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 چکيده

  ازجمله   غیررسمی  های  سکونتگاه  و  روند   می  شمار  به  امنیت  مختلف  پیامدهای  ترین  مهم  از  اجتماعی  های  آسیب

  جمله   از  متعددی  های  چالش   دارای  نواحی   این .  هستند  اجتماعی  ناامنی  بروز  برای   شهری  های   مکان  مستعدترین 

 ناامنی گسترش  باعث   که  هستند محیطی  و  اقتصادی  اجتماعی،  و  فضایی   عدالت   نبود  ناامنی، جرائم،  پذیری،   آسیب

  های   تالش  نیست،  ما  کشور  خاص  غیررسمی  اسکان  و  نشینی  حاشیه  که  آنجا  از.  شد  خواهند  شهرها  در  اجتماعی

  این   نابودی  برای   تالش   و   گرفتن  نادیده  درپی   جهت   یک  از   ها  تالش  این.  دارد  زیادی   سابقۀ   آن  حل  به   مربوط 

  نشینان  حاشیه.  است  بوده  آنان  به  زندگی  شرایط  و  امکانات   مسکن،  ارائه  بدنبال  دیگر  سوی  در   و  است  اجتماعات

  اقتصادی،   نظام  جذب  اند   نتوانسته  عواملی   مجموعه  دلیل  به  ولی  کنند  می   زندگی  شهرها   در  که  هستند  کسانی

  دارای   اغلب  ها  حاشیه.  گردند  مند  بهره   شهری  خدمات   و  امکانات  از  شهروند  یک  عنوان   به   و  شوند   شهر   اجتماعی

  حاشیه   دارند  اعتقاد  غربی   پردازان   نظریه.  شوند  می  تبدیل   زا  مشکل  و  خیز  جرم  مناطق   به  و   بوده  نابارور  فرهنگ

  گسترده   بحث  اجتماعی  امنیت.  است  شهری  و  صنعتی  جوامع  سوی  به  سنتی  جوامع  گذار  جانبی  عوارض  نشینی

  از  دارد رفتاری  و اجتماعی علوم  مختلف های  حوزه  مطالعه  به نیاز  نشین حاشیه  مناطق در آن  مطالعه که است ای

  و   بحث  مورد  نشین   حاشیه  مناطق  در   جانبه  همه  بصورت   را  موضوع  این  که   است   آن  صدد  در   حاضر   پژوهش   اینرو

 .نماید پیشنهاد آن برای   کارهایی راه  و داده  قرار بررسی

  حاشیه  اجتماعی، امنیت احساس اجتماعی، امنیت غیررسمی،  های سکونتگاه : يديکل  واژگان
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   علی حيدري

 . ایران ، ابهر ،گرایش راه و ترابری، موسسه آموزش عالی صائب ،عمران مهندسی ،ارشد کارشناسی جویدانش
 

 نام نویسنده مسئول: 
 علی حيدري 

 اجتماعی امنيت احساس بر تاثيرگذار عوامل واکاوي

 غيررسمی  هاي گاه  سکونت در نشينان حاشيه بين در
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 مقدمه
  اقتصادی  پیشرفت  نوع  هر  نیاز  پیش   و   است  جامعه ای  هر پیشرفت  و  توسعه  مهم   مولفه های از  یکی اجتماعی  امنیت  احساس

  راهکارهای   و  چالش ها  شناخت  در  موثری  نقش  جامعه  یک  در  امنیت  احساس  و  امنیت  وضعیت  از  آگاهی.می باشد  اجتماعی  و

  امنیت   احساس  شناختی  روش  لحاظ  به.  است  گوناگونی  ابعاد   دارای  اجتماعی   و  روانشناختی  پدیده  این .  دارد  پایدار   توسعه  ایجاد

  مختلف  اشکال   در  و   می کند  پیدا  ظهور  متفاوت  گونه ای  به  مختلف  افراد  زیسته  اجتماعی  شرایط  با   ارتباط  در   و   دارد  گوناگونی   ابعاد

می    امنیت  خود  وجود  از  واجب تر  الزم ترو  را  اجتماعی  امنیت  احساس  نظران  صاحب  برخی .  است  گیری اندازه  و   سنجش   قابل  هم 

  این   که  باشند   نداشته  دالیلی  به  بنا   را  امنیت  احساس  مردم  اما  باشد  داشته  وجود  امنیت  جامعه  یک  در  است  ممکن  که  چرا  دانند

  و   بقا  در  مهمی  نقش  آن  ابعاد   تمامی   با  امنیت  صورت  هر  در.  می شود  روانی   ناامنی  ایجاد   و  جامعه  روند  در  اخالل  ایجاد  باعث 

  شناسان  جامعه  توجه  مورد  سالهاست   که  است  شهرنشینی  معضالت  از  یکی   نشینی  حاشیه  موضوع.  دارد  ملتی   و   جامعه  هر  بالندگی

  برای   خدمات  و   امکانات  حداقل  از  و  دارند  سکونت  شهر  مجاورت  در  مردم  که  است  سکونت  نوعی  نشینی  حاشیه.  است  گرفته  قرار

حاشیه   مناطق  در  امکانات  و  خدمات  از  نابرخورداری  متفاوت  درجه های  و  نشینی  حاشیه  انواع  با  ما  اگرچه  .برخوردارند  زیست

 شهری  متعارف  محیط های  از  آنها  افتادگی  جدا  و   زدگی  پس  می شود  دیده   مناطق  این  تمامی  در  آنچه  هستیم، اما  روبرو  نشین

  را  شهرها  پایدار،  شهرنشینی  الزمه  اجتماعی   و  اقتصادی  شاخص های  توسعه  و  رشد  همراهی  بدون  شهرنشینی  سریع  افزایش  .است

ویژگی    با  شهرها  حاشیه.  [1]است  نشینی  حاشیه  پدیده  معضالت  این  از  یکی.  است  کرده  مواجه  عدیده ای  معضالت  و  مشکالت  با

ویژگی    با  نشینان  حاشیه  و  شهری،  نازل  خدمات  و  جمعیت  باالی  تراکم  مسکن،  نامساعد   وضعیت  زندگی،   پایین  کیفیت  مانند   هایی 

  به  نیاز  کشور  در  نشینی  حاشیه   گسترش  به  توجه  با   .می باشند  روبرو....  و  پایین  درآمد   بیکاری،  پایین،   سواد  سطح  مانند   هایی 

 گسترش  به  توجه  با .است  نشینان  حاشیه  میان  در  آن  ابعاد   واکاوی  و   امنیت  یعنی   اجتماعی  مسائل   مهمترین  از  یکی   بررسی

  مهارتهای  نداشتن  و  طرف  یک   از  شهرها  توانایی  عدم  و  زرگب  هرهایش  به  مهاجرت  جمله  از  و  اخیر  های  دهه  در  شهرها  به  مهاجرت

  شده  منجرو دیگر کالنشهرها    تهران  جمله  از  گبزر  شهرهای  کنار  در  ای  حاشیه  اطقمن  ریگی  کلش  به  دیگر  طرف  از  مهاجرین

  با   نیز  شهرها   در  اند،  شده  شهرها   روانه  سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی،  جمله  از  مختلف  های  تمحرومی  لدلی  هب  هک  راداف  این  است،

  بر   شهرها   در  محرومیت  طرفی  از  و   نیستند،  خود  زندگی  از  محرومیت  رفع  به  قادر  آنها  از  بسیاری  باال  در  شده   ذکر  دالیل  به  توجه

  شهر  مراکز  به  فعالیت  و   کار  برای  افراد  نای  تربیش  رددت  و   شهرها  به  ها  حاشیه  نزدیکی  به  توجه  با  را  افراد  روستا   در  محرومیت  خالف

  مقایسه  امکان  ایجاد  دلیل به  افراد  این  در  محرومیت  احساس  و  سازد  ی م  ناآش  تندهس...  و  هرتش   ا،ه  داشته  امکانات،  مظهر  که  ها

 ناهنجار گروه های  و   ها   دسته  سمت  به   را  افراد  این   تواند   می   آن  از  ناشی   سرخوردگی  احساس  و دیاب  می  افزایش   شهرها   امکانات  با

  می  خاشگری  پر   و   نا آرامی  و  شورش  مستعد   را  مناطق  این  آنها  به  پاسخگویی  عدم  و   شده  انباشته  تقاضاهای  طرفی   از  و   کشانده 

  تواند  می  منطقی  صورت  به  مناطق  این  تقاضاهای  دننش  رآوردهب  ورتص  در  و  ازدس  ی م  ادهآم  یجمع  ایرفتاره  رایب  را  فضا  و  کند

  و   کرده  تبدیل  سیاسی  موضوعی  به  را  اجتماعی  موضوع  یک  و   باشد  آن  جمعیتی  بافت  به  توجه  با  گرا  قوم  نخبگان  برای  محملی

 گرفتن   قرار  بستر  حیث  از  که  است  شهری  تالمعض  از  یکی  نشینی  حاشیه  موضوع .دهد  قرار  تهدید  مورد  را  ورکش  یداخل  امنیت

 بیشتر   بسیار  ای  حاشیه  مناطق  در  جرایم  اینکه.  بوده  شناسان  جرم  و  قضایی  و  حقوقی  کارشناسان  توجه  مورد  جرایم  ارتکاب  برای

 به  مربوط  های  شالت  نیست،  ایران  کشور  خاص  نشینی  حاشیه  که  آنجا  از.  است  همه  پذیرش  مورد  افتد  می  اتفاق   مناطق  سایر  از

  ش الت  و  گرفتن  نادیده  آن  سوی  یک  در  که  گرفت  نظر  در  پیوستار  یک  بصورت  توان  می  را  ها  شالت  این.  دارد  زیادی  سابقۀ  آن  حل

.  است  آنان  به زندگی  شرایط و   امکانات  مسکن،  ارائه  برای  شالت   دیگر   سوی  در  و   است  اجتماعات  این   کردن  پراکنده   و   نابودی  برای

  مناطق  در  که  افرادی.  است  جرم  و   بزهکاری  اصلی  منبع  که  آورد   بشمار  شهری  عارضه  و  مساله  یک  توان  می   را  نشینی  حاشیه

  می  تلقی   اجتماعی   پست  گروه  عنوان  به  و   یافته  جدایی   جامعه  عمومی   سیاست  و   قدرت  ساخت  از  کنند  می   زندگی  نشین  حاشیه

.  [2]است ارتباط در نشین  حاشیه تالمح  با شهرها  اجتماعی های   آسیب و جرایم  از ای عمده بخش  دهد  می  نشان  آمارها  گردند

  تهدید  و اجتماعی های آسیب تشدید باعث عواملی چه. آید می پیش سوال  این حال. داراست را پایینی اجتماعی  امنیت ضریب و

 شود؟  می نشین حاشیه تالمح در اجتماعی امنیت
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 پژوهش  ضرورت و  اهميت
و   انحراف  به  گرایش و  حاشیه نشین  محله های   در  سکونت میان  معناداری  رابطۀ  که  درمی یابیم   گوناگون  مطالعات  به  توجه  با

 دیگر  سوی  از.  آورد  می  وجود  به  ملی  و  اجتماعی  فردی،  سطوح  در  را  گزافی  بسیار  شهری هزینه های  دارد. جرائم  وجود  بزهکاری

  اجتماعی   امنیت  میزان  هرچه  به طوری که  است؛  زندگی   کیفیت  ارزیابی   شاخص های  مهمترین  از  یکی   اجتماعی  امنیت  کیفیت

  ناامنی   احساس  با  غیررسمی،  های  سکونتگاه  ساکنان  بیشتر  بنابراین،  بود؛  خواهد  کمتر  نیز  شهروندان  آرامش  آسایش و  باشد،   پایین

  به  است؛   شهری  زندگی  کیفیت  تهدیدکنندة   اصلی   مسائل  از  یکی   جرم  است  گفتنی  .ندهست  مواجه  زندگی   کیفیت  از  نارضایتی   و

  سکونتگاه های   امنیت  دربارة  مهم  نکتۀ.  [2]می کنند  دوری  است  توأم  جانی   و   شخصی  خطر  با   که   مکان هایی   از  افراد  دلیل  همین

  نیز  شهر  نقاط  سایر  به  مسائل  این  سکونتگاه ها،  این  در  ناهنجاری ها  و  جرائم  کنترل نکردن  صورت   در  که  است  این  غیررسمی

  ضروری  بنابراین،  کرد؛  جلوگیری  جرائم  بسیاری  بروز  از  پیشگیرانه  اقدامات   برخی  با   می توان  که  حالی   در   یافت؛  خواهد  گسترش

 ارتباط  وجود  بر  پژوهش  اصلی  فرضیۀ  .شود  پیشنهاد  آنها  برای  مناسب  راهکارهای  و   بررسی،  سکونتگاه ها  این گونه  وضعیت  است

  ارزیابی   با  تا  می شود  تالش  اینرو  از  است؛  مبتنی  آنها  در  امنیت  وضعیت  و  غیررسمی  سکونتگاه های  محیطی  خصوصیات  میان

می   صورت  این  در شود؛  شناسایی  غیررسمی  سکونتگاه های  امنیت  ارتقای  برای  مهم  عوامل  اصلی ترین  محیطی،  امنیت  معیارهای

  سکونتگاه   هر   خاص  وضعیت  با  متناسب  امنیت بخشی  اولویت های   بر  سکونتگاه ها،  این گونه  ساماندهی  فرایند  در  داشت  انتظار  توان

 . [3]می شود تأکید 

 

 تحقيق  پيشينه
 مستقیم   ارتباط  بر  آنها  در  که  گرفته  صورت  مکان  و  جرم  رابطه  دربارة  متعددی  های پژوهش  و   مطالعات  اخیر،  دهه های  در

  و  غیررسمی  ایه  کونتگاهس  ان،می  نای  در.  تاس  دهش   دتأکی  اجتماعی  های ناهنجاری  و  جرائم  وقوع  بر  محیط  کالبدی  های ویژگی

  مثال برای  است؛  بوده  گرانپژوهش  نظر  د م  وارههم ها، ناهنجاری اینگونه  بروز  اصلی   های کانون  از   یکی  منزلۀ به  فرسوده  های  بافت

  بزهکار  اطفال  که  کردند  مشخص  نیروش  هب  و  دادند  امانج  هفرانس  لگرونوی  هرش  در  پژوهش هایی   1976  سال  در  میشو  و  الفون

  پژوهش ها   این به توجه با.  است زیان آور القاخ المتیس رایب که  بوده اند  محله هایی از برخی  و  ناسالم  ساختمان های در بیشتر

  بوده   زیادتر  شهرها  بزهکاری  مجموع  متوسطد  ح  از  همخروب  ایساختمان ه   و  محله ها  این  در  جوانان  بزهکاری  که  درمی یابیم

محله    و  ساختمان ها  در  آنها  درصد  35  و   ناسالم،  و  مخروبه  ایه  همحل  در  باغل  اگونگون  رائمج ارانبزهک  درصد  18  درواقع،.  است

  با   1هاچزرمایر.  می کنند  تأکید  بزهکاری  و   سکونت  محیط  رابطۀ  رب  تدرنهای  نیز  پژوهشگران.  بوده اند  ساکن   فاسد  و  بدنام   های

 شهری   مسئوالن  و   دولت   ناکافی  حمایت   به دلیل  دارد  اعتقاد   جنوبی   آفریقای  در  غیررسمی  سکونتگاه های  مشکالت  وضعیت  بررسی

  فرصت های  به  دسترسی نداشتن  اری،بیک  ر،فق  اری،بزهک  دمانن  مسائلی  حاشیه نشین،  ساکنان  برای  شهروندی  حقوق   تأمین  در

  شده   تبدیل  آنها   زندگی   روزانۀ  عادت  ه ب  ارکتی مش  و  بهسازی  برنامه های  و   طرح ها   در  مشارکت نکردن  و   قانون  از  گریز   زندگی، 

 بخش   هنوز  جهان  پیشرفته  کشورهای  معروف   شهرها  از  بسیاری.  است  جهان  صنعتی  کشورهای  نشینی،  حاشیه  خاستگاه  .است

  سه  (0002  سال)  2هبیتات  گزارش  براساس.  کنند  می  نگهداری  گتوها  ها،  خرابه  ها،  زاغه  میان  در  را  خود  جمعیت  از  محدودی

  آمار  طبق  شهری  جمعیت  %85  تا  23)  کنند  می   زندگی  شهرها  ای  حاشیه  مناطق  در  جهان  سراسر  در  شهری  ساکنان  از  میلیارد

  روی  بر  2000  سال  در  که  ویونسف  جهانی  بهداشت  سازمان  توسط  آمده  بعمل  مطالعات  حسب  و  (بشر  اسکان  کمیته  1986  سال

.  گردید   کامال مشخص  نشینی  حاشیه  زمینه  و  سطح  با  جمعیت  یالبا  رشد  بین  مستقیم  رابطه  گردید  انجام  جهان  بزرگ  شهر  129

  نظام   در  گانگی  دو  زیرا.  دارد  بیشتری  نمود   حاکم،  اقتصادی  ساختار  علت  به  سوم  جهان  کشورهای  در  نشینی  حاشیه  عارضه  اما

 به   را  آنان  و  دهد  نمی  را  شهری  تقاضای  معمول  و  مناسب  تالمح  در  سکونت  امکان  آمد،  در  کم  افراد  به  داری  یه  ما  سر  اقتصاد

  انواع  پیدایش  موجب  نیز،  مختلف  کشورهای  بر  حاکم  طبیعی  شرایط  اقتصادی،  تأثیرنظام  بر  وهال ع   و  راند  می   شهرها  پست  نواحی

 جهان   نشینی  حاشیه  ادبیات  در  را  متفاوتی  های  نام  ظاهری،  سیمای  حسب  بر  و  گردیده  آن  گوناگون  اشکال  با  متعارف  نا  مسکن
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 در  لندن  «5آریا  سلوم»  درفرانسه،  پاریس  «4ویل   بیدون»  ،الونزوئ  در  «3  کارکاس  کبراد»  به  توان  می  ازجمله.  است  آورده  بوجود

  نشینان  زورق  اروپایی،  شهرهای  در  مترونشینان  جنوبی،  آمریکای  تاون  شنتی  آمریکا،   در  نیویورک  هارلم  گتونشینان  انگلستان،

 زاغه   توان  می  همچنین.  نمود  اشاره  شرقی  جنوب  آسیای  تجاری  بنادر  سایر  و  هندوستان  در  کلکته  بدوشان  خانه  کنک،  هنگ

  های  برنامه  اجرای  سو  یک  از  نیز  سوم  جهان  کشورهای  در  فرید،.  کرد  ذکر  را  (سوریه)  دمشق  زینبیه  پل  کنار  در  فلسطینی  نشینان

  که   کرده  عمل  ای  گونه  به  بوده  مطرح  اجتماعی-اقتصادی  ساختار  فروپاشی  راستای  در  مختلف  عناوین  تحت  که  جدید  استعماری

  برخی  توانایی  عدم  سوی،  دیگر   از.  است  بوده  آنها  گسیخته  لجام  رشد  و  شهرها  به  روستائیان  فزاینده  مهاجرت  آن  پیامدهای  از  یکی

  اقتصادی،  توسعه  و   شهرها  رشد   بین  که  است  گردیده  موجب  جمعیتشان،  اقتصادی  نیازهای   و  شغلی  های   فرصت  تامین  در  ها،  دولت

 آنها   از  یکی  که  آید  بوجود  شهری  زیست  محیط  در  های  نابسامانی  شهری،  توسعه  بدنبال  و  باشد  نداشته  وجود  تعادل  گونه  هیچ

 ایجاد بحران   در  ایمنی   و  امنیت  احساس  نقش  میزان  بررسی  به   ، (1391  پور،پهلوان    و   )داداشی  است.  «نشینی  حاشیه»  پدیده 

  با  مجرمانه  رفتارهای  بیشترین  شده  تحقیقات انجام  طبق.  پرداخته اند  بزرگ  شهرهای  غیررسمی  سکونتگاه های  در  شهری  هویت

  بزهکاران  تمرکز برای نقطه ای به را آن مناطق این بهبود به  توجه  عدم که می گیرد صورت شهری فضاهای کیفیت عدم به توجه

  طراحی   دانش  کمک  به  ایجاد امنیت  و  مکان ها   این  به  دهی   هویت   نظری  روش های  با  آشنایی  نوشتار  این  از  هدف  تبدیل می کند 

 شـاخص  که  کردند  بیان  اهواز  شهر  غیررسمی  سکونتگاه های  از  یکی  روی  بر  پژوهش  با  ،(1388نوذری،    و  )زیاری  .است  محیطی

 برای  توانمندسازی  و  ساماندهی   نخست  اولویت  قاچاق(   و  اعتیاد  دزدی، خیابانی،  مزاحمت های  کاله برداری، )شامل  اجتماعی  های

  خشونت  ساز،  انسان  و  طبیعی  بالیای  سکونت،  امنیت  فقر،  که  می کند  بیان  پژوهشی  در  ،(1391)ایراندوست،    است.  نظر  مورد  محلۀ

مقاله    در  ،(1389همکاران،    و   تفرشی  )عسگریهستند.    غیررسمی  سکونتگاه های  امنیت  اصلی  مسائل  شهری  شورش های  و  ها

  بروز  بر  مؤثر  عوامل، محلی  امنیت  افزایش  به منظور  شهری  فرسودة  بافت های  نوسازی  در  مؤثر  محیطی   عوامل  بررسی  عنوان  با  ای

  کور،  نقاط  وجود  باغ ها،  و  خالی  زمین های  محصورنکردن  کافی،  نظارت  نبود  تهران،  نعمت آباد  محلۀ  در  را  اجتماعی  مشکالت

 از  یکی   ، (1393همکاران،    و   )عزیزیانکرده اند.    مطرح  ساکنان  کم   مسئولیت پذیری  و   کافی   روشنایی   نبود  رهاشده،   زمین های 

  شهری،  مسائل  نمای تمام    آیینه ی  عنوان  به  که   است  غیررسمی  شهرها سکونتگاه های   نامطلوب  و   سریع   رشد  نامطلوب  اثرات

  مسکن  شکل گیری  در  اقتصادی  عوامل  شناسایی   تحقیق  این  انجام   از  هدف.  می باشد   اجتماعی  تحقیقات  در  اهمیت ویژه  دارای

  راهکارهایی   و  ارائه  حاشیه نشینی  از  همه جانبه  و  تعریف کلی  یک  که   است  آن  بر  سعی   مقاله  این   در  بود،  خواهد  حاشیه نشینان

آسیب   بر  تأکید  با  غیررسمی  سکونتگاه های  در  امنیت  تحلیل  ،(1392  همکاران،  و   )نورایی  .شود  ارائه  معضل  این  رفع  جهت  نیز

 به  امنیت  میزان  کمترین  می دهد  نشان   نتایج.  دادند   قرار  بررسی  مورد  را  تهران(  سفید  خاک  محله:  موردی  )مطالعه  اجتماعی   های

  قابل مشاهده   صفوی  نواب  میدان  قسمت  در   سفید،   خاک  محله  نرم افزار  و  چوئیک  اکسپرت  در  اجتماعی   آسیب های   تعدد  دلیل

 که   طوری  به  است،  منفیگذارده  بسیار  تأثیر  نیز  آن  اطراف  محدوده های  روی  بر  میدان،  این  در  آسیب هایی  چنین  وجود  و  است

  بخشی  بهبود  جهت  برنامه ای  کارگیریبه    و  گردیده اند   تبدیل  اجتماعی  آسیب های  منظر  از  ناامنی  نواحی  به  نیز  مناطق  این

  مسأله   شکل گیری  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  ،(1385  دیگران،  و  خوراسگانی  )ربانی است.    نموده  ضروری  را  نقاط  این  در  امنیت  وضعیت

  شهر به  اطراف شهری و  روستایی کوچک  محیط های از مهاجرت دریافتند  اهواز شهر در  آن اجتماعی پیامدهای  و  حاشیه نشینی

  فرهنگی   -اجتماعی   و   اقتصادی  دافعه های  تأثیر  تحت  خود  که  است  حاشیه نشین  مناطق  گسترش  و   ایجاد   عامل   مهمترین  اهواز،

  شد  مشخص  اجتماعی  پیامدهای  بحث  در  همچنین،.  است  شهر  فرهنگی  –اجتماعی  و  اقتصادی  جاذبه های  و  قبلی  سکونت  محل

  شدن   حاکم  باعث  نهایت،   در   که  دارد  وجود  رابطه  حاشیه نشینان  نسبی  محرومیت  میزان  افزایش  و  حاشیه نشینی  شدت  بین  که

  امینت  رب  حاشیه نشینی  تأثیرات  عنوان  تحت  دیگر  مقالۀ  ، در(1386)کارگر،    .است  شده  حاشیه نشین  منطقه  در  فقر  فرهنگ

  ینی حاشیه نش  که   د می رس  نتیجه  این  به   کتابخانه ای  منابع  از  اطالعات  جمع آوری  و  توصیفی  روشی   به  تحقیق  انجام   با   شهری،

 گیرد،   قرار  شهری  توسعۀ  مدیران  دستورکار  در  فوری  و  جدی  طور  به  آن  چاره جویی  باید  هرهاکالنش   معضل  مهم ترین  به عنوان

 .سازدمی  غیرممکن را آنها پیشرفت و توسعه و می کند تهدید را شهرها متن که دارد زیادی منفی تبعات روند این, ادامۀ که چرا
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 مروري بر ادبيات تحقيق

از کلمات و عبارات کلیدی   ابتدا به تعریف و مفهوم برخی  ادبیات موضوع، الزم است  از پرداختن به مباحث نظری و  قبل 

 تحقیق پرداخته شود، از جمله؛ 

 توانمندسازي  و  6غيررسمی  سکونتگاه هاي

  می کنند  زندگی   شهری  نواحی  در   صد   در  50  از  بیش   جهان،  نفری  میلیارد  6  از  بیش  جمعیت  از  یکم،   و   بیست  قرن  آغاز  در

.  دارد  حکایت  جهان  در  فقر  شرایط  شدن  بدتر  از  ارقام  و  آمار  دیگر  سوی  از.  است  همراه  میلیونی  شهرهای  در  تمرکز  با  عمدتا   که

 در  نفر  میلیارد  یک  سکونت  به  اشاره  با  غیررسمی«،  سکونتگاه های  »چالش  عنوان  تحت  گزارشی  در  متحد  ملل  بشر  اسکان  مرکز

 در  همچنین.  دانست شهرها  در  یافته تمرکز نابرابری و  فقر کالبدی و  فضایی   نمود را محالت این جهان، غیررسمی  سکونتگاه های

  های  سکونتگاه  در  توسعه  حال  در  کشورهای  در  شهری  جمعیت  سوم  یک   از  بیش  که  می دارد  بیان  خود  2008  سال  گزارش

سکونتگاه    چنین  در  شهری  افراد   از  درصد  25  حدود  که  طوری  به  است،  کننده  نگران  نیز  ایران  در  آمارها   می برند،  سر  به  غیررسمی

 ایران  در  نیز  و  جهان  سطح  در  نشینی  حاشیه  گستردگی  به  توجه  با .  می گذرانند  روزگار  است،  اسکان  نوع  بدترین  بیانگر  که  هایی 

شکل    عوامل  درباره  همکارانش  و  لی  و  مرتن  رابرت  دورکیم،  امیل  نظریه های  تشریح  نیز  و  پدیده  این  تبیین  و  توصیف  به  ادامه  در

های   دهنده  پردازیم  مناطق  این   در  ویژه   به  کننده   ناامن  و  آنومیک  حالت    در   اجتماعی   امنیت  درباره  نظری  گشایش  این .  می 

 دقیق تر،  عبارت  به  داشت،  خواهد  مناطق  این  در  بهسازی  و  توانمندسازی  طرح های  با  وثیقی  ارتباط  غیررسمی  سکونتگاه های

  فرهنگی   اجتماعی،   اقتصادی،  توانمندسازی.  [4]است  غیررسمی  سکونتگاه های   در  اجتماعی   امنیت  تجویزی  نسخه  توانمندسازی

  بار   اولین   )قابلیت(  توانمندی  مفهوم.  می شوند  محسوب  توانمندسازی  طرح های  اصلی در   شاخص  چهار  جمله  از  شهری  بهسازی  و

واقعا    که  آنچه  معنای  به  را  توانایی  یا   قابلیت  سن.  گردید  مطرح  1988  سال  در   اقتصاد  نوبل  جایزه  برنده   سن  آمارتیا  پروفسور  توسط

  آنچه   ندارد،  محوری  اهمیت  انسان ها   کردن«  »چه  و  بودن«  »چه  بنابراین.  می کند    تعبیر  هستند  آن   دادن  انجام   به  قادر  مردم

 – اجتماعی  وضعیت  بهتر  عبارت  به.  می دهند  انجام  آنچه  و  هستند  آنچه  از  متفاوت  انتخاب  برای  است  افراد  بالقوه  توانائی  دارد  اهمیت

 دیگری  مفاهیم   با  خود  معنایی  بطن  در  که  است  مفهومی  توانمندسازی.  اجبار  نه  باشد   انتخاب  یک  محصول  باید   افراد  اقتصادی

  که  است  فرآیندی  سازی  توانمند.  است  شده  عجین  شبکه ای  همکاری های   و   حاکمیت  حق  داشتن  مشارکت،  خودیاری،  همچون

  توانمند.  می رساند  یاری  بازمانده اند،  پیشرفت  چرخه های  از  که  آنها   و  فقرا  به  رساندن  یاری  جهت  قدرت  و  منابع  توزیع  باز  به

 برابر در  را  جدیدی  انداز  چشم  مانده اند،   جای   تعالی  و   حرکت  چرخه های   از  که  افرادی  در   قدرتی  بی  ذهنی  ماهیت  تغییر  با   سازی

   .[5]می نماید کمک آنها تأثیرگذاری و شناخت رشد به که  می گشاید آنها

 

 غيررسمی هاي سکونتگاه عمدة هاي ویژگی 
  اجتماعی  -اقتصادی  حیات  در  مشارکت  برای  زمال  تالتحصی  و  های  حرف  فاقد توانمندی  روستایی  مهاجران  عمده  طور  به

  و  جرم  فزونی  و  اجتماعی  موضوع آسیب شناسی  باید  عمده  طور   به  که  هستند  اقتصاد  غیررسمی  بخش  در  اشتغال  و دارای  شهر

  اغلب   زیرا  هستند  ای  حاشیه  مکانی  حیث  از  ها  سکونتگاه  این.  گیرند  قرار  نقاط شهری  امنیت  و   وضعیت  یا تهدیدکنندة  بزهکاری

  گیرند،   می   شکل  (مالکیت  مبهم  دارای وضعیت  یا  طبیعی  تهدیدهای  انواع  معرض  در)  نامناسب  اراضی  و  شهری  نقاط  در پیرامون

 مدرن   حالبه اصط  و  رسمی  بخش   در  فعالیت   و  جذب  برای  زمال  های  فاقد تخصص  زیرا  شوند  می   تلقی   حاشیه  اقتصادی  نظر  در

  فرهنگ   با   انطباق  امکان  آنها  متصور درباره  پیشینه  دلیل  به  چراکه  هستند  ای  حاشیه  اجتماعی  نظر  در .  شوند  می  شهری شناخته

 . [6]است منفی پیش داوری های حاشیه نشینی دارای حالاصط ازاینرو ندارند، را شهری

 7نشينی  حاشيه  مفهوم

  با  نشینی  حاشیه  حالاصط .  است  آمده  اطرافیان  و  کسان  از  کنایه  و  چیز  هر  کنار  معنای  به  لغت  در  حاشیه  عمید  فرهنگ  در

  مسائل  کارشناسان  و  صاحبنظران  .است  مترادف  تقریباً  نشینی  زاغه  و  خودرو  های  سکونتگاه   غیررسمی،  اسکان  همچون  تعابیری
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  اقتصادی  محدودة   در  که  هستند  کسانی   نشینان  حاشیه  دارند  عقیده   برخی.  اند  کرده  ارائه  نشینی  حاشیه  از  متعددی  تعاریف  شهری

  خویش   زادگاه   از  را  افراد  این  شهری  رفاه  و   شهرنشینی  جاذبۀ.  اند  نشده   اجتماعی  و   اقتصادی   نظام  جذب  ولی   کنند،  می   زندگی   شهر

 بهتر   گذراندن  منظور   به  که  هستند  روستایی  مهاجران  آنان  اکثر  و  کشاند  می  کار  بازارهای  و  صنعتی  های  قطب  سوی  به  و  کنده

  ویرانی،  آن  در  که  شهر  از  بخشی  یا  ساختمان  است،  شده  ارائه  نشینی  حاشیه  از  که  تعبیری  به  و.  شوند  می  شهرها  راهی  زندگی

  طبیعی   عوامل  از  ناشی   خطرات  و   زمال  آسایش   فقدان  مسکونی،  واحدهای  در  تیجمع  زیاد   تراکم  درمانی،  خدمات  عرضۀ  نارسایی 

  پناهگاه   و   مأمن  نیز  و  بودن  زا  جرم  امنیت،  عدم  چون  اوصافی  باید  شده   یاد   تعبیر  به  که  رسد   می  نظر  به  و   شود  می   دیده   سیل  نظیر

  ویژه به شهرها مجاور یا درون در که است شهری فقر بارز های چهره از یکی غیررسمی، اسکان. نمود اضافه را  بزهکاران برای امن

  سطح  و   درآمد   کم   اقشار  از  تجملی   با  شهرسازی،  رسمی  ریزی  برنامه  و  ساختمان  مجوز  فاقد   و   خودرو  شکلی   به   بزرگ  شهرهای

  خودرو   های  گاه  سکونت  غیررسمی،  اسکان  نشینی،  حاشیه  همچون  عناوینی  با  و  گیرد  می  شکل  زندگی  کیفیت  و  کمیت  از  نازلی

 حالاصط  پدیده،   این  اشکال  کلیۀ  برای  نشینی  آلونک  و  نشینی  حاشیه  حالاصط  بودن  نارسا  به  توجه  با.  شود  می  نامیده  نابسامان  و

  غیررسمی   اسکان  حالاصط  رو  این  از.  رود  می   کار  به  نشینی  آلونک  و  نشینی  حاشیه  جای  گسترده  تعبیری  به  غیررسمی،  اسکان

 [7]است متعدد اشکال  و نشینی حاشیه شامل

 

 حاشيه نشينی   شکل گيري بر مؤثر عوامل

  رمایهس  نظام   تأثیر  چون  ی های  مقوله  هب  و   دارند  قرار  تگیوابس  و   جهانی  نظام  مانند  هایی  نظریه  طح،س  این  در  :کالن  طحس

 .  پردازند  می توسعه حال در کشورهای در غیررسمی  اسکان پیدایش و وابسته ینیشهرنش گیری کلش در جهانی داری

  وجود  و  گیرد  می  نظر  در  د رش  معادل  را  توسعه  دیدگاه   این   در.  شود  می  مطرح  ازینوس  نظریۀ  طح، س  این  در  :ميانی  طحس

 . آید  می شمار به نوسازی فرایند از قسمتی و است ضروری شهری کار نیروی تأمین برای تاییانروس مهاجرت

 :  خرد  سطح

  جغرافیایی  توزیع  در   درآمد کم  قشرها   برای  سرپناه   نیاز  به  خگویی پاس برای  مؤثر  و  خصمش ی بخش  های  ریزی  برنامه  ضعف  -  

 مناسب؛ 

 ایشان؛  استطاعت از خارج های استاندارد اعمال و هریش عۀتوس های طرح در بمناس مسـکونی   فضای بینی  پیش  دمع -

   ها؛   درآمد کم برای  مسکن وام و اعتباری رسمی نظام به ناچیز دسترسی -

  ویژه  به  سازها، و ساخت پایش  و نظارت در ناتوانی  و  اعمال موازات به باز زمین سوداگران و  نامشروع قدرت  های باند  وجود -

 شهرها؛  بینابینی فضای در

 . [8]درآمد  مک  رهایقش از حمایت تجمیع رایب ازینهادس دانفق  -

 ناامنی   و جرم  حاشيه نشينی

بیکار،    و   نیازمند   افراد زیاد   تعداد   وجود  کافی،   امنیتی  نظارت  دانفق .  تندهس  جرم  ارتکاب   تعدمس مناطق جزو  ها   یننش  حاشیه

 در   به راحتی  مجرمان  هک  وندش  می  باعث  مناطق  بعضی  یجغرافیای  توضعی  و   رمعاب  در  ی کاف  ناییروش  فقدان  واد،س  پایین  طحس

  اعتیاد،  همچون  ها  ناهنجاری  برخی  بلکه  ت،نیس  آمیز  ونتخش  جرایم  دلیل  به  تنها   جامعه،  در  امنی  نا   اساحس  .گیرند   پناه   آنجا

 جرایم  تردةگس  رواج  زمینۀ  حتی   تند،هس  عمومی  ناامنی  اساحس  و   ترس  عامل صلی  اینکه  از  نظر  صرف  رقت،س  و   تکگردی  ولگردی،

 کابارت  برای  نگرفت  قرار  تربس   ثحی  از  هک  تاس  هریش  های  معضل  از  یکی  ینیاشیه نشح  دلیل،  همین  هب.  دمی آورن   مفراه    را

 شهری  نالک   یا  هریش  مجاور  قمناط در  راداف  آن  در  هک  تاس  کونت س  ینوع  ینیحاشیه نش  واقع، در.  [7]دباش   می  توجه  وردم  جرم

  و   فرهنگی   وضعیت  نظر  از  و   تندهس  مند  بهره  مرکزی  شهر  از  ناچیزتر  و   کمتر  مراتب  به  خدماتی  و   امکانات   نظر  از  و   دارند  اقامت

  دغدغه هرها النشک ای یهحاش  هرهای ش یا هرها ش یۀحاش در امنیت تضمین این، بنابر  دارند؛ انآن ا ب آشکاری های   تفاوت اقتصادی،

  تزلزل  فقر،  متراکم،  و  زیاد  جوان،  جمعیت.  است  کشور  آن،  تبع  به  و   هرها ش  اقتصادی  و   قیالاخ  اجتماعی،  متالس  در  مهم  عامل  و

  ا، فحش  اعتیاد،  ت،بهداش  ضعف  تمر،مس  های  ونتخش   و  درگیری  و  نزاع  رارت،ش  تحصیل،  ترک  وادی،س  بی  سوادی،  کم  شغلی،

  کامل طور به امنیتی لحاظ از را مناطق  این و دهند می سوق  روی کج به را حاشیه نشینان بودن یهحاش در و غیرقانونی   تالمعام
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  عدم   نوعی  هری،ش  اجتماعی  پایش  از  رهایی  اساحس  و  ینپیش  اجتماعی  نظام  از  یختگیگس  و  بودن  یهحاش  در.  سازند  می  فعال

  امنیت   و  نظم  در  لالاخت  موجب  اجتماعی،  های  آسیب  رشد  قابلیت  تعداداس  بر  وهالع   که  آورند  می  وجود  به  را  تگیو همبس  جامانس

  خودکشی،   قاچاق،   قتل،   سرقت،  مانند   اجتماعی  های  نابهنجاری  انواع  همۀ  اجتماعی،  انشناس  آسیب  عقیدة   به.  وندش  می   عمومی

  و   باشند  می   حاکم   جامعه  و   فرد  روابط  بر  که  هسـتند  اجتماعی  های  ازگاریناس   معلول  آنها،  نظایر  و  مالکلیس  اعتیاد،  فحشا،   فساد، 

  حاشیه  بی شک.  است  اجتماعی  انحراف ها   و  آسیب های   از  نمودی   نشینی  حاشیه.  دارند  بیشتری  نمود  نشین  حاشیه  مناطق  در

  جرم   و  بزهکاری  میزان  هم  و  رفق  فرهنگ  هم   ده، ش   امانج  تحقیق های  طبق.  دارد  کنزدی  ارتباطی  رمج  ارتکاب  و  بزهکاری  اب  ینینش

  حاشیه  ق مناط  در   دد متع  ایکمبوده  . دارد  وجود   آنها   میان مستقیمی و معنادار ارتباط  و   هستند ال با   ایران  یننش  حاشیه  مناطق   در

 هریش جامعۀ که  را یکارکردهای  از یاریبس ف، مضاع  گروهی  تگیهمبس  قطری از ا آنه تا  وند ش می موجب ها  زمینه همۀ در یننش

  پیدایش   به  غیرقانونی،  طریق  از  معاش  کسب  جهت  ها  گروه  این  مقاومت.  [9]ازندس  مرتفع  خود  ت،نیس  انکردنش  برآورده  به  قادر

  وجود  دیگر،   وییس  از  ازند، س   می   بدل   تنیده   هم  در  ای  بکهش  کلش  به  را  غیرقانونی  های   انواع فعالیت  که  شود  می  منجر  باندهایی

  کنند   می  بروز  جمعی  های  شورش  و  ها  آشوب  شکل  به  اجتماعی   سطح  در  نشین،  حاشیه  قشرهای  بین  ها   نارضایتی  از  ای  جامعه

  گروه  و آیند  می  پدید آن به مربوط اجتماعی های یبآس و وندالیسم ود،ش بدل افراد در خصیتیش به که هنگامی رفتاری چنان و

 نشین  حاشیه  جوانان  رایطی، ش  چنین  در .  دانند  می   آن  یدنکش  بن   و   بیخ  از  را  چیز  هر  حالاص  راه  تنها  که  ندبخش  می  کل ش  را  هایی 

  و   باورها   برای  آنان  از  غیر  دیگری  حامی  که  چرا  وند، ش  می  پذیر  جامعه  و  دهند  وفق  باورهایی   چنین   این  با  را  خود  بیشتر  هرچه

 . [10]ندارند خود های نگرش

 غيررسمی   اسکان

  مسکن  زاغه نشینی،  ویژه حاشیه نشینی،   به  است  شده  برده  کار  به  مختلفی  نام های  با  ایران   در  تاکنون  غیررسمی  اسکان

 تعریف  چند  به زیر در بیروله نشینی و خرابه نشینی خیمه نشینی، نشینی، خودجوش، گود اسکان انگیخته، خود اسکان نابهنجار،

 آوردن  دست   برای به  بیامان   تالش   در  و   است  بازماندگان   چاره  آخرین  زاغه نشین  محالت.  می پردازیم  این پدیده   از  شده  ارائه

 به طور   که دیگری  چیز هر  و  اجتماعی  خدمات  روشنایی معابر زباله،  جمع آوری شغل،  مدرسه،  نظر  از محالت این  شهری، مزایای

  برای  رقابت  روند  در  نمی تواند  آن  جمعیت  که  است  محله ای  زاغه نشین  محله.  بازنده هستند  نیز  می شود  فراهم  دسته جمعی

  کاالها و خدمات این توزیع بر نحوه کنترلی ترتیب بدین و جوید  شرکت مؤثری نحو به عمومی کاالهای  تحقیق پیشینه خدمات و

 کشور،  بزرگ شهرهای حاشیه در  عمده به طور غیررسمی، سکونتگاه های و  نابسامان   محالت تدریج به اخیر دهه های   ندارد. طی

 حاشیه نشین،  یا  خودرو  محالت  این.  است  یافته  گسترش  و  گرفته   شکل  خودرو  صورت  به  و  شهری  توسعه  رسمی  برنامه  از  خارج

گروه    مالی  توان  با  متناسب  ساخت  الگوی  و   زمین  تأمین  آنها  اصلی   کارکرد  و  شده اند   نامیده   غیررسمی  اسکان  درست تر  بیان  به

  نامطمئن  مشاغلی   و   کم توان  ساکنان  و   ناکافی   خدمات  نازیبا،   سیمای   که  سکونتگاه ها   اینگونه.  است  مهاجر   اغلب   کم درآمد   های

 سوانح   برابر  در  باالیی  خطرپذیری  و  می سازند  فراهم  فقر  تولید  باز  و  اجتماعی  نابهنجاری های  پذیرش  برای  آماده  محیطی  دارند،

 . [11]دارند طبیعی

 اجتماعی   امنيت

می    هویتی   تهدیدات  و   هویت  محور  حول  اساسا بر  و   شد  گرفته  کار  به  بوزان  باری  توسط  بار  نخستین  اجتماعی  امنیت  اصطالح

  اجتماعی   هویت  بتواند   که  عاملی  هر  و   می باشد   جامعه  آن  هویت حفظ  به  منوط  جامعه  هر  دوام و بقا که  بود  معتقد  بوزان.  چرخید

  نظر   به  مفید  مورد  این  در  بوزان   خود  از  تعریفی  ارائه.  می شود  محسوب  اجتماعی   امنیت  تهدید عنوان  به  بکشد،   چالش  به  را  افراد

 از  قبولی  قابل  شرایط  با  ملی  عرف  و  هویت  و  مذهب  فرهنگ،  زبان،  سنتی  الگوهای  حفظ  قابلیت  به  اجتماعی  »امنیت:  می رسد

  رویکردهای   در.  است  اجتماعی   برساخته  و  محصول  اجتماعی  امنیت  صاحب نظران  از  بسیاری  اعتقاد   به.  [9]است«  مربوط  تحول

 غیرساختاری  و  ساختاری  روابط  و  جامعه  بطن  در  آن  شکل گیری  دهنده  نشان  و  می آید  میان  به  سخن  اجتماعی  امنیت  از  نوین

  تأکید  امنیت  ایجاد  در  سخت  و  سفت  رویکردهای   بر  سال ها   زیرا  می باشد،   امنیت  از  مفهومی  تحول  یک  این .  باشد   می  آن  بر  حاکم

 ارائه و دقیق تر تفکیک جهت. دانستندمی  جامعه سطح در پلیسی آمیز قهر فعالیت های صرفاحاصل را  امنیت برقراری  و می شد

  در.  کرد  خواهیم  اشاره  دارد  وجود  آن  درباره  که  رویکردهایی   به  تحقیقی  کار  این  راستای  در  اجتماعی  امنیت  از  منسجم تر  بحث

http://www.racj.ir/


 21 -38، ص   1400 تابستان، 21شماره  ،مهندسی عمران و معماری ایراندر  پژوهش
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

  سلبی( به  )رویکرد  محور  قدرت  رهیافت.  محور  قدرت  و  محور  هویت  رهیافت  دارد،   وجود  کلی   رهیافت  دو   اجتماعی   امنیت  مورد

 رهیافت  این  دارد،  توجه  انسانی  حقوق   نیفتادن  مخاطره  و  بخش  زیان  تهدیدات  مقابل  در  مردم  صیانت  به  هویت،  بر  تأکید  جای

 برخوردارند،  زمانی  تقدم  از  ولی   یکدیگرند،  مکمل  حال  عین  در  که  است  بخش  دو  شامل  اجتماعی  امنیت  بنابراین.  است  پوزیتیویستی

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

 . [12]ببندد آنها زندگی  روش و راه حفظ به کمر دوم  وهله در  و  ببرد میان از می اندازد، مخاطره

 

 غيررسمی  هاي سکونتگاه و اجتماعی امنيت

  نظم  ریختن  هم  به  و  ارگانیکی   به  مکانیکی  جوامع  از  گذار  حالت های  مورد  در  که  است  پردازانی  نظریه  جمله  از  دورکیم

  از  می شود،   برداشت  کار«  »تقسیم  کتاب   ویژه   به   دورکیم   گفته های   از  که   آنچه.  است  نموده   بحث  جوامع  این   در  قبلی   اجتماعی

  به.  است  جایگزین  هنجارهای  با  آنها  جایگزینی  عدم  و  گذار  حال  در  جوامع  در  گذشته  بخش  مشروعیت  هنجارهای  رفتن  دست

  کننده   ناامن  موردعوامل  در  مرتن   رابرت.  است  جوامع  اجتماعی  امنیت  و  ثبات  برای  تهدیدی  اخالقی«  کدهای  »فقدان  بهتر،  عبارت

 به   هنجاری  تناسب  )عدم  می نماید   اشاره  هنجاری«  تناسب  »عدم  به  بلکه  جوامع،  در  بخش  هنجار   کدهای  فقدان  به  نه  جوامع

  هنجارهای  که  است  وقتی  جامعه  کننده  ناامن  رفتارهای  بروز  و  آنومی  او   نظر  از  است(.  رؤیت   قابل  غیررسمی  سکونتگاه های  در  وضوح

  »سیستم  مدل.  ندارند  کارایی  جامعه  توسط  شده   )ارزش ها( تشویق  اهداف   به   دستیابی  برای  مرتن(  نظریه  در  ابزارها  )همان   اجتماعی

 حائز   نیز  شهری  فقیرنشین  سکونتگاههای   در   ویژه  به  و  اجتماعی   ناامنی   تبیین  جهت  از  نیز  همکارانش  و  لی   مرتب«  های بلوک  

 اثرگذار  و  قبلی  بلوک  نتیجه  بلوک  هر  که  است  شده  تشکیل  بلوک   سه  از  مرتب«  بلوک های  »سیستم.  [10]است  بسیاری  اهمیت

نامیده  - اجتماعی  »پایگاه  اول   بلوک.  است  بعدی  بلوک  بر   نیز  و   افراد  نسبی  و  مطلق  محرومیت  نشانگر   و   می شود  اقتصادی« 

  مشخص  بدبینی   و   اعتمادی  بی   ناخشنودی،  با  که  است  اجتماعی«  ثباتی  »بی   دوم   بلوک .  است  بلوک  این   در  آنها   منزلتی  ناسازگاری

 دارد  قرار  بلوک  همین  در  جامعه  شدن  ناامن و  آنومیکرفتارهای    گیری  شکل  که  است  سیستم« »واکنش  نیز  سوم  بلوک. می شود

 به   جوامع  در  کننده   ناامن  شرایط  از  دقیق  توصیف  دلیل  به  لی  و   مرتن  دورکیم،  نظریه های.  است  قبلی  بلوک های  نتیجه  خود  که

  زندگی  مختلف  ابعاد  از  شهری  نشینان  حاشیه  که  دلیل   این  به .  دارند  زیادی   کارایی   شهری،  نشین  حاشیه  مناطق  مورد  در  ویژه

  و   شهری(  جامعه  از  جدا  اجتماعی  )رفتار  فرهنگی  و  اجتماعی  خدمات   شهری(،  نامناسب  فضاهای  و  ناهنجار  )مسکن  کالبدی  یعنی

  غیر   وسایل  انتخاب  برای  را  زمینه  اهداف  به  دستیابی  جهت  در  کارکردی وسایل  نبود.  می شوند  متمایز درآمد(  و  )اشتغال  اقتصادی

  ها  سکونتگاه  این  در  اجتماعی   امنیت  پایه گذاری  برای  سیاستی  هر  اتخاذ  و   می کند   افراد فراهم   این  میان  در  غیرقانونی   و  مشروع

  بطن در  نشینی حاشیه. باشد داشته  نظر در  را اهداف  به دستیابی  برای کارکردی   وسایل و  پایه ای نیازهای  کردن  برآورده بایستی 

.  دارد  دنبال  به  را  شهری  اقتصاد  نظام  در  جذب  عدم  و  غیررسمی  بخش  در  اشتغال  معنای   به  اقتصادی  نشینی  حاشیه  نوعی  خود

 صورت های  و است آن از بخشی اقتصادی ناکارآمدی که است اجتماعی مسائل از پیچیده و  تنیده درهم پدیدهای نشینی حاشیه

 »حاشیه:  می دارد  بیان  (1376)  سروستانی  صدیق   که  همانطور.  می گیرد  بر  در   را  فرهنگی   -هویتی  تنش های  همچون  مخرب تری

  به   بودن  حاشیه  در.  ندارد  تمایل   و   تعلق  یک  هیچ   به   حال  عین  در  و   است  وابسته  شهری(  و   )روستایی  فرهنگی   نظام   دو   به  نشین

  همبستگی  و   انسجام  عدم  نوعی  و   می شود  منجر  اجتماعی  کنترل  یوغ  از  نسبی  رهایی   احساس  و  پیشین  ارزشی  نظام  از  گسیختگی

  عمومی   امنیت  و   نظم   در  سبب«. اختالل  اجتماعی،   آسیب های   رشد  قابلیت   و   استعداد  افزایش  عالوه بر  که  می آورد  وجود  به  را

  اسکان  در  زیرا  دانست،  فضا   استبداد  مشمول  می توان  را  غیررسمی  اسکان  فرهنگی،   و  اجتماعی   اقتصادی،  شرایط  بر  عالوه .  می شود

  حقوق   به  ساکنان  دستیابی  مانع  فضا   یا   جغرافیایی  موجود  شرایط  بلکه  اقتصادی،   و   اجتماعی  و  تاریخی  شرایط  تنها  نه  غیررسمی

 حاشیه نشینان   حیات  که  کرد  بیان  می توان  مجموع  در.  می شود  غیره  و  مناسب  تحصیالت  اقتصادی،  متنوع  فعالیت های  اجتماعی،

  رفتارهای  شکل گیری برای را زمینه که  است ناکارآمدی  با  آمیخته فضایی   و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  گوناگون حوزه های  در

  یک   به  فضایی  فقر  و   اجتماعی  فقر  اقتصادی،  فقر  فرهنگی،  فقر  چرخه های  از  خروج.  می کند  فراهم  جامعه  شدن  ناامن  و  نابهنجار

  همین   محصول  که  اجتماعی  امنیت  بر  مذکور،   چرخه های  از  خروج  برای  تدریجی   حرکت.  است  نیازمند  مشارکتی  و   جامع  راهکار

  ماهیت   و  ادابع   معنى،  زمینه  در  هگرفت  صورت  هاى  ىبررس  اسبراس  . [13]تاثیرات قابل توجهی خواهد گذاشت  است،  چرخه ها 
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  به   دستیابى  وامکان  نمیشود  مشخص  امنیت  از  فضا   و   جامعه تحلیل  بر   مبتنى نگرش  یک  وجود بدون  اجتماعى،  اختارس  در  امنیت

  متناسب  که  مىگردد   ارزیابى  اجتماعى   فرایندى  امنیت  منظر  ازاین.  داشت  نخواهد  وجود  جامعه  در   امنیت  از  بومى   اى  نظریه  و   معنا

 امرى   امنیت،  متن  تحوالت  عتب   به  همچنین.  درککرد  نمىتوان  اجتماعى  منظرى  دونب  را  امنیت  و  مىیابد  تغییر  آن،  متن  تحول  با

 شهرى   جامعه  در  «فضایاجتماعى»با  «رویکردامنیت»  بین  موجود  رابطه  بنابراینکشف.  د باش  مى  تحول  حال  در  پیوسته  و  بىنس

 . [14]می باشد تأکید  مورد

 ( کانغيررسمىاس) ينىنش ائلحاشيه  مس اماندهى سپيدایش و  عرصه  نظریات در و گروه بندىدیدگاهها:(1) مارهجدولش

 نظریات  تاکيد  وجوهومشخصههاىبارزومورد نظریات وابسته رویکرداصلى

نظریات  

 مسئلهگر 

نظریات اکولوژیکی 

 شهری 

سازمان و قدرت  

 گرایان

نطریات این دو  

 گرایش

 شهرى عارضه  یک حد به اسکان یا  نشینى حاشیه مسئله تقلیل -

 شهرى  مدیران و ریزان برنامه ناقص و  غلط  کارکرد نتیجه -

 نشنى  خلقحاشیه مؤثردر هاى بنیاد  و  ها ریشه گرفتن نادیده -

  مى شهرى عادى و  طبیعى پدیده یک  صرفا نشینى حاشیه یا  غیررسمى اسکان -

 . باشد

  جامعه در سکونت و  زمین و مسکن براى طبقاتى ستیز نتیجه نشینى حاشیه -

 .است

 مرجع  گروهها تأثیر  برعاملجدایىگزینىاجتماعىو  تأکید -

  اقدامات و آورى جمع پاکسازى،   حذف، با  نشینى حاشیه یا  غیررسمى اسکان -

 .است رفع  قابل فیزیکى

  جدایىگزینى تحلیل)   است تعمیم قابل   غربى کشورهاى بیشتردر  دیدگاه این -

 (نظایرآن و  نژادى مذهبى، هاى

  هاى برترى از بعدى مشکالت و  فضایى اجتماعىـ  جدایىگزینى نتایج به توجه -

 .است نظریات این

نظریات  

 بنيادگرا 

 گرایان ساخت

 وابستگى  نظریات

 جهانى شهر نظریه

  اقتصاد نظریه

  نظریه سیاسى

 نوسازى 

 .است جهانى دارى  سرمایه نظام کارهاى و  ساز بازتاب نشینى حاشیه -

 . مىباشد پیرامون  مرکز نظام نتیجه نشینى حاشیه غیررسمى اسکان -

  اسکان یا نشینى حاشیه شکلگیرى اصلى عوامل  و ها   بنیاد ها،  ریشه نظریات  این -

 . دهند مى توضیح را غیررسمى

  با سوم جهان جوامع اجتماعى اقتصادى، سیاسى، نظام  بین تنگاتنگ ارتباط وجود -

 غیررسمى هاى سکونت شکلگیرى

  سیاسى، اصالحاتکالن توسعه، الگوى شهرنشینى، روند  نشینى، شهر الگوى -

 مراحل و  نحوه علت،  تبیینکننده سکونت،  نظام و سرزمینى نظام  اقتصادى،

 .است  غیررسمى اسکان شکلگیرى

  تقویت کشور، اول برنامه رویکرد سیاسى،  اقتصاد سیاسى،  نظام  اصالح بر  تأکید -

 نشینى معضلحاشیه رفع و بهبود حواله کل در پایدارو  توسعه به رویکرد مشارکت،

 .است ها   دیدگاه  این عمده نکات سایر از المللى بین و ملى   سیاسى نظام اصالح به را

 نشینى شهر  نظام  تفاوت ساختارى تحلیل ماندگى،  عقب نقاط صحیح تبیین -

  در بنیادین تغییرات فراست به جامعه سازى آگاه  پیشرفته، کشورهاى با سوم جهان

 درتأمین شهرى مدیریت  نظامهاى توانمندى عوامل شکافى  کالبد سیاسى،  اقتصاد

 . است آن قوت  نکات از شرایط بهبود و بناها  زیر
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نظریات  

 هدفگرا

 گرایان  کارکرد

  شهرسازى

 مشارکتى

 نهادینه اهمیت

  توانمند نظریه شده

 سازى

 . ندارند غیررسمىکارى اسکان پیدایش  در دخیل عوامل  و علل  با  نظریات  در -

  را فقر و امنیت نظیر آن از ناشى تبعات  و نشینى حاشیه یا  غیررسمى اسکان -

 . پذیرند مى شهرى واقعیت یک بهعنوان

 براى جامعه شئون کلیه در فورى و بنیادین تغییرات اسکان نظریات این مبناى  بر -

 .ندارد وجود غیررسمى هاى اسکان نابسامان وضعیت از رفت برون و بهبود

  دافع  بینانه، واقع جوش، خود هاى حل راه و  راهکارها بایستى فوق   بینى واقع  با -

 . گرفت  رو پیش  در را قدم به قدم   و واقعیات بر مبتنى  مسائل،

 شهرى کالن مناطق در کار و مسکن مسئله به پاسخ  نوعى خودرو هاى سکونتگاه  -

 .هستند

  و یافته معنا فقیر مردم خواستهاى و مقتضیات توانها، چارجوب در پاسخ این -

 . است یافته را خود متناسب کالبدى-فضایى  شکل

 و غیررسمى  اسکان معضل  حل به نهایى و  همیشگى بنیادین، پاسخ ندادن ارائه -

 چرخه  در افتادن گیر

 است نظریات این ایراد موضعى و  مقطعى اقدامات

 هاى مؤلفه ساختن نهادینه محیط، بهسازىکیفیت  سازى، توانمند هاى طرح ارائه -

  توفیق مسئله حل  بنیادین راهکارهاى  کنار در قیمت ارزان مسکن تأمین امنیت،

 .مىکند   تایید را نظریات این دائمى

 

 شهرى   امنيت  و  غيررسمى  سکونتگاههاى   شهرى،   فقر

  اهمیت   داراى  نکته  این  فقیرنشین  هاى  سکونتگاه  با  ارتباطآن  و  امنیت  ألهمس  با  همه درپیوند  براى  تهدیدى  جا،  درهر  فقر

  آن   شدن  بدل   و  آن  ترشگس  افزون  روز  روند  که  تاس  فراگیرى  پدیدة  فقر.  تاسـ  جا  همه  براى  تهدیدى  جا  هر  در  فقر  که  اســت

 عوامل   از  یکى  و  تاس  افکنده  سایه  شهرها  این  مبهم  برآیندة  ورها، کش  از  یارىبس  در  بزرگ  شهرهاى  اصلى  هاى  خصهازمش  یکى  به

:  نوشت  تایمز  نیویورک  در  «فریدمان  توماس»  2001  الس  در .  شود   مى  ناختهشهرى ش  امنیت   زننده  برهم   و  هرىش  ناپایدارى  اصلى

 به  اگر  شما  است،  غیرممکن  مىکنند  زندگى   نامناسب  درمحالت  که  مردمى   مشکالت  نادیدهگرفتن  فزاینده،   تعامل  با  جهانى  در»

 هرى ش  گرانازپژوهش  بسیارى  سوى  از  بیش   کما  برداشتى  چنین  به.  «آمد  خواهد   ماش  دیدار  به  بد   محله  نرفتهاید،   بدى  دیدارمحله

  و  نابرابرى  کاهش   شهر  عهتوس  و   اجتماعى  امنیت  با   برابرى  و  عدالت  متقابل  رابطه  و  است  قرارگرفته  توجه  مورد  نیز  ایران  درمورد

  دارد   حکایت  جهان  سرتاسر  در  فقر  شرایط  شدن  بدتر  از  ارقام  و   آمار  مجموع  در  . [13]است  شده  داده   نشان  اجتماعى  امنیت  ارتقاى

  از یارىبس اساس  ورهاکش و  مناطق میان  هاى نابرابرى  و فقر  نقش . است کرده  مواجه چالش  با  را جوامع آینده  فقر تربیش هرچه و

  چه  امر  این.  است  همه  براى  تهدیدى   هرجا در  فقر  که   است  کرده  ثابت  خوبى   به  اخیر  دهۀ  چند تجربه  و   ت، هاس جنگ  و  اختالفات

  ارتباط   و  تعامل  با   جهانى  در  که  است  انگارانه  ساده  بسیار.  تاس   تعمیم  و  بحث   قابل  هرىش  چه  و  منطقهاى  چه  جهانى،  ابعاد   در

 جامعۀ   در  همواره.  دانست  بخش  همان  به  مربوط  و  مختص  را  جهان  حتى  یا  شهر،کشور  از  ىدر بخش  فقر  کلمش  در  امروزى،  فزاینده

 از  اى  چرخه  با  نیز  آنجا  در  و  شوند  مى   رانده   شهرها  یۀحاش  به  فقرا  از  زیادى  تعداد   مرور  به  و  ودش  مى   تر  عمیق  کافش  هرىش

  این   در  مىکند؛  دیدتش  آنان  میان   در   را  فقرزایى  روند  رایطش  این  که  وند، ش  مى  رو  به   رو  محلى  شرایط  از  ناشى  جدید   مشکالت

 ،(کارآموزى)  آموزش  نقل،   و   حمل  غذا،   شغلى،   هاى   فرصت  مدرسه،  بهداشتى،   هاى   مراقبت  نبود  از  نابرابرى  نحو  به  فقرا  رایطش

 براى   تنها  نابرابرى  ن ای  هاى  پیامد   و   نتایج   که  تاس  این   واقعیت.  مىبرند  رنج   تعدال  به  ىدسترس  و   اطالعات   امنیت،   ب، مناس  کنمس

 جنوب   و  مالش  میان  فزاینده  کافش  .است  نابرابرى  این  نتیجه  بارزترین  شهرى  امنیت  کاهش  است؛  شهر  کل  شامل  بلکه  تنیس  فقرا

  هاى   خشونت  خیابانى،  کودکان  فساد،   کالهبردارى،  دزدى،   رقت، س  انواع  دارد،   همراه  به   شهر  کل   براى  ناگوار  هاى   پیامد   شهرها

  صفحه   مضمون  اهد ش  که  تندهس  نتایجى  براى  است  کافى .  دارند  ها  هرش  در  عدالتى  بى   و  برابرى  نا   در  هریش  غالبا  همه  و  همه  شهرى
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 است  روشن.  بدانیم  را  ودش  مى   اى   انهرس  آن  از  اندکى  بخش  که  وقایعى  دامنه  تا     کنیم  مرور  روز  دچن  براى  را  ها  روزنامه  حوادث

  اصلى   هاى  جنبه  به  پرداختن  از  شهروند   است،  هروندانش  ذهنى  اصلى   غلهمش  آن  مختلف  زوایاى  و  امنى   نا   مدام   که  هرىش  در

 . [15]ماند مى  باز انسانى خورشأن در آرام زندگى

 

 شهرى   امنيت و  فقيرنشين   محالت

  بقاى   که   است  تهدیداتى   یا  و   خارجى  و   داخلى   تهدیدات  برابر  در  آن  اى ه  نهاد  و   ارزشها  و   جامعه  حفاظت  مفهوم  هب  تامنی

  فقر توصیف این با. مىاندازد رخط به را ها آن موجودیت  و دمىکن لمخت را جامعه افراد زندگى  شیوه و  شهروندى نظام و  ها رژیم

  زننده   هم  بر  عوامل  از  یکى  تواند  مى  فراگیر  و  مشخص  برنامه  نبود  درصورت  مىغیررس  هاى  سکونتگاه  خصمش   طور  به  و  هرىش

  جانبه   دو  نگرانى  یک  و   دارد  متفاوتى   اشکال  و   ها  جنبه  یننش  فقیر  محالت  در  امنیتى   مسائل  و  کالتمش.  آید  شمار  به  شهرها  امنیت

 و   اجبارى  تخلیه  خطر  ساخت،  انسان  و  طبیعى  بالیاى.  رود  مى  شمار  به  شهرى  مدیریت  و  ها   سکونتگاه  این  ساکنان  سوى  از

  هاى   سکونتگاه  در  امنیت  عدم  از  اى  جنبه  یک  هر  ورشها،ش   و  وبشآ  و  یافته  سازمان  و  فردى  هاى  خشونت  و  بزه  پاکسازى،

 وجود شهرى امنیت و توسعه  سطح میان مستقیمى و  محکم ارتباط که  دهد مى  نشان آمارى شواهد. دهد  مى نشان را غیررسمى

  عمومى   کاالى  یک   که  حالى  در  شهرى  ایمنىو    امنیت.  مىشود  تحلیل  خشونت  و  جنایت  و  جرم  فاجعه،  بروز  میزان  با  که  دارد

  مىشوند،   مصرف  خانوارها  و  افراد  توسط  که  روند  مى  شمار  به  خصوصى  هاى  کاال  زمان  هم  است،  آن  کننده  تأمین  دولت  که.  هستند

  و   شهروندان  درقبال   دولت   وظیفه  بر   بیشتر  امنیت  که  است  این  واقعیت.  است  بررسى  و   بحث  قابل سطح  و   جنبه  دو  هر  از  این   بنابر

  مؤثر  عوامل. بمانند  درامان  امنى   نا   و   ازمشکالت  شهروندان  شودکه  اجرایىمى   و قانونى  چارچوب شامل   و   دارد  داللت  شهرى  فقراى

  جهانى  فرآیند   و   جهانى   اقتصاد  رایطش:  جهانى  طحس  در  است  تحلیل   قابل   مختلف  سطوح  در  شهرى  محالت  در   ناامنى   و   خطر  بر

  سیاست   جهانى،  محیط  شدن  گرم  مصرف،  الگوى  و  مصرف  سرمایه،  جهانى  بازار  دارد،  محلى  و  ملى  اقتصاد  بر  زیادى  تأثیر  دنش

  فرآیند  در  تخصص  هاىکم  گروه  و  فقرا  شدن  رانده  حاشیه  به  کارهاى  و  ساز  گیرى  شکل  و  کار  نیروى  شدن  قطبى  دو  و  جهانى  هاى

 در.است  بوده  مؤثر  فقیرنشین  محالت  امنیت  بر  مستقیم  غیر  و   مستقیم  صورت  به  که  است  اصلى  عواملى  از  نوین  کار  تقسیم  جهانى

  تورم،   و  اشتغال  شرایط  ویژه  به  کشور  اقتصاد  شرایط  و  ملى  رفاه  سطح  درآمد،  رانهس  و  میانگین  و  افراد  درآمد  وضعیت  ملى  طحس

  کالن  هاى  سیاست  دیگر  وىس  از.  روند  مى  مارش  به  هرىش  محالت  طحس  در  امنیت  و   پذیرى  آسیب  تشدید   و  درایجاد  مهمى   عوامل

  نقش  فورى  اورژانس  خدمات  و   پلیس  اجتماعى،  خدمات  ها،  زیرساخت  تأمین  اهمیت  میزان  و  هزینه  در  که  تاس  کشور  اقتصادى

 دیدتش  و  تولید  محله  و  شهر  سطح  در  امنیت  هاى  برخىجنبه  که  مىدهد  اننش  ها  ىبررس  محلىنیز  طحس  در.  مىکند  ایفا  را  مهمى

. است  مىغیررس  محالت  در  ناامنى  اصلى  عامل  یافته  ازمانس  یا  و  فردى  بزه  و  مخدر  مواد  با  مرتبط  هاى  فعالیت  از  یارىبس.  ودمى ش

  داده  نشان   ها  پژوهش   چنین  هم.  مىشود  مطرح  فضا   بودن  دفاع   قابل   غیر  یا   قابل  محلى،   سطح  کالتازمش  بسیارى  با   ارتباط  در

 حد   تا  ویژه  به  مخدر  مواد  مسأله  با  مرتبط  عموما  شهرى  محالت  در  آمیز  خشونت  بزهکارى  میزان  ازکشورها  بسیارى  در  که  است

  محالت   که  دارد  تأکید  این  بر  ها  پژوهش  از  برخى  .[14]است  یافته  سازمان  هاى  فعالیت  و  ها  درآمد  کم  محالت  با  ارتباط  در  زیادى

  . است  بزهکارى  براى  مناسبى  بستر  و   مىکند   گمنامى   اساحس  درآن  جوان  و  فرد  که  تمکانى اس  بزرگ   شهرهاى  یۀحاش  لوغش

  ها،   زیرساخت  و  کنمس  پایین  کیفیت  و  جمعیت،کمبود  درش  باالى  نرخ  و  شهر  جمعیت  باالى  نسبت  قومى،  چند  بافت  همچنین

  انگ   درمحله،  زیست  شرایط  و  هرىش  خدمات  از  اجتماعى  نارضایتى  بیکارى،  مى،غیررس  آمدى،  در  کم  ناپایدار،  شغلى  اختارس

  برخى  در. است شده  شمرده بر ها  سکونتگاه  این مشکالت از  مکان،   به تعلق عدم و  اندک  مشارکت  شهرى، پایین و نشینى حاشیه

  و  ولگردى  و   ها   درگیرى  سرقت،  و   دزدى  فرزندان،  آینده  از  نگرانى   باالست،  مخدر  مواد  فروش  و  خرید   و  اعتیاد  محالت  این  از

  دو به مىتوان  تکامل و تکوین روند و ماهیت نظر از را مىغیررس هاى کونتگاهس البته .است مشاهده  قابل محالت دراین وندالیسم

  ماهیت  این   شک  بدون .  کرد  یمتقس  کننده  ناامید   و   نزول  حال  در  و   امیدوارکننده   و  بهبود  حال  در  هاى  نتگاه   کوس  اصلى  تهدس

  سکونتگاه   که  طورى  به .  تاس   مؤثر  یاربس  پرخطر  هاى  رفتار   و   اجتماعى   هاى   یبآس  تمرکز  و   کونتگاه س  رایطش  و  وضعیت  در   متفاوت

 ساکنان   همه  گرایش  مفهوم  به  نه  و غالبا  مطلوب  نا   هاى  فعالیت  زتمرک  براى  مکانى  به  تاس  ممکن  کننده  امید  نا  و  افول  الح  هاىدر

 این  غیررسمى  محیط  استعداد  مفهوم  به  بلکه  است،  کجروى  و  خالف  به  امر  این.  گردند  بدل  اجتماعى  هاى  محالت آسیب  این
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  فقیرترین  اجتماعى  و  اقتصادى  محرومیت  که  تاس  واقعیتى  این.  است  شهرى  اجتماعى  مشکالت  از  بسیارى  تمرکز  براى  محالت

  خدمات   درتأمین  شهر  نتیجه  در  انجامد،  مى  دیگر  هاى  جنبه  از   ها  آن  تربیش  چه  هر  محرومیت  به  مىغیررس  هاى  سکونتگاه  در  افراد

  این  مضاعف  محرومیت  گزینى  جدایى  این  شود؛  مى  منجر  فقیر  هاى  گروه  گزینى  جدایى  به  بیشتر  هرچه  و  مىشود  ناکام  فقرا  براى

  نژادى،  قومى،  هاى   گروه  همه  براى  که  است  شهرى  : که  شود  مى   فراگیر مطرح  شهر  دلیل مفهوم  همین  به .  دارد  همراه  به  را  ها   گروه

  امکانات  و  تسهیالت  به  برابر  دسترسى  خور،  در  پایۀ  خدمات  استطاعت،  در  و   کافى  مسکن  و  مىشود  ریزى  برنامه  اقتصادى  و  جنسى

 فراگیر  هرش  (. اجتماعى  فراگیرى)  است  گذار  تأثیر  فردى   هر  عمومى   رفاه   در  که   عمومى   کاالهاى   ها،   فرصت  و   اجتماعى   رفاهى 

 فراگیرى )   مىکند  فراهم  را  تر  ساالرانه  مردم  سازى  براى تصمیم  سیاسى،  و  اجتماعى  ارکتمش  ارتقاى  ها،  آزادى  و  هروندىش  حقوق 

به  و  اقتصادى  فعالیت  برابر،  هاى  فرصت  ایجاد  راه  از  را  اقتصادى  توسعه  فراگیر  ؛ شهر(سیاسى  ها   سیاست  و  اشتغال  دسترسى 

  ىفرهنگ   حقوق  به  د، مى بخش  ارتقا  را  اجتماعى  ىیکپارچگ  فراگیر  هر؛ ش(اقتصادى  فراگیرى)   مىکند  فراهم   فقرا  به  متوجه  اقتصادى

 و  ردىف  تخالقی  درآن  که  مىشود،  شناخته  رسمیت  به  اجتماعى  هاى  گروه  همه  انىانس  سرمایه  ود،مىش  ارزشگذاشته  مردم

 . [15] (فرهنگى فراگیرى)  مىیابد شافزای  فرهنگى  میراث هاى فعالیت

 

 اجتماعی  هاي   آسيب و  نشينی  حاشيه

 شهری  های   ساخت  زیر  و   خدمات   استانداردهای  فاقد   که  شهری  نقطه  هر .  است  امروزی  شهرهای  همزاد  اصل   در  نشینی  حاشیه

  که  است  طبیعی .  میشود  خوانده   حاشیه  اصطالح  به   باشد،   فاضالب  و   تلفن   آب،   خدمات  معابر،   ها،   ساخت  زیر  مسکن،  جمله  از

  بیشتر  درآمدی  مدل.  مانند  می  محروم  بزرگ  شهر  یک  در  زندگی   امکانات  تمامی   از  و  شهروندی  حقوق   از  نواحی  این  ساکنین

  که  است  هایی  راه  تنها ...  و  قانون  خالف   اعمال  به  گرایش  فروشی،  دست  گری،  تکدی.  است  هنجار  نابه  یا  کاذب  نشینان  حاشیه

 از  که  مردمی  و  است  پایین  بسیار  شهرها  حاشیه  در  سازگاری  و   انطباق .  شوند  می  متوسل  آن  به  گذرانزندگی  برای  آنها  بیشتر

  تخاصم   با  بلکه تفاهم  با نه اغلب اند، شده بزرگ شهرهای حاشیه در زندگی  به مجبور متفاوت های نگرش و  متفاوت  های فرهنگ

  و   کاری  شغلی،  نظر  از  توانند  نمی   و   کنند  نمی  تجربه  را  امنیت  احساس  آنها   که  است  بدیعی   و  کنند   می   زندگی   یکدیگر  کنار  در

  می  شهرها  حاشیه  در  را  ها  آسیب  بیشترین  فرزندان  و  خانواده  که  است  طبیعی  اینکه  ادامه  در  و  کنند  احساس  آرامشی  خانوادگی

  اغلب  رسمی  غیر   های  سکونتگاه   این  ساکن   نوجوانان  و   کودکان.  [14]کنند  حفظ  را  خود  هویت  توانند   نمی   گاه   حتی  و   بینند

  و  ها   آن  شده   سرکوب  امیال  و  آرزوها .  باشند   داشته  کافی   نفس  به  اعتماد  مشکالت  با  مواجهه  در  توانند  نمی   و   هستند  منفعل

  تواند   می  جوانان  ذهن  در  شبه  یک  های  موفقیت  کسب  به  تمایل  و  بزرگ  شهرهای  به  مهاجرت  سراب  در  آل  ایده  زندگی  به  رسیدن

 این  آنجاییکه  از.  است  ضعیف  بسیار  نیز  های  خانواده  این  در  خانوادگی  پیوند.  شود  منفی  بسیار  نتایج  به  منتج  و  خطرناک  بسیار

 ترتیب  این  به  و  کنند  کار  طوالنی  های  ساعت  کافی  درآمد  کسب  برای  ناچارند  هستند،  پایین  بسیار  دستمزدهای  با  کارگر  اغلب  قشر

 خانواده   گریبانگیر  آن  از  ناشی  های  آسیب  و  شود  می  تر  رنگ  کم   و  رنگ  کم  شان  خانوادگی  های  پیوند  زمان  طول  در  و  اندک  اندک

 بسیاری  در اکنون هم  که  خیابانی و کار   کودکان  پدیده و  شوند می کار نیروی به  تبدیل نوجوانان و  کودکان  حتی گاه  شد،  خواهد

 به  محدود نشینان حاشیه مشکالت که است طبیعی. گیرد می نشات حاشیهشهرها از واقع در هستیم مواجه آن با شهرها کالن از

  هم   به  آن  ابعاد   تمامی   و  است  شبکه  یک  صورت  به  جامعه  زیرا  گیرد  می   بر  در  را  جامعه  بدنه   تمام  و  شود  نمی  خودشان  جمعیت

  تمام   توسط  شهروندی   وظایف  انجام   شهرها  کالن  در  زیرا  شود  می   دوچندان  مشکالت  این  ها   شهر  کالن   در   ویژه  به.  است  مربوط

  حاشیه  جمعیت  گرفتن  نادیده   با   حال .  شوند  مربوط  هم   به  همه  وار  زنجیره  صورت  به   و   کند   حل  را  مشکالت  توان  می   شهروندان

  تمامی   در  ها  آسیب  این  و  است   بسته  کالهبرداری  و  گری  تکدی  دزدی،  روی  را  خود  چشم  شهر  واقع  در  شهرها  حومه  در  نشین

 تواند   می  که  است  گوناگون  های  ناهنجاری  وسیع  بسترهای  از  یکی  نشینی  حاشیه  دیگر  عبارت  به.  کند  می  پیدا  تسری  جامعه

  و   کار  کودکان  خیابانی،   زنان  فروشی،  دست   مخدر،  مواد  فروش  قتل،   سرقت،   افزایش  کند  رو  به  رو  متعددی های  بحران  با   را  جامعه

  نادیده  را  واقعیت  این   توان  نمی  چند   هر.  آنهاست  مدیریت  و   شهرها   کالن  حاشیه  به  بیتوجهی  حاصل  واقع   در   دست  این  از  مواردی

  های  آسیب  و   جرائم  خطر  زنگ  شود  بیشتر  فقر   قدر   هر   و   است  جوامع  در   فقر  نشانه  بارزترین  نشینی  حاشیه  افزایش   که   گرفت

 شهری   فقر  نماد  بارزترین  عنوان   به  رسمی  اسکانغیر  و  نشینی  زاغه  افزون  روز  گسترش.  شود  می  بیشتر  آن  از  ناشی  اجتماعی
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 رشد  جمعیت،  رشد  همچون  اجتماعی  و  اقتصادی  مشکالت  بروز  و  ساختاری  تحوالت  بدنبال  که  توسعه  حال  در  کشورهای

  شده  نمایان  توسعه  حال  در  کشورهای  ویژه  به  جهان،  مختلف  شهرهای  در  گسیخته  لجام  روستایی  های  مهاجرت  و  شهرنشینی

 جهان آینده  شدن شهری به توجه با امروزه. [15]شود می محسوب دوم جهانی جنگ از پس شدن جهانی فرآیند دستاورد است،

  ناممکن   و  محاالت  با  مختلف  ابعاد  از  را  جهانی  پایداری  و  است  گرفته  قرار  کشورها  این  فراروی  جدی   چالشی  عنوان  به  پدیده  این

 نشین  حاشیه  محالت  با  شهرها  اجتماعی  های  آسیب  و  جرائم  از  ای  عمده  بخش  دهد  می  نشان  آمارها  .است  ساخته  مواجه  هایی 

  های   آسیب  تشدید  باعث  عواملی  چه  که آید  می   پیش  سوال  این  حال.  داراست  را  پایینی  اجتماعی  امنیت  ضریب  و  است  ارتباط  در

  پیدا   شهرها  با مشترک بافتی که دانیم  می   شهرها از راجزئی ها  حاشیه امروزه گرچه  شود؟ می  نشین حاشیه محالت  در اجتماعی

  مناطقی . شوند می تبدیل زا مشکل و خیز جرم مناطق به همچنان  و هستند ناباروری فرهنگ دارای اغلب ها حاشه ولی  اند کرده

  این   زاییده  که  جنایت  و  جرم  و  است  مناطق  این  اصلی  مشخصه  ای  منطقه  فقر  یا  فقر  فرهنگ  شناسان،  جامعه  برخی  گفته  به  که

 امنیت   و  است  برانگیخته  نیز  را  شهرها  ساکنین  نگرانی  بلکه  رود،  می  بشمار  خود  ساکنین  علیه  تهدیدی  تنها  نه  است،  فرهنگ

 از  ها  حاشیه و  شهرها  میان فاصلی   حد مرز  شدن کمرنگ و  نشینی  حاشیه رشد  به توجه با .  کند  می  تهدید  نظر  هر  از را اجتماعی

  پایین   نهایتاً  و  جرائم  وقوع  در  عواملی  چه  اوالً   که  شود  می  مطرح  سوال  این  دیگر،  سوی  از  مناطق  این  در  ناامنی   افزایش  و  یکسو

  ضریب  بردن  باال   و   نشین  حاشیه  نقاط   حذف   به  توان  می   طرقی   چه  از  ثانیاً   و   است  دخیل  مناطق  این   در  اجتماعی  امنیت  بودن

.  [16]است  شده   ناپایدار  رسمی،  غیر  اسکان  فضای  بازتاب  اثر  بر  آن،  عام  معنای  در  شهری  توسعه  .نمود  اقدام  اجتماعی  امنیت

»   در  کاری  پراکنده  و  گزینشی  مقطعی،  برخورد  با  نه  و  کرد  رها  را  آن  مساله  این  خودی  به  خود  حل  امید  به  توان  می  نه  بنابراین

  مساله  گسترش برای شوقی  خود نسنجیده های مداخله  که دارد وجود نیز احتمال این همچنین. بود آن پاسخگوی « آنجا و اینجا

  وجود گویای رسمی غیر اسکان گسترش و  پیدایش. شود ختم آنها کنترل و  هدایت نه و  اتفاقات از وی  دنباله به نتیجه در و  باشد

  منجر   مترقبه  غیر  حوادث  که  است،  کالن  سطح  در  شهری  درآمد  کم  اقشار  برای  آن  با  مرتبط  الزم  رسانی  خدمات  و  ساختاری  موانع

  مدیریت   ضعف  نیز،   خرد  سطح  در  همچنین.  سازد  می   حادتر   را  آن  نیز(  خشکسالی  و   جنگ  مانند )   جمعیت  ناگهانی  های   جابجایی  به

 غیر  برخوردهای  و  محلی  نفوذ   ذی  و  نفع  ذی  های  گروه  نامشروع  منافع  وجود  ،(کنترل  و  نظارت  هدایت،  در  ویژه  به)    شهری

 ساکنان   از  بسیاری  ناگهانی  انتقال  که  است  این  واقعیت.  است  کرده   تشدید  را  مساله  سکونتگاهها،  این  رد  یا  پذیرش  در  قانونمند 

 متناسب  و الزم تمهیدات که نوینی  و نامشخص معیشت به روستایی رسمی و سنتی معیشت شیوه از رسمی غیر های سکونتگاه

  به  که  است  کشانده  ناپایداری  های  سکونتگاه  به  آنهارا  نیست، فراهم  کالبدی،  و  فرهنگی  اجتماعی،   اقتصادی،  ابعاد  در  شهرنشینی،

 سکونتگاه  این از بسیاری  بالتکلیفی مساله این، بر عالوه .  اند شده انتخاب گذار، دوره  طی امید  به و شهر در یافتن پا جای منظور

 امنیت  عدم   و   ناامیدی   احساس  موجب(  دارد  می   نگاه   رسمی  تعرض  و   تخلیه  تخریب،  خطر  در  دائم   را  ساکنان)    قانون  نظر   از  ها 

  حتی )  فرهنگی   نامطلوب  پیامدهای  که  امری.  است  شهری  جامعه  با   آنها   همبستگی   و   اجتماعی  مشارکت  تالش،  مانع  و   خانوارها

  شهرهای  خصوص  به  شهرها  بسیاری  در  شد  گفته  همچنانکه  دیگر   ازطرف.  بردارد  در(  مجاور  های  محیط  و  آنها  آتی   های  نسل  برای

  ساکنان  امنیت  عدم  احساس  و  امنی  نا  شدت  بر  خود  این  که  برند   می  پناه  ها   حاشیه  به  قانون  از   فرار  برای  شهری  مجرمان  بزرگ

 آن   هزینه  که  بسازند،   خانه  نفر  میلیون670  برای  آینده  سال15  طی  باید  جهان  شهرهای   ملل  سازمان   بینی   پیش  بنابر.افزاید   می

 را   آن  توان  می   کشورها  و   المللی   بین   های  سازمان   تدابیر  با   اما   است  هنگفت  بس  مبلغی  که  بود،  خواهد  دالر  میلیارد294  بر   بالغ

  ساکنان  بر  روانی   لحاظ  از  منفی  تاثیرات  آوردن  بوجود  باعث  که  اصلی   مشکل  و   معضل.  است  پول  از   فراتر  مشکل  اما   کرد،   تامین

 سیاستمداران،  ها،   دولت  توسط  نشینان  حاشیه  که  است  این  دارد  بسزایی  نقش  جرائم  بروز  و  ناامنی  تشدید   در  و  گشته  ها  حاشیه

 توسط  ناامنی  و  جرائم  بروز  زمینه  خود  این  که  گیرند،  می  قرار  احترامی  بی  و  اغفال  مورد  جامعه  افراد  بیشتر  حتی  و  ها  رسانه

 کالن   در  بخصوص  ما  کشور  در  نشینی  حاشیه  رشد  .گذارد  می  منفی  اثرات  روانی  لحاظ  از  ساکنان  بر  و  ساخته  فراهم  را  مجرمان

 راحتی  به  اجتماعی  کنترل  و  نظارت  عدم  جهت  به  مناطق  این  در  که  چرا.  رود   می  بشمار  اجتماعی  امنیت  برای  جدی  تهدید  شهرها

  و   دهند  می  هم  دست  به  دست  عوامل  این  همه  نتیجه  در  که  هستیم  شاهد  را  هایی  آسیب  و  ها  رفتاری  کژ  و  ها  انواعبزهکاری

  و   مطالعه   و  تحصیل  فرصت  فقر   جمعیت،  فقر   به  توجه  با   نشین  حاشیه  مناطق  در  همچنین  .نمایند  می   تهدید   را  اجتماعی  امنیت
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  که   شود  می  فرهنگ و  درآمد  سطح  در  اختالف  موجب و  نماید  می  سلب  افراد  از  هارا  توانمندی  و   استعدادها  رشد  فرهنگی،  فقر  کالً

 .[15]است فرزندان  در بزهکاری و  ها خانواده پریشانی عمده علل از

 

 نشين   حاشيه  مناطق  در  اجتماعی  ناسازگاري   و   اجتماعی  ضد  رفتارهاي   به  گرایش   علل

 ابراز  و   اجتماعی  مقررات  و   قواعد  از  پیروی  عدم   در  روانی  و   ذهنی  آمادگی   نوعی   اجتماعی  ضد   رفتارهای  به  گرایش  از  منظور

  اجتماعی   ضد  رفتارهای  به  گرایش  که  است  آن  بیانگر  شده  انجام  تحقیقات  نتایج.  است  پیرامون محیط  به  نسبت  دشمنی  احساس

  مسایل  حل در نالمسئو اثربخشی سیاسی، رضایت ت،التحصی سطح فردی، آنومیک وضعیت چون عواملی از متأثر حاضر حال در

 تشویق عامل  توانند می  ها نشین  حاشیه در درآمد  کسب  غالب نوع  و  تالتحصی پایین سطح  جمعیت، ی البا تراکم  . است... و افراد

  دارد  آن  از  حکایت  اماکن،   این  به  مهاجران  و  مسکونی  های  مجتمع  ها،   شهرک  سابقه.  باشند  اجتماعی  لالاخت  ایجاد  برای  کنندهای

 و  ها  ارزش  حفظ  برای  حامیانی  ها  مکان  این  در  نتیجه  در  هستند،  مستقل  فرهنگی  –اجتماعی  هویت  یک  فاقد  ها  مکان  این  که

  شوند،   رو روبه  فرهنگی  و  اجتماعی  مقاومت با  کمتر  و  گیرد  می  صورت  مهاجرت  نقاط  این  به  ای نقطه  هر  از  و  ندارد  وجود  هنجارها

  تعارض . کنند می گیری موضع غالب اجتماعی هنجارهای و اصول  تمام مقابل در هستند اجتماعی طرد قربانی که نشینان حاشیه

  حالت   شدیدترین  در  شهر  یال با  و   متوسط  طبقات  با   شهری  پایین  طبقۀ  این   فرزندان  خصالبا   و   نشینان  حاشیه  طبقاتی   و   اجتماعی

 المعمو  بزهکارانه  های  خرده  این  فرهنگ  .[16]شود  می  بزهکار  و  منحرف  جوانان  های  فرهنگ  خرده  گیری  شکل  موجب  خود

  تبهکاری  های  باگروه   همکاری  خیابانی،  های  خشونت  سرقت،  اعتیاد،  ،8وندالیستی  رفتارهای   غارت،   و   قتل   به  و   هستند  مردانه

  در  .کنند می استفاده خود طبقۀ  جوان زنان از اهدافشان راستای در نیز  مواقعی در و پردازند می شکنی قانون و فحشا ن،البزرگس

 منجر   اجتماعی  های   تعارض  این  تعمیق  و  شدن  نهادینه  به  که  است  ای  گون  به  هها   گروه   این  با   جامعه   و   پلیس  برخورد  مواقع  اغلب

  جامعه  در  رسمی  شهروندان  عنوان  به  اینرو،   از  و  اند   نشده   ادغام  کامل   طور  به  شهر  اجتماعی  نظام   در  نشینان  حاشیه.  شود  می

  ویژگی   سایر   با   همراه  شهروندی  تعلق   عدم   و   شهری  جامعۀ  از  گسست  همین.  دارند  احساسی  چنین  خود  القل  یا   شوند   نمی   پذیرفته

 . [16]شود می  مناطق این مردم ای توسعه مشارکت مانع  شغلی،  مهارت و سواد سطح بودن پایین  همچون نشینی حاشیه های

 

 ناامنی  و  جرم با  حاشيه نشينی  ارتباط  تبيين کنندة دیدگاه هاي  و  نظریات

 فرهنگ   پاره  آن  ال بهمعمو  که  تاس  خود  خاص  فرهنگ  پاره  دارای  یننش  حاشیه  فرد  :فقر  فرهنگ  و  فرهنگی  فقر   نظریة

  با   تضاد  در  ها  فرهنگ  پاره  این.  تاس  خیصتش  قابل  ور،کش  مختلف  مناطق  و  شخصیت  تنوع  اس اس  بر  که  گویند  می  ای  منطقه

  از .  دهند   می  دست  از  را  خود  واقعی   کارایی   و  کنند  می  اجتماعی  انزوای  و  قدرتی  بی   اساحس  ت،زیس  هم   های  گروه   فرهنگ

  احساس   اینگونه.  است  ناتوانی  و  عجز  احساس  کل،  در  و  کاردانی  نبود  کفایتی،  بی  ناشایستگی،  لیاقتی،  بی  احساس  آن  پیامدهای

 نسبت   گیری،  گوشه  به  میل  خشم،  فروخوردن  در  ناتوانی  احساس  شمردن،  کم  را  خود  دیگران،  به  بودن  متکی  احساس  کنار  در

  سو  یک  از  که  هستند  نشینان  حاشیه  شخصیتی  و   روانی   های ویژگی   از  شدید،   ریالمردسا و  قدر و قضا به  خود  موفقیت  عدم   دادن

 . اجتماعی های انحراف دیگر،  سوی از و دهند می  شکل را فقر فرهنگ خرده

 هنجارهای  رایطش  آن  در  که  درهمی  و  ریخته  به هم  رایط ش  از  تاس  عبارت  امانینابس  یا   آنومی  :9دورکيم   آنومی  نظریة

 به  مختلف  اقوام  و  اه   گروه  مهاجرت  دلیل  به.  گیرند  می  رارق  همدیگر  با  ادتض  در  ای  و   روند  می  بین  از  وند،ش  می  ضعیف  اجتماعی

  که   است  آمده   وجود  به  همریختگی  به   نوعی   جدید،   هنجارهای  با   آنها  جایگزینی   عدم   و   گذشته  هنجارهای  رفتن   بین  از  و   شهرها

  فاقد   اند  شده  رها  نابسامانی  در  که  افرادی  ترتیب،  این  به.  اند  شده  رها  روشن،  قیالاخ  ایمراهن  خطوط  بدون  مردم  آنها  نتیجۀ  در

 . [17]باشند  می  رفتار برای قواعدی

 
  یک   که   است  عمومی  اموال  یا  باارزش   فرهنگی  آثار   و  اشیاء  ٔ  نشده  کنترل  تخریب  معنای  به(  Vandalisme:  فرانسوی  به)  وَندالیسم  یا  گرایی تخریب  8

  بندی دسته  جدید   جوامع   هایکاریبزه  و  انحرافات  ٔ  زمره  در  را  وندالیسم.  کنندمی  عنوان  آن   برای  متعددی  دالیل  و  آیدمی  حساب  به  اجتماعی  ناهنجاری

 کنند می تحلیل هاشکست  و هااجحاف نامالیمات،  تحمیالت، فشارها،  از برخی به   نسبت  توزانهکینه واکنشی  و خصمانه   العملیعکس را  آن و کنندمی
9 Anomie Durkheim 
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 . است مواجه تعادل عدم با  اجتماعی  نظام که دهد  می  رخ شرایطی در و است اجتماع فشار نتیجه انحراف :10مرتن   نظریة

  طبقات   نای  فرهنگ  خرده  ه، جامع  نپایی  ات طبق  در  انحرافی  ایرفتاره   که  معتقدند   راداف  از  تهدس  این   :گرایان  فرهنگ  دگاهدی

  این   (،کنترل)   شپای  نظریۀ  .شود  می  گرفته  فرا  متقابل  ارتباط  طریق  از  یعنی،  شود؛  می  آموخته  نوایی   هم  دمانن  انحراف  و  تاس

  هم   از  جامعه  و   فرد  میان  ارتباط   که  دهد  می   روی  زمانی  و  داند   می   اجتماعی   پایش  ایی نارس  نتیجۀ   را  انحرافی  ایرفتاره  نظریه

 . باشد گسسته

  رای ب  را  زمینه  که  تاس  رافاط  طمحی  اجتماعی   فرهنگی  شرایط  نظریه،  این  اساس  بر  :فرهنگی  و   اجتماعی  محيط  مکتب

  اجتماعی   نامساعد  های  محیط  این،  بنابر  کند،  می  رشد  خاصی  محیط  در  میکروبی  هر  که  همچنان. آورد  یم   فراهم  بزه  و  جرم  بروز

  و  اجتماعی  روابط  از  ه ایآیین  انانس  رفتارهای  که  معتقدند  منداناندیش.  دهند  می  رورشپ   را  مجرم  و  کاربزه  رادیاف  یفرهنگ  و

  کننده   تأمین  زیادی  تاحد  بمناس  هریش  فضای  یک.  کند   می  کسـب  محیط  از  را  بد  و  خوب  الاعم  انانس.  تندهس  زندگی  محیط

  ات خصوصی.  تاس  اجتماعی  ایه  معضل  و  یبآس  انواع  ازس  زمینه  و  آن  دةبرن  بین  از  بنامناس  هریش  ایفضاه  و  یاجتماع   امنیت

 در جاکوبز: جاکوبز دگاه دی . آورند می  فراهم را بیشتر ناامنی  و  ترس زمینۀ که است ای گونه به ( ها حاشیه) شهری فضاهای برخی

  وی .  نماید  می   ارهاش  امنیت  بازدارندة  کالبدی  فضایی   لعوام  و  امنیت  ئلۀمس  به  «آمریکا  زرگب   هرهای ش  زندگی   و  مرگ »  کتاب

  وجود و  مردم  بین  اجتماعی  ط رواب نای و  آید  نمی  وجود به  سپلی  طتوس  ابتدا در  هریش فضای امنیت و  آرامش  هک  د کن می  اظهار

 . باشند  می  امنیت کنندة  تأمین که  تندهس زندگی  های تاندارداس

  اعدف غیرقابل   و دفاع   قابل   ایفضاه  ۀنظری ،«پرخشونت هرش در  طراحی و مردم » کتاب در  نیز  نیومن کاراس :11نيومن   دیدگاه

  نظارتی  آن  نگهداری  و  ظبرحف  و  ندارد  تعلق   ی کس  به  که  داند  می   یناامن  فضاهای   را  اع دف  غیرقابل  فضاهای  وی.  دکن  می  مطرح  را

 . ندارند  قرار نیز عمومی دیدگان درمقابل و شود نمی

  و   یتوجه  بی   از  هایی   انهنش  اآنه   در  هک  هایی  محله  معتقدند   کلینیک  جورج  و  ویلسون  کیو  جیمز  :شکسته  هشيش  نظریة

  دارد،   وجود  شکسته  های   شیشه  مانند   ها  ساختمان  ناموزون  بیرونی   نمای   سرپناهان،   بی  عتجم  ه، زبال  دن ش  ارتلمب  رنظی  یخراب

 از  دارند   قصد  و  دارند  بیشتری  پذیری  آسیب  احساس  محله  آن  اکنانس  که  تاس  آن  از  حاکی  ت،مهیاس  مجرم  یدسترس  امکان

 . کنند  می تداعی را امنیت وجود عدم و  بکشند کنار خود اجتماع محافظت و مشارکت حضور،

  باید   بلکه  شـود،   نمی  واقع  جرم  بزهدیده   و   بزهکار  وجود  صرف  به  که  تاس  آن  نظریه  این  بر   حاکم  تفکر  :فرصت  ترهياف

  و  ها   موقعیت  برخی  و  دارد  تأکید   جرم  مکان  و   قلمرو  به  رهیافت  این.  دباش  مهیا  نیز  جرم  ارتکاب  برای  بمناس  موقعیت  و  فرصت

 .کنند می مهیا جرم وقوع برای را بیشتری های فرصت چون داند،  می مستعدتر جرم وقوع برای را ها مکان

  می   مارش  به   مهم   هدف   یک   آنها   های   دولت  و   جوامع  تمامی  رایب  عهتوس  حاضر،  حال  در  :امنيت  و   عهتوس  ارتباط  نظریة

  جامعه   ونناهمگ  درش  و  منطقه  یک  در  رمایهس  تمرکز  از  ع مان  و   دباش  آور  ودس  و  کارا  اقتصادی  دید  از  که  هماهنگ  ای  عهتوس  رود؛

  پایداری  در  مهمی  گام  و  اقتصاد  پویایی  های  خصیصه  از  جمعیت  اکثریت  میان  در  عهتوس  ثمرات  و   اتامکان   نۀالعاد  عتوزی  زیرا  ردد،گ

  برنامه.  ودش  می   یاد   ها  رتحس  جهان  عنوان  به  آن  از  که  جایی  عه،توس  حال  در  ورهایکش  در  که  د باش  می  درحالی  این.  تاس  عهتوس

  عمومی  خدمات از ورداریبرخ طحس و  د تولی د،درآم هزمین در  شفاح ا ه نابرابری و  ها   تفاوت  و نگردیده  رااج خوبی  به عهتوس های

  به  دارند،   برهم  متقابلی  تأثیر  امنیت،  و  عهتوس.  تآنهاس  اجتماعی  و  اقتصادی  ساختمان  اصلی  های  مشخصه  از  مختلف  نواحی  بین

 دارای  مناطق  و  برعکس  و   گذارد  می  امنیت  تحقق  فرایند  بر  مستقیمی  تأثیر  توسعه،  تحقق  فرایند  در  اقدامی  هر  که  ای  گونه

 ای  یهحاش  مناطق  این،  ربناب.  دبرخوردارن  تر  نیافته  عهتوس  قمناط   به  بتنس  تریالبا  امنیتی  ضرایب  از  عهتوس  یالبا  های  شـاخص

 . [18]هستند آسیبزا و ناامن  بالقوه دارند،  اندکی  بهرة یا تندهس بهره  بی  توسعه های اخصش از که

 

 

 
10 Robert K. Merton 
11 Newman 
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 نتيجه گيري
  امنیت  ویژه  به  شهری  حیات  های  حوزه  از  دیگر  بسیاری  که   است  ایران  شهری  های  بحران  از  یکی   غیررسمی  اسکان  گستردگی

  کالبدی   های  کاستی  و  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  فقر  دلیل  به  غیررسمی  های  سکونتگاه.  دهد  می  قرار  الشعاع  تحت  را  اجتماعی

  ی خدمات  و  کالبدی  های  تیکاس  و  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  فقر  به  خود  ناامنی  این.  هستند  ناامنی  نواحی  اغلب  خدماتی  و

  ساکنان  معنوی  و  مادی  های  رمایهس  به  که  جابجایی،  و  تخریب  های  تسیاس  طریق  از  معیوب  چرخۀ   این  از  خروج.  زند  می  دامن

 طوریکه  به  است؛  مردم  زندگی  کیفیت  ارزیابی  در  ارزشمند  ای  سرمایه  امنیت  امروزه،   .نیست  ممکن  رساند،  می   توجهی  قابل  زیان

  در   مختلفی   های  ارگان   اینرو،  از  شود؛   می  مطرح  انسان  اولیۀ  نیازهای  از  پس   فاصلهال ب  نیز  زلو  ا م  اینیازه   مراتبی  سلسله  هرم  در

  بعدی   چند ای مقوله شهرها  در جرائم وقوع  از پیشگیری این،  وجود با . کنند  می شالت شهروندان امنیت سط ارتقای برای شهرها

  را   هریش  تالمح  در  بزهکاری  و  ناامنی  مسئلۀ  .پذیرد  می  تأثیر  محیطی  و  اجتماعی  فرهنگی،  اقتصادی،  فمختل  لعوام  از  و  است

  میان،   این در . دانست آنها  کیفیت  پایین حسط نتیجۀ  و  ها،  سکونتگاه تکیفی زولن  و  ودگیفرس  دفراین  در ازبسترس ل عام وانت ی م

  ح سط  با  و   آیند   می   شمار  به  شهرها   در   اجتماعی  های  ناهنجاری  و   جرائم   بروز  لی اص  ایه   کانون  از  یکی   غیررسمی  های   سکونتگاه

  خدشه دار   رفتاری  های  ناهنجاری  و  جرائم  از  تنها  نه  محیط  امنیت   که  داشت  توجه  دبای.  تندهس  همواج   محیطی  کیفیت  از  نازلی

  بحران   نشینی،  می شود. حاشیه  ناامنی  موجب  فرد،  ذهن  در  پرتنش  و  ناآشنا  محیطی  یدنبه تصویرکش  سبب  به  گاهی  می شود،

 خواهد  قرار  خود  شعاع  تحت  را  اجتماعی  امنیت  ویژه  به  شهری  حیات  حوزه های  همه  که  می باشد  ایران  شهرهای  آینده  و  کنونی

  ای   بالقوه  استعداد  دارد،   وجود  آنها   در   که  مشکالتی   و   مسائل   گسترده  حجم   و   تمرکز  دلیل   به  شهرها  حاشیه ای   سکونتگاه های .  داد

سیاست    با   اجتماعی  امنیت  موضوع  در  ویژه  به  سکونتگاه ها  این   قبال  در  گیری  موضع  سال ها   تا .  دارند   شهرها  کردن  ناامن  برای

  کمکی   تنها   نه  خورده  شکست  و   عقیم   سیاست های  این .  است  بوده   همراه  شهری  نقاط  دیگر  به  جابه جایی  و   تخریب  همچون  هایی 

سرمایه    قطع  با  بلکه  ننمود،  شهری  نقاط  همه  در  عام   شکل  به   و  سکونتگاه ها   این  در  خاص  شکل  به  اجتماعی  امنیت  موضوع  به

  این   در  توانمندسازی  رویکرد  اتخاذ  اخیر  سال های  طی   در. می افزود  ناامنی   بحران  بر   ساکنین  این  قبلی  اقتصادی   و   اجتماعی  های

 توانمندسازی .  می شود  محسوب  شهری  برنامه ریزی  و   سیاستگذاری ها   در  درخشانی   طلیعه   قبلی،  رویکردهای  جای   به  ها   سکونتگاه

 موفقیت ها  رویکرد  سایر  به  نسبت جهانی  عرصه های  در  که  است  مطرح  جدید   پارادایم  یک  عنوان  به  غیررسمی  سکونتگاه های  در

  اجتماعی،   شرایط  روی  بر  اثرگذاری  با   غیررسمی  سکونتگاه های   در   توانمندسازی.  است  نموده   کسب  را  بیشتری  مراتب  به   اقبال   و

نماید،  کمک  اجتماعی  امنیت   شرایط  نهادن  بنیان  به  فضایی- کالبدی  و  فرهنگی   اقتصادی،   حیات   که  است  آن  امر  واقعیت  می 

 جامعه   کردن  ناامن  برای  را  شرایط  که  است  همراه  ناکارآمدی هایی  و  کاستی ها  با  فوق الذکر  چهارگانه  ابعاد  از  حاشیه نشینان

 همراه اجتماعی  امنیت  شاخص های  روی  بر  مضاعف  تأثیرهای  با   مذکور  حوزه های  از  کدام  هر  در  تغییر  اندازه  هر.  می نماید  فراهم

  در  امنیتی  و   خدمات انتظامی   ارائه  موانع  رفع   جهت  در  را  زیر  پیشنهادات  و   راهکارها   میتوان  مختلف  های زمینه    در   . می گردد

 داد؛ ارائه شهری مدیریت

 شهری؛  مدیریت ذیربطدر موازی سازمانهای عملکرد و  سازها و ساخت کنترل جهت شهری( جامع واحد)   مدیریت  ایجاد -

  شهرک  وضع  از  قراردادن  درجریان  جهت  انتظامی، در  نیروی  با   شهری  مدیریت   در  ذیربط   سازمانهای   و هماهنگی  همکاری  -

 کالنتریها؛  تحتپوشش محدوده  در  برجها  و آپارتمانها  ساخت سازیها،

 مشکالت باشد؛  از راهگشایبعضی میتواند ( پلیس زمینه)  این در پیشرفته کشورهای مثبت تجارب از استفاده -

 .نشهرهاالک ونپیرام در ینینش یهحاش یتورعا اماندهیس  ا ب رتبم وایحل و وانینق  دوینت -

 .تالتسهی  و امکانات یخبر اعطاء طریق از سکونت کیفیت ارتقاء -

 . انتظامی نیروهای و یس پل وریف و انآس دسترسی امکان جهت مناطق این در  ها گذرگاه و معابر  تالمس -

 .معابر  و ها کوچه  در کافی  روشنایی ایجاد -

 .آنان دادن قرار کنترل تحت و  مناطق این دار سابقه مجرمان و  اوباش و اراذل شناسایی   -

 کسب پروانه و مجوز فاقد  صنفی مراکز سریع تعطیلی  -

 .موجود بناهای   و ساختمان ها  ظواهر زیباسازی -
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 .نشین حاشیه اطقمن اکنانس  تفراغ  اتاوق  ردنک رپ  برای  سالم فراغتی  و  تفریحی فضاهای  ایجاد -

 .زیست طمحی و بهداشت کارشناسان  کافی نظارت و بازرسی -

 .نشین حاشیه مناطق  در مردمی  مشارکت ایجاد  و ساکنان بجل -

 . مناطق این در  اشتغال ایجاد برای ریزی برنامه -

 .کشور  اعدمس و فمختل مناطق در اقتصادی های  فعالیت منطقی توزیع  و تمرکززدایی سیاست -

  و  شهری  زندگی   سطح  تفاوت  کاهش  ببس  اعیاجتم  اهرف   و   ادیاقتص  ایه   برنامه  طریق  از  روستاها   در   زندگی  سطح   ارتقاء  -

 .شهری-روستا ایه اجرتمه انجری  دتش  اهشک هنتیج در تاییروس

  بهداشت،   نظیر  زندگی  رفاهی  تالتسهی  ادایج  و  تربیش  درآمد  جهت  روستایی  های  سکونتگاه  در  مناسب  و  کوچ  صنایع  احداث  -

 . سالم محیطی زیست طشرای و درمان

 . روستا و شهر از اعم مردم مختلف  اقشار بین درآمد  نهالعاد توزیع -

 . اجتماعی ریزی برنامه طریق  از نشینان حاشیه فرهنگ ارتقاء -

 . دائمی و  بمناس مشاغل  آوردن دست به برای زمال فنی  های مهارت و فنون آموزش -

 . مناطق  نای اداقتص ودبهب و تولیدی قدرت بردن با راستای در  بمناس بانکی  تالتسهی  ایجاد -

 . منطقه ازیبهس داماتاق در اآنه  مشارکت کارگیری به  و کودکان و  زنان ق حقو به هژوی توجه -

   لکام ارتنظ و  یسپل  اینیروه زایشاف قطری از همحل اکنینس برای امنیت ایجاد -

 . مناطق این اورتمج  در...  و  یفرهنگ ایه  مجتمع تئاتر، سینما، از  اعم تفریحی های مکان استقرار -

  شکوفایی   منظور  به  شهر  های  مخروبه  د درآم  م ک  ای ه   روهگ   به  بیشتر  توجه  و   شهری  تالمح  اخلد  در   محلی   شوراهای   ایجاد  -

 .اقتصادی و اجتماعی توسعه و رشد طشرای
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