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 نشست اول:
 ی پیدایش حاشیه نشینیهاشهیرمفهوم شناسی و 

 دکتر یداهلل صادقی
 دکترای برنامه ریزی شهری از دانشگاه تربیت مدرس

 
 

 کارشناس برنامه ریزی شهری در اندیشکده پایا تشریح کرد: 
 اقتصاد ضعیف، ریشه حاشیه نشینی

ی پیدایش هاشهیرمفهوم شناسی و » نشستدر  تربیت مدرسدکترای برنامه ریزی شهری از دانشگاه ، اهلل صادقیدی
از شهرنشین ها ی برخو حتی مهاجرین روستایی  اقتصاد ضعیف،چگونه در اندیشکده پایا تشریح کرد « حاشیه نشینی

 .دنکمی تبدیل نشین حاشیهرا به 
هری هر جایی از فضای شکرد:  تعریفرا چنین اشاره کرد و آن  «بافت ناکارآمد»مفهوم سخنان خود، به  یوی در ابتدا

اجتماعی  ،اقتصادی ، کالبدی، زیست محیطیاز در این تعریف اعم مشکالت  تمرکز داشته باشد؛ آنجاکه مشکالت 
که آن محدوده سریع به سمت زوال حرکت کنند به اینمی . مجموع این شرایط کمک است های ذهنیجنبه چنینو هم
 کند.

بافت  گویدبندی به ما مییک دستهدر ادامه به دسته بندی انواع بافت ناکارآمد اشاره کرد و گفت:  صادقیدکتر 
آمد را شامل ناکاربافت انواع  ،دیگربندی یک تقسیمدر . شودمیاسکان غیر رسمی  و ناکارآمد شامل بافت فرسوده

 هر بودهمرکز شخود  ،مثالً زمانیکه ت اسی مواردمیانی می شمرد. منظور از بافت روستایی و تاریخی  ،میانیبافت 
نیز خی بافت تاری منظور ازشود. ، به حال خود رها میه استدربه تناسب مابقی اجزای شهر توسعه پیدا نکچون ولی 
آن تایی بافت روس همچنین مقصود ازشود. کنیم فرسوده میبه آن رسیدگی نمی کهکه آن محل به علّت ایناست آن 

را منطبق  سته خودنتوان ولی ؛یا به خاطر افزایش جمعیّت تبدیل به شهر شده، یا چسبیده به شهر ی مد نظرروستا کهاست 
 با بافت اصلی شهر کند.

ه شورای عالی شهرسازی و معماری س: گفت «شناسایی بافت فرسوده نحوه» دربارهبرنامه ریزی شهری این کارشناس 
مناسب  سازه آنجادرصد واحدهای  05هر جایی که  شاخص اول این است که  است.کرده  هدر این زمینه ارائشاخص 
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 055دارای مساحت کمتر از  درصد آن 05 ه شامل مواردی می شود کدوم شاخص . است بافت فرسوده نداشته باشد
 باشند درصد معابر آن کمتر از شش متر عرض داشته 05که بیش از را هر جایی نیز سوم شاخص باشند. )ریزدانه( متر 

رسان خدمات نهادهایشود می باعث یاد می کنند  ناپذیریاین وضعیت که از آن با تعبیر نفوذ می داند؛بافت فرسوده 
 مجموع خدمات و تسهیالت را به خوبی ارائه دهند.در شهرداری نتوانند 

بافت  رد:اشاره کبه ویژگی های زیر پرداخت و در این خصوص نظر کالبدی ماز فرسوده بافت تشریح  سپس بهوی 
در  ناسازگاریهای نارسایی وجود دارد. کاربری( آب و برق و گاز) شبکه زیرساختی آندر  .ریز دانه استفرسوده 

 وجود دارد. آنجا
 مناسبی ندارد. سیستم فاضالبچنین برشمرد: از نظر زیست محیطی فرسوده را بافت  دکتر صادقی همچنین ویژگی های

دارد، آب یعنی سیستم فاضالب مناسبی ن ؛شودهای سطحی به وفور یافت میآب .تی استفضای آن فضای غیر بهداش
آوری زباله در آن جمع کند.ای ایجاد میبان فضای آلودهدر سطح خیاو شود ها راحت جاری میسطحی از تمام خانه
 شود.به خوبی انجام نمی

بافت  وده،فرسبافت  گفت:نظر اجتماعی ماز در تشریح بافت فرسوده همچنین برنامه ریزی شهری این کارشناس 
اند متولّد شده جاآنبوده، ساکنانی که از ابتدا  آنجاها از ابتدا یعنی لزوماً ساکنانی که هویت آن ؛نامتعارف اجتماعی است

ری و ناامنی باال آن بزهکابافتی است که در  .های مختلفی استساکن نیستند. بافتی است که دارای قومیت آنجااآلن 
ای واحدهای سکونتی اجاره .است. بافتی است که برای زنان و کودکان در ساعات خاصّی از روز امنیت وجود ندارد

ها، اری، مثالً بزهکهای اجتماعیناهنجاریها وجود داشته باشد. خیلی بیشتر از واحدهایی است که مالکیّت برای آن
 دهند.در آن به راحتی به دور از چشمان ناظر دستگاه نظارت بزهکاری انجام می تجاوز به عنف، سرقت و ...

تر است. از سطح متوسّط کلّ شهر پایین آنجاارزش زمین در  بافت فرسوده را چنین توصیف کرد: ،بعد اقتصادیوی از 
مسکن  اجارهاست امّا میزان  خیلی باال آنجانشینی شود. درصد اجارهمشاغل غیر رسمی و غیر مجاز، به وفور یافت می

 بیایند. آنجاتشویق شوند به افراد شده  سببیعنی ارزان بودن،  ؛خیلی پایین است آنجا
افزود: « ایمهای فرسوده داشتهنوع مداخله در دنیا برای مواجهه با این بافتچهار »دکتر صادقی در ادامه با اشاره به اینکه 

از  ،معبر را تعریف کردهابر را تعریف کردند. به عنوان مثال شهرداری روش اوّل تحت عنوان اصالح هندسی، مع
ند. سازب ند و در چهارچوب قواعد این معبرنشینی داشته باش، باید حتماً عقبندکنمی هر گاه نوسازی  ساکنان می خواهد

گذاری کنند. دولت سعی شد که سرمایهاجاره داده می گذارانیسرمایهاین واحدها به که گردد راه دوم به این برمی
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سازی که خود ساکنین را به نوسوم این کند.به بخش خصوصی واگذار میو کار را کند کمترین هزینه را بکند می
حالت چهارم  .دار نیست ولی تسهیالت یا روش های دیگری زمینه را ایجاد می کندسرمایه ند، یعنی لزوماًنکمی تشویق 

ذار واگواحدها را افراد  د؛کنآورد، نوسازی میها را به صورت موقّت از دست ساکنین درمیین است که دولت زمینا
 گیرد.گر شهر را دولت به عهده میسکونت موقّتی در جای دیو  کنندمی

 جای بهچرا  پرداخت و گفت: «نشینیحاشیه»موضوع به در ادامه سخنرانی برنامه ریزی شهری این کارشناس 
افراد ساکن  تلیاق د کهبرمیسمت نشینی ناخودآگاه ما را به این ؟ حاشیهاسکان غیر رسمیگوییم، نشینی میحاشیه

 است که همیشه در حاشیه باشند. این نواحی اساساً همین
مهاجرت ، عوامل دافعه در محیط روستاییو محیط شهر  جاذبه واسطهبه که  در مواردید: افزوادامه در چنین هموی 

ه مواج «رسمیراسکان غی»مفهوم با  ،از مناطق روستایی و عشایری به سمت مراکز شهرهای متوسّط و بزرگ اتّفاق بیفتد
خود را با فرهنگ، اقتصاد و حتّی کالبد محیط شهر اصلی انطباق بدهند. حاال اند توانند یا نتوانستها نمیه. اینیمسته

 ساکن باشند. پایین(  )باال یاخواهند هر جایی از شهر می
اهایی که ج اتفاق می افتد افزود:های نامرغوب شهر در بخش اسکان غیررسمیغالب دکتر صادقی با اشاره به اینکه 

ساخت  اجازهدهد، یا جاهایی که زمین وقفی است ها نمیحالت عادی شهرداری اصالً مجوّز ساخت و ساز به آن در
 دولتی است اصالً مجوّز ندارند.  ،و ساز برای شخص وجود ندارد، جایی که مالکیّت

ه طبقات جایی کموقعیت اسکان غیررسمی را چنین توصیف کرد: از نظر اجتماعی برنامه ریزی شهری این کارشناس 
ها افرادی هستند که با روز مزد بودن زندگی خود را ها پایین است. ایناند. درآمد آنرا بیشتر اشغال کرده آنجاپایین 

ها هم در مشاغل یا غیر رسمی یا غیر مجاز کنند، افرادی که درآمد ناپایدار دارند، درآمد پایین دارند، ایناداره می
 کنند. فعّالیّت می

اه چون ناخودآگ گفت:« بپردازیم؟ ان غیررسمینساکخواهیم به چرا می»اینکه  دکتر صادقی در ادامه در خصوص
 واسطهها به اند، اسکان آنها فقرایی هستند در جایی ساکن شدهانجامد. اینای است که به باز تولید فقر میداخل چرخه

 انجامد.های بعدی میفقر به فقر در نسل
جباری ا ترین برخورد اصالً برخورد قهری بوده، تخلیهابتدایی تّی در اروپا،دهد، حنشان میتجربیات دنیا وی افزود: 

گفتند حاال یمکردند. از ریشه مسئله را نگاه نمیو  پرداختندا الزاماً به موضوع نمیاین راهکاره یا نادیده انگاشتن. بوده
م، وادار ها بدهیم، یا کلّاً تخلیه کنیبه آنمثال سرپناه موقت که ایجاد شده ما آن را نادیده بگیریم یا یک سری خدمات 
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گفت اصالً به ما ارتباطی ندارد، مکانیزم تعادل خود به خود ایجاد کنیم به مبدأ برگردند. مثالً دیدگاه لیبرالی می
 طور نیست، در کشور در حالاصالً اینکه گفته می شود، دولت حقّ دخالت ندارد. در مقابل آن دیدگاه رادیکال می
 .الزاماً دولت باید دخالت کند ،سعهتو

نشینی را حذف سال اخیر کامالً حاشیه 05هیچ یک از تجربیات جهانی نتوانسته بود در دکتر صادقی تصریح کرد: 
ها، کارها، مطالعات میدانی در دنیا انجام شده، ولی به حذف به بعد انواع و اقسام پژوهش 0505کند، مخصوصاً سال 
 ت. قطعی منجر نشده اس

ه نشینی یا اسکان غیر رسمی در کشور، یک نقطما در بررسی بحث حاشیهادامه داد: برنامه ریزی شهری این کارشناس 
هر رود، تزریق درآمد به شگذاریم. قیمت نفت باال میتوانیم داشته باشیم، اسم آن را اصالحات ارضی میعطف می
عد از اصالحات شتیم، بگیرد. ما قبل از اصالحات ارضی تقریباً وضعیّت آرامی داافتد، روستا در حاشیه قرار میاتّفاق می

 0430تا  0435های دهد. در سالکند و یک دهه بعد دارد بروز و نمود خود را نشان میارضی به شدّت افزایش پیدا می
های گاهتکنند. سکونآیند اشغال میما اراضی بایر و غصبی شهرهای بزرگی مثل تهران را شاهد هستیم که مهاجرها می

 گذاریم. آباد و... مینشینی، حلبین را کپرنشینی، زاغهغیر بهداشتی که ما اسم آ
هر بود، شکامالً مبادله به زیان روستا اتّفاق افتاد و به استفاده اتّفاقی که افتاده وی در ارزیابی این فرآیند می گوید: 

 حداقل از بُعد اقتصادی.
ای از افراد حتّی یک عدّه ه کرد و گفت:دکتر صادقی در ادامه به یک واقعیت دیگر در شکل گیری این پدیده اشار

یعنی اقتصادی که در درون شهر لزوماً خیلی قدرت نداشت، بافت  ؛ها شدنددرون شهر بودند که رفتند ساکن زاغه
کرد افرادی که تا اآلن اسکان رسمی شد، مجموع این شرایط کمک میشهری هم توسّط مهندسین ما دستکاری می

ان غیر شهر راغب شوند، به اسک حاشیهها هم بیایند به کردند، حاال اینمتوسّط شهر زندگی میداشتند، در جای نسبتاً 
 رفت.به زندگی غیر رسمی شهری می با این فلسفه از زندگی رسمی شهری رسمی راغب شوند.

ه ترجیح یف بودبینیم چون اقتصاد فرد ضعهای ناکارآمد میبافت همهدر ادامه داد: برنامه ریزی شهری این کارشناس 
جا ساکن شود. از طرفی شخص آموزش تواند اینجا بیاید که عمالً قیمت زمین و مسکن باال نیست، میداده به این

توانسته از تسهیالتی که حتّی دستگاه حاکمیّت در اختیار او قرار داده استفاده کند. طرف حتّی بلد کافی نداشته، نمی
تسهیالتی دارید به من واگذار کنید. چون آموزش ضعیف داشته و چون اقتصاد نیست به بانک برود بگوید شما چه 
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قرار داشته، جایی که به دور از چشم دستگاه حاکمیّتی و نظارتی  حاشیهضعیف داشته به ناچار به جایی رفته که در 
 ه است.مأمن مناسبی دیدنظارت کند توانسته خوب جا چون حاکمیّت نمیساکن شده است. ن آنجاحتّی االمکان بوده، 
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 :نشست دوم
 تهران( یمحله هرند یهایشهر )کول هیبه حاش یطرد از شهر و پناه آور یگونه شناس

 دکتر ثمره صفی خانی
 دکترای جامعه شناسی مسائل اجتماعی از دانشگاه الزهرا )س( و پژوهشگر حوزه حاشیه نشینی

 

 

 محله هرندی تاکید کرد:دکتر صفی خانی در خصوص ساماندهی کولی ها در 
 سکونتی کولی ها -اولویت فهم ساختار معیشتی

دکتر ثمره صفی خانی، دانش آموخته دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی از دانشگاه الزهرا )س( رساله دکتری 
گونه چ نشان داده که ،ر این تحقیقددر تهران به انجام رساند. وی  هاکولیخود را با موضوع مطالعه پدیدارشناختی 

به  انشاز شیوه زیست قبلی  هاآنبه شهر تهران، ضمن ازجاکندن  هاکولی، با کشاندن یناموزون شهر یتوسعه اقتصاد
با تخریب ) دسفی کبا طرد آنها از محله سکونت قبلی واقع در محله خاشرایط فعلی رسیده است؛ شرایطی که در ادامه 

جانبه و چندوجهی  در محله دروازه غار، همراه با طرد همه هاکولی ایحاشیهزیست  یبرا یبستر(، 0435 در سال آنجا
 آنها از جامعه اکثریت فراهم کرده است. 

 کدهشیانددر  «تهران( یمحله هرند یهایشهر )کول هیبه حاش یطرد از شهر و پناه آور یگونه شناس» نشستوی در 
سه نوع فروکاست در نظریات مرتبط با حاشیه نشینی وجود دارد: یکی فروکاستن کالبدی که حاشیه را به گفت:  ایپا

 سومیو  دهدیمدر جامعه تقلیل  اشانحرافیم و بزه که حاشیه را به پیامد رفروکاستن به ج دیگری، کاهدمیکالبد فرو 
 کاهیمیمکن هستند را به شغل سرپرست خانوار فرو فروکاستن اقتصادی که بر اساس آن خانوارهایی که آنجا سا نیز

نها را از آ توانیممیکه اگر ما بتوانیم برای آنها شغل مناسب و سازوکاری برای درآمد ایجاد کنیم،  کنیممیو ادعا 
 شکل حاشیه نشینی خارج کنیم. 

یتی به که استفاده کنندگان از مکان، هو شودمیاین مطرح « برساخت اجتماعی فضا»در بحث افزود:  دکتر صفی خانی
هیچ گونه تغییری در آن صورت داد. ما چون در مورد  تواننمیکه بدون شناختن این استفاده کنندگان  دهندمیمکان 

 کنیم.میدر مورد مکان صحبت  عمالً کنیممیحاشیه نشینی صحبت 
مطالعه  بندی های اجتماعی بررسی کنیم؛ یعنی ر گروهمباحث حاشیه نشینی را باید مبتنی بوی در ادامه تصریح کرد: 

. در محله دروازه غار ما با سه گروه اجتماعی عمده مواجه هستیم. کنندمیاین که چه کسانی از این فضاها استفاده 
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از این جهت است که  هاکولیهستند و یکی هم لرها. اهمیت  هاافغانهستند، یکی  هاکولی هاگروهیکی از این 
ن را از دستشان آ توانمیماعی و گروهی بسیار باالیی دارند و وقتی مکانی را از آن خود کنند، به سختی تستگی اجهمب

 خارج کرد. 
از الگوی سکونت قبلی  هااین 05و اوایل دهه  05از اواخر دهه در خصوص سکونت کولی ها افزود:  دکتر صفی خانی

با  کولی ها یکجانشینیرا انتخاب کردند ولی  «یکجانشینی»گوی بود دست کشیدند و ال «نایکجانشینی»خود که 
است که  جانشینینایکدائم نبود و یک نوع شیوه سکونت شیوه سکونت اینها متفاوت است. ها کولی غیر یکجانشینی

 ن، دومی هم در منطقه حاشیه نشین تهراساریدر بابل یا  مثالً شاناصلیدو محل برای سکونت دارند؛ یکی در شهر 
به این صورت است که زمانی که درآمد در جامعه میزبان باال  هاکولیمانند خاک سفید و سپس دروازه غار. کوچ 

و در مراسم جمعی یا تعطیالت تابستانه و بهاره درآمد به دست آمده را به شهر خود  یابندمیباشد در آن جا حضور 
است که نوع خاصی از گدایی کردن همراه با « هادوری»آنها . شیوه غالب معیشتی کنندمیو در آنجا هزینه  برندمی

 سماجت است که الگوهای خاص خودش را دارد. 
 هاولیکالگوی هادوری کردن  کولی ها معتقد است: قبالًشهر تهران به عنوان جامعه میزبان وی در خصوص جذابیت 

سه کهنه. گیری با برای گرفتن الب یا برای فال کردندیمدم در خانه بود؛ به این معنی که آنها به دم در خانه افراد رجوع 
یزبان . در واقع جامعه مکندمیآمده است و این آسیبها را دوچندان  هاچهارراهاکنون این الگو تغییر کرده است و به سر 

 توانندنمی ی. همینطور زنان به تنهایشودمیاین مجرا را فراهم آورده که به کودکان احساس ترحم بیشتری روا داشته 
حضور پیدا کنند و این مسئله نیز باعث شده که کودکان نیز درگیر این مسئله و مشکالت آن بشوند،  هاخیاباندر 

 اینطور در حال بازتولید شدن است. هاکولیوجود نداشته است. بدین ترتیب، ساخت معیشتی  قبالًچیزی که 
اجتماعی و  هایمؤلفهدر این جدایی گزینی ا تاکید کرد: در خصوص دالیل جدایی گزینی کولی ه دکتر صفی خانی

در شهر بابل اگر شما آدرس جوکی محله  مثالًمشخصی وجود دارد؛  کامالًفرهنگی اهمیت دارد. یک جدایی گزینی 
که  هاییهخاندر جوکی محله چه کاری داری؟ حتی  پرسندمیو با تعجب  کنندمیرا بپرسید جور خاصی شما را نگاه 

. به آنها و منطقه آنها ندارند ایعالقه، چون هیچ فروشندمی هاغربترا به خود  شودمیبه جوکی محله باز  شانرهپنج
تا جایی که بعد از تخریب خاک سفید احتمال دادند که  تعلق مکانی دارند شانمحلهدر جوکی محله به  هاغربتخود 

همین اتفاق برای جوکی محله هم بیفتد و سریع به آنجا رفتند و چهره محله را تا حدودی تغییر دادند و حتی هیئت 
 عزاداری تشکیل دادند تا مانع تخریب آنجا شوند. 
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در خاک سفید از آنجا که اولین وی در خصوص تفاوت زندگی کولی ها در دروازه غار و خاک سفید گفت: 
ویت این نایکجانشینی شان شبیه بابل باشد ولی به دلیل تخریبش ه توانستهمی احتماالًحضورشان در تهران بوده است، 

. که خالی از سکنه بومی شده بود آیندمیمکانی و در دومین حضورشان در شهر تهران به  رودمیاز بین  کالًمکانی 
و  گیرندمیو جایی را  روندمی ایمنطقهدر شهرها هم به این شکل است که چند نفر در ابتدا به  هاغربتشکل حضور 

 . همین االن هم اگر دروازه غار تخریب بشود،شوندمیسپس بقیه هم به دنبال آنها راه می افتند و در این منطقه ساکن 
، چون آنها به جامعه میزان نیاز دارند و بدون هادوری کردن از این گردندمیو دوباره بر  روندمیبرای مدتی  هاغربت
بپردازند. راهکاری که بتوان برای شکستن این دور باطل ارائه نمود، تغییر ساخت  شانزندگیبه ادامه  توانندنمیجامعه 

اخت معیشتی سازگار باشد و دوما با س هاکولی نایکجانشینیبا زندگی  اوالًمعیشتی و سکونتی آنها به نحوی است که 
 .آنها تناسب داشته باشد ایمبادله

وقت در موقت است، یعنی به صورت م نایکجانشینیدر شهر تهران  هاکولیالگوی سکونت دکتر صفی خانی افزود: 
اصلی  و بعد از کسب درآمد به شهر و محل کنندمیدا جامعه میزان که امکان فروختن را برایشان فراهم کند سکونت پی

. یکی از دالیل اصلی انتخاب شهرهای شمالی به عنوان شهر اصلی آب و هوای روندمیاست  شاناولیهخود که شهر 
 شانانهخسند مالکیت ندارد، ولی  شانخانهقدر زیاد است که علی رغم اینکه  نآبه بابل  تعلقشانخوب آن است. میزان 

قابل مقایسه با تهران نیست. در واقع هر درآمدی  اصالًاست و ا در بابل بسیار مجهز است و انواع وسایل رفاهی را دار
 .کنندمیرا برای آنجا هزینه  کنندمیکه کسب 

ساخت اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر همان ساخت معیشتی وی در رابطه با ساخت داخلی زندگی کولی ها گفت: 
مبتنی بر فروختن باشد و این فروختن از کاالهای اقتصادی تهی شده باشد،  هاکولیی ساخت معیشتی آنهاست. وقت

چه چیزی قابل عرضه است. این باعث شده است که در  کالًکه چه چیزی فروخته شود و  کندمیجامعه میزبان تعیین 
بحث هادوری کردن داشته باشیم و این دوره اخیر نیروی ترحم به کودکان و زنان به عنوان کاالی قابل عرضه در 

 دهندیمهسته مرکزی خانواده را تشکیل  هازنشده است. به این ترتیب  هاکولیمسئله باعث تغییر ساخت خانوادگی 
 دکننمیتعیین  هازن. دهندمیدرآمد کسب شده را در ازای دریافت خدمات جنسی در اختیار همسرشان قرار  هازنو 

ی باشد و با چه کسی ازدواج بکنند. مردها هم برای این که بتوانند خانوار خود را گسترش دهند که همسرشان چه کس
 بیشتری داشته باشند.  هایبچهو  هازنبه این نیاز دارند که تعداد 
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درآمد را  هستند که هازنمتفاوت است، چون  کامالً هاکولیمفهوم سرپرست خانوار در بین افزود: دکتر صفی خانی 
رآمد شان د و برای گروه رساندندمیکه کاالهای مردان را به فروش  اندبوده هازنو در طول تاریخ هم  کنندمیب کس
 آوردند.می

د مافیایی که گویا بان کندمیگذر گزارشگری یا ژورنالیستی از محله این تصور را ایجاد همچنین تاکید کرد:  یو
ا تا . تا یک حدی هست امهاستبچهو یک نفر سرپرست یا رئیس  شوندمیبین اینها جا به جا  هابچهوجود دارد که 

به  هایشزینههحد زیادی باید بگویم که اینطور نیست. این درست است که بچه برای پدر و مادر سود دارد و بیشتر از 
دآوری نابراین به فرزنکه بچه خوب است و ب رسندنمیاما پدر و مادر آگاهانه به این نتیجه  رساندمیسود  اشخانواده

 .مبادرت کنند. بیشتر ارزش لذت بردن از زمان حال برای نوع ساخت خانوادگی اینها تعیین کننده است
 هایروهگوجود دارد که آنها را از سایر  هاکولیچند ویژگی در مورد گروه اجتماعی دکتر صفی خانی در ادامه افزود: 

 است و به لحاظ تاریخی هیچ ساخت ایمبادلهکه  هاستکولیمعیشتی . یکی همان ساخت کندمیاجتماعی متمایز 
فاوت از عشایر است، به مت نایکجانشینیآنهاست که این  نایکجانشینی. دیگری بحث کنندنمیمعیشتی دیگری را قبول 

ی بر اساس نیازها نوابسته به جامعه میزبان است، یع هاکولی نایکجانشینیاین دلیل که عشایر وابستگی به دام دارند ولی 
لذت  شانفرهنگیمحوری  هایارزش. یکی از شوندمیکه جامعه میزبان نیاز دارد آنها وارد این جامعه  هاییزمانو 

از ساخت  متأثرنمود دارد. همینطور ساخت خانوادگی که  شانروزمرهبردن از زمان حال است که در تمام زندگی 
 معیشتی کنونی آنهاست.

میت شناخته باید به رس هاکولینتیجه گیری بالفصل این مباحث این است که ساخت معیشتی ت: در پایان گف یو
را انجام  هاییادلهمبحمایت کند که آنها بتوانند  هاکولیشود؛ به این معنی که جامعه غیر کولی باید بتواند به نحوی از 

چه  هاولیکبه عبارت دیگر، باید فکر کنیم که  ؛باشدمورد نیاز جامعه غیر کولی  کنندمیدهند که کاالهایی که مبادله 
در  خواهندیمزیاد درگیر تولید شوند و  خواهندنمی هاآنتولید کنند با توجه به همین مسئله که  توانندمیکاالهایی 

اینها به موسیقی خیلی عالقه دارند اما در حال حاضر خیلی کم شده و حالت گدایی به خود  مثالًزمان حال باشند. 
و زنان خود را  کنندنمیبه دلیل ترحم بیشتر مردم به زنان، دیگر خود این کار را  زدندمیگرفته است. مردانی که ساز 

ماعی و تغییر کند، ساخت اجت هاکولی . برآورد من این است که زمانی که ساخت معیشتیفرستندمیبرای این کار 
ازمند نی هاکولیکه االن دارد خارج خواهد شد. ایباریفرهنگی آنها نیز تغییر خواهد کرد و از این حالت بی بند و 

 ه شود و مورد حمایت قرار گیرند.؛ فقط کافی است که همدالنه به آنها توجاندتوجه
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 :نشست سوم
 مدیران نگاه در نشینی حاشیه و نشینان حاشیه نگاه در نشینی حاشیه

 دکتر جمال رشیدی
معاون برنامه ریزی و بهبود روشهای اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت اجتماعی 

 شهرداری تهران و پژوهشگر حوزه حاشیه نشینی
 
 

 شد: مطرح« مدیران و نشینان حاشیه نگاه در نشینی حاشیه»در نشست 
 نشینی، پیامد عدم تعادل سرزمینیرضایت به حاشینه 

معاونت اجتماعی شهرداری  معاون برنامه ریزی و بهبود روشهای اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری ،جمال رشیدی
ارت تیمی در وزوی در همین زمینه با . استهای غیر رسمی گاهسکونتمسائل درگیر به مدت یازده سال که  تهران

 شته است.همکاری داراه و شهرسازی 
برگزار  اندیشکده پایاکه در  «مدیران نگاه در نشینی حاشیه و نشینان حاشیه نگاه در نشینی حاشیه»در نشست  رشیدی

وه که یک گرمتعددی دارند  هایگروهها از زندگی مدرن ت امر این است که طردشدهواقعیشد طی سخنانی گفت: 
شهری  ت فرودستمی یا محالهای غیر رسگاهساکنین سکونتها هستند که نشینص حاشیهها به صورت مشخاز آن

 . دهندمیرا تشکیل 
شابور از ص در نیبه صورت مشخ ساکنین محالت فرودست داشته افزود:با که های زیادی مصاحبهوی ضمن اشاره به 

او دارد،  هحلمت عینی نامطلوبی که وضوع بودم که یک فرد با این وضعیین مااین رویکرد استفاده کردم و دنبال 
 ؟چطور حاضر شده است که در آنجا زندگی کند

گذاشتم، به صورت انتزاعی دنبال یک مفهومی ها و مشاهدات تجربی را که کنار هم میرشیدی ادامه داد: تمام واقعیت
« هافرصت دسترسی به»مفهوم ها را در ذیل خود جمع کند و بدین ترتیب به بتواند این تابودم که یک چتری باشد 

 رسیدم.
لّات بریم، در محی تصریح کرد: اصالً آسیب اجتماعی، آن چیزی که ما تحت عنوان آسیب اجتماعی از آن اسم میو

اند؛ این بول کردهمردم این را ق. شده است آنجات رو دست شهری اصالً بخشی از واقعیاسکان غیر رسمی یا محلّات ف
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یاید و یرون بکند بانمی که در آن کوچه چندین سال است زندگی میت شده است که باعث شده خبخشی از واقعی
 احساس ناامنی نکند.

ت حالگفت: وجود ماست در این محالت کمتر مورد توجه قرار گرفته که یک واقعیت  با اشاره بهرشیدی همچنین 
است که  که دارد این فقیرنشین یا فرودست شهری کارکرد دارند. یکی از فوایدی که دارد یا یکی از کارکردهایی

هرندی  حلّهمتوانید به جز شما کجا در شهر تهران میهای اجتماعی است. گیری آسیبمأمن بسیار مناسبی برای شکل
راحت تزریق کنید؟ بیرون درِ پژوهشگاه شما اگر یک نفر بخواهد تزریق کند صد تا چشم ناظر است که بازدارنده 

جا نیست، من اصالً کاری ندارم که تو به خودت صدمه ؟! جای این کار اینکنیآقا چه کار می»گویند: است، می
ظت خواهند سالمت باشد محافای که میدقیقاً با این لفظ شهرنشنیان از محدوده«. زنی. گم شو برو یک جای دیگرمی
 کنند. می

ت لّه خود به عنوان یک فرصنشین یا ساکنین محلّات فرودست شهری به محرشیدی همچنین ادامه داد: افراد حاشیه
 ها از کیفیت نامناسبی برخوردار باشد. به عنوان یک فرصتکه ممکن است محلّ زندگی آنکنند، در عین ایننگاه می

کنند و آن هم فرصت دسترسی به زندگی شهری است. فرصت دسترسی به زندگی شهری بسیار بزرگ به آن نگاه می
 شود. شامل حال هر کسی نمی

گویند ما مهاجرت معکوس داریم. طیّ پنج شش ماه گذشته حتّی از میادامه درباره شهر تهران تصریح کرد: ی در و
و  شهر، پردیس، پرند، باقرشهر، ورامیناند؟ مثالً اسالماما کجا رفته ؛اندام از تهران بیرون رفتهنزدیکان خود شنیده

رزان ا خانهشود از تهران چند ده کیلومتر بیرون رفت و یک شود از تهران دل کند؛ میجاهای دیگر. چرا؟ چون نمی
ران با تمام در تهما به زندگی  دل کند. «فرصت زندگی شهری تهران»از  تواننمیتر پیدا کرد، ولی به سادگی قیمت
ها ن. ایدهدمیرا در اختیار ما قرار  هافرصتچون تهران و زندگی شهری آن بسیاری از  کنیممیعادت  هایشسختی

 بکهشگذرانم. همینطور که اوقات فراغت خود را میآورم، اینکه من پول در مییک فرصت زندگی شهری است؛ این
 م.شوکه دارم با شما آشنا میروابط، این

بدانید  جالب استطرف دیگر مسئله مدیران شهری هستند همچنین به نقش مدیران شهری اشاره کرد و افزود:  رشیدی
ن محلّاتی ها موظّف هستند به ایباشد مدیران شهری طرحکه براساس اسناد باالدستی که طرح جامع و طرح تفصیلی می

هایی مثل بهزیستی،  به محالتی مانند هرندی سازمانرسانی کنند. مثالًکه داخل محدوده قانونی هستند خدمات
نسبت به این محالت ای های منفیها اکثر برچسبآن  رسانی کنند.شهرداری، فرمانداری و الی آخر باید خدمات
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یعنی یکی از مالحظات سیاسی نظام مدیریتی در جمهوری  های ذهنی بسیار بازدارنده و منفی است؛. این کلیشهدارند
شریف  هایمی دقیقاً باید بازآفرینی این نظام آگاهی مدیران ما باشد. محلّات فرودست شهری محلّ زندگی آدماسال

ت اند در یک محلّه فرو دسهای توزیع نابرابر فرصت در جامعه مجبور شدههایی که به اقتضای مکانیسماست؛ آدم
ها درگیر نآ همهها درگیر فساد و فحشاء نیستند، ه آنزندگی کنند که سبد هزینه خانوار خود را پایین بیاورند. هم

 طور چیزها نیستند. اعتیاد و این
ع نابرابر های توزیباید یک دید کلّی از شهر داشته باشید که هر چقدر مکانیسموی در خصوص راه حل مساله گفت: 

ن حاصل با ای شود.قیّه بیشتر میتر باشد، تولید محلّات فرودست شهری از جمله هرندی و بفرصت در این شهر قوی
کند تقصیر دارد، نه من نوعی که در هم بودن و زندگی ما در این شهر است. نه آن شخصی که در هرندی زندگی می

ای زندگی ههای عینی تولید و توزیع و باز توزیع فرصتما ذیل یک سری مکانیسم همهکنم. زعفرانیه زندگی می
 کنیم.ی پیدا میشهری به صورت نابرابر دسترس

کنند. اگر به آمایش سرزمین اصالً برای مدیران مهم نیست و به صورت خیلی بخشی به مسائل نگاه میافزود:  رشیدی
اساس مقرّرات باید بر ،فرو دست یااسکان غیررسمی  محلّهبه فردی که در شهرداری یک شهر مشغول است، بگویید که 

 گوید من اگر به محلّات فرودستهیئت وزیران یا جاهای دیگر خدمات بدهید، می مصوبهجمهوری اسالمی و براساس 
 کنند.آیند و طلب خدمات میجا میبه این -نشینان نزدیکان این حاشیه -خدمات بدهم، از روستاها 

ا محلّات می یهای غیر رسگاهگیری سکونتی همچنین تاکید کرد: نوع نگاه فرابخشی به قضیّه و عوامل اصلی شکلو
 فرودست شهری، متأسّفانه در بین مدیران ما وجود ندارد.

دهد. در دهد که راهکار صرفاً در سطح کالن جواب نمیساله من در این حوزه نشان می 00رشیدی ادامه داد: تجربه 
ود را یعنی اگر شما خ دهد؛های نهادسازی هم صرفاً در سطح خرد جواب نمیدهد. بحثسطح میانی هم جواب نمی

موظّف بدانید که ما کاری به مسائل سطح کالن نداریم، مأموریت ما این است که در این محلّات نهادسازی بکنیم. 
خورید. ما باید در هر سه تا سطح به طور همزمان کارهای اساسی را انجام گویم که شکست میقاطعانه به شما می

شود و دهیم و خالی از سکنه میز سرزمین عزیز خود را از دست میاگر این کار را نکنیم متأسّفانه ما نصفی ا بدهیم؛
های افتد. تا زمانی که ما سه چهار تا شهر داشته باشیم و فقط امکانمی اتّفاقگویم که این به طور قاطع به شما می

د روستاها بیاییشما در دهد. تلمبار و تجمیع بشود، هیچ کدام از راهکارهای ما جواب نمی آنجاها زندگی و فرصت
ه شهر نیایند؟ ما آیند. برای چه بها را آسفالت بکنید. بالفاصله به شهر میبهترین امکانات را بگذارید. اصالً بیاید جاده
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لّد تهران هستند دانم دوستان متوطور مطرح بکنیم. افراد چرا نباید به تهران بیایند؟ من متولّد تهران نیستم. نمیاصالً این
 جا هستید؟ جواب سؤال مشخص است.خود بپرسیم. چرا این یا نه. از

طور اگر سیاست تعادل سرزمینی را داشتیم، وضعیت ما این در سطح کالن افزود:سیاست گذاری رشیدی با انتقاد از 
میلیون است. شما  8ای است و شب نزدیک به میلیون و خورده 00شد. ما یک دانه شهر داریم که در طول روز نمی
 0بعد چهار تا شش تا شهر داشته باشید  مرتبهمیلیون. در  3سلسله مراتب شهرها باید دو تا سه تا شهر داشته باشید در 

خود را دارند. اصالً مهاجرت ما را  ها هم هر کدام کارکرد خاصد. اینمیلیونی داشته باشی 0تا شهر  00تا  05میلیونی. 
فالن مستقیم به تهران بیایم. امّا فرصتی که من در روستای فالن دنبال آن  کنند. من نباید از روستایها تعیین میاین
های کاشان شیننای از حاشیهگردم، در تهران است. من چرا باید انتظار نداشته باشم که از لرستان بیایند قسمت عمدهمی

که شما کارخانجات به محض این کرده بودیم این بود: 80تا  30را تشکیل بدهند؟! دقیقاً بررسی که ما در طیّ سال 
ا دارید کرد. شمدادید، میزان مهاجرت از لرستان و کرمانشاه به کاشان افزایش پیدا میفرش در کاشان را توسعه می

 دهید، در حالیکه در لرستان هیچ خبری نیست. کاشان را توسعه می
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 :نشست چهارم
 ایران ی مدیریت حاشیه نشینی درامنطقهبررسی راهبردهای 

 دکتر بهرام بیات
 و پژوهشگر حوزه حاشیه نشینیعضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی 

 جانشین سابق معاونت اجتماعی ناجا
 

 

 ؛ی مدیریت حاشیه نشینی مطرح شدامنطقهراهبردهای  نشستدر 

 آسیب ها در فضاهای بی دفاع شهری شکل می گیرند

ناسی از دکترای جامعه ش، بهرام بیات، با حضور «مدیریت حاشیه نشینی در ایران یامنطقهبررسی راهبردهای » نشست
ین سابق جانشبرگزار شد. وی که  اندیشکده پایادر  دانشگاه اصفهان و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

 دشت بود کهدر پاک ه بیجهقصنشینی های حاشیهلین ورود من به بحثاوبود طی سخنانی گفت:  معاونت اجتماعی ناجا
 از طرف نیروی انتظامی پروژه انجام دادم.

آیند. میشت به پاکدخود بیجه نامادری داشته است. پدر او با نامادری که طور بود ه اینقصدر ادامه گفت:  بیاتدکتر 
 رسدمی جنسی ه این آدم به بلوغکشود. تا اینض واقع میمورد تعر -در خراسان جنوبی-بوده  کودکاو در زمانی که 

 کشت.ها را میکرد، آنض میکرده بود، بعد از این هم که تعر ضطفل معصوم تعر 05به و 
انجام که را  لین قتلمن اواین فرد می گوید : افزودهای او بازجوییجانشین سابق معاونت اجتماعی ناجا با اشاره به متن 

این ترس خیلی مهم است، خیلی برای ما  ؛برود بیجهروی خود بگوید، آب خانوادهکه این برود به دادم از ترس این
قدر مضطرب بودم، گوید: من دو هفته عذاب وجدان داشتم. اینمیکشد. شود، میبعد این مجبور می مالحظه دارد.

که عذاب وجدان نداشتم، عذاب وجدان گوید: دومی را نه اینمنتظر بودم که خدا بیاید و من را مجازات بکند. می
م به زدهم هگفت: از نفر سوم تا نفر نوبعد میمی کشند. زجر ها خانواده اینا عذاب وجدان من این بود که امداشتم، 

قدر داد؛ یعنی چهمین ترتیب انجام شد. دیگر خیلی کار عادی شده بود. اصالً عین آب خوردن و به راحتی انجام می
 پذیر هستند.این چیزی که ما از وجدان، از اخالق، از دین ترسیم کردیم آسیب
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نها می شتند. خانواده یکی از آعضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: خانواده مقتولین وضعیت عجیبی دا
ست. دایی ا خانهعمه است،  خانهگوید: او سه روز است، به خانه نیامده است، خانواده اصالً نگران نیست. میبینند، 

 فهمد نیست. رسد. بعد میپزند میشوند. زنگ میچون با هم آمدند. بعد از سه، چهار روز تازه نگران می
تند. گشروند مرز؛ در مرز افغانستان دنبال فرزندان خود میشوند میها جمع میتوجّهی از اینتعداد قابل وی ادامه داد: 

ستان خواهند به افغانکه اعضای بدنش را دربیاورند، میها را برای اینگوید: اینروند، رمال میچون پیش یک رمال می
 دند.ها زیر خاک بوها این طفل معصومببرند. در صورتی که دو متری آن

دکتر بیات در تبیین رویکرد نیروی انتظامی در بررسی موضوع گفت: بحث ما این بود که کجاهای کشور این ظرفیت 
هم شهر متوسّط را که مناطق  30، 35تا کالنشهر و  00، 00و امکان وجود دارد که اتفاق مشابه رخ دهد؟ آن وقت 

 ریختیم. Arc Viewافزار  ای داشتند از نزدیک بررسی کردیم. نقشه آن را در نرمحاشیه
مالحظات  یکیو  وی در تحلیل این موضوع می گوید: من دو نکته را عرض کردم؛ یک نکته تقسیمات کشوری بود

 ذهنی و فکری.
 آن زمان ما به لحاظ تقسیماتجانشین سابق معاونت اجتماعی ناجا در تشریح موضوع تقسیمات کشوری گفت: 

مربوط  - فرماندهی انتظامی تهران بزرگ -اشتیم. شهر تهران به تهران و فاتب کشوری استان تهران و شهر تهران د
ه بود، جا پیدا شدشد؛ قیامدشت مربوط به شهر تهران بود، پاکدشت مربوط به استان تهران. حاال این جنازه اینمی

د به پاکدشت بروید. : بایگفتگفت: به ما ربطی ندارد، شما باید بروید فاتب. فاتب میرفت، میکالنتری پاکدشت می
 کنند. دو سه روز هم او را نگهدهد او را دستگیر میرفت. این همان دومین قتلی که بیجه انجام میبه پاکدشت می

چه  ه پاکی است وشناسیم، بچگویند: ما این را میمیو شوند ، بلند میآنجادارند. بعد جالب است یک تعدادی می
ته رف آنجاها نداشت، بازجویی انجام نداده بودند. چون کارآگاهی که به یزی دست آناست و چه است. او هم چون چ

 همه به قولی تبعیدی بودند.بازپرسی که در پاکدشت بود،  ،بود آنجابود، معلّمی که 
تصریح « دفاع شهریفضاهای بی»عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی در تشریح محور دوم ضمن اشاره به مفهوم 

حاظ ترین مشکلی که این مناطق به لشما اگر بخواهید در این شهرها در این مناطق ورود بکنید، یکی از اساسیکرد: 
دی داشته ها تلّقی شهروننیک کاری بکنید که اییعنی کنند. قی نمیها خود را شهروند تلاست که این ذهنی دارد این

 باشند.
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احی محیطی از منظر فاع شهری ما یک بحثی به عنوان طراحی محیطی داریم. طردبه لحاظ فضای بیوی افزود: 
ری احی بکنید، محیط یک نظام امنی داشته باشد، بسیایعنی شما محیط را خوب طر کند؛شناختی خیلی کمک میجرم

 رود.از مسائل به نوعی از بین می
ها ها سر و کار دارید، با ارتباطات آننشینی شما با ایده آدمجانشین سابق معاونت اجتماعی ناجا ادامه داد: در حاشیه

ییم گوها با نگرش آن اطرافیان. زیرا میها سر و کار دارید. نگرش اینسر و کار دارید، با مالحظات فرهنگی آن
 کسی است که در متن و بستر پذیرفته نشده است. پس مالحظات فکری، مهم است.  نشینحاشیه

می دام دفاع شهری، چند تیپ اقفضاهای بیوی همچنین در مورد اقدام برای حل مساله حاشیه نشینی تاکید کرد: برای 
نجام بدهد. در کنار آن یعنی بایستی شهرداری ا ها، بحث طراحی محیطی است؛. مثالً یکی از اقدامتوان انجام داد

بررسی کرد. اگر هم دو سال مطالعه شما طول بکشد بسیار  واوّل مطالعه  ولی بایدشود کارهای مختلفی انجام داد. می
 است که شما از فردا اقدام کنید. بهتر از این

دکتر بیات همچنین با اشاره به ترویج سازه های جدید در کشور در خصوص حل مسائل اجتماعی به ویژه با این توجیه 
 ایسازهک یو ... ها مثل حزب، انتخابات، شوراها اصوالً این نوع سازهکه اقدام دولتی کافی نیست یا ضعف دارد افزود: 

یلی توانست خریضی بودند. پس بنابراین در نظام ما، در بستر ما نمیهای مسازه ها NGOاصالً . الیتچسبک برای ماست
 .جواب بدهد
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 :نشست پنجم
 حاشیه نشینی و زیست جنسی در ایران

 یاسر عرب
 مستندساز و فعال حوزه حاشیه نشینی

 
 

 روایت مستندساز حوزه حاشیه نشینی

 ناکامی حاشیه نشینی، به زیست جنسی بی هنجار می انجامد

گر حوزه یاسر عرب، مستندساز و پژوهش سخنرانیدر اندیشکده پایا با « حاشیه نشینی و زیست جنسی در ایران» نشست
 حاشیه نشینی برگزار شد.

گفت: یک وقت از عبارت زیست جنسی، حوزه زیست تناسلی فهم  «زیست جنسی»وی در ابتدا در تشریح مفهوم 
ان نشأت ها از مغزشاست. هویت انسان انگارانهتر از آن است. برداشت اول ساده گویید گستردهکنید، یک وقت میمی
 ود.شیم بر اساس آن تشکیلهای اجتماعی، هویتی، کارکردها و... گیرد که مرد هستند یا زن هستند. بعد نقشمی

ی کالسیک شاید بندی هویتدر صورت دهند کهطور دیگر معنا میهای مدرن زیست جنسی را تعرب افزود: هوی
شوید که دیگر نظارت اجتماعی وجود ندارد، افراد به هایی مواجه میهویتی بدانیم؛ یعنی شما با محیطاصالً آن را بی
 کنند. مدند و دارند زندگی میاند، بلکه به صورت فردها آها شکل نگرفتهصورت کلونی

نشینی چه کالسیک و چه نوع مدرن آن شما پدیده زنای با محارم را دارید. وی تصریح کرد: در هر دو نوع حاشیه
السیک آید. در کفرق آن این است که در کالسیک پذیرفته شده نیست. در مدرن اصالً زنای با محارم به حساب نمی

 خواهد کاری کند.گذارد یا میندان روی جگر میفهمد، یا دمادر خانواده می

با اشاره به تفاوت هنجار بد و بی هنجاری در زیست جنسی این مستندساز و پژوهشگر حوزه حاشیه نشینی در ادامه 
نار او یک پسر لخت ک دیدیم کهیک دختر هفت یا هشت ساله با چادر در مشاهدات خود در سیستان تصریح کرد: 
آید؛ یعنی پدر اصالً حضور نداری. معلوم نیست کجا هست، جا به وجود میاری جنسی او از اینهنجاست. این بی
 85تا  35طور. ما تقریباً ! مادر هم همیندزنها داری نقاره مییا در عروسی دکنیا مواد جا به جا میهست حاال یا زندان 
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ین تیپی، لخت بودن و کامالً برهنه بودن کامالً عادّی یک زندگی ا فردسال بودند. برای  00نفر دیدیم بین نه سال تا 
است. وقتی که شاکله شخصیّت این فرد شکل گرفت، دیگر قبحی برای تن فروشی قائل نیست که حاال شما بخواهید 

 گویید؟!گوید شما چه میاین قبح را به او تأکید کنید. اصالً می

مه گفت: اوّلین هشدار بهم ریختگی زیست جنسی همراه با اوّلین این مستندساز و پژوهشگر حوزه حاشیه نشینی در ادا
ور قطع شود، به طنشینی است که همانا زنانه شدن روستاها است؛ یعنی روستایی که امروز دارد زنانه میهشدار حاشیه

ن معنا ه به ایشود و این روستا از بین خواهد رفت. زنانه شدن نیقین تا چهار یا پنج سال آینده متروک و مطرود می
 روند؛ مرد خانواده و جوان پسر خانواده. وقتی ایناست که کار در روستا نیست، بلکه یعنی دو تا عنصر از روستا می

رود قابل فهم است که برای زیست جنسی این زن کامالً مسائلی پیش خواهد آمد؛ یعنی ارتباط بین مرد از روستا می
له رفتن تر مسئاند. مسئله سختمانده است با یک سری مرد در روستا که نرفته شود. حاال این زنزن و شوهر قطع می

ها دیگر ازدواج سال داریم که این 40پسرها است. حدود یک میلیون و دویست یا سیصد هزار دختر جوان باالی 
ها واج برای اینه ازدگویند که امید بگویند خیلی تعبیر زشتی است، ولی میها مینکردند. حاال این تعبیری که این

 نیست. 

ن فروشی در نشینی، تگانه در اعتیاد فهم کردم که در حاشیهعرب همچنین تاکید کرد: در کنار این مسائل من یک سه
افتد. یک بخشی از آن به این خاطر است که مصرف کننده، یعنی کسی که به سمت روسپی کنار اعتیاد ابتدا اتّفاق می

تواند لذّت بیشتری به دالیل فیزیولوژی ببرد، امّا یک بخشی این است رف کننده است و میآید چون خود او مصمی
ر ها و تعدّد مخاطب و خیلی مسائل دیگکه بتواند شرایط را و آن تکانهشود برای اینکه کسی که وارد این چرخه می

عد شود و بفروشی با اعتیاد میرا و فشارهای جسمی و روحی و روانی تحمّل کند، یک بخش دیگر وارد چرخه تن 
 شود. اوّل در کنار اعتیاد است، بعد با اعتیاد است و بعد برای اعتیاد.وارد چرخه تن فروشی برای اعتیاد می

یعنی احساس ناکامی  با جهان یک چیزی وجود دارد به نام احساس ناکامی؛ حاشیه نشین ها وی افزود: در مواجهه
آید، یعنی چه خشم فردی و چه خشم اجتماعی از سر خوردگی و احساس به وجود میمزمن. خشم اصوالً از ناکامی 

د. شویشوید، جامعه خشمگینی میشود شما انسان خشمگینی میآید. وقتی این درونی میناکامی به وجود می
جزء آخرین  نشین است و چه این تصوّر را دارد، دچار نوعی از احساس ناکامی است.نشین چه واقعاً حاشیهحاشیه
نسی ز جها است که در تحقیقات ثابت شده است که ریشه تجاوزات جنسی، ریشه آزار و کودک آزاری نیابحث

 نیست. ریشه در خشونت است.
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یار نشین یکی از معضالت بسچیزی که من متوجّه شدم احساس ناکامی در مناطق حاشیهعرب همچنین تصریح کرد: 
بارزترین نمونه آن تجاوزی بود که در  .آوردوزه زیست جنسی به وجود میبزرگی است که به هم ریختگی در ح

ا ا اینهچرولی اعدام است  کارشحکم  در بررسی ها روشن شد که فرد متجاوز می دانستخمینی شهر اتّفاق افتاد. 
رم، ی نداکنم که هیچ قدرتای زندگی میگوید من در یک محلّهد؟ این شخص میدهچنین کار خطیری را انجام می

ای آید هر هفته، هر ماه در محلّهزندگی خود را که بفروشم یک چرخ ماشین پرادو این آدم نخواهد شد! این میتمام 
باغی  ؛ها که قیمت این باغ با پول سگی که در ماشین او است یکی استکنم، در یکی از این باغکه من زندگی می

میلیون تومان قیمت  35اسکی در ماشین او است که این هاسکی بزرگ من بوده است، یک همتعلق به پدر پدرکه 
خواست بگوید تو این قدرت را داری، من هم این قدرت را دارم میلیون تومان خریده است. می 40دارد. این باغ را به 

 تو این کار را بکنم.  خانوادهکه با 
ک نوع وزه حاشیه نشینی تاکید کرد: شما یاین مستندساز و پژوهشگر حوزه حاشیه نشینی مستندساز و پژوهشگر ح

آید در یک درهم بعد این میدهد. زیست جنسی نشان می طور خود را در حوزهجا دارید که این خشم همینخشم این
نشین ه حاشیههایی کشوند، در انسانگیرد. این سه مورد اعتیاد، خشونت و سکس وقتی با هم تنیده میتنیدگی قرار می

 آفریند.یزهای جدیدی میهستند یک چ
ست زند. واقعیّت این اگیرد دست به هر رفتاری میوی افزود: جامعه هر وقت در شرایط سیّال و تعلیق روانی قرار می

ها رای اینتوانیم بیاییم بشود. نمیتر میکنیم. مثالً زن آرام آرام دارد سیّالکه ما در یک دورانی از سیالیّت زندگی می
 ایجاد کنیم. شما در سطح شهر تهران کامالً رفتارهای اندام نمایانه می بینید. تثبیت هویّت
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 :نشست ششم
 بی سازمانی اجتماعی در محالت آسیب دیده شهری )با تاکید بر محله هرندی(

 دکتر ستار پروین
 عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و پژوهشگر حوزه حاشیه نشینی

 
 

 د:اندیشکده پایا با تاکید بر محله هرندی تبیین کر نشستپژوهشگر حوزه حاشیه نشینی در 
 محله بی سازمان، بستر شکل گیری جرم و آسیب

 نشستخنران س عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و پژوهشگر حوزه حاشیه نشینی، دکتر ستار پروینخانم 
 کده پایااندیشبود که در « آسیب دیده شهری )با تاکید بر محله هرندی(بی سازمانی اجتماعی در محالت »تخصصی 

 برگزار شد.
نیز هست در ابتدای سخنان خود به آمار حاشیه  مدیر اجرایی پژوهشنامه علمی پژوهشی مددکاری اجتماعیوی که 

ن است. نفر حاشیه نشییک در تهران در حال حاضر از هر سه شهرنشین تهران اشاره کرد و گفت: کالن شهر نشینی در 
میلیون نفر خواهد  45ده به میلیون نفر در کشور حاشیه نشین داریم که این تعداد در ده تا پانزده سال آین 05طبق آمار 

 رسید.
؛ انقالب اسالمی بوده است هایخاستگاهمحله هرندی یکی از گفت: محله هرندی در ادامه با اشاره به  دکتر پروین

 هایانوادهخهستند.  هاآسیببا اصالت که در حال حاضر تبدیل به زیستگاهی شده که افراد آن درگیر انواع  ایمحله
 باکیفیت و ادارات دولتی از این منطقه رفتند و پس از آن افراد آسیب دیده به این محله هجوم آوردند.

، تصریح اشدب «بی سازمان»که  روندمیتی محالسمت آن افراد آسیب دیده به که اساساً ه تکن این وی ضمن تاکید بر
اول اینکه در این محله جمعیت )از نظر قومی، زبانی، مذهبی و ...(  ؛بی سازمانی محله سه ویژگی عمده دارد کرد:

ناهمگون است. دوم اینکه محله بی سازمان دارای تحرک جمعیتی باالیی است. برای نمونه هفتاد درصد ساکنین محله 
ی به جدید هایخانوادهاز این محله بروند همچنانکه افراد و  توانندمیبه این محله ندارند و به راحتی  ایعالقههرندی 

. سومین ویژگی محالت بی سازمان به لحاظ اجتماعی این است که مردم آن از فقر و بدبختی رنج شوندمیآن وارد 
 برند.می
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در این محالت با ناکارآمدی نهادهای دولتی مانند پلیس مواجه ادامه داد: عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 
رسمی و غیر رسمی از سوی خانواده، مدرسه و ... شکست خورده است. بی نظمی و بی سازمانی  هایکنترلهستیم. 

 کند.میو در ادامه جرم هم بی نظمی را تشدید  کندمیجرم تولید 
این  د:وزافشود می اجتماعی مدارا  هایآسیبدر این محالت با با اشاره به اینکه  پژوهشگر حوزه حاشیه نشینیاین 

که این محالت مکان مناسبی برای بزهکاران است. همچنین وجود  رساندمیموضوع این پیام را به سایر آسیب دیدگان 
ه ان و نوجوانان این محالت است ک، واجد و حامل این پیام برای جواناندبودهافراد بزهکاری که از نظر اقتصادی موفق 

به برخی از اهداف دست یافت. این موضوع که نسل به نسل به جوانان منتقل  توانمی ترسریعبا بزهکاری بهتر و 
آنها را برای الگوسازی با مشکل جدی روبرو سازد که الزم است با مداخله در بین این گروه این  تواندمی، شودمی

 ذهنیت تغییر یابد.

« لهکارآمدی جمعی مح»که باید در این محالت مورد توجه قرار گیرد،  ایتاکید کرد: نکتههمچنین  دکتر پروین
تی از افراد اصیل و قدیمی محال توانمیاست. ضرورت دارد که افراد توسط نهادهای جمعی توانمند شوند. بدین منظور 

انمندسازی محله خودشان کمک ر جامعه هستند برای تومانند محله هرندی که اکنون افراد موفق، موجه و مفیدی د
 گرفت.

ا باید شود. یکی از موضوعاتی که در این راست «محله»تبدیل به یک  «زیستگاه»محله هرندی باید از وی تصریح کرد: 
الم اد سحضور افر شودمیبدنام  ایمحلهمورد توجه قرار گیرد این است که آبرومندی محله حفظ شود، چرا که وقتی 

 یابد.میدر آن کاهش 
صورت گرفته در مورد حاشیه نشینی  هایسیاستو  هاطرحضروری است که آسیب شناسی ای در مورد وی ادامه داد: 

انجام گیرد تا مشخص شود دلیل اینکه علی رغم میزان باالی پولی که تاکنون برای این محله هزینه شده و تعداد باالی 
 أثیرت، چرا همچنان مشکالت و مسائل آن به قوت خود باقی است و اندبودهحله هرندی افرادی که درگیر حل مسائل م

 شود.نمیچشمگیری مشاهده 
 تواندیماید قبل از ورود جدی به این محالت گروه هدف خود را مشخص کنیم که تاکید کرد: ب در پایان دکتر پروین

 است. برای نمونه گروه اجتماعی ایبیهودهکار  هااینو ... باشد، وگرنه یک کاسه کردن  هاافغانزنان، مردان، جوانان، 
 .پذیرندنمیمداخالت اجتماعی از بیرون را به سادگی  هاغربت
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 :نشست هفتم
 ساختار اجتماعی فرهنگی محله هرندی و ارائه الگوی جدیدی از مداخله

 دکتر مریم ابراهیمی
 دانشگاه عالمه طباطبایی و پژوهشگر حوزه حاشیه نشینیدکتری رفاه اجتماعی 

 
 

 تصریح کرد:محله هرندی فرهنگی ساختار اجتماعی با تاکید بر ی میدکتر ابراه

 اولیت تسهیل گری بر تخصیص بودجه

با حضور جمعی از پژوهشگران « ساختار اجتماعی فرهنگی محله هرندی و ارائه الگوی جدیدی از مداخله» نشست
ر حوزه حاشیه و پژوهشگ رفاه اجتماعیحوزه حاشیه نشینی در اندیشکده پایا برگزار شد. دکتر مریم ابراهیمی، دکتری 

 ست بود.نشینی و همکار موسسه موالنا فعال در محله هرندی سخنران این نش
ت شده ها ثبی خیریهدر وزارت کشور تحت عنوان خیریه گفت: این مؤسسه« ی موالنامؤسسه»وی در آغاز با اشاره به 

 است. به همین جهت از همان شروع کار، با دانشگاه ارتباط گرفته است تا دانش پایه را فراهم کند.
 فّقموی ی لشکر آباد اهواز به عنوان یک نمونهز محلهدکتر ابراهیمی افزود: یکی از کارهایی که انجام دادیم، ا

هایی انجام دادیم. یک تیم پنج شش نفره، یک روز در محله بازآفرینی شهری  بازدیدی داشتیم و با مردم مصاحبه
 پراکنده شدیم و کار خود را انجام دادیم. 

ه دلیل سّط نشین بوده است که بعد بوی در خصوص محله لشکر آباد گفت: لشکر آباد به لحاظ طبقاتی، قشر متو
ی فرهنگی قشر متوسّط را داشته است. سرمایه آنشود ولی ی پایین مییک محله -35ی دهه-های شهری سیاست

راً عرب پایه را داشتند. اینها اکث آنکنند، ولی اکثر غالب این اعضا یا قشر متوسّط آن به نقاط دیگر شهر مهاجرت می
شوند. آن های آب میها کشاورزی بوده است. بعد درگیر سیاستآنکه شغل رُف بودند. به دلیل اینو از طایفه بنی طُ

 د.آورنی بیکاری خود به فروش مواد مخدر روی میدهند و فقیر می شوند. برای مسئلهشغل اوّلیّه را از دست می
این پژوهشگر حوزه حاشیه نشینی در خصوص تشریح روند ساماندهی ای محله گفت: یک فالفل فروشی که حاال 

ها این ه اینکشود برای اینی عطف میشود. یک نقطهگفتند هندی یا بنگالدشی بوده، یک پیشران میها میمحلی
ین کار شود که امند میبیند، عالقهاین را میهای محله وقتی که وضعیت درآمدی کار را شروع بکنند. یکی از جوان
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یه های خود را به این قضکنند، یک بخشی از خانهها شروع میرا انجام بدهد و بعد به تدریج در آن خیابان کالً جوان
های چیزی که حالت تفریح ایجاد خانه و بحثقهوه آنشود. بعد از دهند و مرکز فالفل فروشی میاختصاص می

 شود.می
کند ه میای ککند. مداخلهگیرد، شهرداری مداخله میکه این فرآیند از پایین به باال شکل میوی ادامه داد: بعد از این

ف زند، آن فضا را مسقّکند. یک پارکینگ میهای سطحی را جمع میسنگ فرش کردن منطقه است، یک سری آب
 دهد.طورانجام میینکند. یک مداخالت کاربردی اکند، یک مقدار عریض میمی

هایی دکتر ابراهیمی تاکید کرد: به نظر من یکی از دالیل اصلی تغییر محله لشکرآباد و بهبود وضع آن، این بود که جوان
گفتند ما انتظار خود را از دولت بریدیم که دولت بخواهد برای ما کار ایجاد که در آنجا مثالً جزء پیشگامان بودند، می

 ی بر توان خودمان حساب کنیم.بکند و ما بایست
ی هرندی با اشاره به ساختار کلی محله گفت: قسمت شرقی وی در ادامه در خصوص فعالیت موسسه موالنا در محله

و غربی خیابان صاحب جمع دو ساختار کامالً متفاوت دارد. قسمت شرق صاحب جمع، اکثر اهالی از روستایی به نام 
یلی ی خرا داریم که یک حسینیهها ی احمد آبادیجا حسینیهه مهاجرت کردند. اینروستای احمد آباد، به این محل

 ال است. فع
های  آن ی مهاجران احمدآبادی از پارکاست. خانواده محلّههای هرندی، جنوب دکتر ابراهیمی ادامه داد: پارک

ی قیام بهداشتی خود را با سرای محلّه یهای احمدآبادی مسئلهکند. حتّی جالب است که خانوادهمنطقه استفاده نمی
 جا قطع است.کامالً با این هاآنکنند؛ یعنی ارتباط دارند و از مرکز واقع در محله هرندی زیاد استفاده نمی

جاد کرده؛ ای محلّهوی ضمن اشاره به نزدیکی محله هرندی به بازار گفت: نزدیکی به بازار، دو ویژگی خاص را برای 
ی بسیار باال است که یک آلودگ محلّههای طرح ترافیک، عمالً تردّد موتورها در این خاطر سیاست که بهیکی این

محیطی را ایجاد کرده است. عالوه بر آن، این مناطق  همه باربری هستند و فضای شبانه را صوتی و آلودگی زیست 
 آلوده به لحاظ کامالًرد که شب و روز کند. منظور من این است که فضایی داها میهم درگیر رفت و آمد کامیون

 محلّهی ها، روی خشونتهاآنها در ساختار روانشناختی افراد، روی سبک زندگی محیطی است و اینصوتی و زیست
 گذارد.و... تأثیر می



24 

 

 نخیز محلّه، بیشتر قسمت جنوبی محلّه است و هر چقدر به بوستااین همکار موسسه موالنا تصریح کرد: نقاط جرم
است و  آنجاها در سال عمر خانه 35تر است؛ یعنی باالی شویم فضا یک فضای کالبدی و فرسودهخواجو نزدیکتر می

 که یک فضایی دارد برای تردّد غیر اهالی برای مصرف مواد مخدر.جرم بیشتر است ضمن این

 لی ها هستند. دوم مهاجرانوی سپس در خصوص قسمت غربی گفت: چند گروه افراد در این منطقه هستند. اول کو
هاست. فروشی چرمدر راسته هاآنهستند که محلّ کار  هاآنافغان هستند که خودشان چند دسته هستند. ک گروه از 

هستند، غیر قانونی هستند و در  مجرّداند. ولی مهاجران افغانی که رفته محلّهاند از که متموّل شده هاآنیک سری از 
 هاآن که درگیر صنعت بازیافت هستند. در واقعهای باربری در بازار هستند یا اینحضور دارند، یا درگیر فعّالیّت محله

نیز  های منطقهکنند و در معرض خطر روسپیها زندگی میکه در این اتاقدر معرض انواع خطرها هستند به دلیل این
ند و مهم هست محلّهنظارتی وجود ندارد. گروه دیگری که خیلی در  هاآنهستند و روی  مجرّدکه لیل اینهستند به د

 اند؛ روستایشهر اصفهان آمدهی فریدوناز سه، چهار روستا در منطقه محلّهاند، لرها هستند. لرهای قدرت گرفته
ست که آن ها این ای اینی سوسنی، جزی، پیمان. نکتههازمستانه، پشندگان، حیران... در واقع معروف هستند به طایفه

 پیشگام که در واقع مهاجرت کرده است آن فرزند بیکاری بود که مهاجرت کرده است.
ه ضرر آن ب است. محلّهها به ضرر ها یا افغانیهای اجتماعی درون گروهی کولیدکتر ابراهیمی تصریح کرد: سرمایه

خواهیم ولی این ی اجتماعی کل را میبرای بحث توسعه، آن افزایش آن سرمایهی اجتماعی کل است. ما سرمایه
 ی اجتماعی درون گروهی باال است. ی اجتماعی کل پایین است ولی سرمایهسرمایه

توانند خود را درگیر این مسائل بکنند. مهاجرها و وی افزود: مردم قدیم که در واقع سالمندانی هستند که خیلی نمی
ها که هنوز NGOماند کنند. میها در فضای آسیب قرار دارند مداخله نمیپذیر هستند و خود آنیی که آسیبهاگروه

ها ایجاد کردیم که NGOتشکّل یافته نیستند. حاال کاری که ما کردیم این است که یک شورای هماهنگی بین این 
 پیدا کنند. گری هم قدرتها به لحاظ مطالبهاین تشکّل را ایجاد کنیم که این

طرح اصلی بود که هیچ  08ای محله هرندی در موسسه موالنا افزود: های توسعهدکتر ابراهیمی با اشاره به مطالعه طرح
شناختی گرایانه بود؛ برخی جامعهها تقلیلها بود. اواّلً نگاه آنکدام به مرحله اجرا نرسیده بودند. نقدهایی به این طرح

ی بودند هایکه همه طرحشد. دیگر اینها نتیجه نمیی راهی از این طرحکه هیچ نقشهدوم اینیا کالبدی یا اقتصادی. 
ه ی هرندی توجّه کنند. مثال با توجه به اینکه اکثر جمعیت آن محلکه به آن زمینهکه افراد آن را نوشته بودند بدون این
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هرندی  یی محلّهکردند که مسئلها برخی تصوّر میمردهای جوان هستند طرح ها کمتر به مردها توجّه کرده بودند. ی
 ی هرندی، پاتوقی از انواع جرایم است.اعتیاد است در حالی که اصالً محلّه

ی پیشنهادی موسسه موالنا برای محله هرندی گفت: ما نیروهای اثر گذار را در دکتر ابراهیمی درباره مدل توسعه
ما  هایی که پتانسیل تغییر را دارند پیدا کردیم. نیروهایم را پیدا کردیم، خانوادههای سالها پیدا کردیم. خانوادهقومیّت

هستند که با همکاری آن ها می توانیم پروژه ها را اجرا کنیم و مدل  stakeholderها هستند. این ها در واقع این
 توسعه خود را محقق کنیم.

ک مورد کلینیک حقوقی است، یک مورد در گروه های پیشران برای محل توضیح داد: یوی در خصوص پروژه
ها تعریف شده است، ی کارآفرینی یک سری پروسه. در حوزهها استغربتمردهای اشتغال  بحثها است، غربت

های پیشران را داریم. برای فاز اعتماد قرار داریم. پروژه PMOبریم. ما اآلن در  مرحله ی تشکیل ولی داریم پیش می
های پیشران داریم. ما سه فاز تعریف کردیم؛ فاز کوتاه مدّت، میان مدّت و بلند مدّت. ولی فاز بلند هسازی هم پروژ

 گذاریم. گری خود را کنار میمدّت ما در واقع آن توانمند سازی انجام شده است و نقش تسهیل
ثالً بودجه و هزینه شده است، م قدری فضایی است. یعنی اینغار مانند یک چالهدکتر ابراهیمی تصریح کرد: دروازه

د را جمع کنیم حواس خوشود. ما سعی میی فضایی پر نمیسازمان پزشکان بدون مرز کلّی هزینه کردند ولی این چاله
 کنیم که گرفتار آن نشویم.می

 
 

  



26 

 

 :نشست هشتم
 مهاجرت معکوس یعوامل مهاجرت و راهبردها ینوع شناس

 دکتر ابوذر قاسمی نژاد
 رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی و پژوهشگر حوزه حاشیه نشینیدکتری 

 
 

 در نشست نوع شناسی عوامل اجتماعی مهاجرت به پاکدشت و قیام دشت تشریح شد:
 تجربه طرد اجتماعی در مبدا

دکتر ابوذر با سسسخنرانی  ایپا شسسکدهیانددر « مهاجرت معکوس یعوامل مهاجرت و راهبردها ینوع شسسناسسس»نشسسسسست 
 ی برگزار شد.نینش هیپژوهشگر حوزه حاش، نژاد یقاسم

هم  ییایجغرافو  یاجتماع ،یاسیس یمعنای نیست بلکه  رسم  ریگاه غسکونت  یبه معناتنها  هیحاش وی با اشاره به اینکه  
رد نوع ط کیاست، چون اساساً     یدشت و پاکدشت از نوع اجتماع   امیدر ق هاهیعمدتاً جنس حاش دارد تصریح کرد:  

 یا هی ما حاشسسس   ند یگو یشسسسود که م  یم دهی خود آنان هم به وفور د   اتی در ادب نی. اکنند یرا دارند تجربه م   یتماع اج
 م.یهست

سم  ست. خانواده ها برا    یو مبتن یو اجتماع یشهرها گروه  نیمهاجرت به اادامه داد:  نژاد یدکتر قا ضطرار ا  بقا یبر ا
 کنند.  یخود مهاجرت م تیثیدفاع از ح یو برا

وی در ادامه در خصوص شرایط پاکدشت گفت: پاکدشت در شرق تهران واقع شده است. نظارت ها در این منطقه         
صورت می گیرد. طبق آمارها از         سمی  سازهای غیر ر ساخت و  ست.  شهر   305کم ا هزار نفر  005هزار نفر جمعیت 

 ند.یمی از جمعیت آن حاشیه نشین هستحاشیه ای هستند، اما به نظر خود بنده ن

ضیحاتی ارائه کرد و گفت: قیام         شت تو صوص قیام د شینی در ادامه در خ شیه ن شگر حوزه حا شت این پژوه به دلیل  د
های نشکنند، در عین حال ترا بیشتر احساس می   ها نابرابرینزدیک بودن به خاوران بیشتر جذب شهر شده است. این    

س ها بیشتر شده، چون دارند این نابرابری را ح  یی بین آنها کمتر شده است. یک نوع فردگرا  قومی و تضادی بین آن 
 کنند. می
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شاره به اینکه     سمی نژادبا ا شت و ق  چهاردکتر ابوذر قا شت یالگو در مهاجرت افراد و خانواده ها به پاکد یده می د امد
شسسهرها  نیمهاجرت به ا لیاز دال یکیدر مبدا  یتعارضسسات قومشسسود در خصسسوص نوع اول دالیل مهاجرت گفت:  

 است.
س  ینزاع ها»وی  سی،       «ینامو ضوع نامو صادیق این نوع مهاجرت معرفی کرد و افزود: با رخداد یک مو را یکی از م

شوند، چرا که مکان  دیهم با یخانواده ها به لحاظ اجتماع سم  ریغ ییها سم یمحو ب  ییها و طرد خانواده دیتبع یبرا یر
شروع برقرار کرده اند وجود دار  ضور فور  لید. به دلکه رابطه نام ضا  یمراجع قانون یعدم ح  خود خانواده ها و ییو ق

 .ندیمسائل را حل و مرتفع نما نیا دیها با فهیطا
شینی      را از  «و ارث نیزم»و موضوع  « آب تقسیم سهم  مربوط به  یدسته جمع  یزاع هان»این پژوهشگر حوزه حاشیه ن

 دیگر مصادیق این الگو معرفی کرد.
از سکنه شدن روستاها     یموجب خال نیاست. ا  یدوم خشکسال   یالگومهاجرت گفت: دوم  یالگو وی در خصوص  

سئله امن  نیگردد که ا یم ضافا ا  یم دیرا تهد دیو تول تیم شهر م  یادیز تیها با جمع نیا نکهیکند. م   .شوند  یوارد 
 یما در غرب کشسور کم آب  . اآلنیاسست، نه کم آب  یخشسکسسال   لیاسست. به دل  رانیا یهم عمدتاً از مناطق مرکز نیا

 .میندار یخشکسال یول م،یدار
شینی       شیه ن شگر حوزه حا س یس  یهاتنش»را مربوط به سوم   یالگواین پژوه  افزود: و ست ناد یریگیدر روز رأ «یا

 فیدر آن ضع ییتر است و فردگرا یوجود دارد و سنت یتر یقو یکه تعصب قوم  فتدیاتفاق ب ییدر جاها شتر یب دیشا 
ست  س یس  یهاتنش در .تر ا سطح انتخابات به مردم نزد  ،یا شد و طرف را بب  ترکیهر چه  و  تیثیها حآن یبرا نندیبا

صطالح نما کندیم جادیا یشتر یاعتبار ب ست و م    ای لیکه فام یاندهی. به ا ست ما  سیئبه مجلس برود از ر خواهدیدو
 من کاربرد دارد. یبرا شتریجمهور ب

 کیها ها کمتر اسست، فرهنگ حاکم بر آن در آن ییهم هسستند، فردگرا  تریکه به اصسطالح سسنت   یمناطقوی افزود: 
 یفالن ندیگویم یعنیها کار دارد. آن تیثینوع انتخاب شسسدن و قبول شسسدن با اعتبار و ح  نیاسسست، ا ییگرانوع جمع

 باخته است.  لهیاصالً قوم و قب د،یباخت اورد،ین یرأ
شگر حوزه   شریح یک مورد     این پژوه شینی در ادامه با ت شیه ن ضوع گفت:  یبرا حا ست    یکیدر  این مو شهر  یهااناز 

ستان لرستان، ا   ستند یم هانی. اشود یتکرار م یبه نوع النیدر گ یحتّ ای الم،یدر ا یالگو را حتّ نیا انتخابات  یراب خوا
ه بودند، ها قبالً به مجلس رفتد، دو تا از آنکه در آن منطقه در لرستان سه تا هستن     یافهیطا نیشرکت کنند، ا  لسمج
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همه به  دیایخص بش  نیشروع نشود، فالکت شروع نشود، ا     یبدبخت کهنیا یگفتند برا ییاآلن آمدند نشستند کدخدا  
 د.دادند و به مجلس آم ی. به او رأدیبده یاو رأ

ه خاطر هستند که ب  یمعموالً کسان  ردوجود دا آنجاکه  یاز عوامل گرید یکوی الگوی چهارم را چنین تشریح کرد: ی 
شتغال م    ساس کنند کار خوب  یعنی. ندیآیشغل و ا و  کنند. از همه اقوام یخود را هم جلب م انیدارند اطراف یاگر اح

 گردند. یم یمعموال جوان هستند و به دنبال شغل رسم
 یم دایپ ازیهم ن یو کارگران سسساختمان یبه کارگران فصسسل دایجد امدشسستیقو اکدشسست دکتر قاسسسمی نژاد افزود: پ

 درونیکه م ییجاها ای آورندیبه دست م  یرسم  یهاشغل  هانیا کهنیهستند. به محض ا  یمعموالً فرد هانیا  .کنند
 . ندیآیها هم مآن یهالیفام مانندی... پنج شش سال مکنندیاحساس م
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 :نشست نهم
 )تجربه مددسرای آفتاب نیلوفری( بی سرپناه فرایند ساماندهی و درمان زنان معتاد و

 شهاب الدین فراهانی، روانشناس و درمانگر اعتیاد
 فاطمه باجالن، مدیر مددسرا
 اکرم اوتادی، مددکار مددسرا

 
 

 در نشست اندیشکده پایا در خصوص درمان زنان معتاد تصریح شد:
 عملکرد فوق العاده ضعیف نهادها و ارگان ها

)تجربه مددسسسرای آفتاب  فرایند سسساماندهی و درمان زنان معتاد و بی سسسرپناه»با عنوان  تخصسسصسسی  -نشسسسسست علمی 
شهاب الدین فراهانی، روانشناس و درمانگر اعتیاد، فاطمه باجالن، مدیر   در محل اندیشکده پایا برگزار شد.   « نیلوفری(

سرا    سرا و اکرم اوتادی، مددکار مدد شتند و م       مدد ضور دا ست ح ش ضل اعتیاد زنان و    در این ن صوص مع طالبی در خ
 پیامدهای آن ارائه کردند.

نابر باولین سخنران این نشست بود که سخنان خود را با اشاره به آمار اعتیاد در میان زنان آغاز کرد و گفت:       فراهانی 
صد هزار نفر م         05آمار  شت ستند، که حدود دو میلیون و ه شور خانم ها ه صد از جامعه اعتیادی در ک شوند، در ه ک ی 

 زندگی می کنند.بیشتر در کالن شهرها 
شناس و درمانگر اعتیاد  سف  ضمن ابراز   این روان صوص  تا صریح  اعتیاد نهادها در مبارزه باعملکرد در خ  کرد: زنان ت

مرکز فعال مادر و کودک برای ترک اعتیاد  0عملکرد فوق العاده ضعیفی بوده است، به طوریکه در کل کشور فقط    
به بهزیستی هم این ضعف عملکرد اعالم شده است. این یک فاجعه است. سن اعتیاد که طبق آمار در بانوان        داریم و 
 سال رسیده است.   05-5سال به  03-00از تقریبا 

سسسسال پیش آمار   3حدود  وی همچنین انتقاد دیگری را در خصسسسوص نتایج کار مراکز درمانی مطرح کرد و گفت:       
سال کار شده است،     3درصد بود، در این   00اکز برمی گشتند، به عبارتی لغزش می کردند،  بیمارانی که دوباره به مر

درصد رسیده است، یعنی رشد پیدا کرده و بدتر شده       80ولی آماری که چند ماه پیش منتشر و اعالم شد، این رقم به   
 است. 
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اسسسسالمی اسسسست، ولی در خیلی از مراکز  -یما در جامعه ای زندگی می کنیم که جامعه ایراندر ادامه افزود:  فراهانی
اصال چنین چیزی را نداریم و در خیلی از این مراکز این موضوع تعطیل است. در یک مرکزی به مسئول مرکز گفتم     
اینجا مثل سرزمین کفار است، شما حتی یک اذان پخش نمی کنید، اینها چیزی هایی است که در دنیا انجام می شود      

متدین بودن هسسستیم شسسرایط خوبی نداریم. مثال اگر جسسست و جویی در اینترنت انجام دهید می    ولی ما که داعیه دار
 است. در حال حاضر روانشناسی معنویت معنویت درمانیبینید که مدل درمان که در اروپا بسیار خوب پیش می رود، 

سرمایه      صاحب چنین  سیاری از اختالالت درمانی را درمان می کند، ما که  ستیم و این معنویت قوی را  درمانی ب ای ه
داریم، حاصل کار ما این است که نهایتا گفته می شود اصال مرکز درمانی جای اینجور کارها نیست، اصال در درمان       
صحبت این چیزها نیست، به گونه ای که اینقدر اینها گفته شده است قشر آسیب هم آن را باور کرده است، که اینجا       

 نباید فالن چیز پخش شود، فالن چیز نباید انجام شود. یک مرکز درمانی است و 
وی سسسپس به علل اعتیاد در زنان اشسساره کرد و در خصسسوص هر یک از آنها توضسسیحاتی ارائه کرد. از جمله تصسسریح  

عمدتا ما  ،یاد پیدا می کننداگر یک سری علل را بخواهیم در موردشان مطرح کنیم، در مورد پدیده زنان که اعتکرد: 
اگر بخواهیم کار پیشگیری را در خانواده ها انجام دهیم، هر جایی که   مسائل و مشکالت خانوادگی روبرو هستیم.    با 

 می توان کار فرهنگی انجام داد، استفاده کنیم و این ها بفرستیم تا خانواده ها مقداری از این القیدی خارج شوند. 
شناس  این دوست   ،عرفی سازی یک سری ناهنجاری هایی   ،رفتار هرزه گونهتنوع طلبی و یا را شامل  علل دیگر  روان

ست     شای سری افراد نا سی   ، یابی و یکی  صحیح جن شاید در     و  عدم آموزش های  ست که  ضای باال از علل دیگر ا تقا
 برشمرد. ارتباط با باال رفتن سن تجرد

لوغ ه فاصسسله بین بلوغ جنسسسی و ب یک مسسسئله بنیادی که ما با آن روبرو هسسستیم این اسسست ک  همچنین افزود:  فراهانی
ست    شده ا سی در جامعه ما زود و بلوغ اجتماعی دیر اتفاق می افتد، و فرد  اجتماعی در جامعه ما خیلی زیاد  . بلوغ جن

 به راحتی به سمت هرزه گی و رفتارهای بیمارگونه جنسی و فحشا و اعتیاد می رود. 
ی که باید مورد بررسسسسی قرار گیرد عوامل تحریک زا در جامعه          یکی دیگر از مواردادامه داد:   این درمانگر اعتیاد  

اینکه چیزهایی در جامعه عامل تحریک اسسست، مثل شسسبکه های ماهواره ای و فضسسای مجازی. حتی تلویزیون اسسست؛ 
 .خودمان هم شرایط خوبی ندارد
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و تصسسریح  سسستنادث فقر می برد بحنیز که بانوان را به سسسمت فحشسسا و روسسسپی گری اعتیاد  یکی از عوامل دیگروی 
برای این قشسسسر چون تحصسسسیالت و تخصسسسص باالئی ندارند کار زیاد اسسسست، همچون رانندگی، نگهبانی و             کرد:

 .فروشندگی. هسته های مددکاری های اجتماعی باید به سمت ساماندهی کاری این افراد بروند

 صا برای خانم ها بلندپروازی های بیش از یکی از موارد دیگر مخصو همچنین گفت:  این روانشناس و درمانگر اعتیاد 
ست،  سد، که در       حد و تمایالت نامعتدل ا شی بر شین، خانه، خودرو و گو که فرد می خواهد به زودی و راحت به ما

 این حالت فرد به سادگی خود را عرضه می کند.
زادی زنان غلطی در مورد آ تعبیر موثر دانسسست و تصسسریح کرد: در این زمینه را نیز ترویج روحیه فمینیسسستی  فراهانی

صورت می گیرد و مشکالت زیادی را در جامعه ایجاد می کند، به خصوص در دختربچه ها، اینکه چرا باید ازدواج     
مشسسسکل بزرگتر اینجاسسسست که یک سسسسری از        ...کنیم؟ چرا محدودیت های ازدواج را بپذیریم؟ زن برده نیسسسست،      

که حتی حضور چنین روحیه ای در یک مرکز آموزشی یک آسیب است.      درمانگرهای ما فمینیستی رفتار می کنند،  
معلمی که یک سسسسری از تعبیرهای غلط از آزادی را به کودک آموزش می دهد و بنا بر تاثیرگذاری باالیی که در             

 سنین پایین دارند تغییر دادن آن بسیار مشکل است. 
سخنا     خانم باجالن ست بود که در آغاز  ش سخنران دوم این ن ضوع ت     :ن خود گفت،  شما که به این مو شکر از  جه وبا ت

 و ایده ها را عنوان مطرح می کنیم.چون جلسات و نشست هایی داریم، نقطه نظرات  دارید که جای امیدواری دارد،
نده نسسبت به فقدان عامل اجرائی کافی برای مقابله با اعتیاد زنان گفت: ب تاسسف  نیز با ابراز  مددسسرای آفتاب نیلوفری 

نوان را درک می و از نزدیک نیازهای این با به عنوان مددکار و مدیر مرکز فعالیت دارمحدود سسسه سسسال اسسست که    
اینکه ست.  ا به عبارتی روند آسیب صعودی   ،درصد بهبودی در حال حاضر بسیار ضعیف است      کنم. باید بگویم که 

اصال پوشیده نیست، مخصوصا در بحث زنان که داریم  های اجتماعیآسیب و در حال حاضر ما در جامعه نابهنجاری ها
  قعا در این مورد باید حساس باشیم.وا

در حال حاضسسسر ما در مرکز کار دلی انجام می دهیم و حمایتی نداریم، شسسسهرداری این مرکز را         وی در ادامه افزود:  
 از طرفی هم این روند با صسسرفا برای خواب این افراد تاسسسیس کرده اسسست، و برنامه ای غیر از  سسسکونت افراد ندارد. 

این  ههایی که در خانواده ها وجود دارد زن بی حال افزایش است، که با توجه به درگیر  توجه به شرایط اقتصادی در  
 ، غذا و امکاناتی که افراد بخواهند روزشان را شب کنند در این مراکز وجود دارد.مددسراها امان می آورد، جا
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شه    ش باجالن تصریح کرد: ما همی گیری بهتر از درمان است، و این مسئله را در حال حاضر باید     عنوان کرده ایم که پی
مایی د که از دوره راهنجدی بگیریم، قبال کارگاه ها و برنامه هایی در دوره دبیرسسسستان داشسسستیم، بعدا قرار بر این شسسس

  را کنیم.وره های دبستان برنامه اجدر حال حاضر هم اعالم شده است که برای د شروع کنیم.
سرا یک پروتکلی دارد که افراد ابتدا بعد وی افزود:  صبح ک    از مدد شوند تا فردا  کز خارج ه از مرظهرها پذیرش می 

ی گفته می شود و روانشناسی م   افراد پذیرش می شوند، سپس مشکالتشان     می شوند، یک چرخه درمانی وجود دارد.  
شند به     شوند.  شته با شته         اگر در حوزه روانی اختالل دا شکلی دا سمی م شوند، اگر از لحاظ ج شناس معرفی می  روان

اگر مشکلشان حاد باشد به بیمارستان منتقل می شوند که ما درگیر این       ک عمومی آنها را معاینه می کند وباشند پزش  
 حوزه هم هستیم، ولی اینگونه نیست که فرد بهبود یابد و از این چرخه خارج شود.

 و را به مددجویان روسسسپی می دهیم در مددسسسرا آموزش های الزمهمچنین  گفت:  ریمدیر مددسسسرای آفتاب نیلوف
سته و د، این تابوها باید شکحتی  وسایل پیشگری را در اختیارشان می گذاریم، و این ها در سطح شهر پخش می شون   

شود. در غربا  شهر که   آموزش های الزم به افراد داده  سطح  شدند، از   لگری اخیر در   نفر 05هر معتادین جمع آوری 
واقعا نگران کننده اسسسست. ما نباید خودمان را اینها جدا          مسسسسئله  این بودند که   « اچ آی وی»لوده به ویروس  نفر آ 00

 بدانیم، ما هم در همین جامعه زندگی می کنیم، اینها بر سر راه خانواده های خود ما قرار می گیرند.
ست گفت:      نیز به عنوخانم اوتادی  ش سخنران پایانی ن سرای آفتاب ان  شقانه  نیلوفری کار نیروهای مدد سوزانه   عا و دل

اسسسست، در حالیکه خیلی جاها اهمیتی داده نمی شسسسود و مددیار حتی به مددجو نزدیک نمی شسسسود. ما به هیچ عنوان  
اگر  و در معرض آسیب هستندخودمان را از آنها جدا نمی کنیم. خیلی وقت ها به دلیل مسائل معیشتی خود مددیاران 

 عشقی وجود نداشته باشد، هیچ کاری ادامه پیدا می کند.
سرای آفتاب نیلوفری  سی       افزود:  مددکار مدد سی که دچار بی مباالتی جن سپیگری می کند و ک سی که رو آیا بین ک

ه دچار و فردی کاست تمایز قائل می شوید؟ چون حد و مرز بین این ها بسیار حساس است. چطور فرق بین روسپی        
شما چطور این ها از هم             شخیص را دارند و اینکه  شان چطور این ت شود؟ خود شخص می  ست م سی ا بی مباالتی جن

 تمییز می دهید؟ 
 انشسسناس و روانپزشسسک انجام میما اصسسال انگی به فرد نمی زنیم. تشسسخصسسیص از طریق رووی همچنین تصسسریح کرد: 

ا و آنها ایجاد می شود خودشان داستان زندگی خودشان را تعریف می کنند     بین مکه با اعتمادی شود. از سوی دیگر   
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ست کمک می کن  شود    نو درخوا شروع می  ست که تغییر  ، ولی تا زمانی که فرد تمایل و انگیزه ای برای د و از اینجا
 تغییر نداشته باشد در مرحله  انکار است.

 

 
  



34 

 

 :منشست ده
 (یبر محله هرند دیجرم )با تاک دیو بازتول دیمحله و چرخه تول ساختار

 یخضر دیدکتر فرش
 یشهر یو پژوهشگر حوزه محله ها یبهشت دیدانشگاه شه یجامعه شناس یدکتر

 
 

 ی با تاکید بر محله هرندی عنوان کرد:شهر یپژوهشگر حوزه محله ها
 عقب نشینی شبکه های مردمی و تداوم ساختار جرم خیز

، یخضر دیشدکتر فربا حضور  («یبر محله هرند دیجرم )با تاک دیو بازتول دیمحله و چرخه تول ساختار» ینشست علم
 شد. برگزار ایپا شکدهیانددر  یشهر یو پژوهشگر حوزه محله ها یبهشت دیدانشگاه شه یجامعه شناس یدکتر

ابط اجتماعی واین استاد دانشگاه با تشریح ویژگی های ساختاری محله، از ناتوانی ساکنان محله در تشکیل شبکه های ر
 مانع از بروز جرم در محله گفت.

وی بر آن است که مجموعه روابط ساکنان هر محله ای، با خلق فضاهای قابل دفاع، سبب افزایش نظارت و ممانعت 
 از جرم خیزی می شود.

 
 جای خالی فهم تاریخی از تهران

: این ساختار محله هرندی تمرکز شده تصریح کردبا اشاره به اینکه در تحقیقات مختلف به  یجامعه شناساین استاد 
 تحقیقات نگاه تاریخی نداشته اند.

ادامه داد: محله هرندی یا دروازه غار از ابتدا چنین نبود و یک شبه هم این طور نشد بلکه در یک فرآیند  یدکتر خضر
 تاریخی به اینجا رسید.

و برخی محله های آن جرم خیز شد افزود: شهر تهران در دو وی با تاکید بر اینکه باید بدانیم تهران چگونه شهر شد 
 سده گذشته با افزایش جمعیت جرم خیزترین شهر کشور است.

هزار نفر جمعیت داشت پایتخت شد تاکید کرد: در  0سال پیش که  055ضمن اشاره به اینکه تهران  یدکتر خضر
 .عیت از شهرهای دیگر مانند تبریز و اصفهان پیشی گرفتدوره قاجار، تهران از روستا تبدیل به شهر شد و به لحاظ جم
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وی ادامه داد: بعدها که حصار شاه طهماسب و بعد حصار ناصری شهر تخریب می شوند، ساخت و ساز به سمت باالی 
 شهر پیش می رود.

ل های تالگفت: در ایران چون نوسازی از باال بوده است جامعه در سطح کالن با اخ یبهشت دیدانشگاه شهاستاد 
 هنجاری، رابطه ای، سنت ها، سرمایه اجتماعی، جمعیتی و محیطی مواجه شده ایم.

درصد سرمایه گذاری ها در تهران بود افزود: نابرابری های در  05وی با اشاره به آمارها که نشان می دهد بیش از 
ر اصالحات ارضی در کشور دی اشکال مختلف )طبقاتی، فضایی، بخشی و ...( منجر به مهاجرت شده اند. از طرفی

 0440اتفاق افتاد؛ و جریان مهاجرت رخ داد به گونه ای که باالترین درصد نرخ رشد مهاجرت به تهران در سال های 
 رخ داد. 0430تا 

 ویژگی های محله جرم خیز
رد: برای ک دکتر خضری در ادامه به تئوری های موجود برای تحلیل وضعیت محله و جرم خیزی اشاره کرد و تاکید

که در مباحث مدیریت شهری مطرح است، واحد بررسی خواهد بود؛ زیرا مسائل شهری « فضا»به جای « محله»ما 
 امروزه به صورت محله ای درآمده.

تعاریف متنوع در رشته های مختلف وجود دارد، سه ویژگی مهم را برای آن « محله»وی ضمن اشاره به اینکه برای 
اوال به معنای جای زندگی است، برخالف فضای شهری که وجود عناصر دیگری مانند بازار، برشمرد و گفت: محله 

مراکز خدماتی و ... ضروری است. ویژگی دوم، شکل گیری شبکه های روابط اجتماعی است که با تضعیف یا حذف 
وسیله  ز یک سو محله ها بهآنها، معنای محله از بین می رود. ویژگی سوم به شناسایی آن مرتبط است به این نحو که ا

نهادهای رسمی مشروعیت می یابند و مرزهای مشخصی دارند و از سوی دیگر ساکنان آن نیز از محله ادراک خاص 
 دارند و به تفاوت محله ها توجه دارند.

در ادامه به ویژگی های ساختاری جرم خیزی محله اشاره کرد و گفت: این  یشهر یپژوهشگر حوزه محله هااین 
یژگی ها توضیح می دهند که چگونه محله، بستر مناسب جرم می شود که این سطح تحلیل باالتر از مجرم شدن فرد و

 است.

دکتر خضری فقر را به عنوان ویژگی اول نام برد و گفت: فقر مانع سرمایه گذاری در حوزه های پیشگیری از جرم می 
 برای محافظت از خود الزم است. شود؛ این در حالی است که خودتنظیمی و کنترل اجتماعی
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به عنوان ویژگی دوم اشاره کرد و تشریح کرد: جا به جایی جمعیت بیشتر، به تشدید جرم « ناپایداری مسکونی»وی به 
خیزی کمک می کند زیرا شبکه های نظارت و همچنین روابط بین نسلی نخواهیم داشت و زمینه برای جرم فراهم می 

 شود.

ه، را ویژگی سوم دانست و گفت: با افزایش جمعیت در محل« تمرکز بیش از حد جمعیت» یبهشت دیدانشگاه شهاستاد 
 امکان شناخت اهالی از هم کاهش می یابد و قدرت نظارت، کاهش می یابد.

معرفی کرد و تبیین کرد: محله برای زندگی است، نه تجارت « الگوهای مختلط استفاده از زمین»وی ویژگی بعدی را 
ت؛ تجارت و خدمات ضروری در حد محله ایراد ندارند ولی موارد فرامحله ای نباید در فضاهای مسکونی یا خدما

 نباشند؛ زیرا بهانه ورود افراد ناشناس و خارج از محله را فراهم می آورد.

)اینکه  هرا ویژگی بعدی نامید و چنین افزود: ترتیب کنار هم قرار گرفتن واحدها در محل« کالبد محله»دکتر خضری 
شطرنجی باشد یا به صورت ال یا یو(، بافت فرسوده، میزان روشنایی در شب، ناهمگونی قومیتی و ...سبب شکل گیری 

 سازوکارهایی می شود که مانع از پیشگیری از جرم می شود.

ای مختلف ه بی نظمی اجتماعی ویژگی دیگر مورد تاکید این استاد دانشگاه بود که وی در تشریح آن افزود: بی نظمی
در محله، به تضعیف روابط اجتماعی و کاهش امکان نظارت منجر می شود. همچنین ادراک افراد بیرون محله را از 
آن شکل می دهد و موجب کاهش سرمایه گذاری می شود. بی نظمی نشانه ای این است که کسی حواسش به محله 

 نیست.

شغل پایدار )و دیگر پیوندهای اجتماعی( در محالت، جرم بیشتر می  وی در ادامه افزود: با نبود جای ثابت، خانواده و
 شود؛ زیرا احساس دلبستگی و وابستگی وجود ندارد.

که مهم ترین عامل در پیشگیری از وقوع جرم چنین افزود: برای « کارآمدی جمعی»دکتر خضری با اشاره به مفهوم 
تر خله داشته باشند؛ با کاهش انگیزه برای مداخله جمعی، محله بساینکه ساکنان محله مداخله کنند باید تمایل برای مدا

 جرم خیز می شود.

 درباره محله هرندی
به تشریح وضعیت آن از منظر ویژگی های ساختاری پیش گفته  00وی در ادامه با اشاره به محله هرندی در منطقه 

 پرداخت.
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نرخ رشد جمعیت محله منفی بود و بعد از آن مثبت شد.  0430تا  0400دکتر خضری با اشاره به آمار رسمی گفت: از 
با مهاجرت ساکنین قدیمی، شاهد مهاجرت افراد جدید به محله هستیم. از طرفی خانوار مجرد زیاد دارد که خود مانع 

 سال ساکن هستند؛ 3درصد از ساکنان کمتر از  00 هزار نفر جمعیت دارد. 00نظارت اجتماعی هستند. این محله اکنون 
نقشه زنان سرپرست خانوار نشان می دهد این منطقه شاهد تراکم باالی این قشر فقیر  درصد هم مستاجر هستند. 08

 هستند

درصد  00درصد فارس،  03ترکیب قومی ساکنین محل را چنین برشمرد :  یشهر یپژوهشگر حوزه محله هااین 
رد. وی افزود: روابط درون قومیتی وجود دارد و درصد ک 0درصد مازنی و  0درصد افغانی،  00درصد لر،  08ترک، 

 البته تضادهایی با دیگر قومیت ها؛ به ویژه علیه مهاجران افغانی.

، کارکرد فرامحله ای دارد؛ نقشه محله نشان می دهد که الگوی 00درصد زمین منطقه  85وی در ادامه گفت: بیش از 
زار در محله و مناطق مسکونی است. کالبد محل از هم گسیخته استفاده از زمین، بسیار پیچیده است و شاهد نفوذ با

 هستند، ساختمان ها فرسوده است و مسیر و عبور و مرور روشن نیست.

 درصد است که بیشتر از تهران است. 05استاد دانشگاه شهید بهشتی همچنین گفت: میانیگن بی سوادی محله 
 ت که بیشتر از تهران استدرصد اس 05وی ادامه داد: میانیگن بی سوادی محله 

دکتر خضری با اشاره به پیمایشی که انجام داده است تاکید کرد: گویه های روابط اجتماعی ضعیف زیاد است، هرچند 
 گویه های روابط اجتماعی قوی نیز وجود دارد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه در این منطقه شاهد همه انواع جرایم محلی هستیم گفت: ویژگی های ساختاری باعث 
شده ساکنان محله نتوانند شبکه هایی تشکیل دهند که مانع از بروز جرم شوند. در واقع امکان خلق فضاهای قابل دفاع 

 اکنون وجود ندارد.

 


