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 چکيده
گیری مناطق شهرها سبب شکلقاعده کالنرشد شتابان مهاجرت به شهرها و توسعه بی

سامانی، شهری و بینشین نمونه بارز فقر نشین گشته است. رشد مناطق حاشیهحاشیه

های بروز ناهنجاری و جرایم ترین کانونعنوان مهماجتماعی است، به نحوی که امروزه به

شود شوند . توزیع نابرابر ثروت، قدرت و خدمات در شهرها، موجب میاجتماعی شناخته می

ت که شهروندان ثروتمند در مناطق مطلوب شهر و فقرا در محالت حاشیه و دورافتاده سکون

گردد. مناطق نشین میکنند، تجمع فقرا در این مناطق باعث ایجاد مناطق حاشیه

نشین، جغرافیایی مشخص، هستند که اعمالی چون دزدی، اعتیاد، قاچاق، فحشا و حاشیه

شود و از جهات متعددی موجب شیوع بزهکاری، ... در آن بیش از متن اصلی شهر دیده می

نشینی، شوند. لذا همراه با گسترش حاشیهها میاشی از آنهای اجتماعی و عوارض نانحراف

 .باشیمف جرم و جنایت در جامعه میشاهد افزایش ناامنی، بزهکاری و انواع مختل

 .جرم ، حاشیه نشینی ، ناامنی ، شهر نشینی اژگان کليدي:و 
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 2 محسن علی نژادي،  1 قاسم مرادي
 .شناسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم 1
 .کارشناس ارشد حقوق خصوصی 2

 
  نام نویسنده مسئول:

 قاسم مرادي

 حاشيه نشينی ، جرم و ناامنی
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 مقدمه
 پایان در اما کرد،می زندگی شهری مناطق در یک نفر فقط نفر، هشت هر از 1900 سال تا. دارد قدمت سال 5000 از بیش شهرنشینی

 کنند.زندگی می سوم جهان کشورهای در میلیاردی سه جمعیت این از دو سوم که بوده جهان شهرنشین جمعیت از نیمی کنونی قرن

 بیش تعداد این از که است نفر هزار 782 و میلیون 75 بر افزون ایران جمعیت ایران، آمار مرکز سوی از شده ارائه آمار آخرین براساس

 شهرنشینی مساوی که است این ایران، در شهر به افراطی گرایش این دلیل .کنندمی زندگی مناطق شهری در نفر هزار 900 و میلیون 52 از

 از خارج و سریع تغییر نوع گوید: هرمی شناسیجامعه ساده یک قانون. است زندگی برای بهتر و تربیش هایفرصت و امکانات از برخورداری با

 (.92:1389بالغی، گردد ) قره نابسامانی و آشفتگی موجب تواندمی جامعه انسانی در ایقاعده

داری، سرمایه -دانند چرا که در مقایسه با جامعه ماقبل صنعتی معموالً شهرنشینی و صنعتی شدن را مترادف متمدن شدن و توسعه می

سوادی، غارت، کشتار و ظلم دست به گریبان بوده است. وضعیت جامعه فعلی بشری ای پیوسته با فقر و بیماری، بیانسان روستایی و یا قبیله

 (.1377از منظر دستاوردهای عظیم آن قابل قیاس با گذشته ماقبل شهری و صنعتی شدن نیست )گسن، 

اند هایی ختم شدههایی ایجاد کرده که در اغلب موارد به درماندگیچنان پیچیدگیینده آناما اداره و ساماندهی جامعه نوین و توسعه فزا

ها )ساموئل هانتینگتون(، بحران محیط زیست، بحران شوند؛ بحران تروریسم، بحران جنگ ادیان یا تمدنکه امروزه با واژه بحران شناخته می

 گیرد.ی که این آخری مستقیماً در حوزه مدیریت شهری و توسعه قرار مینشینی شهرایدز، بحران فقر و باالخره بحران حاشیه

 

 نشينیحاشيه مفهوم
 تهیه قصد به شهری نواحی تصرف را آن برخی. اندنشینی ارائه کردهحاشیه از متعددی تعاریف شهری مسائل کارشناسان و نظرانصاحب

 ولی هستند ساکن اقتصادی شهر محدوده در که دانندمی کسانی تمام شامل عام معنای در نشینی رانیز حاشیه ایعده و انددانسته مسکن

کار  بازارهای و صنعتی هایقطب سوی به و کنده خویش زادگاه از را افراد این رفاه شهری و شهرنشینی جاذبه. اندنشده شهری اقتصاد جذب

 در نشینان عموماًحاشیه. شوندمی شهرها زندگی راهی بهتر گذران منظوربه که هستند روستایی مهاجرینی افراد این اکثر. کشاندمی

 ی بیکار و فقر مانند خاستگاه دافعه نیروی بر اثر تربیش یاد شده هایگروه. کنندمی زندگی اصلی ساکنان بافت با غیرمتعارف هایگاهسکونت

سواد کم هاگروه این اکثریت که جاآن از. اندآورده روی شهرها به و شده رانده یا شهر ایل روستا، خود زادگاه از شهری جاذب عوامل ترکم و -

 گفت توانمی. اندشده کشیده حاشیه به و رانده از شهر بنابراین ندارند؛ کار بازار در جذب برای را الزم یا فرصت توانایی اندمهارتکم یا

 نشینی،حومه. اندشهر نشده اقتصادی -اجتماعی  نظام جذب و کنندمی زندگی شهر اقتصادی محدوده که در هستند نشین کسانیحاشیه

 مسکن، و زمین قیمت افزایش مانند متعددی دالیل به پیرامون هایدر آبادی هاآن گزینیمکان و شهر از جمعیت واگرایی و تمرکززدایی

 تعبیری هر از بیش و قبل نشینیحومه رواز این است؛... و  محیطی زیست هایآلودگی افزایش خدمات، بهای افزایش مسکن، افزایش اجاره

 شیوه کهدیگر این و اوست ممکن شکل یکی شهر، اقتصادی -اجتماعی  نظام در او جذب عدم علت تلقی. است مکانی بعد و مفهوم دارای

 متعارف اجتماعی رفتارهای قالب در و است متفاوت بسیار دارند، درآمد را همان که شهر ساکن معمولی افراد سایر زندگی شیوه با او زندگی

 .(168-69: 1392نیست )غالمی و همکاران،  شهری

 

 نشينیعلل حاشيه
 تواند مؤثر باشد از جمله:نشینی علل مختلفی میدر خصوص ایجاد پدیده حاشیه

های بها نتایجی که از تحقیقات و پژوهشاجارهساز رسمی و گرانی وکمی درآمد رؤسای خانوار و باال بودن بهای زمین و هزینه ساخت -1

بها کپرنشین نشین به علت گرانی اجارهدرصد از رؤسای خانوارهای حاشیه 60انجام شده در بندرعباس حاصل شده نشانگر این امر است که 

قیمت تمام شده مسکن غیررسمی چنین تفاوت دست آمده و همنشینان همدان و کرمانشاه نیز بهاند و همین نتیجه در خصوص حاشیهشده

در  1373نشینی است. حسب اعالم مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری در سال گیری حاشیهبا مسکن رسمی از دیگر علل شکل

 باشد.مسکن رسمی با ابعاد مشابه می 1/6صورت غیررسمی حدود مجموع قیمت تمام شده مسکن ساخته شده به

ها به سوی شهرها های خویش و سرازیر شدن آنچیزی، نداشتن زمین( موجب گریز ساکنین آن از زادگاهمثل بیهای مبدأ )دافعه -2

 نشینی می شود.های حاشیههای باالی زندگی شهری موجب پدید آمدن کانونشود و هزینهمی

درآمد و خرید زمین توسط افراد کمهای بزرگ زمین است که موجب افزایش قیمت زمین شده و امکان بندیعامل دیگر قطعه -3

 نشین پناه می برند.شود و به ناچار به مناطق حاشیهبضاعت گرفته میکم
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و سازهای بندی و توسعه نیابند زمینه برای ساختصورت مناسب منطقهبندی و کاربری نامناسب زمین. اگر شهرها بهفقدان منطقه -4

سازی به کاربری صنایع و یا دیگر های مناسب برای خانهچه زمینچنین چنانوجود خواهد آمد. همنشین بهغیرمجاز فراهم شده و محالت زاغه

 موارد کاربردی اختصاص یابد ممکن است محالت فقیرنشین شکل بگیرند.

ه شهرهای نشینی است مهاجرت اعم از مهاجرت افراد از روستاها و شهرهای کوچک بگیری حاشیهمهاجرت، از عوامل مؤثر در شکل -5

 باشد.بزرگ و نیز مهاجرت افراد از هسته داخلی شهر به حواشی آن می

های دولتی و عمومی را نباید نادیده نشین حداقل در گسترش آن نقش و تأثیر عملکرد ادارات و دستگاهگیری مناطق حاشیهدر شکل -6

 گرفت.

 

 ناامنی و جرم نشينی،حاشيه
 سطح بیکار، و نیازمند افراد زیادی تعداد کافی، وجود امنیتی نظارت فقدان. هستند جرم ارتکاب مستعد مناطق ها جزءنشینحاشیه

 زمانی تا. پناه گیرند جاآن در راحتی به مجرمین شودمی باعث مناطق بعضی جغرافیایی وضعیت و در معابر روشنایی کافی فقدان سواد، پایین

 شهر مرکز عازم روزها ویژه، فرهنگ نشین باحاشیه جوانان. ماند خیز خواهندجرم بالقوه مناطق این باشد داشته وجود ساززمینه عوامل این که

 سیگارفروشی، کار بساط، کردن پهن فروشی،کار دست به عمدتاً کافی، آموزش و تخصص فقدان به توجه با. کنند پا و دست کاری شوند تامی

 عنوانبه خود زاید غیرتخصصی و مشاغل این. آینددرمی شهری هایفعالیت زایدة صورتبه ترتیب این و به پردازندمی... و  بارتره میدان در

 .دارند غیرتخصصی و کاذب مشاغل معتاد، افراد اغلب که شودمشاهده می عموماً. کنندمی عمل جرم سوی به سوق دهنده عاملی

 سرقت، و گریتکدی ولگردی، اعتیاد، همچون هابرخی ناهنجاری بلکه نیست، آمیزخشونت جرایم دلیل به تنها جامعه، در ناامنی احساس

 دلیل، همین به. آورندفراهم می را جرایم گسترده رواج زمینه حتی اندعمومی ناامنی احساس و ترس عامل اصلی کهاین از نظرصرف

نشینی نوعی حاشیه واقع در. است توجه مورد جرایم ارتکاب برای گرفتن قرار حیث بستر از که است شهری معضالت از نشینی یکیحاشیه

 مرکزی شهر از ناچیزتر و ترکم مراتب به خدماتی و از امکانات و دارند اقامت شهری کالن یا شهر مجاور مناطق در افراد آن در که است سکونت

 شهرهای یا شهرها حاشیه در تضمین امنیت بنابراین دارند؛ آشکاری هایتفاوت آنان با نیز اقتصادی و فرهنگی نظر وضعیت از و هستند مندبهره

 حاشیه و پیشرفت توسعه. است کشور آن تبع به و شهرها اقتصادی و اخالقی اجتماعی، سالمت مهم در عاملی و دغدغه شهرهاکالن ایحاشیه

 امنیت و شود جنایت و جرم کاهش موجب تواندمی که است جمله اقداماتی از شهرهاکالن با آنان رفاهی و معیشتی سازیهمسان و شهرها

 هایهزینه صرف سبب شهروندان، زندگی آشفتگی در و مرج و هرج ناامنی، ایجاد بر عالوه شهرها در جرم گسترش و بروز بدیهی است. آورد

نشینی بر حاشیه مؤثر عوامل دانستن رو این از شود؛می... و  قضایی هایرسیدگی مجرمین، جرایم، دستگیری کشف برای زمان و نیرو کالن،

 .دارد ایالعادهپرخطر اهمیت فوق معضل این یابیریشه اجتماعی( در و اقتصادی عوامل جمله )از

 مستمر، هایخشونت ها،درگیری و نزاع شرارت، ترک تحصیل، و سوادیبی سوادی،کم شغلی، تزلزل فقر، متراکم، و زیاد جوان، جمعیت

نشینان حاشیه است ممکن... و  و افسردگی آشفتگی بودن، حاشیه در غیرقانونی، معامالت فحشا، اعتیاد، بهداشت، تفریحی، ضعف امکانات کمبود

 مهاجرت از فرهنگی )قبل نظام دو نشینی بهحاشیه. سازد فعال کامالً امنیتی لحاظ به را نشینمنطقه حاشیه و دهد سوق هاییکجروی به را

 بودن، حاشیه در. نیست متمایل و متعلق کامالً دو این از یکهیچ به عین حال در که است وابسته («شهری» مهاجرت از بعد و« روستایی»

 که آوردمی وجودبه را همبستگی و عدم انسجام نوعی شهری، اجتماعی کنترل از نسبی رهایی احساس و پیشین ارزشی نظام گسیختگی از

-172: 1392شود )غالمی و همکاران، می عمومی امنیت و نظم در اختالل موجب اجتماعی، هایآسیب رشد قابلیت استعداد افزایش بر عالوه

171). 

 

 نشينیحاشيههاي آسيب
 اند از:نشینی عبارتهای حاشیهترین آسیبعمده

های آسیب -6 های سیاسیآسیب -5های اقتصادی آسیب -4های فیزیکی آسیب -3های فرهنگی آسیب -2های اجتماعی آسیب -1

 های امنیتیآسیب -7بهداشتی 

 ها اشاره خواهیم داشت:طور مختصر به آنکه به

های اجتماعی است. مصادیق مهم آن عبارتند از نشین شهرها وجود و شیوع آسیبهای مناطق حاشیههای اجتماعی: از ویژگیآسیب -

 مشروبات الکلی، نزاع و ... .رواج بزهکاری، اعتیاد به مواد مخدر و فروش آن، خرید و فروش 

 های مذهبی و فرهنگی.عالقگی به آموزهسوادی و بیهای فرهنگی: افزایش روند بیآسیب -
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ضابطه، فرسودگی بناها، نمی نامطلوب ابنیه و سیمای شهر و تشدید ترافیک در های مسکونی درهم و بیهای فیزیکی: بافتآسیب -

 ها.محله

 گری.گردی، افزایش بیکاران دائمی و فصلی و افزایش تکدیفروشی و دورهج دستهای اقتصادی: رواآسیب -

ها و عدم دفع به موقع آن، جاری شدن فاضالب خانگی در معابر عمومی، آلودگی هوا و صوتی و های بهداشتی: افزایش زبالهآسیب -

 های عفونی و واگیردار.افزایش بیماری

ها های سیاسی و گرایش زیاد افراد به شرکت در تظاهرات، راهپیمایینشینان به ناآرامیحاشیه العمل سریعهای سیاسی: عکسآسیب -

تواند اثرات سوء و های سیاسی بسیار گسترده است و میو اعتراضات خیابانی در قالب به ظاهر استیفای حقوق شهروندی خویش. بحث آسیب

 تری در بروز ناامنی برخوردار خواهد بود.و شدت بیشمهمی بر امنیت عمومی داشته باشد و بعضاً از اهمیت 

های مختلف در جامعه وجود دارد که یکی از دالیل آن های امنیتی هم معضالت متعددی در زمینههای امنیتی: در بحث آسیبآسیب -

ده شد و رواج تجاوز به اموال و ناموس های اجتماعی که نام برنشینی است. اخالل در امنیت عمومی با توجه به تأثیرات نامطلوب آسیبحاشیه

 ساکنین سایر نقاط شهر.

 

 نشينحاشيه مناطق در هاانحراف و مسائل
 :کنیممی اشاره هاآن از برخی به جااین در که آوردمی وجودبه را گوناگونی هایناهنجاری نیز نشینیحاشیه است بدیهی

 تربیش. است... و  حسد کینه، جویی،انتقام اعتیاد، بیکاری، مالی، نیاز و فقر آن، هایعلت که است جرائمی جمله از سرقت سرقت: -

 متوسط شهر یا نشینمرفه هایمحل در نشینانحاشیه موارد تربیش در. نمود مشاهده نشینمناطق حاشیه در توانمی را شده یاد هایعلت

 .اندبوده ایحاشیه محالت سرقت، ساکن هایپرونده متهمان تربیش که است داده نشان تجربه. نمایندمی سرقت به اقدام

 هاینزاع و آبرو و غیرت شدن دارجریحه اموال، تحصیل و سودجویی دیرینه، اختالفات و خصومت ها،فرهنگ خرده تعارض عمد: قتل -

 این در کسانی که توسط یا گیردمی صورت ایحاشیه مناطق در افتاده اتفاق هایقتل تربیش. است وقوع قتل علل جمله از اعتیاد و اتفاقی

 .دارد وجود هاقتل این نوع از فراوانی هاینمونه هادادگاه در. پیونددمی وقوع به اندکرده زندگی مناطق

 روستاها مهاجرین از معموالً مناطق این ساکنان. جمعی استدسته هاینزاع ای،حاشیه مناطق در شایع جرائم از جمعی:دسته هاینزاع -

 میان حتی و دو نفر بین جزئی هایدرگیری مواقع، بعضی در دلیل همین به و کنندمی زندگی هم و نزدیک محل یک در که هستند هاایل و

 اتفاق هانزاع این در که هاییقتل. شودمی کنندگان منازعه ای ازعده شدن زخمی و کشته به منجر جمعیدسته هاینزاع موجب کودکان

 . دهدمی تشکیل را شده واقع هایدرصد قتل 10 معموالً افتدمی

 و کشیجدول رها شده، هاکوچه در منازل فاضالب نشین،حاشیه مناطق در زیست: محیط آلودگی و عمومی بهداشت علیه تهدید -

 آوریجمع شهری مثل خدمات. است جریان در هاکوچه سطح در هاآب این و ندارد وجود کثیف هایاین آب هدایت جهت مناسبی کشیکانال

 .شوددیده نمی مناطق این در دارد وجود شهرها داخل در که شکلی به زباله دفع و

 از ناشی هم آن و است پذیرامکان راحتی به این مناطق در مخدر مواد توزیع الکلی: مشروبات و مخدر مواد فروش و خرید و اعتیاد -

 رهایی و جهت وسیع بیکاری و مناطق این ساکنان علمی فقر دلیل به و دارند مناطق آن در مواد کنندگان اینتوزیع که است امنیتی احساس

 (.105-106: 1389بالغی، است )قره تربیش مناطق در این مخدر مواد استعمال به میل غیره و روحی فشارهای برخی از مقطعی یافتن

 

 شناسینظریات جرم

 پرخاشگري نظریه -1
بروز  خود از پرخاشگرانه رفتاری گیرند،می قرار تهدید معرض در یا اعتناییمورد بی و شوندمی ناکامی دچار که کسانی نظریه، بنابر این

 و خاص رفتاری که محرک یک دیدگاه این از. است تقریباً خودکار و طبیعی پاسخ یک پرخاشگری کننده، ناکام شرایط در که چرا دهند؛می

 .است مبتنی اکتسابی تجربه بر باشد، فطری که آن از بیش انگیزد،برمی را خشونت میان از

 کاهش را کشاننده بتواند که کند فراهم را انجام رفتارهایی خاص شرایط تا کندمی کوشش فرد کشاننده، تدریجی افزایش با عبارتی به

 شود.می ایجاد ناکامی حالت نیایند دست به انتظار مورد هایپاداش و کند مانع برخورد با هدف این اگر دهد؛

 از هاآن انتظارات و هاخواسته ارضای عدم احساس ای وحاشیه مناطق محروم اقشار میان در افراد هایخواسته نشدن برآورده رو،این از

کند می توجیه را هاو درگیری هانزاع طریق از ایشان مانده عقیم هایخواسته و هاناکامی به پاسخ به قانونی، منجر و رسمی نهادهای سوی

 .(68: 1393)مسعودی و همکاران، 
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 اجتماعی سامانیبی ينظریه -2

 هایدهه در شیکاگو دانشگاه در شناسانجامعه توسط بزهکاری شهری و جرم مطالعات در بار نخستین اجتماعی، سامانیبی ینظریه

 مطالعات. است گرفته قرار استفاده مورد شهری هایکژروی و جرایم نظریه برای این تاکنون، زمان آن از. شد داده توسعه 1930 و 1920

 نشان مطالعات این. داد قرار بررسی مورد شده بودند، ارجاع نوجوانان هایدادگاه به شهر مختلف مناطق از که را افرادی سکونت شیکاگو، محل

 مرکز در و پایین های طبقۀمحله در بزهکاری نرخ. کندمی پیروی سیستماتیک الگوی یک از شهر، مناطق مختلف در بزهکاران توزیع که داد

ولو  داشتند، بزهکاری باالی هاینرخ شهر، داخلی هایمحله ها،دهه طول در. یافتکاهش می ترمرفه مناطق طرف به بود، حد باالترین شهر

 .است پیدا کرده ایمالحظه قابل تغییرات مناطق این در جمعیت قومی و نژادی ترکیب کهآن

 حیوانات و گیاهان طبیعی شناختیبوم جوامع مشابه را که شهر شد داده توضیح شهری شناسیبوم ینظریه یک به اشاره با هایافته این

 تشکیل را متحدالمرکز شناختی مناطقبوم الگوی یک شهری، سکونت صنعتی و تجاری مسکونی، الگوی نظریه در این. گرفتمی نظر در

« ی گذارمنطقه» یک شهر، بازرگانی و تجاری یهسته مجاورت در درست. یابدمی شهر گسترش خارجی یحاشیه طرف به مرکز از که دهدمی

 .شودمی مشاهده بزهکاری نرخ که باالترین است منطقه این در. کندمی تغییر تجاری به مسکونی از که دارد وجود

. شودمی مشخص ناهمگن و ناپایدار جمعیت و شکسته هم و در ناقص هایخانواده ضعیف، هایخانه فیزیکی، زوال با گذار یمنطقه این

 هایشکل این تمام. شودمی گری مشاهدهروسپی و الکلیسم مخدر، مواد به اعتیاد بزرگساالن، جنایت و جرم باالی نرخ رسمی منطقه این در

 که ساکنان کردندمی تأکید شیکاگو، شناسانجامعه. شودمی دانسته شهری یمنطقه این اجتماعی در سامانیبی پیامد قانونی، بی و انحراف

 غیرطبیعی اجتماعی شرایط به افراد طبیعی پاسخ ها،آن انحراف و بلکه جرم نیستند، غیرطبیعی شناختیروان یا شناختیزیست نظر از ناحیه این

 شدن، صنعتی. یابدمی انتقال بعد نسل نسل به یک از فرهنگی طوربه و شده ایجاد هکارانهبز و جنایی هایسنت شرایط، تحت این. است

 برهم طریق از سامانی اجتماعیبی برای علتی عنوانبه شیکاگو شناسانجامعه سوی از مدرن، یجامعه دیگر در اجتماعی تغییرات و شهرنشینی

 .(106-107: 1390شد )جوانمرد ،  دانستهسنتی  اجتماعی هایارزش و نظم اجتماعی کنترل زدن

 

 ي تضادنظریه -3
داند که عنصر ها و عالیق و منافع متفاوت میای گرد آمده از اجزایی متکثر، مستقل و برخوردار از دیدگاهالگوی تضاد جامعه را مجموعه

طلبی سیاسی و نوعی قدرت و نماد مقاومت و مبارزه ها را با نظم خاص در کنار هم قرار داده است و در آن، نقض هنجارهای صاحبانقدرت آن

 (.63: 1387آید )سلیمی و داوری، جرم به حساب می

های تولید، روابط مالکیت، اند عموماً جرم و انحراف را برآمده از نظامهای اجتماعی که با رویکرد تضاد به مسئله انحرافات پرداختهنظریه

پردازان تضادی به ارتباط بین انحرافات با قدرت و سلطه طبقاتی و توزیع نابرابر دانند. نظریهی میاجتماع -تضاد طبقاتی، ساخت اقتصادی 

تر تری داشته باشد، نرخ رسمی جرم آن پایینپردازند. طبق این نظریه هر فرد یا گروهی، قدرت بیشقدرت و ثروت، دولت و نظام کیفری می

 های رسمی باالتری را به دنبال خواهد داشت.ه، نرختر یک فرد یا گرواست در حالی که قدرت کم

خلدون ای که ابنخلدون و حتی قبل از وی مطرح شده است به گونهاز منظر تاریخی و پیشینه، برخی معتقدند بحث تضاد از زمان ابن

نشینی را لی نزاع دو شیوه تولید و کوچشناسی معرفی کرده است. او با معرفی دور و تسلسل و توااولین دانشمندی است که تضاد را به جامعه

مورد بررسی قرار داده و تشکیل دولت و در نتیجه ایجاد طبقات را حاصل تسلط قهرآمیز یکی بر دیگری دانسته است، بدین ترتیب گروه غالب 

خلدون، متفکران دیگری نظریه نزاع گویند پیش از ابنشود. حتی گروهی دیگر میای ممتاز و برتر بر اکثریت جامعه معرفی و قلمداد میطبقه

زاده، ها هراکلیتوس، پلیبوس و لوکریتوس هستند )نقیباند که از جمله آنها بیان داشتهخارجی را با تکیه بر زور و برخورد قهرآمیز بین گروه

ر مکتب تضاد، نظریه مارکس ترین نظریه د(. هرچند اسامی افراد مختلف دیگری نیز در سیر تحول تضاد گفته شده است ولی مشخص1375

ترین عامل ناپذیر، مثبت و مهمای اجتنابعنوان پدیدهای است که با بررسی تحوالت تاریخی، انقالب را بهدر انقالب است که نخستین نظریه

سی آن، جای داد که شناسی سیارا درون دستگاه جامعهبایست آندر تکامل و تحول جامعه مطرح ساخت. برای فهم تئوری انقالب مارکس می

 (.1388ن از حیطه موضوع ما خارج است )طبری، بحث مفصل آ

پردازان مبنا و پایه دیدگاه تضاد و ستیز در نقد دیدگاه کارکردگرایی )دورکیم و مرتون و ...( پدید آمد و عمده انتقاداتی که از سوی نظریه

 تضاد و ستیز به کارکردگراها وارد شده است به شرح ذیل است:

کارانه است و فاقد مباحثی چون توزیع قدرت، امکان تغییرات ای محافظهعنوان نظریهنظریه کارکردگرایی درباره نظم اجتماعی به -

 اجتماعی تند و ستیزهای اجتماعی است.

تواند ناشی از اراده ها میتواند دریابد که اختالفات عمیق منافع و ارزشپندارد و نمیاین رویکرد اعمال قدرت را در جامعه ناچیز می -

 گروهی باشد که با داشتن قدرت کافی سعی در حفظ وضع موجود دارند.
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طور که هستند نیست بلکه یک ایدئولوژی است که کارکردگرایی یک نظریه علمی با حسن نیت است که در صدد شناخت امور آن -

 سعی دارد اختالف منافع طبقات را پشت نقاب اجتماع بپوشاند.

 کند.کارکردگرایی به نقش قاطع نهادهای شکل دهنده شرایط مادی زندگی توجه نمی -

ای و غیرعلنی بر اکثر اعضای جامعه در زیر چتر صورت ریشهکارکردگرایی بیش از اندازه محدود و مالیم است زیرا خشونتی را که به -

 بیند.شود، نمینظم اجتماعی موجود تحمیل می

کند )پیترو رسلی، ویژه تغییری که متضمن تحول تدریجی کارکردهای خاص باشد ارائه می، تحلیلی از تغییر بهکارکردگرایی حداکثر -

1388 :106.) 

 

 کنترل نظریه -4

 نظریه این. شوند کنترل افراد همه باید مجرمانه و بزهکارانه رفتار به از تمایل کاستن برای که است استوار فرض پیش این بر نظریه این

 و شخصی کنترل و اجتماعی کنترل ساز وکارهای ضعیف کارکرد نتیجه را آن و دانسته شمول جهان و عمومی را انحرافی چنین رفتارهم

 هاینظام دیگر، از سوی و است پریشیروان و ناکامی و نفس به اعتماد عدم نتیجه در سو یک از و جرم بزهکاری بنابراین،. داندمی درونی

 .شودمی منتهی انحرافی رفتار به مدرسه، و خانواده مانند اجتماعی بنیادین به نهادهای نسبت تعهد و تقیّد فقدان و اجتماعی ناقص کنترل

 اند.نموده تأکید اجتماعی کنترل عوامل و و درونی شخصی کنترل عوامل بر اجتماعی، انحرافات تبیین در کنترل نظریه اندیشمندان

 مناطق در و افتدمی اتفاق بیرونی و درونی وجود نظارت عدم دلیل به اغلب درگیری، و نزاع ویژهبه و مختلف جرایم اساس، این بر

 .خواهد بود تربیش نزاع وقوع امکان امنیتی، نظارتی نهادهای توسط کافی کنترل و امکان وجود عدم دلیل به ایحاشیه

 اندکرده زندگی مناطقی در مجرم جوانان درصد بیست و سه که دهدمی نشان پاریس وکرسون شناسیجرم مرکز متخصصان تحقیقات

 مسکن مشکل جاآن در کثرت جمعیت، بر عالوه که اندکرده زندگی هاییساختمان در ایشان درصد دو و و بیست بوده زیاد جمعیت دارای که

 .است داشته وجود نیز

 اندکرده مشخص روشنی به و داده انجام فرانسه شهر گرانویل در تحقیقاتی 1976 سال در میشو و الفون هاینام به فرانسوی دانشمند دو

 دهدمی نشان تحقیقات این. اندبوده است آورزیان اخالق سالمتی برای که محالتی از برخی و ناسالم هایدر ساختمان تربیش بزهکار اطفال که

 .است بوده زیادتر شهرها بزهکاری مجموع متوسط حد از های مخروبهساختمان و محالت این در جوانان بزهکاری که

 پنج و سی و بوده ساکن ناسالم و مخروب هایدر محله اغلب اندشده مرتکب را گوناگون جرایم که بزهکارانی درصد هجده واقع، در

 و سکونت محیط رابطه میان نهایتاً گرانپژوهش این. اندبردهمی سر به فاسد و بدنام محالت و هادر ساختمان که اندبوده کسانی هاآن درصد

 (.69-70: 1393نمایند )مسعودی و همکاران، می تأیید را بزهکاری

 

 فشار - هنجاريبی نظریه -5
 هنجاریبی و اجتماعی ساختار برای مرتون رابرت ینظریه

 این. دهدمی توضیح را اقلیت و پایین یطبقه هایگروه پایین و یطبقه شهری هایمحله در جنایت تراکم فشار،  - هنجاریبی نظریات

 برای هنجاری( هنجاری )خالءِاصطالح بی از دورکیم. است شناسیجامعه گذارانبنیان از یکی دورکیم، امیل بر کارهای متکی شدیداً نظریه

 استفاده کند،ترغیب می را خودکشی باالی نرخ که وضعیتی عنوانبه مدرن، یجامعه در مقررات اجتماعی فقدان یا قاعدگیبی وضعیت به اشاره

 ییک جامعه مرتون، نظر از. کرد اعمال آمریکا، در خصوصاً مدرن، صنعتی جوامع برای وضعیت را دورکیمی رویکرد این مرتون رابرت. کرد

 نوعی هنجاری،بی. کندمی برقرار توازن شده( تعیین هایفرهنگ )آرمان و شده( تأیید اجتماعی های)وسیله اجتماعی ساختار بین منسجم،

 ایجاد اهداف آن به نیل برای اجتماعی مشروع هایوسیله و شده داده ارزش فرهنگی اهداف بین انفکاک اثر بر که جامعه است انسجام عدم

 .شودمی

 :کندمی ایجاد را هدف وسیله و انفکاک این اساسی، روش دو به آمریکا یجامعه که کرد بیان مرتون

 موفقیت به نیل برای همگان. نیست همراه جامعه مورد تأیید هایوسیله بر تأکید با آمریکا در موفقیت اهداف بر فرهنگی تأکید -1

 ترویج و تکریم هارسانه شود؛ درمی آموخته مدارس در شود؛می تمجید عمومی مقامات سوی از موفقیت و رقابتی بودن. کنندمی پیدا انگیزه

 و پولی مادی موفقیت اساس بر شایستگی. گرددمی تشویق نیز شود،می منتقل نسل دیگر به نسلی از که هاییارزش یوسیلهبه و شودمی

 موفقیت این که است این بر فرض البته. یابد دست بزرگ به موفقیت تواندمی کسی هر که است معنا بدان آمریکایی، رؤیای. شودمی سنجیده

 را موفقیت این به نیل تأیید مورد هایجامعه، روش هنجارهای. آید دستبه اقتصادی و شغلی آموزشی، مشروع زحمات صادقانه در تالش با

 موفقیت، کسب تر بابیش آمریکایی هایارزش که کردمی احساس مرتون لیکن سازد،می متمایز های نامشروعروش از را هاآن و کرده تنظیم
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 تأکید موفقیت بر حد از بیش وقتی. صحیح و درست روش به موفقیت نه کسب است، ارتباط در قیمت هر به پول آوردن دستبه و رفتن، جلو

 آمریکایی فرهنگ در. گویدمی هنجاریبی آن دورکیم به که کندمی ایجاد را حالتی و شودمی ترضعیف موفقیت این بر ناظر شود، هنجارهایمی

 .است دیگر جوامع از باالتر ما جرم نرخ لذا. شودنمی داده ارزش کافی قدر موفقیت، به برای مشروع هایتالش به

 تمام در موفقیت اخالق. شودمی مشاهده اختالف ارائه شده، هدف و وسیله بین صنعتی، جوامع دیگر و آمریکا طبقاتی نظام در -2

 این آمریکایی رؤیای. کندتقویت می راآن گیرند،می قرار آن معرض در افراد تمام که نیز آموزشی نظام و نفوذ کرده ایطبقه ساختار سطوح

به  پایین، یطبقه و محروم اقلیت هایگروه واقع، در اما دارد، قرار همگان دسترس موفقیت در برای مساوی فرصت که کندمی تبلیغ را آرمان

 این تحقق برای الزم شغلی و آموزشی هایفرصت از ولی کنند،می پیدا باال هایانگیزه هاآن. ندارند برابر دسترسی مشروع هایفرصت گونهاین

 استفاده موفقیت و کسب درآمد برای ایوسیله هر از تا کندمی وارد فشار هاگروه این بر هنجاری،بی چنین وضعیت. اندمحروم هاطلبیجاه

 .(111-112: 1390باشد )جوانمرد،  غیرقانونی یا نامشروع که آن ولو کنند،

 

 محيط اجتماعی و فرهنگیمکتب  -6
گذار آن است مجرم اند. طبق نظریه مکتبی که الکاسانی پایهالکاسانی و مانووریه منشأ تبهکاری را در تأثیرات فرهنگی و اجتماعی یافته

اعی است و هر یک بیچاره نظام اجتماعی است و نقص سازمان اجتماعی او را جنایتکار کرده است. به عقیده ایشان بزهکار یک میکروب اجتم

هر »گوید: گردد. الکاسانی مینماید و وجود شرایط مساعد در محیط، موجب رشد و ظهور تبهکاری میمیکروب در محیط خاص نشو و نمو می

ای دارای تبهکاران مخصوص به خود است به تبهکاران مولد اجتماع خود هستند و اگر محیط اجتماعی آمادگی برای پروردن مجرم جامعه

 (.1396)غیبی، « ماندها عقیم میته باشد فعالیت و رشد آننداش

 

 هانشيننشينی و عدم افزایش حاشيهحل مشکل حاشيه
نشینان را، لذا نشینی را حل کرد، نه مشکل حاشیهها، ابتدا بایستی مشکل حاشیهنشینرسد به جای حل مشکالت حاشیهبه نظر می

 توان موارد ذیل را نام برد:های اجتماعی حاکم بر آن مینشینی و کاهش ناهنجاریاز حاشیه ترین راهکارهای اجرایی جهت جلوگیریمهم
 های مسئول.ساز و افزایش فیزیکی شهر و جلوگیری از عملکرد موازی سازمانوایجاد مدیریت واحد شهری جهت کنترل ساخت -1

از نظر صنعتی و ایجاد اشتغال برای ساکنان مناطق محروم که این ریزان به مناطق محروم و تجهیز نمودن این مناطق توجه برنامه -2

 باشد.شهرهای کشور میمناطق مبدأ حرکت مهاجرین به کالن

کار گیری از نیروهای رسانی دقیق و مستمر توسط مقامات قضایی و مسئولین دیگر در خصوص وضعیت بزهکاری و جرایم با بهاطالع -3

 ها.شناس در مراکز قضایی و انتظامی و رسانهشناس و جامعهکارشناس، روان

 شناسان و ... .شناسان، جامعهشدن افراد و علل آن با استفاده از متخصصین، روان یابی فرایند مجرمریشه -4

مناسب و کنترل های نظارتی و کنترل انتظامی و امنیتی با استفاده از تجهیزات پیشرفته و ها و ارگانریزی برای تقویت سازمانبرنامه -5

 محسوس و نامحسوس.

 تجدید نظر در قوانین بازدارنده جرم به جهت جلوگیری از برخوردهای چندگانه و تکرار جرم. -6

های هنری، تبلیغاتی، آموزش در جهت زشت بودن اعمال مجرمانه و عواقب نامطلوب گیری از کلیه امکانات و توانمندی دستگاهبهره -7

 آن.

درآمد و نقاط محروم به گویی به نیاز اقشار کمهای رسمی و عدم پاسخشکست سیاست»نشینی شهرها حاصل حاشیهدر یک کالم، 

 باشد.می« اشتغال، مسکن، امکانات رفاهی اولیه
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 گيرينتيجه
 هایقومیت از تحقیق اساس بر و کرده مهاجرت حاشیه شهرها به ... و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، مختلف دالیل به نشینانحاشیه

 شهرها در شده تدوین مدون های شهرنشینیبرنامه در که این به توجه با. اندگوناگون اجتماعی و فرهنگی دارای گرایشات و بوده مختلف

 خود به دخو هاییچنین مکان افزایش است نشده گرفته نظر در افراد این و هامحل این برای و اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مختلف امکانات

 مورد تحقیق این در مطلب این و شد خواهد نشینانحاشیه بین در این موضوع وجود تفکر ایجاد حداقل یا و طبقاتی فاصله ایجاد به منجر

بود )مسعودی و  خواهد پدیده این نتایج از تفریحی نیز و آموزشی امکانات و مناسب شغل به دسترسی عدم اینکه ضمن گرفت تأیید قرار

 .(81: 1393همکاران، 

بایست با ساماندهی آن و فراهم کردن امکانات باشد و مینشین را تخریب کرد قابل دفاع نمیپس این عقیده که باید مناطق حاشیه

گیری ات پیشها و شهرنشینان اقدام کرد و این امور که از لوازم و مقدمنشینان و کم کردن فاصله و خالءِ موجود بین آنمورد نیاز برای حاشیه

های مسئول. اگر چنین باشد مگر با مشارکت و همکاری و همدلی کلیه دستگاهپذیر نمیو کاهش میزان جرایم در این مناطق است امکان

نشینی در کشور و به تبع گر ایجاد و گسترش حاشیهکار گرفته شود مطمئناً نظارهمشارکتی صورت پذیرد و راهکارهای توصیه شده در قبل به

ساله، قتل همسایه توسط همسایه دیگر صرفاً  5هایی از نوع تجاوز و قتل به طفل چنین قتلآن گسترش جرم و جنایت نخواهیم بود و هم

های ناشی از استعمال و ها و مرگآوری ضایعات و زبالهنفر صرفاً به خاطر اختالف در جمع 12خاطر نفوذ رطوبت، کشته و زخمی شدن به

طفل گردید و همه این اتفاقات در  29های مرموز و نیز فجایعی از نوع فاجعه پاکدشت ورامین که منجر به قتل ر و خودکشیتزریق مواد مخد

 (.1396حواشی شهر افتاده، را شاهد نخواهیم بود )غیبی، 
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 مراجعمنابع و 
 شناسان.انتشارات جامعه ، مترجم سعید معبدفر، تهران:شناسی نظمهای جامعهنظریه(،1388پیترو رسلی، ) [1]

 شماره سوم، ، تعالی حقوق، سالفشار و هنجاریاجتماعی، بی سامانیبی هاینظریه( 1390)مترجم( ) جوانمرد ، بهروز [2]

 .147تا  105، صفحات 12

 گاه حوزه و دانشگاه.، انتشارات پژوهشرویشناسی کججامعه(، 1385سلیمی، علی و داوری ، محمد ) [3]

 ، تهران: امیرکبیر.شناخت و سنجش مارکسیسم(، 1368طبری، احسان ) [4]

 در نشینیحاشیه اجتماعی و اقتصادی عوامل(، 1392) و شهبازی ، نجفعلی کفشگری ، محسن سیفی ، اهللغالمی ، روح [5]

 بیستم. شماره پنجم، سال امنیت، آفاق نامهفصلتهران(،  کالنشهر موردی ایران )مطالعه

 ، دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی.نشینی و وقوع جرمحاشیه(، 1396غیبی، فینا ) [6]

 دانش نامه، فصلایران ساحلی شهرهای در جرم و نشینیحاشیه رابطه شناختیجامعه بررسی(، 1389بالغی، زهرا، )قره  [7]

 .91-110 صفحات ، دوم دوره ،4 شماره هرمزگان، انتظامی

 مجد. انتشارات کیا، مهدی ترجمه ،نظری شناسیجرم (،1377) گسن ،ریموند [8]

 و نزاع جرایم وقوع بر نشینیحاشیه تأثیر بررسی(، 1393) میرزایی ، محمد و سیامک الهی ، سیدفتح ، مسعودی ، عباس [9]

 اول. شماره ششم، سال اجتماعی، انتظام نامه، فصل(قم شهرستان موردی مطالعه)درگیری 

 ، تهران، انتشارات طهوری. درآمدی به فلسفه(، 1375زاده، میرعبدالحسین )نقیب [10]
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