
شهرسازياصول بررسی علل حاشیه نشینی و راه حل رفع تعارض با 

:چکیده 

این مقاله ابتدا به مفهوم حاشیه نشینی در ابعاد جهانی پرداخته سپس مروري بر تاریخچه حاشیه 

نشینی در ایران داشته و همچنین به دالیل بروز حاشیه نشینی و مشکالتی که ممکن است براي 

دولتها پیش آید، می نماید که پس از نتیجه گیري از علل بوجود آورنده به ساکنان این نواحی و 

.ارائه راهکارهاي در زمینه رفع این معضل اجتماعی می نماید

: واژگان کلیدي

.مهاجرت ، زاغه نشینی ، حاشیه نشینی ، وضیعت اقتصادي ، فقر ، رشد اقتصادي ، جرم 

مقدمه

و بستر سازي قوي  به منظور ترقی و تعالی کیفیت  زندگی و میزان مناسبیمحیطبه عنوان مناطق شهري

این ء ناگفته پیداست امکان کسب و ابقا.استدر کشورهاي در حال توسعه درآمد  اکثر انسان هاي فقیر 

مهاجرت فزایش اباعث دیگرجانب از کافی امکاناتعدم وجود از یک طرف و چنین  کامیابی ها 

دامن زدن به معضل مسبب روند در سه دهه اخیر افزایش  روز افزون این .استشدهبه شهر ییان روستا

پیش گفته  نیز موجب افراد شدهو ناهمگونی  بین سطوح درآمد و تخصص  کافی تهیه مسکن مناسب 

ه ها این سکونت گاشده است و امروزه  شاهد سیلی عظیم  از مشکالت عدیده براي آلونک نشینی گسترش 

.می باشیمبه دلیل بی توجهی و یا کم توجهی دولت ها 



بررسی مفهوم حاشیه نشینی

زاغه : گیرد، که عبارتند ازنشینی مورد استفاده قرار میدر فارسی اصطالحات متعددي در ارتباط با حاشیه

ها و زباندر سایر. آباد و غیره، که هر کدام مفهوم خاص خود را دارندنشینی، آلونک نشینی، حلبی

یافاوال ) rancho(رانچو - : هاي جهان نیز اصطالحات متفاوتی، در این مورد، وجود دارد، مانندفرهنگ

)favela (بوستی در امریکایالتین؛)bustee ( یاکامپونگ)kampong ( در آسیا؛ بیدونویل

)bidonville ( یاشانتی تاون)shanty town (شینی را برگرفته از برخی از محققان، حاشیه ن. در افریقا

هاي فقیرنشین و محله) squatter housing(نشینی دانند، و برخی میان حاشیهمیslumي کلمه

)slums (شود که اولی معموالً ساخت و سازهایی را شامل می: دارندتفاوت قایل هستند و چنین اظهار می

اند و ي صاحب آن، سربرافراشتهبدون اجازهبه طور غیرقانونی، با تخلف از مقررات ساختمانی و یا در زمینی

ي عواملی مانند سن بنا، مسامحه کاري و بناهاي پایداري هستند که از طریق مجموعه]... دومی[در مقابل، 

که فشار زیادي را بر روي تسهیالت و تجهیزات اساسی بنا (هاي فرعی متروکه شدن بنا و تقسیم آن به بخش

)دیوید دراکاکیس. (اندزیر استاندارد قرار گرفته، در وضعیت )کندتحمیل می

فرهنگ جدید جغرافیا . است» شانتی تاون«شود یکی از اصطالحاتی که در این خصوص به کار برده می

شود، که اغلب به ي مسکونی زیراستاندارد گفته میشانتی تاون به منطقه«: نویسدي این اصطالح میدرباره

هاي ناهمواري که در معرض شانتی تاون یا در زمین. و خاص جهان سوم استطور غیرقانونی اشغال شده 

»...شودسیل هستند و یا در داخل شهر ایجاد می

اصوالً اصطالح حاشیه نشینی خاص کشورهاي در : تفاوت حاشیه نشینی و گتو هاي کشورهاي پیش رفته

تصادي متفاوتی که پشت سر اق- کشورهاي توسعه یافته بدلیل تحوالت اجتماعی. حال توسعه است

ها، به لحاظ این محله. باشندمی) نشینبه عوض حاشیه(هاي فقیرنشین اند، به طور عمده داراي محلهگذاشته

هاي پس از انقالب مکانی، معموالً در مناطق مرکزي شهرهاي بزرگ قرار دارند، یعنی جایی که در سال



هاي تولیدي، و سکونت کارگران و اقشار کم درآمد در مجاورت صنعتی، به دلیل استقرار کارخانجات و کارگاه

این در حالی است که . هاي کارگري و فقیرنشین تبدیل شدندآنها، مرغوبیت خود را از دست دادند و به محله

ي شهرهاي بزرگ صورت مکان گزینی مناطق فقیرنشین، در کشورهاي در حال توسعه، اغلب در حاشیه

در شهرهاي غربی، تازه واردان بیشتر ممکن است در : نویسدیدنز در این باره میآنتونی گ. گرفته است

هاي مرکزي شهر سکونت اختیار کنند، اما در کشورهاي جهان سوم معموالً عکس آن اتفاق مجاورت قسمت

نواحیشهرینامیده شده است، ساکن ) Septic Fring(ي گندابی افتد و مهاجرت در جایی که حاشیهمی

)1382احمدیان، محمد علی، . (ندشومی

این الگوها، همچنان که پیتر . کندپیروي مییدر کشورهاي توسعه یافته، حاشیه نشینی از الگوهاي خاص

از نظر فضایی با جهان سوم متفاوت و به صورت «خاطر نشان کرده است، ) Peter Haggett(هاگت 

اند، هاي مذهبی، قومی و یا زبانی تشکیل شدهیتگتوها که معموالً از اقل. است) Ghetto(ي گتو پدیده

. »وجوه تشابه زیادي با حاشیه نشینان دارند، که مهمترین آنها جذب نشدن در متن شهرهاي غربی است

. شوندهاي شهري جدا میي موانع فیزیکی یا انسانی از بقیه بخشگتوهاي شهري در اغلب موارد به وسیله

».هاي قدیمی از آن جمله استها و فرودگاهآهن، مانداب، گورستانهاي راهها، رودها، ایستگاهناهمواري

ي هارلم نیویورك قرار هاي نژادي شکل گرفته است، در محلهترین گتوهاي جهان، که براساس تفاوتبزرگ

صرف نظر از گتوها، به طور کلی در مناطق مرکزي . دهنددارد و ساکنان آن را سیاهپوستان تشکیل می

درآمد وجود دارد که به مرور زمان هاي بزرگ کشورهاي توسعه یافته، شرایط نامساعدي براي اقشار کمشهر

شرایط نامساعد زندگی در )James Rubenstein(جیمز روبینشتاین . شودبر تعداد آنها افزوده می

متحده امریکا هاي ایاالتخانماني بیوي درباره. مناطق مرکزي شهرهاي امریکا را توصیف نموده است

ها و نیز در هاي فلزي گرم خیابانها و یا روي شبکهها در مقابل در خانهها امریکایی شبمیلیون: نویسدمی

دوسوم نوزادان مناطق مرکزي شهرها در ایاالت متحده را مادران ... خوابندهاي اتوبوس و مترو میایستگاه

هاي این مناطق نیز فقط با یکی از والدین خود زندگی درصد بچه90آورند و ازدواج نکرده به دنیا می

درصد کمی از افراد مستمند به خاطر توانایی براي مراقبت از فرزندان، جدایی از همسر را انتخاب ... کنندمی



اگر شوهري مجدداً به خانه برگردد، ممکن است که همسرش، مزایاي امدادي را از دست بدهد و . کنندمی

.ي جدایی قرار دهدده را از نظر اقتصادي، در وضعیتی بدتر از دورهبدین طریق خانوا

ها، گتوها و امثال آنها به سر اي، زاغهبخش مهمی از ساکنان شهرهاي بزرگ جهان که در مناطق حاشیه

، اعالم نموده 1998گزارشی از سازمان ملل متحد، در سال . برند، با شرایط نامساعدي مواجه هستندمی

میلیون نفر به دلیل اوضاع و شرایط نابسامان زندگی، نظیر 10مناطق شهري پرتراکم، هر ساله، در«: است

) 1382احمدیان، محمد علی،(» .سپارندمسکن غیراستاندارد و بهداشت نامناسب، جان می

صاحب نظران و کارشناسان مسائل شهري تعاریف متعددي از حاشیه نشینی : بررسی تعاریف حاشیه نشینی

ئه کرده اند برخی مانند چارلز آبرامز حاشیه را به عنوان فرایند تصرف نواحی شهري به قصد تهیه مسکن ارا

و نیز حاشیه نشینی را در معناي عام شامل تمام کسانی می دانند که در محدوده اقتصادي . دانسته است

دي که در مناطق حاشیه افرا... «) تعریف اقتصادي. (شهر ساکن هستند ولی جذب اقتصاد شهري نشده اند

اند و به عنوان گروه پست کنند از ساخت قدرت و سیاست عمومی جامعه جدایی یافتهنشین زندگی می

ي پایین حاشیه نشینان از نظر اجتماعی داراي موقعیتی ضعیف بوده و در طبقه... شونداجتماعی تلقی می

و غالباً مهاجر که به تعبیر اسکار لوئیس هاي تهیدست خانواده) نگرش اجتماعی(».اجتماع قرار دارند

)Oscar Lewis(ي جدید زندگی آنان به طور کامل جذب شیوه«. کننددر نوعی فرهنگ فقر زندگی می

هاي خلق الساعه برپا سرپناه«)نگرش فرهنگی(» .دهندي آن به زندگی ادامه میشهري نشده و در حاشیه

حاشیه نشینی؛ ریشه ها و راه ) (نگرش کالبدي( »...اشیه شهرهاشده بر زمین متعلق به دیگران، واقع در ح

)1382حل ها

جاذبه شهر نشینی و رفاه شهري این افراد را از زادگاه خویش کنده و به سوي قطب هاي صنعتی و بازارهاي 

ی کار می کشاند و اکثر آن ها مهاجرین روستایی هستند که به منظور گذراندن بهتر زندگی راهی شهرها م

شوند

بعضاً حاشیه نشینی را استقرار در زمینهاي غیرقانونی شهري تعریف می کنند که به شهرداریها و وزارت 

و تعبیري که از حاشیه نشینی ارائه شده است ، ساختمان یا بخشی از شهر که در . مسکن مربوط می شود



ي مسکونی ، فقدان آسایش الزم و تراکم زیاد جمعیت در واحدها،آن ویرانی ، نارسایی عرضه خدمات درمانی

.خطرات ناشی از عوامل طبیعی نظیر سیل دیده می شود

بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که حاشیه نشین فردي است مهاجر یا غیر مهاجر که به دلیل فقدان 

و ریاست و تخصص صنفی و نبود بنیان هاي مالی توانمند و طبقه و فرهنگ اجتماعی متناسب با طبقات

این افراد بیشتر به علت عوامل رانش زادگاه خود و . فرهنگ متعارف و الزم شهري در حاشیه واقع شده است 

آن ها به دلیل . کمتر به دلیل عوامل جاذب شهري ، زادگاه خویش را ترك کرده و به شهر ها روي می آورند

سوي دیگر از محیط شهري پس عدم تطبیق با محیط شهري از یک سو و بر اثر عوامل پس ران شهري از 

زده می شوند و به تدریج به کانونهاي به هم پیوسته و یا جدا از یکدیگر در قسمتهایی از شهر سکنی می 

گزینند به صورتی که محل سکونت و نوع مسکن آنها با محل سکونت متعارف شهري مغایر بوده و مالکیت 

وضعیت فرهنگی و اقتصادي نیز با جمعیت شهري تمایز آن ها غالبا غصبی است و همچنین این افراد از نظر 

)رضا مسعودي فر. (دارند

حاشیه نشینی فرهنگی به حالتی گفته می شود که افراد علی رغم سکونت در محدوده شهري و بعضاً مرکز 

شهرنشین به کسی اطالق می شود که در قلمرو مکانی شهر ساکن . شهر با فرهنگ شهروندي آشنا نیستند

شهروند کسی است که عالوه بر سکونت در محدوده شهري، تابع هنجارهاي شهري هم هست است و 

بنابراین در حاشیه نشینی فرهنگی بیشتر شاهد افراد شهرنشین هستیم و نه شهروند به طور مثال در چنین 

بهروز . (شرایطی است که شاهد پرورش حیواناتی نظیر گاو و گوسفند در محدوده شهري خواهیم بود

)پیدنامهس

هشت ویژگی براي مناطق حاشیه نشین و موارد مشابه آن، به )Simon Chapman(سیمون چپمن 

غالباً خلق الساعه هستند و از مواد و مصالح مختلف ساخته . عموماً غیرقانونی هستند: شماردشرح زیر، برمی

ي مانند راه آسفالته، برق و فاقد خدمات شهر. اندي خود ساکنان احداث شدهمعموالً به وسیله. اندشده

مکان . گیردریزي و اغلب به صورت اتفاقی صورت میي آنها بدون برنامهتوسعه. سیستم دفع فاضالب هستند

اي که در هاي خالی از سکنهها و یا زمینهاي شهري، حواشی خطوط آهن و بزرگراهگزینی آنها اغلب در لبه



: مانند(معموالً در مناطق نامناسب شهري . گیردصورت میمجاورت مناطق مرکزي شهرها قرار دارند، 

. شوندتشکیل می) هاي رها شده و بالاستفادههاي ناهموار، حواشی کارخانجات، در مجاورت زمینزمین

.هاي پرجمعیت تشکیل شده استجمعیت متراکم دارند که از خانواده

ی در کشورهاي در حال توسعه، غالباً از مهاجرین حاشیه نشین: آید آن است کهآنچه از تعاریف گوناگون برمی

اند، ولی به دلیل پایین بودن سطح شود که بنا به علل مختلف، شهرهاي بزرگ را هدف قرار دادهتشکیل می

ي کافی، قدرت ورود به متن اصلی شهر را نداشته و ناگزیر به پذیرش هاي فنی و فقدان سرمایهمهارت

هاي نامرغوب و یا اراضی کان گزینی این قبیل اجتماعات، اغلب، در زمینم. انداي شدهزندگی حاشیه

فقر اقتصادي، پایین بودن سطح سواد و باالبودن . ي شهرها و به صورت غیرقانونی صورت گرفته استحاشیه

دوام و خلق الساعه، از خصوصیات مشترك مناطق میزان جرائم و کمبود خدمات زیربنایی و مساکن بی

هاي خاصی از مناطق حاشیه نشین، محدوده: توان گفتتر میبه عبارت ساده. رودین به شمار میحاشیه نش

شهرها هستند که به لحاظ شرایط اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و کالبدي، تفاوت آشکاري با سایر مناطق 

)1382احمدیان، محمد علی،.( دارندشهري 

تاریخچه حاشیه نشینی 

اجتماعی است و این پدیده اختصاص به عصر فعلی نداشته و ریشه در ادوار و حاشیه نشینی یک پدیده

اعصار گذشته دارد و این پدیده هم در کشورهاي توسعه یافته و هم در کشورهاي در حال توسعه وجود 

و تنها تفاوت آن در کشورهاي توسعه یافته با کشورهاي در حال توسعه ، از حیث ریشه هاي . داشته ودارد 

کشور ایران نیز از این پدیده مصون . یخی به وجود آورنده آن و رفتار کالبدي و اجتماعی آن می باشدتار

نمانده منتهی شرایط حادي که در برخی از کشورها از جمله برزیل، هندوستان، پرو و برخی کشورهاي 

پدیده . ا می باشدولی از حیث قدمت مشابه سایر کشوره. آفریقایی وجود دارد در کشور ما ، حاکم نیست



حاشیه نشینی در ایران نیز همانند اکثر کشورهاي در حال توسعه تا حدود زیادي ریشه در مهاجرت و عوامل 

فقدان و کمبود امکانات رفاهی و خدماتی در مناطق روستایی و . شهري دارد-دافعه و جاذبه روستایی

دیدار شد و به این ترتیب یکی از بارزترین شهرهاي کوچک فرآیند مهاجرت را تشدید کرد و حاشیه نشینی پ

. نمودهاي مهاجرت در ایران مانند بسیاري از کشورهاي در حال توسعه شکل گرفت

درصد از 33در ایران پیش از آغاز دهه چهل، شهر نشینی رشد کندي داشت و در آستانه دهه چهل حدود 

شمسی 1246اري شهر تهران در سال براساس اولین سرشم. جمعیت کشور در شهر ها زندگی می کردند

در خارج از ) هزار نفر17حدود (توسط عبدالغفار نجم الملک که حاکی ازسکونت یک دهم سکنه شهر 

. مربوط می شود1311پیدایش نخستین اجتماعات آلونک نشین در تهران به سال حصارهاي شهر است و

به این 1335مرداد به خصوص از سال 28اي اما رشد و گسترش اجتماعات آلونک نشین به بعد از کودت

براین اساس رشد . نخستین اجتماعات حاشیه نشین در جنوب شهر تهران تمرکز یافتند. طرف بر می گردد

هاي گسترش تأسیسات شهري و شبکه. ابتدا از تهران شروع شده است50و 40حاشیه نشینی در دهه هاي 

هاي شهري گردید و از نفت، موجب رونق شهرها و ایجاد جاذبهارتباطی و همچنین افزایش درآمد حاصل از

در یک بررسی گسترده که . هاي روستایی را تشدید نمودسوي دیگر، اصالحات ارضی و مکانیزاسیون، دافعه

91در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران صورت گرفت مشخص شد، که 1351در سال 

درصد آنان قبالً دهقان محسوب 72اند نشین در تهران روستایی بودههاي حاشیهادهدرصد از سرپرستان خانو

. اند درصد خرده مالک بوده59شدند و می

نشینان تهران کارگر درصد از حاشینه62نشان داد که 1345هاي پژوهشی مشابه در سال همچنین یافته

این موارد تا حدودي نشانگر ابعاد . اندبودهدرصد کارگر ماهر14درصد کارگر نیمه ماهر 12ساده، 

ها به دلیل اصالحات ارضی و همچنین عدم کارائی انقالب بود، در آن سالزنشینی در ایران پیشاحاشیه

اي به شهرهاي بزرگ رخ داد که به نمود یافتن زیست هاي گستردهاقتصاد کشاورزي روستاها، موج مهاجرت

.در حاشیه آن ها منجر شد

ا اجراي طرح اصالحات ارضی در آن دهه و افزایش در آمدهاي نفتی در دهه پنجاه ، رشد شهر نشینی ب



64جمعیت شهر نشین کشور به 1357شتاب بیشتري گرفت و این رشد چنان سرعت یافت که در سال 

ک را در آلون500هزار و 4خانوار و 450هزار و 10نزدیک به 1359تهران تا شهریور سال . درصد رسید

بعد از انقالب اسالمی، علیرغم تحوالت ساختاري و اولویت بخشیدن به بخش .خود جاي داده بود

کشاورزي و توجه بیشتر بر استمرار عواملی نظیر اختالف سطح دستمزد و امکانات رفاهی بین شهر و روستا، 

ط شهري و افزایش سطح آگاهی توان تقسیم زمین در نقاعلل دیگري نیز به وجود آمد، که از آن جمله می

راه، آب و : ي امکانات خدماتی مانندهاي دولت در بخش کشاورزي و ارائهسرمایه گذاري. روستاییان را نام برد

برق، خدمات بهداشتی و آموزشی و غیره، اگرچه موجبات دلبستگی بسیاري از روستایی را فراهم نمود، لیکن 

نی که به لحاظ مالی تمکن بیشتري پیدا کرده بودند و یا به سطح ي مناسبی نیز براي مهاجرت کسازمینه

در عین حال باید خاطر نشان نمود که علیرغم . کردباالتري از سواد و تحصیالت دست یافته بودند، فراهم می

تحوالت صورت گرفته، معهذا به دلیل کافی نبودن امکانات زیربنایی براي ایجاد اشتغال در نقاط روستایی و 

آغاز شد، مهاجرت به شهرها همچنان ادامه یافت، به 1360ي هاي اقتصادي خاصی که از اواخر دههاستسی

با ) 1335- 55هاي یعنی بین سال(ي پیش از انقالب ي بیست سالهطوري که رشد جمعیت شهري طی دوره

با ) 1355- 75(قالب ي بعد از اني بیست سالهدرصد افزایش داشت و این روند طی دوره5نرخ رشدي معادل 

)1383احمدیان .(درصد ادامه پیدا کرد3/4نرخی معادل 

قشر عظیمی از این حاشیه نشینان مهاجرین از روستاها یا شهر هاي کوچک هستند در پی تهیه زمین جهت 

احداث مسکن می باشند، به لحاظ ارزانی حاشیه و اطراف شهر به این مناطق روي می آورند و مناطقی را 

می دهند که رفته رفته خود این مناطق خود تبدیل به شهري می شود با حاشیه هاي مملو از تشکیل

سکونتگاههاي غیر رسمی و اسالم شهر تهران که در گذشته شادي شهر نامیده می شد نمونه بارز آن است و 

.این چنین، حاشیه نشینی شکل گرفته است

و آن . بروز کرده که تقریباً غیرمتعارف بوده استسال گذشته27درمورد خاص تهران پدیده جدیدي طی 

درصد رشد داشته و جالب 7/5افزایش انفجاري جمعیت روستایی استان تهران است، که با نرخی باالي 

.اینکه مهاجران به مناطق روستایی استان تهران از شهرها به روستاهاي اطراف تهران رانده شده اند



د یک پنجم جمعیت منطقه کالنشهري تهران در شهرها و شهرك هاي حدو1375برا اساس سرشماري سال 

اجتماعى -رئیس کمیسیون فرهنگى. حاشیه اي با ساخت و ساز غیر مجاز و غیر متعارف سکونت یافته اند

10طى -به عنوان مادر معضالت اجتماعى کشور-درصد 5به 2نشینى از شوراى شهر تهران از رشد حاشیه

84نشین در کشور بر اساس آخرین آمار سال میلیون حاشیه5وجود بیش از وي از. ادسال آینده خبر د

.سخن راند

20برابري جمعیت حریم شهر تهران و احتمال سرازیر شدن 80چندي قبل مشاور شهردار، با اشاره به رشد 

هاي امکانات این دو موضوع موجب باال رفتن هزینه : درصدي جمعیت پایتخت به سمت حاشیه شهر گفت

رفاهی و قرار گرفتن این هزینه ها به عنوان یکی از معضالت اساسی در سطح شهر و در نزد طبقه ضعیف 

درصد بوده، همین هزینه هاي باال باعث شده جمعیت 1/1در حالی که رشد جمعیت تهران . شده است

ود بیش از یک میلیون واحد مسکونی باالیی توانایی رفع نیازهاي روزمره را نداشته باشند و در نتیجه با وج

.برابر شود80خالی، به سمت حاشیه شهر هجوم برده و جمعیت حاشیه تهران 

در سال .معضل حریم باعث شده است که شهرداري تهران امکان کمک به حاشیه نشینان را نداشته باشد

. اندنفر رسیدهمیلیون 5/3طبق اعالم رسمی شهردار تهران حاشیه نشینان تهران به 1385

بدون (1380استان در سال 16شهر کوچک و بزرگ کشور در 67شناختی، براساس مطالعات جامعه

ها که نشینی مواجه هستند، در این محدودهبا پدیده حاشیه) احتساب تهران، آذربایجان شرقی و مرکزي

نفر در 200طورمتوسط حدود نشین به بیش از دو میلیون نفر ساکن هستند، تراکم جمعیت مناطق حاشیه

) 80افتخاري راد . (هکتار است

نشینی در ایران توسط مرکز مطالعات و تحقیقات همچنین مطابق با برآوردهایی که در پژوهش حاشیه

شهر بزرگ ایران نظیر تهران، 10نشینی در معماري شهرسازي ایران، صورت پذیرفت، جمعیت حاشیه

.میلیون نفر تخمین زده شد که اکنون قطعاً بسیار بیشتر از این رقم است5/3مشهد، شیراز، اهواز حدود 

.میلیون نفر اعالم کرده بود6حاشیه نشینان را در کل کشور 1385پرویز کاظمی، وزیر رفاه، در سال 



حاشیه نشینی در بخش هاي مرفه نشین و حاشیه . در کشور با چند مدل حاشیه نشینی مواجه هستیم

حاشیه نشینی حاصل از سرریز جمعیت روستایی متمرکز شده در . ر بخش هاي فقیر نشنیننشینی د

حواشی شهر در استان هایی نظیر تهران و نیز حاشیه نشینی غیرطبیعی حاصل از حوادث مثل زلزله در بم 

. وحاصل از دوران جنگ تحمیلی مثل خوزستان

یی مثل ایالم به درون حریم شهر سرایت کرده لی در جاوحاشیه نشینی اکثرا خارج از حریم شهرهاست 

این مسئله در جاهایی مانند شوشتر به قدري حاد است که مهم ترین معضل اجتماعی شهر به حساب . است

. آمده است

درآن گرد ... دو مدل دیگر، شهرك هایی است که جمعیت لبریز شهر بمناسبتهاي صنفی ، صنعتی، تعاونی و 

Citizensمی و با مالکهاي شهر سازي بوجود آمده و ساکنین آن نیز شهروندانی آمده و بصورت اسکان رس

هستند که وضعیت تثبیت شده اي از نظر اشتغال دارند این شهرك ها جزء الینفک تهران بزرگ محسوب 

محل هایی است که بصورت اسکان غیررسمی بوده و ترکیب جمعیت آن را اغلب و حالت دوم آن. می شوند

روستایی گروههاي غربت، کولی ها ، داللها و گروه هاي آسیب زا به حالت آلونک نشین وخانه هاي مهاجرین

و بهره گیري غیر بهینه عرصه هاي ...) حلبی و خشت و گل -حصیر(موقت با پوشش ساختمانی نامناسب 

)مثنوي، عطاء اهللا(ساختمانی تشکیل می دهد

میلیون فقیر داریم که 35حده طبق آمار رسمی دولتی بیش از در ثروتمندترین کشور جهان یعنی ایاالت مت

نشینی حاشیه نشینی و آلونک«سازمان ملل براساس مطالعات.میلیون آن آلونک نشین شهري هستند 27

45میلیون جمعیت حاشیه نشین شهري جهان 920از 2001در سال »چالش اصلی هزاره سوم خواهدبود

درصد 43میلیون دیگر یعنی 860در کشورهاي توسعه یافته قرار دارند و )درصد6یعنی (میلیون آن 

همین درصد براي کشورهاي غرب . جمعیت شهري در آلونکهاي کشورهاي درحال توسعه زندگی می کنند



.درصد جمعیت شهري ذکر شده است35آسیا که شامل ایران نیز می شود 

میزان . میلیون نفر افزایش خواهدیافت1400به رقم کل حاشیه نشینان شهري جهان تقریبا2020ًدر 

افزایش کشورهاي صنعتی ثروتمند در این مدت حدود پنج میلیون نفر و حجم جمعیت آلونک نشین جهان 

میلیون نفر از آن کشورهاي 75میلیون نفر خواهدرسید، که از این مقدار حدود 1355درحال توسعه به رقم 

.غرب آسیاست

تاکید می کند که این یک مقوله جمعیت شناسی شهري نیست بلکه پدیده اي گزارش سازمان ملل

.»اجتماعی است و در برنامه هاي توسعه به عنوان هدف اولی باید بدان نگریست-اقتصادي

. گردندي موفقیت یک شهر محسوب میناپذیرند، بلکه نشانهنشینی و حاشیه نشینی نه تنها اجتنابزاغه

فقط در . ي یک شهر استي رشد و توسعهو حاشیه نشینی، بخش ضروري مرحلهها گیري زاغهشکل

زیرا . ماندی آنها، بدون تغییر باقی میهاي تشکیل دهندهیت و موقعیت بخششهرهاي ساکن و ایستا، وضع

اي و مناطق حاشیه براي حفظ بقاي خود به شهرها احتیاج دارند، شهرها نیز براي همان طور که مناطق زاغه

این مناطق فقیرنشین شهري، مکانی ارزان براي . نشینی نیاز دارندها و حاشیهي خود به زاغهشد و توسعهر

این . آورنداي براي احداث منزل و خانه سازي پرداخت کنند، فراهم میتوانند هزینههایی که نمیخانواده

اعد و تسهیل نمایند تا آنها بتوانند به توانند شرایط را براي مهاجران به شهر مسمناطق در مراحل انتقال می

)هادیزاده، مریم(ي شهري پیدا کنندعنوان یک شهروند جاي خود را در جامعه

دالیل بروز حاشیه نشین
: در خصوص ایجاد پدیده حاشیه نشینی علل مختلفی می تواند موثر باشد از جمله 

کمی در آمد روساي خانوار و باال بودن بهاي زمین و هزینه ساخت و ساز رسمی و گرانی اجاره بها و ـ1

حسب اعالم مرکز مطالعات و تحقیقات . همچنین تفاوت قیمت تمام شده مسکن غیر رسمی با مسکن رسمی

رسمی در مجموع قیمت تمام شده مسکن ساخته شده بصورت غیر1373شهر سازي و معماري در سال 



.مسکن رسمی با ابعاد مشابه می باشد 6/1حدود 

اي باشد که دیگر نتوانند در شهر زندگی کنند براي ادامه هاي تمام شده زندگی مردم به گونهوقتی هزینه

به . معموالً حاشیه نشینان جزو تهی دستان جامعه هستند. هاي شهر بروندشوند به حاشیهزندگی مجبور می

معادل هفت برابر حقوق (تعارف زمین شهري در کالنشهرهاي ایران و بخصوص تهران دلیل گرانی غیرم

هیچ راهی جز ظهور قارچ گونه و شتابان ) براي یک متر مربع زمین)قاتل مخوف پاکدشت(ماهیانه بیجه 

در حالی که بخش قابل توجهی از تهی دستان روستانشین عادي . حاشیه نشینی شهري باقی نمی ماند

.کمتر با مسئله گرانی زمین شهري مشکل دارندهستند و 

موجب گریز ساکنین آن از زادگاههاي خویش و سرازیر ) مثل بی چیزي ، نداشتن زمین(ـ دافعه هاي مبدا 2

شدن آنها بسوي شهر ها می شود و هزینه باالي زندگی شهري موجب پدید آمدن کانونهاي حاشیه نشینی 

.می شود

پدیده دیسنتریسم به خاطر فرار از روند بروکراتیک زندگی شهري یکی از : یک دوري از روند بوروکرات- 3

به ویژه مسئله فرار از تهران امروزه به یکی از . پدیده هایی است که بر عکس مهاجرت در حال انجام است

ل یکی از عوامل که هم به فرار از روند بروکراتیک و هم به خاطر مشک. مسائل اجتماعی ما بدل شده است

مالی و قیمت باالي ساخت زمین و مسکن در حال رخ دادن است تمایل به ساخت دراز مدت مسکن می 

.باشد

ـ قطعه بندیهاي بزرگ زمین که موجب افزایش قیمت زمین شده و امکان خرید زمین توسط افراد کم در 4

.آمد و کم بضاعت گرفته می شود و به ناچار به مناطق حاشیه نشینی پناه می برند

اگر شهرها بصورت مناسب منطقه بندي و توسعه نیابند . ـ فقدان منطقه بندي و کاربري نا مناسب زمین5

همچنین . زمینه براي ساخت و ساز هاي غیر مجاز فراهم شده و محالت زاغه نشینی بوجود خواهد آمد

اختصاص یابد ممکن چنانچه زمین هاي مناسب براي خانه سازي به کاربري صنایع و یا دیگر موارد کاربري

.است محالت فقیر نشین شکل بگیرند

العاده حائز اهمیت است روند همسان شدن موردي که از لحاظ جامعه شناختی و اصول شهرسازي فوق



هاي خود است، چه آنکه با استمرار روند فعلی تاچند سال آینده کمیت و کیفیت شهرهاي ایران با حاشیه

درصد 34هم اکنون . کندر اختالف اندکی با جمعیت کالن شهرها پیدا نمیهاي هر کالن شهجمعیت حاشیه

اند که روز به روز بر تعداد آنها اضافه از جمعیت حاشیه نشین کل کشور در حاشیه کالن شهرها استقرار یافته

ند شهرها همانشود،عدم پویایی مدیریت شهري درکالن شهرهاي ایران نیز مزید بر علت شده تا حاشیهمی

به همین دلیل هم اکنون از لحاظ عمرانی بعضی از نقاط کالن شهرها . متن شهر ارتقاي عمرانی پیدا نکند

هیچ فرقی با حاشیه خود ندارند و از لحاظ جمعیتی نیز، افزایش روز افزون جمعیت حاشیه نشین باعث 

!اي نه چندان دور حاشیه و متن از هر لحاظ برابر شوندشود که در آیندهمی



ـ مهاجرت ، از عوامل موثر در شکل گیري حاشیه نشینی است مهاجرت اعم از مهاجرت افراد از روستاها و 6
شهر هاي کوچک به شهر هاي بزرگ و نیز مهاجرت افراد از هسته داخلی شهر به حواشی آن می باشد 

)1383تاثیر حاشیه نشینی بر وقوع جرم، .(
حداقل در گسترش آن نقش و تاثیر عملکرد ادارات و دستگاههاي ـ در شکل گیري مناطق حاشیه نشینی 7

.دولتی و عمومی را نباید نادیده گرفت 
برخی از اراضی داخل یا خارج شهر ها متعلق به سازمانها و ادارات دولتی و عمومی از جمله شهر داریها ، 

ی حدود اربعه آن و حفاظت شناسای. سازمان مسکن و شهرسازي ، جهاد کشاورزي و منابع طبیعی می باشد 
از آن حائز اهمیت است در پاره اي موارد در پرونده هاي مطرحه در دادگاهها مشاهده می شود که اراضی 

دولتی مورد تصرف و تعرض افرادي سود جو واقع شده و حتی به کرات و بصورت متعدد مورد خرید و فروش 
گرفته ولی ادارات یا نهاد هاي یاد شده اطالعی از واقع شده و همچنین در مواقعی مورد ساخت و ساز قرار

و به تبع آن در تعقیب عامل یا عاملین جرم بر نمی آیند ویا مواقعی . چنین اقداماتی حاصل نمی نمایند 
اقدام می نمایند که اراضی آنها طی ایادي متعددي منتقل شده و در زمان طرح شکایت به لحاظ پیچیدگی 

ت متعدد و سپري شدن مدت طوالنی از زمان تصرفات اراضی دولتی رسیدگی قضایی موضوع و نقل و انتقاال
و چه بسا این تصرفات و تعارضات به . مستلزم صبر و حوصله و دقت بیشتر و زمان نسبتا طوالنی می باشد

اراضی دولتی موجب تجزیه آن و رواج ساخت و ساز هاي غیر مجاز و نتیجتاً شکل گیري حاشیه نشینی می 
. د شو



:در کل می توان نظریات در مورد علل حاشیه نشینی را به دو گروه تقسیم کرد
کارگردگراها و لیبرالها) الف

بسیاري از . شوند، به ویژه ایاالت متحده امریکااستعمدتاً خاص کشورهایی که با نظام اقتصاد آزاد اداره می
نشینی را ي حاشیهباشند، علت عمدهکارکرد گرایی میمحققان لیبرالیست، که از معتقدان و مبلغان مکتب 

به نظر آنها افزایش جمعیت یکی . آورندهاي روستایی به شمار میهاي شهري و دافعهناشی از کارکرد جاذبه
عدم دسترسی «. آورداز علل مهمی است که زمینه را براي مهاجرت مازاد نیروي کار روستایی فراهم می

شود که آنها تصادي شهري، همراه با فقر اقتصادي و عدم تخصص آنها موجب میمهاجرین به مشاغل اق
هایی را که در اغلب موارد، فاقد هرگونه تسهیالت شهري، از قبیل آب و برق و ها و زاغهمجبور شوند آلونک

».تلفن است، براي زندگی برگزینند
اند، به عنوان مثال هوم جمعیت تأکید نمودهبرخی دیگر از کارکرد گرایان به عوامل دیگري، غیر از افزایش 

هاي رها شده و اراضی نامناسب شهري، و آبرامز عوامل فیزیکی، مانند زمین) Home Hoyt(هویت 
)Abrams( باالبودن قیمت زمین و مسکن و برخی دیگر، عوامل اقلیمی را زمینه ساز هجوم مهاجران به ،

.دانندو زاغه نشینی میمناطق خاصی از شهرها و ایجاد حاشیه نشینی
دیدگاه ساختارگرایان و رادیکالیست ها) ب 

نگرند، اگر چه در قبول این اصل، که حاشیه ها، که عمدتاً از دیدگاه اقتصاد سیاسی به مسائل میرادیکالیست
ي مهاجرت از روستاها و شهرهاي کوچک به شهرهاي بزرگ نشینی در کشورهاي در حال توسعه، نتیجه

ها را ناشی از د، با کارکردگراها ها هم عقیده هستند، لیکن برخالف کارکردگراها، این مهاجرتباشمی
دانند، بلکه ساختار اقتصادي نابسامان کشورهاي در حال توسعه را، که خصوصیات کارکردي شهرها نمی

تحلیل . دانندمیناشی از ادغام کشورهاي مزبور در نظام اقتصادي و تجارت جهانی است، در این امر دخیل 
... شوندي بازار وارد میهنگامی که مناطق داراي اقتصاد معیشتی به جرگه«: گران اقتصاد سیاسی معتقدند

جمعیت زیادي به علت ... جاي خود را غالباً به یکی دو محصول عمده خواهند داد و... تولیدات بومی
هاي عظیم مهاجرتی را موجب آمده، موجهاي تولیدي، به صورت نیروي کار آزاد شده دردگرگونی ساخت

».شوندمی
آورد، اقتباس نشینی را فراهم میي حاشیهها، زمینهي رادیکالیستیکی دیگر از عواملی که به عقیده

این تحلیل گران . باشدي کشورهاي سرمایه داري صنعتی میکشورهاي در حال توسعه از الگوهاي توسعه
ل آنکه صنعت محور هستند، ساختار اقتصادي کشورهاي در حال توسعه را معتقدند چنین الگوهایی به دلی

ي خطی روستو و راهبرد قطبی الگوي توسعه: مانند(یکی از نتایج منطقی چنین الگوهایی . ریزددر هم می
شود، افزایش جمعیت شهري و تبلیغ و ترویج می) Modernization(، که توسط مکتب نوسازي )رشد



هاي شغلی و خدماتی، آن هم در شرایطی است که به دلیل برهم ریختن لط با جاذبهایجاد شهرهاي مس
هاي بخش خدمات قرار گرفته و الشعاع صنعت مونتاژ و فعالیتساختار اقتصاد سنتی، بخش کشاورزي تحت

.نمایدمازاد نیروي کار روستایی را ناگزیر از مهاجرت به شهرهاي بزرگ می
به عنوان رویکردي غالب در ادبیات علوم اجتماعی مطرح 1960و 1950هاي دیدگاه نوسازي که در دهه

شده است، یکی از عوامل مهم برهم ریختن ساختار اقتصاد سنتی و رشد شهرنشینی در کشورهاي در حال 
پیوندي تنگاتنگ بین شهري شدن و توسعه وجود دارد، به «به موجب این دیدگاه . رودتوسعه به شمار می

».گیرندکه توسعه یافتگی را مترادف با شهري شدن در نظر میاي گونه
ساختار درونی کشورهاي جهان : توان گفت تحلیل گران اقتصاد سیاسی، با اعالم این شعار کهبه طور کلی می

کنند نقش عوامل ساختاري در مشکالت شهري و سوم بخشی از نظام جهانی تولید و مصرف است، سعی می
)1383احمدیان .(ینی و زاغه نشینی را تبیین نماینداز جمله حاشیه نش

:دشهر را باید در سه سطح بررسی کردرمورد خاص ایران باید عوامل مهاجرت از روستا به

برون زا بودن اقتصاد و وابستگی به نظام اقتصاد جهانی؛ هر چند با تحوالت بعد از :در سطح فراملی ) 1
.در جهت کاهش این وابستگی به عمل آمده استآمیزي هاي موفقیتانقالب، تالش

- ي اقتصادي هاي توسعهعدم توجه کافی به نقاط روستایی و بخش کشاورزي در برنامه:در سطح ملی) 2
هاي بعد از انقالب اسالمی اقدامات در این مورد باید اشاره کنیم که در سال. راجتماعی و فرهنگی کشو

نی به نقاط روستایی صورت گرفت، ولی به دلیل همراه نبودن این اساسی زیادي در جهت خدمات رسا
هاي اقتصادي و هاي اشتغال در نقاط روستایی و همزمان با آن، افزایش جاذبهاقدامات با گسترش زمینه

.اجتماعی در شهرهاي بزرگ، روند مهاجرت روستاییان کماکان ادامه پیدا کرد



که در موج شهرنشینی ایران نسبت به کشورهاي غربی صورت با توجه به تأخیري :در سطح محلی) 3
هاي شهري، تجربیات و ابزار علمی کافی براي مقابله با مشکالت شهري و از جمله گرفته است، مدیریت

ها و هاي بعد از انقالب، جهت تقویت مدیریتاگر چه اقدامات موثري در سال. اندحاشیه نشینی را نداشته
لیکن به دلیل کافی نبودن این اقدامات از سویی و انتقال دائمی . عمل آمده استهاي شهري بهسازمان

. اندهاي شهري موفقیت چندانی کسب نکردهمشکالت روستایی به شهرهاي بزرگ از سوي دیگر، مدیریت
بیکاري روستایی موجب : داردشوماخر در ارتباط با انتقال مشکالت روستاها به نقاط شهري اظهار می

بیکاري روستایی به بیکاري شهري مبدل ] و در حقیقت... [گرددوار به شهرها میهاي تودهرتمهاج
)1383احمدیان، .(شودمی

بررسی قوانین مرتبط با حاشیه نشینی و عملکرد در باره آن- 4
ن شهر داري می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهاي بدو«قانون شهر داري مقرر داشته است 100ماده 

پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع 
حال اگر شهر داري ها در اعمال مقررات این ماده تعلل یا مسامحه نمایند و در » شده باشد جلوگیري نماید 

که مستعد براي شکل گیري حاشیه خشت اول جلوي ساخت و ساز غیر مجاز را نگیرد به طبع در مناطقی
نشینی است هر صبح شاهد روییدن ساختمانهاي غیر رسمی در آن مناطق خواهیم بود که به مرور زمان 

.تبدیل به یک منطقه حاشیه نشینی می شوند
و 147علیرغم اینکه قانونگذار در مواد . نقش هیاتهاي حل اختالف ثبتی نیز نباید مورد اغماض قرار گیرد 

اصالحی قانون ثبت براي شرایط خاص و ویژه اي امکان ارائه سند رسمی مالکیت پیش بینی کرده 148
است متاسفانه در عمل بسیاري از موارد این مقررات رعایت نشده و به صرف گزارش هاي کارشناس یا خبره 

به ) قولنامه ( عادي ثبتی مبنی بر اینکه در محل اعیانی که سابقا احداث شده وجود دارد و ارائه سندهاي 
صدور سند رسمی مالکیت مبادرت می نمایند و توجهی به منشا مالکیت فرد و اینکه آیا به نحو صحیح به 

وجود . ایشان منتقل شده یا خیر ؟ آیا اصول شهر سازي در ساخت و ساز محل رعایت شده یا نه ؟ ندارد 
ایجاد می نماید که بر خورد با چنین سند رسمی در دست ساکنین محلهاي غیر رسمی حقی براي آنها

. اي را مشکل می نماید پدیده
کلیه 1381مصوب …قانون منع واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن 8طبق ماده 

سازمانها ، موسسات و شرکتهاي تامین کننده خدمات آب و برق و گاز و تلفن و نظایر آنها خطوط و انشعاب 
بر حسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه ساختمانی ، گواهی عدم ساختمانها را

خالف یا گواهی پاپان کار معتبر واگذار نمایند و واگذاري امتیاز یاد شده به واحدهاي مسکونی و صنفی و 



.شود ممنوع استهرگونه بنایی غیر مجاز احداث می
نیز در رواج حاشیه نشینی موثر می باشد با عنایت به اینکه جریمه قانون شهرداري100کمسیونهاي ماده 

یکی از منابع تامین در آمد شهر داري می باشد در بیشتر مواقع 100هاي مورد حکم در کمسیونهاي ماده 
شهرداري ها تمایلی به صدور احکام تخریب و قلع و قمع نداشته و از صدور حکم جریمه در این کمسیونها 

می نمایند و در عمل نیز هر چند نماینده شهرداري که در کمیسیون حضور دارد بدون حق راي می استقبال 
باشد ولی ابتکار عمل دست ایشان بوده و بنا به جهت و توجیهات موجه و غیر موجه نظر اعضاي کمیسیون را 

.به سوي صدور احکام جریمه بجاي قلع و قمع سوق می دهد
احکام نادر تخریب که از سوي کمسیونها یاد شده صادر می شود نیز مزید بر علت عالوه از آن بالاجرا ماندن

چه بسیار است احکام تخریب و قلع و قمع که مدتهاي مدیدي از صدور آن سپري شده و تاکنون . می باشد
ه و ناراحت کنند. به مرحله اجرا در نیامده است و مرجعی هم علت عدم اجراي آن را پی گیري نکرده است 

تر و تأثرانگیزتر از همه آنها توافقاتی است که برخی شهر داري ها با محکومین به تخریب و قلع وقمع بعمل 
که نمونه . می آورد و علیرغم صدور حکم به تخریب و قلع و قمع براي اخذ جریمه با مالک موافقت می نماید

داده و روند حاشیه نشینی را تسریع هاي عملی زیادي قابل ارائه می باشد که همگی آنها دست به دست هم
.ري و اداري می باشد در پاره اي موارد قابل تعقیب کیفالبته اقدامات این نهادها و سازمانها. می بخشند 

طبقه بندي وتشخیص زاغه ها

) جزاغه هاي نا همگن) بزاغه هاي همگن) الف":زاغه ها براساس شاخص جمعیت در سه طبقه

:جاي می گیرندوبه لحاظ نوع واحد مسکونی در موارد زیر دیده می شوند "زاغهنشینان مجرد

خانه هایی که در شهرها واطراف شهرها از سر هم بندي مصالحی مثل نایلون حلبی و برزنت :آلونک)1

.وچوب وسنگ و گل ساخته شده که ارتفاع کمی دارد

از نی ساخته شده که روي آن را با نمد می مسکنی که با حصیر وگاهی از خشت و در برخی نواحی: کپر)2

.پوشانند

منظورازچادرآن دسته ازواحدهاي مسکونی است که ازپارچه پشمی و نخی ومویی و نایلون وبرزنت :چادر)3

ساخته وبا تیرك هاي چوبی فلزي وطناب برپا می شود



.تدیوارهاي آن با مصالح ساختمانی وسقف آن از حصیر اسمسکنی که: گرگین)4

مشکالت حاشیه نشینان

فقر اقتصادي اجتماعی وفرهنگی

فقدان حداقل امکانات بهداشتی

تحقیر اجتماعی به عنوان اعضاء بی طبقه جامعه

عدم دسترسی ویا بی رغبتی نسبت به آموزش و پرورش و سواد آموزي

 برق و مرکز تفریحی آموزشی وآب و -شامل خدمات شهرداري(بی بهره ماندن ازخدمات شهري(...

اضطراب دائمی به علت استفاده غیر قانونی و غیر مجاز از زمین و یا آب و برق اطراف

...و

پیامد هاي حاشیه نشینی

مناطق زاغه نشین زمینه مناسبی براي جذب و پرورش بزهکاران و افزایش نا هنجاري ها و آسیب هاي 

البته قابل ذکر است .ایجاد می کند... اجتماعی از قبیل دزدي و جنایت و قا چاق مواد مخدر و روسپی گري و

.این مناطق بیشتراستکه همه ي ساکنان این مناطق این گونه نیستند بلکه فقط نسبت خشونت وخالف در

:ـ سیماي نامطلوب 1

عمده ترین نماد جهانی حاشیه نشینی سیماي نامطلوب آن است که احساس و وجدان و دیدگان آدمی را 

وخم و کم عرض گذرگاه ها ومعابر پرپیچ. می آزارد ، ساختمانها تخریب شده و فرسوده شده نشان می دهد

نشانی، اورژانس و پلیس در مواقع بروز حوادث و مداد اعم از آتشبوده و معموال راه دسترسی خودروهاي ا



.خطرات وجود ندارد 

:ـ پایین بودن سطح بهداشت عمومی و سالمتی 2

حاشیه نشین ها فاقد بهداشت عمومی و خصوصی در حد واندازه استانداردهاي جهانی و حتی ملی هستند و 

انباشت زباله ها و عدم جمع . مناطقی شایع است اقدام علیه بهداشت عمومی و محیط زیست در چنین 

آوري آنها، جریان فاضالب منازل در کوچه ها و عدم دفع بهداشتی آن، آلودگی هاي صوتی و آلودگی هوا و 

.غیره در این محالت مشهود است 

:ـ فقدان شغل رسمی و در آمد کافی 3

خود ندارند و چون این افراد عموما فاقد اکثر خانواده هاي حاشیه نشینی شغل رسمی براي تامین معاش 

مهارت وتخصص و سرمایه گذاري می باشند به مشاغل کاذب و بعضا مجرمانه مثل دست فروشی ، کوپن 

بر حسب . فروشی ، تکدي گري ، زباله دزدي ، خرید وفروش مواد مخدر و مشروبات الکلی روي می آورند 

.اقد شغل می باشند طق فمنادر صد افراد این20آمارهاي موجود حدود 

:ـ وجود خرده فرهنگ هاي خاص مناطق کوچک 4

در مناطق حاشیه نشین خرده فرهنگهاي خاص مناطق کوچک هر یک از خانوارها که قبال ساکن آن بودند 

این فرهنگها .رخ عیان می کندsocietyدر دل جامعه communitiesو اجتماعاتی . مشاهده می شود 

نگ هاي شهري می شوند و این امر و نیز فقر فرهنگی افراد امکان نفوذ از نظر فرهنگی بسیار دیر جذب فره

و اجتماعی را در انها براي اجراي برنامه هاي مختلف اجتماعی ، چون بهداشت و تنظیم خانواده و غیره 

ي خصایص کنش روستایی که سنخیتی با زیست شهر ندارد، به شاکله عقیدتی زیست شهر. مشکل می کند 

.شودمبدل می

:ـ تراکم جمعیت 5

ترکیب سنی جمعیت در این مناطق نشان می دهد که علی رغم جوان بودن بیشتر رؤساي خانواده ها بعد 

باشد که با در نظر گرفتن مساحت کم می5/4متوسط تعداد جمعیت هر خانوار حدود . خانواده وسیع است

.بیش از حد جمعیت در این مناطق پی خواهیم برد منازل موجود در مناطق حاشیه نشینی به تراکم 



: ـ فقدان یا کم بودن امکانات آموزشی و رفاهی و پایین بودن سطح سواد و تحصیالت 6

ترین شکل ممکن رواج دارد، به این معنا که عدم در حاشیه شهرهاي ایران، آموزش و پرورش به بدوي

ن نقاط جداي از آنکه باعث کم سواد شدن حاشیه تخصیص بودجه متناسب براي امر آموزش و پرورش ای

، درمیان کودکان و نوجوانان socializationنشینان شده است، موجب گردیده که تا فرآیند جامعه پذیري 

. نشین فرآیندي ناقص و عقیم باشد نقصانی که در رشد باالي انحرافات اجتماعی نمود می یابدحاشیه

ودن سطح آگاهی و مشکالت معیشتی و فقدان امکانات آموزشی و غیره به صورت خالصه به لحاظ پایین ب

در صد افراد این مناطق میزان تحصیالت خود را در سطح دیپلم 5/2حدود . نرخ با سوادي بسیار پایین است

نمونه فقدان . و افت تحصیلی و آموزشی شدیدي در این مناطق دیده می شود .و فوق دیپلم بیان کرده اند

آموزشی طرح تعطیلی بعضی مدارس حاشیه تهران و یک روز در میان تشکیل شدن کالس ها براي امکانات 

.دانش اموزان بود که در رسانه ها مطرح شد

:ـ اعتیاد 7

از عوامل گرایش به اعتیاد ، فقر ، بیکاري ، فقدان برنامه صحیح جهت پر کردن اوقات فراغت ، نابرابریهاي 

اقتصادي و اجتماعی و در دسترس بودن مواد مخدر را می توان نام برد معموال در مناطق حاشیه نشین 

بین جوانان این مناطق و بسیاري از این عوامل قابل رؤیت است و بدان جهت اعتیاد به مواد مخدر در

.یابدهمچنین خرید و فروش مواد افیونی روز به روز افزایش می

:ـ منبع و مرکز انحرافات و کجرویهاي اجتماعی 8

حاشیه نشینی مساله و عارضه اي شهري است و منشاء عمده بزهکاري و جرم می : مارشال کلینارد می گوید 

. باشد



ی از وقوع جرم و جرائم در کشور به حاشیه نشینان اختصاصی یافته است، به هاي اجتماعی، سهم باالیآسیب

حاشیه نشنیان و social cognationدلیل عدم تطابق هنجاري و نائل نشدن به یک شناخت اجتماعی 

یک نوع انحرافات نهادینه شده social classهمچنین سطح نازل معیشت اقتصادي این طبقه اجتماعی، 

هاي اجتماعی از هاي مبتنی بر هیچ انگاري ارزشخورد، قاچاق مواد مخدر وجنایته چشم میدر کنش آنها ب

. موارد قابل ذکر هستند

فقر و ناتوانی یا عدم تمایل بازار رسمی اقتصاد شهر ، به جذب حاشیه نشینان ، آنان را به بازار فعالیتهاي غیر 

زمره امور ممنوع و بزهکارانه مثل مواد مخدر ، بازاري که بخشی از محصوالت آن در. رسمی می کشاند 

کمبود یا فقدان مراکز تامین خدمات امنیتی و انظباتی مانند پاسگاه ها و کالنتري . دزدي ، فحشاء هستند 

ها در این مناطق آنها را بدل به مراکز امن و خالی از نظر براي افراد و گروههایی کرده است که به شیوه هاي 

.زاق می نمایند بزهکارانه ارت

:آشوب هاي اجتماعی-9

حاشیه نشینی جایگاهی در امنیت ملی نیز دارد بخصوص در جهانی که قسمت اعظم سرکردگان آن حامی 

افراد سنین جوان با توجه به احساس محرومیت . ما نیستند و ما براي آنها وصله ناجور محسوب می شویم

ه صورت بالقوه به ناراضی هایی تبدیل می شوند که ممکن است نسبی و عدم توانایی ارضاي نیازهاي خود ب

با وقوع هر حادثه اي یا با سازماندهی شدن به وسیله اراذل و اوباش و یا در قالب مب ها به برهم زدن امنیت 

مشهد که از مناطق حاشیه نشین آن رقم خورده بود از 1370نمونه شورش . عمومی و اخالل دست بزنند

نیز به 2007و 2005این مسئله محدود به ایران نیست و حتی شورش هاي فرانسه در سال . این گونه است

بعضی از . به ویژه وقتی موب ها از یک قومیت خاص یا یک مذهب خاص باشند. نوعی متاثر از این مسئله بود

فرانسه را از عوامل ارتاید مذهبی در صورت نمونه احساس هویت دینی و آپتحلیل گران حاضر در فرانسه به

.دامن زده شدن به احساس محرومیت نسبی و به تبع آن نارضایتی در فرانسه می نامند

آن ها . کلیشی سن بوا، سن سن دو نی، ایولین و سایر محالت شورشی خیلی دور از پاریس قرار ندارند

کلیشی سن . اول هستنددر قلب جهان, جهان سوم,گتوهاي پاریس هستند و جزیی از پاریس بزرگند ، آنها 



در صد ساکنان آن مستاجران 80. بوا محل شروع شورش یکی از فقیرترین شهرك هاي حومه پاریس است

سال 25نیمی از جمعیت آن زیر . سال است تعمیر نشده است50ساختمان هاي بتونی بلندي هستند که 

درصد رقم بیکاري در کل 10. استبرابر سراسر کشور20سن دارند و بیکاري جمعیت در این جا بیش از 

محله دیگري که شورش به آن ها سرایت کرده وضع بهتري 30. درصد در این محله 25تا 18فرانسه و بین 

وقتی ارقام بیکاري بر اساس تقسیم بندي اجتماعی و جغرافیایی مقایسه شود، واقعیت تلخ خود را . ندارند

بی سی رقم بیکاري کسانی که مدرك دانشگاهی دارند در کل به نوشته بی . بیشتر به نمایش می گذارد

رقم بیکاران در برخی . کاري دارندصد بیدر 26.5در صد است، اما آن ها که تبار آفریقایی دارند 5فرانسه 

این وضعیت . درصد ذکر کرده اند که تمرکز فوق العاده بیکاران در یک محل را نشان می دهد50محالت را 

از دانش آموزان را براي ادامه تحصیل از بین می برد و رقم باالیی از شاگردان بدون این که رغبت بسیاري 

. مدرك پایان تحصیل بگیرند مدرسه را ترك می کنند

بعالوه بسیاري از کسانی که جزو بیکاران به شمار نمی آیند، کاري که براي بدست آوردن روزي انجام 

. متناسب نیستمیدهند با حداقل انتظارات برحقشان 

یک سازمان ضد نژاد پرستی گزارش داده است که بعضی شرکت ها تنها کسانی را براي بازار یابی استخدام 

می کنند که تا چند نسل فرانسوي االصل باشند و علت را ضرورت آشنایی به فرهنگ فرانسوي ذکر می 

ته در عمل می توان تبعیض نژادي را الب. این در حالی است که طبق قانون تبعیض نژادي ممنوع است. کنند

. اعمال کرد بدون این که قانون را مخدوش نمود

علت عدم ادغام اروپایی مهاجر تبار، سیاست هاي . فقر و نژاد پرستی در گتوهاي اروپا در هم آمیخته اند

رت روشن تر به عبا. آن ها خارجی میمانند،حتی بعد از چند نسل، چون فقیر میشوند.نولیبرالی و فقر زاست

ایجاد . چون سیاست هاي فقر زاي نولیبرالی از تبعیض نژادي تغذیه می کند، آن ها را خارجی نگه می دارد 

شهروندان درجه یک و دو محصول این سیاست هاست و مهاجران بهترین طعمه آن و کثیر ترین جزء 

. فقیران

ازجوانان ساکن یک محله شورشی به یک خبرنگار در گزارش خود در مورد شورش پاریس نوشته است یکی



...او گفت شعار هاي ما شعارهاي انقالب کبیر فرانسه است آزادي، برابري و برادري

:پیامدهاي اجتماعی-10

هویت قومی، پایبندي به سنت ها، فقدان تخصص، بی سوادي و کم سوادي، درآمد پایین و به خصوص 

ها، گروه خوابع کودکان فراري، کودکان خیابانی و کارتن تجمفرهنگ مستقل حاشیه نشینی، منشا و محل

گرایی و قوم گرایی شدید و همکاري با هم در فرا از قانون و عدم همکاري با مامورین انتظامی و مامورین 

دولت

:پیامدهاي فرهنگی-11

انزواطلبی، فرهنگ قانون گریزي، ضعف در تعلق به هویت شهري، واگرایی شدید نسبت به قوانین شهري، 

این پدیده را براي اولین بار در جهان غرب روبروت (احساس غریبه بودن و بیگانگی، اختالل در هویت 

پارکآمریکایی از سردمداران جامعه شناسی شیکاگو، شاگرد جرج زیمل و نیز ایورت استونگویست، .سی.ا

از نظر آنها، انسان .ه قرار دادندشاگرد پارك تحت عنوان مهارجت انسانی و منازل حاشیه نشین مورد مطالع

حاشیه نشین شخصیتی است که از حاصل برخورد یا پیوند دو نظام فرهنگی متفاوت و احیاناً متخاصم ظهور 

بنظر آنها او آشناي بیگانه اي است که نسبت به دو نظام فرهنگی احساس بستگی و تعلق دارد ولی . می یابد

)مثنوي، عطاءاهللا.( امالً متعلق و متمایل نمی دانددر عین حال خود را نسبت به هیچکدام ک

: مسکن غیر قابل اطمینان در قبال حوادث طبیعی-12

بسیاري از افراد در این مناطق، خانه سازي بر اساس اصول استاندارد ندارند و لذا اکثر این خانه ها در قبال 

شهرك هاي این مناطق با مواد و مصالح . حوادث طبیعی مانند زلزله و توفان هیچ مصونیتی ایجاد نمی کنند

.همچنین ساخت وساز درابعاد کوچک و غیراستاندارد.کم دوام و برخی جاها زاغه نشینی است

: پیامدهاي روانشناختی-13



توجه کندوبراي تواند به نوعی افراد را نسبت به پیرامون خود بینداشتن هویت می(پریشانی، بی هویتی 

یابی به یک پایگاه اجتماعی که از طریق آن خود را به اجتماع شهر نشینی نزدیک کند کسب آن و دست 

)غالمرضا شهریاري.)(زننددست به هر کاري که آنان را از نظر مالی تامین کند، می

: پیامدهابراي مدیریت شهري-14

بینی نشده و سنگین ثباتی محیط کسب و کار براي مدیران، تحمیل هزینه هاي پیش درجه باالي ریسک بی

برمدیریت شهري، تحمیل تغییرات ناخواسته در برنامه ریزي هاي کالن

توسعه آثار منفی زیست محیطی و عقب ماندن از توسعه پایدار-15

بالاستفاده ماندن بخشی از سرمایه گذاري هاي ناشی از ساخت و ساز به دلیل عدم - 16

وجودامکانات و تاسیسات زیربنایی

مهدي (ش روند جذب در حاشیه هاي شهري علیرغم وجود معضالت انباشته قبلیافزای-17

)دهقان

ضرورت ترجیح نظام توزیع متعادل بر رونق اقتصادي-18

)سید سعید زاهد(انجام رشد اقتصادي به موازات توزیع غیر متمرکز آن - 20

نشینی در کشورحاشیه از وضیعت نمونه هاي از پژوهشهاي انجام شده براي درك بهتر 

» نشین شهر تهرانبررسی تجارب بازسازي مناطقزاغه«توسط آقاي احمدیان و رضوانی با عنوان یپژوهش

هدف این پژوهش شناخت و بررسی عملکرد شهرداریتهران و سایر نهادهاي ذیربط در . انجام شده است



هاي در دست ایی جهت بهبود برنامهارتباط با بازسازي مناطق زاغه نشین شهر تهران در جهتارائه پیشنهاده

:ونتایج پژوهش به ترتیب عبارتند از. اجراي بازسازي این مناطق می باشد

شهرداري؛16واقع شدن بیشترین آلونک هاي تهران درمنطقه 

قرارگرفتن آلونکها در حریم مسیلها، دکلهاي فشار قوي برق وزمینهاي متروك و بایر؛

و مجتمع در تهران؛منفرد : وجود دو نوع آلونک

)1372احمدیان و رضوانی(وجود آلونک هاي موقتی که محل اسکان کارگران ساختمانی است 

عنوان تحقیقدیگري است که آقایان هدایتی و ، نشینی در تهرانعلل مهاجرتهاي داخلی در تهران و حاشیه

شهر تهران ،مهاجرتهاي داخلی در ایراناین پژوهش بهبررسی مسیر . اندانجام داده1357منصوري در سال 

هدف از این تحقیق، مشخص . اي تهران می پردازدو حاشیه نشینی در دنیا و تهران و سهمنطقه حاشیه

اي و با مطالعه منابع موجود و پژوهش به روش کتابخانه. کردن بعضی از ویژگیهایحاشیه نشینان است

هاي و در پایان نتیجه می گیرند که ساکنینمحله. نجام شده استهاي موجود ااستفاده ازآمار و ارقام و نقشه

اند، درگیر مسائل مادیزندگی هستند و از بسیاري نشین عمدتاً از طبقات فقیر شهري تشکیل شدهحاشیه

نشین و همچنین درون هر واحد به علت مدت در سطح واحدهایحاشیه. اندبهرهمواهب شهري و اقتصادي بی

ین در شهر، نحوه معاش ووابستگی به سیستمی نامتجانس، تفاوتها و تعارضاتی دیده می نشاقامت حاشیه

ها جذب مکانیزم و وابستگی به سیستمی نامتجانس، تفاوتها و تعارضاتی دیده گروهی از افراد اینمحله. شود

ز در حاشیه این اند و گروهینیها جذب مکانیزم اقتصادي منطقه شهري شدهگروهی از افراد این محله. میشود

).1357هدایتی و منصوري، (اند گونه مکانیزمها قرار گرفته

درسال » اقتصادي آلونک نشینان–بررسی وضعیت اجتماعی «آقایعلیرضا دهقان نیز پژوهشی با عنوان 

10اقتصادي آلونک نشینانمنطقه –این پژوهش به بررسی وضعیت اجتماعی . انجام داده است1368

بررسی مبدأ و منشاءآلونک نشینان محله مورد بحث، : اهداف پژوهش عبارتند از. ن می پردازدشهرداري تهرا



علل آلونک نشینی، اشتغال و درآمد آلونک نشینان، بررسیعلل فقدان انگیزه پیشرفت و وضعیت انحرافات و 

به ارگانهاي کجروي ، قدر و منزلت اجتماعی، نگرشنسبت به موضوع تخریب سازمانهایدولتی، نگرش نسبت 

روش بررسی پیمایش و جمع . انتظامی و خدماتی،میزان رضایت از آلونک نشینی و وضعیت هجوم و توالی آن

خانوار ساکن در محله آلونکیخیابان زنجان جنوبی 105آوریاطالعات از طریق مصاحبه همراه با پرسشنامه از 

منشأروستایی دارند و از منزلت اجتماعی بر اساس نتایج آلونک نشینیان . شهرداري بوده است10منطقه 

آنها از آلونکها نسبت به زندگیروستایی احساس رضایت بیشتري دارند، از انگیزه پیشرفت . کمی برخوردارند

کجروي، سواد و ،آلونک نشینی با میزان درآمد، شغلمحدودي برخوردار هستند وتقدیرگرا هستند و بین 

).1368قان، ده(انگیزهپیشرفت رابطه وجود دارد 

توسط علی حاج یوسفی به انجام رسیده 1351عنوان تحقیقیاست که در سال ،نشین شهريبررسی حاشیه

روش . هدف این پژوهش دستیافتن به راه حلهایی در زمینه آلونک نشینی در در کل کشور است. است

-نشان می دهد گروههایحاشیههایافته. نشینان استهاي پراکنده با حاشیههاسنادي و مصاحبهعتحقیق مطال

-نشینان بنا به شرایط براي ساختن مسکن از مصالح مختلفی مانند خشت و گل، چوب وحلبی استفاده کرده

فقرفزاینده و عدم امکانات آموزشی، سطح پایین . اند و بیشتر کودکان بیمار و به سوء تغذیه مبتال هستند

نشین حدود ده برابر پایین تر از میزان متوسط درآمد اي حاشیهمیانگن درآمدخانواره. سواد را به دنبال دارد

روسپی گري، جیب بري، - دزدي، خرید و فروش مواد قمار. ستا» حداقل رفاه«مورد نیاز برایتأمین 

قانونیعمومی نیز بی. هاي ساده ساختمانی، صنعتی و کارگري فعالیتهاي ساکنین هستندقاچاقچیگري و حرفه

.1351حاج یوسفی، . (دیده می شود در این جوامع 

نشینی در شهر تهران در اقتصادي حاشیه–بررسی اجتماعی «آقاي غالمرضا لطیفینیز پژوهشی با عنوان 

شناخت، فاکتورانطباق و : هدف این تحقیق عبارت است از. انجام داده است» 1372-1360طیسالهاي 

نشینی و رابطه هاي این تحقیق رابطه شغل باحاشیهاز فرضیه. شان استسازش ساکنان با محیط مسکونی

نشینی معلول شهرنشینی شتابان و وي نتیجه گیري می کند کهحاشیه. نشینی می باشدمهاجرت و حاشیه



تمرکز تصمیم گیري هاي اقتصادي در یکی . رشد اقتصاد شهري در شهرهاي بزرگ کشورهاي جهانسوم است

اي و شهري یزي اجرایی در سطح ملی و متعاقب آن در سطوح منطقهدو شهر بزرگ کشور و عدم یک برنامهر

و بخشی، باعث سردرگمیو افزایش مشکالت شهرنشینی بخصوص در شهرهاي بزرگ گردیده است و این در 

نشینی در شهرهاي بزرگ به ویژه در تهران از همهنقاط پدیده حاشیه. حالی است کهاین فرایند ادامه دارد

گسترش . استاهمیت تر است و دلیل عمده آن تمرکز تصمیم گیري هاي اقتصادیشهري دیگر کشور با

-مسکن نابهنجار، حاشیه،افزایش جمعیت، پیامدهاي بیشماري نظیر، فقر، مسائل بهداشتی،جمعیت شهري

امه را به دنبال دارد و این روند بعد ازدهه پنجاه به دلیل افزایش درآمدهاي نفتی اد... نشینی، زاغه نشینی و 

).1377لطیفی، (. داشته است

توسط نرگساحمدیان 1370در سال » بررسی آلونک نشینان ساکن در شهرك شوش«تحقیقدیگري با عنوان 

موضوع این پژوهش بررسی وضعیت آلونک نشینان شهرك شوش است کهدر خیابان . صورت گرفته است

–اهداف پژوهششناخت وضعیت اجتماعی .انددولت آباد، پشت مدرسه راهنمایی شهید عراقی مسکن گزیده

روش بررسی . اقتصادي افراد ساکن و شناخت تمایالت افراد ساکن، نسبت بهمبدأ و مقصد مهاجرت هستند

اي مشتمل بر اعضاي پیمایشی و جمع آوري اطالعات از طریق پرسشنامهبه صورت مصاحبه حضوري با نمونه

درصد 73. ن افراد ساکن در آلونکها در سن جوان قرار دارندطبق اینپژوهش، اکثر ای. خانوار بوده است85

اند و در حال حاضر نیز بهکارگري افراد جامعهباسواد هستند اکثر افراد نمونه قبل از مهاجرت کارگر بوده

فرزند 7–5بیشتر افراد منطقه متأهلهستند و تقریباً . شان در شهر بیشتر استمشغولند، البته درآمد روزانه

اتاقک در 2تا 1بیشتر افراد منطقه از آب لوله کشی و برق بهصورت غیرمجاز استفاده می کنند و . نددار

افراد ساکن در منطقهاکثراً به علل اختالفات قومی، نداشتن مسکن مستقل مجبور به مهاجرت . اختیار دارند

بود مالی می دانند و همگی اند و در حالحاضر مشکل نهایی و اساسی خود را عدم بهداشت منطقه و کمشده

در روستاها و شهرستان هاحاضر به ... درصورت توزیع امکانات رفاهی، آموزشی، بهداشتی و پزشکی و 

).1370احمدیان، (. بازگشت هستند



پژوهشی است که توسط محمد صفایی پور انجام نعنوا،رابطه مسائل اجتماعی و سبک معماري شهرتهران

این تحقیق به بررسیمسائل اجتماعی شهر تهران با توجه به رابطه آنها با سبک معماري و عوامل . شده است

اي، پیمایشی و جمع آوریاطالعات با استفاده از روش کتابخانه) مثالً کوي نهم آبان(وجودي محالتفقیرنشین 

یافتهها نشان می دهد که تمرکز . و مصاحبه با افراد صالحیت دار، پرداخته استاز کتب و اسناد و مدارك

شدید سیاسی و اداري تهران، رشد سریع و غیرطبیعی این شهر رادر طی چهار سال اخیر موجب گردیده 

است و در حال حاضر از نظر فرم منازل و تأسیساتشهري و ساختمانهاي دولتی آشفتگی و هرج و مرج 

درتهران پارکهایی وجود دارد که با مناطق مسکونی فاصله زیادي . این شهر به چشم می خوردشدیدي در

کوي ها و . تحمیل زندگیآپارتمانی به مردم از اشتباهات دیگري است که در این شهر وجود دارد. دارد

مهاجرت در .ندااند، مورد استقبال چندانی قرار نگرفتهمحالتجدید که براي حل مشکل مسکن به وجود آمده

اجرایطرح کوي نهم آبان که براي . این شهر روندي صعودي داشته که نتایج مثبت و منفی را به دنبال دارد

نشینان ساخته شده، به دلیل عدم برنامه ریزي وانتخاب مکان مناسب، تغییرات شغلی و درآمدي و حاشیه

و آموزشی و یکنواختی واحدهاي ترك محل ساکنین آن، کمبود تأسیساتبهداشتی، پزشکی، خدماتی 

).1352صفایی پور، (مسکونی، با عدم موفقیت روبروگشت 

توسطآقایان کمال اطهاري و بهزاد » نشینی در شهرها و آثار و پیامدهاي آنحاشیه« پژوهشی نیز با عنوان 

راي نواقص و خالقیان صورت گرفته است، که نتایج این پژوهش نشان میدهد برنامه ریزي شهري در کشور دا

کاستی هایی است که عدم توجه به آن، رشدو تکوین ساخت و سازهاي بدون برنامه را در خارج محدوده 

شهرها در پی داشته است و تازمانی که طرح هاي شهري اعم از طرح جامع، طرح هاي هادي، آماده سازي و 

ن اقضار بطور طبیعی و درفرایندي یا شهر جدیدنتواند کلیه اقشار اجتماعی جامعه شهري را پوشش دهد، ای

کم و بیش خود به خودي، برنامه ریزي سکونتی مطابق با توان خود را در پشتدیوارهاي قانونی شهرها پی 

)1374اطهاري وخالقیان، . (نشینی استریزي خواهندنمود و این آغاز حاشیه

نوب تهران و تأثیر آن بر بررسی مشکالت شهرکها و مجتمع هایمسکونی ج«اي تحت عنوان پایان نامه



توسط حمیدصدیقی به راهنمایی محمدصادق مهدوي انجام 1377در سال » گرایش به رفتار ضد اجتماعی

نشینی و مشکالت آن در پیدایش و شیوع گرایش به هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیرحاشیه. شده است

نشینی در شهر مطالعه، ارائه تعریفی از حاشیهدر این . رفتار ضداجتماعی در میان ساکناناین مناطق می باشد

تهران وخصوصیات و ویژگی هاي آن و همچنین مشکالتی که این شکل از زندگی براي ساکنان 

بررسی .چنینمناطقی به همراه آورده است اولین موضوع مورد بررسی این تحقیق را تشکیل می دهد

نشین و میزان تأثیري که ضداجتماعی در مناطقحاشیهپیامدهاي اجتماعی و روانی، خصوصاً گرایش به رفتار 

. مشکالت این نوع از زندگی در بروز چنین گرایشی دارد،هدف دیگري است که در این تحقیق دنبال می شود

وي در این تحقق معتقد است که افزایشجمعیت، گسترش شهرنشینی و فقدان زیرساختهاي مناسب 

یر نشینی را در داخل و اطراف شهرها به وجود آورده است که اقتصادي در کشورهاي جهان سوم، منطقفق

مشکالت . جمعیت قابل توجهی درآنها ساکن هستند و در طول زمان نیز بر تعداد آنها افزوده می شود

ومحرومیتهایی که در این مناطق وجود دارد عده کثیري را تحت تأثیر قرار داده و با توجهبه تعداد این افراد، 

گسترش این . از وسعت زیادي برخوردار بوده و نظم اجتماعی را درکل جامعه متأثر می سازدپیامدهاي آن

محدودیتها و کمبودهایی که این . پیامدها یکی از دالیل ضرورت پیش بینی، ریشه یابیو کنترل آنها می باشد

ایی را متأثر می سازد که مناطق با آنها روبرو هستندبخشی از جامعه انسانی را تحت تأثیر قرار داده و انسانه

عدمتوجه به سرنوشت آنها نه تنها مشکالتی را براي کل جامعه به همراه دارد، بلکه یکموضوع غیراخالقی نیز 

در واقع، اخالق اسالمی و انسانی مطالعه پیامدها و توجه بهسرنوشت انسانها را ضروري می سازد تا از . هست

اي سالم و به دور از تنشها و بی نظمی ها طرفکرده و به سمتجامعهاین طریق بتوان مسائل و پیامدها را بر

در ضمنگرایش به رفتارهاي ضداجتماعی از مسائلی است که توسعه اجتماعی واقتصادي و شکل . حرکت کرد

اي با ثبات و دور از تنش ها و انحرافات اجتماعی را غیر ممکن می سازد و هرگونه برنامه ریزي و گیریجامعه

بنابراینمطالعه گرایش به رفتارهاي ضداجتماعی و . اجتماعی و اقتصادي را با خطر روبرو می سازدپیشرفت

ریشه هاي آن با توجه به عواقبی که چنینگرایشاتی می تواند به همراه داشته باشد از اهمیت زیادي برخوردار 

بلکه علل دیگري نیز می نشینی و فقر نبوده البته بروزچنین گرایش هایی تنها ناشی از حاشیه. است



تواندداشته باشد ولی معموالً انتظار می رود ساکنان مناطق محروم و فقیر در معرض فشارهاییقرار گیرند که 

و در پایان نتیجه می گیرد . باعث می گردد آنها آمادگی بیشتري براي احراز چنین رفتارهایی داشتهباشند

)1377صدیقی، (اجتماعیرابطه وجود دارد نشینی و گرایش به رفتارهاي ضدکه بین حاشیه

:چالش هاي عمده حاشیه نشینی

:از جمله چالش هاي عمده حاشیه نشینی در کشور می توان به موارد زیر اشاره نمود

تحمیل هزینه هاي پیش بینی نشده و سنگین-

تحمیل تغییرات ناخواسته در برنامه ریزي هاي کالن-

منفی زیست محیطی و عقب ماندن از توسعه پایدارتوسعه آثار - 

بالاستفاده ماندن بخشی از سرمایه گذاري هاي ناشی از ساخت و ساز به دلیل عدم وجود امکانات و -

تاسیسات زیربنایی

افزایش روند جذب در حاشیه هاي شهري علیرغم وجود معضالت انباشته قبلی-

ريچالش حاشیه نشینی و مدیریت شه

معموالً شهرنشینی و صنعتی شدن را مترادف متمدن شدن و توسعه می دانند چرا که در مقایسه با جامعه 

سرمایه داري، انسان روستایی و یا قبیله اي پیوسته با فقــر و بیماري، بیسوادي، غارت، -ماقبل صنعتی 

دستاوردهاي عظیم آن قابل وضعیت جامعه فعلی بشري از منظر. کشتار و ظلم دست به گریبان بوده است

.قیاس با گذشته ماقبل شهري و صنعتی شدن نیست



اما اداره و ساماندهی جامعه نوین و توسعه فزاینده آن چنان پیچیدگیهایی ایجاد کرده که در اغلب موارد به 

بحـــران جنگ بحران تـــروریسم، : درماندگیهایی ختم شده اند که امروزه با واژه بحران شناخته می شوند

، بحـــران محیط زیست، بحران ایدز، بحران فقر و باالخره بحران )ساموئل هانتینگتـون(ادیـان یا تمــدنها 

.حاشیه نشینی شهري که این آخري مستقیماً در حوزه مدیریت شهري و توسعه قرار می گیرد

نه گفته کارشناسان و آگاهانحاشیه نشینی در حالی طی سالهاي اخیر افزایشچشمگیري داشته که بنا بر

تنها تاکنون هیچ برنامه خاصیاز سوي دولت در این باره ارایه نشده است بلکه مسوالن و مدیران دولتی

در میان اراضی تحت پوشش شهرداري ها سعی در پاککردن همواره باقرار دادن اراضی حاشیه اي شهرها

.صورت مساله نیز داشته اند

حاشیه نشینی در شهرهاي بزرگ کشور دالیل زیادي از جمله تمرکز ) کردن امکاناتعادالنه و برابر (

این معضل از سالهاي پیش از . امکانات در شهرهاي بزرگو توزیع ناعادالنه موقعیت هاي شغلی و ثروت دارد

در سال انقالبو از زمان اجراي اصالحات ارضی در حکومت پهلوي آغازشد و پس از انقالب اسالمی نیزادامه و

حاشیه نشینی که امروزه دامنگیر شهرهاي بزرگ منبه نظر .** هاي اخیر رشد قابل توجه اي داشت

میباشد به دلیل جاذبه شهرهایبزرگ میباشد وهمچنین نبود امکانات وظرفیتها در روستاهاوشهرهاي کوچک 

وستاها وشهرهاي کوچکایفا است و طبیعتادولت با تدابیري که اتخاذ میکند نقش موثري در افزایش جاذبه ر

میکند افزایش امکانات در شهرهاي کوچک وروستاهاتامین نیازهاي شغلی وهمچنینبهرهگیري از ظرفیتهاي 

محیطی یک منطقه وتمرکز روي آن باتوجه به اینکه شرایطاکولوژیکی هر منطقه با هم فرق داردمیتواند راه 

درباره علت و راه مقابله با پدیده حاشیه نشینی دکتر سید سعید زاهد، جامعه شناس **حل خوبی باشد 

اگر از رونق اقتصادي کمتر برخوردار باشیم اما از نظامتوزیع متعادل بهره «: درشهرها و کنترل آن معتقد است

«.مند شویم، پدیده حاشیه نشینی رو به افول خواهد گذاشت



توزیعنامتعادل امکانات است و نه «ي زاهد، مساله اصلی در ایجاد و پیدایش پدیده حاشیه نشینی به گفته آقا

از به وجودآمدن این پدیده، باید رشد اقتصادي به موازات همین سبب براي پیشگیري به. میزان تولید آن

توزیع غیر متمرکز آن انجام شود

نتیجه گیري

ي بر تمامی بامرور. تحوالت اقتصادي و اجتماعی در گسترش و ایجاد این پدیده بسیار موثر بوده است 

نظریاتی که به مسئله حاشیه نشینی پرداخته است می توان گفت مهمترینعامل موثر بر وقوع و گسترش این 

پدیده مشکالت اقتصادي است چه در نظریه هاي مبتنی برمهاجرت ، به دنبال کسب درامد باالتر به حاشیه 

دایی گزینی اجتماعات شهري را به توان شهرها پناه می برند و چه در نظریه هایمبتنی بر بوم شناسی که ج

عوامل اقتصادي نقش کلیدي را در . اقتصادي هر یک از گروهها در تامین مسکن و زمین نسبت می دهد 

ظهور و گسترشحاشیه نشینی بازي می کنند لذا به منظور کنترل و در صورت امکان حذف این پدیده بایدبه 

در سطح مناطق دست یازید وارائه برنامه هاي توسعه ) ، کالبدي اقتصادي ، اجتماعی ( ایجاد تعادل فضایی 

را متناسب با توانها و امکانات موجود آنها تدوین نمود درصورت تهیه چنین برنامه هایی تعادل فضایی در بین 

تمامی مناطق برقرار خواهد شد وجمعیت براي بدست آوردن منابع اقتصادي و اجتماعی برتر ناچار به انتقال 

. نقطه اي بهنقطه دیگر نخواهد بود از

تجربه جهانی نشان داده است اساسی ترین و مهمترین گام داشتنطرح و برنامه ریزي هاي راهبردي و جامع 

.براي توسعه کشور است

پیشنهاد

در جهان صنعتی امروز پدیده مهاجرت، حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی در اطراف شهرهاي بزرگ و 

.شهري امریست اجتناب ناپذیر و از جمله چالشهاي مهم فراروي مدیریت شهري استمناطق محروم 



:راهکارهایی براي مدیریت شهري

نظارت بیشتر دستگاه قضایی بر فعل و انفعاالت درون شهري و برون شهري براي کنترل بی نظمی هاي .1

اجتماعی و تصرف اراضی

دیت در ادامه روند حاشیه نشینی از طریق جلوگیري از ورود یک راهبرد بلند مدت می تواند ایجاد محدو.2

وضع مقررات و : مانند(هاي قانونی اي و کالن شهرها، از طریق راه حلتازه واردان به مادر شهرهاي منطقه

هاي وسیع در ارتباط با زمین(هاي نظارتی و یا راه حل) نوار سبز: مانند(هاي کالبدي و یا راه حل) قوانین

ي شهر مستحکم وقتی محدوده. ، مسدود گردد)هاي ارتفاعاتها و یا دامنهحب و یا حریم رودخانهبالصا

شوند و باید مورد ي حاشیه نشینان و زاغه نشینان داخل محدوده، بخشی از مردم شهر تلقی میگردید، کلیه

رند، این حمایت حمایت قرار گیرند، لیکن به دلیل مشکالت خاص اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی که دا

مسدود کردن راه ورود . کنیمباشد که در سطور بعدي به آنها اشاره میکارهاي خاصی میمستلزم راه

مهاجران به شهرهاي بزرگ، نباید به معناي محروم نمودن آن دسته از کسانی باشد که مهاجرت را به عنوان 

لذا همزمان با . کنندزندگی، انتخاب مییابی به شرایط بهتر مفري براي رهایی از فقر اقتصادي و دست

هاي کالن ملی صورت باید اقدامات الزم به منظور ایجاد تحوالتی ساختاري در برنامهاقدامات فوق الذکر، می

هاي اشتغال، در نقاط روستایی و شهرهاي گیرد تا از طریق ایجاد امکانات خدماتی و به خصوص زمینه

در ) Schumacher(شوماخر . هاي مهاجرفرست فراهم آیدکانونهاي تثبیت جمعیت درکوچک، زمینه

هاي عمرانی به عوض شهرهاي بزرگ، به ایجاد ضروري است بخش مهمی از تالش: کنداین ارتباط توصیه می

در نواحی روستایی و شهرهاي کوچک اختصاص یابد» صنعتی- کشاورزي «یک ساخت 

. توجه ویژه به فقرزدایی و توانمندسازي مناطق حاشیه نشین و گسترش عدالت اجتماعی به این مناطق.3

ضرورت ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا تا یک میلیون خانه مسکونی خالی از سکنه بوجود نیاید در حالی .4

.که جمعیت کثیري حتی قدرت پرداخت رهن و اجاره خانه را ندارند

البته این (هاي توسعه در دراز مدت باید از جمعیت مهاجر از روستاها و شهرهاي کوچک بکاهندبرنامه .5

.)سطح دولت ملی بررسی شوددرو باید . مورد فراتر از مدیریت شهري است



کالنشهرهاي کشور باید کنترل شوددر استراتژي هاي درازمدت قیمت و رانت زمین شهري در.6

.نه با پشتوانه قضایی در این نواحیاجراي طرحهاي پیشگیرا.7

ها براي جابجا کردن ساکنان زاغه. پرهیز از استفاده از قوه مجریه و تخریب منازل مناطق حاشیه نشینی.8

آثار . ي صرف شده براي بهسازي آنهاستي بسیار زیادي باید صرف گردد، که خیلی بیشتر از هزینههزینه

این ارتباطات . ها و ارتباطات اجتماعی استگذارد، متالشی شدن شبکهاي برجاي میمنفی که جابجایی زاغه

ي شرایط مشکل و سخت زندگی برآیند و نوعی احساس هویت و کند که از عهدهاجتماعی به مردم کمک می

سازد، تساوي ي دیگري که این جابجایی را با مشکل مواجه میمسأله. کندتعلق را در میان آنان تقویت می

ي مالکیت اراضی است، که با گذشت زمان به صورت یک مشکل سیاسی عدالت اجتماعی در زمینهحقوق و

سازي و جابجا کردن ساکنان اراضی غیرقانونی، بدون در نظر گرفتن تخریب، پاك. گرددبزرگ نمودار می

طق تخریب این منا. مکانی براي اسکان مجدد آنان، براي رفع این معضل شهري، روش مناسبی نیست

کند، زیرا آنان در مکان دیگري در شهر با شرایط شهري، معضل حاشیه نشینی را به جاي تخفیف، تشدید می

)هادیزاده، مریم(.گزینندبدتر و فقیرتري اسکان می

براي انسان جهان سومی . ستطبق نظریه نیازهاي مزلو،سرپناه به لحاظ فرهنگی ، جزئی از آرمانهاي انسان ا

شایدمهمترین امتیاز زندگی باشد و براي مهاجر حاشیه نشین، خانه خراب شدن به تحقیق هداشتن هم خان

بطور طبیعی تخریب سرپناه حاشیه نشین ، ناآرامی ، ناامنی، بی نظمی و اغتشاش . مهمترین مصیبت است

)خراطها، سعید.(رادر پی خواهد داشت

بانکی اطالعاتــی ، آن هم در کشور ما (به آن نخست باید نهادي نیرومند و درخور براي شناخت همه جان.9

.به وجود آورد) که ثبت مکان زندگی اجباري نیست و هیچ شهرداري اي چنین اجباري ندارد

باید نهاد مشخص متولی مسئله شهر نشینی معلوم شود و نقش همه نهادها در این مسئله به طور عینی .10

خارج حریم شهريبه ویژه در مورد حاشیه نشین هاي. معین شود

بازنگري طرحهاي جامع و تفصیلی شهري، به منظور پیش بینی فضاهاي مناسب براي تولید مسکن .11

...کوچک، مقاوم و ارزان قیمت براي زوجهاي جوان، خانواده هاي کم درآمد و



ولت با کمک ناچیز د«: توانمند سازي: توانمندسازى و جلب مشارکت اجتماعى خود حاشیه نشینان .12

ي حاضر و قادرند مسکن، خوراك و پوشاك خود را فراهم آورند و در عین حال نوعی نیروي کار ذخیره

روش توانمند سازي » .را مهیا سازند] درون شهرها[هاي در حال گسترش بخش رسمی بیدرنگ براي فعالیت

ها به عوض ار است که دولتنشینان مطرح شده است و بر این اصل استوي حاشیههاي بالقوهبا تکیه بر توان

باید سازد، میدار مینشینان و کرامت انسانی آنها را خدشههاي مستقیم و بالعوض که شخصیت حاشیهکمک

هایی از این هاي الزم و امکان دسترسی به ابزار کار و فعالیتاز طریق ارتقاي سطح آموزش و ایجاد مهارت

. نشینان و فقراي شهري را فراهم آورندبهبود سطح زندگی حاشیههاي اشتغال و افزایش درآمد وقبیل، زمینه

آب، : ي خدمات اساسی مانندبه معناي بهبود شرایط زندگی از طریق ارائه) بهسازي(اصالح و بهبود .13

از آنجا که اصل ) احمدیان(ها برق، گاز، سیستم دفع فاضالب، مدرسه و همچنین اصالح معابر، پرکردن گودال

ها و اموالی است که شرایط متزلزل و اي، قانونی کردن و نظم دادن به داراییدر بهسازي مناطق زاغهاساسی

اند، بخش اصلی بهسازي محالت هایی که به طور نامعلوم و نامشخص اشغال شدهناامنی دارند و زمین

که آنها قادر به پرداخت هاست، به قیمتی فقیرنشین، انتقال مالکیت زمین به اشغال کنندگان غیرمجاز زمین

ي بهسازي مساکن تأکید ریزان مسکن بیشتر به برنامه هاي خودیاري در زمینهبرنامه. و خرید زمین باشند

هاي بهسازي تسهیالت زیربنایی در محالت حاشیه نشین، یکی از اجزاي مهم از نظر آنها برنامه. دارند

هاي مردم را در نظر تئوري و هم عملی کوششگردد که باید هم ازي جامع مسکن محسوب میبرنامه

مهندسان و طراحان شهري به افزایش بهداشت . هایشان حمایت و تکمیل کندگاهي تدریجی سکونتتوسعه

اي به مشارکت ریزان مسکن عالقهاین گروه برخالف برنامه. دهندعمومی در مناطق حاشیه نشین اهمیت می

ي شهر شامل یک طرح عظیم شهري در راستاي روند در حال توسعهروش کاري آنها. عموم مردم ندارند

سازمان دهندگان جامعه بر سازمان دهی افراد جامعه . باشد که به طور مطلوب به کار گرفته شده استمی

آنها به این اصل معتقدند که افراد فقیر براي رسیدن به سود مشترك باید با یکدیگر . تأکید زیادي دارند

از نظر . براي آنها مهم نیست که چه چیزي ساخته شود، آنها به چگونه ساختن تأکید دارند. یندهمکاري نما

سیاست . گردداي از مسؤوالن ناشی مینشین از غفلت عدهآنها کمبود خدمات موجود در مناطق حاشیه



ثر جهت کمک به نشین را، یک راه حل مؤهاي زیربنایی در مناطق حاشیهمداران و دولت مردان اجراي پروژه

سطح پایین استاندارد و تسهیالت زیربنایی در مناطق حاشیه نشینی شهر سبب . دانندافراد فقیر جامعه می

هاي مهم، از دید آنها تکیه بر مردم جهت تداوم برنامه. شودبه خطرافتادن اعتبار و شهرت دولت مردان می

دانند قیر حاشیه را نوعی سود رسانی به افراد میالمللی بهسازي مناطق فسرمایه گذاران بین. ضروري است

آنها بر بازیافت سرمایه از سوي افراد ذینفع تأکید زیادي دارند . ي روستایی نداردکه مغایرتی با اهداف توسعه

آنها معتقدند اگر افراد ذینفع قادر به بازپرداخت . دانندو آن را یک توجیه اقتصادي براي اجراي پروژه می

ساکنان مناطق حاشیه نشین، این گروه . تر تسهیالت زیربنایی را انتظار داشته باشندباید سطح پاییننباشند، 

اي هاي زیربنایی را وسیلهآنها اجراي پروژه. اي از سوي مقامات دولتی متوجه آنها شودخواهند صدمهنمی

.از هیچ بهتر استدانند که این براي آنها مؤثر براي به دست آوردن اندك چیزي از دولت می

.ي مسکن سازي غیررسمیفراهم کردن زمین جهت توسعه.14

حمایت و اعمال مدیریت دولت در ایجاد تسهیالت زیربنایی؛.15

حمایت از پیمانکاران بخش غیررسمی؛.16

حمایت دولت از تولید کنندگان کوچک مصالح ساختمانی؛.17

ی؛هاي مالی مردمی و غیررسمحمایت از نظام.18

اي ارزان؛حمایت دولتی از احداث واحدهاي مسکونی اجاره.19

)هادیزاده بزاز، مریم.( اصالح قوانین و مقررات ساختمانی.20
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