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 چکیده
مطالعه ی حاضر با هدف درک تفسیر زنان از زندگی حاشیه نشینی و تجربه ی زندگی روزمره  آنها 
در مناطق حاشــیه ی شهر تهران )منطقه 19( انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی 
بر روش کیفی به شــیوه ی پدیدارشناسی و تکنیک گردآوری داده ها »مصاحبه نیمه ساختاریافته« و 
»مشــاهدات میدانی مشارکتی و غیرمشــارکتی« بوده است. برای دستیابی به اهداف تحقیق 14 نفر 
از زنان 14- 60 ســاله ی ســاکن کوره های آجرپزی با حداقل 5 ســال سکونت  در این منطقه، به 
شــیوه ی هدفمند انتخاب شــده اند. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع داده ها ادامه داشتند. برای تحلیل 
داده ها و اســتخراج مفاهیم و مضامین از داده های خام از تحلیل محتوا اســتفاده شده است. نتایج 
تحقیق حاکی اســت که سبک زندگی خاص زنان حاشیه نشین، شبکه های درهم تنیده ی همسایگی 
زنان، باقی ماندن زنان در دور فقر و محرومیت و زندگی شبه شــهری زنان حاشیه نشین به گونه ای 
اســت که در نهایت به ساختن و برجسته ســازی فرهنگ حاشیه نشینی منجر شده است. همچنین 
نتایج بیانگر آن است که زندگی حاشیه ای چالش ها و تبعات متعددی برای زنان و دختران به همراه 
دارد، از جمله: احســاس ناامنی اجتماعی، دسترسی نداشتن به امکانات و فرصت های اجتماعی و 

ثبات نداشتن و زندگی موقتی.
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1- مقدمه و بیان مسئله
از قرن هیجده میالدی، دگرگونی های اقتصادی- اجتماعی، به خصوص صنعتی، موجب پیدایش 
دو پدیده شده است: یکی تأمین رفاه و آسایش بشر و دیگری، انباشت سرمایه و مازاد تولید. همین 
عوامل موجب تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ و بروز انواع مشکالت از جمله حاشیه نشینی 
در اطراف این شهرها شده است )خلیلوند، 1390: 62(. به تازگی غربی ها این مناطق حاشیه ای را 

سکونتگاه های غیر قانونی نامیده اند )هادی زاده بزاز، 1384: 31(.
بالغ بر 60 درصد جمعیت دنیا در شهرها زندگی می کنند. رشد و گسترش نابسامان نظام ها 
و فضاهای شهرنشینی موجب بروز شبکه ی مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در کشورهای 
در حال توسعه شده است )کارگر، 1390: 107(. از این رو می توان گفت، تمام شهرهای جهان به 
نوعی با مشکالت حاشیه نشینی مواجه اند و این امر در کشورهای در حال توسعه نمود بیشتری 

دارد )آقایی، 1395: 27(.
در ایران نیز با ورود نظام سرمایه داری و فروپاشی کشاورزی و همچنین اختالف سطح زندگی 
شهر و روستا، پدیده ی حاشیه نشینی ظهور و بروز یافته است )نقدی، 1389: 554(. این پدیده در 
ایران از دهه ی 1340 پاگرفته و در دهه  ی 1350 گسترش یافته است )شیخی، 1382: 135(. در 
واقع رشد شهر نشینی و رونق انواع خدمات و امکانات شهری )واعظ زاده و اباسه، 1395( و واسطه گری 
به جای تولید صنعتی و عواملی از قبیل افزایش جمعیت، به وجود آمدن محله های پرتردد و با 
ترافیک باال، روش های کسب درآمد نامشروع و مشاغل کاذب در شهرها به دلیل افزایش تورم و 
همچنین باالبودن هزینه های زندگی و معاش - به خصوص هزینه ی زمین و ارزاق عمومی- موجبات 
رشد سریع و گسترده ی مراکز زیستی نامطلوبی در حواشی شهرهای بزرگ در ایران را فراهم 
کرده است )خلیلوند، 1390: 68(. بر همین مبنا، جمعیت شهری کشور از 31 درصد در سال 1335 
به 71 درصد در سال 1390 رسید و به دنبال آن جمعیت روستایی کشور از 68 درصد در سال 
1335 به 28 درصد در سال 1390 کاهش یافت. این آمار بیانگر تغییر الگوی سکونت سنتی در 
ایران است. رشد فزاینده ی تمایل به سکونت در مناطق شهری در ایران در حالی ثبت شده است 
که آمار جهانی شهرنشینی در همین بازه ی زمانی از 34 به 54 درصد تغییر کرده است )بهمنی و 

همکاران، 1397: 91(.

با توجه به اینکه حاشیه نشینی یکی از معضالت عمده ی شهری است، تمام کشورها به دلیل 
از آن هستند )آقایی، 1395: 27(.  آسیب ها و مشکالتی که این مناطق دارند در صدد رهایی 
وجود ناامنی در مناطق حاشیه ی کالن شهرها یکی از آسیب های این مناطق است که مستقیم یا 
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غیرمستقیم در امنیت کالن شهرها تأثیرگذار است )آقایی، 1395: 96(. پایین بودن امنیت اجتماعی 
در مناطق حاشیه نشین بیش از آنکه تابع شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی حاکم بر 
این قبیل محالت باشد، نتیجه ی نبود توازن در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که 
برونداد فضایی آن به صورت سکونت گاه های غیررسمی خود را نشان می دهد )کارگر، 1390: 162(. 
در گذشته، بیشتر جوانان، تحصیل کرده ها و مردان مهاجرت می کردند؛ اما در شرایط کنونی 
شاهد تغییر الگوهای مهاجرت و ورود زنان و دختران به جریان های مهاجرت هستیم. در پژوهش ها 
و مداخالت سیاسی بیست سال اخیر در مورد مهاجرت، جنسیت مقوله ای مؤثر برای تحلیل در 
نظر گرفته نشده است. علت بی توجهی به این موضوع، مردانه تلقی کردن جریان مهاجرت ها و 
مرتبط دانستن مهاجرت زنان با مهاجرت های خانوادگی بوده است. درحالی که هم اکنون زنان و 
دختران بیش از نیمی از مهاجران را تشکیل می دهند )محمودیان، 1388: 52 به نقل از سنگرا، 2004: 
2(. الزم به ذکر است که شاید به ظاهر زنان تصمیم گیرنده ی اصلی برای ترک روستا و مهاجرت 
به شهر نباشند، اما گرایش به زندگی در شهرها در بین زنان بیشتر بوده و اغلب زنان خانواده ها 
را به سمت مهاجرت سوق می دهند )نقدی، 1389: 555(؛ بنابراین زنان در محله های غیررسمی 
حضور پررنگ و مداوم داشته و همین امر موجب ایجاد شبکه ی اجتماعی گسترده ی جنسیت مدار 

شده است )خاکپور، 1394: 71(. 
با توجه به حضور پررنگ زنان و دختران در پدیده ی مهاجرت و حاشیه نشینی، ویژگی های  
خاص زندگی در مناطق حاشیه ای و همچنین سبک زندگی حاشیه نشینان به نظر می رسد، زنان 
و دختران حاشیه نشین زندگی روزمره خاص و متفاوتی نسبت به سایر زنان جامعه داشته باشند 
که محققین کمتر به آن توجه کرده اند. از آنجا که معموالً زنان و دختران حاشیه نشین تمام وقت 
خود را در فضای محله می گذرانند و نیز نسبت به مردان آسیب پذیری بیشتری دارند، بیشتر از 
مسائل و مشکالت مناطق حاشیه ای رنج برده و سالمت جسم و روحشان متأثر می شود. از این رو 
پرداختن به زندگی زنان و دختران حاشیه نشین امری ضروری  است؛ چراکه شناخت ابعاد مختلف 
زندگی آنها می تواند در کاهش پدیده ی حاشیه نشینی، کاهش تبعات اجتماعی- فرهنگی منفی 

ناشی از این پدیده مؤثر واقع شده و راهگشای مسئولین امر باشد.
پژوهش حاضر درصدد است با ارائه ی نمایی کلی از زندگی زنان و دختران حاشیه نشین منطقه 
19 تهران، درِک تفسیر زنان از زندگی حاشیه نشینی و تجربه ی زندگی روزمره آنها، گامی برای 

شناخت مشکالت و چالش های فرهنگی- اجتماعی زنان در محله های حاشیه نشین بردارد.
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2- پیشینه ی پژوهش
تاکنون تحقیقات متعددی ابعاد حاشیه نشینی و عوامل مؤثر در شکل گیری را بررسی کرده اند، 
برخالف کثرت مطالعات، اغلب این پژوهش ها از متغیر جنسیت غافل بوده و یا در خوشبینانه ترین 
حالت به عنوان متغیری حاشیه ای بدان پرداخته اند. این در حالی است که یکی از اشکال مهم 
مهاجرت، مهاجرت های خانوادگی و به تعبیری تبعی است )زنجانی، 1371( و زنان که بخشی از 
جمعیت این نوع از مهاجرت هستند، اغلب به همراه همسران و یا بستگانشان ساکن مناطق حاشیه ای 
شهرها می شوند. در ادامه، به برخی از این پژوهش ها و نیز تحقیقات اندکی که در ارتباط با زنان 

حاشیه نشین در دسترس بود، اشاره شده است:
داس و همکارانش در پژوهشی با عنوان »آیا امکانات محلّه ای برای مناطق حاشیه ای موضوعیت 
دارد؟ شواهدی از حاشیه نشینان هندی«، به این نتیجه رسیدند که ساکنان مناطق حاشیه نشین در 
شرایط غیرانسانی، امکانات محدود اساسی و اشتراک چشمگیری بین منابع تأمین آب آشامیدنی، 

  .)Das & et al,2017( فاضالب و منطقه ی دفع زباله به سر می برند
اقتصادی و سالمت  اجتماعی-  با عنوان »وضعیت  لطیف و همکارانش در مطالعه ای  بنت 
حاشیه نشینان منطقه ی کلیانپور در شهر دهاکا«، دریافتند که مشکالت تغذیه ای، مشکالت مسکن، 
شرایط بهداشتی ضعیف، کیفیت پایین یا نبود فاضالب و زهکشی، امکانات آموزشی نامناسب، 
کمبود امکانات خدماتی مانند تأسیسات گاز، برق، آب لوله کشی و غیره از جمله مسائل و مشکالت 

.)Binte Latif & et al, 2016( حاشیه نشینان است
پژوهشگران در مطالعات مذکور تنها چالش های کلی موجود در محله های حاشیه نشین را 
برشمردند و به چالش ها و آسیب هایی را که زندگی حاشیه نشینی به طور خاص برای زنان و 

دختران به وجود می آورد و سالمت زندگی آنها را به مخاطره  می اندازد، توجه نکرده اند. 
هزاریکا در پژوهشی با عنوان »سالمت باروری زنان در منطقه ی حاشیه نشین هند«، رابطه ی 
بین حاشیه نشینی با خدمات بهداشتی باروری انتخاب شده از سوی زنان و همچنین ارتباط بین 
عوامل جمعیتی با بهره گیری از این خدمات را بررسی کرد. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که 
زنان مناطق حاشیه نشین به منظور دریافت خدمات بهداشت باروری به امکانات دولتی وابسته اند. 
همچنین تفاوت چشمگیری بین نتایج سالمت باروری زنان حاشیه نشین و غیرحاشیه نشین وجود 

.)Hazarika, 2010( دارد
برای درک عمیق و واقعی زندگی زنان حاشیه نشین باید از فرضیه آزمایی دست برداشت و 
وارد بطن زندگی آنها شد و به تجارب زندگی شخصی شان توجه کرد؛ بنابراین شایسته بود محقق 
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پژوهش مذکور علت اصلی تفاوت سالمت باروری زنان حاشیه نشین و غیرحاشیه نشین و وابستگی 
آنها به خدمات دولتِی بهداشت باروری را از طریق مصاحبه های عمیق بررسی کرده و با محدود 

کردن مطالعه  به آمار و ارقاِم کّمی به نتایجی سطحی بسنده نمی کرد.
شیویا در مطالعه ای با عنوان »بهبود سالمت و زندگی مردم در محله های فقیرنشین«، به این 
نتیجه رسید که استراتژی های پیشگیرانه برای جمع آوری جمعیت های جدید شهری و ارتقاء 
محله های فقیر نشین دو رویکرد کلیدی هستند. همچنین ارتقاء مشارکتی - که اغلب شامل ارائه 
زیرساخت های اساسی است- در حال حاضر مقبول ترین مداخله در کشورهای در حال توسعه است 
)Sheuya,2008(. در این پژوهش نیز جمعیت زنان و دختران حاشیه نشین به طور خاص مطالعه نشد. 

قزوینه و همکارانش در پژوهشی با عنوان »خانواده، زنان، محالت حاشیه نشین، توسعه ی 
شهری«، دریافتند که پیامدهای توسعه نیافتن شهری بر خانواده های محالت حاشیه نشین عبارت اند 
از: 1. ارتباط نداشتن با بیرون؛ 2. نگرانی از وضعیت آینده ی فرزندان؛ 3. جدایی گزینی اجتماعی 
از بعد ذهنی؛ 4. تبدیل شدن محله به پاتوق معتادان؛ 5. ایجاد الگوی نامطلوب یادگیری برای 

کودکان )قزوینه و همکاران، 1396(. 
نقدی و همکارانش در پژوهشی نگرش ها و رفتارهای اجتماعی- فرهنگی زنان حاشیه نشین 
شهر شیراز را مطالعه کرده اند. یافته های این تحقیق بیانگر مشارکت متوسط، تعلق شهروندی زیاد 
و تقدیرگرایی زنان حاشیه نشین است. اعتقاد به زیاد بودن آسیب های اجتماعی و سبک زندگی 

فقیرانه نیز از جمله نتایج توصیفی این پژوهش است )نقدی و همکاران، 1392(.
دو پژوهش مذکور گرچه متغیر جنسیت را لحاظ کرده  اند و برخی از ابعاد زندگی زنان و 
دختران حاشیه نشین را بازگو کرده اند، باز هم از برخی ابعاد زندگی آنها غافل شده و زنان را تنها 

در جایگاه مادری و شهروندی - و نه به طور مستقل- دیده اند.
نقدی و زارع در پژوهشی با عنوان »مطالعه تطبیقی مسائل زنان حاشیه نشین به منظور مدیریت 
آسیب های اجتماعی«، به این نتیجه رسیدند، افرادی که سابقه ی سکونت بیشتری در مناطق 
حاشیه ای دارند نسبت به افرادی که سابقه ی سکونت کمتری دارند، تعداد فرزندان بیشتری دارند 
و میزان آسیب های اجتماعی این مناطق را بسیار زیاد برآورد می کنند. همچنین افراد مسن تر از 
عملکرد نهادهای رسمی رضایت کمتری دارند، اما نسبت به افراد جوان مشارکت اجتماعی بیشتری 

دارند )نقدی و زارع، 1389(.
اگر پژوهشگر خود را از افراد مورد مطالعه جدا فرض کند و فاصله ی خود را با آنها حفظ کند، 
نمی تواند مسائل را از دید آنها درک کند. در این مطالعه نیز به اطالعات کلی و سطحی بسنده 
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شده و زندگی زنان حاشیه نشین از دید و منظر خود آنها بررسی نشده است. هرچند داده هایی از 
این دست به شرط اینکه تلفیقی بین این داده ها و مفاهیم و تفاسیر عمیق منتج از مصاحبه های 

کیفی انجام شود، نیز می توانند مفید فایده باشند. 
نکته ی مهم در پژوهش حاضر -که موجب تمایز آن با تحقیقات گذشته شده- این است که 
این تحقیق مبتنی بر پژوهش کیفی و پدیدارشناسانه است و تالش می کند تا چالش های روزمره 
زنان در مناطق حاشیه ای را در خالل توصیف ها و درک آنها از گذران زندگی در این مناطق با 
توجه به بسترها و زمینه های مکانی و منطقه ای و بنا بر روایت خود آنها مطالعه کند. تحلیل 
روایت های زنان برای توصیف سبک زندگی شان در مناطق حاشیه ای، چگونگی تغییر تمایالت و 
انتخاب حاشیه نشینی با وجود چالش ها و مشکالت ناشی از آن از نکات تأمل برانگیز این تحقیق 

است که در پژوهش های ذکر شده ی پیشین کمتر به آن توجه شده است. 

3- مالحظات نظری
برخالف تحقیقات کمي که بیشتر با توجه به مباني نظري مشخص و فرضیات مبتني بر آن 
آغاز مي شود، تحقیق کیفي اساس کار خود را درک معنا و تفسیر و دسته بندي هایي قرار مي دهد 
که از دید نمونه هاي پژوهش اهمیت دارد و بیان شده است)صادقی فسایی و همکاران،1399: 66(. 
لذا پیرو سنت پژوهش های کیفی، محقق  در این پژوهش قصد نظریه آزمایی و یا فرضیه آزمایی 
نداشته  است، با این حال این به معنای خالی بودن ذهن از مبانی و ادبیات نظری پژوهش نبوده و 
ضمن مطالعه ی ادبیات تحقیق به نظریه های موجود - به عنوان چارچوب های استنادی و ارجاعی 

در تمام مراحل تحقیق- توجه شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود:
یکی از مهم ترین نظریاتی که با رویکرد فرهنگی سبک زندگی افراد حاشیه نشین و فقیر را 
بررسی کرده است، نظریه ی فرهنگ فقر1 اسکار لوییس است. مفهوم فرهنگ فقر یا محرومیت 
فرهنگی از ابداع های وی است. لوییس با بررسی سبک های زندگی مردمان بسیار فقیر امریکای 
التین به این نتیجه می رسد، از زمانی که مردم این کشورها از لحاظ اقتصادی به حاشیه رانده 
شدند، واکنش های تطبیقی را یاد گرفتند و از نسلی به نسل بعد انتقال دادند. به نظر او فرهنگ 
فقر واکنش فقیران به جایگاه حاشیه ای شان در یک جامعه طبقاتی و بسیار انفرادی سرمایه داری 
است. این فرهنگ از نسلی به نسل بعد منتقل می شود. ضمن آنکه به فرزندان کمک می کند تا 
از عهده ی حل مسائل خاص فقر برآیند، در آنها تأثیر منفی می گذارد و مانع از آن می شود تا 

1. Poverty Culture
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در جامعه ی سرمایه داری برای رهایی از وضعیت خود و دستیابی به موفقیت تالش کنند )مور، 
1376: 257 و 258(. شاخص های مهم فرهنگ فقر از نظر اسکار لوییس عبارت اند از: مشارکت 

نکردن فقرا در کار مؤسسه های عمومی به عنوان عضو مسلم جامعه؛ بهره ناچیز آنها از بانک ها، 
بیمارستان ها، فروشگاه های بزرگ، موزه ها و تاالرهای هنری؛ بی اعتمادی به دولت و دارندگان 
جاه و مقام؛ بیزاری از پلیس؛ اخذ وام از رباخواران محلی با بهره سنگین؛ گرو گذاشتن اشیای 
شخصی؛ خرید اثاث و لباس کهنه؛ تقدیرگرایی؛ کوتاهی دوران کودکی؛ محروم بودن کودکان از 
حمایت های الزم، محرومیت افراد از مهر و محبت مادری؛ شروع روابط جنسی در سنین پایین؛ 
روابط آزاد و یا ازدواج های قراردادی؛ ترک زن و فرزند؛ شکاف زیاد در بین اعضای خانواده؛ آزادی 
و استقالل فرزندان برای ترک خانه؛ منش ضعیف؛ پرخاشگری؛ تمایل نداشتن به پس انداز؛ کار 
زنان و جوانان؛ خانه های کوچک پرجمعیت؛ پایین بودن سطح سواد؛ پایین بودن درآمد و داشتن 

مزد اندک )عنبری و همکاران، 1393: 214 به نقل از لوئیس، 1974(.
فقر، محرومیت و چگونگی برخورد دولت ها با این مشکل در بسیاری از کشورها از جمله 
مسائل و مشکالت مهم براي دولت ها و به ویژه برنامه ریزان به شمار می آید. در این میان، فقر در 
جوامع روستایی یکی از چالش هاي مهم برشمرده می شود، که ذهن بسیاري از جامعه شناسان و 
صاحب نظران مسائل توسعه ی روستایی را به خود معطوف کرده است. با بررسی خانوارهاي فقیر و 
محیط اطرافشان می توان مشاهده کرد، مجموعه اي از عوامل، فقر، ضعف جسمانی، آسیب پذیري، 
انزوا و بی قدرتی در هم تنیده اند. این پدیده به عنوان دور باطل فقر، بیماري فقر، تله ی محرومیت1 
و نیز تله ی فقر توصیف می شود )چمبرز، 1377: 140(. از این رو افرادی که در مناطق حاشیه ای 
زندگی می کنند به دلیل بی قدرتی، انزوا، بی پولی، بی سوادی و نا آگاهی نمی توانند گره های زندگی 
خود را باز کنند و از زیر بار مشکالت رهایی یابند و هر روز مشکلی به مشکالتشان افزوده می شود 
و مانند باتالقی در تله ی فقر و محرومیت فرو می روند. در ایجاد و تداوم تله ی فقر مجموعه ای 
از عوامل درونی و بیرونی نقش آفرینی می کنند. عواملی مانند انزوا و بی قدرتی از جمله عوامل 
درونی گسترش تله ی فقر و محرومیت و عواملی چون توزیع ناعادالنه ی ثروت و قدرت و وجود 
نابرابری های گسترده را می توان در زمره ی عوامل بیرونی بسط تله فقر محسوب کرد؛ بنابراین به 

منظور رهایی افراد از این تله باید سدهای درونی و بیرونی شکسته شوند.

1. Trap Deprivation 
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تغییرات شدید اجتماعی که موجب تضعیف و یا نادیده گرفتن قوانین و مقررات شود، سبب 
بروز بی سازمانی اجتماعی می شود. رابرت پارک در این باره می گوید: »اساس سازمان اجتماعی، 
سنت ها و رسوم اند و خانواده، همسایگی و جامعه در مجموع در طول دوران پایداری، مردم را کنترل 
می کنند. شهرنشینی، صنعتی شدن و مهاجرت این گونه تأثیرات پایدارکننده را مختل و بدین وسیله 
اقتدار نظام های اجتماعی سنتی را سست می کنند. مشی جامعه ی مدرن موجب تغییرات سریع 
است. این تغییرات خود موجب بی سازمانی اجتماعی1 می شوند. نمونه های بی سازمانی اجتماعی 
را می توان در میان مهاجران، بزهکاران و خانه  به  دوشان و در زندگی های بی ریشه ی مناطقی 
که این گونه افراد وجود دارند مشاهده کرد )رابینگتن و واینبرگ، 1395: 53-51(، زیرا صرف حرکت 
جمعیت از یک نقطه ی کشور به نقطه دیگر - مهاجرت - تأثیری آشفته ساز دارد. از نظر مهاجران، 
چنین حرکتی ممکن است حرکتی رهایی بخش باشد که فرصت های فرهنگی و اقتصادی جدیدی 
را برای آنها فراهم می کند، اما به هر حال هم برای جوامعی که آن را پشت سر گذاشته اند و هم 
جوامعی که به آن انتقال یافته اند، بی سازمان کننده است؛ در عین حال ممکن است تأثیر منفی 
بر خوِد مهاجران و به ویژه بر نسل جوان آنها داشته باشد. بزهکاری و جرایم بی شمار نوجوانان، 
جوانان و بزرگساالن که امروز در حاشیه های شهر مشاهده می شود، حداقل بخشی مربوط به این 
واقعیت است که مهاجران نمی توانند بالفاصله خود را با محیط های جدید و به نسبت نا آشنا همساز 

کنند )همان، 55 و 56(.
در حقیقت حاشیه نشینی که یکی از پیامدهای توسعه ی نامتوازن و نامنظم در نظام شهر نشینی 
است )کارگر، 1390: 107(، نوعی بی سازمانی فضایی- اجتماعی محسوب می شود که مستمراً اصول و 
راهبردهای توسعه ی پایدار جامعه را به چالش می کشد. در واقع بی سازمانی در بستر اجتماعی متأثر 
از اختالل کارکردی در نظم اجتماعی و نابرابری در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
است که در عمق، مسائل اساسی نظیر فقر، تورم، مهاجرت و حاشیه نشینی را تولید می کند و در 
سطح، آسیب ها، انحرافات و آشفتگی های اجتماعی را در حوزه ی امنیت اجتماعی بازتولید می کند 

)کارگر، 1390: 108(. 

طبق نظریه ی بی سازمانی اجتماعی، تأثیر آشفته ساز مهاجرت و تغییرات ناشی از آن و آرای 
بیان شده از سوی  چمبرز و لوییس با عنوان تله ی محرومیت و فرهنگ فقر و دور باطلی از فقر 
که مجموعه ای از عوامل درونی و بیرونی به وجود آورنده و بازتولید کننده آن هستند، همچنین 

1.Social Unorganization 
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تأکید بر مفاهیمی مانند بهره ی ناچیز زنان از امکانات، بی اعتمادی شان به دولت، تقدیرگرایی، 
کوتاهی دوران کودکی به دلیل ازدواج های زودهنگام و شروع روابط جنسی در سنین پایین و یا 
ازدواج های قراردادی، کار زنان، خانه های کوچک پرجمعیت، پایین بودن سطح سواد و داشتن 
مزد اندک، امکان توصیف و فهم چالش های روزمره زنان حاشیه نشین را در یک پژوهش کیفی 
پدیدارشناسانه فراهم کردند، زیرا نظریه ها به عنوان چارچوب های استنادی و ارجاعی، راهنمای 

کشف مفاهیم و الگوها در تحلیل داده های تحقیق بودند.

4- روش پژوهش 
در پژوهش حاضر از روش کیفی پدیدار شناسی1 بهره گرفته شده است. پدیدار شناسی عبارت 
است از مطالعه ی پدیده ها از هر نوع و توصیف آنها با درنظر گرفتن چگونگی بروز تجلي آنها قبل از 
اینکه هرگونه ارزش گذاري، تأویل و یا قضاوت ارزشي شده باشد. به عبارت دیگر، اگر پدیدارشناسی 
را معناشناسی بدانیم، معناهایی که در زندگی افراد پدیدار می شوند، یک نظام معنایی را تشکیل 
می دهند. این نظام معنایی با اضافه کردن وجود به زمان و مکان حاصل می شود؛ یعني یک شناخت 
مضاف به زمان و مکان که آن را »تجربه زندگي« مي نامند )امامی سیگارودی و همکاران، 1391: 57(. 
ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته و مشاهدات میدانی 
مشارکتی بوده است. نمونه های پژوهش به شیوه ی هدفمند از میان زنان 60-14 ساله ی ساکن 
کوره های آجرپزی منطقه 19 تهران- واقع در بین اسالمشهر، اتوبان تهران- ساوه و اتوبان آزادگان 

- در سال 1397 انتخاب شده اند که حدود 140 خانواده در این کوره ها سکونت دارند. 
روش نمونه گیری هدفمند بوده و در انتخاب نمونه ها تالش شده تا حداکثر گوناگونی لحاظ شود 
و زنان مصاحبه شونده از گروه های مختلف سنی، قومیتی، تحصیلی و ... که توصیفات غنی تری نیز 
در رابطه با موضوع پژوهش روایت می کردند، برگزیده شوند. مصاحبه ها تا زمان رسیدن به اشباع 
داده، یعنی تا زمانی که داده های به دست آمده تکراری شوند، ادامه یافته است و در مجموع با 14 

نفر از زنان و دختران ساکن کوره های آجرپزی مصاحبه شده است.
به منظور کدگذاری داده ها، استخراج مفاهیم و الگوها از تکنیک تحلیل محتوای کیفی استفاده 
شده است. تحلیل محتوا تکنیکی برای تفسیر داده های متنی از طریق طبقه بندی نظام مند و طراحی 
الگوهاست. در تحلیل محتوای کیفی بیشتر به مضامین نهان متن و مصاحبه ها توجه می شود و 

استنباط و استخراج معنا از آن مورد نظر است )مؤمنی  راد و همکاران، 1392: 195(. 

1 - Phenomenology
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کوبا و لینکلن )1985( بر این باورند که قابلیت اعتماد در برگیرنده ی چهار معیار مرتبط 
به هم است: 1- باورپذیری1؛ 2- اطمینان پذیری2؛ 3- تأییدپذیری3؛ 4- انتقال پذیری4 )محمدپور، 
1392: 187-184(. برای باورپذیر کردن تحقیق، ضمن درگیر شدن محققان با شرکت کنندگان 

به صورت طوالنی مدت در زمان جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها از بازبینی همکاران پژوهش 
از  تعدادی  به  استفاده شد. بدین منظور مفاهیم و مضامین استخراج شده  و شرکت کنندگان 
شرکت کنندگان بازگردانده و بررسی شدند. برای افزایش اطمینان پذیری در طول مدت گردآوری 
داده ها با یک نفر از افراد مطالعه شده رابطه ی صمیمانه برقرار کرده و صّحت مشاهدات و تفسیرهای 
محقق با او کنترل  شد. برای دستیابی به معیار تأیید پذیری، تعدادی از اساتید متخصص در این 
موضوع مفاهیم و مضامین استخراج شده را اصالح و بازبینِی کردند. برای افزایش انتقال پذیری 
نیز از معرفی کامل طرح پژوهش بهره گرفته شد. همچنین برای افزایش اعتبار تحقیق، عالوه 
بر مصاحبه های عمیق کیفی از روش مشاهده و یادداشت برداری در میدان تحقیق نیز استفاده 

شده است. 
جدول1:مشخصاتشرکتکنندگان

تعداد وضعیت تأهلتحصیالتسنمصاحبه شونده
وضعیت اشتغالفرزندان

کار در کوره به صورت فصلی6 فرزندمتأهلبی سواد50کد1

کار در کوره به صورت فصلی5 فرزندمتأهلبی سواد39کد 2

کار در کوره به صورت فصلی2 فرزندمتأهلپنجم ابتدایی30کد 3

کار در کوره به صورت فصلی1 فرزندمتأهلسوم ابتدایی35کد 4

انجام ترزیقات در خارج از کوره2 فرزندمتأهلپنجم ابتدایی28کد 5

خانه دار1 فرزندمتأهلچهارم ابتدایی16کد 6

خانه دار1 فرزندمتأهلششم ابتدایی17کد 7

محّصل )در گذشته کار در کوره(-مجردپیش دانشگاهی18کد 8

1- Credibility
2-Dependability
3 - Confirmability
4- Transformability 
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تعداد وضعیت تأهلتحصیالتسنمصاحبه شونده
وضعیت اشتغالفرزندان

خانه دار1 فرزندمتأهللیسانس27کد 9

کار در کوره به صورت فصلی3 فرزندمتأهلبی سواد50کد 10

خانه دار4 فرزندمتأهلبی سواد54کد 11

انجام کارهای هنری به صورت 3 فرزندمتأهلسوم ابتدایی34کد 12
موقت

خانه دار-مجردسوم راهنمایی21کد 13

خانه دار 2 فرزندمتأهلبی سواد29کد 14

5-یافته های پژوهش
در این بخش نتیجه ی تجزیه و تحلیل مصاحبه های عمیق کیفی با زنان مصاحبه شونده آنها 
شده است. برای افزایش اعتبار و قابلیت اعتماد یافته های تحقیق و همچنین کاهش شائبه ی 

تفسیرهای شخصی به برخی از نقل قول های مشارکت کنندگان استناد شده است. 

5-1- برساخت فرهنگ حاشیه نشینی
تحلیل مصاحبه های عمیق کیفی و استخراج مفاهیم اولیه و مقوله بندی آنها نشان می دهد، 
»برساخت فرهنگ حاشیه نشینی« یکی از مقوالت اصلی این پژوهش است که دربردارنده ی چهار 
مقوله ی فرعِی »سبک زندگی حاشیه نشینی«، »شبکه ی در هم تنیده ی همسایگی«، »ماندن در 

چرخه ی محرومیت« و »زندگی شبه شهری« است. که در ادامه بدان پرداخته شده است.

5-1-1-سبکزندگیحاشیهنشینی

تحلیل مصاحبه های عمیق کیفی نشان می دهد، کنش های روزمره زنان در مناطق حاشیه ای و 
تعامالت آنها مبتنی بر سبک زندگی خاص و ویژه ای است که در نهایت به ساختن و برجسته سازی 
فرهنگ حاشیه نشینی منجر شده است. سبک زندگی ای که نحوه ی گذران اوقات فراغت، الگوی 
زندگی خانوادگی، مبانی دینی و امور معنوی، پوشش، تغذیه، الگوهای رفتاری و تعامالت روزمره، 
ازدواج، تأمین معاش و ... را در برگرفته و هنجارهای رفتاری و عملکردی ویژه ای را برای زنان 
حاشیه نشین برجسته می کند. سبک زندگی ای که در تالقی فرهنگ منطقه ای که از آن مهاجرت 
کرده اند و منطقه ی میزبان از یک سو و  همنشینی با سایر فرهنگ ها و پیوند به شبکه های اجتماعی 
و ارتباطی موجود از سوی دیگر شکل  گرفته است و بدین گونه متمایز شده است؛ به طوری  که 
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بسیاری از ساکنین می توانند ساکنین را از سایر افراد در مکان ها و زمان های دیگر شناسایی کنند. 
در ادامه برخی از مفاهیم و مصداق های سبک زندگی بررسی شده است. 

تجزیه و تحلیل مصاحبه های عمیق کیفی وابستگی وضعیت شغلی و الگوی اشتغال این زنان را 
به ویژگی ها و بسترهای محیطی و ایام کار کوره ها )تابستان( آشکار می کند. یافته ها نشان می دهد، 
بیشتر زنان مصاحبه شونده خانه دار بودند و تنها در ایام کار کوره )تابستان(، آجرها را جمع می کردند 
و در مابقی سال بیکار بودند و بیکاری فصلی را در کنار همسران خود تجربه می کردند. مصاحبه 

شونده کد 3 در این ارتباط می گوید:
اینجا کار خانوما فصلیه و به جز زمان کار کوره بقیه سال رو بیکارن.

نکته ی جالب توجه آنکه تعدادی از زنان و دختران به علّت شرایط بد اقتصادی خانواده مجبور 
بودند در دوران کودکی در کنار سایر اعضای خانواده در کوره ی  آجرپزی کار کنند و به همین 
علت هم اغلب مجبور به ترک تحصیل شده بودند. در حقیقت در میان ساکنین، کار کودکان امری 

عادی و پذیرفته شده است. در این باره مصاحبه شونده ی کد 5 می گوید: 
 من تا کالس پنجم اینجا خوندم. مامان بابام اینجا کارشون یه جوری بود که هر چی بچه 
بیشتر برای کار می بردن کارشون بیشتر می شد و مزدشون هم بیشتر. بهم گفتن تا پنجم 
بسه دختر بیا کار کن. تقصیری هم نداشتن هر چقد جمعیت بیشتر می شد درآمد اونا 

هم بیشتر می شد. 

عالوه بر کارهای فصلی در کوره ها برخی زنان برای کمک به تأمین معاش خانواده گاهی 
تهیه  خیرین  اغلب  -که  را  مجسمه  و  کوزه  رنگ آمیزی  همچون  هنری  کارهای  رنگ آمیزی 
می کردند- نیز برعهده می گرفتند. در این میان برخی زنان نیز برای انجام کارهای نظافتی به 
منازل مردم می رفتند. نکته ی مهم در مورد الگوی کار زناِن کوره، موّقتی بودن و نداشتن مزایایی 
مثل بیمه بود و اینکه درآمد آنها کمک خرج خانواده محسوب می شد. مصاحبه شونده ی کد 12 

در این باره می گوید: 
 پارسال دو ماه قبل از عید یه خانومی یه سری گلدون برامون میاورد تا رنگ کنیم. من با 

دخترم اینطوری یک میلیون و صد و بیست و یک هزار تومن کار کردیم.

الزم به ذکر است، بخشی از مایحتاج ضروری زندگی ساکنین این منطقه را خیرین تأمین 
می  کنند. مصاحبه شونده کد 9 در این باره توضیح می دهد:
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گوشت رو خیر میاره، برای بچه شیر یا شیرکاکائو هم میارن. اونطوری ماهی دو سه بار شیر 
میخوره، وگرنه خودمون نمی تونیم بخریم.

 مصاحبه شونده ی کد 3 می گوید: 
سه ساله قسمت نشده برم یه مانتو بخرم، پول نمی رسه. فعاًل همین مانتوها رو که قباًل 

خّیرا اوردن می پوشم، همینا خوبه و کفایت می کنه.

نتایج بیانگر آن است که زنان و دختران مصاحبه شونده نیز همانند بسیاری از افراد به مد و 
تهیه ی لباس روز توجه داشتند، ولی این انتخاب متأثر از وضعیت مالی و اقتصادی آنها قرار داشت. 

در این باره مشارکت کننده ی کد 7 می گوید:
اگه یه لباس رو خیلی هم دوسش داشته باشم نمی خرم چون خیلی گرونه. مثاًل شلوارها و 

مانتوهای جدیدی که اومده .... ما از مد که می افته و ارزان می شه می گیریم.

توجه به وضعیت اقتصادی و درآمد از جمله مسائلی است که در سبک زندگی زنان مصاحبه 
شونده تأثیر می گذارد و بیشتر انتخاب ها، سالیق و عالیق آنها و حتی ایده ها و آرزوهای آنها را 
متأثر کرده است؛ به طوری که برخی مصاحبه شوندگان برای رهایی از شرایط زندگی شان به دنبال 
راهکارهایی نظیر ادامه تحصیل و ازدواج نکردن با ساکنین کوره بودند. مشارکت کننده ی کد 14 

در این ارتباط می گوید:
من خودم سختی کشیدم، چون درس نخوندم و به جایی نرسیدم. ایشااهلل خدا بخواد 
دخترای من باید تا آخر درس بخونن. حتی اگر شده خودم زحمت بکشم و کار کنم تا اینا 
به جایی برسن. دوس دارم دانشگاه برن، شغل داشته باشن، معلم یا دکتر بشن. شوهری 

هم که خودشون بخوان و دوس داشته باشن، من قبول می کنم.

عالوه بر اینها، وضعیت اوقات فراغت و چگونگی گذران آن از جمله مواردی بود که محققین در 
فهم سبک زندگی زنان بدان توجه کردند. یافته ها نشان می دهد، در بسیاری مواقع نحوه ی گذران 
اوقات فراغت زنان متأثر از وضعیت اقتصادی و مالی آنها قرار داشت و بیشتر مصاحبه شوندگان در 
اوقات فراغت به انجام دادن کارهای هنری تمایل داشتند که منبع درآمدی نیز برایشان محسوب 

می شد.
 نکته ی جالب توجه  دیگر در زندگی روزمره ساکنین، استفاده از امکانات روز شهری نظیر 
اینترنت و شبکه های مجازی و همچنین تماشای ماهواره و شبکه های ماهواره ای بود؛ برای مثال 

مشارکت کننده ی کد 11 در این باره می گوید:
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وقتای بیکاری تو ماهواره اخبار نگاه می کنیم، فیلم نگاه می  کنیم؛ بیشتر فیلم هندی و ایرانی.

و یا کد 5 می گوید:        
خانوما بیشتر تو ماهواره فیلم می بینن. فیلمای ترکیه ای می بینن.

در برنامه ی اوقات فراغت بیشتر زنان مشارکت کننده، سینما جایگاهی نداشت مگر آنکه خیرین 
آنها یا فرزندانشان را به سینما و یا سایر مکان های تفریحی می بردند. مشارکت کننده ی کد 12 

دراین باره می گوید:  
خیرین ما یا بچه ها رو همه جا می برن. جاهایی که مثاًل ما نمی تونیم بریم، جاهای تفریحی 

مثالً پارک. قباًل برج میالد بردن دو سه تا کنسرت بردن، جاهای دیدنی خیلی بردن.

به ورزش و پیاده روی نیز به دلیل نبود امکانات و نبود امنیت منطقه چندان توجهی نمی شد. تنها 
پیاده روی آن هم فقط گاهی در روز که هوا روشن بود در بعضی مسیرها انجام می شد )کد 5 و 7(.

در بسیاری مواقع نیز تنها سرگرمی کودکان و نوجوانان برای گذران اوقات فراغت، بازی در 
تنها پارک محله و زمین های خاکی بود )کد 7 و 9(.

بررسی روایت های زنان مصاحبه شونده نشان می دهد، تغذیه و عادات غذایی بسیاری از خانواده ها، 
متأثر از مواد غذایی است که خیرین در بین خانواده ها توزیع می کنند. ازاین رو برخالف مصرف 
هفتگی مرغ، گوشت قرمز و برنج که خّیرین فراهم می کردند، سبزیجاتی مانند کاهو و لبنیات - که 
خیرین کمتر به آنها توجه می کردند، به دلیل قدرت خرید نداشتن خانواده ها و نداشتن پول نقد در 
سبد غذایی آنها کمتر دیده می شد. مسلماً این مسئله تبعاتی بر ابعاد سالمتی آنها دارد که بررسی 

آن نیازمند تحقیق جداگانه ای است. مشارکت کننده کد 10 دراین باره می گوید:  
مصرف ماست کاماًل َهَوسی هست، مثاًل اگه زن بارداری هوس خوردن ماست کنه، براش 

تهیه می کنن؛ وگرنه خوردن ماست اصاًل تو برنامه ی غذایی مون نیست.

از آداب و رسوم محلی و غذاهای سنتی منطقه ای  بر این، سبک تغذیه ی ساکنین  عالوه 
که از آن مهاجرت کرده اند نیز تأثیر می پذیرد. تأثیر مکان اولیه ی زنان در سبک پوشش برخی 
مصاحبه شوندگان نیز مشهود بود، هرچند بسیاری از آنها برخالف آنکه مایحتاج پوششی خود 
مثال  برای  می کردند؛  خرید  تهران  از  فرزندانشان  برای  می کردند،  تهیه  تولدشان  محل  از  را 

مشارکت کننده ی کد 12 دراین باره می گوید:
برام می دوزه ... ولی برای بچه هام از همین جا لباس می خرم.
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نتایج تحقیق بیانگر آن است که وضعیت بهداشتی و سالمت مصاحبه شوندگان متأثر از فضا 
و مکان محل سکونت و ویژگی های آن همچون مشترک بودن سرویس های بهداشتی، حمام 
و آشپزخانه و همچنین وضعیت شغلی و کار روزمره آنها و بی توجهی به سالمت و ناآگاهی از 
اصول مراقبت از خود بود؛ بنابراین بیماری های مختلف زنان در بین آنها شایع بود و بیشتر زنان 
مصاحبه شونده نیز از بیمارهای مختلفی نظیر کمردرد و زانودردهای شدید ناشی از دیسک کمر، 
روماتیسم و آرتروز به دلیل کار در کوره و نبود آب گرم و شرایط نامناسب شیرهای آب برای 
شست وشوی ظروف و لباس و غیره، فشار خون و دیابت رنج می بردند. مشارکت کننده ی کد 3 

دراین باره می گوید:
یه کوره هست که کاًل آبش شوره، اصاًل قابل خوردن نیست و بیشتر سنگ کلیه می گیرن، 
بیشتر از کمر و پا مریضن، قند دارن اکثراً، روماتیسم هم خیلی زیاده، چون همیشه آب 
اینجا سرده و محیط سرده، رخت و لباس و فرش رو که میشورن بیرون هستن همیشه تو 
آب سردن، آب گرم نیست، بیشتر هم از ناحیه ی کمر و پا آسیب دیدن جوونا، مردا و زنا، 

اکثراً عمل کردن، من خودم می خواستم عمل کنم.

مشارکت کننده ی کد 1 می گوید:
مجبوریم کار کنیم. خودم دیسک کمر گرفتم زانوم ساییده. پای شیر آب می شینم و با آب 

سرد ظرف می شورم، وقتی می خوام بلند شم نمی تونم، دستامم یخ می زنه.

الزم به ذکر است، رسیدگی به وضعیت سالمت و درمان ساکنین اغلب از سوی خیرین و یا 
پزشکان خیر و داوطلب انجام می شود. مراجعه نکردن منظم پزشکان، نبود پزشکان متخصص، 
نداشتن بیمه و دسترسی نداشتن به دارو و یا هزینه های سنگین درمان موجب شده تا بسیاری 
از زنان در وضعیت سالمتی نامناسبی قرار داشته باشند. همچنین زنان باردار توجه چندانی به 

مراقبت های دوران بارداری نداشته و اغلب در طول مدت بارداری نیز در کوره ها کار می کردند. 

5-1-2-شبکهدرهمتنیدهیهمسایگی

یکی از جنبه های جالب توجه زندگی روزمره زنان حاشیه نشین، ارتباطات و تعامالت گسترده  ی 
آنها با همسایگان و با سایر زنان کوره است که اغلب متأثر از  فضای محل سکونت، حیطه های مکانی 
مشترک، تجربه ی زیسته ی مشترک مهاجرت و دوری از اقوام و بستگان و مواردی نظیر این قرار 
دارد. مقوله ی »شبکه ی درهم تنیده ی همسایگی دربردارنده ی سه مقوله ی فرعِی»عدم تفکیک 
فضاهای خصوصی«، »دور هم نشینی های زنانه« و »همسایگی مسالمت آمیز قومی- دینی« است.
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الف-تفکیکنکردنفضاهایخصوصی

مشاهدات محققین و مصاحبه های انجام شده نشان می دهد، بسیاری از ساکنین کوره در 
استفاده از فضاهای خصوصی نظیر حمام، سرویس بهداشتی و آشپزخانه با سایرین مشترک اند و 
این موضوع مشکالت عدیده ای را برای کنترل امور شخصی و نظافت مکان های نامبرده برای آنها 

به  وجود آورده است. دراین باره مصاحبه شونده ی کد 12 می گوید:
اینجا دو تا حموم داریم و دو تا دستشویی، که زن و مرد با هم استفاده می کنیم.

تعریف نشدن فضاهای خصوصی و درهم تنیدگی این فضاها عالوه بر اینکه زمینه ی نزدیکی 
زنان را به  وجود آورده، در برخی موارد نیز موجب نزاع و اختالف در بین آنها شده است.

ب-دورهمنشینیهایزنانه

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق نشان می دهد، شبکه های محلی در میان زنان مصاحبه شونده 
اغلب به شکل سّنتی آن جریان دارد؛ به طوری که در توصیف گذران اوقات فراغت در فصل بیکاری 
کوره ها، دورهم نشینی های زنانه در قالب »دم در نشستن« در روایات اغلب زنان مشاهده می شود؛ 

برای مثال کد 7 می گوید: 
با همسایه دِم دِر خونه می شینیم. باز میایم نهار می خوریم؛ بعد دوباره بعد از ظهر می رویم 
کوره ی دیگه پیش زن ها می شینیم . چند ساعت بعد بر می گردیم خونه یا همین طوری تو 

کوره راه می ریم تا شب بشه و بریم خونه.

این دور هم نشینی های زنانه می تواند شبکه ی درهم تنیده ی اطالع رسانی را نیز در بین آنها 
به وجود آورد که اغلب در استفاده از امکانات منطقه و یا کمک های خیرین از آن استفاده می شود.

ج-همسایگیمسالمتآمیزقومی-دینی

یکی از ویژگی های منطقه حضور اقوام و گروه های قومی و مذهبی مختلف است و این مسئله 
موجب شده تا پراکندگی های قومی- مذهبی زیادی در بین ساکنین وجود داشته باشد که متأثر 

تجربه ی زیسته ی مهاجرت و حاشیه نشینی، مسالمت آمیز با آن برخورد شده است.
این زندگی مسالمت آمیز باعث افزایش آمار ازدواج بین سّنی و شیعه1 شده بود. کد 11 با اینکه 
خودش اهل تسّنن بود، ولی عروس و داماد شیعه داشت. کد 7 نیز پدرش سّنی و مادرش شیعه 

بود. برادر و خواهرش نیز سّنی بودند و با شیعه ازدواج کرده بودند. 

1 - جمعیت شیعه و سنی در این منطقه تقریباً برابر بود.
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5-1-3-ماندندرچرخهیمحرومیت

یکی از مقوالت فرعِی مضموِن »برساخت فرهنگ حاشیه نشینی«، مقوله ی »ماندن در چرخه ی 
محرومیت« است که از دل مفاهیم اولیه و مقوالت جزیی چون زندگی خیریه ای و عادی شدن 

زندگی حاشیه نشینی، وابستگی محلی و تداوم فقر استخراج شده است.

الف-زندگیخیریهایوعادیشدنزندگیحاشیهای

تحلیل مصاحبه ها نشان می دهد، در بسیاری مواقع زندگی در مناطق حاشیه ای و محرومیت به 
مرور زمان به امری عادی و پذیرفته شده تبدیل می شود و افراد شرایط زندگی خود را می پذیرند. 
در این میان، برخی حمایت های خیرین )در قالب سبد غذایی و لوازم منزل( و وابستگی به 
این کمک ها و ترس از دست دادن این حمایت ها نیز نقش مؤثری در باقی ماندن در این مناطق 
و ادامه ی زندگی با شرایط نامساعد را فراهم می آورد1. بنابراین تعداد زیادی از ساکنین در کوره ها 
برخالف وجود مسائلی همچون مبلمان شهری نامناسب و به هم ریختگی شهری محل سکونت، 
مواجهه با انگ و برچسب حاشیه نشینی و فقر و تعلق خاطر به زادگاه خویش، تمایلی به رفتن از 

این منطقه ندارند. دراین باره مشارکت کننده ی کد 9 می گوید:
اینجا خانما هیچ مشکلی ندارن، خّیرهای زیادی اینجا رفت و آمد می کنن، به همین خاطر 
همه ی خانما دوست دارن اینجا باشن. اگه بهشون بگن بیرونتون می کنیم دیوونه می شن. 
خانما کل کوره ها رو می گردن، یه اتاق دوازده متری اینجا پیدا می کنن، به خاطر چی؟ 
بخاطر اینکه مثاًل جمعه ها خّیرین بسته رب، برنج، خواروبار یا لباسی برای بچه هاشون 

میارن و بهشون میدن.

و یا مصاحبه شونده ی کد 8 می گوید:
خّیرا برامون کتاب تهیه کردن، لوازم تحریر برامون هر سال میارن، خیلی کمک کردن شاید 

اگر اونا نبودن ما مجبور بودیم تا االن کار کنیم.

الزم به ذکر است، کمک های خیرین اغلب بدون برنامه ریزی مشخص و بررسی مایحتاج و 
ضروریات واقعی ساکنین تأمین می شود. این مسئله نیز می تواند زمینه ی وابستگی افراد به منطقه 
را به وجود آورد. مصاحبه شونده ی کد 4 درباره ی زندگی برخی افراد در منطقه -برخالف تمکن 

نسبی- می گوید: 

1- البته به سبب مشکالت اقتصادی و بیکاری در صورت قطع این اعانات قادر به تأمین نیازهای اولیه زندگی خود نبودند.
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اینا به خاطر اون کمک هایی که آخر هفته براشون میارن دوس دارن اینجا بمونن اما اینو 
به کسی نمی گن.

یافته ها نشان داد، در این محله ها افرادی با عنوان سرپناه حضور دارند. این افراد در واقع به 
عنوان رهبری اجتماعی عمل می کنند. آنها نیازهای خانواده ها را رصد کرده و به اطالع خّیرین 
می رسانند و مدیریت توزیع اعانات را بر عهده دارند. همچنین برای افرادی که به منظور سکونت 
در این منطقه مراجعه می کنند، اتاق یا اتاق هایی را برای اجاره فراهم می کنند. گفتنی است، 
این آسیب وجود دارد که در برخی مواقع بعضی افراد به اصطالح سرپناه با سوء استفاده از قدرت 
اجتماعی خود کمک ها و اعانات خّیرین را عادالنه توزیع نکنند و یا در دریافت کمک ها، بستگان 
و افراد خانواده خود را در اولویت قرار دهند و یا این کمک ها را به نفع خود مصادره کند. نکته ی 
جالب توجه آنکه برخی از سرپناه ها افراد متمّولی بودند، اما با توجه به مزایایی که از این رهبری 
عاید آنها می شد نه تنها حاضر به ترک مناطق حاشیه ای نبودند، موجب مهاجرت اقوام و بستگاِن 

خود به این مناطق نیز شده بودند. کد 4 )خواهر سرپناه( در این باره می گوید: 
اول داداشم اومد اینجا و وقتی دید شرایط خوبه گفت مام بیایم اینجا.

ب-وابستگیمحلی

یافته های تحقیق نشان می دهد، وابستگی محلی در باقی ماندن افراد در چرخه ی محرومیت 
نقش مهمی دارد. این مقوله از دل مفاهیمی چون تقدیرگرایی، پیوند با شبکه های محلی و اعضا، 

ازدواج های درون محلی و ... استخراج شده است. 
تحلیل مصاحبه های انجام شده نشان می دهد، عده ی زیادی از افراد مصاحبه شونده سال های 
زیادی است که در این منطقه سکونت دارند و با وجود آنکه گاهی فرصت خروج از این منطقه 
برای آنها فراهم شده در این منطقه مانده اند. این مسئله بنا بر روایت های زنان مصاحبه شونده 

دالیل متفاوتی داشته است.
یافته ها بیانگر آن است که تقدیرگرایی و پذیرش سرنوشت از جمله مسائلی است که باعث تالش 
نکردن برای خروج از محیط و تداوم فقر برای برخی افراد شده است؛ برای مثال مصاحبه شونده ی 

کد 4 دراین باره می گوید: 
... هرچی خواست خداست، فقط یه سالمتی بده از همه بهتره، اصاًل از زندگی این جوری 

ناشکری نمی کنیم.
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همچنین یافته ها نشان می دهد، پیوندهای محلی و وابستگی به محله و یا هم محله ای ها که 
معموالً از طریق ازدواج با سایر افراد حاضر در منطقه، وابستگی به همسایه ها، زندگی در مجاورت 
اقوام و خویشاوندان و مواردی نظیر این محقق می شوند نیز از عوامل مهم و زمینه ساز وابستگی 

محلی هستند؛ برای مثال مصاحبه شونده ی کد 13 دراین باره می گوید:
... همه ی همسایه هامون، فامیل و همشهر ی اند، تو کوره فقط با فامیالی خودمون میریم 

و میایم.

مصاحبه شونده ی کد 8 می گوید:
... من اینجا دوستای زیادی دارم که راحت باهاشون رفت و آمد می کنم ... میرم خونشون 
خیلی خوب باهام صحبت می کنن؛ من از اونا طریقه ی زندگی و رفتار کردن رو یاد گرفتم.

نکته ی جالب توجه آنکه برخی دختران متأثر از آموزش های منطقه ای، پیامدهای ازدواج با 
افراد درون کوره را برمی شمردند. مصاحبه شونده ی کد 8 دراین باره می گوید:

بچه های همیاری که میان بعضیاشون روانشناس هستن. وقتی با ما حرف زدن به ما گفتن 
بهترین راهی که ما می تونیم تو آینده زندگی بهتری داشته باشیم اینه که با کسایی که 
تو کوره هستن ازدواج نکنیم، چون باعث میشه همین جا ازدواج کنیم، فردا هم بچه هامون 
همین جا هستن، یه نسلی که همشون مجبورن همین جوری زندگی کنن ولی اگه ما پیشرفت 
کنیم و از این محیط بیایم بیرون می تونیم انتخاب های بهتری داشته باشیم تو زندگیمون ...

ج-تداومفقروبینوایی

در این بین یافته ها نشان می دهد، عده ی زیادی از افراد نیز هستند که باقی ماندن در چرخه 
و دور باطل فقر و محرومیت را با توجه به تداوم فقر و نداری تجربه می کنند. دسترسی نداشتن به 
شغل دائم، بیکاری فصلی، نبود انگیزه ی کار و ... مواردی هستند که تداوم فقر را در بین این افراد 

برجسته می کند؛ برای نمونه مصاحبه شونده ی کد 4 دراین باره می گوید:
این جا افغان ها سر هر کاری میرن، میرن سر گذر یا اینور و اونور یا تو چوب بری. اما بعضی 
از مردای ایرانی اینجور کارا رو انجام نمیدن. حاال که کوره ها از کار افتاده بعضی از مردا 

)ایرانی( بیرون از کوره کار می کنن، اما بعضیا بیکارن و دنبال کار بیرون از کوره نمیرن.
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5-1-4-زندگیشبهشهری

»زندگی شبه شهری« به عنوان چهارمین مقوله ی فرعِی »برساخت فرهنگ حاشیه نشینی« 
است که در این تحقیق در فرایند مقوله سازی به دست آمده است. یافته های پژوهش بیانگر آن 
است که زندگی روزمره زنان حاشیه نشین در بسیاری مواقع از ارزش ها و هنجارهای اجتماعی 
محل زادگاه از یک سو و هنجارها و ارزش های جامعه ی میزبان از سوی دیگر تأثیر می پذیرد. از 
این رو »زندگی شبه شهری« مفهومی است که در زندگی روزمره ی آنها تولید شده که مصداق ها 

و معیارهای ویژه ای نظیر غریبگی و ناشناختگی و نبود جاکندگی محلی دارد. 

الف-احساسغریبگیوناشناختگی

احساس »غریبگی و ناشناختگی« مفهومی است که در روایت های تجربه ی زندگی روزمره برخی 
زنان مصاحبه شونده شنیده شد. جدا شدن از شبکه های سّنتی قومی و احساس غریبگی ناشی از 
آن و جایگزینی شبکه های جدید شهری در بسیاری مواقع موجب می شود تا زنان مصاحبه شونده 
از زندگی در این مکان احساس رضایت کنند. هرچند ممکن است شبکه های درهم تنیده ی مکانی 
آنها را نظارت و کنترل کنند، از نظر برخی از مصاحبه شوندگان دور شدن از شبکه های سّنتی 
اولیه و هنجارها و الزامات اجتماعی آن به مراتب پذیرفته تر است؛ برای مثال مصاحبه شونده ی 

کد 8 می گوید:
اگه تو فضای شهرستان خودمون بودیم، باید چادر می پوشیم و تنهایی بیرون نمی رفتم ولی 

االن آزادی بیشتری دارم و آدمای شهرستان نیستن که بهم ایراد بگیرن.

 عالوه بر این، دسترسی به شهر و برخی امکانات شهری نیز موجب شده تا افراد ضمن مقایسه 
با امکانات گذشته، زندگی شبه شهری را تجربه کنند. مصاحبه شونده ی کد 8 دراین باره می گوید:

از اینجا خیلی راحت می تونم به شهر دسترسی داشته باشم. نیاز نیست حتماً با یه بزرگتر 
برم، ولی روستای خودمون جایی بود که نسبت به شهر دور بود. باید حتماً با بزرگتر می رفتم 
و برمی گشتم زیاد هم نمی تونستم به شهر برم. کالس نمی تونستم بروم، اما من اینجا یه 
مدت خودم باشگاه می رفتم، راحت خودم کالس می رفتم. خیلی راحت تردد می  کنم. 

کتابخونه میرم؛ ولی تو شهر خودمون نمی تونستم این کارا رو بکنم.

یافته ها نشان می دهد، احساس غریبگی و ناشناختگی برای زنان و دختران جوان محله زمینه ساز 
آزادی هایی است که عالقه مندی آنها را به فضا و محیط بیشتر می کند.
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ب-نبودازجاکندگیمحلی

این مقوله ی فرعی از سه مفهوم »روابط عمیق خویشاوندی و قومی«، »تالش برای حفظ 
سنت ها و برجسته سازی زبان و آداب و رسوم زادگاه« و »میل بازگشت به زادگاه« تشکیل شده 
است. تحلیل مصاحبه ها بیانگر نبود از جاکندگی از محلی است که افراد از آن مهاجرت کرده اند. 

مصاحبه شونده ی کد 13دراین باره می گوید:
ما کاًل اینجا لباس محلی می پوشیم.

و یا مصاحبه شونده ی کد 9 بیان می کند:
اینجا اگر چیزی برای زندگیم احتیاج پیدا کنم می خرم وگرنه لباس و کفش و غیره رو از 

شهر خودمون می خرم.

در حقیقت برخی زنان مصاحبه شونده تالش می کنند، تا با حفظ لهجه ی محلی در تعامالت 
روزمره، ارتباط با نزدیکان و بستگان شان در کوره، پوشیدن لباس محلی، اظهار تمایل برای بازگشت 
به محل تولد، پخت غذای محلی و مواردی از این قبیل تعلق خود را به محلی که از آن مهاجرت 
کرده اند و نبود از جاکندگی از آن نشان دهند. تا جایی که ترجیح می دهند مراسمی نظیر ازدواج 

را نیز در زادگاه خویش برگزار کنند. برای مثال مصاحبه شونده ی کد 11 می گوید:
شهر خودمون عروسی می گیرم، هیچ کس سِر )در( کوره عروسی نمی گیره، همه میرن 

شهر خودشون.

همچنین یافته ها نشان می دهد، بیشتر زنان مسن تمایل دارند به زادگاه شان برگردند و در 
مقابل این پرسش که »آیا دوست داری به روستای خود برگردی؟« اغلب پاسخ مثبت می دادند، اما 
در عین حال اذعان داشتند که راهی برای بازگشت ندارند1. اما زنان جوان تعلق خاطر کمتری به 
زادگاه شان داشتند و انگیزه ی کمی برای برگشت داشتند. مصاحبه شونده ی کد 11 چنین می گوید:

اگر پول داشته باشیم همیشه اون جا )شهر خود( بهتره. ... اما بچه ها چون اینجا به دنیا 
اومدن اینجا را دوس دارن.

و یا کد 1 می گوید:
شهر خودمونو دوس داریم، ولی واقعاً اون جا چیزی نیست. کار نیست مجبوریم اینجا باشیم.

1 - به عّلت بیکاری و نداشتن شغل در زادگاه شان
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5-2- چالش ها و تبعات حاشیه نشینی
تحلیل مصاحبه ها نشان می دهد، زندگی حاشیه نشینی چالش ها و تبعات متعددی برای زندگی 
زنان داشته است. بر این اساس سه مقوله پس از بررسی و مقایسه کدها و مفاهیم اولیه استخراج 
شد که عبارت اند از: »احساس ناامنی اجتماعی«، »دسترسی نداشتن به امکانات و فرصت ها« و 

»نبود ثبات و زندگی موقتی«.

5-2-1-احساسناامنیاجتماعی

یافته ها بیانگر آن است که احساس ناامنی اجتماعی و ترس از بزه دیدگی از جمله چالش های 
زندگی روزمره زنان مصاحبه شونده است که ارتباط نزدیکی با به هم ریختگی شهری و حضور افراد 

غریبه و معتاد در منطقه دارد؛ برای مثال مصاحبه شونده ی کد 8 در این ارتباط می گوید:
اینجا اصاًل امنیت نداره. تو راه مزاحم دخترا و مزاحم مردهای بزرگ هم میشن. اینجا 
مسیرش خوب نیست، این قسمت محل مسکونی نیست به همین خاطر تا خیابون اصلی 
یا پیاده میریم یا با آژانس میریم. شبا که اصاًل بیرون نمیایم و تو خونه می مونیم. فقط تو 
بعضی شبای تابستون با چند تا خونواده جمع می شیم و با هم می ریم پارک و بر می گردیم. 

و یا مصاحبه شونده ی کد 5 درباره ی حضور پلیس در منطقه می  گوید:
اینجا پلیس و پاسگاه نداره و اصاًل امن نیست.

همچنین مصاحبه شونده ی کد 10 درباره ی ترس از بزه دیدگی در منطقه می گوید:
این جا جای خوبی نیست،... برای بچه هامون امنیت نداره ... مثاًل شنیدم یه بچه رو، ببرن یا 
مثالً ممکنه یه غریبه بیاد اینجا نعشه کنه خودش رو، بعد اگه دختری دم در باشه سوارش کنه 
ببره، بچه رو پیداش هم نمی کنن. بچه رو اصاًل میبره دیگه نمیاره ... .مثاًل دختر من رو ببرن 
خدایی نکرده، اونی هم که برده جلوی چشم باشه نمی دونی کی برده می  خوای چیکار کنی.

5-2-2-دسترسینداشتنبهامکاناتوفرصتهایاجتماعی

 دسترسی نداشتن به امکانات و فرصت های اجتماعی« یکی از مهم ترین چالش های زندگی در 
این منطقه است. یافته های تحقیق نشان می دهد، دسترسی نداشتن به امکاناتی نظیر کیلینک های 
سالمت و درمانگاه ها، پزشکان متخصص، کالس های آموزشی برای فرزندان، ضعف حمل ونقل 
عمومی و مواردی نظیر این از تبعات زندگی حاشیه نشینی برای زنان است که مشکالت و مسائلی 
را برای ساکنین به  وجود آورده است. مصاحبه شونده کد 5 در ارتباط با دوری مسافت مدرسه و 

عدم امنیت منطقه می  گوید:
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مدرسه بچه ها خیلی دوره ... بچه  هامون مجبورن با سرویس برن مدرسه ... راننده اش آشناست، 
مال همین کوره ست ... ولی ماهی 60 تومن برای سرویس باید بدم ... 

5-2-3-ثباتنداشتنوزندگیموقتی

یافته های تحقیق نشان می دهد، یکی دیگر از چالش های زندگی زنان مصاحبه شونده »ثبات 
نداشتن و زندگی موقتی« است. برخی زنان مصاحبه شونده -که بیشتر نیز جوان بودند- معتقد بودند 
زندگی و حضور آنها در این منطقه موقتی است و آنها در اولین فرصت این محل را ترک خواهند 
کرد. نکته ی جالب توجه آنکه زنان مسن نیز اعتقاد داشتند موقتی در این مکان هستند، با این 
تفاوت که آنها بیشتر بر بازگشت به زادگاه تأکید داشتند. مصاحبه شونده ی کد 8 دراین باره می گوید:

دوس دارم درس بخونم. شغل خوب داشته باشم که تو جامعه مطرح باشم، اگه ما پیشرفت 
کنیم، از این محیط بیاییم بیرون می تونیم انتخابای بهتری داشته باشیم تو زندگی مون.

 در مجموع یافته ها نشان می دهد، این مسئله در بسیاری مواقع موجب تعلق نداشتن محله ای 
و بی تفاوتی به وضعیت محله در بین ساکنین و به ویژه زنان مصاحبه شونده شده است.  

جدول2:توصیفمفاهیمومقوالت

مفاهیممقوالت فرعیمقوالت اصلی

برساخت فرهنگ 
حاشیه نشینی

سبک زندگی 
حاشیه نشینی

 - اشتغال  الگوی  خانوادگی-  زندگی  الگوی   - فراغت   اوقات 
تحصیالت - سالمت و درمان- تأمین معاش- پوشش- رفتار فردی- 

امور معنوی و ارزشی- الگوهای رفتاری و تعامالت اجتماعی

شبکه های 
درهم تنیده ی 

همسایگی

 - زنانه  هم نشینی های  دور   - خصوصی  فضاهای  نشدن  تفکیک 
همسایگی مسالمت آمیز قومی- دینی

ماندن در چرخه ی 
محرومیت

 - محلی  وابستگی  حاشیه نشینی-  شدن  عادی   و  خیریه ای  زندگی 
تداوم فقر و بینوایی

احساس غریبگی و ناشناختگی - نبود از جاکندگی محلیزندگی شبه شهری

چالش ها و تبعات حاشیه 
نشینی

احساس ناامنی 
اجتماعی

ربوده شدن- وجود  از  بزه دیدگی- ترس  از  منطقه - ترس  ناامنی 
افراد معتاد و غریبه

دسترسی نداشتن 
به امکانات و 

فرصت های اجتماعی

دسترسی نداشتن به پزشکان متخصص- فقدان درمانگاه و کلینیک 
ضعف  آموزشی-  های  کالس   نبود  و  مدارس  دوری   - سالمت 

سیستم حمل ونقل

ثبات نداشتن و 
زندگی موقتی

تعلق نداشتن محله ای- به هم ریختگی فضای شهری- بی ثباتی در 
زندگی
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بحث و نتیجه گیری
پدیده ی حاشیه نشینی که از پیامدهای انقالب صنعتی است، یکی از بسترهای بروز آسیب های 
اجتماعی تلقی می شود. نظر به اینکه زنان بیش از نیمی از جمعیت حاشیه نشینان را تشکیل 
می دهند، مطالعه ی زندگی روزمره زنان حاشیه نشین و درک و توصیفات آنها از گذران زندگی در 
این مناطق و چالش های آن برای شناسایی مسائل و مشکالت ایشان ضروری است. نتایج تحقیق 
حاضر حاکی است که سبک زندگی خاص زنان حاشیه نشین، شبکه های درهم تنیده ی همسایگی 
زنان، باقی ماندن زنان در دور فقر و محرومیت و زندگی شبه شهری زنان حاشیه نشین به گونه ای 
است که در نهایت به ساختن و برجسته سازی فرهنگ حاشیه نشینی منجر شده است. همچنین 
نتایج بیانگر آن است که زندگی حاشیه ای چالش ها و تبعات متعددی برای زنان و دختران به همراه 
دارد، از جمله احساس ناامنی اجتماعی، دسترسی نداشتن به امکانات و فرصت های اجتماعی و 

ثبات نداشتن و زندگی موقتی.
تحلیل مصاحبه های انجام شده نشان  می دهد که کنش های روزمره ی زنان در مناطق حاشیه ای 
و تعامالت آنها مبتنی بر شیوه ی خاصی از زندگی است که در نهایت به برجسته سازی و برساخت 
فرهنگ حاشیه نشینی منجر شده است؛ بنابراین سبک زندگی  زنان حاشیه نشین -که چگونگی 
گذران اوقات فراغت، الگوی زندگی خانوادگی، الگوی اشتغال، مبانی دینی و امور معنوی، پوشش، 
تغذیه، الگوهای رفتاری و تعامالت روزمره، ازدواج، تأمین معاش و... را در برگرفته- هنجارهای 

رفتاری و عملکردی ویژه ای را برای زنان حاشیه نشین برجسته می کند.
نکته ی دیگر در مورد زندگی زنان حاشیه نشین ارتباطات و تعامالت گسترده ی آنها با همسایگان 
و با سایر زنان کوره است که اغلب متأثر از فضای محل سکونت، حیطه های مکانی مشترک، تجربه ی 
زیسته ی مشترک مهاجرت و دوری از اقوام و بستگان و مواردی نظیر این است؛ بنابراین وجود 
فضاهای مشاع و تفکیک نشدن فضاهای خصوصی در مناطق حاشیه ای، دورهم نشینی های زنانه در 
اوقات فراغت و بیکاری و همسایگی مسالمت آمیز اقوام و گروه های قومی و مذهبی متفاوت باعث 
ایجاد شبکه  ی درهم تنیده ی همسایگی شده است که به نوعی در برساخت فرهنگ حاشیه نشینی 

نقش ایفا می کند. 
چمبرز در نظریه ی تله محرومیت خود بیان می کند که برخی عوامل باعث ایجاد دور باطل 
فقر و محرومیت می شوند )چمبرز، 1377: 140(. در پژوهش حاضر زندگی خیریه ای و عادی شدن 
حاشیه نشینی، وابستگی محلی و تداوم فقر و بینوایی از جمله مواردی هستند که سبب می شوند 
زنان حاشیه نشین در چرخه محرومیت باقی بمانند و همین دوِر محرومیت در برجسته سازی 
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فرهنگ حاشیه نشینی نقش آفرینی می کند. نتایج حاکی است که یکی از جنبه های زندگی روزمره 
زنان حاشیه نشین، عادی شدن زندگی حاشیه ای و خیریه ای است. به گونه ای که تعداد زیادی از 
افراد ساکن در کوره ها به دریافت کمک ها و اعانات خّیرین وابسته می شوند و برخالف  مسائل و 
مشکالت زندگی حاشیه ای به زندگی در این منطقه ادامه می دهند. هرچند که گاهی این کمک ها 
بدون برنامه ریزی و بررسی نیازهای واقعی ساکنین تأمین می شود و یا سرپناه آنها را عادالنه توزیع 
نمی کند. عالوه بر این، تقدیرگرایی زنان حاشیه نشین، پیوند با شبکه های محلی و ازدواج های درون 
محلی به نوعی وابستگی محلی منجر می شوند که تداوم چرخه ی محرومیت را برجسته می کنند. 
همچنین عده ی زیادی از افراد نیز هستند که باقی ماندن در چرخه و دور باطل فقر و محرومیت 

را با توجه به تداوم فقر و ندارِی ناشی از بیکاری و مشکالت شغلی، تجربه می کنند. 
زندگی شبه شهرِی زنان حاشیه نشین از دیگر مواردی است که برساخت فرهنگ حاشیه نشینی 
را برجسته می کند؛ چراکه زندگی روزمره زنان حاشیه نشین از یک سو متأثر از ارزش ها و هنجارهای 
اجتماعی محل زادگاه و از سوی دیگر تحت تأثیر فرهنگ و هنجارهای جامعه ی میزبان است. 
غریبگی و ناشناختگی و نبود از جاکندگی محلی مؤلفه هایی هستند که بیانگر زندگی شبه شهری 
زنان حاشیه نشین هستند. نتایج بیانگر آن است که رها شدن از شبکه های سّنتی قومی و احساس 
غریبگی ناشی از آن - با وجود جایگزینِی شبکه های نظارِت جدید شهری- در بسیاری مواقع برای 
زنان حاشیه نشین به مراتب پذیرفته تر است. همچنین روابط عمیق خویشاوندی و قومی، تالش 
برای حفظ سنت ها و برجسته سازی زبان و آداب و رسوم زادگاه و میِل به بازگشت به زادگاه از 

مصادیق نبود از جاکندگی محلی هستند که زندگی شبه شهری را برجسته می کنند. 
زندگی حاشیه نشینی چالش ها و آسیب های متعددی برای زنان حاشیه نشین در بردارد. نتایج 
ناامنی اجتماعی، ترس از بزه دیدگی و ربوده شدن از جمله  پژوهش حاکی است که احساس 
چالش های زندگی روزمره زنان مصاحبه شونده است که ارتباط نزدیکی با به هم ریختگی شهری و 
ناامنی منطقه و حضور افراد معتاد و غریبه در منطقه دارد. دسترسی نداشتن به امکانات و فرصت های 
اجتماعی نظیر مراکز درمانی و آموزشی و ضعف حمل ونقل عمومی نیز از دیگر تبعات زندگی در 
این منطقه است که سبب بروز مسائل و مشکالت بسیاری از جمله معضالت بهداشتی برای زنان 
شده است. یکی دیگر از چالش های زندگی حاشیه نشینی ثبات نداشتن و زندگی موقتی ساکنین 
این مناطق است که موجب بی تعلقی محله ای ساکنین به ویژه زنان شده است. نتایج به دست 
آمده در این مطالعه مؤید تحقیقات پیشین نیز است؛ چنان که در مطالعه ی نقدی و زارع نیز میزان 
آسیب  های اجتماعی مناطق حاشیه ای کرمانشاه و همدان )از سوی افراد مورد مطالعه(، بسیار باال 
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گزارش شده است )نقدی و زارع، 1389: 553(. مطابق مطالعه ی بیات متغیرهاي احساس نابرابري، 
خدمات شهري، امکانات رفاهي، کنترل اجتماعي و شلوغي محل با آسیب ها و جرایم مناطق 
حاشیه نشین شهر تهران رابطه دارند )بیات، 1394: 1(. نتایج تحقیق رضایی و همکارانش نیز بیانگر 
آن است که بین تعادل اجتماعی، امنیت اجتماعی و گسترش حاشیه نشینی رابطه ی معکوسی وجود 
دارد )رضایی و همکاران، 1395: 57(. مطابق پژوهش قاسمی اردهایی و نوبخت نیز فروش مواد مخدر 
و مشروبات الکی از آسیب های مناطق حاشیه نشین شهر تبریز هستند که ناامنی را ایجاد کردند 
)قاسمی اردهایی و نوبخت، 1394: 37(. همچنین از نتایج تحقیق قزوینه و همکارانش، تبدیل شدن 

مناطق حاشیه ای به پاتوق معتادین است )قزوینه و همکارانش، 1396(. پوراحمد و همکارانش نیز از 
جمله چالش ها و مشکالت حاشیه نشینی در توسعه ی پایدار شهر سقز را پایین بودن دسترسی به 
خدمات شهری و ضعف تجهیزات و تأسیسات برشمره اند )پوراحمد و همکاران، 1392(. نقدی و زارع 
نیز در پژوهش خود میزان رضایت از وضعیت بهداشتی حاشیه های شهرهای همدان و کرمانشاه 
را پایین گزارش کرده اند )نقدی، 1390: 126(. همچنین نتایج پژوهش مطالعه ی داس و همکارانش 
 Das & et al,(  و بنت لطیف و همکارانش بیانگر مشکالت بهداشتی در مناطق حاشیه ای است
Binte Latife & et al, 2016: 73( )2017:1887( . اسماعیلی و امیدی نیز در پژوهش خود به این 

نتیجه رسیدند که اضطراب دائمی به دلیل نبود مالکیت زمین و مسکن و بی اطالعی از تصمیمات 
مسئوالن درباره ی چگونگی رفتار با این مناطق و ساکنان آنها همواره حاشیه نشینان را در عذابی 

دائمی نگه می دارد )اسماعیلی و امیدی، 1391: 179(.
در نهایت با توجه به یافته های پژوهش در راستای کاهش چالش ها و مشکالت زنان و دختران 

حاشیه نشین و کاهش این پدیده مواردی پیشنهاد می شود:
اگرچه سازمان آموزش و پرورش متولی امر آموزش در کشور است، می توان با هدایت ظرفیت های  -

مردمی و گروه های داوطلب وضعیت آموزشی و تربیتی زنان و دختران را با برگزاری دوره های 
آموزشی کوتاه مدت بهبود بخشید. 

با مخاطب قرار دادن زنان و دختران حاشیه نشین در طرح های توانمندسازی، می توان از  -
ظرفیت آنان در راستای بهبود اوضاع ساکنان و حل مسائل خودشان استفاده کرد. 

به دلیل ارتباط مستمر زنان با محله، کالبد بیمار محالت باعث روان نژندی زنان می شود؛ بنابراین  -
بهسازی کالبدی و فیزیکی محله در رونق اقتصادی، بهداشتی و دلبستگی اهالی به محیط و حتی 

کاهش خشونت وندالیزم در این مناطق تأثیرگذار است. 
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شایسته است سازوکاری برای ساماندهی کمک های خیرین در این مناطق تدبیر شود و اعانات  -
با برنامه ریزی و بررسی نیازهای واقعی ساکنین به منظور تأمین سالمتی آنها تهیه و توزیع شود.

 زنان و دختران حاشیه نشین به دلیل ضعف سیستم حمل  ونقل عمومی و ناامنی منطقه، برای  -
تحصیل، تفریح، خرید و یا کار، با سرویس و یا آژانس به مناطق مرکزی شهر رفت  وآمد  می کنند. 
بنابراین بخش زیادی از درآمد آنها صرف هزینه رفت و آمد می شود و همین مسئله باعث می شود 
آنها به منظور مدیریت هزینه ها نیازهای آموزشی، بهداشتی و ... خود را در اولویت های بعدی 
قرار دهند و یا آنها را حذف کنند. لذا ارتقاء سیستم حمل ونقل عمومی نقش مهمی در کاهش 

این معضالت خواهد داشت.
 به منظور کاهش احساس ناامنی اجتماعی و ترس از بزه دیدگی زنان در این مناطق، دولت  -

می بایست با تدابیری چون افزایش حضور پلیس در منطقه و افزایش نور منطقه در شب زمینه 
ارتکاب جرم را کاهش دهد.  

از آنجا  که یکی از دالیل گسترش حاشیه نشینی، افزایش قیمت و اجاره بهای مسکن است؛  -
شهرداری ها به عنوان نهادی مکمل می توانند ضمن جلوگیری از جزیره ای و دوقطبی شدن شهر 

مانع بروز پدیده ی حاشیه نشینی شوند. 
با توجه به اینکه اغلب حاشیه نشینان افراد بی بضاعت و یا کم بضاعتی هستند که فاقد امکانات  -

الزم برای اشتغال در زادگاهشان هستند؛ پیشنهاد می شود مسئولین امر با واگذاری زمین به 
آنها از طریق پرداخت وام های طوالنی مدت و آموزش آنها برای کسب مهارت فنی و تخصصی 
و اعطای تسهیالت ویژه برای راه اندازی مراکز تولیدی اعم از پرورش دام، طیور، قالیبافی و ...؛ 
و ایجاد روحیه ی کارآفرینی در آنان، زمینه ی اشتغال آنها و مهاجرت معکوس به زادگاهشان را 

فراهم نمایند.
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