کامل با استناد به متها بهپدیدار شد که هر یک از مقوله

ها و پیامدها است که بر مبنای نتایج پژوهش در بعد شرایط شامل تعامل -ظهوریافته شامل سه بعد شرایط، کنش

، ریو سرکوب عشا یاصالحات ارض ابرمداخالت، ینفت رونق، جنگ میمستق تجربه، یمیپربسامد اقل یرخدادها)

مثابه گریز مهاجرت به، گرایانهشهرخواهی آرمانتعامل ) –( و در بعد کنشییمحدود تحرک روستا یها فرصت

( است که حول یک مقوله اشتغال در اقتصاد غیررسمی، اسکان شهری نامطلوب) در بعد پیامدهاو از بن بست(، 
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 مقدمه و بیان مسئله

اجتماعی است. این پدیده در گذشته هم وجود های زندگی ترین جنبهشهرنشینی یکی از مهم    

: 2332قیاس با امروز نیست )پویمان، داشته ولی مسلمًا از جهت تعداد و نسبت جمعیت شهری قابل

ایـن یـک جریـان تـازه  ایم.افزایش تمرکز جمعیت در شهرها بوده شـاهد 5333 سال پـس از(. 953

توجــه ارقــام مطلــق شهرنشــینان و در افزایــش قابــل وقفــه ادامــه یافتــهنیســت، امــا بــی

-بیــن ســالنفر  میلیــون 18 نرخ رشد شهرنشینینمــود پیــدا کــرده اســت، از یــک متوســط 

درصـد  49 ،5333ســال . 2353-2351های بیــن ســالنفر  میلیــون 88تــا  5333-2333های 

انــد. حــال آنکــه کردهفـر در مناطـق شـهری زندگــی مید نلیـارمی 9/2معادل از جمعیـت جهـان 

افزایـش پیـدا کـرده اسـت. ایـن افزایـش  (میلیـارد 4)درصـد  14ایــن رقــم بــه  2351 در سال

، بــه طــور یکنواخــت در پهنــه جهــان گســترده نشـده اسـت. مناطـق یدر جمعیــت شــهر

د افزایـش جمعیـت شهرنشــین خــود بــا ســرعتی بیشــتر یــا کمتــر مختلـف جهـان شـاه

 )گزارش انــد، امــا هیـچ کاهشـی در شهرنشـینی در هیـچ نقطـه از جهـان گـزارش نشـده اسـتبوده

اسـت، شـهرها نیـز بـه تبـع آن تغییــر  کـه جهـان تحـول یافته همچنان (.1: 2352شهرهای جهان، 

ی قـرن درصــد از جمعیــت جهـان بـوده و تـا میانـه 14 گاهسکونتـد. امــروز شــهرها انـنموده

بزرگی  التیافـت. بـا وجـود آنکه شـهرها بـا مشـک درصـد افزایـش خواهد 22حاضـر ایـن عـدد بـه 

و هایــی از رشــد اقتصــادی از فقــر تــا آلودگــی مواجــه هســتند، همزمــان نیروگاه

)گزارش شهرهای  آینــدشــمار میبــهنیز هایی بــرای فراگیــری جمعــی و نــوآوری کاتالیســت

 (.2: 2352جهان، 

رشـد شـهرهای جهـان، از شـمال تـا جنـوب و از شـرق تـا غـرب، بــر فرهنــگ ســود اقتصــادی  

سـت زیاسـت کـه پایـداری محیـط های اسـتوار بودمــدت و تولیــد و مصــرف افسارگسـیختهکوتاه

متفاوتــی اســت، امــا  دالیلدهـد. ایـن امـر در بسـترهای مختلـف دارای ِرا در خطـر قـرار می

-ســاز مــدل ناپایــدار شــهری، شــامل مــواردی از قبیــل رشــد کنترلعوامــل کلیــدی زمینه

های ها و شــیوهـود مقــررات و ســازمانعمومــی، کمبـ کاالهایســازی نشــده، خصوصی

های بلندی به جلو در همین مسیر، شهرنشینی با چنان گامشــود. پــروری جمعــی میمختلــف تن

 (.59: 5915رود که در چند دهه پیش غیرقابل تصور بود )عظیمی، می

نـد توانـد انـکار کنمیکنند و هیچکـس ی یکدیگـر حرکـت میشـانهبـهشهرنشـینی و رشـد، شـانه

اقتصـادی، تولیـد ثـروت، شـکوفایی و توسـعه، امـری  -کـه شهرنشـینی بـرای تحـول اجتماعـی

تـا  5331های  نـرخ رشـد بیـن سـال (. باالترین9: 2352)گزارش شهرهای جهان،  ضــروری اســت

فریقـا در آن آـاق افتـاد کـه تریـن نقـاط جهـان اتفیافتهتوسـعهبـه طـرز واضحـی در کـم 2351

تریـن یافتهمقابـل آن، توسـعهبیشـترین سـرعت توسـعه شهرنشـینی را بـه خـود اختصـاص داد. در 

 د )هبیتات، مناطـق جهـان کـه اروپـا در رأس آن بـود، شـاهد کمتریـن رشـد در شـهرهای خـود ً بودن
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بیــش از هــر چیــز از افزایــش طبیعــی  آفریقاشهرنشـینی در  شتابتوسـعه پـر(. 2359:

واســطه هجمعیــت، مهاجـرت از روسـتا بـه شـهر، گسـترش فضایـی سـکونتگاههای شــهری ب

هـای روسـتایی، و در برخـی کشـورها بنــدی جدیـد محیطانضمــام بــه شــهرهای دیگــر، طبقــه

باید توجه کرد که  (.95:2351)آگییر،  گیــردمیرویدادهـای منفــی از جملــه درگیــری نشــأت 

و  مندی از مزایای اقتصادی خردشهرنشینی فرصتی برای دستیابی به اهداف ملی توسعه پایدار، بهره»

ای هزیست را بهبود بخشد، اما تحقق مزایای فوق به سیاستکالن، رفاه اجتماعی و حفاظت از محیط

(. با وجود این، بنا بر 92: 2339)بانک جهانی، « بستگی دارد اعمالی در شهر و کیفیت مدیریت شهری

ای یک پنجم جمعیت جهان فاقد خانه 5332اعالم مرکز اسکان بشر سازمان ملل )هبیتات( در سال 

را ها نشینو آلونکها خوابسرپناهان، خیاباناز بیای در شأن زندگی انسانی بودند که دامنه گسترده

 (.1: 5915صرافی، گرفت )در بر می

میلیون  133این آمار بعد از ادامه دو دهه دیگر رشد سریع شهرنشینی و تمایالت شهرگرایی به حدود  

-حاشیه(. 28: 2354،  مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحدنشین رسیده است )میلیارد حاشیه 5تا 

انقالب صنعتی در کشورهای اروپایی  شروع با ، از لحاظ تاریخیجهانی استای نشینی شهری، پدیده

 در روستایی روانه شهرها شدند و چونهای در قرن نوزدهم، که با فقر روستاها همراه بود، جمعیت

شهرهای بزرگ برای خود مسکنی اغلب بسیار های بیابند در حاشیه مسکنی توانستندنمی شهر

 ترتیب بود که کمربندهایشدند. بدینیساختند و در آن ساکن منامناسب و با کمترین امکانات می

 (. 41:5934)فکوهی،  فقیری در اطراف شهرها به وجود آمد

رن اخیر قدر نیمنشین  گیری مناطق حاشیهایران نیز تجربه رشد شتابان شهرنشینی و شکلدر 

 درصد 84به  5991درصد در سال  95جمعیت شهری کشور از توجه بوده است. بر همین مبنا، قابل

 22به  5991درصد در سال  21دنبال آن جمعیت روستانشین کشور از رسید و به 5931در سال 

دهنده تغییر الگوی (. آمارها نشان5991-5931کاهش یافت )مرکز آمار ایران،  5931درصد در سال 

 بتث در ایران در حالیتمایل به سکونت در مناطق شهری  رشد فزایندهسکونت سنتی در ایران است. 

 درصد تغییر کرده 14به  41از  2352تا  5331شهرنشینی در بازه زمانی است که آمار جهانی  شده

 و همچنین متوسط کشورهای در جمعیت شهرنشین ایران بسیار بیشتر از میانگین جهانیاست. رشد 

نشین شهری بوده در واقع رشد جمعیت حاشیهها بخشی از این رشد طی این سال است. حال توسعه

نشینان شهری در گزارش رسمی هیچ مرجعی ذکر نشده است است. در ایران اگرچه آمار دقیق حاشیه

)بهمنی و دیگران،  میلیون نفر اعالم کرده است 55نشینان را ولی وزیر کشور تعداد دقیق حاشیه

مرکز  که در اهواز،درصد اعالم شده است درحالی 55تا  1نشینی در ایران متوسط حاشیه (.59: 5931

بسیاری از 5هزار نفر از جمعیت این شهر است. 433رسد که بالغ بر درصد می 93استان خوزستان به

                                                           
1. https://www.mehrnews.com/news/2529648 
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نشینی درباره مناطق مختلف گیری و گسترش حاشیهساختاری که درباره علل شکل -عوامل تاریخی

 خاص طورکند، زیرا خوزستان بهایران ذکر شد درباره استان خوزستان با شدت بیشتری صدق می

وصنعت و کشتهای درگیر کشف نفت در دوره قاجار، اصالحات ارضی دوره پهلوی دوم، شرکت

؛ 5919و جنگ تحمیلی بوده است )قرخلو و شریفی،  5313مبتنی بر رشد اقتصادی دهه های سیاست

 (.5913زاده و دیگران، ؛ ابراهیم5911ربانی و دیگران 

صنعتی و کشاورزی باعث های بود تدریجی زیرساختگفته از یک سو و بهمجموع عوامل پیش 

نوان عکه خالص مهاجرت شهرهای خوزستان بهای گونهنقل و انتقاالت شدید جمعیتی در استان شد، به

هزار نفر بوده است. طبیعی است که اسکان این  589حدود  5941تا  5991های مثال در فاصله سال

تر تحولی در مدیریت شهری رخ داده باشد، سبب آنکه پیش وارد به نقاط شهری بدونجمعیت تازه

شهری شده است. متأثر از همین شرایط است که اولین مناطق های و بحرانها گیری چالششکل

-گیرند. جنگ تحمیلی رشد حاشیهاستان، در کلگه مسجدسلیمان و بریم آبادان شکل میای حاشیه

اثر آن هزاران نفر از مردم مناطق غربی استان که در معرض  نشینی را در خوزستان شتاب بخشید و بر

حمالت مستقیم ارتش عراق قرار داشتند به سمت مناطق مرکزی و شرقی خوزستان روانه شدند. 

توجهی از این جمعیت بدون برنامه و در حاشیه سایر شهرها انجام شد و یکی از اسکان بخش قابل

اثیر نشینی شده است. تعضی مناطق و محالت، گسترش حاشیهگیری و در بهای مرتبط با شکلزمینه

مانند  های ساختارینشینی در استان خوزستان در کنار سایر تکانهجنگ تحمیلی بر گسترش حاشیه

تان نشینی در اسهای مرتبط با حاشیهتواند موضوعات نوینی برای انجام پژوهشتغییرات اقلیمی می

 (.5931، خوزستان باشند )بهمنی و دیگران

هواز در شهر ا نشینینشینان و مطلعین مرتبط با حاشیهمطالعه حاضر با مدنظر قرار دادن حاشیه 

ط همه عنوان واقعیتی که توسنشینی بهنشین( و تمرکز بر تجربه حاشیه)با محوریت کنشگران حاشیه

ناسی شرویکرد تفسیری و روششود به دنبال این بوده است که با استفاده از ذینفعان ساخت و ساز می

ی گیرنشینی نشان دهد شکلضمن واکاوی تجربه حاشیه بنیاد(کیفی پژوهش )روش نظریه داده

هایی بوده است. عالوه نشین اطراف اهواز چگونه رخ داده و مبتنی بر چه شرایط و زمینهمحالت حاشیه

گر دیعبارتبهرا مورد توجه قرار دهد.  نشینان و پیامدهای آنهای حاشیهتعامل -ترین کنشبر این مهم

شینی در نگیری تجربه حاشیهپژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد تفسیرگرایانه و با هدف فهم فرایند شکل

(، نشینیدهنده به این تجربه )حاشیهمحالت اطراف اهواز و احصا پارادایم آن متشکل از شرایط شکل

 امدهای رخ داده به انجام رسید. بنابراین در همین راستا های مرتبط با این تجربه و پیتعامل -کنش

 سواالت اصلی پژوهش به شرح زیر است:

 نشین پیرامون شهر اهواز کدامند؟گیری محالت حاشیههای اصلی شکل( زمینه5

 ( شرایط مبدا در ایجاد تمایل به مهاجرت به اهواز چه تاثیری داشته است؟2

 نشین اهواز متاثر از چه عواملی عمل کرده اند؟ه( الگوهای استقرار جمعیت حاشی9



19 ادیبن داده مطالعه کی کالنشهر، کی کریپ بر ها هیحاش شیدایپ تیروا اهواز؛ 
  

ده نشین چه بوگیری محالت حاشیههای کنشگران در ارتباط با شکلترین کنش تعامل( مهم4

 است؟

 ها چه مواردی هستند؟تعامل -( پیامدهای این شرایط و عمل4

 چارچوب مفهومي

دامنه مجهوالت بشر است،  های کمی و کیفی در نهایت کاستن ازاگرچه هدف بکارگیری روش

اما این دو روش نگاه متفاوتی به فرایند طی کردن این مسیر دارند. از همین رو تمایزهای پارادایمی 

توجهی با یکدیگر دارند. در روش کیفی از اصطالح چارچوب مفهومی برای اشاره به مجموعه قابل

ها را در قالب یک لعه تمرکز دارد و آنشود که بر مفاهیم عمده مورد مطامفاهیم مرتبطی استفاده می

تمایل رویکرد (. بنابراین عدم2335، 5دهد )پاتننظام منسجم و مرتبط معنایی به همدیگر پیوند می

گیری از نظریه و مفاهیم موجود در تحقیق، ریشه در عنصر پارادایمی تبیین دارد)ایمان، کیفی به بهره

 های موجود نیست بلکه تمایلفی استفاده از نظریات و دیدگاه(. این عدم تمایل به معنای ن582: 5911

ها و نظریات مرتبط با هر توان انکار کرد که مطالعه دیدگاهبه دادن فرصت ظهور و کشف است. نمی

رسان محقق در فهم روابط پیچیده در دنیای پیرامون باشد. با دهنده و یاریتواند آگاهیموضوعی می

قسیم دسته ت سهبه نشینی های مرتبط با فهم حاشیهترین دیدگاهکر شده، مهمدر نظر گرفتن موارد ذ

 اند: شده

ل شاماند. مطرح شده نشینمحالت حاشیه گیریشکل هایی که با هدف شناسایی دالیلدیدگاه -5

به  گیری نواحی فقیرنشین،شکل شناختیبومدر دیدگاه شناختی، لیبرال و رادیکال. های: بومدیدگاه

-پردازان این گروه معتقدند که حتی اگر گروهشود. نظریهپستی ژن ساکنان آن نواحی نسبت داده می

ها ساکن شوند باز هم این نواحی فقیر باقی خواهند های مهاجر قومی و نژادی دیگری نیز در این محله

ر به افرادی که د گردد و نهها برمیهای فقیرنشین به نواحی خاص آنماند. بنابراین مشکل این محله

 9و برگس 2پردازان این رویکرد کلینارد، ورثترین نظریه. مهم(32:5988اند )افروغ،این نواحی ساکن

های شهری، از زمین های از روستا به شهر، تغییر در نحوه استفادهمهاجرت (51: 5322)کلینارد هستند.

مسکن و مواردی از این دست را دالیل  تر به محل کار، کمبودتغییر در وضعیت اجاره، دسترسی راحت

برال با دیدگاه لیمقابل مکتب لیبرال قرار دارد. دانست. در نقطهنشین میعمده تشکیل محالت حاشیه

و گسترش شود و واقعیت موجود )پیدایش های غیررسمی درگیر نمیچرایی پیدایش سکونتگاه

نی موجود که در مجموع مورد قبول است های غیررسمی( را قهری و از تبعات نظام جهاسکونتگاه

ترین . مهم(38:5989کند )پیران،هایی در سطوح مختلف بسنده میحلانگارد، لذا به ارائه راهمی

نمایندگان رویکرد لیبرال، روستو، ترنر، آبرامز و لوئیس هستند.  لوئیس بر فرهنگ فقر تاکید دارد، 
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، 9بر قیمت باالی زمین در شهر تاکید دارند )فگو 2گانه توسعه و آبرامزبر مراحل پنج 5روستو

ن نگرند، اگر چه در قبول ایها، که عمدتًا از دیدگاه اقتصاد سیاسی به مسائل میرادیکالیست  (.2338

ی مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک نشینی در کشورهای در حال توسعه، نتیجهاصل، که حاشیه

ین ها، اها هم عقیده هستند، لیکن برخالف لیبرالیستالیستباشد، با لیبربه شهرهای بزرگ می

دانند، بلکه ساختار اقتصادی نابسامان ها را ناشی از خصوصیات کارکردی شهرها نمیمهاجرت

کشورهای در حال توسعه را، که ناشی از ادغام کشورهای مزبور در نظام اقتصادی و تجارت جهانی 

گران اقتصاد سیاسی معتقدند: هنگامی که مناطق دارای حلیلدانند. تاست، در این امر دخیل می

شوند تولیدات بومی جای خود را غالباً به یکی دو محصول ی بازار وارد میاقتصاد معیشتی به جرگه

های تولیدی، به صورت نیروی کار آزاد عمده خواهند داد و جمعیت زیادی به علت دگرگونی ساخت

 .(51:5918،و همکاران شوند )محمدیاجرتی را موجب میهای عظیم مهشده درآمده، موج

 های:نشین هستند، شامل دیدگاهدنبال مدیریت و ساماندهی محالت حاشیههایی که بهدیدگاه -2

؛ 5933انگاری، خودیاری و توانمندسازی. همانطور که ) داداش پور و علیزاده تخلیه اجباری، نادیده

انگاری و  تخلیه اجباری یک واکنش های نادیدهکنند سیاستمی ( مطرح2334، 4؛ عفیفی5983چیما، 

نشین بوده است در حالی که سیاست خودیاری و رویه محالت حاشیهآمیز به گسترش بیخشونت

عنوان یک پدیده نشین بهو هنگامی که محالت حاشیه 5383توانمندسازی رویکرد در اواخر دهه 

 (.593؛ 5981متداول شدند )هریسون،ساختاری به رسمیت شناخته شدند 

ینی نشویژه نوع از روستا به شهر آن را در ارتباط با حاشیههایی که سهم و نقش مهاجرت بهدیدگاه -9

اند. رویکرد کالسیک تقسیمدهند. که به دو رویکرد کالسیک و متاخر قابلمورد توجه قرار می

های متاخر شامل نظریات و ... است و دیدگاه 8شتاین، راون2، اورت لی1های تودارودربرگیرنده دیدگاه

است. رویکرد کالسیک بیش از هر چیز بر عوامل و دافعه مهاجرت متمرکز  3و بری 1گیدنز، پورتز

های که در رویکرد متأخر به میزان پذیرش مهاجران، ادغام در جامعه میزبان، جنبشاست، درحالی

 .شودقومی و مواردی از این دست توجه می

 های پیشینپژوهش

، 5913گیری )شیخی، نشینی اغلب یا متمرکز بر عوامل موثر در شکلهای مرتبط با حاشیهپژوهش

؛ شیعه و دیگران، 5913زاده و دیگران، ، ابراهیم5918زاده و دیگران، ، حسین5911ربانی و دیگران، 
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متمرکز بر وضعیت و شیوه گذران ( و یا 5935آبادی و مبارکی،؛ زنگی5935؛ موحد و دیگران، 5913

و دیگران  ؛ مورگ2339؛  سانداری، 2339و همکاران،  5؛ گردهام5918زندگی )فخاری و همکاران، 

، مهجوریان، 5988؛ صدیقی، 5921؛ دهقان، 5989؛ پیران؛ 2351؛ چاندراساهو و دیگران، 2354

های ساماندهی وریت سیاست( یا با مح5934؛ خزایی و زیویار؛ 5935؛ اسماعیلی و امیدی، 5915

؛ جهان 5919؛  قرخلو و شریفی، 2358؛ چادوری ، 5982محالت حاشیه نشین) احمدیان و رضوانی، 

نشینی) ( و یا پیامدهای حاشیه2359؛ پاتل، 2338و فوآ،  ؛  اوی2339، سیلوزاس؛ 5918بینی، 

مقدم و دیگران، اسمی؛ ق5934؛ سلیمانی مقدم و دیگران، 2355، 2؛ اسامه میرتو5984حزباوی، 

 (. عالوه بر این موارد: 5931اند )بهمنی و دیگران، ( به انجام رسیده2354؛ آبل، 5934

توسط « ناننشینشینی از دیدگاه حاشیهمطالعه پدیدارشناسانه تجربه زیسته حاشیه»پژوهشی باعنوان 

ساکنان در قالب هفت حاصل از تجارب زیسته های ( انجام شد. یافته5935اسماعیلی و امیدی )

نشینان از سکونت در این مضمون اصلی استخراج شدند و مشخص شد که درک و تجربه ی حاشیه

گذاران و عامه مردم از آن تجربه دارند. گرچه مکان دقیقاً همان درکی نیست که پژوهشگران، سیاست

ی هروشن است که تجربنشینی از دیدگاه ساکنان نیست، ی حاشیهبودن پدیدهاین به معنای مثبت

اطالعی از دلیل مالکیت زمین و مسکن و بیآزارد. اضطراب دائمی بهبودن همه را مینشینحاشیه

 نشینان را در عذابیهمواره حاشیهها تصمیمات مسئوالن درباره نحوه رفتار با این مناطق و ساکنان آن

 توانچنین احساسات و تجربیاتی نمی هرحال حتی برای رسیدن به عمقدارد. اما بهدائمی نگه می

ت طرف به قضاوت نشسبدون بررسی اذهان مردمان درگیر در این تجارب و با تکیه بر ذهن یک ناظر بی

 کنشگرانهای ترین راه برای رسیدن به کنه معنای این واقعیات، بررسی تجارب و آگاهیو منطقی

 درگیر است.

نشینی در گیری حاشیهشی به بررسی عوامل موثر بر شکل( در پژوه5935آبادی و مبارکی )زنگی 

دهد: انجام شد نتایج نشان میای شهر تبریز پرداختند. در این مطالعه که به روش پیمایشی و کتابخانه

توان به بیکاری، درآمد کم، اجاره مسکن و مهاجرت نشینی در شهر تبریز میاز دالیل بسیار مهم حاشیه

شهری کوچک و روستاهای استان اشاره کرد که ناشی از عوامل اقتصادی و  هایگسترده از محیط

توجهی از ی اجتماعی و فرهنگی در محل سکونت قبلی بوده است. پس از مهاجرت تعداد قابلدافعه

ین نششهری مانند اشتغال افراد حاشیههای روستاییان به تبریز، این امر موجب بروز انواع ناهنجاری

وسازهای غیرمجاز، افزایش جرم و جنایت، اثرات گیری و گسترش ساختذب، شکلدر مشاغل کا

 نامطلوب فرهنگی و آلودگی محیط زیست شهری شده است. 

نویسد: در چین شهرسازی و شهرنشینی پس از اصالحات اقتصادی ( در تحقیق خود می2355ژانگ )

رسمی نیز پس از این دوران های غیرگیری و گسترش سکونتگاهشدت گرفت و شکل 5383اواخر 
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نوان یک عها تحت تغییر و تحول نظام سوسیالیسم بهپیدایش این سکونتگاه اوپدیدار گشت. از نظر 

تائیان خیل عظیم روس و گسترش فقرناپذیر از افزایش نابرابری اجتماعی، شهرنشینی، نتیجه اجتناب

رگذار مسائل اقتصادی و سیاسی در باشد. جزئیات پژوهش پیرامون نقش تأثیمهاجر به شهرها می

ساماندهی »( در پژوهشی باعنوان 5911زیاری و نوذری ) .باشدعملکرد سکونتگاه های غیررسمی می

اند که اسکان بیان نموده «و توانمندسازی اسکان غیررسمی شهر اهواز؛ مطالعه موردی:کوی منبع آب

دن شویژه در نتیجه صنعتیر است که بهغیررسمی، از پیامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاص

شهرهای کشور را با مسائل ای شکل گرفته و شهرها و خصوصاً کالنهای منطقهشتابان و نابرابری

گیری آن در کوی آب ای مواجه ساخته است. این مقاله ضمن بررسی اسکان غیررسمی و شکلعدیده

و توانمندسازی آن پرداخته است. همچنین این منظور ساماندهی شهر اهواز، به ارائه راهبردهایی به

گیری پرسشنامه، استدالل کرده که علت شکل 213مقاله پس از بررسی متغیرهای الزم مندرج در 

رویه از یک های بیشدن شتابان شهر اهواز و مهاجرتها در کوی منبع آب نتیجه صنعتیاین پدیده

 .استسو و مسائل و مشکالت اقتصادی و مدیریتی بوده 

-حاشیهدهد که در سه دهه اخیر پژوهش های فراوانی در زمینه های انجام شده نشان میبررسی  

گیری و همچنین پیامدهای این در ایران و جهان با هدف تبیین علل شکلنشینی و اسکان غیررسمی 

رت گرفته صوهای های پیشین، تالشبا توجه به پژوهش پدیده بر زندگی ساکنان صورت پذیرفته است.

 بندی کرد:توان در چند موضوع زیر دستهنشینی را میدر زمینه مطالعه حاشیه

ل جاذبه اند و بر عوامنشینی داشتهگیری حاشیههایی که سعی در تبیین عوامل موثر بر شکلپژوهش-5

 ند. اآفرین موثر بر این موارد تمرکز کردههای تحولو دافعه شهری و روستایی و همچنین تکانه

نشینان هستند و التفاتی به شناسایی و هایی که متمرکز بر شرایط گذران زندگی حاشیهپژوهش-2

ها از یک سو وضعیت محالت کشف عوامل موثر در پیدایش این وضعیت ندارند. در این پژوهش

 های اجتماعی و اقتصادینشین از نظر سالمت و بهداشت و از سوی دیگر با تمرکز بر شاخصحاشیه

 گیرد.کیفیت زندگی مورد توجه و بررسی قرار می

ن نشیهای ساماندهی و مدیریت محالت حاشیهشده با محوریت سیاستدسته سوم از مطالعات انجام-9

و  کالبدی-نشین از منظر فضاییرصد است. در این مطالعات مداخله و اسکان در محالت حاشیه قابل

 گیرد.میرفاه و تامین اجتماعی مورد توجه قرار 

نشینی به پیامدهای زندگی در این مناطق شده در زمینه حاشیههای انجامطیف دیگری از پژوهش-4

ی نشین بستر مناسبها پیشفرض این است که مناطق حاشیهاختصاص دارند. در بیشتر این پژوهش

از این مطالعات ها محتمل است. شمار اندکی برای جرم هستند و بروز انواع آسیب های اجتماعی در آن

شین نخوردن تعادل محالت حاشیهشناختی به روند افزایش تعداد جمعیت و برهمنیز با نگاهی جمعیت

 (.42: 5938اند )بهمنی و دیگران، پرداخته
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  شناسيروش

-عنوان روشی مناسب در کشف موارد کمتر پژوهشبه 5بنیاددر این پژوهش کیفی از روش نظریه داده  

ها یک نظریه مرتبط دهد که از دل دادهشده است. این روش، به محقق این فرصت را می شده استفاده

دیگر بر اساس آن اقدام به تولید یک تبیین عام )نظریه( از یک عبارتبا واقعیت را استخراج کند. به

د گیرکنندگان شکل میکند که بر اساس دیدگاه شماری از مشارکتفرایند، کنش یا تعامل می

شود، ها، همزمان انجام میآوری و تجزیه و تحلیل داده(. در این روش جمع5934تراوس و کوربین، )اش

تجزیه و تحلیل یابد. د، ادامه میرسبکه به مرحله اشباع  ییتا جا لیها همراه با تحلداده یگردآورو 

جزء اساسی آن به شود و ترسیم بستر ها شروع میآوری اولین قسمت دادهفرایندی است که با جمع

های شوند. دادهترین اجزاء ممکن )مفاهیم( شکسته میها به کوچکرود. در این فرایند، دادهشمار می

با مرور مکرر و  سازیمقولهگردند و ها از نظر تفاوت و شباهت مقایسه میجدید همزمان با تمام داده

(. رویکرد مورد استفاده در این 528: 2351)کوربین و اشتراوس،  گیردادغام کدهای مشابه انجام می

-است که نسبت به رویکردهای مطرح در نسخه 2351پژوهش، بر مبنای دیدگاه کوربین و اشتراوس 

ه ای کهای پیشین تغییراتی در آن اعمال شده است.  پس از درگذشت اشتراوس، کوربین در نسخه

احل کدگذاری، شرایط و نحوه بکارگیری منتشر کرده است با ایجاد تغییراتی در مر 2354در دسامبر 

ای تازه از کاربست کرده است. این تغییرات اگرچه از نظر آن و مواردی از این دست آن را وارد مرحله

 کند اما تغییرات بنیادی در اینهای پیشین میتر از نسخهبنیاد را متفاوتشکلی کار با نظریه داده

ماند )بهمنی و دیگران، چارچوب رویکرد عینی گرا باقی میکند و همچنین در همان روش ایجاد نمی

5931.) 

  کنندگان:مشارکت

 اند و شاملنشینی در شهر اهواز بودهکنندگان این پژوهش ذینفعان مرتبط با حاشیهمشارکت

نشینان ساکن محالت مختلف مورد مطالعه، کارشناسان اجتماعی و مهاجران به سایر جمعی از حاشیه

 نفر می باشند. 42هستند که محالت 
 کنندگان پژوهش(: مشخصات مشارکت9جدول )

 

 

                                                           
1. grounded theory 

 جنس سن تحصیالت ازدواج

 ارشد و باالتر متاهل مجرد
فوق دیپلم 

 وکارشناسی

دیپلم و پایین 

 تر
 مرد زن 93تا  51 41تا  95 41باالتر از 

34 33 2 92 30 34 1 90 90 31 
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 گیرینمونه

-طور کلی در چارچوب نمونهگیری هدفمند استفاده شده و پژوهشگر بهدر این پژوهش از شیوه نمونه

ها و با مدنظر قرار آوری و تحلیل دادهگیری نظری حرکت کرده است. گزینش نمونه در فرایند جمع

گیری مدل پارادایمی به انجام ها و شکلها در راستای ویژگی و ابعاد مقولهدادن درجه اشباع مقوله

 رسیده است.  

 آوریمعج

ها در پژوهش حاضر مصاحبه عمیق بوده است. آوری دادهتکنیک اصلی مورد استفاده برای جمع 

دقیقه به انجام رسید. ابتدا از طریق  41ای در حدود کنندگان پژوهش، مصاحبهبا هر یک از مشارکت

پس گرفتند، سها و مفاهیم اولیه شکل کنندگان، خطوط کلی پرسشمصاحبه با پنج نفر از مشارکت

صورت باز طراحی شده و پس از مصاحبه با چهل و دو نفر به اشباع نظری در ادامه مجموعه سواالت به

ها ها مواد اصلی پژوهش جهت استخراج مفاهیم، مقولهسازی این مصاحبهرسید. متن حاصل از پیاده

  و پاردایم بوده است.
 هاتحلیل داده

ها در رویکرد سیستماتیک نظریه دن ساختار اصلی تحلیل دادهها با مدنظر قرار داتحلیل داده 

؛ کوربین 5331)اشتراوس و کوربین،  5ای بر مبنای سه شیوه کدگذاری باز، محوری و گزینشیزمینه

توان گفت در مرحله ( به انجام رسید. در توضیح این سه شیوه کدگذاری می2351؛ 2331و اشتراوس، 

با مفاهیم سرو کار دارد، کانون اصلی کدگذاری محوری مقوالت هستند  گر بیشترکدگذاری باز پژوهش

ها و به عبارت دیگر قضایا هستند که بروز و ظهور پیدا و در مرحله کدگذای گزینشی ارتباط بین مقوله

سطر تحلیل و در مرحله کدگذاری باز، کدها صورت سطربهها بهکنند. در این پژوهش نیز مصاحبهمی

ها مرتبط لحاظ مفهوم و ویژگیاولیه استخراج و در مرحله کدگذاری محوری، کدهایی که بهو مقاهیم 

دیگر پس از فرایند خُردکردن عبارتبودند به محوریت یک مقوله اصلی سازماندهی گردیدند. به

 کردنهای فرعی در کدگذاری باز، در مرحله کدگذاری محوری به مرتبطها به مفاهیم و مقولهمصاحبه

های اصلی پرداخته شد. کدگذاری گزینشی نیز با استفاده از گزینش بندی آنها حول محور مقولهو دسته

رسیدند، دنبال شد. این مفاهیم و موضوعاتی که در استخراج مقوله اصلی پژوهش موثر به نظر می

صلی، ارائه ها به منظور پدیداری مقوله اسازی و پاالیش دادهمرحله از کدگذاری با هدف یکپارچه

 رسد. پارادایم و نظریه به انجام می

                                                           
( مراحل بسط داده شده و به پنج مرحله رسیدند اما کوربین 5112مبانی پژوهش کیفی کوربین و اشتراوس) 5112. اگرچه در نسخه  1

 که این پنج مرحله می بایست در بستر سه مرحله کدگذاری پیشین درک شوند.تاکید می کند 
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 1اعتباریابی
کردن توسط بررسی همکاران، چک های پژوهش در این مطالعه از پنج استراتژیصحت یافته 

کنندگان، ممیزی خارجی، مشارکت طوالنی و مشاهده مداوم در میدان تحقیق و توصیفات مشارکت

ژی بررسی همکاران، استاد راهنما و اساتید مشاور به دفعات و عمیق و غنی استفاده گردید. در استرات

آوری داده، روش تحلیل، کدگذاری و استخراج مقوالت( پیشرفت کار در مراحل مختلف تحقیق )جمع

هایی در ارتباط با موضوع و روش و نحوه گردآوری و را زیر نظارت داشتند. در موارد متعددی پرسش

 شان راهنمایاین اساتید رد و بدل شد و در نهایت انتقادات و پیشنهادات ها میان محقق وتحلیل داده

رین تکنندگان، یکی از مهمکردن )کنترل( توسط مشارکترشد و بالندگی این اثر شده است. چک

(، 5939؛ فلیک، 5933؛ اشتراوس و کربین، 5935های اثبات اعتبار یک مطالعه است )کرسول، تکنیک

نندگان کهای هر مرحله با مشارکتر یک فضای صمیمانه راجع به کلیت تحقیق و یافتهاز همان ابتدا و د

شدن وزیادهای آنان را با هدف حفظ اصالت نظرات و مراقبت از کمگفتگو کردیم و نظرات و دیدگاه

کنندگان بازبینی صورت ها مورد توجه قرار دادیم و هر جا که الزم شد بنا به نظر مشارکتقولنقل

ا هگرفته است. این کار با دقت فراوان صورت گرفته زیرا همواره این دغدغه وجود داشته که اصل گفته

ا هوکاست ثبت و ضبط شود تا آنچه با تحلیل دادهکنندگان باید بدون کمهای مشارکتقولو نقل

انه در آست آید یک انعکاس دقیق از واقعیت باشد. در پژوهش حاضر چند نفر از دانشجویانبدست می

دفاع از رساله کیفی و یا اساتید مسلط به این روش با مراجعه حضوری و تلفنی محقق مورد مشورت 

 قرار گرفتند تا یک ارزیابی دقیق از کار پژوهشی صورت پذیرد. 

 های پژوهش یافته

-ها در جهت مشخصمفاهیم مربوط به مرحله کدگذاری باز و تشخیص مفاهیم در مراحل تحلیل داده

بندی و در مرحله کدگذاری گزینشی به شدن زمینه و فرایند در قالب دوازده مقوله عمده مقوله

منجر شد که مقوله هسته این « های امیدوارانه؛ تقالی زندگی بهترمهاجرت» استخراج مقوله هسته

 آید.پژوهش به شمار می

 ( مقوالت اصلي و نقش پارادایمي مقوالت اصلي3جدول)

 

 پارادایمی نقش اصلیمقوالت  

 شرایط یمیپربسامد اقل یرخدادها

 شرایط جنگ میمستق تجربه

 شرایط ینفت رونق

                                                           
1. credibility  
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 شرایط ریو سرکوب عشا یاصالحات ارض ابرمداخالت

 شرایط ییمحدود تحرک روستا یها فرصت

 تعامل -کنش شهرخواهی آرمان گرایانه

 تعامل -کنش مهاجرت به مثابه گریز از بن بست

 پیامد شهری نامطلوباسکان 

 پیامد اشتغال در اقتصاد غیررسمی

 
ها و سپس مقوله هسته پرداخته و توضیحاتی در خصوص رابطه این در ادامه به هر یک از این مقوله

 ها با مقوله هسته ارائه گردیده است.مقوله

 شرایط -5

پارادایم هستند که در ( بر این باورند که شرایط فقط یک بخش از 222، 2351کوربین و اشتراوس)

آیند. شرایط در هنگام وارد کردن زمینه به تحلیل های چرا، چگونه و چه وقت میپاسخ به پرسش

اند. در ادامه توضیحات هر یک از مقوالت گیرند و به دو نوع کالن و خرد قابل تقسیممورد اشاره قرار می

 شود:گان ارائه میکنندفرعی و اصلی مربوط به شرایط بر اساس تفسیر مشارکت

 رخدادهای پربسامد اقلیمي: -5-9

های اخیر های آب و هوایی اشاره دارد که در دههای از چالشرخدادهای پربسامد اقلیمی به مجموعه

ها و شدن رودخانهشرایط زیست در استان خوزستان را متأثر کرده است. این رخداد ها شامل خشک

های زیرزمینی، مشکالت تامین آب شرب روستایی، ب سفرهها، کاهش حجم آیا کاهش دبی آب آن

 گوید: ساله( در این باره می 44خیزش متعدد ریزگردها و ... ویرانگر هستند. رستم)

چاه آب روستا مشکل پیدا کرد بعد از چند دهه که تامین کننده آب شرب روستا »

دهه آوار شدن  بود. گردوغبار هم که مرتب می اومد. مشکالت همه با هم توی این

 «.روی سرمون

متأثر از این موارد، زیست در بسیاری از روستاها دیگر با آن کیفیت قبلی ادامه نیافت و وقتی رخدادهای 

های پیش روی افراد را محدود سازد آن وقت افراد تقالی متعدد شرایط زندگی را متأثر سازد و فرصت

گیرند. شرایط برای این افراد ها بکار میالشوجودآمده و مدیریت چبیشتری برای حل مشکالت به

اد های افرهم خورده بود و دیگر ادامه زندگی به وضع سابق امکان نداشت. بر حسب شرایط، واکنشبه

های های نوظهور متفاوت بوده است اما فارغ از این تفاوت پاسخگویی، دشواریدر برابر این چالش

 کند:ساله( در این باره تجربه خود را بیان می 18رسول )آور بود. امآمده برای همه رنجپیش

دادن چون خاک زیاد از بیابون ها رطب مثه قبل نمیدونستیم چکار کنیم. نخلنمی»

شد مثه قبال کاشت. یکباره انگار قیامت میومد روشون. سبزی هم بین نخیالت نمی

 «.کردیمشده بود. باید یه فکری به حال خودمون می
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اند و سبب بازاندیشی در شرایط و محل زیست برای بسیاری از نظر رخدادها منشا تحول بودهاز این م

کنندگان در مواجهه دهد برخی از مشارکتهای پژوهش نشان میروستاییان شده اند. همچنان که یافته

بکار  های متعددی رابه این رخدادها، با هدف مدیریت اوضاع و یا انطباق با شرایط جدید استراتژی

 ها اشاره خواهد شد.تعامل به آن -اند که در بخش کنشگرفته

 تجربه مستقیم جنگ:  -2-9

مستقیم  تجربه« نشین پیرامون اهوازپیدایش محالت متعدد حاشیه»ترین شرایط اثرگذار بر یکی از مهم

هم ریخت بهی زیست را جنگ است. جنگ همه ابعاد زندگی در خوزستان را متأثر کرد، هم نظم روزانه

ها ی دورتر از آنچه تاکنون تجربه سکونت داشتند آواره کرد و هم به دولت و روستاییان را به محیط

این موقعیت مشروع را داد تا وارد زندگی روستاییان شود. این برهم خوردن حضور و غیاب نیروهای 

 ویژه در غرب خوزستان بوده است. اجتماعی و سیاسی یک تجربه نوین به

 هایجنگ موقعیتِ زیست در بسیاری از روستاها را چنان با خطر مواجه کرده بود که بخاطر بمباران

مکرر و در دسترس دشمن قرار داشتن ضرورت تخلیه را ایجاد می کرد. برخی دیگر از روستاها در 

زمن، فرد مسایه چنین احتمالی تخلیه شدند. ساکنانی که روستاها را تخلیه می کردند در تجربه اندوه 

کند چند گزینه برای درپی همسایگان، این باور را پیدا میهای پیساکن در روستا متأثر از مهاجرت

اسکان مجدد داشتند. یا اینکه نزد آشنایان و بستگان خود در دیگر شهرها بروند و یا اینکه سرنوشت 

رت غیررسمی از همان آغاز زدگان بدهند. ستادی که هسته اولیه آن بصواسکان خود را به ستاد جنگ

 ساله( می گوید:  22جنگ شکل گرفته بود. . حسن)

روستای ما سر مرز دشت آزادگان بود. اوقدر در تیررس دشمن بود که همون اوایل »

ترکش کردیم. فامیلی هم نداشتیم جاهای دیگه که بریم پیشش. دیدیم بقیه دارن 

اطراف اهواز. پرسیدم زمینا مال  میرن سمت کریشان و زوییه و زرگان و جاهای دیگه

کیه؟ گفتن دولت کاری نداره هر کی بخواد بره اسکان پیدا کنه بره و مستقر بشه تا 

بعد ببینیم خدا چی می خواد. ما هم فکر یه جا موقت بودیم. این شد که اومدیم 

 «.زرگان، چند ماه بعد هم برا همیشه رفتیم کریشان

ی دوشبهزمان بسیاری از روستاها فرو پاشید و ساکنان مهاجران خانهی تداوم این روند، سادر نتیجه 

یک از این افراد با وجود این تجربه شدند که اینک اسکان مجدد اولویت اولشان شده بود. طبیعتًا هیچ

های هایشان بود. گروهجدید خوشحال نبودند. حداقل چیزی که این مهاجران از دست دادند همه داشته

د کردنشد و امکان داشت متأثر از جنگ خانه و کاشانه خود را ترک میای که میر وسیلهمختلف با ه

ساله( تجربه خود را چنین  19یافتند. ناصر )نشین( اسکان میو در محالت مختلف اهواز )عمدتاً حاشیه

 کند: روایت می

سعی من نوجوان بودم موقع جنگ. طبیعتاً برا آدم حفظ جون خیلی مهمه. هر کسی »

اش رو از جنگ دور کنه. خیلی مضطرب و پریشان بودیم. چه کرد زن و بچهمی
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ای توی ده نبود بتونیم کشید. وسیلهفشارهایی رومون بود. مرحوم پدرم چقدر رنج می

مون رو ببریم. پدرم رفت شوش پیش شیخ. یه وانت بهش دادن آورد و قالی و یخچال

تیم سمت اهواز. تا ببینیم سرنوشت مون چه هر چه داشتیم رو انداختیم پشتش و رف

 «.مقدر شده

 رونق نفتي -9-9

نفت در استان خوزستان تأثیرات اجتماعی و اقتصادی بسیاری بر جای گذاشته است. از یک سو     

-های عمدتاً بریتانیایی را به خوزستان باز کرد. سلیقه متفاوت این افراد در مصرف، شهرکپای خارجی

شان و خصایصی از این دست و از سوی دیگر انبوه واردات کاالهای خارجی ل اسکانهای متفاوت مح

پس از افزایش تولید و صادرات نفت و متعاقباً افزایش درآمد ارزی ایران سبب شده بود اهواز در کانون 

 اتوجه و در صدر اخبار استان قرار گیرد. خبر گسترش کالبدی و رونق بازارهای اهواز برای همه شهره

و مناطق دیگر استان و حتی مناطق همجوار دیگر استان ها اغواکننده بود. با افزایش فعالیت شرکت 

و افزایش تعداد کارکنان شرکت تصمیم گرفت که بتدریج ابتدا برای کارکنان اروپایی و سپس ایرانی 

رکت تمانی شی ساخدر آبادان و مسجدسلیمان و هفتکل برنامه»وسایل آسایش بیشتر را فراهم کند: 

ی کارکنان ای هم نمود. ولی برنامه محدود بود و شامل همههای عمدهشروع گشت و پیشرفت 5394از 

مود. نگردید و تولید عدم رضایت بسیاری بین آنانکه فاقد خانه و مسکن مناسب بودند، میشرکت نمی

های آبادان و در قسمت بهداری و فرهنگ هم شرکت اقدامات مهمی را شروع کرد. بیمارستان

های متعددی بنا کرد و جدیت بسیاری برای تأمین بهداشت مسجدسلیمان را توسعه داد و درمانگاه

 (.212و  955، 5911)فاتح، « نمودعموم کارکنان خود می

 ساله( تجارب خود را در این باره بیان کردند: 29ساله( و هاشم ) 84راضیه )

شده بود بهترین جا. بازارش رونق داشت.  بچه که بودیم همه از اهواز می گفتن.»

پارچه از ترکیه و هند می اومد فراوون. خیلی ها برا سوغات شون می اومدن از اهواز 

خرید می کردن. اون موقع خارجی ها هم زیاد بودن. توی فوالد و نفت و راه آهن 

 «.بخصوص. بچه ها و خانوادشون رو هم می آوردن

 ضي و سرکوب عشایرابرمداخالت اصالحات ار -4-9

استان خوزستان یا به شکل مستقیم محل استقرار ایالت و عشایر لرو بختیاری،  عرب و قشقایی بوده  

کردند. در های بزرگ این ایالت بخشی از سال را در گرمسیرات خوزستان سپری میو یا اینکه رمه

میلیون نفر یعنی حدود یک چهارم جمعیت  2میلیون نفر جمعیت ایران بیش از  1از  دوران مشروطه

تدریج تعداد خانوارهای عشایری (. پس از آن به5923ایران به ایالت و عشایر تعلق داشتند )شهبازی، 

میلیون نفر  9-2میلیون نفر جمعیت ایران  25از  5991ه کاهش نهاد. در سرشماری سال کشور رو ب

به ایالت و عشایر تعلق داشتند. جمعیت عشایری کوچ رو ایران در ادامه سیر نزولی بر پایه سرشماری 

است )سالنامه هزار نفر اعالم شده 998حدود  5911هزار نفر و در سرشماری سال  422، 5941سال 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
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کل  ٪21 قرن بیستمدیگر، جمعیت عشایری ایران در اوایل عبارت(. به11:  5923اری کشور سال آم

جمعیت ایران  ٪54کثر به حدا 5911میلیون نفر، که درسال  1جمعیت کشور بوده، یعنی حدود 

 ٪54به  ٪21از  سلسله پهلویاست. کاهش چشمگیر جمعیت عشایری ایران در دوران کاهش یافته

در هم  داری ور، تغییر سبک زندگی در نتیجه گسترش سرمایهجمعیت، در اثر سیاست سرکوب عشای

کوبیده شدن ساختارهای سنتی و بومی سبک زندگی بوده است. این روند، قرن بیستم را به یکی از 

(. 5939ترین قرون زندگی ایالت ساکن در فالت ایران تبدیل کرد )قاسمی و دیگران، پرمخاطره

 های جدیددنبال یافتن فرصتجمعیت ایالت مختلف بهسرکوب عشایر سبب شد بخش زیادی از 

اسکان و شغل رهسپار شهر اهواز شوند، ارجحیت اهواز در آن شرایط برای این ایالت این بوده که با 

اد شده های شغلی زیادی ایجاستقرار صنایع نفت و پتروشیمی به شکل مستقیم و غیرمستقیم فرصت

 بود.

 گوید:عدنان در این باره می

کرد که شیخ مورد غضب پهلوی بود و من از عشایر کعب هستم. پدرم تعریف می»  

ها در دوره پهلوی بود. همین انفاقات باعث مدام عشیره زیر حمله و تیغ فشار دولتی

 «.کم عشیره پراکنده بشه و بیشترشون بیان اهواز برای زندگیشد کم

 سرکوب عشایر بر زندگی بختیاری ها می گوید:خدامراد از دیگر مشارکت کنندگان از تاثیر سیاست 

 .«گفت باید یکجانشین بشید.گردانی و کوچ کنن. میخواست عشایر رمهپهلوی نمی» 

 او ادامه می دهد: 

موجب گزارشی که از هخورشیدی ب 5939ماه آبانپدرم بارها برامون تعریف کرده، » 

انگلستان به تجهیز بیست  اهواز به تهران رسیده، شیخ خزعل تحت حمایت مستقیم

هزار تن از افراد طوایف مختلفه پرداخته و با اتحاد با امیرمجاهد بختیاری پانزده هزار 

اند. عالوه بر این سران تفنگچی بختیاری نیز برای همکاری با قوای خزعل آماده شده

محض شروع حمله قوای هاند که بایالت قشقایی، ممسنی و بویر احمدی تعهد کرده

یخ خزعل و امیرمجاهد به نیروهای دولتی، آنها نیز با شصت هزار تفنگچی و افراد ش

با یکصد هزار مرد مسلح  کمک قوای خزعل و امیر مجاهد شتافته و جمعاً همسلح خود ب

 .«نیروهای نظامی سردار سپه را از همه سو محاصره کنند

سیاست اصالحات ارضی دومین تکانه کنندگان پژوهش بر این باورند پس از سرکوب عشایر مشارکت  

( 5945-5913) رانیدر ا یاصالحات ارضاثرگذار بر مهاجرت به محالت و روستاهای پیرامون اهواز بود. 

ها یا کشاورزان میلیون نفر از رعیت 2و با هدف انتقال مالکیت زمین از خوانین و اربابان به نزدیک به 

 دادیکه پس از اتمام هر مرحله رسماً اعالم شد، نشان م یجیاجرا شد. نتاواجد شرایط و در سه مرحله 

؛ مرکز آمار 2231 :5919 ران،یکردند )مرکز آمار ا افتیدر نیسه مرحله زم ینفر ط ونیلیم 2بیش از 

اصالحات ارضی یکی از شرایط کالن موثر بر تحوالت اخیر اجتماع روستایی  (.244-241: 5914 ران،یا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
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در استان خوزستان است زیرا جلگه خوزستان همواره مستعد کشاورزی بوده و گروه های قومی مختلف 

ترتیب در سطح وسیعی از اند و بدینهای متوالی از این طریق امرار معاش کردهساکن در آن در سده

ی و کوهستانی خوزستان کشاورزی متداول است. با انجام اصالحات ارضی، بخشی از امناطق جلگه

ان، نشیناند و شامل خوشبرداری عرفی از زمین بودهجمعیت ساکن در روستا که فاقد حق نسق و بهره

 مندهای مطرود دیگر بودند از حداقل شرایط برخورداری از زمین در تقسیم مجدد بهرهها و گروهغربت

بود. بسیاری  معناماندن در روستا برایشان بیودند و لذا نتوانستند زمینی دریافت کنند و دیگر باقینب

 ند.انشین اهواز را بنا نهادهبضاعت مهاجر سنگ بنای اولیه محالت حاشیهبضاعت و کماز این افراد بی

 گوید:ساله، پژوهشگر تاریخ( در این باره می 44محمد )

نشین نامیده ب شد که روستاییان بدون زمین که بعدا خوشاصالحات ارضی سب»

ان نشینای نبرند. برخی از این خوششدند از این تقسیم زمین و خوان گسترده بهره

های بعد به مشاغل خدماتی در روستا روی آورند و به زندگی خود توانستند در دهه

 «. در آنجا ادامه دهند

 های محدود تحرک روستایي: فرصت -1-9

-بری ارث اسالمی فرصتشدن اراضی کشاورزی در نتیجه قانون سهمقطعهبا افزایش جمعیت و قطعه

های شغل، کسب ثروت و تحرک صعودی برای بسیاری از جوانان که جمعیت مازاد اقتصادی روستا به 

های عد خانوار روستایی در دههرفتند از میان رفت و الجرم این جمعیت روانه شهر شدند. بشمار می

نفر بیشتر بوده است. مجموع  8گذشته در استان خوزستان همواره باال بوده و در برخی روستاها از 

 د. رسنظر میها غالب بهگیری شرایطی شد که در آن احساس محدودیت فرصتاین عوامل سبب شکل

انقالب، دولت  نقالب بوده است. بعد ازتوسعه روستایی یکی از محورهای عمده سیاست دولت بعد از ا

-با تاکید بر رویکرد مردم غالباً های مختلفی را برای توسعه مناطق روستایی کشور انجام داد کهبرنامه

ی های توسعه روستایطور کلی و سیاستهای توسعه بهگرایی و برابرخواهانه همراه بوده است. سیاست

ف تصلب ساختار اجتماعی و تکثیر مواضع اجتماعی و تسهیل فرایند تضعی طور اخص نقش اساسی دربه

 .کندایفا می شرایط انعطاف پذیر

 گوید: ساله، کارشناس امور اجتماعی فرمانداری( می 92رحمت )

خوایم. اونایی که از کنم جوانان زیادی میان و میگن کار میاینجایی که من کار می»

وکاری رو شروع همون روستا یه کسبپرسم چرا کنم. میروستا میان رو عرض می

گیره. فقط بخور نمیره. بیشتر که مون نمیکنین؟ میگن ارزش نداره. چیزی دستنمی

خواد زود ترقی کنن و برن باال. اینجور که زنیم معلوم میشه همه دلشون میحرف می

 پولینالن پول نداریم. یعنی بینمیشه. بدون تالش نمیشه. بعضیاشون هم می

محدودشون کرده. بعضیام میگن زمین بابامون بین ده نفر تقسیم شده و دیگه ارزش 

 «.ور نیستاقتصادی نداره و بهره
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 هاتعامل –ها یا کنش استراتژی -2

-قسیمنشینی قابل تکنندگان در رابطه با پدیده حاشیهتعامل مشارکت –ها یا عمل ترین استراتژیمهم

ازند. سبندی مهم از پارادایم را میها دومین دستهتعامل -است. کنش تعامل -بندی به سه دسته کنش 

های دشوار زندگی است. ها به رخدادها یا موقعیتهای عینی )واقعی( افراد یا گروهتعامل پاسخ -کنش

 (.222-221: 2351)کوربین و اشتراوس، 

 گرایانه شهرخواهي آرمان-5-3

ری خاطای بوده که بدون هیچ تعلقاندازهبعدی روستاییان بههای ویژه برای نسلهای شهر بهجذابیت

نندگان کتعامل مشارکت -های کنشترین استراتژینسبت به زادگاه خود آن را ترک کنند. یکی از مهم

ویژه در میان نوجوانان و جوانان، مهاجرت اند بههای تحرک فروبستهدر شرایطی که در روستا همه راه

آموز( تجربه خود را در این باره چنین ساله، دانش 58گرایانه است. رضا )آرمان متاثر از شهرخواهی

 کند: -بیان می

های بیشتری هم داره. دلیلی های بیشتری از روستا داره. شهر تنوعشهر جذابیت»

 «.های ده باقی بمونهنداره آدم توی محدودیت

 بستمثابه گریز از بنمهاجرت به -9-3

آمده در روستا از تعامل است که در نتیجه شرایط پیش -های کنشاز استراتژیمهاجرت یکی دیگر 

کنندگان با بکارگیری آن سعی بر ها و امکان تحرک بیشتر در شهر، مشارکتجمله فقدان فرصت

-هها و تغییرات گستردکنند. از این منظر و بخاطر دگرگونییابی به اهداف میها و دستمدیریت چالش

-یکنندگان مکند و بر مبنای تفسیر مشارکتکنندگان ایجاد میمهاجرت در زندگی مشارکتای که 

م گرفته در نتیجه شرایط حاکبست شکلترین استراتژی کنش/ تعامل آنان دانست. بنتوان آن را مهم

ان شکنندگان برایهای تازه را در زندگی مشارکتبر روستا و یا افسون شهر، ضرورت ایجاد گشایش افق

تعامل  -کنند باید یک کنشهای کافی دولت احساس میسازد و آنان در نبود حمایتبرجسته می

ساز در این شرایط انجام دهند. مهاجرت پاسخی منطقی به شرایط اقتصادی و خودحمایتی سرنوشت

 یشدارد و باجتماعی است و هرچند ممکن است خیلی زود به نتیجه نرسد اما فرد را امیدوار نگه می

ای بهتر است. نجواهایی که از تجربه زیست در شهر از این دهنده تمایل فرد به آیندهاز هر چیز نشان

کننده است و تردیدهای اقدام به این کنش رسد، امیدبخش و دلگرمطرف  و آن طرف به گوششان می

 اند. حسونکردهکنندگان بسیاری تجارب خویش را در این باره بیان راند. مشارکترا به حاشیه می

 گوید:ساله، کارگر بازنشسته( می 13)

وقتی شهر کنارت باشه و موقعیتش بهتر باشه بهتره که بیای شهر. مگر اینکه زمینای »

آباد داشته باشی. االن دیگه موندن روستا سخته. من سنم باالست فشار دارم. هر روز 
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ا بودم ده سال پیش مرده گیرم میرم درمانگاه. اگه روستکه بره باال یه تاکسی می

 «. بودم

هری مباور او با بیداند که بهساله، کشاورز( هم مهاجرت را تنها را پیش روی روستاییانی می 44عبدل)

 گوید: اند. او میدولت مواجه شده

بعضی وقتا مجبوری انتخاب کنی و دیگه جایی که دوست داری نمونی. من روستا »

د برا کشاورزی، نه برق درست حسابی بود، دیگه محکوم رو دوست داشتم اما نه آبی بو

 «. به مهاجرت شدیم

مر در های مستکنندگان است که سابقه فعالیتساله، دهیار سابق( یکی دیگر از مشارکت 44محمود )

 دهیاری روستا را دارد. تجربه او چنین است: 

بارها توی سرما و ها که براش کشیدم. ها که من برا روستا بردم. چه زحمتچه رنج»

دونست؟ نه ادارات محل گرما سوار موتور اومدم شهر برا کار اداری روستا. کی قدر می

دونستن. اوالش می گفتم مهم نیست درست میشه. بعد دادن نه مردم مفید میمی

کم کم دیدم درست که نشد هیچ، دارن دنبالم شایعه هم درمیارن که این آقا حقوق 

 «.ارزه دهیاری. دیگه گذاشتمش زمین و اومدم شهرگیره و براش میمی

 پیامدها  -2

ویژه آنکه افراد همیشه به فکر عواقب های واقعی یا احتمالی کنش/ تعامل هستند. بهپیامدها خروجی 

های مختلف با در نظر گرفتن شان هستند. وقتی این مورد را در نظر گرفتند از بین گزینهکارهای

ا هاند. بعضی وقتها خود نوعی احتمالزنند. بعضی اوقات این خروجینتخاب میکنش/ تعامل دست به ا

افتند و کنشگر مجبور است کنش/ تعامل خود را گونه که ما انتظار داریم اتفاق نمیها آنهم خروجی

 (.222-221: 2351با شرایط جدیدش وفق دهد )کوربین و اشتراوس، 

 اسکان شهری نامطلوب  -9-2

ن نشین با بافت نابسامان و مسکهای حاشیهپیامدهای گسترش شهرنشینی سریع، ایجاد محلهیکی از 

د دهندرآمد شهری تشکیل مینابهنجار است، که ساکنان آن را معموالً مهاجران روستایی و اقشار کم

به  گفته و اقدامی شرایط پیشدر نتیجه .(13:5911اند )قرخلو،های خاصی اسکان یافتهکه در محله

نشین اهواز آرام آرام مهاجرت بخشی از جمعیت ساکن در مناطق روستایی استان به محالت حاشیه

 ویژه درههای ناپایداری توسعه شهری بیکی از زمینهها رخ داده است. توسعه کالبدی و جمعیتی آن

ی ه سیمایکها ضمن آنگاهباشد. این سکونتهای غیررسمی میکشورهای در حال توسعه، سکونتگاه

آورند، لطمات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نظم در بخش خاصی از شهر بوجود میآشفته و بی

یژه وهای ناپایداری توسعه شهری بهزمینهجمله از د. کننای را برکل مجموعه شهر تحمیل میگسترده

های ی سیاستتوانایعلت عدمباشد که بههای غیررسمی میدر کشورهای در حال توسعه، سکونتگاه

ها شکل گرفته پذیر جامعه و کنترل مهاجرتوفصل مشکالت مسکن اقشار آسیبشهری برای حل
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 ،گرددصورت غیرقانونی میتنها منجر به تصرف زمین و خدمات شهری بهاست. این روند در بلندمدت نه

 43ابوجواد ) .پذیر در شهرها خواهد شدبلکه باعث افزایش چشمگیر تعداد مساکن متزلزل و آسیب

 گوید: ساله، مشاور امالک( می

سیمای نامناسبی ندارن این محالت. دورتادور اهواز هستن. بعضیا هم که افتادن »

وسط شهر. دولت خیلی پول ریخته توشون تا یه سامانی بهشون بده ولی هنوزم خیلی 

 «. کار دارن. بیشترشون به امید زندگی بهتر اومدن اینجا

 اقتصاد غیررسمي: اشتغال در  -3-2

متناسب با آن، از سوی دیگر، گسترش  های شغلیایجاد فرصت سو و عدم گسترش شهرنشینی از یک

دنبـال داشـته است. این پدیده باعث ورود تعداد زیادی از روستاییان بخش غیررسمی را در اقتصاد به

شـهرها شـده اسـت. در ویـژه مادرتـر، بـهو ساکنان شهرهای کوچک به شهرها به شهرهای بزرگ

ر ما شده است که کشو توسعه، بخشی از اقتصاد کشورها از اقتصاد غیررسمی تشکیلکشورهای درحال

کنندگان در رابطه با پدیده تعامل مشارکت -. از پیامدهای مهم کنشنیز از این مورد استثنا نیسـت

دارند با وجود تقالهای فراوان و نشینی، اشتغال در اقتصاد غیررسمی آنان است. آنان اذعان حاشیه

-های آن، چالشحضور مستمر در فضاهای اقتصادی پرزحمت و بعضاً خطرناک و تحمل همه دشواری

شوند همچنان در حاشیه نظام بازار باقی بمانند و مازاد آن محسوب شوند. های جذب در بازار سبب می

 کند:یان میساله، رنگ آمیز( تجربه خویش را در این باره ب 43رستم )

هایی که از قبل شهر بودند حداقل یه زندگی متوسط دارند، اما من هر چه دویدم آن»

د خواد منو نکشیکاری شغل بدی نیست اما اونطور که دلم میبه جایی نرسیدم. رنگ

 «. کنم سر کاریم کالً باال. احساس می

 ی مستمر برای بهبود وضعیت معیشتدانند که تقالهاکنندگان از این منظر خود را کسانی میمشارکت

 خود داشته اما موانع بیرونی مانع از تحقق این اهداف شده است.

 

 نشینگسترش کالبدی و جمعیتي محالت حاشیه -2-2

طور پیوسته در ها بهاند که جمعیت آننشین ضمیمه شهر اهواز شدهتوجهی محله حاشیهتعداد قابل

)کوی علوی(، مالشیه، کریشان، آل صافی، آل طاهر، منبع آب، زوییه، آباد حال رشد بوده است. شیلنگ

نشین اهواز هستند. جمعیت این محالت سیاحی، گلدشت، گلبهار و حصیرآباد عمده محالت حاشیه

 گونه ایدر نتیجه رخدادهای مرتبط با مقوالت ذکرشده از برخی محالت شهری اهواز بیشتر شده، به

 هزار نفر است. 41ر آباد بالغ بکه در شیلنگ
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 9214 -نشین اهوازهای جمعیتي محالت حاشیهجمعیت کل و برخي شاخص .9جدول

 نام محالت  نام شهر
جمعیت 

 کل)نفر(

نسبت  زن مرد تعداد خانوار

 جنسی

 تراکم جمعیت بعدخانوار

 9/548 5/4 3/533 1548 1532 2435 53952 رزمندگان شهرک اهواز

 1/89 1/4 539 5153 5122 115 9282 و گلبهار  گلدشت اهواز

 1/232 4/4 3/32 5599 5331 852 2295 کریشان  اهواز

 - 4/1 539 52148 59248 4115 22334 مالشیه اهواز

 1/993 3/9 8/535 3145 53355 1313 53112 صافی آل اهواز

 5/939 4 2/531 54151 51214 8113 93423 آب منبع اهواز

 9/453 1/9 2/533 53228 53213 1999 23152 حصیرآباد اهواز

 - 9 3/539 1992 1141 9129 53814 زرگان اهواز

 2/33 5/1 5/535 53921 53414 4312 23112 زویه(9زویه) اهواز

 - 3/4 532 53125 53419 4381 25419 دوعین اهواز

 

 منبع: مطالعات نگارنده

نشین شهر اهواز محله محالت حاشیه، در بین 31بر مبنای محاسبه شاخص نسبت جنسی در سال 

و  1/534های کریشان با و سپس محله 8/531، سیاحی با 555، گلدشت و گلبهار با 543آب با منبع

اند. سپس باالترین نسبت جنسی را در بین محالت هدف شهرستان اهواز داشته 534حصیرآباد با 

آباد و شیلنگ 532، زویه با 2/532گان به ، زر8/532، آل صافی با 1/539های شهرک رزمندگان با محله

ترین نسبت جنسی در بین محالت مورد بررسی در شهر نفر مرد به ازای هر صد نفر زن کم 533با 

باشد که می 531برابر با  31اند. نسبت جنسی کل محالت هدف در این شهر در سال اهواز را دارا بوده

تر آب و محله گلدشت و گلبهار خیلی پایینمنبع در مقایسه با نسبت جنسی برخی محالت ازجمله

 5931شود، نسبت جنسی محالت فرودست شهر اهواز در سال طور که مشاهده میاست. همان

محله  ترین نسبت جنسی که مربوط بهکه بین پایینطوریدهد، بهپراکندگی بسیار باالیی را نشان می

نفر )مرد به ازای هر صد نفر  543به محله منبع آب با و باالترین نسبت که مربوط  533آباد با شیلنگ

 توجه وجود دارد. باشد تفاوت قابلزن( می

در محالت مورد بررسی شهر اهواز، در  5933با  5931های ی این شاخص در سالبر مبنای مقایسه

ه خود ب 2/531آب در بین سایر محالت هدف باالترین نسبت جنسی را با  نیز محله منبع 5933سال 

ترین نسبت جنسی به ترتیب مربوط به اختصاص داده است. همچنین در بین این محالت، پایین

باشد. می 5/535و زویه با  3/533، رزمندگان با 2/533، حصیرآباد و شیلنگ آباد با 3/32کریشان با 

سال(،  1 )یعنی به فاصله 5931تا  5933دهد که از سال طورکلی مقایسه این دو دوره نشان میبه

نسبت جنسی در تمامی محالت روند افزایشی داشته که این روند در برخی محالت بیشتر و برخی 

مثال در محله شهرک رزمندگان که در عنوان تری پیش رفته است؛ بهدیگر از محالت با سرعت کم
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ن رسیده است. همچنی1/539به  5931داشته است در سال  3/533نسبت جنسی معادل با  33سال 

 5931در سال  534به  5933در سال  2/533و  3/32ترتیب از های کریشان و حصیرآباد بهمحله

 اند. اند و جزء محالتی با نسبت جنسی باال در این سال قرار گرفتهرسیده

 گیری بحث و نتیجه

کردن مقوله هسته ضروری است )کوربین سازی مقوالت، مشخصبرای حرکت به سمت یکپارچه 

ای که مضمون اصلی کردن مقوله هسته(. در این پژوهش با هدف مشخص434: 2351اشتراوس، و 

ها، در نهایت مقوله هستۀ نهایی تحقیق ی فراوان و کندوکاو مصاحبههاسهیمقاپژوهش است، با انجام 

ری یگشکل گرفت. نکته مهم در ارتباط با شکل« مهاجرت امیدوارانه، تقالی زندگی بهتر»عنوان تحت

نشین پیرامون و درون شهر اهواز در نتیجه نشین این است که تمام محالت حاشیهمحالت حاشیه

دهنده این محالت در نتیجه های شکلاند و روند مهاجرتهای درون استانی شکل گرفتهمهاجرت

ن ای اند. با وجود این، همهها مورد بررسی قرار گرفتهشرایط متفاوتی بوده است که در بخش یافته

های شغلی جدید انجام گرفته ای بهتر و در مسیر جستوی فرصتها بر بستر امید به آیندهمهاجرت

ویژه در مقطع جنگ تحمیلی بسیاری از مهاجران علت شرایط خاص استان بهاست. در گام نخست و به

مانند  مهم به این محالت توانستند با تصرف عدوانی اراضی منابع طبیعی در حاشیه برخی روستاهای

این  ای بسازند و نهر هاشم )که بعدها گسترش یافت و به ابر محله مالشیه تبدیل شد( برای خود خانه

وه عالنشین بوده است. بههای اولیه بدو ورود به محالت حاشیهساز غلبه آنان بر چالشموضوع زمینه

های مردد نه مهاجرت برای گروهآمیز هر موج از مهاجران، زمیکه با انعکاس خبر اسکان موفقیتاین

نظر  شدند. با درشد و آنان نیز با همان امیدهای پیشین عازم این محالت میبالقوه روستایی مهیاتر می

تقالها برای »سخن گفت که بعدها با « ایهای امیدوارانهمهاجرت»توان از گرفتن این موضوع می

 محالت همراه شد. به ویژه در بخش اقتصاد غیررسمی این« زندگی بهتر

مثابه استراتژی خودحمایتی )در واقع استراتژی انطباق با تغییرات رخ داده در شرایط زندگی مهاجرت به

داده در نتیجه تغییر شرایط در محیط روستایی های رخروستایی است( با هدف کنترل و مدیریت چالش

مچنین برخی شهرهای شرق، شمال، آفرین در روستاهای غرب خوزستان و ههای تحولو رخداد تکانه

ی های مذکور، شرایط زندگو جنوب استان، مورد استفاده کنشگران قرار گرفته است. پس از ایجاد تکانه

هایی یآمده استراتژای قرار گرفت و ضروری بود روستاییان برای انطباق با تغییرات پیشدر مرحله تازه

ی و یا گیرهای منجر به پیدایش، شکلترین استراتژیهمرا در پیش گیرند. در همین راستا، یکی از م

نشین، مهاجرت به شهر اهواز بوده است. بر مبنای تفسیر افزایش جمعیت و بقای محالت حاشیه

رفت از وضع موجود و بهبود شرایط زندگی برای روستاییان کنندگان، در آن شرایط برونمشارکت

د های جدیهای تازه پیش روی روستاییان باز شود و فرصتوسیله افقمتضمن مهاجرت است تا بدین

برای بالندگی در زندگی خود را نشان دهند. از سوی دیگر تحوالت ساختاری در اجتماع روستایی 
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ری بسبب شده بود جمعیت جوان روستایی افزایش یابد و متعاقب آن و با اتکا به قانون ارث و سهم

رین تگونه یکی از مهمکوچک غیرسودمند تبدیل شوند و بدین های کشاورزی به قطعاتاسالمی زمین

شدت تضعیف شود. رخدادهای ذکرشده درباره مهاجرت در روستاهای مورد منابع درآمد روستاییان به

مطالعه در تضاد با مدل مهاجرت لوئیس است که در آن مهاجرت روستایی اقدامی ضروری برای حفظ 

شکل که سبب خروج مازاد نیروی کار روستایی و پیوستن بدینتعادل سیستم شهر و روستا است، 

 آید. حساب میها به مراکز صنعتی نیازمند نیروی کار بهآن

نشین اهواز اگرچه در ظاهر مازاد نیروی کار گیری محالت حاشیهجوانان ساکن روستاهای مبدا شکل

گیزۀ پیشرفت و افسون شهر بوده و در گیری انها از روستا در نتیجه شکلروستایی بودند اما خروج آن

 (912: 5912) تودارومقصد هم هیچ بخش صنعتی مشتاق و منتظر جذب این نیروی کار جوان نبود. 

م با عل افتد، این نیروی فعالمعتقد است که چون مهاجرت به شهر عمدتاً در سنین جوانی اتفاق می

روستا را  است درآمد چندانی را کسب نکندهای اولیه اقامت خود در شهر ممکن که در سالبه این

رآمد مورد د اما به مرور با تطبیق با شرایط اقتصادی و اجتماعی، از بیکاری رهایی یافته و ،کندترک می

ها نشان داد که اگرچه در گام . در ارتباط با سیزده محله مورد مطالعه یافتهقبولی را کسب خواهد کرد

توجهی نزد بینی قابلاغوا و افسون و اندوه مزمن روستایی خوشنخست مهاجرت و در هر دو حالت 

ود ها خبینی داده و آنبینی جای خود را به واقعتدریج این خوشروستاییان مهاجر وجود داشته ولی به

اند، هرچند برخالف پیش بینی تودارو بسیاری از آن ها نتوانستند شغل مناسبی را با شرایط انطباق داده

 دیگر، اگرچه در اینجا نوعی انطباق باعبارتدر بخش رسمی اقتصاد به فعالیت بپردازند. بهبیابند و 

ها و خصایص این انطباق با آنچه تودارو مورد تاکید قرار شرایط جدید زندگی صورت پذیرفته اما مولفه

 بخش گرفته درنشین اهواز انطباق صورتداده بود بسیار متفاوت است. در بیشتر محالت حاشیه

ه کگیری از فرصت استخدام در مشاغل خدماتی، دستفروشی و موارد مشابه است، درحالیاقتصادی بهره

گوید که خصلت اصلی آن انطباق با جریان تودارو از نوعی انطباق برای مهاجرین روستایی سخن می

رسمی در هر تعریف بخش غیررسمی اقتصاد است. اگرچه این نکته را باید مورد توجه قرار داد که 

هـای هـا و محـدودیتکشور و حتی در هر منطقـه نسبت بـه دیگـر منـاطق بسـته بـه چـارچوب

ار از المللی کبراساس گزارش سـازمان بین، اما در کل یـافتگی متفاوت استنهـادی و میـزان توسـعه

طوری به ،است شـدن تجارت با گسترش بخش غیررسمی همراه بودهروند اشـتغال جهـان، جهـانی

درصد  21تـأثیر قـرار داده اسـت )توسعه را تحـتدرصد نیروی کـار کشـورهای درحال 81تا  13که 

درصد تولید ناخالص داخلـی جهـان را  91کنند و از جمعیت کار جهـان در ایـن بخـش فعالیـت می

مالحظات مرتبط با وضعیت  (. تودارو بدون در نظر گرفتن93: 5933)رنانی و دیگران،  کنندتولید می

بعدی سعی در تبیین شرایط مهاجرت از توسعه و صرفاً با یک نگاه تکاقتصادی کشورهای درحال

که دغدغه بسیاری از جوانان و سرپرستان خانوارهای مهاجر پیدا کردن روستا به شهر را دارد، درحالی
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ضعیت نامشابه اقتصادی کشورهای فرصت شغلی پس از مهاجرت است. این موضوع به تفاوت ماهوی و و

 گردد.توسعه بازمییافته و درحالتوسعه

پردازان معتقدند رخدادهای مرتبط با مهاجرت از روستا و گسترش شهرنشینی در برخی دیگر از نظریه

 در همینداری دید و تحلیل کرد. کشورهای درحال توسعه را باید در ارتباط با تحوالت نظام سرمایه

و  داری بودهاست که گسترش شهرنشینی وابسته به نظام سرمایه( بر این باور 5913) لزکاستراستا 

داده در آن به رویدادها و تحوالت شهری کشورهای در حال توسعه جهت داده است. تحوالت رخ

توان گفت رشد شتابان شهری در استان خوزستان متاثر راستا با دیدگاه کاستلز و در تایید آن میهم

المللی با هدف ایجاد رشد اقتصادی و تقویت موضع هایی بوده که در سطح کالن و بینرای برنامهاز اج

داری بوده است. عالوه بر اصالحات ارضی، برخی دیگر از اقدامات اجراشده مانند سیاسی اقتصاد سرمایه

ه اری بوده و بدتوسعه صنایع نفت و گاز با هدف صادرات گسترده در ارتباط با تحوالت نظام سرمایه

ل دیگر، در دوره پهلوی اوعبارتفروشی در تقسیم کار جهانی بوده است. بهنوعی پذیرفتن جایگاه خام

و دوم و تا قبل از انقالب اسالمی جایگاه پیرامونی ایران در نظام جهانی در بخش اقتصادی با گسترش 

ای هخوبی در برنامهاین موضوع بههای صادراتی متکی به صادرات مواد خام تثبیت شده بود و ظرفیت

. در همین راستا و در استان خوزستان دالیل عمرانی )در دوره پهلوی دوم( نیز انعکاس یافته است

زیادی برای مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و مرکز استان وجود 

 انهـدام خرمشـهر، آبـادان و یشهرها بیو عراق و تخر رانیی اسالهوقوع جنگ هشتداشته است. 

 ل وو مراکـز بـزرگ اشـتغا عینفت و تأسیسات مشابه و از کـار افتـادن صـنا شگاهیچون پاال یعیصنا

ها و به زیرآب رفتن روستاها، ، احداث سدهای بزرگ و تشکیل دریاچهخرمشهر یبندر ساتیتاس

ت اند. بسیاری از جمعیبخشی از این دالیلدرپی تنها پی هایسالیخشکتخریب محیط زیست و وقوع 

به شـهر  کیای و نزدحومه یروستاها ها، اهواز را برای سکونت انتخاب کردند.مرتبط با این چالش

ار بسی نیمهاجراین  صالح در جذب  دیکوت عبدا... و کوت س ه،یمالش ـر،یدو، ام تم نیاهـواز ماننـد عـ

موفق بودند. برخی دیگر از این مهاجرین مناطق ارزانی که ساکنان اهواز به دالیل مختلف به آن اقبالی 

در  نیاکثر مهاجرگونه بوده است که نداشتند را برای زندگی برگزیدند. از آن زمان تاکنون روند این

ی رامهرمز، شهرها نیرشوند. چنانچه مهاجشهر خاستگاه خود به اهواز ، ساکن می یورود یمباد

خرمشهر،  نیمهاجر و منبع آب و رآبادیحص شهرک آقاجری، در ذهیو ا مانیمسجدسل امیدیه، باغملک،

ها آن یورود ریآباد که در مسو شلنگ یاحیسعین دو،  ه،یدر مالش زهیسوسنگرد، دشت آزادگان و هو

آب در شرق اهواز از جمعیت غالباً دو محله حصیرآباد و منبعیابند. به شهر قرار دارد، استقرار می

ج به تدریبختیاری و لر تشکیل شده است. لرهایی که از شهرهای شرقی و شمال شرقی خوزستان به

های خرمشهر و آبادان این مناطق آمدند و پس از آن و در دوران جنگ تحمیلی شاهد مهاجرت عرب

ان ساکن بودند اما در منبع آب تنوع پایگاه اند. در حصیرآباد اولیه بیشتر کارگربه این دو محله بوده

در  نشینیآب که از اولین اجتماعات حاشیهکوی منبعخورد. اجتماعی اقتصادی بیشتری به چشم می
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خیابان کارون  .آید، در حوزه استحفاظی منطقه شهرداری و در شرق اهواز واقع استشمار میاهواز به

آید.  شمار میاطراف به یجزو مناطق شلوغ نواح میو از قد صورت بازار درآمدهدر قسمت حصیرآباد به

محیطی مواجه است که اکنون با مسائل متعدد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیستاین محله هم

وسازهای غیرمجاز، نداشتن پروانه ساخت و سند قانونی، نارسایی خدمات شهری، توان به ساختمی

در کنار  ال کاذب و مواردی از آن دست در منطقه اشاره کرد.محیطی، بیکاری، اشتغآلودگی زیست

های ترین محلهآب، چه از لحاظ قدمت و چه از لحاظ وسعت و جمعیت، از بزرگکوی منبعحصیرآباد، 

بر مبنای گزارش های شفاهی و آید که در قلب شهر قرار دارد. اسکان غیررسمی اهواز به شمار می

اهواز، این ناحیه را که در آن زمان کوه بود، وقت شهردار  ربه دستو 5253در سال گفتگو با ساکنان، 

مترمربع زمین تعلق  515صاف کردند و به نمایندگی تعاونی مسکن به هریک از کارگران شهرداری 

ها تحویل داده شد. بعدها دیگر ساکنان که اکثرشان را مهاجران تشکیل به آن 5251گرفت و در سال 

د دنهایشان را در آنجا بنا کرضابطه و غیررسمی به تسطیح کوه پرداختند و خانهت بیدادند، به صورمی

 که این روند همچنان ادامه دارد. 

 یشهر اهواز، در اراض یجنوب غرب هیکه در حاشنشین اهواز است مالشیه یکی دیگر از محالت حاشیه  

از مرکـز شـهر  لومتریکی 55 فاصله در خرمشهر –ی اهواز منطقه غرب رودخانه کارون و غرب جاده

فاضالب در  نرودخانـه کـارون واقع شده است. عالوه بر جاده مذکور، مخز لـومترییک 1/9اهـواز و 

منطقه غالبًا  نیا نیاند. ساکننامناسب و شور در غرب و جنوب، آن را دربرگرفته یشمال غرب و اراض

دمات خ یاریشد که از بسبزرگ محسوب می ییروستا نیاز ا شیتا پ ،یمحله شهر نیاند. ااعراب ایرانی

 یشهردار لیذ هیمالش 5931طرح جامع شهر اهواز در اسفند  بیمحروم مانده بود. پس از تصو ستیز

زده شد  نیمترمربع تخم 2185125منطقه  نی. مساحت اوستیاهواز قرار گرفت و به شهر پ 2منطقه 

های آبادان، زمین -روستا عالوه بر جاده اهواز نیاست. محور رشد ا یمترمربعش مسکون 125224که 

ت ماقا یدشت آزادگان و آبادان ،زدگان خرمشهرهایی هستند که جنگها و کارگاهو کارخانه یکشاورز

در سال  هیمالش تیاند. جمعداده حیترج زندگیمحل  یروستا ایدر جوارشان را بر ماندن در شهر و 

 اریبس هیوساز در مالش. ساختدیهزار نفر رس 91بیش از به  31ه است که سال نفر بود 941، 41

د. استحکام بنا هستن یالزم برا یهابرنامه و نامنظم است و مصالح بکار رفته در آن فاقد استانداربی

وجود دارد که در زمستان و پس از اضافه شدن آب  یهای فاضالب پراکنده متعدددرون آن حوضچه

سازد. عبور از آنجا را دشوار می یو حت ینامناسب آن تحمل زندگ ییابد و بومی یشتریعت بباران، وس

 هیمنطقه است. مالش نیهای اویژگی گریاز د ینیرزمیهای زباال بودن سطح آب نیخاک و همچن یشور

ترین قسمت آن است، حوزه و اند از رحله، که  در شمالیعبارت بیسه بخش است که به ترت یدارا

حرکت   یهستند بر مبنا 9و  5، 2 هیمناطق در واقع مالش نینام دارد. ا چیبخش سوم که پشت سلو

 ماییس در دهه های گذشته به علت مشکالت و چالش های ذکر شده، هیاز شمال به جنوب. مالش

 رقابلیزار، خاک چسبنده و غهای شورهگرفته در زمینی شکلهاباتالق یکه دارا داشتبدمنظری 
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 یدر آن نما یها و مراکز عموم. خانهبودآلوده  یعموم طیو مح رمنظمیها و معابر غکشت، خیابان

 هک نیخورد. اها به چشم نمیوساز در آندر ساخت بیاز نظم و ترت یو آثار چندان نداشتند یمناسب

فقدان نظارت بر  نیرفته است و همچن شیپ یبرنامه و نظم چیبدون هوساز مکان ساخت نیدر ا

 . داستیمشخص و پ یبه بافت مسکون هیمصالح، در همان ورود اول تیفیک

 یکیتفک طعاتبودن خط سـاختمان در برخی از قوپیشالخط بودن محور معابر، پسبا وجود مستقیم

ره احجام جدا بیکند. بازتاب ترکمی ـدایای از رشد خودانگیخته بـروز کالبـدی پعنوان نشانهجوار بههم

نظم اما ای شکل و بیدندانه یخط آسـمان ،یهای قلمرو عمومطبقه در بدنه کیبناهای  یپر و خال

با این وجود به دلیل (. 5932اهواز ، اریشهرد تیکند. )سامی جادیرا ا یهای بارز ارتفاعبدون نوسان

اهمیت یافتن محالت حاشیه نشین در برنامه های توسعه شهری توجه بیشتری به این منطقه شده و 

راف ای اطهای حاشیهبافت ریهمچون سا هیمالششرایط زیست در آن تا حدود زیادی بهبود یافته است. 

ای و متأثر از عوامل زمان چند دهههای دوره یخود را در مراحل مختلف و ط نیهای تکواهواز، دوره

 یکیکرده است.  یشهری و .... طجاده بین ،یلیجنگ تحم ،یهمچون اصالحات ارض یو درون یرونیب

ردد. گباز می یبه دوران انجام اصالحات ارض هیمالش یو گسترش کالبد تیهای رشد جمعدوره نیاز اول

 اریشمار افراد ساکن در آن بس ینبود ول یاز سکنه خال یاز اصالحات ارض شیپ یکنون هیاگرچه مالش

آزادگان و  دشتنشینان ساکن در خرمشهر، بهره ماندن خوشو بی یاندک بود. پس از اصالحات ارض

تأمین معاش به علت از دست  یاطراف اهواز) که از مرکز شهر فاصله داشتند(، و دشوار یروستاها

 افتیدر یاصالحات ارض نیفراد مجبور به مهاجرت شدند. قوانا نیاز ا یاریبس یرفتن منابع درآمد

در  کرد. ایرا مه انییروستااز  یاریی مهاجرت بسزمینه نیحق نسق کرده بودند و ارا مشروط به نیزم

از توابع آن بود. از  هیبه نام نهرهاشم قرار داشت که مالش یدر آن زمان دهستان ،یکنون هیکنار مالش

 ترشیب اریبس یکنون هینشین مهاجر به مالشخوش تینهرهاشم اقبال جمع یمجموعه روستاها انیم

 میت دکش یمنطقه برا نیهای ازمین ینسب تیو مز تیبه کارخانه فارس یکیعلت آن نزد دیبود، شا

اقامت و  طیاطراف بود که شرا یزارهاشوره انیدر م یزارشوره یکنون هیبوده است. در واقع مالش

مهاجران وارد شده به دهستان  بیترت نیبد بهتر بود. یمهاجران سرگردان فقط کم یدر آن برا ستیز

 یگاهیجا چیه ن،ییاز باال به پا یو دستور یبودند که در برنامه رشد صنعت ینهرهاشم در واقع کسان

. از دندیاطراف اهواز را برگز یها و روستاهانشده بود و الجرم راه اسکان در حاشیه فیتعر شانیبرا

رگ در بز یدر اهواز مانع یهای اسکان و زندگهزینه یو گران یمال ییپولی و فقدان توانابی گرید یسو

 ستیز یرا برا یمندان چنداناز آن عالقه شیزار نهر هاشم پشوره یها به شهر بود. اراضبرابر ورود آن

ود. مهاجر ب تیجمع نیاسکان ا یدردسرترین مناطق برااز بی یکی نکیو اسکان جذب نکرده بود و ا

 شکل اعالم وجود کرد. نیدب ک،ی هیمالش ایحوزه 

نشین شهر اهواز متفاوت است. شهرک رزمندگان شرایط در زویه و شهرک رزمندگان، دو محله حاشیه

پس  ویک محله جدیدالتأسیس است که با تکیه بد اصول مهندسی و برای اسکان جمعیت ساخته شد 
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ته مرور توسعه فیزیکی یافاز انقالب میزبان جمعیت مهاجرین بوده است. زویه هم روستایی است که به

هاجران اند که ساکنان شان منشینیافته است. گلدشت و گلبهار نیز دو محله حاشیهو جمعیتش افزایش

ز حمالت ارتش عراق به اند. آنان برای در امان ماندن ازده آبادان، خرمشهر، هویزه و حمیدیهجنگ

ا با هتر استان حرکت کردند و بدین ترتیب در اطراف اهواز ساکن شدند. اغلب آنسمت مناطق داخلی

ها، یکدیگر خویشاوند هستند و پس از پایان جنگ به علت تغییرات شتابان اجتماعی و ایستارها و نگرش

های اسکان در تر از همه جاذبههای محل سکونت پیشینشان و مهمهمچنین آسیب دیدن زیرساخت

کنار مرکز استان دیگر به زادگاهشان برنگشتند. شرایط در کریشان و کوی آل طاهر نیز مشابه است، 

گاه پیشین خود که روستایی با همین نام بود مهاجرت کرده و پس از اسکان اهالی کریشان از سکونت

شهر مشغول شدند. ساکنین کوی طاهر نیز عنوان کارگر در بخش مشاغل غیررسمی در مکان جدید به

ویژه پس از انقالب اراضی محل سکونت های جدید شغلی بهبا اهداف غالباً اقتصادی و یافتن فرصت

دهد های میدانی نشان میفعلی را تصرف کردند بدون آنکه حق مالکیت داشته باشند. نتایج پژوهش

دمت سکونت عن دو و گلدشت و گلبهار و منبع آب از میان محالت مورد بررسی شهر اهواز و از نظر ق

د های بعاند و کمتر شاهد مهاجرت در دههدهه پیش بیشتر جمعیتشان اسکان دائمی یافته 4بیش از 

یش شوند. در نقطه مقابل بدیگر بیشتر ساکنان این مناطق قدیمی محل محسوب میعبارتاند، بهبوده

اند و همین موضوع سبب دو دهه است که به این محله آمدهدرصد از جمعیت مالشیه کمتر از  13از 

نشین بوده که در دو دهه اخیر پذیرای جمعیت از شده است که مالشیه مهاجرپذیرترین محله حاشیه

 مناطق دیگر بوده است.
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The Narrative of emerging slum on the Body of a Metropolis, a 

Grounthed theory research 

Sajad Bahmani1* Hossain Moltafet2 

Abstract 

This qualitative study was conducted to understand the process of forming a slum 

experience in the suburbs of Ahvaz. The urban population of Ahvaz according to the 

Census of 1395 is 118,4788, out of which nearly 400,000 live in thirteen slums. Of course, 

these neighborhoods have different facilities, some of which are similar to other non-

suburban areas. The method used in this research is the theory of data base as one of the 

main methods of qualitative research. The data of this study were collected through in-

depth interviews and theoretical purposeful sampling with forty-two stakeholders related 

to marginalization and to analyze data from five open coding and conceptualization 

methods, developing concepts in dimensions and Attributes, data analysis was used to 

contextualize, incorporate the process into the analysis and integration of categories. After 

coding, nine main categories of data emerged, each of which was thoroughly analyzed 

using the text of the interviews. The emerging paradigm consists of three dimensions of 

conditions, action-interactions, and outcomes, which are based on the results of conditions 

research (high-frequency climatic events, direct experience of war, oil boom, land reform 

and nomad suppression, limited mobility opportunities, and rural mobility). In the 

dimension of action-interaction (idealistic urbanism, migration as a way out of deadlock), 

and in the consequences around a core category Are formed. 

Keywords:slumExperience;Grounthed Theory research; Ahvaz; slum. 
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