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 حاشیه نشینان شهریجامعه شناختی جرایم اجتماعی در بین  تبیین
 

 

 

 
 سیده زهرا حسینی اشلقی، 

 

 

 

 کارشناسی ارشد جامعه شناسی واحد تهران مرکزی

   

 

 
، پدیده حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی در مادر شهرها و کالن شهرها امری در جهان امروز :چکیده

رویه های بیهای فرا روی مدیریت شهری است. آهنگ شتابان مهاجرتاجتناب ناپذیر و از جمله چالش

از روستا به شهر، عالوه بر دامن زدن به نابسامانی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حاشیه نشینی 

-ن تغییر مکان میهای آشهری را نیز پدید آورد. در واقع فقر روستایی به فقر شهری با کلیه محرومیت

های های داخلی و افزایش سریع جمعیت شهرها ، به پیدایش صورتدهد. شتاب گرفتن مهاجرت

های انحطاط یافته های شهری و نیز در بافتگوناگون حاشیه نشینی در داخل محدوده و خارج از محدوه

ها ماعی و فرهنگی موجود نابرابریاجت -رشد نامتعادل اقتصادی انجامد.و فقیرنشین شهرهای بزرگ می

شود و در پی آن گروههای متعدد روستائیان به و عدم توازون جغرافیایی )فاصله شهر و روستا( می

شوند بلکه در جامعه و فرهنگ های اقتصادی مولد شهری نمیشهرها مهاجرت و نه تنها جذب فعالیت

نمایند. حاشیه گاههای غیررسمی میسکونت شهری نیز ادغام نشده و به جدای گزینی مکانی و ایجاد

ریزی، کنترل و رعایت ضوابط و مقررات شود که بدون برنامهنشینی به بخشی از توسعه شهری اطالق می

-ای از مردم که عمدتاً فقرا و اقشار کم درآمد شهری و مهاجران روستایی میشهرسازی توسط توده

ن نرخ جرایم و بزهکاری به علت تراکم باالی جمعیت، فقر شود. در محالت حاشیه نشیباشند، ایجاد می

همچنین رهایی ها اجتماعی،تضعیف پیوندهای اجتماعی وختارها و ایجاد گسستفزاینده، شکستگی سا

دهند که مناطق نشان می این تحقیقشود. ، باال ارزیابی میز فشار افکار عمومی و کنترل رسمیافراد ا

محیطی و وجود عناصر نامساعد و همچنین به دلیل بافت ناهمگون حاشیه نشین به دلیل شرایط 

 شوند.اجتماعی و فرهنگی از جرم خیزترین مناطق شهری محسوب می

 ان شهریحاشیه نشین رشد جمعیت، مهاجرت،جرایم اجتماعی،  شهرنشینی، کلیدواژه:
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 مقدمه

( 551: 5831سن، اری در روستا خیلی باالتر است. )گتبهکاز دیرباز ثابت شده است که تبهکاری در شهر به نسبت           

مطالعه نواحی و مناطق حاشیه نشینی و سکونت گاه های غیررسمی که از آن تحت عنوان چالش شهری نام می برند، از جمله 

است.  مباحث و موضوعاتی است که در صدر مسایل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جهان، به ویزه در ممالک در حال توسعه

حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی ، مسأله ای گذرا و با ابعاد محدود نبوده و توافقی بر بقای باز تولید و بسط آن وجود دارد که 

 های متداول شهری است و رهیافت ها و اقدامات نوینی را می طلبد. حاکی از عدم کفایت راه حل ها و سیاست

 (1: 5835)صرافی، 

زاییده رشد شهرنشینی ناهمگون است. فقر اقتصادی و عدم دسترسی مهاجران به مشاغل متعارف  حاشیه نشینی          

هایی را برای زندگی برگزینند که اغلب فاقد هرگونه تسهیالت شهری هستند و عمدتاً شود آنان مکانرسمی شهری موجب می

عای غیرقانونی است اطق شهر مخفی گاه انواع فعالیتشوند. این مناطق بیش از سایر منغیرقانونی و خارج از ضوابط ساخته می

 و اغلب با جرایم بیشتری نسبت به مناطق درونی شهر رو به رو هستند.

حاشیه نشینی عالوه بر اثرات کالبدی و فیزیکی و ایجاد ناهمگونی در سیمای شهر، دارای تأثیرات اجتماعی و فرهنگی           

فرهنگی از جرم خیزترین  -هد که مناطق حاشیه نشین به دلیل بافت ناهمگون اجتماعیدنیز می باشد. تحقیقات نشان می

افراد  می برند. نام « جزیره های آسیب» نشین به عنوان  شوند. از این رو است که از مناطق حاشیهمناطق شهری محسوب می

ر ارائه می شود، پیوند دارند و در دامنه ی در این مناطق، با الگوی مج رفتاری که توسط والدین، همساالن و همسایگان فقی

وسیعی از رفتارهای آسیب زا شرکت می کنند و اط آن هویت می گیرند. از همین رو، انحراف شیوه ی زندگی و شیوه ی حل 

ند. مسائل این گونه افراد و نه تنها بهنجار بلکه الزم تلقی می شود و کسی اصالً در مورد پرخاشگری خود احساس گناه نمی ک

(Wolfgang & Ferracuti 1967)  یکی از مهم ترین اوصاف نواحی حاشیه نشین وجود خرده فرهنگ های منحرف در

این مناطق است. بخش مهمی از رفتار انحراف آمیز معموالً در چهارچوب یک گروه منحرف انجام می گیرد. چه، غالباً، مردمی 

منظور دوگانه ی حمایت متقابل و فراهم آوردن تسهیالتی برای ارتکاب که در انحراف خاصی با همدیگر اشتراک دارند، به 

 (.561: 5831اعمال خالفشان، گرد هم می آیند )کوئن 

ریزی، هدایت، کنترل و شود که بدون برنامهریزی شهری، حاشیه نشینی به توسعه شهری اطالق میاز دیدگاه برنامه          

 شود.مردم ایجاد میبدون رعایت مقررات شهرسازی توسط 

جرم، به هر فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون مجازاتی برای آن تعیین شده باشد و نوعی آسیب یا خسارت را           

اند که در های اجتماعیجرایم شهری، آن بخش از ناهنجاری (53: 5831)منصور  همراه خود داشته باشد، اطالق می شود.

های ساختاری و تشدید مشکالت ناشی از آنها پدیدار گشته و در سطوح مختلف خود موجب آسیبنتیجه پیدایش شهرنشینی 

 شوند.و کارکردی برای جامعه شهری می
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 سؤاالت تحقیق

چه نسبتی بین  -1حاشیه نشینی چیست و چگونه تبیین می شود؟  -5سؤاالت اصلی این تحقیق عبارت است از:           

ای باید برای کاهش میزان جرم در مناطق حاشیه نشینی چه سیاست های پیشگیرانه -8د دارد؟ حاشیه نشینی و جرم وجو

 اتخاذ نمود؟

 روش تحقیق

ری اطالعات، به اجراء در آمده است. ابزار گردآو (documentary)با استفاده ازروش تحقیق اسنادی  تحقیقاین           

 بوده است. (documents)مبتنی بر اسناد و مدارک  (Secondary data)های ثانویه داده 

 

 تیپولوژی حاشیه نشینی تعریف و

ها شود. سکونت در شهر آثاری بر زندگی فردی و جمعی انسانفرهنگ در آن نمایان می شهر مکانی است که پیچیدگی          

شناسی شهری شهر بوده است. از دیدگاه جامعهگذارد که از حدود دو قرن پیش تاکنون، موضوع تأمل اندیشمندان اجتماعی می

گیرد و شهرنشینی مرحله گذار از اجتماع به عنوان یک محیط مخلوق و یا یک محصول اجتماعی، مورد توجه و مطالعه قرار می

را که شود. شهر تولیدکننده فرهنگ است چهای خونی به جامعه سازمان یافته مبتنی بر قراردادها خوانده میمبتنی بر علقه

 کند.های خاصی از زیستن، کارکردن، رابطه برقرار کردن و مصرف کردن را بر ساکنانش عرضه میمحیط شهری شیوه

گردد و شهر برخالف روستا متشکل از اقوام گوناگون است؛ مکانی است که تبادل فرهنگی گوناگون ممکن می          

(. هر شهری که 5813گیرند )ممتاز، فریده، فاوت در شهر شکل میهای متیکپارچگی ذهنی ضعیف شده و به تدریج شخصیت

کند، کالن شهر نامیده می ای در فضاهای اطراف خود پراکنده شده است و فراتر از هسته اولیه خود حرکت میبطور گسترده

(. به قول 5363، ترین سیستم اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی را در خود جای داده است )گاتمنپیچیده« کالن شهر»شود. 

ترین مسائل زندگی مدرن هستند که شخصیت فردی را شدیدا تحت فشار جامعه شناسان آلمانی ، کالن شهرها مرکز پیچیده

کشاند. پدیده کالن شهرها در جوامع درحال توسعه با فقر، جمعیت و سوداگری تازه دهد و او را از این سو به آن سو میقرار می

 ه است.به دوران رسیده همرا

های قومی عدم تجانس و ناهمگونی شهرها به دلیل هجوم مهاجرین و مردمانی با ریشه عدم تجانس و ناهمگونی شهرها          

و فرهنگی و نژادی مختلف و با سطح زندگی متفاوت است که موجب بروز ناهماهنگی و تضاد در درون شهرها شده و زندگی را 

هنجاری در شهرها توسعه یا بی« آنومی»کند. در چنین وضعیتی سامح بیشتری را طلب میدر عین تنوع دشوارتر ساخته و ت

کند. همین امر موجب توسعه و رشد زندگی تضعیفی و غیر شخصی کمک می« انسجام مکانیکی»یابد و به تضعیف می

دهد و به دنبال خود آسیبهایی مختلف یشود و نابرابریها و تضادها را افزایش مقشربندی و انشقاق گروهها و فاصله اجتماعی می

     یابد. اجتماعی در شهرها گسترش می
اند جذب نظام اقتصادی، حاشیه نشینان کسانی هستند که در شهر سکونت دارند ولی به علل و عواملی نتوانسته          

 (581: 5861 اجتماعی و فرهنگی شهر شوند و از خدمات شهری بهره مند گردند. ) عابدینی در کوش،
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اگرچه به نظر می آید مهاجرت عامل اصلی شکل دهی و رشد مناطق حاشیه نشینی در شهرهاست، ولی واقعیت این           

است که بخشی از حاشیه نشینان ساکنین همیشگی شهر می باشند که به علت فقر اقتصادی در واحدهای مسکونی غیر 

می کنند؛ واحدهایی که بعضاً از حداقل امکانات و ملزومات بهداشتی و رفاهی  متعارف ، غیر استاندارد و غیر رسمی زندگی

 محروم می باشند. 

از حاشیه نشینی ارایه می دهد ساختمان و یا بخشی از هشر است که در آن ویرانی،  "جارلز آبرامز"تصویری که           

فقدان آسایش الزم و خطرات ناشی از عوارض طبیعی نارسایی عرصه خدمات درمانی ، تراکم جمعیت در واحدهای مسکونی، 

 (15: 5861دیده می شود. )شکوهی، 

پی فول معتقد است که مناطق دارای نرخ باالی بزهکاری از ویزگی های خاصی چون، بی ثباتی جمعیت، تنوع نژادی،           

   (Pfohl, 1984: 149-150)جابجایی مکانی رو به تزاید و فقر اقتصادی برخوردار می باشند. 

های محلی و تضعیف موانع و مناهی گروه اولیه زیر نفوذ محیط شهری را تا حد زیادی پارک، از بین رفتن همبستگی          

پارک انسان حاشیه نشین را شخصیّتی می داند که از حاصل برخورد با  داند.عامل افزایش جرم و جنایت در شهرهای بزرگ می

ای در زمان واحد نسبت به نماید. به نظر پارک، چنینی موجود دو رگهمتفاوت و احیاناً متخاصم ظهور می پیوند و نظام فرهنگی

داند. ) هر دو نظام احساس همبستگی و تعلق دارد، ولی درعین حال خود را نسبت به هیچ کدام، کامالً متعلق و متمایل نمی

 (15: 5863انصاری، 

حاشیه نشینی  -1حاشیه نشینی بومی  -5ونت اولیه، به سه دسته طبقه بندی می شوند: حاشیه نشینی از نظر سک          

  .حاشیه نشینی دو گانه -8غیربومی 

حاشیه نشینی بومی، شامل آن دسته از حاشیه نشینان است که غیر مهاجراند. اینها از بدو تولد تاکنون در منطقه           

نشینان غیر بومی، شامل مهاجرانی هستند که از روستاها و شهرهای دیگر کشور به این حاشیه نشین سکونت دارند. حاشیه 

حاشیه نشین دوگانه، فردی است که از کشوری دیگر به کشور دیگر رفته است. این افراد عمدتآً از  مناطق کشیده شده اند.

 اند. افغانستان و کشورهای عربی به ایران آمده

 ها هم بر دو نوع است: نظر جنبهحاشیه نشینی از           

-های اجتماعی مثل زبان ورفتار، احساس حاشیهحاشیه نشینی اجتماعی: در این نوع حاشیه نشینی افراد از نظر ویژگی -5

-اند، بیشتر به چشم میای دارند. این امر در میان مهاجرانی که از نظر نزاد، قوم، مذهب و حتی طبقه با ساکنان مقصد متفاوت

 د . خور

دوراهی قرار گیرند. در این هویتی کنند و در اجران احساس بیشود تا مهای باعث میای از بعد حاشیهاحساس حاشیه          

 ای خود دارند. ها و باندها، سعی در مخفی نگاه دانستن ویژگی حاشیهموقع است که با تشکیل گروه

پایین، تحصیالت پایین، مشاغل پایین و کاذب از ویژگیهای حاشیه نشین حاشیه نشینی اقتصادی: درآمد پایین، مهارت  -1

های نهادی نظام حاشیه نشینی سیاسی: این نوع حاشیه نشینی ناشی از فقدان مشارکت آنها در ساخت -8اقتصادی است. 

 سیاسی است.
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 چارچوب نظری

ت شهری، میزان در رابطه است. به موازات جمعی نظران معتقدند میزان جرایم شهری با درجه توسعه شهریصاحب          

 جرائم شناسی جامعه نظری تبیین برای حرکت اوّلین شهری شناسی جامعه در. (501: 5861ی، )شکوه رودمیجرایم باال 

 در اجتماعی های ناهنجاری تجربۀ براساس مکتب این شد. آغاز حاضر قرن دوّم دهۀ ظهوردر با اجتماعی مطالعات در شهری

 را اجتماعی اکولوژی مفاهیم زیستی، علوم در اکولوژیکی مفهوم از الهام با و آمریکا صنعتی« شیکاگو مکتب»  بزرگ شهرهای

 مطالعه قابل او اجتماعی محیط قالب در را شهرنشین یک رفتار مکتب این .(51-56: 5861کرد )شکوهی  شهری مطالعات وارد

جمعیت و ناهمگنی های فرهنگی  تراکم شهر، وسعت به توجّه با را شهری های محیط در اجتماعی انحرافات جرائم و و داند می

جامعه شناسی معاصر، جرایم شهری و  در که حالی در (15-11: 5813در مکان های شهری جدید به تحلیل می کشد )رمی 

 ی مورد توجه قرار می گیرد.جهان بعد در ساختاری اقتصادی و اجتماعی تحوّالت منظر از شهرنشینان رفتاری شناسی آسیب

چون تقسیم کار جهانی و فاصله ی طبقاتی  عواملی نقش فراملّی رویکردی با سیاسی اقتصاد چارچوب در نگر کالن دیدگاه این

 گرایی و محلّه به توجّه اخیر های سال در حال همین دردهد.  می قرار استفاده مورد شهری های ناهنجاری تحلیل دررا 

: 5838)موسوی  .است کرده رشد سرعت به شهری شناسی جامعه در خرد نظری های مدل از استفاده با شهری جرائم تحلیل

11) 

نظران بزرگ اجتماعی ، فالسفه و جامعه شناسان، شهر و نظام شهرنشینی را از دیدگاههای خاص خود مورد  صاحب          

 های مختلفی را ارائه نمودند که برخی در زیر مورد بررسی قرار گرفته است: توجه قرار داده و نظریه

را به دو نوع بادیه نشین و شهرنشین  جامعه شناس قرن هشتم هجری قمری جوامع انسانی -ابن خلدون فیلسوف          

تر سازد. مفهوم همبستگی در حدود پنج قرن پیشکند و تفاوت میان آنها را درارتباط با عوامل اقتصادی روشن میتقسیم می

بوسیله ابن خلدون تحت عنوان عصبیت بیان شده است. عصبیت به معنای همیاری، همبستگی، همگرایی و یاریگری. ابن 

کند که عصبیت دینی گوید عصبیت در جوامع بدوی نیرومندتر از جوامع شهری است در چندین جا تائید میخلدون می

اند، دارای عصبیت فراوانی هاست و جوامعی که پیرامون یک انگیزه الهی گرد آمدهباالترین، مهمترین و نیرومندترین عصبیت

کند میزان و شدت عصبیت است، این ینان و شهرنشینان مطرح میچه ابن خلدون درباره دو جامعه بادیه نش هستند. اما آن

شود، عصبیتها هم روبه پدیده در میان مردم بادیه نشین بسیار شدید است، به تدریج که اجتماعات بادیه به شهر تبدیل می

هی که عصبیت ها، جامعه قادر به حفظ موجودیت خود نبوده و بر اثر هجوم گروضعف گذاشته و با ضعیف ترشدن عصبیت

 یابد و این بیان فلسفی طلوع و زوال شهرها و تمدنها از دیدگاه ابن خلدون است. خورد و زوال میبیشتری دارند شکست می

بنابر نظریه امیل دورکیم جامعه شناس فرانسوی، جوامع براساس نوع انسجام ، همگرایی و همبستگی افراد با یگدیگر           

شود. گونه اول جامعه مبتنی برهمبستگی مکانیکی است که افراد آن در حکم اجزای یک ماشین هستند، به دو گونه تقسیم می

انتظام اجتماعی در این جامعه بیشتر بر تشابه و همانندی افراد استوار است و افراد ازلحاظ حرفه و شغل ، طرز تفکر، ادراک و 

گیرند و از مقررات و قوانین و سنتهای یکسانی ظام واحدی قرار میرفتار با یکدیگر کم و بیش مشابهت دارند و همگی تحت ن

گونه دوم مبتنی بر همبستگی ارگانیک یا همبستگی اندامی یا عضوی است که روابط افراد بر اساس عدم تشابه  کنند.پیروی می

دهند کدام کار خاصی انجام می و نا همانندی قرار دارد. این جامعه مانند ارگانیسم انسان دارای اعضای متعددی است که هر

http://www.johs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 924-939، ص   1931  خرداد،  1، جلد 42، شماره  انسانی علوم

ISSN: 1394-0036 
http://www.johs.ir  

 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir     پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران                

www.ConferenceList.ir     کنفرانس های دانشگاهی ایرانپایگاه استنادی ملی  

 

 
 

283 
 

 

1394-0036 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution 

requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 

 
  

 

ولی در عین حال میان آنها ارتباط متقابل برقرار است یعنی هم با یکدیگر و هم با کل ارگانیسم جامعه در ارتباط متقابل 

های گوناگون وجود دارد و افراد از نظر شغل ، عقیده و ذوق و سلیقه با هستند. در این نوع جامعه تقسیم کار و تخصص و حرفه

گردد، تجانس و همانندی و پیروی از قانون سنتی کنند و آنچه باعث پیوستگی و ارتباط متقابل میان افراد میفرق می هم

 (.818: 5811)آرون  کنند و به آن آگاهی دارندیدا میواحدی نیست بلکه افراد براساس نیازهای متقابلشان با هم ارتباط پ

در شهر، . های بسیار و نوآوری استخلق فرصتمکانی برای شهر ماهیتی دوگانه دارد. از یک طرف زیمل معتقد است           

دلیل حضور در ه بهداشت و آموزش بیشتر و بهتر از یک سو و فرصت کار و کسب درآمد، احساس ایمنی بیشتر ب دسترسی به

و از طرفی نیز انسانی پایدارتر و باالتر باشد.  از جمله توسعه های توسعهجمع کثیر از سوی دیگر، سبب شده است که شاخص

سترش آسیب ها و بروز و ظهور مشکالتی چون وندالیسم،گمنامی، بی مسکنی و بد مسکنی، گ شهر در عین حال مکانی برای

مسئله دسترسی به  ،معضل حاشیه نشینی و رشد زاغه ها مشکالت ترافیکی، ،آلودگی های زیست محیطی ،انحرافات اجتماعی

 زیعشخصیتی، مشکل تو گسترش آسیب های روانی و معضل دفع زباله و عدم بازیافت آن، ،بهداشتی ب آشامیدنی سالم وآ

   وندان است.ن کار و درآمد برای همه آحاد شهرعادالنه تر امکانات و خدمات شهری مورد نیاز شهر وندان، وباالخره مسئله تامی

شهر اگرچه انسان را آزاد می سازد و لین فرصت را برای ساکنان خویش فراهم می سازد که بتوانند  ابرت پارک،ر به نظر          

های بارز از ویژگیتراکم و تحرک جمعیت ) (، لیکن به زعم وی503: 5813استعدادهای فردی خویش را تکامل بخشند )پارک 

گیری آن آنومی است. رشد شهرها مساوی ناسب اندازهو شاخص م .شهر( مترادف با حضور جرم، طالق و اختالفات روانی است

بر پایه نظریه پارک، شهر بهترین مکان ای روابط مستقیم و چهره به چهره. است با جایگزین روابط غیر مستقیم و ثانوی به ج

ی عادت و برای ظهور بی سازمانی است، بخصوص به واسطۀ خللی که به زندگی خانوادگی و روابط همسایگی یعنی به پاسدار

جامعه شهری  -1شهر مملو از جمعیت و تنوع فرهنگی است، -5و همکاران وی( دست یافتند که: پارک ) آورد.سنن وارد می

شهر از نرخ باالی مهاجرین برخوردار  -1فاصله طبقاتی در شهر بسیار زیاد است،  -8فاقد نظام اجتماعی همگون و یگانه است، 

 باال است. در شهر میزان جرایم  -1است و 

ای زیاد آیند. انحرافات و بزهکاری در مناطق حاشیهبر اثر رشد شهرها به وجود می (Slum)دارد زاغه نشینی کلینارد اظهار می

 است و حاشیه نشینی منبع اصلی جرم و جنایت است. 

انی معلول سه عامل اندازه کوشیده است تا نشان دهد که تغییرات و الگوهای تجمعات انس (Wirth, 1938)ویرث           

(Size) تراکم ،(Density)  و ناهمگونی(Heterogenous)  است. افزایش در تراکم، روابط فیمابینی افراد

(Interpersonal) شود و این وضعیت بر نابسامانی اجتماعی و جرم های فردی میرا کاهش داده و منجر به افزایش آزادی

 گذارد.اثر می

اجتماعی نگریسته اند. وامسلی که بیشتر مایل به تبیین  -بیشتر نویسندگان معاصر شهری به پدیده ی جرایم از بعد جغرافیایی

جغرافیایی و روانشناختی شهری است مناطق درون شهری مرکزی را جایی می داند که با نرخ باال از لحاظ درجه ی جرایم 

به زعم وی، بی گمان دامنه ی ارتکاب جرایم شهری  (.Walmsley1987: 16شهری شناخته شده اند )به نقل از موسوی 

از شهری به شهری و نیز منطقه ای به منطقه ی دیگر در تغییر است. به دیگر سخن، همه ی نواحی داخل شهر از لحاظ نوع و 

ت کارگر نشین فقیر )جایی که شیوه ی ارتکاب جرایم مشابه نیستند. برای مثال استدالل می کند که تفاوت آشکاری بین محال
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به طور سنتی ممکن است جای سرقت و ناآرامی و شبکه جرم و روی گردانی از قانون باشد( و محالت در حال گذار )با 

مختصات کنترل اجتماعی ضعیف و ناهنجاری( وجود دارد. در محالت فقیر، ارتکاب خالف های اجتماعی امری طبیعی در میان 

مناطق نوع دوم، جرایم در واقع انعکاسی است از نقصی که در دستیابی به موقعیت های اجتماعی و بزرگساالن است و در 

 (.Walmsley1987: 140اقتصادی وجود دارد )

سازمانی اجتماعی دهد که در مناطق دارای جمعیت ناپایدار، میزان بینشان می (B.Lander)مطالعه برنارد لندر           

 های مناطق حاشیه نشینی است.ناپایدار از ویژگیبیشتر است. جمعیت 

کتله، فیزیکدان و منجّم بلژیکی به کمک اعداد و ارقام ، همبستگی و ارتباط محیط جغرافیایی و جرم را نشان داد. به           

ت شرایط اقتصادی و اعتقاد وی ، جرایم ارتکابی در یک جامعه و نوسانات متناوب آن مانند یک تابع ریاضی وابسته به تغییرا

 (Anselin, 2000:216)اجتماعی زمان و مکان می باشد.

بیشترین تبهکاری شهر مربوط به کیفیّت شهرسازی است تا بر اثر خود شهرنشینی. بدین  (Gassin)به زعم گسن           

گسترش  وی می افزاید:شهرنشینی با آهنگ شتابان  (5831:556)گسن،  سان احتماالً مناطق بزهکاری در شهر وجود دارند.

 یابد و امکانات و تسهیالت زیر بنایی و اجتماعی شهری نیز متناسب با افزایش جمعیت شهرها تامین می

نمی شود در چنین شرایطی، زاغه ها و آلونک های حاشیه ای که از سوی مهاجران تازه وارد و تهیدستان بر پا شده، به وجود 

  آیند.می

بیش ازسایر مناطق شهر مخفی  (Marginal)ای معتقد است که مناطق حاشیه (Hirsaskar, 1989)هیراسکار           

های غیرقانونی است و اغلب جرایم بیشتری نسبت به مناطق درونی شهر رو به رو هستند. از آنجا که خصویت گاه انواع فعالیت

ر از محیط زندگی آنهاست، فرد حاشیه نشین معموالً خصوصیات اخالقی و ارزش ذهنی ساکنان مناطق حاشیه نشین کامالً متأث

های میگساری و شرکت در فعالیت  های منحطی دارد از این رو به آسانی جذب فساد، بزهکاری، جرم و جنایت، فسق و فجور،

 گردد. مخفی مربوط به مواد مخدر می

 

 نشینی و حاشیه نشینان های حاشیهویژگی

 های رایج و بارز مناطق حاشیه نشینی و انسان حاشیه نشین عبارتند از: ویژگی          

 حاشیه نشینی ناشی از فقر است.  -5

 شهری است. -های روستایی حاشیه نشینی ناشی از تشدید نرخ مهاجرت -1

 در مناطق حاشیه نشینی، اشتغال غیر رسمی ، غیر مولد و انگلی وجود دارد. -8

 مناطق حاشیه نشینی فرهنگ فقر وجود دارد.در  -1

 حاکم است. (Fatalism)در مناطق حاشیه نشینی تقدیرگرایی  -1

 حاشیه نشینان سواد پائینی دارند. -6

 حاشیه نشینان درآمد پائینی دارند. -1

 نرخ بیکاری در مناطق حاشیه نشینی بسیار باالست.  -3
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 رف و غیراستاندارد زندگی می کنند.حاشیه نشینان در سکونتگاه های غیر متعا -3

 تراکم جمعیت در مناطق حاشیه نشین بسیار باالست.  -50

 میزان کار کودکان در مناطق حاشیه نشین بسیار باالست. -55

 میزان انحراف و جرم در مناطق حاشیه نشین بسیار زیاد است. -51

 (5831)محسنی،  دارند.از نظر اجتماعی و فرهنگی، بافتی جدا از بافت جامعه شهری  -58

 اوصاف عمومی نواحی حاشیه نشینی که با جرم و جنایت مالزمه دارد، عبارتند از: 

فقدان شغل مناسب و  -1پایین بودن سالمت روانی و جسمی  -8پایین بودن بهداشت عمومی  -1چهره نامطلوب شهری  -5

 -3گستردگی فقر  -3ضعف امکانات رفاهی وآموزشی  -1تراکم باالی جمعیت  -6وجود خرده فرهنگ متعدد  -1درآمد کافی 

 .خاستگاه انحرافات و جرایم تبعات منفی حاشیه نشینی -50گسترش مواد مخدر و اعتیاد 

 

 تبیین حاشیه نشینی 

با شروع توسعه برون زایی کشور و در جهت همه گیر ساختن الگوی مصرف خاص سرمایه داری غربی، شهر مرکزی در           

کار قرار گرفته، رابطه سنّتی سه نظام معیشتی )عشایری، روستایی، شهری( گسیخته و ایل و روستا به ساختارهای مجزا دستور 

ی و در حال فروپاشی بدل شدند، ناتوانی زیر ساختی کشور برای جذب غیر متمرکز الگوی مصرف، سبب تمرکز فوق العاده

در چند شهر دیگر شده است، تمرکز شدیدی شبکه ماکروسفال شهری، شبکه شهری در پایتخت و با شدتی به مراتب کمتر، 

گردد و از آنجا که نعم مادی و خدادادی بر اساس قشربندی و سبب تشدید مشکالت شهری و از جمله سرپناه و مسکن می

امر منجر به شکل  (. این16: 5866شوند) پیران، شود و گروهی با نداشتن سرپناه روبرو میسلسله مراتب اجتماعی توزیع می

   گردد.گیری سکونتگاه های نابسامان و حاشیه نشینی در شهرها می

 شود عبارتند از:عللی که در سطح خرد زمینه ساز پیدایش و شکل گیری حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی می          

 در توزیع جغرافیایی مناسب. های بخشی مشخص و مؤثر برای پاسخگویی به نیاز سرپناه کم درامدهاضعف برنامه -5

عدم پیش بینی فضای مسکونی کافی و مناسب اقشار کم درآمد در طرح های کالبدی شهری و اعمال استانداردهای  -1

 خارج از استطاعت ایشان

 دسترسی ناچیز به نظام های رسمی اعتباری و وام مسکن برای کمر درآمدها ، به ویژه شاغلین در بخش غیر رسمی -8

ود باندهای قدرت نامشروع وسوداگران زمین باز به موازات اهمال و ناتوانی در نظارت و کنترل ساخت و سازها، به وج -1

 ویژه در فضای بینابینی شهرها. 

فقدان نهادسازی برای تجهیز و تجمیع منابع اقشار کم درآمد و عدم حمایت و هدایت دولت در مورد خانه سازی  -1

 (.1: 5835)صرافی ،  خودیار
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 وضعیت جغرافیایی و اجتماعی محالت حاشیه نشین

ها به همدیگر ، این ها ، ازدیاد جمعیت، راه داشتن خانهموقعیت خاص محالت حاشیه نشین ، کوچه و پس کوچه          

برخورد نامناسب و بد ها را مکان مناسب برای مخفی شدن یا فرار بزهکاران از چنگال عدالت قرار داده است. عالوه بر این محله

آنها اعتماد چندانی به   پلیس در این مناطق و سوء ظن همیشگی که نسبت به اهالی این مناطق بوده است سبب آن شده

دهند. عامل دیگر، های کمتری از وقوع جرم میپلیس و اعتقادی به کارآ بودن ضابطین نداشته باشند، به همین خاطر گزارش

خورد چرا که بیشتر اهالی همدیگر را ای است که بین اهالی این مناطق به چشم میانوادگی و دوستانهها و پیوندهای خآشنایی

کنند. دلیل آن هم این است که اکثر مجرمین شناسند و یا با یکدیگر رابطۀ فامیلی دارند به همین خاطر کمتر اعالم جرم میمی

 یرقانونی به بیگانه ها و غریبه ها را در قلمروی خود نمی دهند.در این مناطق بومی هستند و آنها نیز اجازه فعالیت غ

  
 آسیب شناسی حاشیه نشینی 

 پیامد و تبعات منفی سکونت گاههای غیررسمی و حاشیه نشینی عبارتند از :           

 حاشیه نشینی، چالشی فراروی توسعه پایدار شهری -5

ناموزون و نامتعادل شهری حاشیه نشینی در شکل غیرقانونی است. اسکان غیر  یکی از آثار و پیامدهای توسعه فیزیکی          

قانونی به سبب گسترش فقر و نیز به مخاطره انداختن محیط زیست و تحمیل هزینه های سنگین برای حل مشکالت تصویری 

وسعه پایدار و استراتژی توسعه های تجدی برای پایداری و انسجام جامعه شهری تلقی شده است. نه تنها هیچ کدام از رهیافت

 گردد.های شهری میبینیم، بلکه حاشیه نشینی باعث افزایش میزان جرم و آسیبشهری را در وضعیت حاشیه نشینی نمی

 حاشیه نشینی و افزایش جرم -1

زه رقم سیاه بزهکاری در محالت حاشیه نشین همان قدر که امکان ارتکاب جرم و جنایت در آن زیاد است، به همان اندا          

(Dark Number)  .در آن موجود است 

  
 اعمال مجرمانه رایج در حاشیه شهرها

 شوند:اعمال خالف و مجرمانه در مناطق حاشیه نشین شهر، به دو دسته تقسیم بندی می          

 اعمال مجرمانه قبل یا در حین شکل گیری حاشیه نشینی؛ شامل : -1

 ضیتغییر کاربردی ارا 5-5

 تصرف عدوانی 1-5

 فروش مال غیر 8-5

 ساخت و سازهای غیر مجاز 1-5

 اعمال مجرمانه بعد از شکل گیری حاشیه نشینی؛ شامل:  -2

 سرقت و اخفای اموال مسروق 5-1

 اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی 1-1
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 های دسته جمعینزاع 8-1

 قتل عمد 1-1

 تخریب اموال عمومی  1-1

 مزاحمت و ممانعت از حق 6-1

 اخاذی و تهدید برای کسب مال دیگری 1-1

 های جنسیخشونت 3-1

 روسپیگری 3-1

 کودک آزاری 50-1

  
 حاشیه نشینی و گروه های آسیب پذیر

 .عوارض و آسیب های ناشی از حاشیه نشینی،بیشتر متوجه کودکان و زنان است          

 حاشیه نشینی و بزهکاری کودکان -1

در بررسی بزهکاری اطفال )کودکان( در مناطق حاشیه نشین به غیر از عوامل فردی، عوامل اجتماعی نظیر محیط           

، آموزش و تنبیه، تبعیض میان بچه ها، طالق سازد، اعتیاد والدین، خشونت وخانواده که اساساً شالوده شخصیّت کودک را می

در خانواده، فقر مالی خانواده، مهاجرت و کیفیت محیط شهری و شهرسازی نقش  سواد پایین، اجاره نشینی، تراکم جمعیت

 عمده ای دارند.

 حاشیه نشینی و کارکودکان -2

وجه مشترک همۀ کودکان کار در مناطق حاشیه نشینی ، فقدان سرپرست به علت فوت یا بدسرپرستی، فرار از منزل،           

ن نیازهای اولیه، ترک تحصیلی، زندانی بودن پدر یا مادر و اجبار والدین برای کسب درآمد فقر گسترده، ناتوانی والدین در تامی

 باشد.از سوی کودکان ، می

روند، عبارتند از: بی ثباتی شخصیّتی، به کالن شهرها می ار و خیابانی که برای کار، عمدتاًهای عمومی کودکان کویژگی          

ضی، اختالالت در خواب، بدخلق، پرخاشگر، فقدان عزت نفس، جویای محبّت، اضطراب و مستعد تنوع طلب، افسرده، ترسو، نارا

 برای انواع انحرافات اجتماعی و بزهکاری.

 بزهکاری کودکان -3

سرقت: سرقت لوازم از سوپرمارکتها ، سرقت از منازل اقوام و همسایه، سرقت دوچرخه و موتورسیکلت از سرقت  -5

 کودکان بزهکار در مناطق حاشیه نشین انجام می دهند.هایی است که اغلب 

 توزیع مواد مخدر -1

 همجنس بازی  -8

 تکدی و گدائی -1

 مزاحمت خیابانی -1
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 ضرب و جرح خیابانی -6

تخریب اموال عمومی و شخصی )پنچر کردن اتومبیل ها، شکستن شیشه منازل، پاره کردن روکش وسایل نقلیه  -1

عمومی، صندلی پارک ها ، کشتن حیوانات از بزهکاری های اطفال در مناطق حاشیه نشینی عمومی، تخریب تلفن های 

 است.

 زنان حاشیه نشین و جرم -4

 باشد:شوند، دارای چهار ویژگی عمده میجرایمی که زنان مرتکب می          

 خاص بودن جرایم زنان -5

 سهم کم حضور زنان در فعالیت مجرمانه  -1

 زنان به معاونت در جرمتمایل بیشتر  -8

 میزان کم تکرار جرم در زنان بزهکار -1

معتقد است زنان به خاطر کنترل، هم از سوی خانواده و هم جامعه، کمتر  (Heidensohn, 1986)هایدنسون           

 شوند.مرتکب جرم می

جرایم  -1جرایم جنسی  -5تقسیم کرد: توان به دو دسته به طور کلی جرایم زنان در مناطق حاشیه نشینی را می          

حالتی. شایع ترین جرایم جنسی زنان در مناطق حاشیه نشینی، روسپیگری است. روسپیگری برای زنان این مناطق به عنوان 

آید. فعالیت زنان در کسب و کار روسپی گری به دو صورت فردی و گروهی )باندی( شغل و حرفه با درآمد مکفی به حساب می

داند. به گفتۀ  علت روسپی گری زنان را سرکوب و استثمار آنان در جامعه مرد ساالر می (Edwards, 1987) واردزاست. اد

های شغلی و ته کشیدن مستمری او اغلب دختران و زنان جوان به دلیل ناتوانی بالقوه در کسب درآمد مکفی، کاهش فرصت

دهد که همه نمی توانند ازراه های مشروع به ویژه از دان سبب روی میآورند. همچنین بزهکاری ببهزیستی، به فحشاء روی می

 راه صالحیت تحصیلی به هدف مقبول اجتماع ) موفقیت اقتصادی( دست یابند.

اری هستند که از شهرستان ها آمده زنان روسپی در مناطق حاشیه نشین ، زنان بیوه و مطلقه و دختران فردرصد  11          

 %1. زنندهزینه ها دست به این کار میزنانی هستند که شوهران آنها در زندان یا مسافرت هستند و برای تامین درصد  10اند. 

 ( 5831هم با رضایت شوهران خود اقدام به این عمل کرده تا کمک خرج زندگی باشند. )مهاجرین، 

-Child)و کودک آزاری  (Abortion) سقط جنیناز دیگر جرایم شایع زنان در مناطق حاشیه نشینی، می توان به           

abuse) اشاره کرد. علت کودک آزاری زنان را باید در همسرآزاری(Wife- abuse) .جست و یک جنبۀ تالفی جویانه دارد 

ری رفتا-خرید و فروش مواد مخدر، ساخت و ساز شراب و مشروبات الکلی، اعتیاد زنان و دختران از جمله جرایم حالتی          

 زنان حاشیه نشین است. در بین این زنان، تکدی گری، گدایی و دست فروشی به فراوان دیده می شود. 

 

 

 

 

http://www.johs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 924-939، ص   1931  خرداد،  1، جلد 42، شماره  انسانی علوم

ISSN: 1394-0036 
http://www.johs.ir  

 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir     پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران                

www.ConferenceList.ir     کنفرانس های دانشگاهی ایرانپایگاه استنادی ملی  

 

 
 

232 
 

 

1394-0036 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution 

requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 

 
  

 

 راهبردهای پیشگیری

ای که اتخاذ آن در مناطق حاشیه نشینی به سالمت محیط اجتماعی این مناطق و ها و اقدامات پیشگیرانهسیاست          

 انجامد عبارتند از:های اجتماعی میکاهش نرخ جرم و آسیب

 های روستایی با هدف کاهش انگیزه مهاجرت روستا به شهر.بهسازی و نوسازی بافت -5

 کنترل رشد جمعیت و ساماندهی آن -1

 ریزی.های موجود در قوانین و نهادهای برنامهاصالح ساختار نظام شهری و رفع کاستی -8

 آسیب پذیر و اقشار کم درآمد.ارتقاء کیفیّت و سطح خدمات رسانی به گروههای  -1

 ساماندهی وضع اشتغال و رفع بیکاری ساختاری حاشیه نشینان -1

 ارتقاء نرخ سواد و فرهنگ شهرنشینی ساکنین محالت حاشیه نشین -6

 توزیع عادالنه امکانات و خدمات هشری بین شهروندان و حاشیه نشینان  -1

 رها و انتقال آن به شهرهای کوچک و مناطق دیگر.های اقتصادی در شهجلوگیری از تمرکز فعالیت -3

 کاهش ضریب احساس محرومیت در میان حاشیه نشینان -3

 ها و فرهنگ فقر حاکم بر آن.ساماندهی محالت حاشیه نشینی با محوریت رفع محرومیت -50

 ای شهر. جلوگیری از گسترش ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق حاشیه -55

های مختلف اقتصای ، اجتماعی شناختن حقوق شهروندی ساکنان مناطق حاشیه نشین در برنامه ریزیبه رسمیت  -51

 و کالبدی. 

 افزایش تدابیر امنیتی ، نظارتی و رسیدگی مستمر نهادها از محالت حاشیه نشینی  -58

ل جرم و آسیب های توانمندسازی محالت حاشیه نشینی و اجرای طرح واکسیناسیون محیطی و اجتماعی در مقاب -51

های اقتصادی و فرهنگی در بین قشرهای مختلف جامعه و اجتماعی، تامین امنیت و عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری

 مناطق مختلف کشور. 

در خاتمه این که به رسمیت شناختن حقوق حاشیه نشینان، باز مهندسی محالت حاشیه نشینی، توانمندسازی،  -51

 دمات اجتماعی و تحقق استراتژی توسعه پایدار درون زای شهری از ضروریات است. ارتقاءسطح دسترسی به خ

 

 نتیجه گیری

به عنوان مقوله ای چند وجهی بر بستری از تعامالت حاصل از تاثیر و تاثرات از مولفه های متعدد  شهری حاشیه نشینی          

ظاهر می شود.حاشیه نشینی رامیتوان یک نوع محرومیت خواند.آنچه محرومیت ها را به وجود می آورد و موجب رشد روزافزون 

به هنگام و ارایه ی  ی هاو ضعف مدیریت در تشخیص درست،فراموش کردن اقشار ضعیف،در برنامه ها،برنامه ریز آن می شود،

این پدیده یک مساله ای اجتماعی است و برای درک آن باید دیدگاهی  راه حل مناسب و سودبخش برای آحاد جامعه می باشد،

گی جامع نگر داشت. حاشیه نشینی یک معضل کالن شهری است که نشان دهنده ضعف در ساختار اجتماعی و فضاهای زند
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ای منطقه -، ناکارآمدی برنامه ریزی فضاییارگونه اقتصاد، مدیرتی شهری ضعیفغیررسمی و نامتعارف شهری، بازتاب فضای بیم

 اقتصادی در سطوح ملی، استانی و محلی است.  -عدالتی های اجتماعیو بی

د که عمدتاً بر اثر جریان سریع مهاجرت باشحاشیه نشینی در واقع حاصل و برونداد مشکالت اجتماعی و ساختاری می          

باشد و در فرآیند مدیریت افتد. این پدیده اجتماعی، در کشورهای در حال توسعه پر رنگ تر میاز شهرها به روستاها اتفاق می

 شهری تاثیرات منفی بیشتری دارد. 

نشینی است از التی که نتیجه وجود زاغههای مواجه شدن با زاغه نشینان و حل مشکالت خود آنها و حل مشکروش          

در حقیقت در هیچ جای جهان کالن هشری وجود ندارد ک در کنار آن مدیران شهری در سراسر جهان است.  مشکالت تمامی

 های غیر رسیم و زاغه نشینی وجود نداشته باشد. گاهسکونت

هاست. اعی آن بخشی از جمعیت است که ساکن این محلهحاشیه نشینی فضایی، مولود حاشیه نشینی اقتصادی و اجتم          

آنها ازمشارکت اجتماعی و تعلق شهروندی پایینی برخوردارند و از خدمات ارایه شده در این محالت راضی نیستند. با توجه به 

 اند. های اجتماعیگسترش فقرو بیکاری، حاشیه نشینان بیشتر درمعرض آسیب

در برخی خصوصیات از  یه نشینی علیرغم اینکه هر یک ویژگی های منحصر به فردی دارند،مناطق و محالت حاش          

 و آسیب های اجتماعی گسترده وضعیت مشابهی دارند. رفتارهای پر خطر جمله فقر،
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