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  ارهاـه نشيني؛ مشكالت و راهكـحاشي
  

  *محمد خانباشي
  
  
  

  مقدمه 
ست اجتماعي و به عنوان معضل اجتماعي مورد توجه جامعه شناسان شـهري و سـاير علـوم مربـوط بـه      ااي  حاشيه نشيني پديده

در  به ويژهغيررسمي در بخش عظيمي از كشورهاي جهان، هاي  گاه معضل حاشيه نشيني يا سكونت .شهرسازي قرار گرفته است
آمارهاي موجود حكايـت از آن دارد كـه    .باشد مي گير مديريت شهري شهرهاي قاره آسيا و آفريقا و آمريكاي جنوبي، گريبان كالن
معضالت خاص محـالت  هاي ناهنجار زندگي كرده و دست به گريبان  گاه شهرها در سكونت درصد ساكنين كالن 30تا  20 قريب
و انحرافات اجتماعي است اگر چه حاشيه نشينان آسيب زا و منحرف نيستند ولي ها  حاشيه نشيني مترادف با آسيب .باشند مي فوق

زندگي حاشيه نشـيني  . ن، منطقه اخالقي و فرهنگي خاصي ايجاد شوداكند تا براي منحرف مي موقعيت جغرافيايي ايجاب شرايط و
جامعـه تفـاوت   بـر  حاكم متداول عضاي آنها با يكديگر عامل به وجود آورنده فرهنگ خاصي است كه با فرهنگ و كنش متقابل ا

 وها  ارتباطات آنها با يكديگر، ارزش بيش مشكالت مشابهي دارند و از افرادي تشكيل يافته كه كم واي  خرده فرهنگ زاغه. دارد
 ري از رفتارهايي كه در فرهنگ حـاكم جامعـه، ناهنجـار و يـا انحرافـي تلقـي      بنابراين بسيا. آورد مي پديدجديدي را هاي  گرايش

مسكني  ظهور مشكالتي چون بي با بروز ونيز شهرنشيني در ايران . )95ص: 1385، رباني(هستند عادي ها  در اين مكان ،دنشو مي
عـدم دسترسـي بـه آب     ،محيطـي زيسـت  هاي  سكونتهاي غير رسمي، چالش وها  رشد زاغه مسكني، معضل حاشيه نشيني وبد و

شد، گسترش انحرافات اجتماعي، مسئله تامين كـار، انـواع    آمد و بهداشتي، معضل دفع زباله، مشكل ترافيكي و آشاميدني سالم و
نداشـتن روحيـه    ،عدم مشاركت، احساس تبعيض .همراه بوده است، بيگانگي با شهر احساس عدم تعلق و جمعي وهاي  نارضايتي
حاشيه نشين اين احساس را دارد كه شهر . نشينان است هاي عمده شخصيتي حاشيه از ويژگي... معوق وهاي  رواييكام ،شهروندي

كامل شـود مـا بـا بحـران اجتمـاعي       فتنحاشيه ربه اگر . برد مي لذا پيوسته در تضاد ميان عينيت و ذهنيت به سر. خانه او نيست
  ).221ص، 1385، نقدي( حوزه جامعه شناسي بحران قرار گيرد دررسد كه بررسي آن از  مي به نظر شويم و مي روبرو

  
  حاشيه نشينيمفهوم 

برخـي عقيـده دارنـد حاشـيه نشـينان       .اند صاحب نظران و كارشناسان مسائل شهري تعاريف متعددي از حاشيه نشيني ارائه كرده
چارلز آبرامز حاشيه را  .اند ولي جذب نظام اقتصادي و اجتماعي نشدهكنند  مي اقتصادي شهر زندگي هكساني هستند كه در محدود

حاشيه نشيني را در معنـاي عـام شـامل تمـام      همچنين. به عنوان فرايند تصرف نواحي شهري به قصد تهيه مسكن دانسته است
شهر نشيني و رفاه شـهري  جاذبه . اند ب اقتصاد شهري نشدهذدانند كه در محدوده اقتصادي شهر ساكن هستند ولي ج مي كساني

ن روستايي هستند كه اكشاند و اكثر آنها مهاجر مي صنعتي و بازارهاي كارهاي  اين افراد را از زادگاه خويش كنده و به سوي قطب
ساختمان يا بخشي از شهر كـه در   عبارت است ازتعبيري حاشيه نشيني به  .شوند مي به منظور گذراندن بهتر زندگي راهي شهرها

تراكم زياد جمعيت در واحدهاي مسكوني، فقـدان آسـايش الزم و خطـرات ناشـي از      ،راني، نارسايي عرضه خدمات درمانيآن وي
بودن و نيز  خيزرسد به تعبير ياد شده بايد اوصافي چون عدم امنيت، جرم  مي البته به نظر. شود مي ديده ،عوامل طبيعي نظير سيل

  .داضافه نموامن براي بزهكاران را  مامن و پناهگاه

                                                            
   )دانشگاه عالمه طباطبايي( دكتراي مديريت دولتي  *
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سـاختمان و يـا بخشـي از شـهر كـه در آن      « :دهـد  مـي  و مناطق حاشيه نشيني تعبيري به اين شرح ارائهها  از مفهوم زاغه آبرامز
ويراني، نارسايي عرضه خدمات درماني، تراكم زياد جمعيت در واحدهاي مسكوني، فقدان آسايش الزم و خطرات ناشي از عوامـل  

  . »شود مي ديده ،طبيعي
شكوهي در تحقيقي در اين مورد گفته است كه در كشورهاي در حال توسعه نظير ايران كه در يك مرحلـه خـاص انتقـالي قـرار     

  : از است، مراد از حاشيه نشيني در شهرها عبارت اند گرفته
  به ويراني، فرسوده و با تجهيزات ناقص در حاشيه شهرها از واحدهاي مسكوني رواي  منطقه )1
  هنگ فقر در منطقهتسلط فر )2
  مردم روستايي از جامعه شهرياي  جدايي گزيني توده )3
  شهركهاي چسبيده به شهر با مواد و مصالح كم دوام ساختماني )4
  مهاجرت و سكونت بخشي از مردم روستاها در حاشيه شهرها )5

شامل تمام كساني است كه در محدوده فضايي، اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي شـهر حضـور و       حاشيه نشين در نتيجه مفهوم
 !دان نتيجه با جامعه شهري هماهنگ نشدهمعيشت آنها از جامعه شهري كامالً متمايز است و در  سكونت دارند ولي نحوه اسكان و

   
  علل حاشيه نشيني

پس از بحث طوالني در مورد شهرنشيني ناهمگون در ايران » نشيني در تهرانآلونك «تحت عنوان در تحقيقي دكتر پرويز پيران 
و تفاوت فرايند شهرنشيني در ايران با غرب به مسئله مسكن نابهنجار يا حاشيه نشيني پرداخته و آن را يكي از مهمترين مسـايل  

كنـد كـه بـا     مي وي اشاره .دهند يم برنامه ريزي شهري كشورهاي جهاني، مهاجرت بي رويه و رشد غيرطبيعي شهري تشخيص
 اشـاعه داري جهاني در ايران رابطه ارگانيك ميان سه نوع زندگي شهري، روستايي و ايلي در ايـران از بـين رفـت و     نفوذ سرمايه
منجر به تمركز فوق العاده شهري در پايتخت و چند شـهر   موجودهاي  مدرن در كشور به دليل ناتواني زير ساخت يالگوي مصرف

اصالحات ارضي نيز فرايند مهاجرت را تشديد كرد و قشرهاي پائين جامعه براي حل مشـكالت مسـكن كـه ناشـي از      .ر شدكشو
  .تمركز شديد جمعيت و امكانات شغلي در تهران بود به مسكن نابهنجار و آلونك نشيني روي آوردند

  :علل زير موثر باشد از جملهتواند  مي در خصوص ايجاد پديده حاشيه نشيني علل مختلفيبه طور كلي 

  آمد خانوار و باال بودن بهاي زمين و هزينه ساخت و ساز رسمي و گراني اجاره بهادر سطح پايين -1
و شده سوي شهرها ه ن آن از زادگاه خويش و سرازير شدن آنها باموجب گريز ساكن) چيزي، نداشتن زمين مثل بي(دافعه مبدا  -2

  .دگرد حاشيه نشيني ميهاي  ي موجب پديد آمدن كانونهزينه باالي زندگي شهرسپس 
است كه موجب افزايش قيمت زمين شده و امكان خريد زمين توسط افراد كم در آمـد و كـم   ها  زمين عامل ديگر قطعه بندي -3

  .برند مي شود و ناچار به مناطق حاشيه نشين پناه مي بضاعت گرفته
زمينه براي ساخت و  ،منطقه بندي و توسعه نيابند ،صورت مناسبه اگر شهرها ب. ينفقدان منطقه بندي و كاربري نامناسب زم- 4

سـازي بـه كـاربري     هاي مناسب بـراي خانـه   زمين اگرهمچنين . خواهد آمد پديدساز غيرمجاز فراهم شده و محالت زاغه نشين 
  .بگيرندنشين شكل ريممكن است محالت فق ،صنايع و يا ديگر موارد كاربري اختصاص يابد

مهاجرت اعم از مهاجرت افراد از روستاها و شهرهاي كوچك به  .مهاجرت، از عوامل موثر در شكل گيري حاشيه نشيني است -5
  .باشد مي بزرگ و نيز مهاجرت افراد از هسته داخلي شهر به حواشي آنهاي  شهر

دولتـي   مسئول هاي عملكرد دستگاهو ها  يشخط محداقل در گسترش آن نقش و تاثير  ،در شكل گيري مناطق حاشيه نشيني -6
  .و عمومي را نبايد ناديده گرفت

  
  و شرايط زيستي حاشيه نشينان حاشيه نشينيهاي  ويژگي

هـاي   و مشـغول شـدن بـه شـغل    اي  در حقيقت با اختيار كردن زندگي حاشيهاند  عنوان حاشيه نشين شناخته شدهه مردماني كه ب
مخـتص  هـاي   چه در كنار يا در بطن شهر هستند، اما ويژگي آنان اگر .اند نيز براي خود رقم زدهرا اي  اي، سرنوشتي حاشيه حاشيه
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در بسـياري   .اين خصوصيات گاه از فرهنگ شهري سرچشمه گرفته و با فرهنگ روستايي خويش تلفيق شده است. به خود دارند
نيز به آن نقطـه   فرهنگ و گاه حتي شيوه معماري خويش را اند، آداب و رسوم، از موارد نيز هر دسته يا گروه از هر محلي كه آمده

  :كرداشاره  توان مي زير مواردبه  حاشيه نشينيهاي  لذا از مهمترين مشخصه. اند انتقال داده
  واحدهاي مسكوني روبه ويراني، فرسوده و با تجهيزات ناقص )1
  تسلط فرهنگ فقر و انعكاس آن در رفتار مردم )2
  جريانات شهريگوشه گيري مردم از  )3
  محله نيازهايمسئول به هاي  عدم توجه و بي اعتنايي سازمان )4

  :به شرح زير هستند مناطق حاشيه نشين قابل مشاهده در عموميهاي  از نگاهي ديگر، ويژگي
 

سيماي نامطلوب آن است كه احساس و وجدان و ديدگان آدمـي   ،عمده ترين نماد جهاني حاشيه نشيني :سيماي نامطلوب -1
وخم و كم عرض بـوده و معمـوال راه    معابر پرپيچ وها  گذرگاه. دهد مي نمايش راتخريب شده و فرسوده  يساختمانها و آزارد مي را

  .در مواقع بروز حوادث و خطرات وجود ندارد امنيت نشاني، اورژانس و پليس دسترسي خودروهاي امداد اعم از آتش
 
فاقد بهداشـت عمـومي و خصوصـي در حـد وانـدازه      ها  نشين حاشيه :پايين بودن سطح بهداشت عمومي و سالمتي -2

انباشـت  . استانداردهاي جهاني و حتي ملي هستند و اقدام عليه بهداشت عمومي و محيط زيست در چنـين منـاطقي شـايع اسـت    
ي و آلـودگي هـوا و   صـوت هاي  و عدم دفع بهداشتي آن، آلودگيها  و عدم جمع آوري آنها، جريان فاضالب منازل در كوچهها  زباله

  .غيره در اين محالت مشهود است
 
حاشيه نشيني شغل رسمي براي تامين معاش خود ندارند و چـون  هاي  اكثر خانواده :فقدان شغل رسمي و درآمد كافي -3

باشند به مشاغل كاذب و بعضا مجرمانه مثل دسـت فروشـي، كـوپن     مي اين افراد عموما فاقد مهارت وتخصص و سرمايه گذاري
بر حسب آمارهـاي موجـود درصـد    . آورند مي فروش مواد مخدر و مشروبات الكلي روي گري، زباله دزدي، خريد و فروشي، تكدي

  .باشند مي افراد اين مناطق فاقد شغلزيادي از 
 
خرده فرهنگهاي خاص مناطق كوچـك هـر    ،در مناطق حاشيه نشين :هاي خاص مناطق كوچك وجود خرده فرهنگ- 4

شوند و اين امـر و   مي اين فرهنگها بسيار دير جذب فرهنگهاي شهري .شود مي مشاهده ،ها كه قبال ساكن آن بودنديك از خانوار
مختلف اجتماعي، چون بهداشت و هاي  نيز فقر فرهنگي افراد از نظر فرهنگي و اجتماعي امكان نفوذ در انها را براي اجراي برنامه

  .سازد مي تنظيم خانواده و غيره مشكل
 
هاي اقتصـادي   از عوامل گرايش به اعتياد، فقر، بيكاري، فقدان برنامه صحيح جهت پر كردن اوقات فراغت، نابرابري :تياداع -5

قابـل رؤيـت    ،نشين بسياري از اين عوامل معموال در مناطق حاشيه .توان نام برد مي و اجتماعي و در دسترس بودن مواد مخدر را
است و بدان جهت اعتياد به مواد مخدر در بين جوانان اين مناطق و همچنين خريد و فـروش مـواد افيـوني روز بـه روز افـزايش      

 .يابد مي
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  حاشيه نشينيهاي  پراكندگي جغرافيايي مكان
پسـت و اغلـب   هـاي   شـهري، در زمـين  ، در بـدترين نقـاط   ...ها در هر شكل خاص مانند زاغه، آلونك، كپر، گود و  حاشيه نشيني

تخليه و تجمع زبالـه در اطـراف راه   هاي  فاضالب، محلهاي  غيرقابل استفاده و ناهنجار داخل يا در كنار شهرها، مسيل ها، كانال
ين تـر  ظر جغرافيايي كثيف ترين و متـراكم آجرپزي و در نقاط جنوبي شهر كه گاه از نظر شيب طبقاتي و گاه از نهاي  آهن و كوره

آنـان بـا   . مكـان آنهـا موثرنـد    تعيينگاه بورس بازان، دالالن و واسطه گران سودجو در اين . اند نقاط شهري هستند، مستقر شده
  .تا بعدا منافع خود را تامين نمايند كنند مي مورد نظر خويش هدايتهاي  سوءاستفاده از اين افراد آنها را به مكان

  
  مسكن حاشيه نشينان وضعيت

 .حداقل سرپناه با كمترين تأسيسات و تجهيزات ممكن تصور كنـيم، بسـياري از حاشـيه نشـينان فاقـد آن هسـتند       رااگر مسكن 
همـان  (متـروك، گـرگين   هـاي   كـوره  ،حلبي، كپر، چادرهاي  مساكن حاشيه نشينان در شهرها و مناطق مختلف به صورت اتاقك

خواب با مصـالح اوليـه نامتعـارف و بـه نحـوي ناپايـدار و       هاي  يا اتاق) درختديوار با مصالح ساختماني و سقف با حصير و برگ 
  .هستند ين شهري و روستايي يا محلكبايد گفت كه تلفيقي از مس مراكزاز نظر فرم و نوع و شكل اين . اند نامقاوم ساخته شده

  
  ساختار جمعيتي مناطق حاشيه نشين

درصد رشد بااليي نسبت به ساير مناطق شهري بوده و افـراد زيـادي متشـكل از    مناطق حاشيه نشين داراي بعد خانوار، تراكم و 
طبق يك نمونـه بررسـي شـده در    . كنند ايي محدود و زير يك سقف زندگي ميپدر، مادر، فرزندان و گاه بستگان نزديك، در فض

حالي كه طبق ميانگين اسـتاندارد، اتـاق    رد. كنند مي مترمربع زندگي 5/2درصد از اين خانوارها در يك اتاق با زيربناي  63ايران 
  .»مترمربع ساخته شود 5/18بايد با زيربناي 

بـه   غالبـا ازدواج آنان نيز در سنين پـائين و  . تركيب جمعيتي اجتماعات اكثراً از گروههاي سني نوجوان و جوان تشكيل شده است
  .شود مي درون همسري بوده و جدايي در بين آنان به ندرت ديده صورت

  
  وضعيت بهداشت و خدمات رفاهي حاشيه نشينان

مناطق حاشيه نشين از نظر تأسيسات و تجهيزات بهداشتي و خدماتي داراي وضعيت نـامطلوب و كيفيـت پـائين محـيط زنـدگي      
اصـلي  هـاي   خرند و گاه با شكستن لولـه  مي و گاهي آب را نددر برخي از اين مناطق مردم از نعمت آب آشاميدني محروم .هستند

در محـل  هـا   ت و زبالـه اتوالتهاي روباز و غيربهداشتي، محيط آلوده بـه كثافـ  . پردازند مي كشي محل سكونت خويش هر به لولهش
و هـا   پر از گل و لجـن بـوده و آب خيابـان   ها  در زمستان كوچه. ستاها  بيماريمناسبي براي شيوع انواع  محيط ،اسكان اين قشر

فاقد سيستم فاضالب بوده و پايين بودن سطح فرهنگ و سواد امكـان اسـتفاده از   ها  خانه .شود مي به اين مناطق سرازيرها  كوچه
  .صحيح بهداشتي را به آنان نمي دهدهاي  روش
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  كيفيت آموزش و فرهنگ در جوامع حاشيه نشين
آنان اغلب افراد غير آشنا را به جمـع خـود   . بايد گفت كه حاشيه نشينان داراي منشأ روستايي هستند  در مورد فرهنگ اين جوامع

همچنين داراي همبستگي و تجانس بسيار عميقي در موارد مشترك مانند امـور مسـكن هسـتند و در ايـن مـوارد      . راه نمي دهند
اعتقـاد زيـادي   و ناماليمات زندگي به سرنوشـت  ها  ي با سختيهمچنين به دليل عدم تواناي. كنند مي سازمان يافته عملو متحد 
صورت خالصه بيان كرد كه اغلب اعضاي خانواده آنها بـراي تـأمين معـاش مجبورنـد     ه توان ب مي در مورد كيفيت آموزش. دارند

بـود تـأمين اجتمـاعي    علت دوري از مناطق شهري و امكانات آموزشي و نه ب و بخش زيادي از شب و روز خود را به كار بپردازند
  .برند مي بسياري از ايشان از بيسوادي زياد به علت فقر مادي و فقر فرهنگي رنج

  
  در جوامع حاشيه نشين اشتغال وضعيت

توانـد   مـي  به طور كلي در ميان جوامع حاشيه نشين كم كاري و بيكاري پنهان رواج دارد كه علت آن در كشورهاي توسعه نيافته
بخش سوم اقتصاد و كاهش يافتن رشد و توسعه در بخش كشاورزي و صنعتي باشد كه در نهايت به  يا ناهماهنگ رشد ناهمگون

چشـم نـواز   زرق و بـرق   اجتمـاعي و  -عوامل فرهنگي البتهو انجامد  مي مهاجرت روستائيان به شهرها براي يافتن كاري مناسب
به معموال در اين جهت نيز يه جمعيت شهري و عدم توليد مشاغل مولد به علت رشد بي رو اما. بي تأثير نيستدر اين امر شهري 
بـا  . هسـتند  خورند، به عبارتي نه راه پس دارند و نه راه پيش و مجبور به انجام دادن مشاغلي چون كارگري ساختمان مي در بسته

دست فروشي،  مانندمشاغل كاذب  كارگري ساختمان يا مانندتوجه به رشد ناموزون بخش سوم اقتصاد و توسعه مشاغل خدماتي 
در نهايـت درصـد    ،دوره گردي يا سيگار فروشي يا مشاغل انحرافي چون توزيع و قاچاق موادمخدر يا ساير مشاغل انحرافي ديگر

 .يابند مي كمي از اين افراد به مشاغل مفيد دست

  
 تهديد امنيت اجتماعي بر ينشين حاشيه اثر

وجود تعداد زيادي افراد نيازمند و بيكار، سطح  ،ارتكاب جرم هستند، فقدان نظارت امنيتي كافيها جزء مناطق مستعد  نشين حاشيه
ن به راحتي در آنجا پناه اشود مجرم همه باعث مي ،پايين سواد، فقدان روشنايي كافي در معابر و وضعيت جغرافيايي بعضي مناطق

نشـين بـا    جوانـان حاشـيه  . خيـز خواهنـد مانـد    اين مناطق بالقوه جرم ،دساز وجود داشته باش گيرند و تا زماني كه اين عوامل زمينه
با توجه به فقدان تخصص و آموزش كافي، عمدتاً به كـار  . شوند تا كاري دست و پا كنند روزها عازم مركز شهر مي ،فرهنگ ويژه

هاي  فعاليت هين ترتيب به صورت زائدپردازند و به ا مي … ن تره بار ويداكار در مي دستفروشي، پهن كردن بساط، سيگار فروشي،
به عنوان . كنند مي سوي جرم عمله اين مشاغل غير تخصصي و زائد خود به عنوان يك عامل سوق دهنده ب. آيند مي شهري در

 ديگر جـرائم  جمله از. اند همثال در يك مطالعه مربوط به مشاغل افراد معتاد، همة افراد نمونه مشاغل كاذب و غير تخصصي داشت
  .باشد مي وجود دارد بروز بيماريهاي تناسلي و ايدز،ها  در حاشيه نشين كه مطرح

احساس ناامني در محله، تنها به دليل جرايم خشونت آميز نيست بلكه نابهنجاريها و رفتارهاي اخالل گرانه چون اعتياد، ولگردي، 
به نوبه خود زمينه رواج گسترده جرايم  هستندگذشته از اينكه عامل اصلي ترس و احساس ناامني عمومي  ،تكدي گري و سرقت

از ساختمان بشـكند و همچنـان تعميـر نشـده رهـا گـردد بـه زودي كـل         اي  طوري كه اگر پنجره همان. نمايند مي را نيز فراهم
 .ساختمان منهدم خواهد شد

. صورت پذيرد مناسب برخورد يز بايد به محض شكسته شدن اولين هنجار فورا با هنجار شكنبراي پيشگيري از انهدام اجتماع ني
موضوع حاشيه نشيني يكي از معضالت شهري است كه از حيث بستر قرار گرفتن براي ارتكاب جـرايم مـورد توجـه كارشناسـان     

مـورد   ،افتـد  مـي  ار بيشتر از ساير مناطق اتفاقبسياي  كه جرايم در مناطق حاشيه اين. است خقوقي و قضايي و جرم شناسان بوده
 از حـداقل امكانـات و   نشيني، نوعي سكونت است كه در آن افراد در مناطق مجاور شهر اقامت دارند و  پذيرش همه است حاشيه

نواحي مجاور هاي اقماري در  به اين دليل كه شهرك ،شود اند البته بايد گفت قيد مجاور شهر در مواردي نقض مي بهره خدمات بي
مانـد فقـدان    مـي بـاقي  چـه   بـه ايـن ترتيـب آن    .ها بين نواحي شهري جـاي گيرنـد   نشين حاشيه تا شود باعث ميبه تدريج شهر 

شـود برخـي منـاطق درون     ايـن امـر باعـث مـي     .برخورداري از حداقل امكانات و خدمات شهري براي ساكنان اين مناطق است
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توان گفت حاشيه نشين فردي است مهاجر يا غير مهـاجر كـه بـه     مي .ها تلقي شود نشين جغرافيايي شهر جزئي از حاشيه همحدود
در  ،مالي توانمند و طبقه و فرهنگ اجتماعي متناسب با طبقات و فرهنگ متعارف شـهري هاي  دليل فقدان تخصص و نبود بنيان

 .حاشيه واقع شده است

  
هـا   كمتر به دليل عوامل جاذب شهري، زادگاه خويش را ترك كرده و به شهراين افراد بيشتر به علت عوامل رانش زادگاه خود و 

نها به دليل عدم تطبيق با محيط شهري از يك سو و بر اثر عوامل پـس ران شـهري از سـوي ديگـر از محـيط      آ. آورند مي روي
 ،گزيننـد  مـي  از شهر سكنيهايي  به هم پيوسته و يا جدا از يكديگر در قسمتهاي  كانون درشوند و به تدريج  مي شهري پس زده

به صورتي كه محل سكونت و نوع مسكن آنها با محل سكونت متعارف شهري مغاير بوده و مالكيت آنهـا غالبـا غصـبي اسـت و     
حاشـيه نشـيني مشـكالت اجتمـاعي      .دارنـد  تفاوتهمچنين اين افراد از نظر وضعيت فرهنگي و اقتصادي نيز با جمعيت شهري 

شهرها بـه لحـاظ تقاضـا    اي  وجود حاشيه نشينان در مناطق حاشيه. سازد مي تشديد كرده و آنها را گسترده ترموجود در شهرها را 
ميـانگين  شود و يا اينكـه   مي تواند موجب افزايش فشار بر منابع موجود در اين زمينه مي براي استفاده از منابع آموزشي و پرورشي

و معضـالت اجتمـاعي   هـا   بـا پديـده  اي  صورت بنيادين و ريشهه برنامه ريزي و بچناچه بدون . دهد مي بي سوادي را افزايش نرخ
  .برخورد نشود موجب پيدايي آنها در شكل و شمايل ديگر خواهد شد

  
 در مناطق حاشيه نشين مجراي در بسترسازي وقوعتاثير محيط زندگي 

اين امر به اثبات رسيده و در حال حاضر جرم . دارد قطعا محيط اعم از محيط اجتماعي و محيط زندگي در وقوع جرم تاثير بسزايي
و نظريات و نتيجه تحقيقات انجام شده مبين تـاثير گـذاري   اند  شناسان، جامعه شناسان و حقوقدانان آن را مورد پذيرش قرار داده

  :رتند ازعبا حاشيه نشينيپديده اعمال مجرمانه يا بزهكارانه بعد از شكل گيري . باشد مي محيط در وقوع جرايم
 
از جملـه فقـر و نيـاز مـالي،      ؛انـد  سرقت از جمله جرايم عليه اموال است و جرم شناسان عللي را براي آن برشـمرده  :سرقت -1

اين افـراد   معموال. توان در مناطق حاشيه نشين مشاهده نمود مي بيشتر علل ياد شده را. كينه و حسد ،بيكاري، اعتياد، انتقامجويي
در مناطق حاشيه نشين سرقت بـرق، آب و گـاز و تلفـن نيـز شـايع      . نمايند يا متوسط شهر اقدام به سرقت ميمرفه هاي  در محل

و ها  چون اين مناطق خصوصا در مراحل اول شكل گيري فاقد خدمات فوق هستند به نحوي از انحاء و با انجام سيم كشي .است
) اعم از مسكوني، صنعتي، تجاري و خـدماتي (ترين محل ممكن  يكپنهاني به سرقت آب، برق، گاز و تلفن از نزدهاي  لوله كشي

  .نمايند مي اقدام
 
تعارض خرده فرهنگها، خصومت و اختالفات ديرينه، سودجويي و تحصيل اموال، جريحه دار شدن غيرت و آبرو و  :قتل عمد -2

. باشـد  مي قابل رويتاي  روشني در مناطق حاشيهاين علل و عوامل به . باشد مي اتفاقي و اعتياد از جمله علل وقوع قتلهاي  نزاع
 بـه وقـوع  انـد   گيرد يا توسط كساني كـه در ايـن منـاطق زنـدگي كـرده      مي اتفاق افتاده يا در اين مناطق صورتهاي  بيشتر قتل

  .پيوندد مي
 
ن از روستاها امهاجرن اين مناطق معموال اچون ساكن .باشد اي مي از جرايم شايع در مناطق حاشيه :دسته جمعيهاي  نزاع -3

شده  ثجزئي حادهاي  گزينند و در مواقعي به سبب درگيري مي باشند و معموال در يك محل و در نزديك هم سكني ميها  و ايل
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 از منازعـه كننـدگان  اي  مي شدن عـده خدسته جمعي شديدي كه معموال منجر به كشته و زهاي  نفر و حتي كودكان نزاع بين دو
  .دهد مي شود، رخ مي
 
: قانون مجازات اسالمي چنين مقرر داشـته اسـت   688ماده  :تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست -4
از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشـاميدني آلـوده، دفـع     ،هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود«

و كشتار غيرمجاز دام، ها  يختن مواد مسموم كننده در رودخانه، زباله در خيابانغيربهداشتي فضوالت انساني و دامي و مواد زايد، ر
ن چنانچـه  اباشد و مرتكب مي ممنوع ،هاي فاضالب براي مصارف كشاورزي استفاده غيرمجاز فاضالب خام يا پس آب تصفيه خانه

در منـاطق حاشـيه نشـين،    . »شـد  مطابق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يكسـال محكـوم خواهنـد   
رها شده، جدول كشي و كانال كشي مناسبي جهت هدايت اين آبهاي كثيف وجود ندارد و اين آبها در ها  فاضالب منازل در كوچه

خدمات شهري مثل جمع آوري و دفع زباله به آن شكلي كه در داخل شـهرها وجـود دارد در ايـن    . در جريان استها  سطح كوچه
كشـتارهاي  . شـود  مي شود و فضوالت آن در منزل و محله منتشر مي نمي شود و در برخي از منازل احشام نگهداريمناطق ديده 

گيرد و همه اين موارد از مصاديق تهديد عليه بهداشت عمومي و محيط زيست  غيرمجاز و غير بهداشتي در اين مناطق صورت مي
و نيـز  هـا   مثـل مغـازه  اي  بهداشتي در اماكن عمـومي منـاطق حاشـيه    همچنين تخلفات. باشد كه قابل تعقيب كيفري هستند مي

  .دنباش مي از همين نوع ،صوتي و آلودگي هوا كه در اين مناطق مشهود استهاي  آلودگي
 
توزيع مواد مخدر در اين مناطق به راحتي امكان پذير است  :اعتياد و خريد و فروش مواد مخدر و مشروبات الكلي -5

ن ايـن  افقر علمي و آگاهي ساكن به دليل. و آن هم ناشي از احساس امنيتي است كه توزيع كنندگان اين مواد در آن مناطق دارند
واد مخدر در اين مناطق مناطق و بيكاري وسيع و جهت رهايي يافتن مقطعي از برخي فشارهاي روحي و غيره ميل به استعمال م

و يـا مكـان و   انـد   برخي از جوانان بيكار و حتي نوجوانان شغل و حرفه خود را خريد و فروش مواد مخدر قرار داده. باشد مي بيشتر
 .آيند مي دهند و از اين راه به كسب سود نائل مي وسايل استفاده از آن را در اختيار متقاضيان قرار

  
 از حاشيه نشيني ناشيهاي  عمده ترين آسيب

  كودكان بحث 
دنياي كودكانه  از زندگي و برند و مي از سوء تغذيه رنج  باشند كه مي كودكان ،بيشترين قربانيان اين زندگي حاشيه نشيني اولين و

از تحصـيل   ،دليل وارد شدن به بازار كار و عدم دسترسي بـه مـدارس وعـدم توانـايي مـالي     ه اين كودكان ب. خود لذتي نمي برند
بنـابراين اشـتغال بـه كـار عامـل      . يابند مي محروم شده و يا درصد ناچيزي از آنان به مقطع ابتدايي و يا راهنمايي و دبيرستان راه

  ). 1ص، 1388، آرمان( رود مي در كودكان شاغل اين مناطق به شماراي  مدرسههاي  در ادامه تحصيل و آموزشاي  بازدارنده
  
  له مسكن سئم

يكي از عمده تـرين ايـن   . نشيني، مسائل جديد و خاصي را در زندگي و در روابط انسانها به وجود آورده استز افزون شهررشد رو
از  ،كند مي آسايش ساكنان را فراهم تجهيزاتي كه مراتب رفاه و سيماي مسكن و). 1 :1369 ،طالقاني( باشد مي مسكن ،مشكالت

در مناطق شهري متعلق به ها  غير استانداردترين خانه ترين و نامتعارف ،به همين دليل. شود مي وضع اقتصادي صاحبان آنها ناشي
  ).222ص، 1385، نقدي( استها  نشين حاشيه

  
  مسئله اقتصاد

مشـاغل كـادب نظيـر     ،ساختار شغلي مردان در مناطق حاشيه نشين كارگري، مشاغل آزاد، رانندگي، مغازه داري، دسـت فروشـي  
سـياه   ،ناسالم ،كاذب ،اشتغال غير قانوني ،طور كليه ب. است داللي بر سر چهار راهها كوپن فروشي، سيگار فروشي، دستفروشي و
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نشيني در بطن خود نوعي حاشيه نشيني اقتصـادي بـه معنـي     معموالً حاشيه. در ميان ساكنان حاشيه نشين غلبه دارد ،زيرزميني و
  ).223ص، 1385، نقدي(دارد  در پياقتصاد شهري را رسمي ش غير رسمي و عدم جذب در نظام اشتغال در بخ

  
  بافت چند قوميتي 

پراكنده هاي  حتي نزاع ها و تعارض وها  باشد وهمين وضع موجب تنش مي مناطق حاشيه نشين داراي بافت و تركيب چند قوميتي
  ).221ص، 1385، نقدي( قومي در اين مناطق شده است

  
  اجتماعي هاي  نارضايتي

ـ  هاي  اصوالً محله. بسيار پائين استها  ميزان رضايت از خدمات رساني شهرداري در اين محله رو در  طـور خـود  ه حاشيه نشـين ب
خـود را موظـف بـه تـامين      داري نيـز مسـئوالن شـهر   د لذا فاقد تاسسات زير بنايي بـوده و نگير مي بدون برنامه شكلهاي  زمين

دور بودن از  حتي در صورت تمايل مسئوالن، تامين تاسيسات زيربنايي اين مناطق به علت پراكندگي و تاسيسات آن نمي دانند و
دانند لذا از كمبـود خـدمات    مي از طرفي چون محالت حاشيه نشين خود را جزئي از شهر. بسيار گران و مشكل است ،بافت اصلي
  ).225ص، 1385، نقدي( ن محالت احساس نارضايتي دارندرساني به اي

  
  حاصل از حاشيه نشيني هاي اجتماعي آسيب

، فحشـاء، اعتيـاد،   ياجتماعي چون سرقت، قتـل، قاچـاق، خودكشـ   هاي  نابهنجاري شكالآسيب شناسان اجتماعي، همه ا زعمبه 
اجتماعي است كه بر روابط فرد هاي  ختالل، معلول ناسازگارييا اچه در زمره بيماري  نظاير آن، چه به مثابه انحراف و الكليسم و

خريـد و   فقـر و بيكـاري، اعتيـاد و    ناشي از آسيبهاي اجتماعي. دنياب مي و در مناطق حاشيه نشين نمود بيشترياند  و جامعه حاكم
 يني، نمـودي از آسـيبها و  توان گفـت كـه حاشـيه نشـ     مي ازاين رو. درگيري بسيار زياد است مخدر، ولگردي، دعوا و فروش مواد

. در مناطق حاشيه نشين اسـت  بحرانياجتماعي هاي  فروش مواد مخدر يكي از مسائل و آسيب اعتياد و. انحرافات اجتماعي است
كه چهره بسياري از ساكنان اين مناطق به ويـژه جوانـان بـه اعتيـاد      دريافتتوان  مي مناطق  همچنين با مشاهده ميداني در اين

. كنند مي يا چه كساني آن را توزيع ست وا توزيع و مصرف مواد مخدر كجاهاي  دانند كه محل مي در اين مناطق همه .آلوده است
آسيب شناسي اجتمـاعي ايـن منـاطق اسـت بـه      هاي  ولگردي و بزهكاري، يكي ديگر از جلوه همچنين دعوا و درگيري جوانان و

در مراتب بعدي در  .بارز آسيب شناسي مناطق حاشيه نشين استهاي  از جلوه ،طوري كه ولگردي، خشونت و تنش گرايي جوانان
» شـهري  روسـتايي و «به دو نظـام فرهنگـي    يحاشيه نشين. سرقت نيز وجود دارد فحشاء، دزدي و اين مناطق، الكليسم، فساد و
يختگي از نظـام ارزشـي پيشـين    در حاشـيه بـودن بـه گسـ    . نداردكامل تمايل  به هيچ يك، تعلق و ،وابسته است و در عين حال

آورد كه عـالوه   مي پديدشود و نوعي عدم انسجام و همبستگي را  مي واحساس رهايي نسبي از يوغ كنترل اجتماعي شهري منجر
  ).226ص، 1385، نقدي( شود مي اجتماعي، سبب اختالل در نظم و امنيت عموميهاي  بر افزايش استعداد و قابليت رشد آسيب

  
  زندگي حاشيه نشينيمشكالت ساير 

مسـائل   ،براي نظام شهري ايجاد كند واز سوي ديگـر در حاشـيه مانـدن    را مسائلي تواند تهديدها و مي حاشيه نشيني از يك سو
 مهمترين مشكالت زندگي در محالت حاشـيه نشـين عبارتنـد از بـي كـاري و     . دارد در پيبراي ساكنان اين مناطق را اي  عديده

فرهنگـي   مسكن مناسب، محيط بـد اجتمـاعي و   كمبود درآمد، نداشتن خانه و ست خانوار، مشكل مالي ونداشتن شغل دائم سرپر
تفريحي براي فرزندان، انحرافات اجتماعي زيـاد از جملـه اعتيـاد،     -اين محالت، عدم رسيدگي شهرداري، كمبود امكانات رفاهي

  ... نبود امنيت به ويژه براي دختران و
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 مشكالت محالت حاشيه نشين به مواردي نظير آسفالت نبودن كوچه ها، كمبود بهداشـت و  مسائل و نهمچنين در بيان مهمتري
 چنـد قـومي   تـراكم جمعيتـي، بافـت روسـتايي و     وها  محله، كمبود امكانات رفاهي، شلوغي محلههاي  نبودن فاضالبيده سرپوش

  ).16ص، 1385، نقدي(توان اشاره نمود  مي

  
  

  حاشيه نشينانو مطالبات انتظارات 
بـي تـوجهي   و انتظارات حاشـيه نشـينان را در چهـار محـور عمـده      ها  توان خواسته مي از بررسي منابع گوناگون در اين مقوله

  .تقسيم كرد بيكاريو  امنيت، مقوله مسكن، مسئوالن
هـر خـانواده و    جمعيتبه طور خالصه داشتن سرپناه و مسكن ارزان قيمت و مقاوم و با مساحت مناسب به نسبت  :بعد مسكن

  .دولتهاي جهان سوم توانايي برآورده كردن اين نيازها را ندارندمعموال  ،با محيط مناسب
ن و پخـش كننـدگان موادمخـدر و سـاير     اجمـع آوري اراذل و اوبـاش و مجرمـ   ) شـرافتمندان (ساكنان اين مناطق  :بعد امنيت

  .باشند مي خواستاررا عوامل ناامني و مبارزه با جرايم سازمان داده شده براي كنترلانحرافات و حضور مؤثرتر و قاطع نيروي پليس 
داشتن شغل مناسب و شرافتمند و باثبات، از آرزوهـاي  . يكي از مهمترين علل مهاجرت روستائيان به شهرها است :بعد بيكاري

خـدمات مشـاغل كـم    يعني اشاره شد با توجه به رشد بي رويه و غيرمنطقي بخش سوم اقتصاد كه زيرا همچنان . باشد مي ايشان
موارد ياد شده بـه نظـر    .توان نام برد مي را ...و درآمد و بي ثباتي همچون كارگري در بخش ساختمان، دوره گردي، تكدي گري 

  .مله ايران استتهيه كننده عمده ترين مشكالت پيش روي ساكنان اين مناطق در جهان از ج
  

 ي براي جلوگيري از گسترش حاشيه نشينيـيكارهاـراه

 با توجه بـه بخش  در اين. گرفتمورد بررسي قرار ، و مشكالت حاشيه نشيني در جوامع شهريها  قبلي شاخصههاي  در بخش    
 ختـه ، پرداحاشـيه نشـيني   بـراي كـاهش مشـكالت   ي مانند مسكن و مسائل حقوقي به ارائه راهكارها و پيشـنهادهاي  يزمينه هاي

مشاهدات ميداني مطالعات و مبتني بر واقعيات برآمده از  عمدتا ي مورد اشاره،راهكارها و پيشنهادهاشايان ذكر است كه . شود مي
  .هايي از آنها اشاره خواهد شد ت كه در ضمن بحث به نمونهاسشهري مناطق در 

يكـي ريشـه يـابي مشـكالت      :حاشيه نشيني بايد به دو اصل توجه داشتجلوگيري از گسترش راهكارهاي در زمينه به طور كلي 
 .پديده اجتماعي اينو گسترش  شاجتماعي نظير حاشيه نشيني و ديگري برنامه ريزي براي بر طرف نمودن موانع و عوامل پيداي

ار داد و بـا برنامـه ريـزي جـامع و     را مورد بررسي قـر ها  بروز علت در برخورد با پديده حاشيه نشيني بايد به جاي توجه به معلول،
 آن كـه بنابراين امكان از بين بردن اين معضل اجتماعي وجـود دارد بـه شـرط     .علمي براي بر طرف كردن اين پديده تالش كرد

هـاي   اختالف سطح توسعه در زمينـه  .شود انگاريظاهري و يا ساده  شناخت و برنامه ريزي علمي جانشين برنامه ريزي مقطعي،
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گسترش  و اجتماعي و فرهنگي ميان شهر و روستا يكي از عوامل عمده مهاجرت روستاييان به شهرها و در نتيجه بروز ،اقتصادي
پديده حاشيه نشيني است و تا زماني كه اين اختالف سطح از بين نرود، همچنان مهاجرت از روستا به شهرها و نيز ايجاد مناطقي 

  .خواهد يافتبه نام حاشيه ادامه 
بردن اختالف سطح ميان روستا و شهر بدين معنا نيست كه روستاها به شهر تبديل شوند و يا همه امكاناتي كه در شهرها  از بين

موجب اين اختالف سطح گرديده در معياري معقول و مناسب  خاصي كه وجود دارد بايد در روستاها فراهم شود بلكه بايد امكانات
 .هاي انبوه آنان به شهرها شود روستاييان در روستاها و نيز مانع مهاجرت يماندگاردر روستا ايجاد شود تا موجب اقامت و 

چهار گانه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي اولويت بايد با روستاها باشد تا اختالف سطح توسعه از بين برود و هاي  در زمينه
ـ   مـي  كشورمان به سطحي برابر دست يافتيم آنگـاه ياد شده ميان شهرها و روستاهاي هاي  پس از اينكه در زمينه طـور  ه تـوانيم ب

در صورت محقق شدن اين هـدف، روسـتاييان نيـازي بـه      .مساوي شهرنشينان و روستاييان را از امكانات توسعه بهره مند سازيم
ي راهكارهـا شيه نشين جهت پيشگيري و كاهش جرم در مناطق حابا توجه به موارد فوق،  .به شهرها نمي بيننداي  مهاجرت توده

  :توان مد نظر قرار داد مي زير را

برخي امكانات و تسهيالت و سعي در تطبيـق منـازل و محـالت بـا اصـول و معيارهـاي        يارتقاء كيفيت سكونت از طريق اعطا -1
ستگاههاي توجه به توجيه اقتصادي و درآمدزايي براي د ياسرمايه گذاري در اين مناطق بدون هيچگونه چشم داشت . شهرسازي

 .ها صورت پذيرد مربوط از جمله شهرداري

در اين مناطق كه امكان دسترسي آسان و فوري پليس و نيروهاي انتظـامي و امنيتـي و    عادي و ويژههاي  احداث معابر و گذرگاه -2
 .امداد مثل خودروهاي آتش نشاني و اورژانس و غيره را فراهم نمايدهاي  اكيپ

تجربه نشان داده كه در مكانهاي تاريك امكان ارتكاب جرم از جمله سـرقت و جـرح و   . و معابرها  ايجاد روشنايي كافي در كوچه -3
در ارتكاب جرايم ذكر شـده خواهـد    عامل بازدارندهقتل بيشتر از مكانهاي روشن است و وجود روشنايي كافي در اين مناطق خود 

 .بود

تشكيل شناسنامه براي نامبردگان و تحـت كنتـرل قـرار دادن آنهـا از      ن سابقه دار اين مناطق وال و اوباش و مجرمذشناسايي ارا -4
 .طريق احضارهاي اتفاقي به مراجع انتظامي

و حضـور   ثابت باال بردن ضريب امنيتي مناطق ياد شده توسط مراجع انتظامي و امنيتي از طريق ايجاد كالنتريها و مراكز انتظامي -5
 سيار در محالت و معابرهاي  مرتب گشت

مجوزهاي الزم و سپس  سايري سريع مراكز صنفي فاقد مجوز و پروانه كسب و الزام آنها جهت اخذ مجوز و پروانه كسب و عطيلت -6
نظارت كامل و دقيق نسبت به فعاليت مراكز ياد شده و برخورد قاطع با افراد متخلـف توسـط واحـدهاي امـاكن عمـومي نيـروي       

 انتظامي

زمينـه سـازي   مسكن بد و كثيف در كه ثابت شده  بر اساس تحقيقات(جود در اين مناطق زيباسازي ظاهر ساختمانها و بناهاي مو -7
 )وقوع جرم تاثير داردبراي 

  و فرهنگ سازي و آموزش آنان نشين ن مناطق حاشيهاايجاد فضاهاي تفريحي و فراغتي سالم جهت پركردن اوقات فراغت ساكن -8
و محـيط زيسـت از منـاطق حاشـيه نشـين و جلـوگيري از اقـدام عليـه          كارشناسان بهداشت و سر زدهاي  دورهبازرسي و نظارت  -9

 بهداشت عمومي و محيط زيست

جرم شناسان به ويژه جامعه شناسان، حقوقدانان و  مشورتي و تاييد مهم شهري از نظرهاي  و پروژهها  و برنامهها  در تصويب طرح -10
 .استفاده شود

 .هستندرواج نيافته ولي مستعد حاشيه نشيني ها  هنوز حاشيه نشيني در آنپيشگيري و كاهش جرايم در مناطقي كه شناسايي،  -11
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 حاشيه نشيني معضلمختلف مرتبط با هاي  وزهحرد ساماندهي با توجه به ـمعرفي راهب

 حوزه مسكن 

. استيكي از عوامل اصلي گسترش حاشيه نشيني عدم توجه به اقشار كم درآمد در برنامه ريزي كالبدي در بخش مسكن شهري 
شكل گرفتـه  اقتصادي  -ساختار اجتماعيبافت سنتي و دراز مدت و توسعه درونزا و تغيير   از اين رو بايد با تدوين و اجراي برنامه

  .از جمله مسكن پرداخت شهرياي  جامعه و برنامه ريزي شهري و مسكن به اصالح بافت فضاهاي حاشيهدر 
  

 حوزه مسايل حقوقي 

. موجب مشكالت حقوقي شده اسـت ها  ن، عدم احراز مالكيت، تصرف زمين و عدم هماهنگي سازمانمسئله مالكيت زمين و مسك
موجـب رسـميت   هـا   بدون توجه به ابعاد ديگر و نظر ساير سـازمان  ،نااقدام يكسويه اداره ثبت و صدور سند مالكيت براي متصرف

  .ن مي شودامتصرفبه اقدامات بخشيدن 
  

  حوزه مسايل مديريتي و خدماتي
، موجـب نابسـاماني  ...  عدم ارائه خدمات توسط شهرداري و در عين حال ارائه خدمات توسـط ادارات ديگـر از قبيـل اداره بـرق و    

گيران  گيري بعدي و سر در گمي تصميم ميمكه خود مشكالت تص و ناهماهنگي مديريتي در اين مناطق مي شود توسعه نامتوازن
  .داشتو سياست گذاران را به دنبال خواهد 

   
 حوزه مسايل زيست محيطي

ناكـافي  مناسب و فضاي نانبود شبكه فاضالب، رهاسازي زباله، غيربهداشتي بودن مسكن، نداشتن تهويه و سرويس بهداشتي     
از ديگـر نارسـائيهاي موجـود در منـاطق      ... ، تراكم باالي جمعيت، مصالح نامرغوب در ساختمانهاي مسـكوني و و غير استاندارد

  .اي مي باشد حاشيه
  

  حوزه اجتماعي و فرهنگي
پذيراي ناهنجاريهـا و  ، درون و حاشيه شهرها درجمعيتي ناهمگون و شكل گيري جزيره هاي فقر  باسكونت گاه هاي غيررسمي 

 نـه تنهـا ضـرورتي برآمـده از ارزشـهاي      اين افـراد بدين ترتيب پرداختن به مسأله اسكان . هستندبرانگيزاننده آسيبهاي اجتماعي 
در تحليل انحرافات اجتماعي بايد بـه مسـائل از ابعـاد    . اعتقادي و انساني است بلكه سازگار با منافع اجتماعي و توسعه ملي است

 :شودبايد به نكات زير توجه  در اين زمينه از جمله. مختلف توجه نمود
 بررسي علل انحراف در ابعاد فردي و اجتماعي  
 ها توجه به وجود خرده فرهنگ  
  به كنترل اجتماعي در جامعه و خانوادهتوجه  
 هاي آن توجه به امكانات موجود در جامعه و محدوديت  

ضابطه و ناهنجار، رشد  بي، افزايش ساخت و سازهاي يشهر و نقشه بندي علميتوسعه بي رويه و نبودن طرح ريزي  در نهايت،
از ...  ن وناسـاك  اغلببي رويه جمعيت، عدم تناسب بين امكانات موجود و نيازها، ناهمگوني فرهنگي، وضعيت نامناسب اقتصادي 

  .ديگر ويژگيهاي مناطق حاشيه نشين است
 

 :قابل طرح ريزي است مدت كوتاهو  بلندمدتبراي رفع معضل حاشيه نشيني دو استراتژي به اين ترتيب 
 هايتوسـعه و تغييـر بنيـادين سـاختار     زمينـه مدت در درازبدون استراتژي  بايد گفت كه )استراتژي بلندمدت(در مورد گزينه اول 

كاستن از جـذابيت  به توليد و  اقتصاد ملي گرايش در اين راستا ؛اقتصادي جامعه نمي توان معضل حاشيه نشيني را ريشه كن كرد
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قابل طرح هستند كه قطعا با اصالح و بهبود عمومي وضعيت اقتصاد ملي  اصالح الگوي مصرف جامعهنيز واسطه گري و  و رونق
در عنوان يك معضل جهان شمول مطرح مي باشد لـذا  ه با توجه به اينكه حاشيه نشيني ب اما در عين حال .ارتباط تنگاتنگي دارند

است كه استراتژي كوتاه مدت  هماناين رهيافت  .باقي نمي ماندها  ناطق براي دولتاي جز ساماندهي اين م چارهكوتاه مدت نيز 
  :دنمورد بررسي قرار مي گيردر ادامه اجزاي پيشنهادي آن 

  
 يدگاه سيستمي جهت ساماندهي مناطق حاشيه نشيند

مردم مي تواند مـا را در دسـتيابي    و با مشاركت دولت ،بر شناخت صحيح و دقيق جوامع حاشيه نشين تكيهساماندهي در صورت 
از اين نقطـه   توسعه فضاي شهري برايلبته همراه با آن مديريت صحيح و برنامه ريزي ا. ياري نمايدبه برخي اهداف كوتاه مدت 

 از جغرافيايي و هر محـيط سـاخته  اند اساس ديدگاه سيستمي هر فضاي جغرافيايي، هر چشم بر .الزامي است )حال و آينده(به بعد 
فضايي است كه تحت تأثير و هم پيوندي عوامل و عناصر مختلف سياسـي، اقتصـادي،    -يك سيستم مكاني) از جمله شهر(شده 

اجتماعي و طبيعي در سطوح محلي، ناحيه اي و جهاني شكل گرفته اسـت و توقـف و شـكوفايي اقتصـادي، توسـعه اجتمـاعي و       
فضايي است كه داراي اجـزاء   -شهر نيز يك كليت سيستمي مكاني. مي يابدبا اوضاع مذكور ارتباط ، كيفيت زندگي مردم شهرها 

و عناصر سياسي اجتماعي، كالبدي و طبيعي است كه در ارتباط و تأثيرات متقابل با هم نقش عمده اي بر كـل سيسـتم دارنـد از    
  :داداين رو در يك مطالعه شهري از حيث سيستمي بايد شهر را از چهار جهت، زير ذره بين قرار 

 هم پيوندي -4  كاركرد -3  ساختار -2  اجزاء يا عناصر -1

بهترين طريق بررسي يك سيستم، شناسايي نقاط مسئله خيز آن است تا با شناخت اين نقاط مسـئله خيـز، عوامـل اصـلي عـدم      
، را فـراهم آورد براي وصول به بافت شهري مناسب كه امكان يك زندگي سالم شهري  .كارآيي اين سيستم از ميان برداشته شود

توسعه بايد متكي بر اصول و موازين شهرسازي و يك برنامه ريزي دقيق و پويا باشد به گونه اي كه توزيع بهينه اي از جمعيـت،  
ديـده شـود و   ) شـهر (توسعه بايد به عنوان جزئي از كـل سيسـتم    به بيان ساده تر. را داشته باشد...  خدمات عمومي، تأسيسات و

 .ق بر عملكرد كل باشدعملكرد جزء منطب

 

  كدامند؟ ها و راهكارهاي ساماندهي سياست
ساماندهي اقدامي است در راستاي رسميت بخشيدن قانوني و حقوقي به جوامع حاشيه نشين و بازسازي و بهسـازي فضـاهاي       

تجربـه، ثابـت شـده اسـت     از نگاه علمـي و نيـز بـه     .حاشيه نشين و آماده سازي و اسكان ساكنين حاشيه نشين در فضاي جديد
سياستهاي برخورد با پديده حاشـيه   بدترين و مانند آن، تخريب و پراكنش اجباريافراد ساكن در اين محل ها،  ناديده انگاري كه

و  يمـديريت  درسـت  دم برنامـه ريـزي  خود پيامد ع پديده حاشيه نشيني. دننشيني حداقل از نگاه برنامه ريزي و آكادميك مي باش
و كارآيي مديران و برنامـه ريـزان در    تواناييمبين عدم به نوعي رآمد است لذا سياست ناديده انگاري يا برخورد قهري كاناتوسعه 

  :دنپيشنهاد مي گرد زيرراه حل  در اين راستا چهاربنابراين  .اتخاذ تدابير مناسب در اين خصوص مي باشد
  

 يبهسازي فضاهاي حاشيه نشين - 1
 از طريـق همكـاري مـردم   به دنبال جلـب اعتمـاد و   به مالكيت ساكنين بر زمين، و احترام اين راهكار ضمن رسميت بخشيدن   

 :به شرح زير است اين راهكارعمده  اهدافلذا  .استدولت  داوطلبانه و انسان دوستانه و البته حساب شده هاي مساعدت
 حفظ اسكان در فضاهاي موجود  
  مالكيت حاشيه نشينرسميت بخشيدن به  
 ظر فضاهاي حاشيه نشيناو من و بهبود بافتدادن  نظم  
 تحرك و پويايي در اين جوامع )انگيزشي( رواني -ايجاد زمينه هاي سياسي و روحي 
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 ازي فضاهاي حاشيه نشينـبهس براي خط مشي هاي اجرايي

  دولتهاي  اين مناطق از طريق جلب اعتماد آنان به فعاليت ن در بهسازياساكن و همكاري داوطلبانه تأكيد بر خودياري
  رسميت بخشيدن به مالكيت قطعات تفكيكي تحت تصرفتنظيم ساز و كاري براي 

  پرداخت وام درازمدت
  قيمت تأمين مصالح ارزان

  در حد مقدورات در اختيار گذاشتن ماشين آالت دولتي
  از ساكنان اخذ طوالني مدت هزينه هاي بهسازي

 پرداخت هزينه هاي ساماندهي در صورت عدماد مالكيت مشروط به مفهوم عدم قابليت انتقال مالكيت ايج

  
 )بهسازيامكان در صورت عدم (نوسازي فضاهاي حاشيه نشين  - 2

ا ن كه به دو صورت قابل بررسي و اجـر اضمن رسميت دادن به ساكن و تصحيح كلي نقشه آن منطقهبافت تخريب و نوسازي     
 :است

به عبارت ديگر پس از تخريب مناطق فرسوده و ناهمگون فعلي با  .ستفاده از مساعدتهاي دولت با تأكيد بر خودياري مردما -الف
  .پذيردصورت ) هاي كم بهره بلندمدت اعم از پرداخت وام( ايجاد بناهاي جديد با حمايت دولت ،نظارت دستگاههاي دولتي

اجاره مسكن بـراي  يا رهن  برايو منابع مالي بخش خصوصي جهت بلندمرتبه سازي و ارائه تسهيالت ها  استفاده از پتانسيل -ب
 كامل طرفين وقن در طول دوره بازسازي اماكن و نظارت دقيق دولت در جهت احقاق حقامالك

 

 جديدهاي  جابجايي و اسكان در مكان - 3

در آنهـا بايـد بـه تخصـيص، آمـاده سـازي،        و حفظ اسـكان  در صورت عدم امكان بهسازي يا نوسازي فضاهاي حاشيه نشين    
هاي دولـت بسـيار حـائز اهميـت بـوده و بـر        در اين راهكار، مساعدت. نوسازي و اسكان جديد جمعيت در فضايي ديگر بپردازيم

 منـاطق شـهري  كليـه  الزم به ذكر است كه لزوماً تمامي راهكارهاي پيشنهاد شده فوق براي  .گرددخودياري مردم نيز تأكيد مي 
بـه عنـوان   . كانات حاشيه نشينان نيز توجه شـود رند و در اين خصوص بايد به شرايط اقتضايي آن منطقه و توانايي و امكاربرد ندا

راهكار ارائه شده در بخش ب پيشنهاد مطلوبي در جهت حل معضل حاشيه نشيني در منطقه تپه مهران مي رسد  مي به نظرمثال 
  .قابليت اجرايي بيشتري دارد ،براي حل معضل در منطقه فرحزادهاي ديگر راهكاركه  حالي باشد در

  
  براي بازگشت افراد به موطن اصليو ارائه تسهيالت ايجاد زمينه هاي الزم  - 4

در اين . اند مهاجرت كرده، ن مي باشند كه از ديگر مناطق كشور به محل سكونت فعلياجزء مهاجر حاشيه نشين،از افراد  بسياري
اين راهكارها با توجه بـه  گردد كه  مي تاكيد(پيشنهاد مي گردد  آنان به وطن اصلي، راهكارهاي اجرايي زير جهت بازگشت استا،ر

  ):اند شدهارائه  مذكور در جريان انجام تحقيقات ميداني،شده توسط خود مردم ساكن در مناطق  هاي پيشنهاد اولويت
  ناموطن اصلي مهاجريا مبدا مهاجرت  يشهرها حل معضل بيكاري در -1
   )كم بهره وهاي بلندمدت  يا پرداخت وام در قالب مسكن مهر( طريق ساخت مسكن تأمين مسكن افراد از -2
  محل سكونت گذاشتن امكانات دامداري و كشاورزي در روستاها و شهرهاي پرداخت وام براي حل مشكل اشتغال و در اختيار -3
 زم براي تحصيل و آموزش فرزندان و ارتقاء سطح امكانات بهداشتي و درمانيايجاد بسترهاي ال -4

  
 ساماندهي  معيارهاي ارزيابي سياست

را مذكور گزينه  ،نظر با جامعه مورد ها آن هر يك از ساماندهي، جهت حصول اطمينان از تناسبهاي  گزينه پس از انتخاب يكي از
 :قرار مي دهيم و ارزيابي زير مورد سنجش هايبا معيار
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 مالكيت -معيار حقوقي

يـك   در درجه ضمانت اجرايي هر ،بخش خصوصي باشد يادولت  مربوط، كه مدعي مالكيت زمين وضعيت تملك زمين و اين    
 .بود هاي ساماندهي به شكل متفاوتي تأثيرگذار خواهد از سياست

  
  

 كالبدي -معيار فضايي

نقـش مهمـي در انتخـاب نـوع سياسـت       ،اجتماعات از امكانـات، تأسيسـات و خـدمات عمـومي    يك از  ميزان برخورداري هر    
 ميزان برخورداري از امكانات، قابليت حفظ و مرمت بنا، قابليت يا محدوديت فضا، وضعيت كاربري اراضي مجـاور (ساماندهي دارد 

 ....)و 

  
  معيار زيست محيطي

رهاسازي فاضالب در معابر و تأثير ميزان و چگونگي ه رعايت اصول بهداشتي، ويژگيهاي توپوگرافيك، شيب و نوع خاك، نحو    
 .هاي محيط زيست معيار مهمي تلقي مي گردد بر آلودگي جوامعاين 

  
 اجتماعي -معيار اقتصادي

روض فسياستهاي ميك از  يك از اجتماعات غيررسمي، اولويت و ضمانت اجرايي هر با توجه به تمايز اقتصادي و اجتماعي هر    
  .معيار، يكي از بهترين معيارهاي ارزيابي و انتخاب راهكار ساماندهي استاين بود و از اين رو  در آنها متفاوت خواهد ،ساماندهي

  
  به دولت حاشيه نشيناندرجه اعتماد  وفرهنگي  -سطح آگاهي سياسي

اقشـار   طبيعـي  كه حاشيه نشيني پاسخ يياست اما از آنجا ضرورينيز عالوه بر ساماندهي، برنامه ريزي اجتماعي و اقتصادي     
اقتصادي به همراه نظـارت   -جامعه مخصوصا برنامه ريزان مي باشد، لذا برنامه ريزي هاي اجتماعيهاي  كم درآمد به بي توجهي

حقـوقي   -ني، كنترل ساخت و سازهاي جديد و رسميت بخشيدن سياسي و قانويو مديريت صحيح بر توسعه فضاي حاشيه نشين
ارائـه راهكارهـايي جهـت     ،در كنار اقـدامات فـوق   به اين ترتيب. ضروري است ، كامالاقدامات فرهنگيالبته و  به حاشيه نشينان

 :ممكن مي باشد زيرهاي  از طريق روشارتقاء سطح بهزيستي  .يابدارتقاء سطح بهزيستي حاشيه نشينان نيز ضرورت مي 
 فقر، محيط زيست و بهداشتهاي  هسطح كيفي زندگي مردم حاشيه نشين با توجه ويژه به مقول افزايش )1

  توزيع عادالنه منابع و امكانات مادي )2
جهت شناسايي و استفاده از حداكثر تواناييهاي فـردي و افـزايش سـطح سـازگاري،     ... و ايجاد مراكز مشاوره، مددكاري اجتماعي  )3

  منزل اجتماعي افراد حس مسئوليت پذيري و انضباط و
  استفاده از مشاركتهاي مردمي در آباداني اين مناطق )4
 با همياري خود مردم و كمك نيروهاي انتظامي افزايش ضريب امنيت انتظامي و اجتماعي )5

  مربوط كمك به توسعه و اصالح خط مشي هاي سياسي، اقتصادي )6
 اهيافزايش سطح دانش و معلومات با راه اندازي مراكز علمي و دانشگ )7

  اوقات فراغت با برنامه ريزي مناسب و از پيش تعيين شده و تفريحات سالم كردن پر )8
 ايجاد زمينه هاي اشتغال مولد و پويا )9

 هاي مناطق حاشيه نشين در سازمانها  ارائه مطلوب خدمات شهري و فعال نمودن شهرداري )10

 خصوص رعايت موازين بهداشتي دربردن آگاهي حاشيه نشينان  باال در راستايفعال نمودن مراكز بهداشتي  )11

 برقراري ارتباط بين بخش برنامه ريزي مسكن و برنامه ريزي كالن اقتصادي )12
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 پيوند همه جانبه مسكن با برنامه ريزي شهري )13

 هاي غيردولتي و ارتقـاي روحيـه خودبـاوري    توانمندسازي خانواده با استفاده از مشاركت سازمان در جهتها  جهت گيري سياست )14
 افراد

بود كه مبتني بـر مطالعـات مـوردي و بـا      هرگونه راهكار ساماندهي در صورتي در اجرا موفقيت آميز خواهد ان توجه است كهشاي
  .دخواهدش مشكالت موجودك و تشديد يدر غيراين صورت موجب تحر. ن باشداانگيزه ها، توان و خواست ساكن ،تأكيد بر ساليق

  
  نقدي بر راهكارهاي پيشنهادي

حاشيه نشيني سوغات سرمايه داري و توسعه برون زا بدون توجه به شـرايط اقتصـادي، اجتمـاعي، تـاريخي،     بايد توجه داشت كه 
 بـه  باشد اما حكومتها و برنامه ريزان اين كشورها بدون توجه مي كشورهاي جهان سوم از جمله ايرانبومي در فرهنگي و سياسي 

يا متوسل به راهكارهايي اند  ده توسط دانشمندان و محققان شهري دست به اقداماتي زدهپژوهشهاي علمي و راه كارهاي ارائه ش
تـوان بـه    مي از جمله .كه نه تنها موجب ساماندهي امور حاشيه نشينان نشده بلكه در خيلي از موارد به آن دامن زده استاند  شده
  :كه قبال نيز به آنها پرداخته شد اشاره نمود زير موارد

  تخريب بدون قيد و شرط )1 
  تخريب و كوچانيدن افراد به محل زندگي قبلي يا محل تولد )2
  تخريب پس از دادن زمين )3
  تخريب پس از دادن زمين و مصالح ساختماني به بهاي ارزان )4
  ات كارشناسي الزمبدون مطالع ،دادن مسكن ارزان قيمت و يا رايگان )5

داشـته و معضـالت اجتمـاعي     در سـاماندهي حاشـيه نشـيني    تخريب بدون قيد و شرط كمترين اثر ممكـن را  محققان،به عقيده 
در صـورت   تخريب به همراه كوچاندن افراد نيز تأثير چنداني نداشته چون. دامن زده استنيز را و نافرماني شورش نظير حادتري 

دادن زمـين ارزان و مصـالح    .شده اسـت اي  حاشيه يا ساير نقاط قبليسبب مراجعت دوباره به محل  فراهم نبودن شرايط مطلوب،
 ،اند را در دسترس داشته مالي و فني فاقد انگيزه تغيير بوده و كمترين منابعها  آلونك نشين معموال ساختماني نيز با توجه به اينكه

به آلونـك نشـيني دامـن     لعات كارشناسيانجام مطا راه به جايي نبرده است و در نهايت دادن مسكن ارزان قيمت و رايگان بدون
تـا از ايـن    استبراي ديگران يعني عالمت مثبتي  كشاند مي هابه شهر از اين طريق، زده و افراد بسياري را به اميد خانه دار شدن

جـام  بـراي ان دولتهاي جهان سـوم   افزون بر همه موارد فوق. روش به سكونت دائم در شهرهاي بزرگ يا حاشيه آنها دست يابند
نيسـت بلكـه توجـه     سازنده هدف از بيان اين نكات دلسردي از انجام اقدامات .دنمنابع كافي در دست ندارمعموال  چنين اقداماتي

با نگاه باز و درك كامل ها  سياست هر راهكار است تا خط مشي گذاران و مجريانهاي  دادن سياست گذاران به مزايا و محدوديت
  .محاسن و معايب هر راه حل نسبت به انتخاب بهترين مجموعه يا تركيبي از آنها اقدام نمايند از ابعاد موضوع و اشراف به

  
  گيري نتيجه

تالش بـراي  بدون تغيير بنيادين ساختار اقتصادي به ويژه توان گفت كه  مي با توجه به مجموع مباحث مطرح شده در اين نوشتار 
نمي توان معضل آلونك نشيني را  ،پادويي شهري و اصالح الگوي مصرف جامعهو  و حذف واسطه گري گرايش به توليدافزايش 

  :شوند مي پيشنهادموارد زير ريشه كن كرد ولي در كوتاه مدت براي هميشه 
، مثال با ايجاد كمربند سبز يا حاشيه امن مناسب ديگر به جلوگيري كرد كار بايد از ايجاد آلونكهاي جديد در سطح شهر از آغاز) 1

 .شهري مجازهاي  محدوده دور

  .هاي موجود را محدود ساخت رشد آلونكبايد  )2
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ن كـه  اافـراد زحمـتكش را از مجرمـ    ،با كار فرهنگي و ايجاد تشكلي از درون اجتماعات آلونك نشين و با كمك خـود اهـالي   )3
اهـالي سـرپناه مناسـب    هـاي   كمك، جدا ساخت و با اند اجتماع آلونك نشين را محيط مناسبي براي فعاليتهاي خود تشخيص داده

  .شان تدارك ديداي تري براي
  . توان با همياري اهالي تثبيت و بازسازي كرد مي برخي از اجتماعات آلونك نشين را )4

توسعه پايدار است، يعني به كـار گـرفتن    ،و مهار آن تنها راه دائمي جلوگيري از حاشيه نشينيشود كه  مي تاكيدبار ديگر در پايان 
مختلف كـه مجموعـه خروجـي ايـن     هاي  كليه منابع مادي و معنوي كشور در جهت رشد و توسعه همه جانبه و متوازن در بخش

فراهم آوردن زمينه مناسب در روسـتاها   باعث در نهايت و شود مي صنعت واستراتژي منجر به ايجاد مشاغل در بخش كشاورزي 
  .خواهد شد تر د جاذبه در شهرهاي كوچكو ايجا
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