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 و بازتاب آن بر امنیت  حاشیه نشینیبررسی آسیب های اجتماعی 

 اجتماعی کالن شهرها

 

 

 نسرین درویشی، لیال شجاعی، محمدیاصغر 

 

 استادیار، گروه  جامعه شناسی دانشگاه آزاد دهاقان 

 دانشجوی دکترا، جامعه شناسی بررسی مسائل اجتماعی، دانشگاه آزاد دهاقان

  اجتماعی، دانشگاه آزاد دهاقاندانشجوی دکترا، جامعه شناسی بررسی مسائل 

 

 

تأثیرگذار به دلیل بازخورد اجتناب امل برونیعدر نقش  ینشینحاشیه :چکیده 

بر روی صاااحبان خود دارد ی بودنش یلحماجباری که به لحاظ موقعیت ت ناپذیر و

سیاسی و فرهنگی در نحوه تعامالت دو ،اقتصاادی  ؛اجتماعی محیطبه عنوان یک 

امنیت به عنوان یکی از شاخ .لت با ساکنین از اهمیت دو چندانی برخوردار است 

بون .شهرنشینی اهمیت مضاعف یافته است روندبا های کیفی زندگی همزمان صه

سایاسی در حاشیه شهرهای بزر    ،اقتصاادی  ،اجتماعید تعادل و همگونی های 

امنیتی در آمده است که شهرها را به سوی امنیت اج -انتظامی معضلیبه صورت 

این پژوهش بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و روش  .دهدتماعی ناپایدار سااوم می

حاشیه های اجتماعی بررسی آسیب آن  .هدفتوصیفی انجام شده است  -تحلیلی

های پژوهبر اساس یافته ،است کالنشهرها و بازتاب آن در امنیت اجتماعی نینشی

اقتصادی آ -فرهنگی ،اقتصادی ،های اجتماعیحاشایه نشینان در حوزه  حیاتش 

ن امن شدشکل گیری رفتارهای نابهنجار و نازمینه  میخته با ناکارآمدی اسات که 

اجتماعی و  ،اقتصاااادی  ،های فقر فرهنگی خروج از چرخ.کند میهم فرارا جامعه 

راهکار جامع و مشارکتی نیازمند است و حرکت تدریجی برای خروج از به فضایی 

اسات تاثیرات قا همحصاول همین چرخ   که  بر امنیت اجتماعی مذکورچرخ های 

 .بل توجهی خواهد گذاشت

 کالنشهرها  -امنیت اجتماعی -آسیب های اجتماعی -حاشیه نشینی :کلید واژه ها 
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 مقدمه   -1

شهرهااطراف گونه در که به صورت قارچ شتابان ، رشد و گسترش حاشیه نشینی بوده است شهرنشینی مزاد های هیکی از پدیده

کشورهای در حال توسعه با تقلید و الگوبرداری از کشورهای  ،بعد از جنگ جهانی دوم(.6831:9است)نقدی، ی بزر  تکثیر یافته

 سنت های جامعه حذفین توسعه بر ه اشاهری شدن آرام گذشته را کنار گذاشته و روند توسعه شتابان را آااز نمودند ک  ،اروپایی

سرمایه داری پس از اداام و ورو ،در دوران معاصر .و ورود عناصر نو از خارج و تکیه بر فناوری کشورهای توسعه یافته مبتنی بود 

خش توسعه بعدم شهر بزر  و یا شهر پایتخت منجر شد و با چند دید صنایع و جمعیت در د به اقتصاد این کشورها به تمرکز ش

تعمهای موجود در بخش صنعتی و احیاناً شکست سیاست صنعتی شدن باعث به هم ریختن روابط متقابل و کشاورزی و نارسایی

 وفعالیت ها از یک طرف  اینکه با گسترش  .ردادل شاهر و روستا شده و بستر ززم را برای تشدید فعالیت های خدماتی فراهم آو 

به  تازه واردان  .(38831:1بیگدلی،)موجب گردیدرا تشادید مهاجرت روساتاییان به شهرها از طرف دیگر رشد سریع شهرنشینی   

حاشیه نشینی را فراهم کردند و آن را به معضلی برای همه شهرهای جهان تبدزمینه گسترش  با هجوم به حومه ها نقاط شهری 

 اه و زا ملل متحد حدود یک میلیارد از ساکنان شهری در حاشیه یل کردند . تا جایی که امروز بر اساس آمار اسکان بشر سازمان 

تهدیدها و مسایلی برای نظام شهر وانند یک سو می تها ازحاشایه (. 3831:9نقدی،  Martinez etal،  2008)کنند زندگی می

برای ساکنان این مناطق به دنبال داشته  عدیده ای  تواند مسائل و مشکالتمی حاشیه ایسوی دیگر زندگی  از  د ونی ایجاد کن

کاسکان ایررسمی و یا حاشیه نشینی در  گیری شکلبارزترین پیامدهای این وضعیت نابسامان ( . 31:3نقدی و صادقی،)باشد 

 لعضاین کشورها بسیاری از برنامه هایی که برای حل این م اصشرایط اجتماعی و اقتصادی خ .در حال توسعه می باشد شورهای

راهبردهای حل مشکل اسکان ها ،برخی استثناها جزدر کشورهای جهان سوم  .مواجه ساخته است مدیناکارآاجرا شاده اند را با  

حل های مختلف ح هاز میان را ( .39831:1بیگدلی،)ی ایر رسمی تنها ماهیت انتقال مشکل از محلی به محل دیگر را داشته اند

سکونت در شهو تامین زمین و خدمات و ارتقای کیفیت  ،نامناسب اکنهایی چون تخریب مسبرنامه ، اسکان ایررسمی عضلل م

بارها به نمای وضوح خود را به  یراه حل اول ناکارآمد، ها  ن نام برد که از میان آنتوارهای مختلف و در کشورهای گوناگون می

البته اسکان ایرر (.0383162،داداش پور)هایی را در برداشته اندمعایب و موفقیت ،ش گذاشاته و دو راه حل دیگر هر کدام مزایا  

سعه شباهتو در حال فیزیکی و ویژگی های کلی با این پدیده در کشور   -سمی در کشورهای توسعه یافته تنها به لحاظ کالبدی 

های اقتصادی و تحوزت صاسکان ایررسمی در کشورهای توسعه یافته بیشتر بر اثر موج بحران .گذارندت هایی را به نمایش می

شهرها باعث شده است تا آنها محل زندو بعدها جذب این کارگران در بازار اند  به وجود آمده رگراننعتی و بیکار شدن مقطعی کا
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سازو قانون گزی خلفاسکان گزینند و به جای آنها افراد مت هرگی خود را تغییر داده و در محل دیگری به عنوان شاهروند اصلی ش 

ا پدیده (.:108319پیران،)ساکنان این نواحی به آنها اطالم می گردد خصلتبه دلیل  «جنگل شهر» اصطالح که از  ندمیشاو کن 

آن و آن چه که د هاهداف سود طلبان ،  دارینظام سرمایهذات پیدایش حاصل بدو سکان ایررسمی در کشورهای توسعه یافته از 

اجتماعا گتو ، شکل هایبوده است و در برخی مواقع اسکان های ایر رسمی به  ،ر جوامع امروزی به آن پیشارفت اطالم میگردد 

گیرند که نه تنها فقر اقتصادمی کلخشن و ایرانسانی ش یت دروازه ای و تحت قوانین آپارتاید در جوامع سارمایه داری به صورت 

پیرو (.6:831:0هادی زاده،)شودکه به سقوط روابط اخالقی و اجتماعی نیز منجر میبلخورد ی در میان ساکنان آنها به چشم می

 نجاری ه فقط زمانی قادر به زندگی، ن گیاهاباور رسیدند که هم انسان ها و هم  به این  مطالعه تطبیقیان مکتب شیکاگو پس از 

 . و توازن میان آنها و محیط زیسات پیرامون شاان و همراهانشان وجود داشته باشد   که نوعی تعادل هساتند   جرم بدون اختالل و

زند  حله مهاجران مادام که در آن م بدا ، کشور منژاد ، خاستگاه ونظر ازاو و همکارانش موید این امر بود که صرف ی شهایافته

398316)نقدی،ماهیت اقتصادی  تا بیشتر ماهیت فرهنگی دارد و جرم بنابرین بزهکاری  . دنشاو  می  مرتکب جرم، د نی می کن

گردیده و این امر موجب تکوین امنیت اپلیس باه عنوان حاف  ارزش های نظام ،اجتما  و فرهنگ باعث قوام امنیت اجتماعی  (.0

 (.::30831جتماعی و ایجاد همبستگی اجتماعی موثر می گردد)ذوقی و همکاران،

 :بیان مسئله و اهمیت آن  -2

 8ی مانندساختار عللاین پدیده ناشی از  ،اسکان ایر رسمی از مهمترین معضالت اجتماعی است در تبیین کلی یا حاشیه نشینی 

عدم تعادل های  کل هایو توسعه به ش رشدباشد که در فرآیند ثروت و درآمد جامعه می ، و در توزیع منابع فرصت هانابرابری در

کنند ولی به معموزً حاشیه نشینان را کسانی می دانند که در شهرها زندگی می . شهری و روستایی ظهور کرده است ،منطقه ای

هششهر شوند و به عنوان یک شهروند از امکانات و خدمات اجتماعی  ، نظام اقتصادیجذب از دلیل مجموعه عواملی نتوانسته اند 

مشترک با شهرها پیدا کرده اند ولی حاشیه ها  تی دانیم که بافها را جزئی از شهرها میگرچه امروزه حاشیه.گردند  ری بهره مند 

شناسامناطقی که به گفته جامعه .شوندزا تبدیل می و مشکل جرمخیزاالب دارای فرهنگ ناباروری هستند و همچنان به مناطق 

این فرهنگ است که نه تنها تهدیدی علیه امنیت  زاییده جنایت و جرماصلی آن است و ه منطقه ای مشخص فقرو  فقر ن فرهنگ

وجهچند  قوله ای امنیت اجتماعی م .کنداجتماعی مردم این منطقه اسات بلکه امنیت اجتماعی ساکنین شهرها را نیز تهدید می 

ه را کچی امنیت اجتماعی به شمار می رود در کالن شهرها تهدید جدی برا اخصوص حاشیه نشینی در کشور ما رشدمی باشد ی 
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هایی را شاهد هستیم که ها و آسیبدر این مناطق به جهت عدم نظارت و کنترل اجتماعی به راحتی انوا  بزهکاری ها و گرفتاری

در بررسی وضعیت انحرافات اجتما .دهند و امنیت اجتماعی را تهدید می نمایندوامل دسات به دست هم می در نتیجه همه این ع

سرپیچی از قوانی ،ناراحتی های درونی ،هادزدی ،استفاده از مواد مخدر ،روسپیگری هاهاعی مشاهده شده است که میزان جنایت

توسعه پیدا نخ جامعه ناامن به هیچ عنوان است  شهریسایر مناطق  ن و ناسازگاری های خانوادگی در مناطق حاشیه ای بیش از

سیاسی همین مقوله امنیت و اقتصادی  ،فرهنگی ،اجتماعی، نیاز توساعه در حوزه های مختلف انسانی  واهد کرد برای همین پیش

رشد بی رویه جمعیت شهری و افزا ، سببگذراندموقعیت کنونی کشور ایران که مراحل گذار تاریخی خود را می .اجتماعی اسات 

حاشیه نشینی و آ . یش نابرابری ها در مناطق مختلف آن گردیده و مدل خاصای از جغرافیای سیاسی شهری را ایجاد کرده است 

الش اصلچآنان  شتغالتامین ا،برنامه های گسترده ی برنامه ریزان شهری برای تولید مسکن شهر نشین ها  لونک نشینی به رام

نتیجه و برآیند مستقیم توسعه  ،پدیده حاشیه نشینی و مشکالت مرتبط با آن .شهری در هزاره سوم معرفی شده است ه امعی ج

صورت ی ایررسمی به هابسیاری از مشکالت سکونتگاه .افتدشهری اتفام می جوامعشهرنشینی است و وضعیتی است که صرفاً در

سکون شونت یکی از مسایل اصلی و امنیتی بزهکاری و خ .کندارتباط پیدا می مستقیم یا ایر مستقیم با مسئله امنیت اجتماعی

گیری و رشد بزهکارهای ایررسمی به دزیل اقتصادی و اجتماعی بستر مناسبی برای شکلسکونتگاه. های فقیرنشاین اسات   تگاه

مایز بسیار مت و هها امروزه به چهره مشخصه سکونتگا از این نو  .نده ادست جزء این بیشتر کودکان خیابانی  .روندی به شامار می 

کا توانند مسکن های بسیار اندکی هستند که می(شهر0683162داداش پور،.)است دل شده کشورها ب زا همحیط شهری این دست

مهاجران ورودی قادر به پرداخت بهای زز ،در صورت در دسترس بودن مسکن یفی برای اسکان رشد شهری تدارک ببینند و حت

 آبرامزظر به ن . دنترتیب این افراد مجبور به ساخت و زندگی در مساکن موقتی و ایر استاندارد می شوه این ب . م برای آن نیستند

د . بها هستندخیابان خوا ها  بی خانمان 8نو  اول .شینی فقیر در کشورهای در حال توسعه می توان یافتنشهر   نو 1 کم دسات 

زورآباد نشین ها و ساکنان ح گروه سومین  . را در محالت فقیرنشین اجاره کردند یهایاتامیا گروه آنهایی هستند که خانه  ینوم

8حاسکان های ایر رسمی از زمان شکل گیری تاکنون با عناوین متعددی چون (.032-030831:8پاتر و ایوانز،)لبی آبادها هستند

بدین صورت که  .اسکان نابهنجار و خود انگیخته نامیده می شود آلونکی ،اجتماعات  ،های خودرو و نابسامانگاهسکونت نشاینی،  ا 

با این حال اسکان های ایر ر. ساخته است می را با اجازه و یا بدون اجازه صاحب ملک یمساکن ،شاخصای به ایر از مالک زمین  

 جان،استون ک، اورتچون رابرت پار یسابقه آن به نوشته های متفکرینوب به ارب است که سسمی در حقیقت یک اصطالح من

ویژگی های فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی حاکم بر مناطق حاشیه ای از   (.1283162داداش پور،)گرددبرمی چارلز آبرامزو  رترن
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هنگ کجرو تبدیل می شود ساتردگی خاصای برخوردار می باشاند و اگر در مراحل نخست شکلگیری مدیریت نشوند به خرده فر   

(  423-438،2008 ، Howe)  در بررسی وضعیت انحرافات اجتماعی مشاهده شده است که میزان جنایت ها ،روسپی گری ها

،اساتفاده از مواد مخدر ، دزدی ها ،ناراحتی های درونی ، سرپیچی از قوانین و ناسازگاری های خانوادگی در مناطق حاشیه نشین  

ای سهم یکسانی از تخصیص جرایم نیستند بلکه محله بیش از سایر مناطق شهری است با این حال همه مناطق حاشیه نشین دار

هایی هستند که خود سبب کثرت ارتکاب جرایم به کانون هایی از فساد ،تبهکاری و انحرافات اجتماعی تبدیل شده اند که امنیت 

تماعی و رفتاری دااجتماعی نیز به دنبال این آسیب ها خدشه دار شده است که نیاز به مطالعه همه جانبه در حوزه های علوم اج

به موضو  مورد مطالعه جامعه در حوزه های مختلف اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی دچ ندادن رد لذا در صورت اهمیت

ار بحران خواهد شاد چرا که همیشاه حاشیه ها متن را تهدید می کنند و ناامنی در حاشیه ها طبیعتا در متن نیز اثر خواهد گذا  

 شت.

 قیقتح پیشینه  -3

برابر افزایش یافته است در حالی  0/1جمعیت آن  3113-31:2جمعیت جهان است و طی سالهای  پرایران شانزدهمین کشور 

اولین پژوهش . برابر بوده است که این امر خود موجب افزایش نرخ حاشیه نشینی می شود  1/0در جهان کمتر از  که این رشد 

انجام شااد که موضااو  انجام  3132در این حوزه توساط مرکز مطالعات موسااساه تحقیقات اجتماعی دانشااگاه تهران در ساال    

اهواز بوده است نتیجه آن در بردارنده ی  ،تبریز ،نشینان شهری پیرامون شهرهای تهرانو حاشیه گودنشاینان  مطالعاتی درباره 

که االب از شاهرها و روستاهای کوچک   ند کم درآمد بوده ا عمدتا گروه های  این مناطق این موضاو  بوده اسات که سااکنان   

در روستاها و تا نکته قابل توجه این اسات که این جمعیت اضافه شده عمد  . به این مناطق مهاجرت کرده اند آن شاهرها  اطراف

در ایران که توسط مرکز مطالعات و  نشینی  حاشیهنتایج بدست آمده از پژوهش  .طبق شاهرها مساتقر شده اند  کالن حاشایه  

میلیون نفر می  1/3شهر بزر  ایران حدود  32تحقیقات معماری شاهرساازی ایران انجام شاده اسات جمعیت حاشیه اطراف     

 (.316-31:831:6) میرزایی،باشد

هره گیری از اندیشه های اکولوژی اولین مطالعات جغرافیایی بزهکاری در شهرها به شیوه علمی از نیمه اول قرن نوزدهم و با ب -

اجتمااعی و کارهای اولیه کتله و گری شااارو  شاااد او در تحقیقات  خود به این نتیجه رساااید که جرم به عنوان یک پدیده   

 (89683121اجتماعی تابع دو متغیر زمان و مکان می باشد)کی نیا،
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نفر بوده و بر اساس  163گرفته است حجم نمونه  انجام 31:6بررسای حاشایه نشینی در نه شهرستان استان تهران در سال   -

یافته های پژوهش حاشاایه نشااینان مسااائلی همچون خرید و فروش مواد مخدر ،ایجاد مزاحمت ها،انوا  ساارقت ها ،نزا  های  

دساااته جمعی را از جمله جرایم شاااایع در مناطق حاشااایه ای مطرح کرده اند و معتقدند که بی اعتمادی میان اهالی مناطق 

 (.31:6شیه ای زیاد است )عبدل،حا

توسط جهاد دانشگاهی داتشگاه تهران در حوزه 31:3آسایب شناسی اجتماعی نقاط آلوده شهر تهران که پروژه فوم در سال   -

صورت گرفت و یافته های پژوهش بیانگر آن بود که آسیب های  163اساتحفاظی سارکالنتری های شهر تهران با حجم نمونه   

یاد ،توزیع مواد مخدر،ولگردی،تکدی گری،فروش ساای دی های ایرمجاز و اعمال ایراخالقی می باشااد و  اجتماعی شااامل اعت

   (.  3162آلونک ها و قهوه خانه ها و میدان شهر مهمترین مکان های تجمع افراد خالفکارند)شکیبا،

 روش تحقیق -4

های گذشته به جای مانده و جدیداً از است که از دورهدر این روش منابع اصلی مورد استفاده، کتب و مدارک منثور و منظومی 

شااود. اساانادی که در پژوهش های ضاابط وقایع تاریخی نیز در پژوهش اساانادی اسااتفاده میاسااالید، فیلم و سااایر تکنولوژی

رد ی موگران قبلگیرند عمدتاً شاامل اطالعات و نتایجی اسات که توساط نویسندگان و پژوهش   اسانادی مورد اساتفاده قرار می  

 (039. 31:1)ساروخانی8اندبحث فراهم گردیده

 عنوان یکی از اقسام تحقیقای بهخانهین جهت در این نوشتار تحقیق کتابهمپژوهش اسنادی اعم از اسنادی و تاریخی است؛ به

ها و ای از دادهاسنادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.یکی از انوا  فرعی پژوهش اسنادی عبارت است از تحلیل مجدد مجموعه

طور منظم آمار رسمی درباره انبوهی از های دیگر، بهها و سازمانشاده، توسط نویسندگان دیگر. حکومت نتایج تحقیقات گزارش

شاناسی مورد استفاده قرار  های پژوهش جامعهپایهو ایره عنوان  کنند؛ جمعیّت، جرم و جنایتهای اجتماعی منتشار می پدیده

د قرار داده و یا دوباره تحلیل کننگونه آمارها را مورد اساااتفاده هاای برگرفته از این توانناد داده هشاااگران میپژوو اناد. گرفتاه 

 .(032)همان،

 یافته های تحقیق -5

 تعریف حاشیه نشینی -5-1
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از این اسکان های شهری وجود دارد که هر  تعاریف متنوعی ان های ایر رسمی نشان می دهد که کمرور ادبیات مربوط به اسا  

 .اشاره می گرددتعاریف اشاره کرده اند که در این قسمت به مهمترین این  ها های این اسکان شی از جنبهبخکدام از آنها به 

سااکنان اسکان ایر رسمی به معنای اعم شامل تمامی کسانی است که در محدوده ی اقتصادی شهر ساکن هستند ولی ج   -3

 قطب های کنده و به سوی  زادگاه خویش و رفاه شهری این افراد را از  نشینی جاذبه های شهر . اقتصااد شاهری نشده اند   ذب 

) شوند مهاجرین روستایی هستند که به منظور گذراندن بهتر زندگی راهی شهرها می اصنعتی و بازارهای کار می کشاند و اکثر

 (.  3283196زاهدانی،

بها مکان آنها را اشغال کرده و آبدون اجازه و یا پرداخت اجاره افرادی شود که رسمی به نوعی اسکان گفته میاسکان ایر   -0

ا یتعریف فقط به جنبه ی فیزیکی اسکان ایررسمی پرداخته و تصرف عدوانی را ززمه . این قرار داده اند  خویش  نرا سارپناه 

 (.320831:3طباطبایی،)عسکری سکان ایررسمی دانسته است

شهری ساکن ا جامعه ایررسمی عبارت است از وضع زندگی تمامی کسانی که در  سکانا، متخصصین  عده ای از به نظر   -1 

در واقع کلیه کسانی که از حالت تول. برند از امکانات و خدمات در شرایط نامطلوبی به سر می ،بهره گیریند ولی از نظر درآمد

می گزینند و دارای یک زندگی حاشیه اسکنی بیرون آمده و به صاورت مازاد نیروی انسانی در حاشیه شهر  یدی گذشاته خود  

 ( .9883122)حسین زاده دلیر،ی هستند

 علل حاشیه نشینی -5-2

 و باز بودن زمین و هزینه ساخت و سازهای رسمی و گرانی اجاره ها رخانوا درآمد روسایکمی   -3

شود و هزینه شهرها می خویش و سرازیر شدن آنها به سوی  زادگاه های جب گریز سااکنان آن از  مو دافعه های مبدا  -0

 شودی باز بودن زندگی شهری موجب پدیدآمدن کانون های شهری می

منطقه شاهری و کاربری های نامناساب زندگی دیگر شهرها به صورت مناسب منطقه بندی و زمینه برای ساخ   فقدان  -1

 .و محالت زااه نشین به وجود می آیند مجازامناسب و ایر ت و سازهای ن

شهرها از  و مهاجرت افراد از روستا به شهر مهاجرت اعم ، نشینی است گیری حاشیهمهاجرت از عوامل موثر در شکل  -8

 .باشدمی مرکز آنداخلی شهرها به  هی کوچک به شهرهای بزر  و مهاجرت افراد از هست
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در گسترش آن نقش و تأثیر عملکرد ادارات و دستگاه های دولتی و عمومی  حداقل در شاکل گیری مناطق حاشیه نشین   -8

 (.:-283168)مهدیخانی،را نباید نادیده گرفت

 

 ویژگی حاشیه نشینان -5-3

نشده و پرورش یافته ابه سرعت ایجاد ای به موازات رشد بی رویه شهرنشینی در کشور سکونتگاه های نامتعارف و حاشیه   -3

 .د

به دلیل نداشاتن پروانه ساختمان و تبعیت نکردن از برنامه ریزی های رسمی شهرسازی ایجاد مسکن توسط حاشیه نشینا   -0

 .آورندهای نابسامان را به وجود مین شتابزده بوده و مجموعه ای از ساختمان

 .باشندجرین روستایی می با مهاو االنشین افراد کم درآمد و فقیر جمعیت مناطق حاشیه  -1

 (.3196تمایز دارند)زاهدانی،اقتصادی و اجتماعی با جمعیت شهری ، از نظر فرهنگی   -8

 )سازمان عمران و بهسازیکمبود امکانات شادید و خدمات زیربناهای شهری و تراکم بازی جمعیت  پایین ومحیطی با کیفیت-3

 (.30831:3شهری،

 (.33831:1)بریمانی،در شهرها هستند قرعامل توسعه فرهنگ ف -9

 ؟!اسکان غیررسمی تهدید یا فرصت  -5-4

د ،مشکالت و معضالت و روی دیگر آن توان ها و قابلیت هاست رو دارد؛ یک روی آن  ای است که دواساکان ایر رسمی پدیده 

معضالت فره، مواد مخدر و یا توزیع و فروش آن  به اعتیاد  ، جرم و جنایت8 ر یک طرف مشاکالت و معضاالت اجتماعی مانند   

فر ،ساختار مسکونی بی قاعده  8محیطی مانند  -های کالبدی ، آسیبکاهش عالقه به آموزش ، نگی مانند بی ساوادی فرهنگی  

فیک ترا دیدتش، نمای بدون ساازماندهی ساختمان ها و تاثیرات نامطلوب آن در سیما و منظر شهر ها  ، ساودگی سااختمان ها   

فزایا ، بیماری ها و  شی، مستعد شدن این نواحی به گسترش زباله و فاضالب خانگی  8 مانند ، آسیب های بهداشتی، شاهری  

افزایش بیکاری ها فقر ، افزایش  ، باشند گسترش مشاال ایررسمیای اقتصادی آسایب ه آلودگی صاوتی و   و  ش آلودگی هوا
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برخی صاحب نظران و مقامات مسئول فقط این روی سکه را  (.Taleshi ،2009 ،  1236است )دائمی و فصلی در شهرها ی 

ی مب از سر می نگرند و  ،ی بافت های مسئله دار که سرتاسر مشکل و تهدید استه دیده و ساکونتگاههای ایر رسمی را به اید 

از توان ها و قابلیت های موجود در این  وقات این باور الط را می پرورانند و اکثر ا عمدتا سئولیتی و در تالش برای رفع تکلیف 

بلمعضل اجتماعی  یا شهری نه معضل اجتماعات اسکان ایر رسمی  (. 09:831:0صرافی،)شوندبافت ها و اجتماعات اافل می

گر می پرسند که انضایی هرگز از خود قعلوم اجتماعی و  . های کم درآمد استوگروهتهیدستان راه حل بسایار مهم زندگی   که

) فقر، جرم ، شورش و ... ( این مسائل  وند، ش میهای کم درآمد شهری قادر به ساختن سرپناهی برای خود نو گروهتهیدستان 

که در آن زندگی می کنند دچار معضالتی  یدرست است که این سکونتگاه ها و ساکنین(.32831:2پیران،)دنچند برابر می شاو 

ماعاهای این اجت از جمله توان . باشند می فاقد هرگونه ظرفیت و تواناجتماعات  هستند ولی این بدان معنا نیست که اینگونه 

ی انساتوانند به سرمایه هادانش و مهارت می کسبکرد که در صورت  اشارهتوان به وجود نیروی انساانی فراوان و جوان  ت می

برای نمونه  . نیز دارند ای های مالی نهفتهسارمایه انسانی قابل توجه این سکونتگاه ها سرمایه  وجود در کنار . نی تبدیل گردند 

(. 09:831:0صرافی،)هزینه ای که این سکونتگاه ها برای خدمات و زیرساخت های شهری می پردازند میزان قابل توجهی است

از جمعیت و یاری نمودن آتوجهی  کردن شرایط سکونت برای حجم قالبفراهم های ایررسمی اهاز دیگر نکات مثبت ساکونتگ 

دگرگونی های شرایط بیرونی است تا از این طریق برای دستیابی به فرصت های شاان در قبال  سایب پذیری آها جهت کاهش  ن

برند سهم بازیی این که در فقر به سر میهمچنین ساکنان اسکان های ایررسمی با  .بهبود وضاعیت زندگی خود تالش نمایند 

کنند که به شهر نیز تعلق می معدارایی زیادی ج واموال در فعالیت اقتصاادی شهر ممکن است داشته باشند از طرف دیگر آنها  

 (.312831:3جواهری پور،)های محلی باید این دارایی ها را به رسمیت بشناسندمقامرو از این  ، دارد

 تعریف امنیت اجتماعیمفهوم و  -5-5

ذدر متون فارسی در ترجمه واژه م. امنیت اجتماعی در ادبیات اجتماعی و انتظامی مشکالتی وجود دارد  واژه سازی در معادل 

 8معادل به کار برده شده است که در واقع تفاوت های ماهوی با یکدیگر دارند 1از زتین به فارسی  کور

3- Social securaty  0معادل و ترجمه فارسی تامین اجتماعی  با - Community Security   ترجمه و معادل امنیت با

 .با ترجمه و معادل فارسی امنیت اجتماعی Societal Security -1  جامعگی 
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 3- Social securaty 8در مقابل خ فرد  تامین اجتماعی ترجمه شااده اساات در واقع حکایت از حف  ، که در برخی از متون

 د.زنمی م ا برای افراد رفآن ر طراتی دارد که اجتما 

 0- Community Security   8  ی به کار برده شده و نیس توساط تو  اولین باراین واژهCommunity   مجموعه ای از  را

عداین جمعی از تچن ع هستند که به تب ه عاطفی و دلسوزان، که با یکدیگر دارای ارتباط چهره به چهره مساتقیم   د دانافراد می

  مذهبی نامگروه قومی یا ،یک روستا  ، گروه دوستان، مصدام اجتماعی را خانواده  . تونیس د معدودی از افراد تشکیل می شود

 (.92831:0)نویدنیا،آنها از خطرات است حف  شافت و  مینگ نیس همان در واقع منظورتو . بردمی

1- Societal Securityامنیت  8 دهدقصد خود را از بیان آن چنین توضیح میو برای اولین بار این واژه را به کار برده  8 ویور

نظر از حف  سرزمینی و حاکمیت ملی بیشتر معطوف به تهدیدات خارجی آن است و به حف  حاکمیت و قلمرو نظر دارد صرف

است که امنیت اجتماعی به آن پرداخته است و  له ای مقوبه چگونگی زندگی و شابیه ساازی زندگی نیز باید نظر داشت و این   

313831:1)کالهچیان،دارد جامعه دهد و این واژه دزلت بر وجود امنیت در ساز و کارهای استمرار آن را مورد مداخله قرار می

-31:  .) 

اختصااا  Societal Securityیک بخش مهم از آن را به امنیت اجتماعی  « امنیت 8چهارچوبی برای تحلیل »بوزان در کتاب 

ص داده است . از نظر وی امنیت ملی از چند بخش اساسی تشکیل می گردد که یکی از آن ها امنیت اجتماعی است ،دیگر بخ

ش ها عبارتند از 8بخش نظامی ،بخش محیط زیسات ،بخش اقتصادی ،بخش سیاسی بدین ترتیب میان امنیت ملی و امنیت اج 

(. آنتونی گیدنز امنیت اجتماعی را شااامل تمهیداتی جهت حف  زندbid Buzan ،  1998، 95تماعی ارتباط ایجاد می کند)

 (.902831:1گی اعضای یک جامعه و سپس حف  راه و روش زندگی آنان می داند )گیدنز،

 ها های حاصل از حاشیه نشینی در کالنشهربحران  -5-6

وجود هرگونه امکانات رفاهی ،تفریحی،آموزشی،درمانی و خدمات شهری ااسکان ایرقانونی ،احداث بناهای ایراستاندارد ،عدم  -3

ز ویژگی های کالبدی این مناطق می باشاد که نشان می دهد که سبک و الگوی منطقه و ساختمان و مسکن بر الگوی جرم و ج 

 (.9983162نایت تاثیر دارد )پورموسوی و همکاران،

 د.زنمی مهفروشی که در نهایت به اقتصاد کالن شهری صدن کوپ 8ماننداشتغال حاشیه نشینان به کارهای ایر رسمی  -0
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کالنشهر می شود که این امر خ و دیگر ساکنان عدم وجود امکانات آموزشی حاشیه نشینان موجب شکاف عمیقی بین آنان  - 1 

ساز بسیاری ازمینه دتوانیگردد که معدم آگاهی و فرهنگ اجتماعی می، ود باعث مشکالت دیگری برای آنان مثل عدم تخصص 

 .بزهکاری گردد حتی  ز معضالت اجتماعی و یا

می گردد که می تواند تمام  ی مختلف های پایین بودن سطح بهداشت عمومی در این مناطق خود باعث بروز و یا انتشار بیمار  -8

 .جمعیت کالنشهر را تهدید نماید

با  د خود می توان اوقات فراات جهت پر کردن های مناسااب فرهنگی امهنبود برن ، بیکاری  قر، ف 8 وجود مشااکالتی مانند -3

دهد اعتیاد و خرید و فروش مواد اعتیادآور در میان جوانان نشان می قشار باشاد که تحقیقات   ث بروز اعتیاد در میان این 

382) میرزایی،باشدساکنین کالنشهر می کل تهدیدکننده سالمت اجتماعی امر حاشیه نشین بسیار شایع است که همین 

831:6) . 

این مناطق به دلیل ماهیت مناطق حاشیه ای همه می دانند که محل توزیع و مصرف مواد مخدر کجاست و یا چه کسانی  -9

آن را توزیع می کنند،دعوا و درگیری جوانان،ولگردی از جلوه های آسیب های اجتماعی این مناطق است که ارتباط معناد

 (.398-390831:6با فرهنگ ساکنان شکل دهنده کالبد ساختار مناطق حاشیه نشین دارد)رهنمایی و همکاران،ار 

در حاشیه بودن به گسیختگی از نظام ارزشی پیشین و احساس رهایی از کنترل اجتماعی شهری منجر می شود و نوعی   -2

آسیب های اجتماعی سبب اختالل در نظم و امنیت  دم انسجام و همبستگی را به وجود می آورد که عالوه بر قابلیت رشد

 (.009831:3عمومی می شود)نقدی،

حاشایه نشینان محیط شهر اصلی را دچار مشکالت اجتماعی مانند ناامنی و نظایر آن می کنند و به دلیل از بین رفتن ارز  -:

اده است که زندگی حاشیش های انسانی ،کجروی های اجتماعی رشد می کند و تحقیقات جامعه شناسی شهری نشان د

:33:831ه نشینی با افزایش جرایم رابطه مستقیم و نزدیک دارد و گاهی این ارتباط دوسویه است)حکمت نیا و همکاران،

6.) 

 بزهکاری  هدر سیاهجرم و افزایش نرخ  حاشیه نشینی  -5-7

ه طور مب)چه به طور دیده نشده باشد و دلیل این بزه دیدگی  بزهدر مناطق حاشیه نشین کمتر کسی است که حداقل یک بار 

چنین محله هایی ندانند.در چنین محله هایی همانقدر که امکان ارتکاب جرم در آن ززندگی در علت چه ایر مستقیم(ستقیم 
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می شوند یا اگر کشیاد اسات به همان مقدار رقم سیاه بزهکاری در آن موجود است بسیاری از جرائم یا در این مناطق کشف ن 

فروش م ،حمل و نقل مواد مخدرف شاوند عامل یا عامالن آن شاناسایی نمی شوند. نرخ سیاه بزهکاری در این مناطق بازست.   

نزا  های و ه امحل،ضرب وجرح های اخفای مال مسروقه  ، فیلم های مبتذل زیع تو ،سرد و گرم ، حمل اسلحه شاروبات الکلی  

91831:2مهاجرین،)اجتماعی کمتری در این مناطق برخوردار است قبح دیگر از انوا  جرایم که از دسته جمعی و بسیاری  ی 

ا دسته از اعمالیآن  خشونت: جرایم همراه با  -الف ند8 شوتقسیم می به سه دسته انوا  جرایم ارتکابی در این مناطق(. 98-

آمیز به عنوان واقعیتی بزر  از جمله جرایمی ایم خشونت جرا . همراه باشد و روحی آزار و آسایب فیزیکی   نوعی  سات که با 

از این دسته ه قتل، ضرب و جرح ، تجاوز به عنف ،کودک آزاری جرایمی مانند  . را از آن دارند اس سات که مردم بیشترین هر 

در محله هاونت آمیز .جرایم خشاستشده  گفتمان و دیپلماسی جانشین شهرها  حاشیه ها در به مراتب بیشتر خشونت . ستند

توان گفت خشونت در محله های حاشیه ای به طوری که حتی می رخ می دهد ی حاشیه نشین بیشتر از مناطق حاشیه گزین 

عدم امنیت عمومی و از آن به عنوان فاجعه  مساله موجب  در حالی که در مناطق حاشیه گزین این عادی است نهادینه شده و 

قد باز و هوش مجرم به ابزارهای ساختگی و  سلبه دلیل تو جرایم  این :جرایم نیازمند به حیله و نیرنگ -بیاد می شود. 

هامختص به برخی از مجرمین با ویژگیوی  قوی برای جلب اعتماد و اطمینان بزه دیده و در نهایت اافال و فریب رت محاوره 

ارمغان می آورد از لحا او به ی و روانی زیادی برای بزه دیده و خانواده با وجود آنکه صدمات روح یم باشاد این جرا ی ممتاز می

 انتقاد پذیری ،قدرت بازی سازگاری اجتماعی .به عنوان جرایم اقتصادی است تا در شاخه جرایم خشونت آمیز عرف بیشاتر  ظ 

ت تحصیالت باز موقعی،آن از ذکاوت مرتکبین  چون می باشد و  جرایم ظرفیت جنایی فراوان از خصاوصیات بارز فاعلین این  و 

مجموعه این استعدادها باعث شده است  .گذارندو سرنخی از خود بر جای می یکمتر ردپای، اجتماعی خوبی برخوردار هساتند  

موقعیت خاص و ویژه ای که یم به لحاظ این جرا : رفتاری -یم حالتیجرا  -جنهد. ها  که ساااترلند نام یقه ساافیدها را بر آن

هایی هستند اتکدی نمونه ، اعتیاد . شده است جرم انگاری  در آن قرار دارد و با توجه به بازخورد اجتماعی آن در ایران شخص

دیدگی با انوا  واکنش های اجتماعی در بزه که به لحاظ آینده نگری و کاهش ضااریب احتمال بزهکاری یا جرایم ز این دسااته 

از  . شوددیده می وفور مختص به حاشیه شهرها تنها نیست بلکه در متن شهرها نیز به  یماین جرا ندکشاور ما رو به رو می شو 

خرید و فروش و قاچام مواد مخدر و مشروبات الکلی و ر8 گیرند عبارتند از جمله جرایم دیگری که در این دسته بندی قرار می

 (.  23-20همان8)وانگردان
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 و حاشیه هااجتماعی آسیب های  -5-8

اسی از علوم زیستی گرفته شده است ،یعنی مطالعه بی سامانی ها و آسیب های اجتماعی مانند فقر، بیکاری ،آسیب شنمفهوم 

تبهکاری و ایره همراه با علل و شیوه های درمان آنان و همچنین شرایط بیمارگونه و نابهنجاراجتماعی را آسیب شناسی اجتما

 (.3683122عی می گویند )ساروخانی ،

 ،اعتیاد ،فحشا،خودکشی  چون سرقت،اجتماعی ها و نژندهای  نا هنجاری صور و انوا  همه  ، آسایب شناسان اجتماعی  به رام 

معلول ناسازگاری های اجتم ل ، بیماری یا اختال )کجروی( و چه در زمره و نظایر آن چه به مثابه انحراف  و وندالیسم الکلیسم 

های اجتماعی بررسی آسیب . یابدمی عود بیشتریمناطق حاشیه نشین  بر جامعه حاکم است و در اعی اسات که بر روابط فرد  

و،اعتیاد و فروش مواد مخدر ، بیکاری، فقر ، است که به اعتراف ساکنان این محالت  ه آندنهد در مناطق حاشایه نشین نشان 

 ، عالوه بر این هااست.  ها و انحرافات اجتماعیمودی از آسیبن، نشینی رو حاشیهدعوا و درگیری بسیار زیاد است از این لگردی،

همچنین وندالی فروشی ،دزدی و سرقت نیز به زعم ساکنان وجود دارد .  مراتب بعدی در این مناطق الکلیسام ، فحشا ، تن در 

تلفن و شکس های  ، تخریب باجهشکستن چراغ های خیابان ها و پارک ها عمدتا به صورت سم در مناطق حاشیه نشین شهر 

ی لوازم تفریح آن ها ،تخریب از بین بردن چمن  و شکستن درختان پارک ها ، سیم گوشی تلفن  و بریدن تن شایشه های آن  

از بین بردن مراتب  ،نویسی روی در و دیوار ، شعار پاره کردن صاندلی اتوبوس های شاهری   ، پارک ها و اموال و اماکن عمومی 

می ( بیان 3129صدیق سروستانی )به طور کلی همانطور که .  (38-3183160)نقدی،کندمود پیدا مین ...  فضاای سبز اطراف 

ندا کامالً تعلق و تمایلی ،هیچ یک به وابسته است و در عین حال  (روستایی و شهری )نظام فرهنگیدو حاشیه نشین به  ، کند

شود و نوعی می نجر شهری م کنترلیوغ  از  نسبی  احساس رهایی ،به گسیختگی از نظام ارزشی پیشین و در حاشیه بودن. رد

ل اختالسبب اجتماعی و قابلیت رشد آسیب های که عالوه بر افزایش استعداد  را به وجود می آورد عدم انساجام و همبساتگی   

در  نارضایتی عمیق نشین سبب ایجاد مشکالت مالی ساکنان مناطق حاشیه شود.  فقر فرهنگی و  در نظم و امنیت عمومی می

اجتماعی عمل  آشوب های برای ایجاد  تبارو بشکه تواند همچون میامر گاه  و این بین این بخش از قشرهای جامعه می شود 

ی دهد )نقدهای جنایت آمیز را افزایش مو خشونتنخواهد بود سایاسی   واکنش بینوایان بدون  تداوم فقر و فالکت زیرا  . کند
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همدیگر اسو عدم شناخت کافی از  ساکنان و فرهنگی ناهمگونی اجتماعی  آسیب ها دزیل باز بودن میزان از  (.3383160ی،

امحیط هتغییر هویت در  گم شدگی وو  شهرنشینزندگی روساتاییان   شایوه  های فرهنگی و تفاوت درهمراه با ناهماهنگیت . 

چنین محیط هدر  .کندپیدا میای فزاینده  ا در شهر ها رشد سعه خالفکاری ها و بزهکاری هو در نهایت تو ی نامانوس شاهری 

و در نتیجه  یابد میزان کنترل اجتماعی کاهش می وجود با توجه به محدود بودن ظرفیت امکانات و نهادها و سااازمانهای م ایی 

روز توسعه بیشترروزبه های اجتماعیدر نهایت ناهنجاری،قانون شاکنی و بی توجهی به ضوابط و  بی نظمی و اختالزت مختلف 

را در جامعه ا، جرم زایی خود دنبال یکی از صور سکونت است که به ،حاشیه نشینی در همه شاهرهای بزر   پیدا می کند. ی 

ازایی ر با افزایش جرمحاشیه نشینی  نشان داده است که زندگی جامعه شاناسی شهری   . مطالعات و تحقیقات دهدفزایش می

ف ان، نشینیتنو  پایگاه های قومی و زبانی حاشیه جمعیت ،بافت متراکم  (.31-3083126)توسلی، داردبطه مستقیم و نزدیک 

ناکا ا  ومی کنند همچنین به دلیل باز بودن ان مهیا رفتارهای انحرافی  را برای بروز  زمینه ، قر گسترده و تازه واردان ناشناس

هاتفاوت،باز است  گرایش به انوا  انحرافات اجتماعی استعداد  حاشیه نشین در بین مردم و سرخوردگی های اجتماعی   هامی

(. مها38383160)نقدی،کند دوام تر و با تر تواند بسیار وخیم می را  رفتارهای انحرافی حاشیه نشینانیاد ی قومی و فرهنگی ز

ب ارزش های اجتماعی شهر شوند باعث جذنتوانستند حالی که آن ها هنوز ارزش های پیشین در  جران به سبب سست شدن 

( .شهر با عدم تجانس و گوناگونی :312بروز ناهنجاری ها و کجرفتاری هایی در نسال جدید حاشایه نشینان می شود )معیدفر،  

را برای بروز رفتارهای آنومیک و هنجارشکنانه فراهم مزمینه  تنو  طلبی ، و یبزرگتعریف می شاود این مهم در کنار گمنامی ، 

 (.  302831:0نماید)نقدی،ی 

 کننده در تجلی بزهکاریعوامل جمعی تعیین -5-9 

توانند هر کدام به نوعی بر بروز بزهکاری در حاشیه نشین می ، عوامل جغرافیایی و فرهنگی اقتصاادی  عوامل  ،عوامل اجتماعی

 باشند8  ها موثر باشند که به شرح ذیل می 

 :عوامل اقتصادی   -الف 

 آن بر حاشیه نشین ها  فقر و فرهنگ حاکم بر   -3 

 عدالت اجتماعی و شکاف طبقاتی   فقدان  -0 
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 :عوامل اجتماعی  -ب

 محیط اجتماعی  -3 

 عدم تعلق خاطر و وابستگی به محل سکونت  -3-3

 دسترسی به بزهکار و اسباب بزهکاری  -0-3

 خانواده های حاشیه نشین بزهکار  -0

 عتیادا ،بیکاری ،مهاجرت  -1

 عوامل جغرافیایی  -ج

 وی برخورد با شرایط ج زهکاری در جلوه های ب  -3

 موقعیت مکانی و سوم الجیشی حاشیه شهرها   -0

 عوامل فرهنگی -د

 محله های حاشیه نشین پایین بودن سطح فرهنگی عمومی   -3

 و ارتباط جمعی ه ای اثرات وسایل رسان  -0

 عوامل سیاسی -ه

 جرم انگاری های بی حاصل  -3

 مسئوزن در حاشیه شهرها برخورد  نحوه  -0

  (.310-32:831:2مهاجرین،کمرنگ بودن حضور ابزارهای کنترل اجتماعی ) -1

 نشینی و امنیت اجتماعیحاشیه -5-11
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د)صالحی امیری و خدایآشوب های اجتماعی می تواند به مثابه یکی از پیامدهای اسکان ایررسمی از دید امنیت نگریسته شو

پایین آمدن ضریب امنیت اجتماعی در شهرها است پایین بودن سطح  ،یکی از پیامدهای نامطلوب حاشایه نشاینی   .(31:6ی،

مواد م ،فروش فروش، کوپن فروشی  همچون دستفقدان مشاال تخصصی در مقابل مشاالی ی، فرهنگ سنت ،ساواد مهاجرین 

در همه این موارد به نوعی  8ایدز و ...... های اپیدمی مانندگسترش بیماری ، فحشا ، دزدی جنایت ،فروش مشروبات الکلی ، خدر

شود اما به نوعی این افراد بیکار که دنشین وجود دارد این امر به ظاهر مشکالت مناطق حاشیه شهر پنداشته میفضاای حاشیه 

اقتصادی و اجتماعی  از جنبه و را ناامن کرده شهری  ل فضای کها آلوده به رفتار شکنی و هنجارشکنی هستند  سات االب آن 

حرکات و  عمال ایجاد فضایی برای نگهداری آنها از یک طرف و ا و  به کارگیری نیروهای کاردان در برابر هنجارشاکنان  وجب م

 یز ن ت ملی و منطقه ای رارفتارهای نامطلوب در ساطح گسترده نه تنها امنیت اجتماعی مردم را تهدید می کنند و چه بسا امنی 

در سطح شه جداگزینی تحصیل کرده ها در ابتدا با پدیده ی و  طیف مرفه شهرینشینی با گسترش حاشیه . االبا سوال ببرند

   (.96831:2بهرامی،)کنندمهاجرت می ی ر و سپس از فضای شهر

یخته بضایی آمو ففرهنگی ،اقتصادی  ،اجتماعی توان بیان کرد که حیات حاشیه نشینان در حوزه های گوناگوندر مجمو  می 

های فاق چرخ .خروج از جامعه فراهم میکندو ناامن شدن رفتار های نا بهنجار  شکل گیری برای  راناکارآمدی است که زمینه  ا 

ی برای خرحرکت تدریج. اجتماعی و فقر فضایی به یک راهکار جامع و مشارکتی نیازمند است ،فقر اقتصادی  ، فقر ر فرهنگی 

3161)توانگر،تاثیرات قابل توجهی خواهد گذاشت چرخ هاست امنیت اجتماعی که محصول همین مذکور ، بر های وج از چرخ

در دنیای امروز هیچ جامعه ای را نمی توان یافت که در برابر کج روی ها ،کنش های نابهنجار،آسیب های اجتمااعی و جارایم   (.

. زیرا آسیب شناسان اجتماعی و نهادها و سازمان های متولی نظم و امنیت از واقعیت آگااه  مختلف ، از خود واکنش نشان ندهد

اند که کنش های کج روانه و رفتارهای مغایر با ارزش ها و هنجارهای جامعه نه تنها امنیت اجتماعی را دستخوش اختالل مای  

و منزلت نهادها و نیروهای متولی نظم و امنیت جامعه سازد بلکه اعتماد عمومی را در جامعه متزلزل می سازد و همچنین شان 

امنیت اجتماعی محصول و برساخته اجتماعی است. در رویکردهای نوین ،امنیت اجتمااع (.318831:6)آهی،را کاهش می دهد 

ر وای به سخن می آید و نشان دهنده شکلگیری آن در بطن جامعه و روابط ساختاری و ایرساختاری حاکم بر آن می باشاد. د 

قع امنیت اجتماعی در وهله اول باید زندگی افراد را تضمین نموده و خطراتی که امکان زندگی اعضای یک جامعه را به مخااطر 

 نماید  ه می اندازد را از میان ببرد و در وهله دوم راه و روش زندگی آن ها را حف 

(63-90، 2009 ،kolahchian) 
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 :ساماندهیها و راهکارهای مفروض سیاست -5-11

 8راهکارهای ساماندهی در این راستا چهار راه حل ذیل پیشنهاد می گردد

و  همکاری مردم، زمین بر این راهکار ضمن رسمیت بخشیدن به مالکیت ساکنین 8 بهساازی فضاهای حاشیه نیشین    -3

 .های دولت باید مدنظر باشدمساعدت

رسمیت دادن به ساکنین  ضمن  تخریب و نوسازی منطقه  بهسازی(88 )در صورت عدم نوساازی فضاهای حاشیه نشین  -0

 8 که به دو صورت قابل بررسی و اجرا است

 استفاده از مساعدت های دولت با تاکید بر خودیاری مردم  8 الف 

سکن اجاره م ، ها و منابع مالی بخش خصوصی جهت بلند مرتبه سازی و ارائه تسهیالت جهت رهناستفاده از پتانسیلب8 

 برای مالکین در طول دوره بازسازی اماکن  

 اسکان و حف   حاشیه نشین نوسازی فضاهای  یا در صاورت عدم امکان بهسازی   8جایی و اساکان در مکان جدید جابه -1

دمساع ،در این راهکار. در فضایی دیگر بپردازیمجدید جمعیت نوسازی و اسکان ، آماده ساازی   تخصایص ،  در آنها باید به

 .ای دولت بسیار حائز اهمیت بوده است و بر خودیاری مردم هم تاکید می شودهت

 (.380-383831:6)میرزایی،های ززم برای بازگشت افراد به موطن اصلیایجاد زمینه -8 

 گیرینتیجه -6

ه لحاظ دافعبه همراه رفاه و افراد گریزان از روستاها به کار ر پا و تاریخی مهاجرت جمعیتی جویایدیجریان  جزء حاشیه نشینی 

تا زمانی که حاشیه ها  . چیز دیگری نیستشهر ، از درون کالنشهرها به حاشیه  قرا موجود در آن و نیز پس رانده شدن ف های 

یده نگریتاریخی این پد هینپدیده ناهنجار و ناپذیرفتنی است ولی زمانی که به پیش ، حاشیه نشینی در برابر شاهرها قرار گیرد 

بغرنج  مشکل ترین و شاید پر حاشیه نشینی یکی از سخت ترین و . ساته شود باید آن را یک جریانی دایمی و ماندگار دانست  

حاشیه ها و سکونتگاهها است . و تالش رک از تح عمیقی خود دارای زیه های  بطن ترین اشاکال زندگی شهری است که در  

  آسینواقابلیت بازیی برای ا این مناطق  در کالنشهرها خواهند بود ژه ی ایررسامی پاشنه آشیل مدیریت شهری جدید به وی 

هم . حاشیه نشینی توانند هستی و حیات یک شهر را نیز تهدید کنندتوجهی میمسایل اجتماعی دارند و در صورت بیب ها و 

فرهنگی حا  -و شرایط اجتماعی نو  زیستگاه ها شیوه ی زندگی ساکنین این  (.1383160)نقدی،وزی اسات امر شاهرهای   زاد
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یحاشیه نش یم شان توام با خشونت و اعمال زور باشد. ها بیشتر جرا حاشیه نشین کم در این محدوده ها سبب شده است که 

دسته جمعی ،اخاذی ،قتو درگیری    نزا چون ونت آمیز همو برخی جرایم خش یم حالتی جرا یم را مانند نی دامنه برخی جرا

اقتصادی  یم جرا ، در مقابل. رسیده است  اشبا  و به حد فوم  ه تعادل خارج کرداز حد مکودک آزاری و همسرآزاری رال عمد،

چاره جویی دشواری های می باشد.  که باید انتظار داشتاسات  کمتر از میزانی  این مناطق حتی و نیرنگ درعه نیازمند به خود

همه جانبه ر ، آنها امری ضروری است که اقداماتی ویژه رشد محالت همزمان با پیش نگری مشکالت آتی ناشی از  کنونی این 

ر د طلیعه ی درخشانی اتخاذ رویکرد توانمندساازی و مدیریت در این ساکونتگاه ها به جای رویکردهای قبلی    . کندا طلب می

مدیریت امنیت اجتماعی در سکونتگاههای ایر رسمی به عنوان یک  . و برنامه ریزی شهری محسوب میشودها گذاریسایاست 

پارادایم جدید مطرح است که در عرصه های جهانی نسبت به سایر رویکردها موفقیت و اقبالی به مراتب بیشتری را کسب نمود

تی امنی -ر حاشیه شهرهای بزر  به صورت معضلی انتظامیسیاسی د ، اقتصادی ،نبود تعادل و همگونی های اجتماعی .ه است

رمجو ابزار آزت نوین  با گسترش جرایم در آمده است که مهاجرت های اولیه باعث شده که امکانات محدود پلیس و گسترش 

واد م قتل،جعل ،،کالهبرداری ،سرقت  ،خانوادگی یمی مانند اختالفات جرا روزافزون فاصله یابد و همچنین افزایش مان بسایار  

ا وی این موضو  می تواند شهرها را به س .مخدر مفاسد اجتماعی و مشکالت عمده ای را برای شهرهای بزر  پدید آورده است

ا ،ناامنیاجتماعی انضباط  اکولوژیکی مهاجران به حاشیه کالنشهرها به هم ریختگی ساوم دهد ،هجوم  منیت اجتماعی ناپایدار 

یکی از مسایل مه . به مخاطره انداخته است اجتماعی را فقر و گرفتاری های اقتصادی و در نهایت امنیت جتماعی و اخالقی و 

اعم ازسرو تخلفات  یمجرا بخش اعظم. هاست  تهدید امنیت آن فراهم آورده استحاشایه نشینی برای شهرهای بزر   ی که م

وضعیت کاری بد و به تب ، نداشتن اشتغال . گیردصورت می و نزا  و درگیری در این مناطق فحشا فروش مواد مخدر و  قت ، 

نشینان برای گذراندن زشود حاشیهو باروری باز سبب میپایین سطح سواد ،   آن نداشاتن درآمد ثابت برای گذراندن زندگی  

حا و بزهکاری ها در مناطق جرایم همه  ریشه آورند و آنچه مسلم است ی ندگی خود و خانواده به رفتارهای ضاد اجتماعی رو  

ا گذاری اصولی در این مناطق طبیعتریزی و سیاستبدون توجه به برنامه است.  یافتگی اجتماعینو سازمان  شیه نشین در فقر 

 .نیز خواهد رسیدناامنی به متن شهر این  ناامن خواهد بود و حاشیه نشین  مناطق 

خاکستری( ،فاتئوری شهر )ناموزون روح و  اسی بسیاری از جمله طراحی بیبیماری های اس نشینی در ایران دچار الگوی شاهر 

شهرها و حتی عدم مشارکت شهرو شهری صله زیاد بین مناطق در برخورداری از خدمات شهری ، رشد خارج از اراده مدیریت 

ا(.0183160نقدی ،)دانندمیخود ن انهنشینان در شهر است آنها شهر را خ حاشیه شود اگرچه خانه گفته می ندان شاده است.  
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تحمیل هزینه های سنگین برای حل محیط زیست و مخاطره انداختن  سکان ایررسمی به سبب ایجاد فقر و گسترش آن و به 

 ژه ای وینیاز جدی به اتخاذ تدابیری  انسجام جامعه شهری تلقی شده به گونه ای که برای پایداری و  ،تهدیدی جدی مشکالت 

 .دقرار گیردولتمردان جلوگیری از گسترش آن در آینده بایستی در دستور کار مدیران و برای ساماندهی وضعیت کنونی و 

 

 ات:پیشنهاد-7

ختلم حی اجتماعی و فرهنگی نوا ،مشارکت اکثر مردم در تصمیم گیری درباره توسعه شهری و توجه به نیازهای اقتصادی  -3

 ف شهر

اوباش و مجرمین سابقه دار در این مناطق و تشکیل شناسنامه برای نامبردگان و تحت کنترل قرار دادن شاناسایی اراذل و    -0

   آن ها از طریق احضارهای اتفاقی به مراجع انتظامی

 برای پیشگیری و ساماندهی مسئله تالش جدی پذیرش و ،به رسمیت شناختن مسئله -1

توانمند سازی مر اجرای  شهری وحاشیه های توسعه اجتماعی  به با برخوردی منطقی  ی،هایاتخاذسیاستمسئوزن باید با  -4

 م با نگاه به تجارب جهانی کمک کنند د

 خدمات مشاوره ای و مددکاری برای مهاجران و تازه واردان   -3

یس در ایجاد کالنتری دوضعیت امنیت عمومی در حاشیه ها پایین تر از مناطق دیگر شده است بنابراین حضور جدی تر پل -9

 ر حاشیه باعث افزایش ضریب امنیت در این مناطق می شود 

مبارزه جدی تر ، ایرقهری و ریشه ای با مسایل اساسی مورد توجه آنان یعنی فقر ،بیکاری ،اعتیاد و ولگردی و آسیب های ا -2

 جتماعی  

 ساکنین مناطق حاشیه نشینایجاد فضاهای تفریحی و فرااتی سالم جهت پرکردن اوقات فراات  -:

امنیتی از طریق ایجاد کالنتری ها و مراکز انتظامی و حضور مرتب گشت  –باز بردن ضریب امنیتی توسط مراجع انتظامی  -6

 های سیار در محالت و معابر
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 ارتباط تنگاتنگ مسئولین ذیربط در مدیریت شهری با نیروی انتظامی به صورت جلسات ماهانه -32

 

 

 

 منابع-8

آهی،پرویز،ذوقی،لیالو آجیل چی ،بیتا ،رابطه آسیب های اجتماعی با امنیت اجتماعی با تاکید بر پدیده اعتیاد،فصلنامه  .3

 .31:6پژوهشی انتظام اجتماعی،سال دوم،شماره دوم،پاییز و زمستان -علمی

و بلوچستان،سال دوم،( حاشیه نشینی، مجله جغرافیا و توسعه دانشگاه سیستان 31:1بریمانی،فرامرز،نصیری،یوسف) .0

 .1شماره 

(عوامل موثر بر شکلگیری حاشیه نشینی و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی مطالعه موردی شهر 31:2بهرامی،رحمت اهلل،) .1

 سنندج،فصلنامه شهرسازی مسکن و محیط روستا .

یان نامه کارشناسی (.ساماندهی اسکان ایررسمی نمونه مورد مطالعه کوی فاطمیه شهر زنجان،پا31:1بیگدلی، داوود) .8

 ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه زنجان.

(. شهر در جهان توسعه،ترجمه کیومرث ایراندوست و دیگران،انتشارات سازمان شهردار31:8پاتر ،رابرت،بوسلی ایوانز) .3

 ی ها و دهیاری های کشور.

اه حل )بخش نخست(،نشریه هفت شهر،شمار(. از اسکان ایررسمی تا اسکان یابی در جستجوی ر31:2پیران ،پرویز) .9

 .01ه

 .13و 12(. توسعه برونزا وشهر،بخش اول و دوم ،اطالعات سیاسی و اقتصادی،شماره:319پیران،پرویز) .2

(کلید گم شده امنیت اجتماعی در سکونتگاه ها3161توانگر،فاتح،قاسمی،رامین،رجبی گیالن،نادر و خرمی راد،حمید) .:

 اه،فصلنامه مددکاری اجتماعی.ی ایررسمی دولت آباد کرمانش

 (.جامعه شناسی شهری ،تهران8انتشارات دانشگاه پیام نور.3126توسلی ،االمعباس) .6

 (. جامعه شناسی شهری،تهران8انتشارات پیام نور.3126توسلی،االمعباس) .32
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 .9دوم،شمارهپژوهشی رفاه اجتماعی ،سال –(. چالش جهانی فقر شهری ،فصلنامه علمی 31:3جواهری پور،مهرداد،) .33

(. حاشیه نشینی در جستجوی مفهوم،مجله اطالعات سیاسی و اقتصادی ،سال پنجم،شم3122حسین زاده دلیر،کریم) .30

 .6-:اره

 (. اسکان ایررسمی و امنیت تصرف،تهران8آذرخش.3162داداش پور،پرویز،علیزاده،بهرام ) .31

،چکیده مقازت همایش  3828و چشم انداز (.پلیس ،امنیت و آسیب های اجتماعی ::31ذوقی،لیال،کریمی،روح اهلل) .38

 .تهران8سازمان مطالعات و تحقیقات ناجا.3828لمی پلیس ،امنیتو چشم انداز 

( تحلیل نقش مهاجرت در زمینه سازی برای پیدایش آسی31:6رهنمایی،محمدتقی،محمدپور،صابر و اسکندر،حاف ) .33

 انسانی،سال سوم ،شماره اول. ب های اجتماعی شهرنشینی شتابان در ایران،فصلنامه جغرافیای

 .26-21(. حاشیه نشینی در ایران،انتشارات دانشگاه شیراز،صص3196زاهد زاهدانی،سیدسعید) .39

 (.درآمدی بر دایره المعارف علوم اجتماعی،انتشارات کیهان.3122ساروخانی،باقر.) .32

شک ،فصلنامه دانشگاه آزاد اسالم(. بررسی عوامل واثرات موثر بر حاشیه نشینی در شهرستان اندیم3162شکیبا،زهره) .:3

 ی واحد شوشتر. 

(.ویژگی ها و پیامدهای اسکان ایررسمی و حاشیه نشینی ،کتاب ماه علوم 31:6صالحی امیری،سیدرضا،خدائی ،زهرا) .36

 .10اجتماعی،شماره

 .009-362(،3):(. انسان و شهرنشینی ،مطالعاتجامعه شناختی،3196صدیق سروستانی،رحمت اهلل.) .02

(. بازنگری ویژگی های اسکان خودانگیخته در ایران،در جستجوی راهکارهای توانمندسازی،مجمو31:0ر)صرافی ،مظف .03

 عه مقازت سمینار حاشیه نشینی و اسکان ایررسمی،دانشگاه علوم بهزیستی .

 (. بررسی اثرات موثر حاشیه نشینی بر جمعیت ،فصلنامه دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن.31:6عبدل،سعید) .00

(. بررسی اجمالی از پدیده های پیرامونی و یا حاشیه نشینی در ایران ،فصلنامه هفت 31:3ری طباطبایی،اسداهلل)عسک .01

 .:شهر،سال سوم،شماره

 (حاشیه نشینی شهری، اصفهان، دانشگاه اصفهان.3160علیزاده اقدم،محمدباقر،ربانی،رسول) .08

 نشگاه تهران.(،مبانی جرم شناسی )جلد دوم(،انتشارات دا3121کی نیا،مهدی) .03
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