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 جامعه در و...جنایت  و جرم ،بزهکاری ناامنی، شاهد افزایش آن گسترش با همراه کهپدیده ای اجتماعی است  نشینی حاشیه

توجه  مورد همواره جرایم ارتکاب برای الزم بستر کردن فراهم بویژه امنیت اجتماعی دادن قرار تاثیر تحت با شینین حاشیه هستیم.

در صورت بی اهمیتی به موضوع مورد مطالعه، جامعه در حوزه های مختلف باید گفت  است. بوده مدیران سیاسی فضای شهری

امنی در حاشیه . ناکننداقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز دچار بحران خواهد شد. چرا که همیشه حاشیه ها متن را تهدید می

امن به هیچ عنوان توسعه پیدا نخواهد کرد. برای همین پیش نیاز توسعه در حوزه جامعه نایعتاً در متن نیز اثر گذار خواهد بود. طب

های مختلف انسانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، همین مقوله امنیت اجتماعی است که نیاز هست به صورت همه جانبه 

 -توصیفیبا روش  شهروندان اجتماعی امنیت احساس بر نشینی حاشیه تاثیر بررسی با هدف رو پیش تحقیق مورد تحلیل قرار گیرد.

تحصیالت  شغلی، تزلزل فقر، جوان، جمعیتاین است که حاشیه نشینان به دلیل  تحلیلی انجام گردیده است. نتایج نشان دهنده

 نشینیحاشیهامنیت شهروندان را تهدید کند.  است ممکن و...  افسردگی و آشفتگی، بهداشت ضعف تفریحی، امکانات کمبودپایین، 

 عمومی امنیت و نظم در اختالل موجب اجتماعی، های آسیب افزایش با درون جامعه شهری با همبستگی و انسجام عدمبه دلیل 

، ، اعتماد سازیتبلیغاتید بر مسائلی چون آموزش، تأکلذا می بایستی مدیران شهری و متولیان حفظ امنیت عمومی با  شود. می

حاشیه نشینی را و آسیب های هزینه های امنیتی و اثرات تخریبی  توسعه اقتصادی و سیاسیمشارکت اجتماعی و از همه مهمتر با 

 کاهش دهند.

 

 

 حاشیه نشینی، امنیت شهروندان، بزهکاری، فضای شهر، مدیریت سیاسی واژگان کلیدی:
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 مقدمه و بیان مساله: -1

تی در اطراف شهرهای بزرگ گفته می شود که افراد فقیر و در حال توسعه به محالحاشیه نشینی درکشورهای 

 متعدد های برداشت نشینی حاشیه و اسکان  غیررسمی ازکنند. کم بضاعت برای سکونت خود انتخاب می

 و اجتماعی اقتصاد،روابطجغرافیا،  کالبد، مانند خاصی و  معیارهای ها مالك بر یك هر که است شده ارائه

نشینی در جهان به نوعی به  تاریخچه حاشیه( 125 :1383 ،تأکید کرده اند)ابراهیم زاده روانی های ویژگی

یافته و  نشینی چه در کشورهای توسعه انقالب صنعتی و به تبع آن به رشد شهرها گره خورده است. حاشیه

: 1397)هادی و هادی، نحوه صنعتی شدن شهرها بوده استز چه در کشورهای در حال توسعه، مستقیما متأثر ا

 بسیاری معضالت و بحرانهایی باعث پیدایش و گسترشمناطق حاشیه نشین  رشد بیش از حد جمعیت(؛ 632

جمله ناامنی برای ساکنین این مناطق شده و مشکالت عدیده ای را برای شهروندان به همراه داشته است که  از

به مفهوم امروزین، 1. پدیده حاشیه نشینی رانهایی امنیتی برای شهر می باشدمهمترین آنها وقوع جرم وجنایت وبح

ییان به شهرها به ش میزان مهاجرت روستاینی و افزاینخست در کشورهای صنعتی همراه با رشد شتابان شهرنش

وجود آمده است. در کشورهای در حال توسعه نیز به دنبال برنامه های استعماری کشورهای صنعتی و نفوذ و 

افزایش جمعیت شهرنشینی  اشاعه فرهنگ و تکنولوژی آنان در این کشورها شروع به رشد و توسعه نموده است.

ش رویکرد به مادی گرایی، کجروی، بی عاطفه گی و بروز بزهکاری میگردد و وجود حاشیه نشینی باعث افزای

و از آنجا که در شهرها افراد شناختی از یکدیگر نداشته و در نتیجه کنترل و نظارت اجتماعی برعملکرد آنان از 

توسعه ری با که میزان جرایم شه طوریه ب. گیری نابهنجاری اجتماعی می گردد میان رفته است موجب شکل

ت ارتباط مستقیم دارد. لذا شاهد شکل گیری نقاطی مستعد در پیرامون کالنشهرها می شهرها و افزایش جمعی

البته سرعت این . باشیم که به عنوان بهترین پایگاه شکل گیری وترویج ناهنجاریهای اجتماعی شناخته می شود

ه رشد شهری در کشورهای در حال توسعه تحوالت در کشورهای کمتر توسعه یافته بسیار شتابان است چرا ک

 ,Chowdhury & et al, 2006همراه با افزایش تعداد سکنه در نقاط فاقد شرایط استاندارد می باشد)

بدین ترتیب حاشیه نشینی بعنوان یك بستر ارتکاب جرایم مورد توجه مسئولین امنیتی و قضائی قرار (539

امنیت عمومی بعنوان مقوله ای فراگیر و پیش شرط در هر نوع برنامه ریزی سیاسی، اجتماعی،  .گرفته است

بوده 2یکی از مهمترین دالیل اصلی پیدایش شهرها دستیابی به امنیت . اقتصادی، فرهنگی جایگاهی برجسته دارد

متهای متمرکز پر است. لذا حکومتهای کوچك محلی که ترس از فروپاشی داشته اند جای خود را به حکو

حاشیه نشینی . ت عمومی بحث حاشیه نشینی می باشدیکی از چالشهای موجود در بخش امنی .قدرت داده اند
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در کالنشهرها چالشی بزرگ برای نظام تصمیم گیری کشورها می باشد که این امر )حاشیه نشینی( حاصل نیاز 

دم شهرهای کوچك به شهرهای بزرگ بدلیل به تأمین مسکن جوامع بشری باالخص مهاجرت روستائیان و مر

ای گذار و با ابعاد  ازینرو، می بینیم که حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی، مساله .صنعتی شدن این شهرها است

 نیب یچه ارتباط. 1در این تحقیق دو سوال اساسی مدنظر قرار می گیرد که  (5: 1381صرافی، محدود نیست)

 ست؟یچ یعموم تیبر امن ینینش هیحاش راتیتاث. 2و وجود دارد؟  یعموم تیو امن ینینش هیحاش

رشد ناموزون و غیر استاندارد مناطق مسکونی در حاشیه فرضیات تحقیق بر این موارد استوار است که 

به رشد و توسعه در  مدیران سیاسی شهر برای اینکه .کالنشهرها اخالل در امنیت عمومی را سبب گردیده است

که در این زمینه با رویکردی  بایست د. لذا میند بایستی از ثبات و امنیت عمومی غفلت نکننهمه ابعاد بیاندیش

و در نظر گرفتن دانش های جدید در همه ابعاد به مقوله امنیت عمومی  وضعیت موجود جامعهمتناسب با 

جوامع بشری به اقتضای نظام ارزشی و فرهنگی، ساختار تاریخی، سیاسی و اجتماعی  .داشته باشیمویژه نگاهی 

، ظرفیتها، استعدادها و بسترهای مناسبی جهت تقویت و تعمیق همکاری با خود در هر منطقه دارای قابلیت ها

بدلیل فقدان که متاسفانه این منابع بومی و مناسب  و نگهداری امنیت عمومی می باشند دستگاههای متولی حفظ

مع الوصف . نگرش درست و عالمانه تبیین نشده و عمالً بی استفاده و یا کمتر مورد استفاده قرار گرفته است

 . ما می توانیم با رویکردی جدید از منابع بومی در جهت توسعه و تأمین امنیت عمومی بهره برداری نمائیم

 اهمیت و ضرورت موضوع: -2

با توجه به وضعیت کنونی جامعه شهری ایران، پدیده حاشیه نشینی یا اسکان غیر رسمی یکی از مهمترین 

ناشی از علل ساختاری مانند که اقتصادی  –معضالت اجتماعی شهری است. در تبیین کلی این پدیده اجتماعی 

عدم تعادل  ویند رشد و توسعه فرآ بایدباشد نابرابری در فرصت ها، توزیع منابع، ثروت و درآمد جامعه می

. بررسی ویژگی های جوامع اسکان غیر رسمی و حاشیه هم مورد توجه قرار گیردمنطقه ای، شهری و روستایی 

باشند و علی دهد که این جوامع یا از مهاجرین تهیدست روستایی و یا اقشار محروم شهری میای نشان می

های منحصربه فردی دارند ولی در برخی خصوصیات از رغم این که محالت حاشیه نشین هر یك ویژگی 

. در بررسی وضعیت انحرافات اجتماعی مشاهده آسیب های اجتماعی گسترده مشابه می باشند جمله فقر و

با این حال همه مناطق  ،در مناطق حاشیه ای بیش از سایر مناطق شهری است هاآسیبشده است که میزان 

تخصیص جرایم نیستند، بلکه محله هایی کانون هایی از فساد، تبهکاری و  حاشیه ای دارای سهم یکسانی از

. لذا در صورت ار شده کرده اندبه دنبال این آسیب ها خدشه د هستند که امنیت عمومی راانحرافات اجتماعی 

، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز جامعه در حوزه های مختلف اقتصادیبی اهمیتی به موضوع مورد مطالعه، 
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، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی انسانیپیش نیاز توسعه در حوزه های مختلف  همچنیندچار بحران خواهد شد. 

 تحلیل قرار گیرد.تجزیه و که نیاز هست به صورت همه جانبه مورد است  مقوله امنیت عمومی ،و سیاسی

 تحقیق: مبانی نظری -3

 حاشیه نشینی  -1-3

 توسعه های چالش از یکی بعنوان ملل سازمان بشر اسکان در هم و هزاره اهداف در هم نشینی حاشیه

حاشیه نشینی را به معنای عام شامل تمام کسانی می داند که در  (UN, 183, 2000)است شده معرفی جهان

 شهری، ماکروسفال . تمرکز شدیدشبکهندمحدوده اقتصادی شهر ساکن هستند ولی جذب اقتصاد شهری نشده ا

 مادی و نعم که آنجا از و گردد می مسکن معضل سرپناه و جمله از و شهری تشدید مشکالت سبب

 روبرو سرپناه نداشتن گروهی با و شود می اجتماعی توزیع مراتب سلسله و قشربندی اساس بر خدادادی

در کشورهای در حال  (46 :1366 ،پیران)شوند  که این امر منجر به حاشیه نشینی در شهرها می گردد می

توسعه، به محالت فقیرنشینی اطالق می شود که اطراف شهرهای بزرگ به وجود آمده و ساکنین این مناطق به 

 استفاده شهری خدمات و امکانات از و شده شهر اجتماعی –علل گوناگون نتوانسته اند جذب نظام اقتصادی 

هان غرب روبروت ا.سی .پارك آمریکایی از سردمداران پدیده حاشیه نشینی را برای اولین بار در ج .نمایند

جامعه شناسی شیکاگو، شاگرد جرج زیمل و نیز ایورت استونگویست، شاگرد پارك تحت عنوان مهاجرت 

به طور کلی مناطق حاشیه نشین، نه  (76 :1381 ،ربانی)انسانی و منازل حاشیه نشین مورد مطالعه قرار دادند

امکانات شهری و نه شکل و شمایل روستاها را دارا هستند. یکی از مسایل مهمی که حاشیه نشینی برای 

شهرهای بزرگ فراهم آورده است تهدید امنیت انسانهاست. به طور کلی ساختار مناطق حاشیه ای به گونه ای 

در تعاریف  ضور در آنجا میتوانند به فعالیت نابهنجار خود پردازند.است که گروه ها و باندهای مافیایی با ح

دیگر نیز اینگونه آمده است که حاشیه نشینی را می توان با توجه به وضعیت افراد حاشیه نشین و سبك زندگی 

آنان تبیین کرد. افراد حاشیه نشین کسانی هستند که در محدوده اقتصاد شهر زندگی می کنند و جذب نظام 

( و دیگری پایینناشی از درآمد ت جذب نشدن آنها یکی مشکل مسکن )اقتصادی شهر نشده اند. عل _جتماعی ا

سطح درآمد در شهر زندگی می  نیز با افرادی است که با همان تفاوت رفتار آنان با رفتار های متعارف شهر و

 (64 :1387 ،بهرامی)کنند
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 اجتماعی امنیت و فردی امنیت -2-3

 و شود؛ شناخته به رسمیت فرد حیاتی و ای پایه حقوق اوالً که شود می تامین هنگامی جامعه در فردی امنیت

 نهادینه صورت آشکار، به قانونی حقوق این دفاع از ثانیاً است. اساسی قانون و ملی منشور رسمیت این مبنای

نگیرد.  قرار فکری و حزبی شخصی، سالیق و عالیق الشعاع تحت قرار گیرد و پذیرش مورد ساختاری و شده

 و مدت معلوم برای یعنی باشند؛ پاسخگو باید افراد اساسی حقوق از کننده حراست و نیروهای نهادها ثالثاً

 پاسخگو خود تصمیمات اعمال و برای و باشند داشته را مردم نمایندگی مشخصی، زمانی مقطع برای فقط

 باید مسئول نهادهای بلکه باشد داشته و پسینی درمانی حالت صرفاً نباید فردی حقوق تدارك رابعاً باشند.

 اکتفاء فردی های ناامنی با انفعالی برخورد به و دهند قرار در اولویت را پیشگیرانه اقدامات و تدارکاتی منابع

 (45 :1385، کارگرنکنند)

 یك عضو مقام در نه است مقام انسان در آدمی حرمت و حیات معیشت، فردی حفظ امنیت در بحث قابل نکته

 هرگونه از فارغ - بشر ابنای همه غیره. و سیاسی و قومی، نژادی دینی، ویژه مشخصه فالن دارنده یا حزب

 انسانی فرد امنیت، مرجعیت فردی، امنیت مفهوم در رو این از هستند. امنیت فردی موضوع - تنوع و تعلق

 و و سازمانی گروهی فردی، های خشونت و تهدیدات انواع معرض در یکسو از خود حیات که در است

 تواند می قانونی و نهادی تمهیدات صورت  در که است استعدادهایی واجد دیگر سوی از و دارد قرار دولتی

 شود، می گفته معنایی به فردی امنیت (17: 1385 نصری،)گردد  واقع خیر آثار منشاء بخشیده، عینیت را ها آن

 گروه اجزای و اعضاء که هستند افراد این که چرا پردازد؛ می ای( اجتماعی)جامعهامنیت  با وثیقی ربط به که

 ارزانی خود به اعضای را دیدگاهی و شخصیت اینکه عین در اجتماعی دهند.گروه می تشکیل را های جامعه

 از بخشی دارند قصد افراد وصف، با این شود. می متأثر نیز خود اعضای شخصیت و دیدگاه از دارد، می

 است اجتماعی امنیت اساسی موضوعات از که -گروه اجتماعی طریق از را خود فرامادی و مادی نیازهای

 که آنجا در هم و است قهری و عمدی مخاطرات موضوع که آنجا در هم فرد انسانی، بنابراین نمایند تأمین

  (86: 1394 گیرد)دهقانی، می قرار ای( اجتماعی)جامعه امنیت مبحث شمول در شود، می گروه عضو یك

 حاشیه نشینی  ویژگیهای -3-3

تاثیرات به عنوان مثال: به دنبال پدیدار شدن اجتماعات حاشیه نشینی مسائل و مشکالتی دامنگیر شهرها شد 

انکارنشدنی است.  جامعهحاکم بر  اقتصادی سیستم بر نشینی حاشیه سیاسی گاه و فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی

تحت تاثیر قرار  را هستند تماس در آن با که فرهنگی بر همچنین و شهری زندگی محیط و اجتماعیروابط آنها 

 عنوان به نشینان حاشیه از اغلب در ایران (167، 1372زیرا اغلب مهاجران روستایی هستند)سماواتی:  میدهند.



 1شماره 5دوره ،1401تابستان جغرافیا و روابط انسانی،                             

388 

 

فرهنگ نام برده می شود  افرادی بیاز آنان به عنوان  ما در جامعه شهری ؛شود می برده نام اجتماعی معضل یك

مردم شهری تمایل به ایجاد ارتباط و تماس با آنان نشان نمی دهند  به همین دلیل دارند را ویژه خود که فرهنگ

خود آنان نیز به ندرت می توانند در بین اجتماعات شهری جایی واال بیابند و یا در سازمانهای دولتی راه پیدا و 

که به تبع آن  به آنان تحمیل می کندهم این حاشیه زیستن را جامعه شهری  توان گفت که در اینجا می کنند

 قبول را پست مشاغل و آورده بحساب شهری مرفه طبقه از تر پایین را خود حقارت احساس با افراد این

 درآمد دارای ،است ماهر غیر کار نیروی فراوان عرضه از ناشی خود که پایین دستمزد علت به افراد این ،میکنند

و بدین ترتیب حاشیه نشینی همچنان ادامه می  مناسب نیستندبه تهیه مسکن  قادر دالیل همین به هستند ناچیز

ی یابد استفاده از آلونك ها، کپرها، زاغه ها و وجود افراد زیاد و تراکم بسیار در فضاهای محدود از نظر تربیت

دیگر حاشیه نشینی عکس العمل سریع آنها نسبت به ناآرامی های از نتایج . اردروی فرزندان آنان تاثیر می گذ

 ی کند و طرفداری از کسانی می کندسیاسی است آنان همواره خواهان دولتی هستند که به وضع آنان رسیدگ

 (35، 1383)کارگر: که وعده های مختلف به آنان میدهد

 

 . ترسیم از نگارندگانویژگی های حاشیه نشینی: 1شکل 

مدل فوق بیانگر ویژگی های حاشیه نشینی است. ویژگی های حاشیه نشینی و تبعات آن به صورت سلسه وار  

 کیفیت و نامطلوب وضعیت دارای نشین حاشیه مناطقو زنجیره ای همدیگر را تحت تاثیر قرار می دهند. 

 سیستم فاقد ها خانه. هستند خدماتی و بهداشتی تجهیزات و تأسیسات نظر از زندگی محیط پایین

ویژگی های 
حاشیه 
نشینی 

سکونت 
مهاجران 
روستایی تراکم 

جمعیت

نرخ باالی 
بیکاری

مبزان باالی 
کار کودکان 

، انحراف 
وجرم 

فرهنگ 
فقر 

اشتغال غیر 
رسمی، غیر 
مولد وانگلی 

بافت اجتماعی و  
فرهنگی جدا از  

بافت جامعه  
شهری 

سواد و 
درآمد 
پایین

حاکمیت 
تقدیر 
گرایی
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 آنان به را بهداشتی صحیح روشهای از استفاده امکان سواد، و فرهنگ سطح بودن پایین و بوده فاضالب

 (Weiner, 2002, 27هستند) روبرو نیز کودکانشان باالی ومیر مرگ و مریضی با دلیل همین به. دهد نمی

 دلیل افزایش به هم اخیر سالیان در که است شهری رشد ناپذیر جدائی های ویژگی از نشینی حاشیه

 و توجه محققان مورد بیشتر گذشته دهه چند تجربه به توجه با و مناطق این در اجتماعی مطالبات

 نظام درون در این نواحی واقعی ادغام جز ایی چاره که دهد می نشان تجربه. است شده واقع کارشناسان

 نیازهای بر مبتنی بکارگیری مالحظات بر باید حاشیه در مداخله بهسازی های مدل نداریم، شهری های

 ,Moitra)نمایند تاکید زندگی شهری سبك در ها حاشیه جذب برای اقتصادی و اجتماعی اساسی

1991: 255) 

 یافته های تحقیق:  -4

 حاشیه نشینی و تهدید امنیت اجتماعی   -1-4

اجتماعی در شهرها است. پایین بودن سطح یین آمدن ضریب امنیت یامدهای نامطلوب حاشیه نشینی، پایکی از پ

فروش مواد  سواد مهاجرین ، فقدان مشاغل تخصصی در مقابل مشاغلی همچون دستفروشی، کوپن فروشی،

، فروش مشروبات الکلی، دزدی، جنایت ، فحشا و گسترش بیماری های اپیدمی مانند ایدز و ... همه این مخدر

این امر به ظاهر مشکالت مناطق  (Park, 2002, 98)د دارد.موارد به نوعی در فضای حاشیه نشین وجو

ر حاشیه شهر پنداشته می شود اما به نوعی این افراد بیکار که دست غالب آنها آلوده به رفتار شکنی و هنجا

 اعمال با و هنجارشکنی امن کرده و از جنبه اقتصادی و اجتماعی موجبکل فضای شهری را نا ،شکنی هستند

 امنیت بسا چه و کنند می تهدید را مردم اجتماعی امنیت تنها نه گسترده سطح در نامطلوب رفتارهای و حرکات

 و بزهکاری با ناگسستنی و نزدیك ای رابطه نشینی حاشیه شك بی. می برند سوال زیرهم  را ای منطقه و ملی

و ظهور انواع جرائم و بزه ها رای بروز ب مستعد مکانهایی شهرها حاشیه گفت باید واقع در دارد جرم ارتکاب

 مشهود جرائم جمله از که مخدر مواد توزیع مافیایی باندهای و است. رشد قاچاق مواد مخدر، گسترش شبکه ها

 نظارت عدم یا و ضعیف کنترل نیز امر این علت که است شهری مناطق سایر از بیش است، مناطق این در

میز نیز در حاشیه آت ارتکاب اعمال مجرمانه و خشونت نسب .امنیتی است و انتظامی نیروهای سوی از صحیح

رت جمعیت و فقدان نظارت ثبود پاسگاههای انتظامی به نسبت کشهرها بیشتر از سایر مناطق شهری است. کم

مناسب و کارآمد در این حاشیه ها موجبات انواع ناهنجاری های اخالقی و اجتماعی را فراهم می آورد ضمن 

ت ها، دزدی ها، روسپی گری ها، قاچاق مواد مخدر، نافرمانی از قوانین شهری از آمار باالتری آنکه میزان جنای

 .برخوردار است
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 نواحی حاشیه نشین ناامنی در عوامل توسعه -2-4

که از عوامل موثر در بروز این می گردد شهرها  ناامنی در نواحی حاشیه نشین توسعهعوامل متعددی باعث 

 ذیل نامبرد:توان از مواردی بشرح  معضل، می

  عدم پوشش مناسب نیروهای انتظامی و امنیتی و به تبع آن پنهان بودن نسبی این مناطق از دید

 قانون و ماموران مربوطه.

  تنوع فرهنگی و قومی، پایین بودن سطح فرهنگ ساکنین، رهایی از قید و بندهای اجتماعی و

قاط شهرها، وجود بیکاری و پایین بودن سطح درآمد کنترل اجتماعی ضعیف نسبت به دیگر ن

 افراد موصوف.

  حاشیه نشینی در تمام شئون زندگی اجتماعی افراد بومی و مهاجرین تاثیر دارد و تغییراتی را در

نحوه توزیع جمعیتی بوجود آورده و به دلیل ارتباط گروههای بومی با گروههای مهاجر که از 

موجب بروز آسیبهای اجتماعی و افزایش زمینه برای قانون شکنی  تنوع بیشتری برخوردار هستند

و با عنایت باینکه هرگروه در صدد حفظ آداب بزهکاریهای مختلف خواهد شد و ایجاد جرائم و 

و رسوم و شیوه های فرهنگی خویش می باشد تمایزات فرهنگی افزایش یافته و هر قدر که این 

بدل گردد احتمال وقوع جرائم و آسیبهای اجتماعی  تمایزات به تضادهای فرهنگی و رقابت

 افزایش می یابد.

فقر  –تراکم جمعیت  –ملیتی  –قومی  –ویژگیهای خاص مناطق حاشیه نشینی شهرها همچون تنوع فرهنگی 

مطالعه حاشیه نشینی  و بیکاری و بی هویتی شرایط مناسبی برای پیدایش و ترویج بزهکاریها، ایجاد نموده است.

ظر خصوصیات روحی و روانی، آسیبهای اجتماعی، اعتیاد ، سرقت و ... بمنظور تامین امنیت حاشیه شهر از ن

 (Costello, 1987, 431)الزم و ضروری بنظر میرسد

 ناامنی و جرم حاشیه نشینی، -3-4

مهاجرت و حاشیه نشینی را از جمله عوامل موثر بر خارج  ،تحت افزایش جمعیت ،وسعه شهرنشینیدورکیم ت

 سرعت بر  شدن جوانان از نظارت بزرگترها می داند که طی آن از اهمیت و نفوذ سالمندان کاسته شده و

 در و کند می جستجو اجتماعی محیط در را عادی غیر رفتارهای همه علت و است افزوده تحوالت و تغییرات

محل وقوع جرم ارتباط  فرهنگ و جرم بین و است اجتماعی و طبیعی پدیده یك جرم که دارد عقیده نهایت

گرچه امروزه حاشیه ها را جزئی از شهرها می دانیم که بافتی مشترك با شهرها پیدا کرده اند ولی  وجود دارد.
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شوند. مناطقی  زا تبدیل میهمچنان به مناطق جرم خیز و مشکل حاشیه ها اغلب دارای فرهنگ ناباوری هستند و

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

زاییده این فرهنگ است که نه تنها تهدیدی علیه ساکنین خود به شمار می رود بلکه نگرانی ساکنین شهرها را 

فقدان  سواد، پایین سطح بیکار، و نیازمند افراد از زیادی تعداد وجود امنیتی، نظارت فقداننیز برانگیخته است. 

همه  ،کافی در معابر و وضعیت جغرافیایی بعضی مناطق وجود مخروبه ها و فضاهای خلوت و مخفی روشنایی

کنند و تهدید کننده ثبات بالقوه جرم خیز را باعث می شود مجرمین به راحتی در آنجا پناه گیرند و این مناطق 

ز جوانان حاشیه نشین با فرهنگ ویژه روزها عازم مراک (23، 1387یگران نیز باشند) مسعودی فر: و امنیت د

 سیگار فروشی دستبه  . با توجه به فقدان تخصص و آموزش کافی عمدتاًشهر می شوند تا کاری پیدا کنند

 شهری های فعالیت در سربار صورت به ترتیب این به و پردازند می آن امثال و بار تره میدان در کار فروشی،

 ،سوی جرم عمل می کنند به دهنده سوق عامل یك عنوان به خود زاید و تخصصی غیر مشاغل این .آیند می در

به عنوان مثال در یك مطالعه مربوط به مشاغل افراد معتاد همه افراد نمونه مشاغل کاذب و غیر تخصصی 

 و سو یك از ها حاشیه  شدن مرز حد فاصل میان شهرها. با توجه به رشد حاشیه نشینی و کمرنگ داشتند

کانها را به مکانهایی با ضریب ناامنی بسیار باال تبدیل م این دیگر سوی از مناطق این در جنایات و قتل افزایش

و عالوه بر  باشیم می مناطق این در اجتماعی ناهنجاریهای و  کرده است که هر روز شاهد درگیری ها، نزاع ها

، 1380اشاعه و افزایش جرایم، می تواند کودکان، نوجوانان و جوانان این مناطق را هم درگیر کند) شکویی: 

51) 

 اعتیاد، همچون ناهنجاریها برخی بلکه نیست، آمیز خشونت جرایم دلیل به تنها جامعه، در ناامنی احساس

 زمینه حتی اندعمومی ناامنی احساس و ترس اصلی عامل اینکه از صرفنظر سرقت، و گری تکدی ولگردی،

 از که است شهری معضالت از یکی نشینیحاشیه دلیل، همین آورند. بهمی فراهم را جرایم گسترده رواج

 تزلزل فقر، متراکم، و زیاد جوان، جمعیت است. توجه مورد جرایم ارتکاب برای گرفتن قرار بستر حیث

 کمبود مستمر، های خشونت درگیریها، و نزاع شرارت، تحصیل، ترك و سوادی بی سوادی، کم شغلی،

افسردگی  و آشفتگی بودن، حاشیه در غیرقانونی، معامالت فحشا، اعتیاد، بهداشت، ضعف تفریحی، امکانات

 کامالً امنیتی لحاظ به را نشین حاشیه منطقه و دهد سوق هاییکجروی به نشینان راحاشیه است ممکن و...

 وابسته « شهری» مهاجرت از بعد و « روستایی» مهاجرت از )قبل فرهنگی نظام دو به نشینیسازد. حاشیه فعال

 نظام از گسیختگی بودن، حاشیه نیست. در متمایل و متعلق کامالً دو این از هیچ یك به عین حال در که است

 وجود به را همبستگی و انسجام عدم نوعی شهری، اجتماعی کنترل از نسبی رهایی احساس و پیشین ارزشی
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 امنیت و نظم در اختالل موجب اجتماعی، های رشد آسیب قابلیت استعداد افزایش بر عالوه که آوردمی

 مناطق در افراد آن در که است سکونت نشینی نوعیحاشیه واقع در (29، 1369) زاهدانی: شود می عمومی

بهره  مرکزی شهر از ناچیزتر و کمتر مراتب به خدماتی و امکاناتاز  و دارند اقامت شهری کالن یا شهر مجاور

 تضمین بنابراین دارند؛ آشکاری های تفاوت آنان با نیز اقتصادی و فرهنگی وضعیت نظر از و هستند مند

 اخالقی اجتماعی، سالمت مهم در عاملی و دغدغه شهرها کالن ای حاشیه شهرهای یا شهرها حاشیه در امنیت

 و شهرها حاشیه پیشرفت و توسعه (Clinard, 2001, 305)است کشور آن تبع به و شهرها اقتصادی و

 و جرم کاهش موجب تواند می که است اقداماتی جمله از شهرها کالن با آنان رفاهی و معیشتی سازیهمسان

 و مرج و هرج ناامنی، ایجاد بر عالوه شهرها در جرم گسترش و بروز است آورد. بدیهی امنیت و شود جنایت

 دستگیری جرایم، کشف برای زمان و نیرو کالن، های هزینه صرف سبب شهروندان، زندگی در آشفتگی

 عوامل جمله نشینی ازحاشیه بر مؤثر عوامل دانستن رو این از شود؛ می و...  قضایی های رسیدگی مجرمین،

 دارد. ایالعادهفوق اهمیت پرخطر معضل این ریشه یابی اجتماعی در و اقتصادی

 تجزیه و تحلیل: -5

 نشین:علل گرایش به رفتارهای ضداجتماعی و ناسازگاری اجتماعی در مناطق حاشیه -1-5

های الزم در این توان اظهار داشت که گرایش به رفتارهای ضداجتماعی در افراد و یا حداقل اینکه پتانسیلمی

ساکنین این مناطق وجود دارد. منظور از گرایش به رفتارهای ضداجتماعی نوعی آمادگی ذهنی و  در زمینه،

روانی در عدم پیروی از قواعد و مقررات اجتماعی و ابراز احساس دشمنی نسبت به محیط پیرامون است. نتایج 

تأثر از عواملی چون، تحقیقات انجام شده بیانگر آنست که گرایش به رفتارهای ضداجتماعی در حال حاضر م

وضعیت آنومیك فردی، سطح تحصیالت، رضایت سیاسی، اثربخشی مسئولین در حل مسایل افراد و ... است. 

توانند عامل تشویق ها میتراکم باالی جمعیت، سطح پایین تحصیالت و نوع غالب کسب درآمد در حاشیه نشین

 های مسکونی و مهاجرین به این اماکن،ها، مجتمعهركای برای ایجاد اختالل اجتماعی باشند. سابقه شکننده

ها فرهنگی مستقل هستند، در نتیجه در این مکان -ها فاقد یك هویت اجتماعی حکایت از آن دارد که این مکان

گیرد و ای به این نقاط مهاجرت صورت میها وهنجارها وجود ندارد و از هر نقطهحامیانی برای حفظ ارزش

نشینان که قربانی طرد اجتماعی هستند؛ در مقابل حاشیه شوند.روبرو میمت اجتماعی و فرهنگی متر با مقاوک

کنند و بی سامانی و آشفتگی ویژگی اصلی زندگی گیری میاجتماعی غالب موضعتمام اصول و هنجارهای 

 (29: 1376آنان می شود) صدیق سروستانی، 
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 باالخص فرزندان جوان این طبقه پایین شهری با طبقات متوسط ونشینان و تعارض اجتماعی و طبقاتی حاشیه

شود. های جوانان منحرف و بزهکار میگیری خرده فرهنگترین حالت خود موجب شکلباالی شهری در شدید

های بزهکارانه معموالً مردانه هستند و به قتل و غارت، رفتارهای وندالیستی، اعتیاد، سرقت، این خرده فرهنگ

و در مواقعی  پردازند، فحشاء و قانون شکنی میهای تبهکاری بزرگساالنهای خیابانی، همکاری با گروهخشونت

کنند. در اغلب مواقع برخورد پلیس و جامعه با نیز در راستای اهدافشان از زنان جوان طبقه خود استفاده می

شود و این در حالی جتماعی منجر میهای اای است که به نهادینه شدن وتعمیق این تعارضاین گروهها بگونه

های ای جدید راه حل پایداری برای این مساله و اعمال سیاستشناختی و چند رشتهاست که مطالعات جامعه

های گریزی و قانون شکنی نیز به عنوان یك ارزش در نزد جوانان خانوادهقانون اند.جذب اجتماعی دانسته

خورد. علت این امر نیز مشخصاً در میزان توفیقات اجتماعی افراد گره میشهری شناخته شده و با حاشیه نشین

ای که راه رشد و ارتقای ناتوانی اقتصادی و ضعف پایگاه اجتماعی حاشیه نشینان، قابل تحلیل است. به گونه

نات داند. عدم امکانات آموزشی و امکااجتماعی و اقتصادی خود از طریق معمول و قانونی را غیر ممکن می

ای از سطح مهارت و دانش بسیار نازلی برخوردار باشند و شود که جوانان حاشیهرفاهی و اقتصادی موجب می

وجودفرهنگ فقر و فقر منطقه ای باعث  در دستیابی به یك شغل آبرومند و لو با درآمد اندك عاجز باشند.

عی در مناطق حاشیه نشین بوجود آید که ها و نهایتاً کاهش امنیت اجتماها و کژرفتاریشود انواع کجرویمی

ات الکلی بدنبال آن نیز محیطی کامالً ناامن که ارتکاب جرایمی همچون قتل، سرقت، اعتیاد، تولید انواع مشروب

از نگاهی دیگر می توان انواع آسیب هایی حاشیه نشینی را با  (162، 1381و .... از نتایج آن است)پارسا پژوه: 

 که در ادامه به توضیح آن پرداخته ایم. مدل زیر توضیح داد



 1شماره 5دوره ،1401تابستان جغرافیا و روابط انسانی،                             

394 

 

 
 . ترسیم از نگارندگانآسیب های حاشیه نشینی: 2شکل 

 

حاشیه نشینی مسئله ای است که اثرات آسیب های حاشیه نشینی می تواند از جنبه های متعددی بررسی گردد. 

در بطن جامعه نفوذ می کند و بی توجهی و عدم مدیریت صحیح آن تبعات جبران ناپذیری می تواند داشته 

رواج بزهکاری، اعتیاد به مواد مخدر و فروش آن،  می توان از آسیبهای اجتماعیباشد به عنوان مثال در زمینه 

آسیبهای فرهنگی : افزایش روند بی سوادی و بی  نام برد. در زمینهفروش مشروبات الکلی، نزاع و ... خرید و 

بافت مسکونی درهم و بی ضابطه،  آسیب های فیزیکی: در زمینه عالقه گی به آموزه های مذهبی و فرهنگی.

آسیب های اقتصادی: . در زمینه شهر و تشدید ترافیك در محله ها فرسودگی بناها، نمای نامطلوب ابنیه و سیمای

 رواج دستفروشی و دوره گردی، افزایش بیکاران دائمی و فصلی وافزایش تکدیگری.

عکس العمل سریع حاشیه نشینان به ناآرامیهای  و امنیتی هم برای مثال می توان از آسیب های سیاسی در زمینه

سیاسی و گرایش زیاد این افراد به شرکت در تظاهرات، راهپیمایی ها و اعتراضات خیابانی در قالب به ظاهر 

بحث آسیبهای سیاسی بسیار گسترده است و می تواند اثرات سوء و  نام برد. استیفای حقوق شهروندی خویش

 ته باشد و بعضاً از اهمیت و شدت بیشتری در بروز ناامنی برخوردار خواهد بود. مهمی بر امنیت عمومی داش

 در مخصوصاً با توجه به گسترش روز افزون شهرنشینی و افزایش مهاجرت مردم از روستاهها به شهرها امروزه

شاهد شکل گیری  ،شهرها اصلی متن در آنها جذب عدم و مالی امکانات کمبود و بزرگ وشهرهای شهرها کالن

های حاشیه نشینیآسیب

آسیب های 
فرهنگی

های آسیب
اجتماعی

های آسیب
امنیتی

های آسیب
سیاسی

های آسیب
اقتصادی

های آسیب
فیزیکی
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آنها در حاشیه شهرها هستیم و با توجه به مشکالت بسیاری که این مکانها از تمام لحاظ منجمله ارائه خدمات 

 مدیریت وو مدیریت شهری و از لحاظ امنیتی و بزهکاری در شهر به دنبال دارد لزوم توجه جدی به آنها 

نشینان در بیرون از بطن زندگی حاشیه .حساس می شودا ربط ذیر مسئوالن و شهری مدیران سوی از آنها مناسب

اند و از این رو به عنوان برند، و لیکن در نظام اجتماعی آنها ادغام شدهاقتصادی، اجتماعی شهرها به سر می

هایی همچون بافت شوند. این جدایی از جامعه شهری همراه با ویژگیپذیرفته نمی شهروندان رسمی در جامعه

سازد. تکیه بر نوع روابط ت های شغلی و خصلت روابط اجتماعی آنها را از شهروندان متمایز میمسکن، مهار

اجتماعی ومتمایز بودن آنها از این نظر، دارای اهمیت فراوان است زیرا بسته بودن روابط اجتماعی و شیوة کنش 

سازد. مضافاً پذیر میفشارها آسیب نشین معموالً آنها را از اصول شهری متمایز و در برابرمتقابل مردم حاشیه

های تخصصی و ناتوانی از حضور و پیوستن به روابط اقتصادی اینکه کم سوادی و مجهز نبودن به مهاجرت

های انحراف و آسیب را برای آنان بیش از شهروندان رسمی فراهم های مداوم، زمینهشهر و در نتیجه بیکاری

 کند.می

 نتیجه گیری: -6

 است، اقتصادی و ضعف در ساختار اجتماعی هنشینی یك معضل کالن شهری می باشد که نشان دهندحاشیه 

 و زیادی افراد نیازمند و بیکار، سطح پایین سواد ، وجود تعدادفقدان نظارت امنیتی کافیاین مناطق به دلیل 

 ناامنی احساس موارد این بر عالوه. مستعد ارتکاب جرم هستند ،مناطقاز  بعضی جغرافیایینامناسب  وضعیت

محله، تنها به دلیل جرایم خشونت آمیز نیست بلکه نابهنجاری ها و رفتارهای اخالل گران های چون اعتیاد،  در

تکدی گری وسرقت، گذشته از اینکه عامل اصلی ترس واحساس ناامنی عمومی اند به نوبه خود قطعاً  ولگردی،

اینکه جرایم در مناطق حاشیه ای بسیار بیشتر از سایر مناطق . ی نمایندده جرایم را نیز فراهم مزمینه رواج گستر

 وجود مکانها این در بزهکاری و جرم  و تا زمانی که عوامل زمینه ساز اتفاق می افتد مورد پذیرش همه است

 تالش بر عالوه پدیده این سوء تاثیرات از جلوگیری برای. ماند خواهند خیز جرم بالقوه مناطق این باشد داشته

با توجه به همچنین  .آن نمودیی جهت جلوگیری از گسترش راهکارها باید ساختارها این اصالح جهت در

 و فرهنگ، در زمینه های اشتغال اثرات مخرب حاشیه نشینی بر شهر، کاهش مشکالت حاشیه نشینان خصوصاً

 به را نشینی حاشیه آنچه که گفت باید کل در. باشد داشته شهری کالن مدیریت در پررنگی نقش باید بهداشت

تبدیل می کند محدودیتهای طبیعی نیست بلکه فقدان برنامه ریزی منطقی انسان در برخورد با محیط  فاجعه

با توجه به وجود حاشیه نشینی وسیع در کشور و . ای تبدیل میکنده ه آن را به یك فاجعه ملی یا منطقاست ک

در آن مکانها از لحاظ محیطی و اجتماعی با انواع راهکارهای آموزشی شهرهای بزرگ لزوم بهبود شرایط زندگی 
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ا و مدیریتی و ارائه خدمات در کنار این مسائل باید به راهکارهایی برای جلوگیری از شکل گیری این مکانه

به  باید . همچنینباشد یل اصلی شکل گیری آنها مهاجرت های روستایی مینیز چاره اندیشی شود که از دال

 مناطق و کوچك شهرهای و روستاها ازتدابیر و راهکارهای صحیح در خصوص کنترل عوامل مهاجر فرستی 

 برای مناطق این در... و ای محله سالمت و اقتصادی و فرهنگی توسعه شاخصهای بهبود به و اندیشید محروم

 گرفتن نظر در با .پرداخت آنها از ناشی منفی عواقب بروز و نشینی حاشیه وگسترش مهاجرت از جلوگیری

 خود خاص ماهیت دلیل به که است اجتماعی ناامنی بروز در مؤثر عوامل از نشینی یکیحاشیه شد، گفته آنچه

 می عمومی امنیت خوردن هم بر و بی نظمی وقوع موجب ناامنی، تشدیدکننده های محرك آوردن وارد با

 نشینی امنیتحاشیه افزایش با و دارند معکوس ای رابطهنشینی حاشیه و امنیت گفت توان نتیجه می در شود.

 پذیری آسیب میزان یابد، افزایش شهرها اطراف در نشینیحاشیه شود. چنانچه می تهدید بیشتر اجتماعی

 ت.یاف خواهد افزایش نیز تهران استان شهر سطح در امنیتی

 پیشنهادات و راهکارها: -7

متولّیان حفظ امنیت عمومی در گرو افزایش آگاهیهای شهروندی و ایجاد یك بخش مهمی از ارتباط جامعه با 

به همین خاطر تأکید بر مسائلی چون  .فرهنگ پویا و ملّی در جهت اعتماد جامعه به مسئولین مربوط است

همچنانکه در . آموزش، تبلیغات مثبت، اعتماد سازی که مستلزم زمان می باشد امر ضروری و واجب است

است. در حوزه امنیت  بسیار مهمی از قبیل توسعه اقتصادی و سیاسی نیاز به مشارکت مردم اصل مواردی

عمومی هم دولتمردان بایستی به این امر توجه وافر داشته و نگرش خود را بر این موضوع معطوف دارند که از 

زینه های امنیتی، مردم با حداکثر ظرفیت امنیتی مردم و نهادهای عمومی کشور استفاده نموده تا ضمن کاهش ه

. احساس مسئولیت بیشتری در این امر مشارکت نموده و بتدریج بعنوان یك فرهنگ در جامعه نهادینه شود

ایجاد زمینه مساعد برای برقراری ارتباط و تعامل فعال و پایدار بین دستگاههای امنیت عمومی و جامعه مستلزم 

پژوهشی هر دو قشر می باشد تا ضمن آگاهی از امکانات و توانائیهای برقراری ارتباط اولیه بین افراد علمی و 

موجود عواملی را که باعث افزایش و یا کاهش امنیت عمومی در جامعه می گردد احصاء و با استفاده از 

ابزارهای مختلف علمی کاربردی در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت و باعث ارتقاء امنیّت 

 ردد.عمومی گ

سازی ساکنان است. نشینی توانمندمناسبترین الگوی مشارکت مردم در مناطق حاشیه نگارندگانبنابراین از نظر 

ای سازد که صرفاً به رویکرد محلی و منطقهگیری از پایین را فراهم میریزی و تصمیمچنین الگویی فرایند برنامه

شود. این الگو معتقد است انسانها بالقوه این منطقه دیکته نمیها از باال به ساکنین تأکید دارد و دیگر برنامه



  و همکارانیدری ح                         

  

 

397 

 

سازی آنها نسبت به مسائل برند. بنابراین حساسای به سر میهستند، هر چند در مناطق حاشیه دارای توانمندی

سازی آنها از برنامه رشد و توسعه محلی هم حق عام محلی و امکان ارتقاء کیفیت زندگی جمعی و سپس آگاه

افزاید. زیرا تا مردم یك منطقه اکنان است و هم بر اعتماد به نفس آنها برای حضور فعال و مشترك واقعی میس

های مربوط به آن شرکت و ضرورت مساله ای را به درستی احساس و درك نکنند بصورت عملی در فعالیت

 دخالتی نخواهند کرد.

در جهت امنیت اجتماعی مناطق حاشیه نشین بشمار  الزم به ذکر است که مشارکت اجتماعی گامی بسیار مهم

سازی شود و ثانیاً در جهت پیادهرود چرا که از این طریق بنوعی اوالً نظارت اجتماعی منسجمی پیاده میمی

برای رسیدن به جامعه های اصولی برداشته می شود لذا ها و سیاستگذاری در زمینه ایجاد امنیت پایدار گامبرنامه

 هر امن باید به موارد زیر توجه شود:امن و ش

 جلوگیری و یا کنترل افزایش بی رویه و شتابنده جمعیت کالن شهرها؛-1

 ایجاد زمینه های الزم جهت ادامه تحصیل در مقاطع باال؛-2

 توجه ویژه به قشر آسیب پذیر و محروم جامعه؛-3

 کاهش طالق؛افزایش آگاهی خانواده ها از پیامدهای طالق و ترغیب در جهت -4

 حمایت ویژه از فرزندان خانواده های مطلقه و کمك های مادی به آنها؛-5

 منابع و ماخذ: 

 راهکارهای و شهری های ناهنجاری نشینی؛ حاشیه ؛(1383) همکاران و عیسی زاده، ابراهیم -1

 آن مورد شناسی؛ کریم آباد زاهدان، مجله جغرافیا و توسعه، نوبت بهار و تابستان  تعدیل

 امنیت بر آن تأثیر و حاشیه نشینی گیریشکل بر مؤثر عوامل ؛(1387) اهلل رحمت بهرامی، -2

 128، شماره 28اجتماعی مطالعه موردی شهر سنندج، فصلنامه مسکن و محیط روستا، دوره 

 آباد اسالم موردی مطالعه نشینی، حاشیه پدیده به درون از نگرشی(؛ 1381پارساپژوه، سعید) -3

 توان بخشی و بهزیستی علوم انتشارات ،6ه شمار ، اجتماعی فاهر فصلنامه کرج،

 (؛ شهرنشینی شتابان و ناهمگون، اطالعات سیاسی و اقتصادی، شماره پانزدهم1366پیران، پرویز) -4

 شهر اجتماعی شهروندان امنیت احساس بر نشینی حاشیه تاثیر (؛ بررسی1394دهقانی، زهره) -5

 .20  شماره پنجم، جهرم، فصلنامه حقوق بین الملل، سال

 .34(؛ حاشیه نشینی و مشارکت، فرهنگ اصفهان، شماره 1381ربانی، رسول) -6
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 شیراز دانشگاه انتشارات: شیراز ،نشینی (؛ حاشیه1369زاهد زاهدانی، سید سعید) -7
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