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Introduction: With increasing urbanization in developing countries, urban poverty has also become 
an important social issue. The present study was conducted with the aim of explaining the 
phenomenon of poverty in Tehran through a qualitative, comprehensive and data-oriented research. 

Method: The research method used is grounded theory, which belongs to qualitative methods. 
Data collection techniques included documentation and library methods, direct observation, 
written records, data recording, and the use of in-depth and semi-structured interviews. Sample 
selection was initially purposive and continued until theoretical saturation was achieved. In 
order to select a sample representative of the community under study, efforts were made to 
include a combination of age, gender, occupational and educational status, and residence in 
urban neighborhoods as much as possible. Participants included poor households living in the 
17th, 18th, and 19th districts of Tehran. Several criteria were considered in the selection of 
participants, namely: 1. Be head of household; 2. Have lived in the city for at least two years; 
3. Have been recognized as needy by residents and social activists in the neighborhoods, and 
their poverty was verified based on the testimonies of official (charity and aid organizations) 
and unofficial (residents, businesses, and social activists) agencies. 

Findings: Based on this study, exclusion from the labor market, which includes all types of 

unemployment, incomplete and temporary, and low-income informal employment, is the main 
factor explaining the phenomenon of urban poverty in the city of Tehran. The results show that 
the urban poor have taken a number of measures to address urban poverty and migration has been 
one of their measures in the past and in the present. In the past, it was groups and ethnic groups; 
in recent years, it has been individuals. Due to the weakness of their economic and human capital, 
they have also been unable to enter the formal labor market, and underemployment of women and 
child labor are common among them. In the area of housing, there is the model of shared living in 
small spaces and sharing the appliances and facilities of the place of residence. In the field of 
treatment, alternative and informal treatment methods are used. 
 Conclusion: The results of this research show that unemployment, temporary and unstable work, 
which is one of the components of exclusion from the labor market, has led to the persistence of 
the poverty situation in the society studied and to a series of strategies of urban slums aimed at 
surviving and meeting the minimum needs. Social exclusion is not limited to small environments, 
but is also related to macro constructions and processes. Therefore, by referring to micro-
environments through qualitative research, one can also observe the effects of macro-processes. 
In the macro dimension, the rapid development and growth of rapid urbanization has led to 
widespread migration of rural and unemployed villagers to cities, putting additional pressure on 
the urban labor market. The lack of infrastructure and opportunities for work and employment has 
led to many immigrants living in a state of subsistence poverty in the cities or on the outskirts of 
the cities and experiencing all kinds of social exclusion in their daily lives. 
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 مسئله طرح. 1

از روند شهرنشینی گسترده در مقیاس جهانی و ملی روی داده  متأثرامروزه فقر و نابرابری از معضالت اصلی در شهرها است که خود 
در روند  نیو ا کنند یم یزندگ شهرها در جهان تیجمع درصد 50 از شیبدهد امروزه  یمنشان  است. آمارها در زمینة روند شهرنشینی

 نیا . درکنند یزندگ شهرها در جهان تیمعنفر از ج 7نفر  10از هر  ،2050 سال تا شود یم بینی پیشکه  طوری ؛ بهسترش استحال گ
 (.2020 ،ی)بانک جهانافتد  یماتفاق  توسعه لدرحا یکشورها در ندهیآ یها در دهه یدرصد توسعة شهر 95حدود  ،بین

رشد شتابان  یانگرب 1395تا سال  1335نفوس و مسکن از سال  یعموم یها یسرشمار یبرمبنا ینیروند شهرنش ی، بررسایراندر 
کشور در سال  یتدرصد کل جمع 74به  1335درصد در سال  31کشور از  ینشهرنش یتکه سهم جمع چنان ؛در کشور است ینیشهرنش
)مرکز  ته استیافکاهش  1395درصد در سال  26به  1335درصد در سال  68از  نشینروستا یتجمع که درحالی ؛است یدهرس 1395

 .(12: 1398آمار ایران، 
 210برابر شده و از حدود  43از  شیب یشمس یقرن چهاردهم هجر یشهر تهران ط تیجمع دهد ینشان م یآمار یها داده جینتا

کل کشور  تیجمع ی،فاصلة زمان نیاست که در ا یدر حال نیاست. ا هدیقرن رس انینفر در پا ونیلیم 1/9به  ،هزار نفر در آغاز قرن
 (.19: 1401 ،یبرابر شده است )صادق 8/ 5 ودحد

ها، مساحت  براساس گزارش نهیزم نیفرسوده است. در ا یها و بافت یررسمیغ یها سکونتگاه ی،بارز فقر شهر یها از جلوه یکی
نفر برآورد شد  ونیلیم 2/1شهر تهران  یررسمیغ یها ساکن در سکونتگاه تیهکتار و جمع 5553شهر تهران  یررسمیسکونتگاه غ
 5/7که  شهر درصد از مساحت 8/16حدود  ،براساس اظهارات مقامات نی(. همچن1398تهران،  استان یزیر و برنامه تیری)سازمان مد

هزار نفر  300و  ونیلیدو م ،در استان تهرانهرحال  به .است یررسمیغ یها سکونتگاه ۀدر حوز ،شود یدرصد سطح شهرها را شامل م
استان  تیدرصد جمع 36 یتیلحاظ جمع دارند که به ونتهزار نفر در بافت فرسوده سک 200 و ونیلیو دو م ها نینش هیحاش ۀدر حوز

 (.1397بافت فرسوده سکونت دارند )محمدزاده،  ۀدر حوز جمعیت درصد 10 یریلحاظ سطح دربرگ تهران و به

ها  شهر داشته است. نوع مهاجرت این و گسترش در رشد یادیدهد مهاجرت به تهران همواره نقش ز نشان می همچنین مطالعات
تهران  شهر یشهر تهران متفاوت است. مناطق عمدتاً جنوب ةگان22ها در مناطق  و اسکان آن شهریو  روستاییبا توجه به منشأ 

به مناطق  ،درصد 84با حدود  یدرصد مهاجران شهر یشتریناند و ب کرده بذبه خود جرا  ییمهاجران روستا درصد یشترینب
مهاجران در نحوۀ  یو فرهنگ یاجتماعی، اقتصاد یشینةپ اینبنابر(؛ 26: 1389)زارع، اند  وارد شده 14و  6، 5، 2ر مانند ت یافته توسعه

در استان تهران  جمعیت گیری شکل ،گذشته های دهه یط دهد مینشان  آماری های داده چنینها نقش داشته است. هم اسکان آن
ها و شهرها و  یو اطراف آباد ای حاشیه اراضیدر  فعالیتو پراکندۀ  رویه بیرآمد و استقرار د مک های گروه غیررسمیمتأثر از اسکان 

 (.32 :1397 ی،منطقه بوده است )فتح صلیا های راه
 براساسمحور انجام شده است.  مطالعة حاضر با هدف تبیین پدیدۀ فقر در شهر تهران از خالل یک پژوهش کیفی، جامع و داده

دیدۀ فقر دهندۀ پ یحتوضاین مطالعه، طرد از بازار کار شامل انواع بیکاری، اشتغال ناقص و موقت و غیررسمی با درآمد اندک عامل 
شود که  مطرح می سؤالدهد. در اینجا این  ی که ابعاد متعدد تجربة زیستة فقرای شهری را توضیح میا گونه بهشهری در تهران است؛ 

و این اقدامات چه  اند اتخاذ کردهزیستن در شهر و در تقابل با طرد از بازار کار و فقر مزمن  یبرا اقداماتیچه تهیدستان شهری 
 پیامدهایی داشته است.
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 حساسیت نظری. 1-1
های خاص فقر شهری را به چهار دسته  سازد. راتن ویژگی هایی است که آن را از فقر روستایی متمایز می فقر شهری واجد ویژگی

پذیری  آسیب .2تی و مسکونی؛ محیطی و بهداشتی و اختالل در کارکردهای صنع مشکالت زیست .1 اند از: کند که عبارت تقسیم می
، 1دولت و نیروی پلیس )راتن ةپذیری ناشی از مداخل آسیب .4شدن و جرم و  قطعه ( تنوع اجتماعی، قطعه3تجاری؛  ةناشی از مبادل

 کنند و آن فرایند مهم غفلت می ةنیز معتقد است مباحث فقر شهری با تمرکز بر مسئلة شهرنشینی، از یک نکت 2(. آمیس20 :1995
پرولتاریاسازی نیروی کار کشاورزی و روستایی با میزان وابستگی معاش افراد به دستمزد نقد است. به عبارت دیگر، این مسئله آن 

طور بالقوه در اقتصادهای روستایی هم شناسایی شود  تواند به شود و می داری مرتبط است، مشخصاً شهری تلقی نمی که به سرمایه چنان
 (.147: 1995)آمیس، 

گزینی سکونت همراه با سایر نیروهای  به جدایینیز ( 1968برخی محققان مانند کائن ) ،فقر شهری ۀهمچنین در تبیین پدید
رو جداسازی مکانی منبع فقر  این و بروز بیکاری مزمن شده است. از ها هاند که موجب طرد و انزوای ساکنان محل اقتصادی توجه کرده

به  4( با طرح مفهوم زیرطبقه1987) 3نسلی است. همچنین ویلسون های انسانی و اجتماعی و فقر بین سرمایهپایدار و عدم دسترسی به 
، 5کنند )ولف طرد و محرومیت چندگانه را تجربه می ،نقش فرایندهای اجتماعی در ایجاد نواحی فقیرنشین نشان داد ساکنان این مناطق

2007 :62.) 

این مفهوم را  ةشده، مفهوم طرد اجتماعی است. محققان ریش یکی از مفاهیم ارائه ،فقر و فقر شهری ۀهای واژ با توجه به محدودیت
این مفهوم  ةکه بر توسع را شناسانی ( لیست بلند باالیی از جامعه2007) 6از جمله هیالری سیلور .اند در آثار نویسندگان مختلف دانسته

ماهیت کار در جوامع  ،مارکس ةدر نظری .12و گافمن 11، الیاس10، زیمل9، وبر8دورکیم ،7از جمله مارکس ،شمرد اند برمی تأثیر داشته
کننده است )توسلی،  هایی از تولید بیگانه کار تخصصی و محدودکردن کارگران به جنبه آن به اجزا و تقسیم ةدلیل تجزی داری به سرمایه
( با الهام از مارکس معتقد است 2007) 13گیرد. گیدنز انگی قرار میترتیب، طرد اجتماعی در چارچوب مفهوم ازخودبیگ (. بدین97: 1375

لحاظ اجتماعی  کند. به افزوده و استثمار، جامعه را به طبقات اقتصادی مبتنی بر شغل و درآمد تقسیم می نهاد اقتصادی از طریق ارزش
هایی  طور وسیعی برای اشاره به وضعیت گروه بهوقت و موقت. وی از اصطالح طرد اجتماعی  مطرود یعنی بیکار یا دارای مشاغل پاره

 کند.  های اقتصادی و اجتماعی )زیرطبقه( قرار دارند، استفاده می که در قسمت زیرین شاخص
گرایانه که خیلی به مفهوم فقر  تعریف نسبتاً تقلیل ،شود. نخست طورکلی دو نوع تعریف برای توصیف طرد اجتماعی مطرح می به

ها و رسوم متداول زندگی و  بودن از الگوهای رایج فعالیت ( نزدیک است. به معنی فقدان منابع مادی و محروم1979) 14نسبی تاونسند

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1.Wratten 

2. Amis 

3. Wilson 

4. Underclass 

5. Wolf 

6. Silver 

7. Marks 

8. Durkheim 

9. Weber 

10. Simmel 

11. Elias 

12. Goffman 

13. Giddens 

14. Peter Townsend 
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های دیگر از جمله نژاد، ملیت، قومیت، سن و جنس و جنسیت و  بلکه ویژگی ،شود تنها فقر را شامل می تر که نه دوم، معنی گسترده
 منجر درستی در ساختار اجتماعی نگنجد و به فقر شود فرد یا گروهی به ها سبب می گیرد. هریک از این ویژگی قدرتی را دربرمی بی

به روند کاهش مشارکت و همبستگی اجتماعی و  گسیختگی پیوند اجتماعی است و بنابراین مفهوم طرد اجتماعی به معنی ازهم ؛شود
 ها اشاره دارد. دسترسی افراد و گروه

متنوعی  ةمفهوم فقر و طرد باید گفت طرد اجتماعی مفهومی چندوجهی و فراتر از ابعاد مادی و اقتصادی است و بر دامن ةدر مقایس
، طرد از مشارکت در زندگی اجتماعی و طرد جنسیتی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مانند طرد از حقوق شهروندی از محرومیت

 .خود مطرودسازی نیز وجود دارد ،اشاره دارد. همچنین روند طرد و محرومیت در جوامع پیچیده است و در کنار طرد از طرف دیگران
دلیل ناتوانی در  که فقرا بهشود  شود فقرا از زندگی اجتماعی خود را کنار بکشند. داغ فقر هنگامی بیشتر احساس می انگ فقر سبب می

اساس فقر  (. براین292: 1390کنند )ناریان و همکاران،  ها شرکت نمی مایحتاج خود مانند خرید هدایا در مراسم و اعیاد و مهمانی ةتهی
. علل فقر و کنند قدرتی همدیگر را تقویت می انزوا و بی ةشود و عوامل اجتماعی و اقتصادی در چرخ نیز خود عامل طرد اجتماعی می

 گردد.  مطرودیت متعدد و فراتر از فقر اقتصادی است و به مجموعه عوامل و ساختارهای اجتماعی و فرهنگی برمی
چهار بعد 1(2000گوردون و همکاران ) ،در پاسخ .طرد، همواره این سؤال مطرح شده که طرد از چه چیز ۀابهام از واژ منظور رفع به

اند از: طرد از درآمد یا منابع کافی، طرد از بازار کار، طرد از خدمات، طرد از روابط اجتماعی.  عبارت اند که را برای طرد قائل شده
برای مثال، طردشدن از بازار کار معموالً مستلزم طردشدن از درآمد کافی  ؛تفکیک نیستند حال، شایان ذکر است که این ابعاد قابل بااین

های  عنوان یک ابزار تحلیلی درنظر گرفته شود، نه ویژگی چنین تمایزی باید بیشتر به بنابراین، ؛و برخی روابط اجتماعی است
 های واقعی. تفاوت

نزدیکی با فقر اقتصادی و اجتماعی دارد. طرد از بازار  ةهای اصلی طرد اجتماعی است که رابط طرد از بازار کار یکی از مؤلفه
در سطح خرد، به  :آن را در سطوح مختلف خرد، میانی و کالن مطرح کرد توان می و ای و ساختارمند است کار مفهومی رابطه

های مختلف اجتماعی و در سطح کالن به  ها و سازمان های عامالن در بازار کار، در سطح میانی، به روابط کار بین گروه کنش
وع با توجه به تعاریف و توصیفات شود. درمجم خروج افراد از بازار کار می موجبهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که  ساخت

خروج افراد از بازار کار و بیکاری یا کار غیرمؤثر  سببشده، طرد از بازار کار شامل تمام فرایندها شرایط و عواملی است که  بیان
 شود. میو اشتغال ناقص 

 روش تحقیق. 2
دهد تا  رود. این روش به پژوهشگر امکان می شمار می های کیفی به ای است که از روش زمینه ةروش تحقیق مورد استفاده نظری

(. 250: 1396های واقعی اقدام کند )ازکیا و همکاران،  ها براساس داده ها و گزاره خود به تدوین نظریه ،های موجود  جای اتکا به نظریه به
 ها و استفاده از داده نویسی، ضبط یادداشت مستقیم، ۀمشاهد ای، دی و کتابخانهاسنا های روش ها شامل داده آوری جمع های تکنیک
 .است بوده ساختاریافته های عمیق و نیمه مصاحبه

منظور ابتدا از هر منطقه  اشباع نظری ادامه یافت. بدین ةو در ادامه تا مرحلبود صورت هدفمند  کاررفته ابتدا به گیری به روش نمونه
آوری  اقدام به جمع ،داشتند، مشخص شدند. سپس با حضور محققان در میدان تحقیق را یافتگی ین میزان توسعهسه محله که کمتر

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. Gordon at al 2000 
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االمکان ترکیبی از شرایط سنی، جنسی، شغلی و  تالش شد حتی ،مورد مطالعه باشد ةای که معرف جامع د. برای انتخاب نمونهشها  داده
 های شهری لحاظ شود. تحصیلی و محل سکونت در محله

 ،کنندگان شهر تهران بودند. برای انتخاب مشارکت 19و  18و  17خانوارهای تهیدست ساکن در مناطق  شاملکنندگان  مشارکت
. توسط اهالی 3. حداقل دو سال در شهر سکونت داشته باشند؛ 2رپرست خانوار باشند؛ . س1اند از:  چند معیار درنظر گرفته شد که عبارت

های  عنوان نیازمند شناخته شده باشند و فقر معیشتی آنان با توجه به اظهارات مراجع رسمی )سازمان به ها هو فعاالن اجتماعی در محل
 ( احراز شده باشد.خیریه و امدادرسان( و غیررسمی )اهالی، کسبه و فعاالن اجتماعی

اند از: نخست، کنترل یا اعتباریابی توسط  از سه تکنیک متعارف و مرسوم استفاده شد که عبارت ،برای اطمینان از قابلیت اعتماد
های  ها نظر دهند؛ دوم، مقایسه د و درمورد صحت آنننهای کلی را ارزیابی ک کنندگان خواسته شد تا یافته از مشارکت آن، اعضا که در

د؛ سوم، استفاده از تکنیک شوها مقایسه و ارزیابی  بندی نظریه با داده های خام رجوع شد تا ساخت تحلیلی به این معنی که به داده
 سازی و استخراج مقوالت نظارت داشتند. ممیزی که در این زمینه، چند متخصص )استاد( بر مراحل مختلف کدگذاری، مفهوم

 ها یافته. 3

 کنندگان تمشخصات مشارک. 3-1
های فردی و اجتماعی آنان در  اشباع نظری در تحقیق مشارکت کردند. ویژگی هنفر از افراد واجد شرایط تا رسیدن ب 37درمجموع 

اند و  وقت و موقتی داشته یا مشاغل پاره اند کنندگان در زمان تحقیق یا بیکار بوده ذکر است مشارکت شایانآورده شده است.  1جدول 
 کردند. ی را تجربه میشرایط بیکار

 کنندگان . مشخصات مشارکت1جدول 

 جنسیت
 مرد زن

 اشتغال
 شاغل موقت بیکار

21 16 14 23 

 سن
 و بیشتر 61 سال 60-51 سال 50-41 سال 40-31 سال 20-30

4 8 11 9 5 

 تحصیالت
 لیسانس دیپلم سیکل ابتدایی سواد بی

7 9 11 8 2 

 مدت اقامت
 و بیشتر 36 سال 35تا  26 سال 25تا  16 سال 15تا  6 سال 5کمتر از 

5 12 9 7 4 

 ها همفاهیم و مقول. 3-2
اصلی  ةمقول 5فرعی و  ةمقول 29مفهوم،  342نشانه،  1500کدگذاری باز، محوری و گزینشی، درمجموع  ةگان  پس از انجام مراحل سه

انسانی، شرایط نامساعد  ةاقتصادی، ضعف سرمای ةاند از: ضعف سرمای اصلی عبارت های هدست آمد. مقول مرکزی به ةو یک مقول
با  ها هارتباط این مقول ،کدگذاری محوری ةاصلی در مرحل های ههای اجتماعی و انزوای اجتماعی. پس از استخراج مقول اشتغال، آسیب

 ةپنج مقول ،کدگذاری محوری ةری شد. درمجموع در مرحلها در چارچوب مدل پارادایمی طراحی و بازنگ مقوالت آن مفاهیم و خرده
دست  های پیشین، مدل نهایی تحقیق به با تلفیق مدل ،کدگذاری گزینشی ةهای مربوطه به دست آمد. سرانجام در مرحل اصلی و مدل
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پوشانی با سایر مفاهیم و  این مقوله چنان بود که بیشترین هم .مرکزی با عنوان طرد اجتماعی از بازار کار ظاهر شد ةآمد و مقول
 کنندگان بود.  داشت و مورد تأکید مشارکت ها را همقول

اقتصادی از بازار کار شناخته شد. توضیح اینکه طرد اجتماعی از -دست آمد، با عنوان طرد اجتماعی ای که از این طریق به نظریه
شود. شرایط علی طرد از بازار کار  اقص و غیرمؤثر را شامل میعوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر بیکاری و اشتغال ن ةبازار کار، هم

انسانی، شرایط نامساعد اقتصادی و شرایط  ةاقتصادی، ضعف سرمای ةاند از: ضعف سرمای عمده است که عبارت ةشامل چهار مقول
گر شامل نقش نهاد خانواده  مداخله طرد افراد در بازار کار شده است. شرایط موجباین شرایط  ،نامساعد اشتغال. براساس نتایج تحقیق

 ةراهبردهای فقرای شهری در چهار مقول ،های رسمی و غیررسمی و اجتماعات محلی است. در این میان و خویشاوندی، نقش سازمان
 مهاجرت، اشتغال، مسکن و درمان مطرح شده است. ۀعمد

 راهبردها و پیامدها. 3-3
های خاصی در پاسخ به مسائل و  طور هدفمند و در موقعیت ی هستند که افراد بههای ها و کنش و واکنش راهبردها عمل تعامل

ناپذیر و حتی درونی و در قالب گفتمان با  بینی شده، یا پیش دهند و ممکن است عادی و از قبل تعیین شده انجام می موضوعات حادث
 (.156-155: 1398 ،صورت فردی یا گروهی باشند )استراوس، کربین خود یا به

اند که پیامدهای متعددی داشته است. اشتغال زنان یکی از  کار گرفته راهبردهای متعددی را برای مقابله با فقر به ،تهیدستان شهری
 ةبسا زمین راهبردهای آنان بوده است که تا حدودی به کسب استقالل و اقتدار بیشتر زنان در خانه منجر شده و از طرفی دیگر چه

ناً خشونت خانگی فراهم کرده باشد. راهبرد کار کودکان به ترک تحصیل و انزوا از نهادهای آموزشی و استمرار ها و احیا تعارض نقش
دیدگی جسمی و روانی افراد را فراهم کرده است.  های آسیب زمینه ،شود. شرایط نامساعد محیط کار و اشتغال نسلی منجر می فقر بین

 ةاز جمله پیامدهای ناخواست ،های روانی س و ناامیدی و آسیبأهش سطح انتظارات، یگسترش ناامنی اجتماعی و شیوع اعتیاد، کا
 براساس راهبردها و پیامدها تنظیم شده است. ها همفاهیم و مقول 2شرایط نامساعد اشتغال و فقر و بیکاری بوده است. در جدول 

 راهبردی و پیامدی فقرای شهری های ه. مفاهیم و مقول2جدول 
 تمقوال مفاهیم

 مهاجرت های گروهی، مهاجرت متناوب، مهاجرت معکوس، مهاجرت قومی، مهاجرت خانوادگی، جدایی محل اسکان و اشتغال های فصلی، مهاجرت مهاجرت

اسکان مشترک، مسکن نامناسب، استفاده از فضاهای عمومی برای اسکان، مسکن فرسوده و عدم دوام بنا، استفاده از مصالح نامرغوب، 
مشترک از  ۀاسکان در منازل غیربهداشتی، استفاد ،های فاقد ایمنی بودن وضعیت مالکیت، ریزدانگی، کمبود سطح زیربنا، اسکان در مکان نامشخص

 امکانات شهری، گرانی مسکن، نقض حریم شخصی

 اسکان

وقت،  فرسا، تعدد مشاغل پاره مدت، کار طاقت ر طوالنیبیکاری مزمن، بیکاری موقت، مشاغل موقت، مشاغل ناپایدار، کار کودکان، اشتغال زنان، کا
 مد ناکافی، تخلف از مواد قرارداد، کار غیرقانونیآگرد، در فروشی، فروشندگی دوره مشاغل سیاه، دست

 اشتغال

گرفتن، خوددرمانی،  یمه، قرضمشترک از دفترچه ب ۀبیماری مزمن، معلولیت ارثی، بیماری ارثی، ازدواج خانوادگی، فروش سرمایه برای درمان، استفاد
دارو،  ةباالی درمان، مشکل تهی ةدرمان خانگی، استفاده از موادمخدر برای درمان، عدم پوشش بیمه، تعویق زمان درمان، قطع مصرف دارو، هزین

 محوری در درمان مشکل دسترسی به پزشک، پول

 درمان
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 مهاجرت. 3-4
دهد آهنگ مهاجرت از روستاها به شهرها از آهنگ ایجاد مشاغل شهری فراتر  توسعه نشان می بسیاری از کشورهای درحال ةتجرب

رشد  ،چنین روندی به بیکاری پنهان و آشکار مهاجران انجامیده است. همچنین در ادبیات توسعه .(381: 1370رفته است )تودارو، 
از عوامل  ،اجتماعی میان این دو فضاهای سکونتگاهی-ر وجود تضاد و نابرابری اقتصادیناهماهنگ شهر و روستا و به عبارت دیگ

همچنین موضوع مهاجرت و تأثیر آن  (.1386یان به شهر قلمداد شده است )جاللیان و محمدی یگانه، یعمده در بحث مهاجرت روستا
در  یدهقان لهستانخصوص نهاد خانواده در اثر ماندگار توماس و زنانیکی با عنوان  شهری و به ةبر ساختار اجتماعی و اقتصادی جامع

 ،متحده چارچوب مکتب شیکاگو مطالعه شده است. آنان دربارۀ هویت فرهنگی و تغییر اجتماعی در جماعت مهاجر لهستانی در ایاالت
ختلف اجتماعات و زندگی خانوادگی تأکید کردند. تامس تحقیقات خود را مطالعاتی صورت دادند و بر تأثیرات مخرب مهاجرت بر ابعاد م

های اقلیت قومی، زنان و انحرافات اجتماعی از پیش از جنگ جهانی اول آغاز کرده بود )نقدی،  در موضوعاتی مانند مهاجرت، گروه
1392 :29.) 

گی تهیدستان شهری داشته است. بیکاری مزمن و گذشته و حال در زند ای در دهد مهاجرت همواره نقش عمده نتایج نشان می
اتفاق  مهاجرت تهیدستان روستایی به شهر بوده است. در این زمینه اغلب قریب به ۀاز دالیل عمد ،نداشتن منبع درآمدی مکفی

ر تهران روی اقتصادی به شه ةطورکلی ضعف سرمای درآمد کافی و به نداشتندلیل بیکاری و  کنندگان اظهار داشتند که به مشارکت
 .ساله( 37)مرد  «شد مردم هم کار پیدا نمی اگر از گرسنگی می .روستامون اصالً کار نبود تو .خاطر کار هستیم تهران فقط به: »اند آورده

ت این مقوله خود شامل مفاهیم متعددی اس ساله(. 20)زن  «گفتیم بیایم تهران شاید وضعمون بهتر بشه .روستامون کار نبود»و اینکه: 
 های گروهی، مهاجرت متناوب و مهاجرت معکوس. های فصلی، مهاجرت مانند: مهاجرت

شود که بنا به تغییر فصل و عدم امکان کار کشاورزی و دامداری  های موقت قلمداد می مهاجرت فصلی یکی از ابعاد مهاجرت
در »های این نوع مهاجرت است:  ز ویژگیبودن و تکرارشوندگی ا خصوص در مناطق سرد کوهستانی اتفاق افتاده است. فصلی به

شه  ن که میون تهران برای کار و از بهار تا آخر تابستآ می ،ها چون هیچ کاروکاسبی ندارند نوروستای ما )اطراف طالقان( مردم زمست
 .ساله( 35)مرد « گردن باغداری کرد برمی

شده که در گذشته اتفاق افتاده و تأثیر آن در بافت  کراز دیگر اشکال مهاجرت ذ ،مهاجرت گروهی در اشکال قومی و خانوادگی
جنوبی شهر تهران، اقوام مختلفی از مناطق مختلف کشور  های ههای شهری مشهود است. در این زمینه در برخی از محل قومی محله

اقوام ما از  ،آباد جنوبی یافت تو» قومی و خویشاوندی با یکدیگر دارند: ةاند و هنوز رابط اند که در گذشته به تهران مهاجرت کرده ساکن
. و اینکه ساله( 37)مرد  «کنن ن و هنوز روابط قومی و خانوادگی دارن زندگی می خان زند مهاجرت کرده زندیه که در زمان کریم

ها  برخی مهاجرت (.هسال 55)زن « از اول هم که اومدیم تهران اینجا ساکن شدیم .هامون همه این محله )نوروزآباد( هستن همشهری»
بستگان شوهرم هشت تا برادر »اند:  خانواده مانند فرزندان مهاجرت کرده یاعضا ،صورت خانوادگی اتفاق افتاده است که طی آن نیز به
 (.هسال 65)زن  «شون اومدن تهران همه .بودن

ی در شهرها برای مقابله با مشکالت از جمله راهبردهای مهاجران روستای ،وآمد دائم یا موقت بین محل سکونت و محل کار رفت
مسکن اتخاذ شده است. به این صورت که  ةهای باالی زندگی در شهر تهران مانند هزین دلیل هزینه معیشتی است. این راهبرد به

از  کیکند. مشاهدات حا وآمد می سرپرست خانوار برای کار به شهر مراجعه و هرازچندگاهی بین محل سکونت خانواده و محل کار رفت
شوهرم ده سال تهران » :وآمدها سرانجام به اسکان دائم در شهر منتهی شده است بعد از مدتی این رفت ،در برخی موارد که است آن
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 توما  ،کرد اومد تهران کار می ن شوهرم میوچند سال بعد از ازدواجم»همچنین:  ساله(. 55)زن « کرد و ما شهرستان بودیم کار می
 ساله(. 37)زن « کردیم رم زندگی میروستا پیش مادرشوه

باالی مسکن در  ةمهاجرت معکوس از دیگر اشکال مهاجرت بوده است. در این زمینه با توجه به شرایط دشوار معیشتی و هزین
مدت  یه از کوهدشت لرستان یتعداد»اند:  بازگشت به شهر و دیار خود بوده گزیر ازنا ،وارد به شهر در برخی موارد مهاجران تازه ،شهر

 ساله(. 40)مرد« برگشتن شهرستان ،تونستن برسونن یخونه نم یهکرا یدنندن دوسال م یهمده بودن. او

از  ،دهد ضعف روابط خانوادگی و خویشاوندی ها نشان می مهاجرت پیامدهای متعددی برای افراد و خانوارها داشته است. یافته
ومد کمک ا مشکلی پیش می هاگ .قبالً تو روستامون همه فامیل بودن»محلی است.  ةمهاجرت به شهر و جداشدن از جامع یپیامدها

ولی  ،تهران هم چند تا فامیل داریم»همچنین:  ساله(. 37)زن  «کسی کاری به کسی نداره .اما االن هرکی برای خودشه ،کردن می
 (.هسال 25)زن « ارنذ محل نمی .وآمدی نداریم باشون رفت

پیوندهای خویشاوندی نیز تضعیف شده و اقتصادمحوری و سودجویی حتی در  ،دهد پس از مهاجرت ان میها نش همچنین یافته
بعدش دوباره رفتم شمال از بستگانم خواستم  ،تا حاال که جدا شدم .ساله که اومدم تهران نه»روابط خویشاوندی بروز پیدا کرده است: 

. ساله( 38)زن  «حمایتی ازم نکردن .یم. برادرام شهرستان کاری به ما ندارنسرپناهی اونجا نداشت ،کمکم کنن دیدم حمایتی ندارم
بر کاهش روابط خویشاوندی مؤثر بوده است:  رد،های اقتصادی قرار دا همچنین روابط طبقاتی در شهر که براساس معیارها و ارزش

حتی دنبال  .کنن ور هستن و هیچ کمکی به ما نمیاما خیلی از ما د ،وضعشون خوبه .نوایی بربری شمال تهران دارهوشوهرخواهرم ن»
 .سال( 37)زن  «بهشون گفتیم نیومدن ویه بار هم که وضعمون .رن کار شوهرم نمی

 اسکان. 3-6
هایی  ناچار در مکان سرمایه و درآمد کافی، به نبوددلیل  های بارز فقر شهری، مسکن نامناسب است. تهیدست شهری به یکی از جلوه
تفصیل بحث شده است  اند که فاقد امکانات و استانداردهای معمول است. فقر مسکن شهری در بسیاری از تحقیقات به سکنی گزیده

از مشکالت حاد  ،هایان به شهری(. این موضوع با توجه به افزایش جمعیت و مهاجرت روستا1394پور،  ؛ جواهری1376و  1366)پیران، 
بیشتر گریبانگیر زوجین شده  ،خصوص پس از ازدواج و زندگی مشترک افراد دهد این مشکل به شود. شواهد نشان می شهرها قلمداد می

یکی از راهبردهای مقابله با این مشکل بوده است که خود تبعات و مشکالت اجتماعی و  ،است. اشتراک در مسکن و امکانات سکونت
ختی متعددی به همراه داشته است. این مقوله شامل مفاهیمی مانند اسکان مشترک، مسکن فاقد امکانات رفاهی و بهداشتی شنا روان

 ،مندی از امکانات گرمایی و سرمایشی( های اساسی و انشعابات ضروری، عدم بهره )مانند حمام و توالت، عدم برخورداری از زیرساخت
بودن وضعیت  کان، مسکن فرسوده و عدم دوام بنا و استفاده از مصالح نامرغوب و بدون مشخصاستفاده از فضاهای عمومی برای اس

های برق، کنار  های فاقد ایمنی )مانند مسیر رودخانه، قنات و چاه و زیر دکل مالکیت، ریزدانگی و کمبود سطح زیربنا، اسکان در مکان
های دارای  های غیربهداشتی و دارای حیوانات و حشرات موذی و خانه نها، اسکان در مکا بودن آن دلیل ارزان آهن( به خطوط راه
 است. ...رطوبت و

اتاقی واحد اقدام به تفکیک  ۀچند خانوار با اجار ،دهد در برخی موارد کنندگان نشان می اظهارات مشارکت ،اسکان مشترک ةدر زمین
ن هم زندگی مشترک چند خانوار در اوجدیدی هستیم و  ۀامروز شاهد پدید»اند.  و مشترکاً از آن استفاده کرده کردهآن با پرده یا مانعی 

تهران که » یا: ساله(. 50)مرد « کنن کشن و دو خانواده زندگی می اق پرده میتیه اتو که  همتری 30ای برای مثال  یک منزل اجاره
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آباد  ای تو یافت هامون خونه ا یکی از همشهریآخرش ب .رسوندیم مسکن هم خیلی باال بود نمی ةهزین .هیچ جایی نداشتیم ،اومدیم
 ساله(. 47)مرد « ای نداشتیم چاره .کردیم  تا دو سال مشترک استفاده می ،اجاره کردیم

مجبور بودیم  .مون گازکشی نبود نهوخ»از دیگر راهبردهای تهیدستان شهری بوده است:  ،مشترک از امکانات سکونت ۀاستفاد
 ساله(. 55)زن « کردیم م همسایه استفاده میوصورت مشترک از حم به .م نداشتیموحم .گرم کنیم رو خونهن با بخاری نفتی وزمست

« نهوخ هم مشترکه با صاحب شم و دستشوییوحم .سه تومن پول پیش ،نصد هزار تومن اجاره کردیموماهی پرو این اتاق »همچنین: 
 .قنات بود یرشز یمخونه که گرفت ینا» :جمله راهبردهای ناگزیر بوده است از ،. همچنین سکونت در مناطق فاقد ایمنیساله( 37)مرد 

 .ساله( 65)مرد « رفتین ب از یلمونو وسا یتمام زندگ ،بار خونه نشست کرد یه
محیط  هی توبرای مدت زیادی »شده است:  از موارد مطرح ،استفاده از فضاهای عمومی برای سکونت و رفع نیازهای بهداشتی

ورزشی استفاده  ةم از استخر مجموعوم نداشتیم و برای حموکردیم. حتی حم بدون آب و برق و دستشویی زندگی میک یکوچ
خصوص  . این شیوه بهساله( 47)مرد « کردیم تأمین می ونه روروشنایی خ ،سیم برق از همسایه هکردیم. برق نداشتیم و با کشیدن ی می

 .یه مدت اصالً جا نداشتم ،موقعی که برای درمان اومدم تهران»هیدستان قرارگرفته است: برخی ت ۀدر بدو ورود به شهر مورد استفاد
ها و  صورت چادرزدن در کنار پارک اسکان در برخی مواقع به ،در این زمینه ساله(. 25)زن « ها بخوابم ها تو پارک مجبور بودم شب

صورت مشترک  ست و با زدن چادر به آوری زباله تن که کارشون جمعاین محله تعدادی هس تو» :ها و معابر عمومی بوده است بزرگراه
 ساله(. 35)مرد « کنند زندگی می

های شلوغ و پرازدحام و  نقض حریم شخصی که در اثر سکونت در محیط :اسکان نامناسب پیامدهای متعددی داشته است، مانند
های غیربهداشتی و شیوع  ای ناشی از سکونت در محیطه شده، تشدید بیماری و بروز بیماری سکونت در منزل مشترک ایجاد

 های پوستی. همچنین بروز تنش بین ساکنان که موجب سلب آسایش روانی افراد شده است. هایی مانند روماتیسم و بیماری بیماری

 اشتغال. 3-7
پذیر در مقابل  ثبات و آسیب ین، بییهایی از قبیل غیررسمی، موقتی، کاذب، خدماتی سطح پا اشتغال تهیدستان شهری اغلب با ویژگی

(. یکی از وجوه 1989، 4، چمبرز1390 و همکاران، 3، ناریان1386، 2؛ دوسوتو1995، 1مخاطرات و درآمد اندک توصیف شده است )راتن
بودن است. اقتصاد غیررسمی در مقابل اقتصاد رسمی قرار دارد. این اصطالح اولین بار  غیررسمی ،مهم کار و اشتغال فقرای شهری

یان به شهرها و محدودشدن قدرت جذب نیروی کار در بخش صنعت در یبه دنبال مهاجرت روستا 1970توسط هارت در دهة 
های غیررسمی مشغول کار هستند که شرایط نامطلوب  در بخشناچار  کار گرفته شد. بسیاری از مهاجران به توسعه به اقتصادهای درحالِ

 (.156: 1375ثبات دارند )گیلبرت و گاگلر،  و درآمد اندک و بی
هرگونه فعالیت اقتصادی یا منبع درآمدی است که در معرض مقررات دولتی و مالیاتی یا  ،بخش غیررسمی ،ترین تعریف در عام

های قانونی برخوردار است، از قوانین  ( بخش غیررسمی را برخالف بخش رسمی که از حمایت1976) 5گیرند. مزومدر مشاهده قرار نمی
بودن اشتغال فقرای  (. درنتیجه غیررسمی120: 1390خواهی،  داند )بختیاری و خوب تأمین اجتماعی، بیمة بیکاری و قوانین کار محروم می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. Wratten 

2. Dosoto 

3. Narayan 

4. Chambers 

5. Mazumdar 



 

 

 

 

 

 521شناختی راهبردهای تهیدستان شهری برای بقا در شهر ...    هاشمی، ازکیا، موسوی/ مطالعة جامعه

 

 

بخش غیررسمی به اشتغال  این، با وجود شود. د از بازار کار منجر میپذیری باال در مقابل مخاطرات اقتصادی و طر شهری، به آسیب
 مانند مسکن، آموزش، بهداشت و درمان. ،وبیش جریان داشته است شود، بلکه در همة ابعاد زندگی فقرای شهری کم منحصر نمی

طور  خریدوفروش اجناس بهاصلی شامل انواع اشتغال موقت و غیررسمی، مشاغل کاذب مانند  ةعنوان مقول اشتغال ناقص به
بازده و کار کودکان است. اشتغال ناقص در شرایطی که مهاجران فقیر  فروشی و اشتغال زنان در مشاغل خانگی کم گرد و دست دوره

شهری مانند تهران بوده است.  ترین راهبرد آنان برای معیشت در کالن روستایی قادر به جذب در بازار کار رسمی شهری نیستند، مهم
است که این نوع اشتغال مستلزم استفاده از هرگونه فرصت برای کسب درآمد پولی در شهر است و اغلب  از آن مشاهدات حاکی

های جسمی و انسانی و اجتماعی خود برای اشتغال  منابع اعم از سرمایه ةکارگیری هم به از رگزینا ،خانوارهای تهیدست شهری
رفوگری  .دخترم دیگه مدرسه نرفت .کنیم هم خودم هم دخترم کار می»اند.:  ان و زنان بودهخانوار مانند کار کودک یحداکثری اعضا

 همچنین:ساله(.  35)زن « آد ره شب می صبح می ،آوری زباله ره جمع می ،سالشه 12پسرم هم  .کنم خودم هم خیاطی می .کنه می
 ساله(. 40)زن « مون بچرخه کنم تا زندگی بیرون هم برای رستوران آشپزی می ،کنم خودم هم بافندگی می»

شویی کار  چند سال تو خشک» ها است: افزایش ساعات کار و تعدد مشاغل برای جبران هزینه ،شده کارگرفته هجمله راهبردهای ب از
)مرد « بازم هشتمون گرو نهمون بود .شد چیزی نمیش  هاینا هم .دویدم صبح تا شب می .بعدازظهر هم یه کار نگهبانی گرفتم ،کردم

آد  زدن کفشه تا شب که ساعت ده می ره بازار، کارگر کارگاه کفاشیه و کارش قالب می پنجپسرم صبح ساعت ». همچنین: ساله( 54
 یان است که خود تأثیراز پیامدهای چنین راهبردهایی دوری از محیط خانواده و کاهش ارتباط والدین با کودک ساله(. 55)زن « خونه

 ههر دو هفته ی .اومد خونه نمی ،میستاد نونوایی ها هم وای شنبه جمعه نزده سال حتی پنجوشوهرم مدت پ» منفی در رشد کودکان دارد:
 ساله(. 45)زن  «دیدنش ها نمی بچه ،اومد خونه بار می

های  بلکه شبکه ،براساس تخصص، مهارت و آموزش نبوده استدهد اشتغال در بازار کار شهری همواره  ها نشان می همچنین یافته
های اجتماعی در بدو ورود به  استفاده از شبکه ،اجتماعی نقش داشته است. یکی از راهبردها در این زمینه ةعنوان سرمای اجتماعی به

کار براش پیدا  ،گرفته بود وپسرم دیپلمش .وحسابی نداشتیم هیچ کار درست ،شهرستان که بودیم»شهر برای کسب مشاغل است: 
همچنین برخی  ساله(. 47)زن « آورد گیر اونم براش تو شرکت پگاه کار ،کرد گفتیم تا اینکه به داییش که تو تهران زندگی می .شد نمی

تهران  وکسی رما هم  .خواد کار هم آشنا و پارتی می»اند:  اجتماعی را در عدم اشتغال خود مؤثر دانسته ةفقدان شبک ،کنندگان مشارکت
 ساله(. 25)زن « نداریم

همچنین کار کودکان پیامدهای متعددی به همراه داشته است. یکی از پیامدها بازماندن آنان از تحصیل و خروج از محیط آموزشی 
از  .رسهباباش که مریض شد دیگه نتونست بره مد .پسرم تا سیکل درس خونده»انجامد:  های بعدی می است که به تداوم فقر در نسل

 .ساله( 60)زن « بده رو کرد تا خرج خونه سالگی تو شهربازی کار می 16
اند و  رو بوده هگیر کرونا که خانوار با کاهش درآمد در اثر تعطیلی مشاغل روب ویژه در دوران بیماری همه نیاز خانوار به کار کودکان به

به خروج فرزندان  ،باطی مناسب برای برخورداری از آموزش مجازیاز طرف دیگر کاهش حضور فیزیکی در مدرسه و نداشتن ابزار ارت
رفتم با مدرسه صحبت کردم گفتم مدرسه  ،خواستم ببرمش سرکار پسرم می»خانوارهای تهیدست از آموزش رسمی منجر شده است: 

با  ،از طرف دیگر ساله(. 55)زن « خاطر خرج ببرمش سرکار تلویزیون برامون آوردن که بازم ناچار شدم به .نیاد که قبول نکردن
بعد از اینکه شوهرم بیکار شد و ناراحتی »خانوارها در بسیاری مواقع بوده است:  ةازکارافتادگی سرپرست خانوار، کار کودکان تنها گزین

راهبرد برای بقا عنوان یک  . درنتیجه کار کودکان بهساله( 60)زن « فرستادم سرکار تو یه شهربازی مشغول شد وپسرم ،اعصاب گرفت
 انجامد. کند و به بازتولید آن می فقر را تقویت و تکمیل می ةدر شهر، چرخ
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طور سنتی کار خارج از  از جمله راهبردهای کسب درآمد خانوارهای تهیدست بوده است. به ،همچنین اشتغال زنان در خارج از خانه
عواملی مانند بیکاری مردان و فقدان درآمد کافی و  ،ای شهریاما درمورد فقر ،مردان سرپرست خانوار بوده است ۀخانه برعهد

شدن مردان  دهد با خارج ها نشان می شهرها، زنان را به اشتغال در خارج از خانه سوق داده است. یافته های باالی زندگی در کالن هزینه
آوری و  نان ةترک منزل، بسیاری از زنان وظیفدیدگی جسمی و ذهنی، اعتیاد و  سرپرست خانوار از بازار کار به دالیلی مانند آسیب

رفوگری  ،دخترم دیگه مدرسه نرفت .کنیم هم خودم هم دخترم کار می ،شوهرم که فوت کرد» :اند برعهده گرفته را امرارمعاش خانواده
خودم هم » همچنین:(. ساله 35)زن « آد ره شب می صبح می ،آوری زباله ره جمع می ،سالشه 12پسرم  .کنم خودمم خیاطی می .کنه می

 .ساله( 40)زن « مون بگذره یکنم تا زندگ یم یرستوران آشپز یکنم هم برا یم یبافندگ
ها و  اشتغال زنان ضمن اینکه تا حدودی استقالل اقتصادی و اقتدار زنان در خانه را برای آنان به ارمغان داشته، سبب تعارض نقش

های خانوادگی  این پیامدها تغییر در نقش ةمطالعه است. از جمل گی از جهات متعدد قابلبعضاً خشونت خانگی نیز شده است. خشونت خان
بیکاری و درآمد ناکافی سرپرستان مرد خانوار موجب شده زنان نقش بیشتری در امرارمعاش خانوار برعهده گیرند و از  ،است. در این میان

بروز تنش و  ةر تأمین معاش خانواده موجب سرافکندگی آنان شده و زمینگیری بیشتری برخوردار شوند. ناتوانی مردان د قدرت تصمیم
تو روستا یه روز با »عاطفی داشته است.  و خشونت در روابط خانوادگی را فراهم کرده است. خشونت خانگی ابعاد متعدد فیزیکی، کالمی

 .زده برداشت طرفم پرت کرد آب یخ ةاما شیش ،خواد با ما بیاد سرکار فکر کردم می .دیدم شوهرم بلند شد ،خواستیم بریم سرکار پسرم می
 ساله(. 45)زن « بعد خورد به سر من شبرد جلو که نذاره به من بخوره که بطری آب خورد به دست وپسرم دستش

ی به خانواده و خشونت خانگی دادن کار و شغل مردان سرپرست خانوار موجب واردشدن فشار عصبی و روانی زیاد همچنین ازدست
« کرد اذیتم می ،زد منو می ،شد ناراحتی عصبی گرفت. با من درگیر می ،از دست داد مریض شد وبعد از اینکه شوهرم کارش»شده است: 

برای رسوم اجتماعی مانند جهیزیه  ةشده است. ناتوانی در تأمین هزین . همچنین خشونت کالمی از دیگر مفاهیم مطرحساله( 60)زن 
گه  می .کشه به رخم می ومناسب ةنداشتن جهیزی ،شه هر وقت با شوهرم بحثمون می»از علل خشونت کالمی عنوان شده است:  ،زنان

 .مناسب طعنه و سرکوفت از همسر و اطرافیان زیاد شنیدم ةخاطر نداشتن جهیزی خودم به»همچنین: ساله(.  35)زن « تو چیزی نداشتی
 ساله(. 55)زن  «بره وخوام دخترم همین راه ر نمی

 درمان. 3-8
انسانی اهمیت محوری دارد و در رویکرد فقر قابلیتی توسط  ةانسانی در رویکرد توسع ةعنوان سرمای سالمت جسمانی و روانی به

( نیز بر آن تأکید شده است. سرمایة انسانی دارای ابعادی از قبیل آموزش و تحصیالت، مهارت و تخصص، بهداشت 2000آمارتیاسن )
شود.  ن، افزایش رشد اقتصادی میو درمان است. هریک از این ابعاد با ارتقای نیروی کار، سبب انباشت سرمایة انسانی و متعاقب آ

بنابراین ضعف جسمانی و فقدان آموزش و  ؛ارتباط متقابل و نزدیکی با یکدیگر دارند ،انسانی ةاساسی آن است که ابعاد سرمای ةنکت
از فقر و طرد فقرای شهری بوده که متأثر  ةترین سرمای بدن مهم دهد شوند. مشاهدات نشان می به خروج از بازار کار منتهی می ،مهارت

اند.  کار گرفته در شهر راهبردهای متعددی به ،منظور حفظ سالمتی و درمان خود شهری به انتهیدستاجتماعی دچار آسیب شده است. 
های رسمی مانند مراجعه به مراکز درمانی  در بسیاری مواقع خارج از روش ،اقتصادی و مالی ةاین راهبردها با توجه به ضعف سرمای

 است. وارداستفاده از مواد مخدر از این م و های خانگی های سنتی، درمان است. خوددرمانی، درمانانجام شده 
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ها  بعضی وقت ،شیم وقتی مریض می» :مالی است ةخود متأثر از ضعف سرمای ،خوددرمانی و استفاده از داروهای سنتی و خانگی
شیم با داروهای خونگی درمان  وقتی مریض می». همچنین: ساله( 37)زن « نه بگیریم بخوریمومجبوریم یه قرصی چیزی از داروخ

 ساله(. 54)زن « هرس وسعمون نمی ،های دکتر خیلی باالست هزینه .کنیم می
کار گرفته شده، استفاده از  هایی که توسط برخی تهیدستان شهری برای درمان و جبران ضعف جسمانی به همچنین از روش

ضعف جسمانی و تسکین درد است. یکی از پیامدهای چنین راهبردی، گسترش اعتیاد و سرایت موادمخدر برای درمان و جبران 
شوهرم برای مادرش تریاک  ،تو روستامون مادرشوهرم سرطان داشت»مصرف موادمخدر به دیگر اعضای خانواده و اطرافیان است: 

داد و شوهرم هم  ا پسر داشت به هر پنج پسرش میتپنج  .داد به پسراش هم می ،کشید بعد مادرش که می ،خرید که خوب بشه می
چون ناراحتی  .شهرداری سرکار رفت توقامون آسال  سه»همچنین:  (.هسال 49)زن « کشید کرد می شیره درست می .تریاکی شد

 .ساله( 65)زن « باور کرد و معتاد شد ،ست اونم ساده ،اعصاب داشت بهش گفتن تریاک بکش برات خوبه
 ،اند پیش گرفته در منظور راهبردهای متعددی بدین و های اصلی تهیدستان شهری بوده است از دغدغه ،ی درمانها تأمین هزینه

های خیریه  بیمه، مراجعه به درمانگاه ةمشترک از دفترچ ۀگرفتن پول از خویشاوندان، استفاد مانند: فروش اسباب و وسایل منزل، قرض
شده که افراد به  کار گرفته هویژه وقتی ب های اقتصادی مانند لوازم منزل به فروش سرمایه ،و استفاده از احسان در درمان. در این زمینه

میلیون تومن از جیب  28حدود  92سال »فقر بیشتر خانوار بوده است:  ،العالج مبتال شوند. پیامد چنین راهبردی های صعب بیماری
ساله(.  27)زن  «دیگه چیزی برامون نموند .م کردیم درمان کردم و هرچی داروندارمون بود فروختیم و خرج عمل کلیه ةن هزینوخودم
 یلهانداز و وس پول و پس یهرچ یمعمل کنه. مجبور شد یددکتر گفتن با یمشداشت. چند جا برد یخاص یماریپسرم ب»: ینهمچن
برای درمان »های درمان بوده است:  های تأمین هزینه از روش ،گرفتن از خویشاوندان . همچنین قرضساله( 62)مرد  «یمفروشب یمداشت

شوهرم که مریض شد نتونستیم بیمارستان بستری کنیم تا »و اینکه:  ساله( 45)مرد  «مادمون پول قرض بگیرموپاهام ناچار شدم از د
 ساله(. 37)زن  «بعد بهش پس دادیم .ول قرض داداینکه داداشم چند تومن بهمون پ

به تداوم یا  ،پیامدهای متعددی برای افراد داشته است. خودداری از درمان ،های بهداشتی درمان و مراقبت نبودفقدان منابع مالی و 
گروهی و عدم انجام  خویشاوندی و درونهای  جمله ازدواج های ارثی و ژنتیکی به دالیل متعدد از تشدید بیماری انجامیده است. بیماری

 .سه تاشون ناشنوا هستن ،تا بچه داشت هشت .باجناقم تهرانه» :های قبل از ازدواج در میان تهیدستان شهری روی داده است آزمایش
قت دو تا اون و ،شوهرش هم ناشنواست ،یکی از دختراش که ناشنواست ازدواج کرده ،لنگه که شنوا هستن یکیش پاش می ی هماونای

االن هم دخترم  .طور بودم قبل از ازدواج هم این .خودم مشکل قلبی دارم»همچنین:  (.ساله 65)مرد « بچه داره که یکیش ناشنواست
 ساله(. 37)زن « بردیمش دکتر گفت ارثیه .طوره سالشه این 9

به معلولیت و  ،واج و فرزندآوریهای پزشکی قبل از ازد مراقبت نبوداست که ناآگاهی و از آن همچنین مشاهدات حاکی 
پنج تا بچه هم پشت سرهم  ،ش مشکل ذهنی داشته دخترخاله ،ش ازدواج کرد پدرم با دخترخاله»های ارثی منتهی شده است:  بیماری

اون موقع  .دونستن نمی ،های ارثی و معلولیت اتفاق افتاده بیماری ،گروهی های درون در اثر ازدواج .شون معلول ذهنی هستن ههم ،آورد
 ساله(. 35)مرد « آزمایش و این چیزا نبوده

م تب کرد  یه بار بچه» :به عدم مراجعه به مراکز درمانی و خودداری از درمان منجر شده است ،های باالی درمان همچنین هزینه
ندارم که عمل کنم.  شوچشمم آب آورده وسع»همچنین: ساله(.  56)مرد « مجبور شدم تو خونه بمونم ،پول نداشتم ببرمش دکتر

ش خیلی باالست و  اف کنی که هزینه وی گن باید آی دارشدن دکترا می تو بیمارستان برای بچه. »ساله( 65)مرد « مجبورم تحمل کنم
 .ساله( 25)زن  «خیال بشم مجبورم بی ،رسه زورمون نمی .تونیم جور کنیم نمی
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هاست  مدت» :ویق زمان درمان بوده که به تداوم بیماری انجامیده استتع ،اقتصادی و مالی ةیکی دیگر از پیامدهای ضعف سرمای
منابع  نبوددلیل  همچنین تهیدستان به ساله(. 45)زن  «مجبورم صبر کنم شاید بعداً بتونم عمل کنم .پول ندارم ،خوام عمل کنم که می

رسوم اجتماعی از این موارد است:  ةیا تأمین هزیناند. انتخاب بین درمان  های سخت بوده مالی در بسیاری مواقع ناچار به انتخاب
باید جور کنم تا بعداً ببینم چی  وش پول جهیزیه ،خواد ازدواج کنه دخترم می اما فعالً ،دیسک کمر دارم دکترا گفتن بهتره عمل کنم»

 ساله(. 55)زن  «شه می

 گیری بحث و نتیجه. 4
رو، با مراجعه  این شود. از ها و فرایندهای کالن هم مربوط می ، بلکه به ساختشود های خرد منحصر نمی طرد اجتماعی صرفاً به محیط

روند توسعه و  ،توان مشاهده کرد. در بعد کالن های خرد از طریق تحقیقات کیفی جزءنگر، تأثیر فرایندهای کالن را نیز می به محیط
زمین و کار به شهرها شده و بازار کار شهری را با فشار  بدونیان یسریع، موجب مهاجرت گستردۀ روستا یرشد شتابان شهرنشین

های کار و اشتغال مناسب سبب شده بسیاری از مهاجران به شهرها، در حاشیة  ها و فرصت ود زیرساختنبرو کرده است.  مضاعفی روبه
 کنند.شهرها و در وضعیت فقر معیشتی زندگی کنند و انواع طرد اجتماعی را در زیست روزمرۀ خود تجربه 

دستان شهری برای مقابله با فقر شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از جمله نخستین  راهبردهای تهی ،در این مبحث
ها حتی پس از اسکان  اقدامات تهیدستان شهری برای مقابله با فقر، مهاجرت بوده که خود اشکال مختلفی داشته است. این مهاجرت

صورت  اغلب به ،نیافته به شهر تهران ها از مناطق توسعه الگوی این مهاجرت ،دهد در گذشته ها نشان می نیز مشاهده شده است. یافته
مورد مطالعه، روابط قومی  ةصورت فردی رخ داده است. همچنین تهیدستان شهری در جامع بیشتر به ،گروهی و قومی در اشکال جدید

اند.  ویژه در مواقع بحرانی استفاده کرده های اجتماعی خود به اند و از شبکه ظ کردهو خویشاوندی را با مبدأ و خاستگاه اجتماعی خود حف
اسکان مشترک در  ،سلسله اقدامات دیگر تهیدستان، اسکان در شهر است که براساس حداقل هزینه صورت گرفته است. در این راستا

دهد  نتایج نشان می ،اشتغال ةله اقدامات آنان است. در زمیناز جم ،قیمت و اشتراک در امکانات محل سکونت ای و ارزان مناطق حاشیه
آوردن تهیدستان  های اشتغال در ساختار بازار کار رسمی سبب روی اقتصادی و انسانی از یک طرف و کمبود فرصت ةضعف انواع سرمای

آنان را فراهم کرده است. درمان چهارمین پذیری  آسیب ةین شده و درنتیجه زمینیمد سطح پاآبه مشاغل ناپایدار و عمدتاً خدماتی با در
اقتصادی و مالی و  ةانسانی در شکل سالمتی جسم و بدن آنان است. با توجه به ضعف سرمای ةاصلی راهبردی برای حفظ سرمای ةمقول

درمان رسمی که  های جایگزین ناچار آنان به روش هشود، ب از آنجا که خدمات بهداشتی و درمانی در شهر با معیارهای پولی عرضه می
کنند. راهبردهای تهیدستان به پیامدهای متعددی منجر شده که در این مقاله به برخی از  کند گرایش پیدا می کمتری طلب می ةهزین
  ها پرداخته شده است. آن

حیات اقتصادی و  راندن آنان از جریان غالب حاشیه اشتغال مناسب سبب به نبودکلیدی در زندگی تهیدستان داشته و  ینقش ،اشتغال
تنها مزیت آنان در بازار کار  ،. اشتغال از آن جهت برای تهیدستان اهمیت محوری دارد که نیروی کار ارزانشده استاجتماعی در شهر 

مدها در ابعاد مختلف اسکان، درمان و اشتغال سبب شده آها و در بخشیدن بین هزینه مهارت آنان در تعادلاین، شهری است. با وجود 
مشکالتی که شهر برای آنان به دنبال  ةشرایط مساعدتری را تجربه کنند و با وجود هم ،نسبت به شرایط دشوار معیشتی در مبدأ که

 ةغالباً ماندن در شهر و مبارزه برای گذران زندگی را بر بازگشت به زادگاه خود ترجیح دهند. آنان صرفاً با تکیه بر سرمای ،داشته است
بسا در شرایط دشوار اشتغال و  هایی که چه اند. سرمایه پا به میدان شهری گذاشته ،اقتصادی ةخود و نه سرمایانسانی و اجتماعی 
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بسا که در  خطرات متعددی برای آنان به همراه داشته و چه ،رو بوده است. حضور در شهر ههای متعددی روب با آسیب ،سکونت در شهر
 .خورده باشند این میدان موفق بوده یا شکست

دهد یکی از ابعاد طرد اجتماعی فقرای شهری، طرد از بازار کار رسمی است. اشتغال رسمی در مقیاس  همچنین نتایج نشان می
های قبل که متأثر از آن پدیدۀ جوانی  جمله نرخ باالی رشد جمعیت در دهه رو بوده است، از های متعددی در ایران روبه کلی با چالش

های روستایی به شهرها همراه با مشکالت نهادی مانند تورم، بیکاری،  مهاجرت .ایش نرخ مشارکت زنانجمعیت روی داده است و افز
سمت  به ،کنندگان نیروی کار بوروکراسی ناکارآمد و افزایش تقاضای نیروی کار، همگی سبب شده بسیاری از متقاضیان و عرضه

 ةو زمین ردتهیدستان جریان دا ۀنشینی در تمام ابعاد زندگی روزمر بودن و حاشیه فعالیت در بازار غیررسمی گرایش پیدا کنند. غیررسمی
 راندن مهاجران تهیدست روستایی از حیات شهری را فراهم کرده است. حاشیه به

شدن روستاها از نیروی انسانی شده، به انتقال فقر از روستا به  و خالیرویة شهرها  کاررفته در کشور که موجب رشد بی نوع توسعة به
بنابراین ضروری است در الگوهای توسعه  ؛ای که تراکم فقر را در حاشیة شهرها موجب شده است گونه به ؛شهر انجامیده است

تواند به کاهش مهاجرت به  روستاها می های کار و اشتغال در تجدیدنظر شود. توجه به توسعة متوازن روستا و شهر و ایجاد زمینه
های  یابد. یافته کاهش فقر شهری کمک کند. در این زمینه تأکید بر جمعیت فقیر روستایی اهمیت زیادی می آن، تبع شهرها و به

جرت به شهر دلیل بیکاری ناچار به مها اند و به دهد فقرای شهری در مناطق مورد مطالعه منشأ روستایی داشته تحقیق نیز نشان می
 .اند شده

 ،روستایی ةبلکه باید با توسع ،توان تنها در چارچوب شهری حل کرد اشتغال شهری را نمی ةهمچنین شایان ذکر است که مسئل
ثروت  ةای متوازن و تقسیم عادالن منطقه ةمهاجرت به شهر را با یک انتخاب عقالنی کاهش داد. در همین راستا باید گفت توسع ۀانگیز

بنابراین  ؛های توسعه است د و مستلزم تعهد ملی در برقراری عدالت و برابری در برنامهرای نیاز دا های منطقه ی بیش از سیاستبه چیز
 درنظر گرفت. زمان همگذاری برای کاهش فقر باید مقیاس کالن و فقر شهری و فقر روستایی را  هرگونه تالش و سیاست

 پیشنهادها. 5
پذیری در مقابل انواع مخاطرات محیطی و  ناپایداری و آسیب ،از وجوه بارز مشاغل فقرای شهری یکی ،براساس مطالعة حاضر
های اجتماعی است. تقویت  های رسمی مانند بیمه تأکید پژوهش حاضر بر گسترش و تقویت حمایت ،منظور اقتصادی است. بدین

ای نیروی کار خود، همچنین  ها به پوشش بیمه یان شرکتخصوص در شرایط اشتغال افراد و الزام کارفرما های اجتماعی به بیمه
ای  بخشیدن به خدمات بیمه آوردن نرخ بیمه و تنوع ینیکار و درمان، پا ةاجتماعی در زمین یها منظور اشاعة بیمه سازی به فرهنگ

 از راهکارهای پیشنهادشده در این تحقیق است. ،متناسب با سطوح مختلف درآمدی
های تهیدست شهری برای  شود که خانواده های بارز فقر شهری است. در بسیاری مواقع مشاهده می هکار کودکان از پدید

اند. اشتغال  های جسمی و روحی آنان ندارد مشغول داشته ناچار فرزندان را به کاری که هیچ تناسبی با توانایی امرارمعاش خود به
های جمعیتی کشور و  بنابراین با توجه به سیاست ؛انجامد ولید فقر میشود و به بازت ها از آموزش رسمی می کودکان سبب طرد آن

حمایت مالی به ازای هر کودک  ،شود از خانوارهای تهیدست که کودکان در سن مدرسه دارند های انسانی پیشنهاد می تقویت سرمایه
 تحصیل فرزندان آنان میسر شود. ةصورت گیرد تا امکان ادام

رو بوده است. با توجه به اینکه در  هاشتغال زنان با موانع اجتماعی و فرهنگی متعددی روب ،تحقیق های همچنین براساس یافته
های اجتماعی، اعتیاد و ازکارافتادگی مردان، زنان سرپرست خانوار برای تأمین معیشت خود  به دالیل متعدد مانند آسیب ،بسیاری مواقع
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اند و در بازار کار غیررسمی نیز با موانعی مانند کاهش دستمزد نسبت به مردان مواجه  دهو فرزندانشان ناچار به اشتغال غیررسمی رو آور
های فرهنگی در سطح جامعه، اشتغال زنان سرپرست خانوار مورد حمایت رسمی قرار گیرد.  الزم است ضمن اصالح نگرش ،اند شده

 تواند به تثبیت وضع آنان در بازار کار بینجامد.  توانمندی و آموزش زنان سرپرست خانوار می یهمچنین ارتقا

 منابع. 6
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