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  :چكيده 

حاشيه .حدي پيامد آن بوده است و تا هم در جهان، همزاد و همراه پديده مهاجرت ظهور و پيدايش حاشيه نشيني هم در ايران و

ساير نقاط جهان برمي  انقالب صنعتي در اروپا و سپس سرايت آن به وقوع مقياس وسيع و معناي جديد به دوره پس از نشيني در

مكانيزه  و نيز روستاها به خدمات جديد بهداشتي،آموزشي آغاز نوسازي اقتصادي و اجتماعي و دسترسي پس از در ايران نيز. گردد 

 وابستگي به كشاورزي از سوي ديگر نفتي و قطع مديريت روستائي از يك سو و ظهور اقتصاد شدن كشاورزي و تغيير الگوي

كارشناسان اجتماعي .گرديد نشيني پيرامون شهرهاي بزرگ نمايان پيدايش حاشيه شهر آغاز و در پيامد آن -امهاجرتهاي روست

 هاي مناطق سوادي از ويژگي كم  الگوي مناسب آموزش و پرورش، بيسوادي و اشتغال كاذب، فرهنگ نـامـتـجانس، نبود معتقدند

برد كه بخش قابل  توان پي مي ها دادسراها و دادگاه ها در موجود پرونده كوتاه به وضعيت هـمـچـنين با نگاهي. نشين است حاشيه

 نشيني به دليل تاثيرات عديده از آن دسته بنابراين مهاجرت و حاشيه. اختصاص دارد حاشيه نشينان قربانيان بزهكاري به  توجهي از

 كه از آن مي توان در جديدترين بيان.پذيرد مصرف كنكاش در باره آنها پايان نمي موضوعات اجتماعي است كه هيچوقت تاريخ

  )دكتر اسداله نقدي( .بعنوان بافت آپانديس شهري ياد كرد

  .آپانديس شهري نشيني، حاشيه شهرنشيني، مهاجرت، :واژگان كليدي 

  

  :بيان مساله 

حاشيه نشيني براي جلوگيري از جمع آوري اطالعات بيهوده و اتالف وقت ابتدا محدوده مطالعاتي در بررسي 

در اهميت مطالعه حاشيه نشيني سه علت اساسي ذكر خواهيم كرد اول اينكه مطالعه .خود را مشخص مي كنيم

شود و در پي در مورد حاشيه نشيني باعث شناخت پيدا كردن به جنبه هاي مختلف زندگي در حاشيه مي 

شناخت مشكالت حاشيه مي توان به رفع يا بهبود آنها اقدام كرد و سطح زندگي افراد جامعه را ارتقاء داد چراكه 

پيشرفت و توسعه همواره برنامه اصلي تمام كشورهاي جهان مي باشد و هم چنين پس از اين شناخت زمينه 

مند بودن مطالعه حاشيه نشيني مي ليل دوم در ارزشد.هاي پيدايش يا گسترش حاشيه را خنثي و از بين ببريم
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تواند رابطه دو سوم شهر و حاشيه با هم باشد چرا كه مردم حاشيه نشيني براي رفع نيازهاي خود به شهر روي 

ودر نهايت آنچه به عنوان .مي آورند و مردم شهر هم در تعامل با آنها هستند و نيازهاي آنها را پاسخ مي گويند

حائز اهميت است پيامدهاي اين پديده بر كاركردهاي مختلف شهر ازحيث فرهنگي ، اجتماعي ،  سومين دليل

به نوعي مي توان گفت برطرف كردن مشكالت حاشيه، حل مشكالت اقتصادي، اجتماعي و اقتصادي وغيره است 

در حاشيه حاصلي چراكه فقر، بيكاري، پائين بودن ميزان تحصيالت و كمبود بهداشت . فرهنگي شهر خواهد بود

گرايش به بزهكاري، جرم و بيماري نخواهد داشت كه اين پديده ها به سرعت از حاشيه وارد شهر خواهند  جز

  )نشينان شيراز الهي، حاشيه منصوريان وآيت( .شد

  :هدف تحقيق 

مطالعه  هدف از انجاماين تحقيق شناسايي عوامل اجتماعي شكل گيري حاشيه ها خواهد بود و در اين راستا به

رابطه بين گسترش شهرنشيني خواهيم پرداخت و عالقه مند هستيم ببينيم بين افزايش جمعيت و شهرنشيني و 

رابطه اي هست يا خير بين مهاجرت و حاشيه نشيني چه رابطه اي وجود دارد؟ بين شهرنشيني و حاشيه نشيني 

  ؟است م داشتهرابطه اي هست يا خير؟ و حاشيه نشيني چه تأثيري در افزايش جراي

 سؤاالت تحقيق

چه نسبتي بين ) 2حاشيه نشيني چيست و چگونه تبيين مي شود؟ ) 1: سؤاالت اصلي اين تحقيق عبارت است از

براي كاهش ميزان جرم در مناطق حاشيه نشيني چه سياست هاي ) 3حاشيه نشيني و جرم وجود دارد؟ 

  اي بايد اتخاذ نمود؟پيشگيرانه 

 :روش تحقيق 
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تحقيق حاشيه نشيني و عواقب آن به عنوان يك موضوع مهم اجتماعي از روش كتابخانه اي و استفاده از در 

  باشد ابزار گردآوري اطالعات در اين تحقيق فيش مي. اسناد و مدارك مكتوب استفاده شده است

  :تعريف مفاهيم

ژه هايي چون  يم و با مفهوم وادر اين بخش ابتدا براي اشنايي با مفاهيم كليدي به تعريف انها مي پرداز

 .وشهر نشيني اشنا خواهيم شد ، حاشيه نشين،زاغه هاشهر،حاشيه نشيني

  شهر

در حال حاضر تعريف جامع و كاملي از شهر كه مورد قبول تمامي دانشمندان باشد وجود ندارد ولي از آنجا كه 

ا تمام ابهامات موجود به مالكها و تعريف براي قالب بندي تئوري ها ضروري است سعي شده در تعريف شهر ب

و در تعريف شهر هر كشور به سبب مقاصدي كه دارد . ظابطه هايي كه در اين مورد وجود دارد اشاره شود

از ديدگاه كاركردي شهر جايي است كه محل تجمع و جايگاه فعاليت هاي .تعريفي از شهر يا شهرها ارائه مي دهد

از ديدگاه اداري .است كه با گسترش آن مردم يكديگر را نمي شناسند ويژه باشد به عبارت ديگر شهر جايي

تعريفي كه از شهر ارائه شده بيشتر تأكيد بر جنبه هايي دارد كه شهر را از ده جدا مي كند لذا شهر جايي است 

حاشيه  زاهداني، سيد سعيد،(. كه دولت آنجا را شهر بداند و اين تعريف بيشتر براي علماي سياسي كاربرد دارد

  ) 4و 3:لقايي) (  6:بحريني (  )نشينان

  حاشيه نشيني

حاشيه نشيني را در معناي عام شامل تمام كساني مي دانند كه در محدوده اقتصادي شهر ساكن هستند ولي 

جاذبه شهر نشيني و رفاه شهري اين افراد را از زادگاه خويش كنده و به سوي . جذب اقتصاد شهري نشده اند

ي و بازارهاي كار مي كشاند و اكثر آنها مهاجرين روستايي هستند كه به منظور گذراندن بهتر قطبهاي صنعت
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و تعبيري كه از حاشيه نشيني ارائه شده است، ساختمان يا بخشي از شهر كه در .زندگي راهي شهرها مي شوند

دان آسايش الزم و آن ويراني، نارسايي عرضه خدمات درماني تراكم زياد جمعيت در واحدهاي مسكوني، فق

البته به نظر مي رسد كه به تعبير ياد شده بايد اوصافي . خطرات ناشي از عوامل طبيعي نظير سيل ديده مي شود

در فارسي اصطالحات  .چون عدم امنيت، جرم زا بودن و نيز مامن و پناهگاه امن براي بزهكاران را اضافه نمود

زاغه نشيني، آلونك نشيني، : گيرد، كه عبارتند از فاده قرار مينشيني مورد است متعددي در ارتباط با حاشيه

هاي جهان نيز اصطالحات  ها و فرهنگ در ساير زبان. آباد و غيره، كه هر كدام مفهوم خاص خود را دارند حلبي

 بوستي   در امريكاي التين؛ (favela) يا فاوال (rancho) رانچو -: متفاوتي، در اين مورد، وجود دارد، مانند

(bustee) يا كامپونگ (kampong) در آسيا؛ بي دونويل (bidonville) يا شانتي تاون (shanty 

town) منصوريان و آيت (. كه در مناظق حاشيه نشيني زندگي مي كنداست فردي حاشيه نشين . در افريقا

  ).2: 1356اللهي ،

  

  زاغه ها

آنها هيچ حقي بر زميني كه اشغال كرده اند ندارند زاغه ها در زمين هاي كم ارزش بنا مي شوند و ساكنان 

مصالح مورد استفاده براي ساختن اين گونه خانه ها مواد ارزان قيمت مانند فلز، چوب ضايعات آهن و اتاقك 

اتومبيل است زاغه ها بسيار كثيف و فاقد امكانات بهداشتي، فاضالب و توالت اند تعداد بچه در اين مساكن زياد 

ي موفقيت يك شهر محسوب  ناپذيرند، بلكه نشانه نشيني و حاشيه نشيني نه تنها اجتناب زاغهي از طرف.است

فقط در . ي يك شهر است ي رشد و توسعه ها و حاشيه نشيني، بخش ضروري مرحله گيري زاغه شكل. گردند مي

زيرا همان . ماند ي ميي آنها، بدون تغيير باق هاي تشكيل دهنده شهرهاي ساكن و ايستا، وضعيت و موقعيت بخش

اي و مناطق حاشيه براي حفظ بقاي خود به شهرها احتياج دارند، شهرها نيز براي رشد و  طور كه مناطق زاغه

  )رضا، پايان نامه با موضوع شهر نشيني ياري، غالم( .نشيني نياز دارند ها و حاشيه ي خود به زاغه توسعه
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  مباني نظري

 :علل حاشيه نشيني را به دو گروه تقسيم كرددر كل مي توان نظريات در مورد 

 كارگردگراها و ليبرالها) الف

بسياري از . شوند، به ويژه اياالت متحده امريكااست عمدتاً خاص كشورهايي كه با نظام اقتصاد آزاد اداره مي 

نشيني را ناشي  ي حاشيه باشند، علت عمده محققان ليبراليست، كه از معتقدان و مبلغان مكتب كاركرد گرايي مي

به نظر آنها افزايش جمعيت يكي از علل . آورند هاي روستايي به شمار مي هاي شهري و دافعه از كاركرد جاذبه

عدم دسترسي مهاجرين به «. آورد مهمي است كه زمينه را براي مهاجرت مازاد نيروي كار روستايي فراهم مي

ها  شود كه آنها مجبور شوند آلونك خصص آنها موجب ميمشاغل اقتصادي شهري، همراه با فقر اقتصادي و عدم ت

هايي را كه در اغلب موارد، فاقد هرگونه تسهيالت شهري، از قبيل آب و برق و تلفن است، براي زندگي  و زاغه

  )122عابدين دركوش،) (.توسلي، غالمعباس، جامعه شناسي شهري(.»برگزينند

  ديدگاه ساختارگرايان و راديكاليست ها) ب 

نگرند، اگر چه در قبول اين اصل، كه حاشيه  ها، كه عمدتاً از ديدگاه اقتصاد سياسي به مسائل مي راديكاليست

ي مهاجرت از روستاها و شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ  نشيني در كشورهاي در حال توسعه، نتيجه

ها را ناشي از خصوصيات  ن مهاجرتباشد، با كاركردگراها ها هم عقيده هستند، ليكن برخالف كاركردگراها، اي مي

دانند، بلكه ساختار اقتصادي نابسامان كشورهاي در حال توسعه را، كه ناشي از ادغام  كاركردي شهرها نمي

توسلي، غالمعباس، جامعه شناسي  (.دانند كشورهاي مزبور در نظام اقتصادي و تجارت جهاني است، در اين امر دخيل مي

 )1358:92سينجر،().شهري

به موازات جمعيت شهري، . نظران معتقدند ميزان جرايم شهري با درجه توسعه شهري در رابطه استصاحب

هاي بارز از ويژگي( به نظررابرت پارك، تراكم و تحرك جمعيت ) 102: 1365شكوئي، . (رودميزان جرايم باال مي
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رشد . گيري آن آنومي استاندازهمترادف با حضور جرم، طالق و اختالفات رواني است و شاخص مناسب ) شهر

  .شهرها مساوي است با جايگزين روابط غير مستقيم و ثانوي به جاي روابط مستقيم و چهره به چهره 

بر پايه نظريه پارك، شهر بهترين مكان براي ظهور بي سازماني است، بخصوص به واسطة خللي كه به زندگي 
  .آورددت و سنن وارد ميخانوادگي و روابط همسايگي يعني به پاسداري عا

جامعه شهري فاقد  -2شهر مملو از جمعيت و تنوع فرهنگي است، - 1: دست يافتند كه) و همكاران وي( پارك 
شهر از نرخ باالي مهاجرين  - 4فاصله طبقاتي در شهر بسيار زياد است،  -3نظام اجتماعي همگون و يگانه است، 

  . استدر شهر ميزان جرايم باال - 5برخوردار است و 

انحرافات و بزهكاري در مناطق . آيندبر اثر رشد شهرها به وجود مي (Slum) دارد زاغه نشينيكلينارد اظهار مي
  .اي زياد است و حاشيه نشيني منبع اصلي جرم و جنايت استحاشيه

مل كوشيده است تا نشان دهد كه تغييرات و الگوهاي تجمعات انساني معلول سه عا  (Wirth, 1938) ويرث
افزايش در تراكم، روابط . است  (Heterogenous) و ناهمگوني  (Density) ، تراكم(Size) اندازه

شود و اين وضعيت بر هاي فردي ميرا كاهش داده و منجر به افزايش آزادي  (Interpersonal)فيمابيني افراد
  .گذاردنابساماني اجتماعي و جرم اثر مي

سازماني دهد كه در مناطق داراي جمعيت ناپايدار، ميزان بين مينشا  (B.Lander) مطالعه برنارد لندر
  .هاي مناطق حاشيه نشيني استجمعيت ناپايدار از ويژگي. اجتماعي بيشتر است

كتله، فيزيكدان و منجم بلژيكي به كمك اعداد و ارقام ، همبستگي و ارتباط محيط جغرافيايي و جرم را نشان 
رتكابي در يك جامعه و نوسانات متناوب آن مانند يك تابع رياضي وابسته به تغييرات به اعتقاد وي ، جرايم ا. داد

  (Anselin, 2000:216).شرايط اقتصادي و اجتماعي زمان و مكان مي باشد

. بيشترين تبهكاري شهر مربوط به كيفيت شهرسازي است تا بر اثر خود شهرنشيني  (Gassin) به زعم گسن
شهرنشيني با آهنگ :وي مي افزايد)1385:116گسن، .(بزهكاري در شهر وجود دارند بدين سان احتماالً مناطق

يابد و امكانات و تسهيالت زير بنايي و اجتماعي شهري نيز متناسب با افزايش جمعيت شتابان گسترش مي
   شهرها تامين
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رد و تهيدستان بر پا نمي شود در چنين شرايطي، زاغه ها و آلونك هاي حاشيه اي كه از سوي مهاجران تازه وا
  .آيندشده، به وجود مي

بيش ازساير مناطق شهر   (Marginal) ايمعتقد است كه مناطق حاشيه  (Hirsaskar, 1989) هيراسكار

. هاي غيرقانوني است و اغلب جرايم بيشتري نسبت به مناطق دروني شهر رو به رو هستندمخفي گاه انواع فعاليت

ساكنان مناطق حاشيه نشين كامالً متأثر از محيط زندگي آنهاست، فرد حاشيه نشين از آنجا كه خصويت ذهني 

معموالً خصوصيات اخالقي و ارزش هاي منحطي دارد از اين رو به آساني جذب فساد، بزهكاري، جرم و جنايت، 

  .گرددهاي مخفي مربوط به مواد مخدر ميميگساري و شركت در فعاليت  فسق و فجور،

  يه نشينيتاريخچه حاش

گردد، كه در حومه شهرها، تعدادي خانوار بد مسكن، يك  نشيني به آن سنخ از زيست شهري اطالق مي حاشيه

در فرهنگ شهر و شهرنشيني، حاشيه نشيني تا حدود    .مركز جمعيتي يا شهرك مانندي را به وجود آورند

حاشيه نشيني يك پديده .ده شده استزيادي مترادف با مفاهيمي چون زاغه نشيني و آلونك نشيني به كار بر

اجتماعي است و اين پديده اختصاص به عصر فعلي نداشته و ريشه در ادوار و اعصار گذشته دارد و اين پديده هم 

و تنها تفاوت آن در كشورهاي . در كشورهاي توسعه يافته و هم در كشورهاي در حال توسعه وجود داشته ودارد 

حال توسعه ، از حيث ريشه هاي تاريخي به وجود آورنده آن و رفتار كالبدي و توسعه يافته با كشورهاي در 

كشور ايران نيز از اين پديده مصون نمانده منتهي شرايط حادي كه در برخي از كشورها . اجتماعي آن مي باشد

لي از حيث و. از جمله برزيل، هندوستان، پرو و برخي كشورهاي آفريقايي وجود دارد در كشور ما ، حاكم نيست

پديده حاشيه نشيني در ايران نيز همانند اكثر كشورهاي در حال توسعه تا . قدمت مشابه ساير كشورها مي باشد

فقدان و كمبود امكانات رفاهي و . شهري دارد - حدود زيادي ريشه در مهاجرت و عوامل دافعه و جاذبه روستايي

رت را تشديد كرد و حاشيه نشيني پديدار شد و به خدماتي در مناطق روستايي و شهرهاي كوچك فرآيند مهاج

اين ترتيب يكي از بارزترين نمودهاي مهاجرت در ايران مانند بسياري از كشورهاي در حال توسعه شكل 
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درصد  33در ايران پيش از آغاز دهه چهل، شهر نشيني رشد كندي داشت و در آستانه دهه چهل حدود  .گرفت

شمسي  1264براساس اولين سرشماري شهر تهران در سال . گي مي كردنداز جمعيت كشور در شهر ها زند

در خارج از حصارهاي ) هزار نفر 17حدود (توسط عبدالغفار نجم الملك كه حاكي ازسكونت يك دهم سكنه شهر 

اما رشد و . مربوط مي شود 1311پيدايش نخستين اجتماعات آلونك نشين در تهران به سال   شهر است و

. به اين طرف بر مي گردد 1335مرداد به خصوص از سال  28گسترش اجتماعات آلونك نشين به بعد از كودتاي 

براين اساس رشد حاشيه نشيني در دهه . نخستين اجتماعات حاشيه نشين در جنوب شهر تهران تمركز يافتند

هاي ارتباطي و همچنين  ترش تأسيسات شهري و شبكهگس. ابتدا از تهران شروع شده است 50و  40هاي 

هاي شهري گرديد و از سوي ديگر، اصالحات  افزايش درآمد حاصل از نفت، موجب رونق شهرها و ايجاد جاذبه

در مؤسسه  1351در يك بررسي گسترده كه در سال . هاي روستايي را تشديد نمود ارضي و مكانيزاسيون، دافعه

هاي  درصد از سرپرستان خانواده 91ماعي دانشگاه تهران صورت گرفت مشخص شد، كه مطالعات و تحقيقات اجت

درصد خرده مالك  59شدند و  درصد آنان قبالً دهقان محسوب مي 72اند  نشين در تهران روستايي بوده حاشيه

  )رضا، پايان نامه با موضوع شهر نشيني ياري، غالم ()1369:20انصاري(.اند  بوده

 :شينيانواع حاشيه ن

  حاشيه نشيني بر اساس معيارهاي مختلف انواع متفاوتي دارد كه به آنها اشاره مي شود

  : از نظر محل سكونت حاشيه نشينا ن دو دسته هستند: بر اسا س محل سكونت 

اين نوع حاشيه نشيني شامل آن گروهي است كه غير مهاجرنديا به عبارتي مدت خيلي  : حاشيه نشينا ن بومي.1

  زياد ي از مهاجرت آنها گذشته است و به نوعي جزء ساكنان منطقه محسوب مي شوند
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اين نوع شامل آن گروهي است كه از شهرهاي كوچكتر يا روستاها به اين مناطق مهاجرت   : غير بومي داخلي - 2

در بسياري از موارد نسلهاي دوم و . ين دسته از مهاجران بيشتر خاستگاه جغرافيايي مشتركي دارند مي كنند و ا

 .سوم اين گروه جذب فرهنگ شهري شده واز زندگي حاشيه اي فاصله مي گيرند 

)/www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/7182/Default.aspx)(Pierr،1988:399(  

  :وفرهنگيتقسيم مي شوند سيا سي،اجتماعي، اقتصادي به چهار دسته حاشيه نشيني اقتصادي از نظر ابعاد 

  حاشيه نشيني اجتماعي

در حاشيه نشيني اجتماعي افراد از نظرويژگي اجتماعي مثل رفتار و سلوك و زبان احساس حاشيه اي دارند اين 

شهر متفاوتند ) متن(يت، مذهب و حتي طبقه با ساكنان اصلي امر بيشتر در بين مهاجراني كه از نظر نژاد ،قوم

آمده اند اما هنوز با جهان جديد انس نگرفته اند و     ديده مي شود زيرا مهاجران از جهان سنتي خود بيرون

، احساس حاشيه اي از بعد اجتماعي باعث مي شود   هستند socializationدرگير طي جريان اجتماعي شدن

جوانان احساس بي هويتي كنند در اين موقعيت است كه با تشكيل باندها و گروهها سعي  "تا مهاجران مخصوصا

در مخفي نگه داشتن ويژگي حاشيه اي خود دارند فرد مهاجر از اجتماع خود بريده و پا به دنياي جديد گذاشته 

به سوي افرادي مي رود كه    بيگا نگي رادرخود حل كند پس  ي كند به پناهگاهي نياز دارد تا اينو احساس م

همدردند و بدين صورت خرده فرهنگ زاغه اي شكل مي گيرد   در بحرا ن از دست دادن ارزشهاي بومي با وي 

آنان با   ارند و ارتباطمشابهي د  مي شود كه كم و بيش مشكالت  اين خرده فرهنگ زاغه اي از افرادي تشكيل

يكديگر ارزشها و گرايشهاي جديدي به وجود مي آورند كه در خيلي از موارد نسبت به فرهنگ برترحالت 

كريمي و (.دارند هر چند در اين محالت عادي تلقي مي شود) ضد ارزشي(و كجروانه    انحرافي

  )Pierr)،1988:399(111و112،ص1385يگران،د

  

www.no
an

dis
ha

an
.co

m



www.noandishaan.com 
 

  :حاشيه نشيني سياسي 

اشيه نشيني از بعد سياسي شامل مواردي است كه افراد خارج نظام سلطه قرار بگيرند و اين امر ناشي فقدان ح

شركت آنها در ساخت نهادهاي نظام سياسي است وقتي كه فرد نه تنها خود قادر به شركت در نهادهاي سياسي 

سياستمداران جامعه نيست از نظر  نباشد بلكه احسا س كند مسايل ومشكالت و خواسته هاي ايشان مورد توجه

  )5: 1351احسن و نيرومند، (.مي كنند  marginalسياسي احساس حاشيه اي بودن 

  

  :حاشيه نشيني اقتصادي

به اين بعد توجه دارند و از جمله مواردي كه نسبت به  همه انديشمندان در بررسي حاشيه نشيني  "تقريبا

در آمد  ،عبارتند از مسكن غير متعارف ،عدم جذب در اقتصاد شهريخصوصيا ت حاشيه نشينان مطرح مي كنند 

فصلنامه علوم اجتماعي (....پايين ساكنان، بيكاري پنهان وسيع،گسترش مشاغل كاذب، مهارت كم،تحصيالت پايين و 

  )113-24:103،ش 

  حاشيه نشيني فرهنگي

بعضاً مركز شهر با فرهنگ شهروندي به حالتي گفته مي شود كه افراد علي رغم سكونت در محدوده شهري و 

شهرنشين به كسي اطالق مي شود كه در قلمرو مكاني شهر ساكن است و شهروند كسي است كه . آشنا نيستند

عالوه بر سكونت در محدوده شهري، تابع هنجارهاي شهري هم هست بنابراين در حاشيه نشيني فرهنگي بيشتر 

ه طور مثال در چنين شرايطي است كه شاهد پرورش حيواناتي نظير شاهد افراد شهرنشين هستيم و نه شهروند ب

  )263- 1380:262خوبي ،(.سفند در محدوده شهري خواهيم بودگاو و گو
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  هاي فقيرنشين نشيني و محله تفاوت حاشيه

 squatter) نشيني ،و ميان حاشيهد دانن مي slum ي  برخي از محققان، حاشيه نشيني را برگرفته از كلمه

housing) هاي فقيرنشين و محله (slums) اولي معموالً ساخت : دارند تفاوت قايل هستند و چنين اظهار مي

ي  شود كه به طور غيرقانوني، با تخلف از مقررات ساختماني و يا در زميني بدون اجازه و سازهايي را شامل مي

ي عواملي مانند  هاي پايداري هستند كه از طريق مجموعهبنا]... دومي[اند و در مقابل،  صاحب آن، سربرافراشته

كه فشار زيادي را بر روي تسهيالت (هاي فرعي  سن بنا، مسامحه كاري و متروكه شدن بنا و تقسيم آن به بخش

  ،)1381:95زباني و افشار كهن ،(. اند ، در وضعيت زير استاندارد قرار گرفته)كند و تجهيزات اساسي بنا تحميل مي

ي  فرهنگ جديد جغرافيا درباره. است» شانتي تاون«شود  از اصطالحاتي كه در اين خصوص به كار برده مييكي 

شود، كه اغلب به طور غيرقانوني  ي مسكوني زيراستاندارد گفته مي شانتي تاون به منطقه«: نويسد اين اصطالح مي

اري كه در معرض سيل هستند و يا در هاي ناهمو شانتي تاون يا در زمين. اشغال شده و خاص جهان سوم است

  )1351:9احسن و نيرومند،(.»شود داخل شهر ايجاد مي

 مدل هاي حاشيه نشيني

حاشيه نشيني در بخش هاي مرفه نشين و حاشيه نشيني . در كشور با چند مدل حاشيه نشيني مواجه هستيم

متمركز شده در حواشي شهر در حاشيه نشيني حاصل از سرريز جمعيت روستايي . در بخش هاي فقير نشنين

استان هايي نظير تهران و نيز حاشيه نشيني غيرطبيعي حاصل از حوادث مثل زلزله در بم وحاصل از دوران 

حاشيه نشيني اكثرا خارج از حريم شهرهاست و لي در جايي مثل ايالم به درون . جنگ تحميلي مثل خوزستان

ايي مانند شوشتر به قدري حاد است كه مهم ترين معضل اين مسئله در جاه. حريم شهر سرايت كرده است

  .اجتماعي شهر به حساب آمده است

درآن گرد ... دو مدل ديگر، شهرك هايي است كه جمعيت لبريز شهر بمناسبتهاي صنفي ، صنعتي، تعاوني و 
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 Citizens آمده و بصورت اسكان رسمي و با مالكهاي شهر سازي بوجود آمده و ساكنين آن نيز شهرونداني

هستند كه وضعيت تثبيت شده اي از نظر اشتغال دارند اين شهرك ها جزء الينفك تهران بزرگ محسوب مي 

محل هايي است كه بصورت اسكان غيررسمي بوده و تركيب جمعيت آن را اغلب    و حالت دوم آن. شوند

حالت آلونك نشين وخانه هاي مهاجرين روستايي گروههاي غربت، كولي ها ، داللها و گروه هاي آسيب زا به 

و بهره گيري غير بهينه عرصه هاي ...) حلبي و خشت و گل  -حصير(موقت با پوشش ساختماني نامناسب 

  )مثنوي، عطاء اهللا(ساختماني تشكيل مي دهد

  علل حاشيه نشيني

  : در خصوص ايجاد پديده حاشيه نشيني علل مختلفي مي تواند موثر باشد از جمله

آمد روساي خانوار و باال بودن بهاي زمين و هزينه ساخت و ساز رسمي و گراني اجاره بها و كمي در   ـ1

حسب اعالم مركز مطالعات و تحقيقات . همچنين تفاوت قيمت تمام شده مسكن غير رسمي با مسكن رسمي

ود در مجموع قيمت تمام شده مسكن ساخته شده بصورت غير رسمي حد 1373شهر سازي و معماري در سال 

 . مسكن رسمي با ابعاد مشابه مي باشد 6/1

اي باشد كه ديگر نتوانند در شهر زندگي كنند براي ادامه زندگي  هاي تمام شده زندگي مردم به گونه وقتي هزينه

به دليل گراني . معموالً حاشيه نشينان جزو تهي دستان جامعه هستند. هاي شهر بروند شوند به حاشيه مجبور مي

قاتل (معادل هفت برابر حقوق ماهيانه بيجه (ين شهري در كالنشهرهاي ايران و بخصوص تهران غيرمتعارف زم

هيچ راهي جز ظهور قارچ گونه و شتابان حاشيه نشيني شهري باقي ) براي يك متر مربع زمين)مخوف پاكدشت

مسئله گراني زمين در حالي كه بخش قابل توجهي از تهي دستان روستانشين عادي هستند و كمتر با . نمي ماند

 .شهري مشكل دارند

موجب گريز ساكنين آن از زادگاههاي خويش و سرازير ) مثل بي چيزي ، نداشتن زمين(ـ دافعه هاي مبدا 2

شدن آنها بسوي شهر ها مي شود و هزينه باالي زندگي شهري موجب پديد آمدن كانونهاي حاشيه نشيني مي 
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 .شود

خاطر فرار از روند بروكراتيك زندگي شهري يكي از  ديده ديسنتريسم بهپ: دوري از روند بوروكراتيك  -  3

به ويژه مسئله فرار از تهران امروزه به يكي از مسائل . پديده هايي است كه بر عكس مهاجرت در حال انجام است

و قيمت  يكي از عوامل كه هم به فرار از روند بروكراتيك و هم به خاطر مشكل مالي. اجتماعي ما بدل شده است

 .باالي ساخت زمين و مسكن در حال رخ دادن است تمايل به ساخت دراز مدت مسكن مي باشد

ـ قطعه بنديهاي بزرگ زمين كه موجب افزايش قيمت زمين شده و امكان خريد زمين توسط افراد كم در آمد 4

 .و كم بضاعت گرفته مي شود و به ناچار به مناطق حاشيه نشيني پناه مي برند

اگر شهرها بصورت مناسب منطقه بندي و توسعه نيابند زمينه . دان منطقه بندي و كاربري نا مناسب زمينـ فق5

همچنين چنانچه زمين . براي ساخت و ساز هاي غير مجاز فراهم شده و محالت زاغه نشيني بوجود خواهد آمد

ص يابد ممكن است محالت فقير هاي مناسب براي خانه سازي به كاربري صنايع و يا ديگر موارد كاربري اختصا

   .نشين شكل بگيرند

العاده حائز اهميت است روند همسان شدن كميت و  موردي كه از لحاظ جامعه شناختي و اصول شهرسازي فوق

هاي خود است، چه آنكه با استمرار روند فعلي تاچند سال آينده جمعيت  كيفيت شهرهاي ايران با حاشيه

درصد از جمعيت  34هم اكنون . كند الف اندكي با جمعيت كالن شهرها پيدا نميهاي هر كالن شهر اخت حاشيه

شود،عدم  اند كه روز به روز بر تعداد آنها اضافه مي حاشيه نشين كل كشور در حاشيه كالن شهرها استقرار يافته

ن شهر ارتقاي شهرها همانند مت  پويايي مديريت شهري دركالن شهرهاي ايران نيز مزيد بر علت شده تا حاشيه

به همين دليل هم اكنون از لحاظ عمراني بعضي از نقاط كالن شهرها هيچ فرقي با حاشيه . عمراني پيدا نكند

اي نه  شود كه در آينده خود ندارند و از لحاظ جمعيتي نيز، افزايش روز افزون جمعيت حاشيه نشين باعث مي

 .دتن از هر لحاظ برابر شونچندان دور حاشيه و م

مهاجرت ، از عوامل موثر در شكل گيري حاشيه نشيني است مهاجرت اعم از مهاجرت افراد از روستاها و ـ  6

تاثير .(شهر هاي كوچك به شهر هاي بزرگ و نيز مهاجرت افراد از هسته داخلي شهر به حواشي آن مي باشد 
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 )1383حاشيه نشيني بر وقوع جرم، 

ر گسترش آن نقش و تاثير عملكرد ادارات و دستگاههاي ـ در شكل گيري مناطق حاشيه نشيني حداقل د7

 . دولتي و عمومي را نبايد ناديده گرفت

برخي از اراضي داخل يا خارج شهر ها متعلق به سازمانها و ادارات دولتي و عمومي از جمله شهر داريها ، سازمان 

اربعه آن و حفاظت از آن حائز شناسايي حدود . مسكن و شهرسازي ، جهاد كشاورزي و منابع طبيعي مي باشد 

اهميت است در پاره اي موارد در پرونده هاي مطرحه در دادگاهها مشاهده مي شود كه اراضي دولتي مورد 

تصرف و تعرض افرادي سود جو واقع شده و حتي به كرات و بصورت متعدد مورد خريد و فروش واقع شده و 

ولي ادارات يا نهاد هاي ياد شده اطالعي از چنين اقداماتي همچنين در مواقعي مورد ساخت و ساز قرار گرفته 

و به تبع آن در تعقيب عامل يا عاملين جرم بر نمي آيند ويا مواقعي اقدام مي نمايند كه . حاصل نمي نمايند 

اراضي آنها طي ايادي متعددي منتقل شده و در زمان طرح شكايت به لحاظ پيچيدگي موضوع و نقل و انتقاالت 

و سپري شدن مدت طوالني از زمان تصرفات اراضي دولتي رسيدگي قضايي مستلزم صبر و حوصله و  متعدد

و چه بسا اين تصرفات و تعارضات به اراضي دولتي موجب تجزيه آن . دقت بيشتر و زمان نسبتا طوالني مي باشد

د آزادي در تحقيقي محم . و رواج ساخت و ساز هاي غير مجاز و نتيجتاً شكل گيري حاشيه نشيني مي شود

شيه نشيني علل و عوامل موجده اين پديده در ايران را مورد بررسي قرار داده كه نتايج آن به صورت پيرامون حا

، آسيب شناسي …ستوده، هدايت ا(.يت هر كدام در ذيل عنوان مي شودفهرست وار بر حسب ميزان تأ ثير و اهم

 )1383اجتماعي

رتبه رتبه تأ ثير
اهميت

 حاشيه نشينيعلت 

 ميزان تمركز صنايع در شهر هاي بزرگ 9 1

 نحوه توزيع امكانات اقتصادي بين شهر ها و روستا هها 3 2

 ميزان تمركز خدمات و امكانات در شهر هاي بزرگ 20 3

 سياست هاي توسعه شهري 2 4

 سياست هاي توسعه صنعتي 8 5
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 ايران  كيفيت بر نا مه ريزي هاي مسكن در 10 6

 سيا ست هاي واگذاري زمين در شهر ها 1 7

 ميزان رشد جمعيت كشور 12 8

 نحوه واگذ اري زمين شهري توسط دولت 11 9

 جنگ تحميلي 25 10

 فرصت شغل مناسب در روستاهها و شهر هاي كوچك 5 11

 سياست هاي مساحت زير بنايي عمراني 7 12

 شهر هاميزان توجه به ايجاد سلسله مراتب آزمايش  15 13

 سياست هاي توانمند سازي فقرا 13 14

 سياست هاي توسعه منطقه اي 6 15

 ميزان توجه به ايجاد و افزايش خدمات اجتماعي 17 16

 قوانين و مقررات تعيين كننده حدود شهرها 24 17

 قوانين و مقررات ساخت و ساز در كشور 14 18

 نحوه آموزش در سيستم نظام آموزشي كشور 23 19

 سياستهاي توسعه روستايي 4 20

 قوانين و مقررات مجموعه سازي و شهرك ساز 19 21

 سياستهاي توانمند سازي روستا ييا ن 16 22

 قوانين و مقررات تعيين كننده نحوه همكاري نهادها 22 23

 ميزان توجه به آموزش هاي فني و حرفه اي در روستاهها 18 24

 مناطق مختلف كشورشرايط آب و هوايي در  21 25

 توان ما لي شهرداري ها و نهاد هاي شهري 26 26

 ).حاشيه نشيني.محمد آزادي(
  

  : آسيب شناسي حاشيه نشيني

با توجه به تبعات سوء ناشي از حاشيه نشيني به عنوان يكي از معضالت بزرگ اجتماعي كه امروزه عاملي در 

با مرور اخبار هم چنين .اهميت آن چند برابر مي شود  جهت سقوط افراد در ورطه انحراف و بزهكاري است

فرياد «نشيني در اطراف شهرها پي برد؛  توان به آثار مخرب حاشيه مربوط به وقوع جرايم و بررسي آنها مي

ها جزء مناطق مستعد ارتكاب  نشين ،حاشيه»ديده اين مناطق بي پايان است كودكان و نوجوانان آسـيـب "كمك"

 )1383 ––، آسيب شناسي اجتماعي …ستوده، هدايت ا(جرم هستند
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  :پيامد و تبعات منفي سكونت گاههاي غيررسمي و حاشيه نشيني عبارتند از 

  حاشيه نشيني، چالشي فراروي توسعه پايدار شهري

. يكي از آثار و پيامدهاي توسعه فيزيكي ناموزون و نامتعادل شهري حاشيه نشيني در شكل غيرقانوني است

غير قانوني به سبب گسترش فقر و نيز به مخاطره انداختن محيط زيست و تحميل هزينه هاي سنگين اسكان 

نه تنها هيچ كدام از . براي حل مشكالت تصويري جدي براي پايداري و انسجام جامعه شهري تلقي شده است

يم، بلكه حاشيه نشيني بينهاي توسعه پايدار و استراتژي توسعه شهري را در وضعيت حاشيه نشيني نميرهيافت

  .گرددهاي شهري ميباعث افزايش ميزان جرم و آسيب

  

  حاشيه نشيني و افزايش جرم

در محالت حاشيه نشين همان قدر كه امكان ارتكاب جرم و جنايت در آن زياد است، به همان اندازه رقم سياه 

  .در آن موجود است  (Dark Number) بزهكاري

  حاشيه شهرهااعمال مجرمانه رايج در 

  :شونداعمال خالف و مجرمانه در مناطق حاشيه نشين شهر، به دو دسته تقسيم بندي مي

  :اعمال مجرمانه قبل يا در حين شكل گيري حاشيه نشيني؛ شامل 

  ساخت و سازهاي غير مجاز، فروش مال غير، تصرف عدواني، تغيير كاربردي اراضي

  :نشيني؛ شاملاعمال مجرمانه بعد از شكل گيري حاشيه 

  قتل عمد، هاي دسته جمعينزاع،اعتياد و خريد و فروش مواد مخدر و مشروبات الكلي، سرقت و اخفاي اموال مسروق
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  روسپيگري،هاي جنسيخشونت، اخاذي و تهديد براي كسب مال ديگري، مزاحمت و ممانعت از حق،تخريب اموال عمومي

  )123: 1379دالل پور،()13 ––اجتماعي ، آسيب شناسي …ستوده، هدايت ا(كودك آزاري

  :حاشيه نشيني و گروه هاي آسيب پذير

  .عوارض و آسيب هاي ناشي از حاشيه نشيني،بيشتر متوجه كودكان و زنان است

  حاشيه نشيني و بزهكاري كودكان

نظير در مناطق حاشيه نشين به غير از عوامل فردي، عوامل اجتماعي ) كودكان(در بررسي بزهكاري اطفال 

سازد، اعتياد والدين، خشونت و تنبيه، تبعيض ميان بچه محيط خانواده كه اساساً شالوده شخصيت كودك را مي

ها، طالق ، آموزش و سواد پايين، اجاره نشيني، تراكم جمعيت در خانواده، فقر مالي خانواده، مهاجرت و كيفيت 

  .محيط شهري و شهرسازي نقش عمده اي دارند

وجه مشترك همة كودكان كار در مناطق حاشيه نشيني ، فقدان سرپرست به :  و كاركودكانحاشيه نشيني 

  علت فوت يا بدسرپرستي، فرار از منزل، فقر گسترده، ناتواني والدين در تامين نيازهاي اوليه، ترك 

  .باشدتحصيلي، زنداني بودن پدر يا مادر و اجبار والدين براي كسب درآمد از سوي كودكان ، مي

بي ثباتي : روند، عبارتند ازهاي عمومي كودكان كار و خياباني كه براي كار، عمدتĤً به كالن شهرها ميويژگي

شخصيتي، تنوع طلب، افسرده، ترسو، ناراضي، اختالالت در خواب، بدخلق، پرخاشگر، فقدان عزت نفس، جوياي 

  .يمحبت، اضطراب و مستعد براي انواع انحرافات اجتماعي و بزهكار

  بزهكاري كودكان
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سرقت لوازم از سوپرماركتها ، سرقت از منازل اقوام و همسايه، سرقت دوچرخه و موتورسيكلت از سرقت : سرقت

  .هايي است كه اغلب كودكان بزهكار در مناطق حاشيه نشين انجام مي دهند

  ضرب و جرح خياباني،مزاحمت خياباني،تكدي و گدائي،همجنس بازي،توزيع مواد مخدر

پنچر كردن اتومبيل ها، شكستن شيشه منازل، پاره كردن روكش وسايل نقليه (تخريب اموال عمومي و شخصي 

عمومي، تخريب تلفن هاي عمومي، صندلي پارك ها ، كشتن حيوانات از بزهكاري هاي اطفال در مناطق حاشيه 

  .نشيني است

  زنان حاشيه نشين و جرم

  :باشدچهار ويژگي عمده ميشوند، داراي جرايمي كه زنان مرتكب مي

  خاص بودن جرايم زنان

  سهم كم حضور زنان در فعاليت مجرمانه

  تمايل بيشتر زنان به معاونت در جرم

  )1370:26زنجاني،( ميزان كم تكرار جرم در زنان بزهكار

 مسكنو حاشيه نشيني 

البته .خاص خود را دارد با توجه به توان مالي اندك ، سطح سواد و تخصص مهاجران ، وضعيت مسكن ويژگي 

همانطور كه گفته شد حاشيه نشين ها يك طيف را تشكيل مي دهند و از لحاظ وضع مسكن برخي از آنها در 

قوطي هاي حلب ، انواع بشكه ،الستيك :آلونك هايي زندگي مي كنند كه مصالح آن با توجه به محيط عبارتند از 

امكان استفاده از آنها در ساخت سرپناه وجود دارد پارهاي ديگر كهنه ،ماشين و ساير مواد اسقاطي كه به نحوي 

ضمن استفاده از مصالح مرسوم در دستيابي به خدمات شهري با مشكل مواجه مي شوند همين ويژگيها باعث 
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در (نامگذاري تعدادي از اين حاشيه نشين ها شده است كه اسامي حلبي آباد ، حصيرآباد، شيلنگ آباد و غيره 

  .بر همين مبناست، تأمين زمين مورد نياز يك موضوع مناقشه انگيز ديگر است) اهواز شهرستان

معموالً زمين هايي كه اختصاص به تخليه زباله و نخاله هاي ساختماني دارند و يا به دليل صعب العبور بودن و 

ل تعيين كننده پستي و بلنديهاي متعدد فاقد كاربري مسكوني هستند مطلوب حاشيهن شين ها است ولي عام

  )1368 :آقاجاني(.مجاورت آن با شهر است

  اشتغالحاشيه نشيني و 

ساكنان حاشيه نشين ها ، به دليل وضعيت خاصي كه دارند ، قريب به اتفاق در مشاغل سطح پايين بوده و به 

خانوار مقيم يكي از مناطق حاشيه نشين اهواز  60اصطالح پست انجام وظيفه مي كنند در يك نمونه گيري از 

ن اداره، نگهبان درب ورودي ، آبدارچي تنها معدودي مشاغل دولتي داشتند كه به ترتيب عبارت بود از نامه رسا

و كارگر شهرداري اين نمونه شامل سرپرستان خانواري بود كه دراهواز به دنيا آمده بودند يعني نسلي كه با روستا 

اهميت اين نكته در اين است كه برخي نظريه پردازان مشكالت حاشيه نشين ها را به . ارتباط چنداني نداشتند

نسبت مي دهند درحالي كه نسل دوم و سوم حاشيه نشينان نيز به دليل وضعيت خاص  ميراث روستايي آنها

آموزشي ، عمومي و عدم دسترسي به آموزش حرفهاي از دستيابي به جايگاه خاص خود محروم ميشود و در واقع 

) حل آنهاو نه جذب و(بافت شهري هميشه با آنها به عنوان يك عامل خارجي مقابله كرده و سعي در دفع آنها 

در اينجا يك بار ديگر بر در هم تنيدگي عوامل مورد بررسي تأكيد ميشود چنانكه مي بينيم وضعيت . دارد

اشتغال ، مسكن و آموزش و ساير موارد به گونهاي به هم مربوطند و كشيدن خط بين آنها تنها براي سهولت كار 

تجزيه زبالهها، : مشاغل نمونه فوق از اين قرارند . ند است وگرنه در عالم واقعيت اينها دانه هاي يك زنجيره متصل

، قصاب كشتارگاه، چوبدار، ) مالك وانت(راننده ) بدون ماشين(جمعĤوري ضايعات، كارگر ساختماني، راننده

به عنوان مثالي از زير مجموعههاي اشتغال و .. اجارهدار زمين كشاورزي، برقكار ماشين، لولهكشي و غيره
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بالهها مطرح ميشود كه به دليل عدم رعايت جنبه هاي بهداشتي در اين كار باعث ايجاد انواع بهداشت تجزيه ز

ولي در عين حال تأكيد ميشود . بيماري هاي پوستي و عفوني در افرادي مي شود كه با زباله سروكار دارند

باشد زيرا از طريق چنانچه اين كار مطابق اصول بهداشتي و به گونهاي منظم انجام شود فعاليتي مولد مي 

برگرداندان برخي مواد زائد به چرخه مصرف هم به سالمت محيط زيست كمك شده و هم به اقتصاد ملي كمك 

از ديگر پديده هاي قابل طرح وجود كارگاه آسياب پالستيك هاي كهنه است كه ضمن لزوم فعاليت آنها . ميشود

  )1380آواي نو،:و مجتبي شاهنوشي،مباني جامعه شناسي،تهران رباني ، رسولي (.بايد تحت نظارت بهداشتي قرار گيرند

  بهداشتحاشيه نشيني و 

حاشيه نشيناني كه اكنون در . شرايط بهداشتي حاشيه نشين ها به شدت متأثر از موقعيت جغرافيايي آنان است

و از خدمات ) حداقل به صورت كانال روباز( محدوده شهري قرار گرفتهاند، داراي آب، برق، شبكه فاضالب 

از وجوه اشتراك آنان با مناطقي است گرچه رغبت چنداني به استفاده از آن ندارند و اين يكي . آموزشي هستند

اما حاشيه نشيناني كه در نواحي مجاور شهر زندگي مي كنند از بسياري . كه خدمات آموزشي وجود ندارد 

فاضالب در جويهاي روباز كه به صورت خود به خودي مسيري .محرومند ) حداقل به صورت رسمي (امكانات 

بيماريهاي انگلي ميشود كه به شدت بين حاشيه نشينان رايج است  اين امر باعث شيوع. مييابد ، جريان دارد

واين يك وجه اشتراك بين ساكنان حاشيه نشين ها با روستاها است در يك بررسي همه گير شناسي معلوم شد 

در برخي ) 1370:57جاللي (درصد از ساكنان يك حاشيه نشين به بيماريهاي انگلي مبتال هستند  90بيش از 

يه نشين ها به خدمات لوله كشي دسترسي دارند ولي عمدتاً به طريق قاچاق و غيررسمي از آب مناطق حاش

استفاده مي كنند كه علت را ميتوان در بي ميلي ارگانهاي ذيربط به ارائه خدمات يا ناتواني اهالي حاشيه نشينها 

و درماني رسمي وجود  در برخي مناطق حاشيه نشين خدمات بهداشتي. از خريد چنين خدماتي جستجو كرد

مصرف شوينده ها و . دارد اما به داليلي حاشيه نشينها تنها به عنوان آخرين راه حل به آنها مراجعه مي كنند

خانهاي كه در يكي از حاشيه نشينها  15مواد تميز كننده در اين مناطق به شدت پايين است به طوري كه از 
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بسته به توانايي مالي ساكنان حاشيه نشين ، شرايط توالت ها . تبازديد شد تنها در يك خانه صابون وجود داش

اما اكثراً با مصالح . سانتيمتر از كف كاشي شده بود 50به طوري كه در يك مورد توالت به ارتفاع . تفاوت دارد

ده موجود از قبيل بلوك، آجر و سنگ چين فاقد مالت و در يكي دو مورد صرفاً اطراف آن را با گوني محدود كر

بودند ضمن اينكه كف آن از چوب بود از آنجا كه اكثر مناطق حاشيه نشين از خدمات شهرداري بيبهرهاند زباله 

ها به تناسب وضعيت در اطراف جاده رها ميشود و يا در يك چاله بزرگ انداخته شده و يا صرفاً در يك محوطه 

ود زباله ها به يك منبع آلوده كننده دائمي بدل در برخي مناطق كه تعداد احشام نگهداري ميش. انباشته ميشود 

  )1372: :جمالي(.آنجا را به صورت جوالن گاه خود درآوردند) از قبيل موش(مي شوند و حيوانات موذي 

بهداشت غذايي نيز جداي از اين مقوله نيست مثالً در يكي از حاشيه نشينها هر روزه فروشندهاي يك گوني 

ه فروش ميرساند كه عالوه بر فقدان ارزش غذايي نحوه عرضه و حمل و نقل آنها نيز حاوي ضايعات كشتارگاه را ب

  .به گونهاي است كه باعث انتقال بيماري ميشود

  تراكم جمعيتحاشيه نشيني و 

در زمينه تراكم جمعيت درنواحي حاشيه نشين به دو مطلب بايد توجه كرد اوالً ميزان رشد جمعيت در سطح 

ميانگين جهاني است و اين امر عليرغم موفقيت هاي اخير در كنترل جمعيت هنوز هم صادق كل كشور باالتر از 

است دوم اينكه رشد جمعيت در نواحي روستايي هميشه بيشتر از مناطق شهري است و حتي در كشورهايي 

ز جمله مانند چين كه مسئله كنترل جمعيت را به صورت دقيق و متمركز پيگيري مي كنند نيز صدق ميكند و ا

  .مشكالتي است كه اين كشور با آن مواجه مي باشد وقتي اين واقعيت ها را مورد توجه قرار دهيم 

 60مشاهده خانوارهاي پرجمعيت چندان تعجب برانگيز نخواهد بود واين يك واقعيت است ميانگين فرزندان 

شود كه اكثريت سرپرستهاي  نفر بود به اين نكته توجه 13الي  3با محدوده بين  2/7خانوار تحت بررسي 

سال سن داشتند و همگي متولد اهواز بودند به اين ترتيب با يك تراكم جمعي  40خانوارهاي تحت بررسي زير 
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روبرو هستيم كه بالقوه مشكل زا است گروههاي خودجوش ، نوجوانان در اين محلها شكل ميگيرند كه بالقوه 

متراكم در خود تضادهاي نژادي و قومي دارند ليكن در زمينه  اين جمعيت. تمايل به كج روي اجتماعي دارند

. مقابله با تخريب مسكن و ساير مشكالت عمومي متحد عمل مي كنند و نيز در فقرعمومي اشتراك كامل دارند

همچنانكه در بخش بهداشت گفته شد ساكنان حاشيه نشين ها حتي در صورت وجود امكانات بهداشتي تمايل 

اده ندارند و اين امر به خصوص در مورد پيشگيري از بارداري صادق است كه عليرغم رايگان چنداني به استف

بيتوته . تراكم جمعيت از يك بعد ديگر نيز قابل بررسي است . بودن اين خدمات چندان مورد توجه نيستند

ده براي بلوغ نفر در يك اتاق مشكالت خاصي را با خود به همراه دارد ويك پيش بين عم 12الي  10كردن 

از ديگر موارد مشكل ساز مشاهده والدين در حين . جنسي پيشرس ، زناي با محارم و انحرافات جنسي است

بر ) الگوگيري از والدين (و هم آثار غيرمستقيم ) استنشاق دود(استعمال مواد مخدر است كه هم آثار مستقيم 

  )171- 192:سلطان زاده (.رفتار گرايش به مواد مخدر جوانان دارد

  خدمات اجتماعي و رفاهيحاشيه نشيني  و 

در اين ) شامل خدمات شهرداري ، مراكز تفريحي، آموزشي، بهداشت و آب و برق(ميزان خدمات اجتماعي 

مناطق فوق العاده محدود است به استثناي موارد محدود واحدهاي آموزشي و بهداشتي چنين خدماتي وجود 

قاچاق است چنان كه پيشتر گفته شد بي رغبتي و بي اعتمادي نسبت به ارائه  ندارد وانشعابات آب و برق عمدتاً

اصوالً ساكنان حاشيه . دهندگان خدمات وجود دارد و اين امر مي تواند ريشه هاي رواني و اقتصادي داشته باشد

شايد از نسل  نشين ها به غريبه ها با بي اعتمادي و سوءظن نگاه مي كنند و اين تجربهاي است كه طي سالها و

قبل به ارث برده اند زيرا هر كس پيش آنها آمده، يا پيامي براي تخريب سرپناه آورده و يا از اخذ پول صحبت 

يكبار ديگر تأكيد ميشود حاشيه نشين ها از بابت برخورداري از . كرده و اين ذهنيت همواره بين آنها وجود دارد

اطق حتي امكانات ارتباط تلفن هم وجود دارد و در بعضي خدمات اجتماعي نيز يك دست نيستند و برخي من

  .ديگر انشعابات آب از فاصله چند صد متر و شيلنگ هاي پالستيكي به محل آورده شده است
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  وضعيت آموزشيحاشيه نشيني  و 

با تفكيك اين موضوع به دو جزء آموزش عمومي و حرفه اي به بررسي آن ميپردازيم علت اين تفكيك علي رغم 

ن واقعيت كه هيچ واحد آموزش حرفهاي در حاشيه نشينها وجود ندارد تأكيد بر اهميت آموزش حرفه اي است اي

ميزان ترك تحصيل ، افت آموزشي، مردودي و تجديدي در حاشيه نشينها به مراتب باالتر از سطح عمومي . 

رك مي كنند به طوري كه در كشور است پسران به دليل نياز خانواده به تأمين معاش خيلي زود مدرسه را ت

كالسهاي آخر دبستان ميزان شاگردها خيلي كمتر از سال هاي اول است دختران نيز به دليل مسائل اعتقادي، 

  .ارزشي و قومي يا اصالً به مدرسه نمي آيند يا خيلي زود در مقطع دبستان ترك تحصيل مي كنند

اي ندارد و بايد زودتر كاري دست و پا كرد به عنوان اكثر جوانان حاشيه نشين اعتقاد دارند كه درس فايده 

مصداقي براي حرف هاي خود هم چند نفري را مثال مي زنند كه ديپلم گرفتند ولي نتوانستند كاري مناسب 

با وجود تفكيك دو جزء آموزش عمومي و حرفهاي تأكيد مي شود كه در اين زمينه كاري در حاشيه . پيدا كنند

زيرا اگر قرار باشد كاري اصولي انجام گيرد تالشي در . است و اين وضع جاي تأمل دارد نشين ها انجام نشده

از كانال آموزشي حرفه اي مي ) خدمات و توليدات شهري( جذب ساكنان حاشيه نشين در فعاليت هاي شهري 

 lerner1966:163).(يشتري در اين مورد ارائه مي شودگذرد در بخش راهبردها توضيح ب

  امنيت شهريحاشيه نشيني  و 

با توجه به شرايط فوق ، حاشيه نشين ها جزء مناطق مستعد ارتكاب جرم هستند ، فقدان نظارت امنيتي كافي 

وجود تعداد زيادي افراد نيازمند و بيكار ، سطح پايين سواد ، فقدان روشنايي كافي در معابر و وضعيت جغرافيايي 

مين به راحتي در آنجا پناه گيرند و تا زماني كه اين عوامل زمينه ساز بعضي مناطق همه باعث مي شود مجر

جوانان حاشيه نشين با فرهنگ ويژه روزها عازم . وجود داشته باشد اين مناطق بالقوه جرم خيز خواهند ماند 

دست با توجه به فقدان تخصص و آموزش كافي ، عمدتاً به كار . مركز شهر مي شوند تا كاري دست و پا كنند 
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مي پردازند و به اين ترتيب به صورت ... فروشي ، پهن كردن بساط، سيگار فروشي ،كار در ميدان تره بار و 

اين مشاغل غير تخصصي و زائد خود به عنوان يك عامل سوق دهنده . فعاليت هاي شهري در مي آيند  ◌ٔ زائده

افراد نمونه  ◌ٔ اغل افراد معتاد ، همهبه عنوان مثال در يك مطالعه مربوط به مش. بسوي جرم عمل مي كنند 

از ديگر جرائم مطرح در حاشيه نشين ها وجود دارد منكراتي است كه به . مشاغل كاذب و غير تخصصي داشتند 

  )263-262: 1380خوبي ،(دتناسلي و ايدز ، اهميت خاص دار دليل بروز بيماري هاي

  پيشنهادات و راهبردها

  هژيم گذشتچنين پديدهاي سياستهاي مخرب ردر آغاز گفته شد كه علت ايجاد 

ر جهت تأمين منافع استعمار بوده و در اينجا نيز بر اين نكته تأكيد مي شود در عين حال بايد به خاطر داشت د

كه روستاها به دليل محدوديت در اشتغال و سرريز جمعيتي ، ذاتاً مهاجرفرست هستند بنابراين اين راهبرد كلي 

اشتغال و كنترل جمعيت بر اين نواحي باشد از آنجا كه هنوز هم بخش اعظم مهاجرت  بايد در جهت ايجاد

داخلي به سوي شهر تهران و مراكز استانها مي باشد يك راه حل ديگر براي پيشگيري از اين روند اتخاذ سياست 

د با چنان تالش در جهت ساماندهي وضع سكونت حاشيه نشين ها باي.هاي مركزگريزي در ابعاد مختلف است 

ظرافتي باشد كه به عنوان يك عامل تشويقي براي مهاجرت بيشتر روستائيان عمل نكند اين نكته با توجه به 

براي اينكه حاشيه نشين .اينكه اكثر حاشيه نشين ها روابط منظمي با مناطق روستايي دارند اهميت خاص دارند 

الزم است با توجه به نيازهاي جامعه و آمادگي ها از حالت بيگانگي و دفع توسط جمعيت شهري خارج شوند 

افراد آموزشهاي حرفهاي براي آنان ترتيب داده شود تا ضمن جذب در جامعه شهري زمينه غلطيدن افراد به 

در زمينه مسائل بهداشتي كنترل جمعيت بايد با استفاده از اهرم هاي تشويقي .دامن جرم و مجرمين از بين رود 

مورد كاهش در ميزان تولد هم مي تواند موفقيت محسوب شود چرا كه هر فرد كه بر اين گسترش يابد زيرا يك 

كنترل كارگاه هاي غيرمجاز تبديل . جمعيت اضافه شود مي تواند به عامل ايجاد مشكل اجتماعي بدل گردد
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كالت ضايعات يك امر مهم ديگر است زيرا از طريق ورود مواد ناسالم به چرخه مصرف مجدد مي تواند مش

  :از طرفي هم مي توان با همت در فاكتورهاي زير نيز موفق بود .بهداشتي و جسمي به بار آورد

 برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر )1

  ايجاد فضاي مناسب فرهنگي ، تفريحي براي مناطق حاشيه نشين )2

  ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب براي افراد مهاجر  )3

  منطقهتوجه بيشتر مسئوالن به اين  )4

  دادن امكانات رفاهي و مادي براي اين منطقه  )5

  فرهنگ سازي و آموزش همگاني خانواده  )6

  ارائه خدمات و مشاوره و مددكاري )7

  دادن بيمه بيكاري به افراد فاقد شغل براي برآورده شدن نياز اساسي خانواده  )8

  ارائه تصويري درست از مذهب كه كاركرد اجتماعي آن قوي باشد )9

  .مبارزه قاطع و جدي با مظاهر فساد و تالش براي پيشگيري از ارتكاب جرم ) 10

  ايجاد فرصت هاي اشتغال براي زنان و دختران اين منطقه) 11

  ) 5: 1351احسن ونيرومند،(ايجاد امنيت براي ساكنين از طريق افزايش نيروي پلي) 12

در خاتمه تأكيد ميشود حساب اكثريت افراد شريف و زحمتكش كه در اين مناطق زندگي مي كنند از اقليت 

افراد مجرم و منحرف جداست بيشتر افراد ساكن حاشيه نشين ها تمايل دارند به صورتي شرافت مندانه و در 

  .ستقبال مي كنندچهارچوب اصول و قوانين اجتماعي فعاليت كنند و از هر اقدامي در اين جهت ا

  نتيجه گيري
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آنچه كه اكنون بعنوان حاشيه نشيني شناخته شده جزء جريان ديرپا و تاريخي مهاجرت جمعيتي جوياي كار و 

رفاه و گريزان از روستاها و شهرهاي كوچك بلحاظ دافعه هاي آن و نيز پس رانده شدن فقرا از درون شهرها به 

فرايند معلول طبيعي توسعه است و تا زماني كه حاشيه ها در برابر شهرها حاشيه آن، چيز ديگري نيست و اين 

قرار گيرد حاشيه نشيني پديده اي ناهنجار و ناپذيرفتني است ولي زماني كه به پيشينه تاريخي اين پديده 

مفيد نگريسته شود آن را يك جريان دائمي، ماندگار و گريز ناپذير و حتي به عقيده برخي كارشناسان الزم و 

پس اين عقيده كه بايد مناطق حاشيه نشيني را تخريب كرد قابل دفاع نمي باشد و مي . براي توسعه مي دانند

بايست با ساماندهي آن و فراهم كردن امكانات مورد نياز براي حاشيه نشينان و كم كردن فاصله و خالء موجود 

ه نشينان و حل مشكالت خود آنها و حل مشكالتي هاي مواجه شدن با زاغروش.بين آنها و شهرنسينان اقدام كرد

در حقيقت در هيچ . نشيني است از مشكالت تمامي مديران شهري در سراسر جهان استكه نتيجه وجود زاغه

هاي غير رسيم و زاغه نشيني وجود نداشته گاهجاي جهان كالن هشري وجود ندارد كه در كنار آن سكونت

حاشيه نشيني اقتصادي و اجتماعي آن بخشي از جمعيت است كه ساكن اين  حاشيه نشيني فضايي، مولود.باشد

آنها ازمشاركت اجتماعي و تعلق شهروندي پاييني برخوردارند و از خدمات ارايه شده در اين محالت . هاستمحله

اطق و من.اندهاي اجتماعيبا توجه به گسترش فقرو بيكاري، حاشيه نشينان بيشتر درمعرض آسيب. راضي نيستند

محالت حاشيه نشيني عليرغم اينكه هر يك ويژگي هاي منحصر به فردي دارند،در برخي خصوصيات از جمله 

در بيان وضعيت آسيب هاي .فقر،رفتارهاي پر خطرو آسيب هاي اجتماعي گسترده وضعيت مشابهي دارند

بدين معني كه .بوده اندداراي سهم يكساني از تخصيص جرايم ن كه اجتماعي حاشيه نشينان،مشاهده شده است

مناطقو محله هايي هستند كه بيشترويا بسيار بيشتر از سهم خود مرتكب جرم مي شوند و خود تبديل به كانون 

  ) 29: 1377رهيافت ،(.كاري و انحرافات اجتماعي شده اندهايي از فساد،تبه
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