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 20، شماره پنجمفصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 

 نشینی چالشی فراروي حاشیه
 توسعه پایدار شهري

 )با تأکید بر شهر همدان(
 ∗∗ ، رسول صادقی∗اسداله نقدي

 
 

سرعت . سرعت در حال گسترش زندگی شهري است        جهان به  :مسئلهطرح  
  رشد شهرنشینی در کشورهاي در حال توسـعه بیشـتر از کشـورهاي توسـعه              

در ایران نیز شهرنشینی با روندي سریع و شتابان همـراه بـوده و              . یافته است 
 دنبـال  این رشد شتابان، مسائل و معضالت بسیاري براي شـهرهاي ایـران بـه        

عنـوان آیینـه تمـام نمـاي مسـائل            نشینی بـه    در این میان، حاشیه   . داشته است 
 .شهري، جایگاه و اهمیت خاصی در تحقیقات اجتماعی دارد

عنوان چالشـی فـراروي توسـعه         نشینی به   این مقاله، به بررسی حاشیه     :روش
ــدهاي     ــل، مکانیســم و پیآم ــاط عل ــن ارتب ــه و در ای ــهري پرداخت ــدار ش پای

در شهر همدان با استفاده از رویکردهاي کمـی و کیفـی مـورد              نشینی    حاشیه
در این تحقیق با اسـتفاده از تکنیکهـاي         . کندوکاو و بررسی قرار گرفته است     

مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه محقق ساخته در مناطق حاشیه شـهر همـدان      
 .آوري گردیده است هاي مورد نیاز جمع داده
اي این مطالعه بخش عمده اسکان غیررسمی ه براساس یافته: ها و نتایج یافته

نشینان از شهر  حاشیه. شهر همدان ناشی از مهاجرتهاي روستا ـ شهري است 
 زندگی خود رضایت باالیی ندارنـد و از احسـاس تعلـق شـهروندي                و محله 

تـرین    بهبود زیرساختهاي فیزیکی شهر یا محله مهم      . پایینی برخوردار هستند  
 .گردد وضعیتشان محسوب میاولویت آنان براي بهبود 

 

 نشینی، شهرنشینی، مسائل اجتماعی، مهاجرت توسعه پایدار، حاشیه: ها کلید واژه
 13/2/85: تاریخ پذیرش  10/12/84: تاریخ دریافت

                                                           
 <naghdi219@yahoo.com>گاه بوعلی سینا همدان شناس، عضو هیئت علمی دانش  دکتر جامعه*

 شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان  کارشناس ارشد جمعیت**
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 مقدمه
خواهی تبدیل به جنبشی فراگیـر و جهـانی شـده اسـت، اغلـب             امروزه در جهان، توسعه   

تند، اما مراد از توسعه در این میان بسیار متفـاوت           دولتها و همه ملتها خواهان توسعه هس      
از گذران امور روزمره گرفته تـا فراغـت، از فقـر مطلـق تـا بهبـود دسترسـی بـه                      . است

خدمات اساسی اقتصادي و اجتماعی و نیز بهبود مستمر و ارتقاي مداوم کیفیت زنـدگی               
ریـزي شـده، تمـام        در یک تعریف کلی و ناظر به توسعه برنامـه         . گنجد  در این مقوله می   

، مصـداق  »حرکـت از وضـع موجـود بـه وضـع مطلـوب       «تالشهاي صورت گرفته براي     
هر چند ایده توسعه به معنـاي بهبـود وضـع و شـرایط زنـدگی فـردي یـا                    . توسعه است 

ریـزي   جمعی همواره و در طی تاریخ مورد توجه بشر بوده است، معناي جدید و برنامـه             
باشـد کـه    ی پـس از پایـان جنـگ جهـانی دوم مـی     شده آن مربوط به دوران معاصر یعنـ   

آل   عنوان یـک ایـده      ابتدا تز رشد اقتصادي به    . هاي متفاوتی در این زمینه مطرح شد        نظریه
پـردازان، عقـب نگـه      قـول برخـی از نظریـه        بـه (مطرح شد و کشورهاي کمتر رشد یافته        

ویش ، الگوي رشـد کشـورهاي فـاتح و پیـروز در جنـگ را کعبـه آمـال خـ             )داشته شده 
 .ساختند

هاي توسعه ملل مختلف سلطه بالمنازع        سان ادبیات نوسازي چند دهه در برنامه        بدین 
هنگام مشاهده نتایج حاصل از اجـراي ایـن           در این مدت صاحبنظران توسعه به     . پیدا کرد 

اي منجـر بـه عـوارض و پیامـدهایی از      هاي توسعه پروژه به این نتیجه رسیدند که توصیه     
پذیري فقر، عدم برابـري در فرصـتهاي آموزشـی؛ مانـدگاري بحـران                هشقبیل عدم به کا   

گرسنگی و فقدان امنیت غذایی گرسنگان؛ تخریب وحشتناك منابع طبیعی؛ عدم برقراري            
دموکراســی در بســیاري از ممالــک و بــیش نپاییــدن آن در کشــورها؛ افــزایش تنشــهاي  

ریزیهـاي   م در برنامـه  المللی و نقاط بحرانـی؛ عـدم تحـول چشـمگیر مشـارکت مـرد                بین
اجتماعی و سیاسی و خالصه آنکه اهداف توسعه در کشورهایی از ایـن دسـت نـه تنهـا                   

ایـن  (هاي زیست محیطی منجر به تخریب جنگلها و مراتع شد  محقق نشد بلکه در حوزه  
و آلودگی شهرها شد و شمار زیـادي از مردمـان جهـان             ) تخریبها به ثانیه محاسبه گردید    

شدند و هر روز بر تعداد افراد سـاکن در نقـاط            ... ه و بیماریهاي واگیر و      تغذی  دچار سوء 
 .حاشیه و زاغه افزوده شد
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المللی فعال در زمینه اسکان بشر، حدود یک میلیارد           براساس برآوردهاي سازمانهاي بین    
صورت اسـکان غیررسـمی    هاي شهري یا به   ها و حاشیه      نفر از جمعیت جهان اکنون در زاغه      

با توجه به این نکته که اکنون در آغاز قرن بیست و یکـم حـدود نیمـی از                   . کنند  میزندگی  
کننـد، شهرنشـینی بسـتر انـواع تضـادها و تعارضـهاي               جمعیت جهان در شهرها زندگی می     

اجتماعی در هر کشوري است و به تعبیري شهر در هر کشوري به محـل تمرکـز ثـروت و                    
 .انباشت فقر تبدیل شده است

 نظريچارچوب ) 1 
مجموعه دستاوردهاي فوق، متفکران و صـاحبنظران توسـعه را بـرآن داشـت تـا در                 

در برداشتهاي جدید، توسعه با شاخص رشد       . برداشتهاي قبلی خود تجدیدنظر کنند    
شد و مراد از آن الگویی جـامع و همـه جانبـه      یا حتی کاهش نسبی فقر تعریف نمی      

 بـا اعالمیـه     1970نگـرش در دهـه      ایـن   . گفتنـد    مـی  1بود که بـه آن توسـعه پایـدار        
ایـن  .  مطرح شد که در آن به رابطه بـین محـیط و توسـعه پرداختـه شـد                  2کوکویک

اصطالح به منظور تحلیل و بررسی روابط بـین متغیرهـاي اقتصـادي ـ اجتمـاعی و      
عنـوان پایـه و اسـاس هرگونـه توسـعه، مـورد               منابع طبیعی و محیط زیست بشر، به      

 .توجه قرار گرفت
توانـد و بایـد در    هـایی دربـارة اکولـوژي مـی      پایدار به معناي آن است که آموزه      توسعه   

هاي استراتژي حفاظت محـیط جهـانی و    کار گرفته شود که شامل ایده روندهاي اقتصادي به 
هاي  جنبه) همه(ایجاد محیطی منطقی است که در آن ادعاي توسعه به منظور پیشبرد کیفیت       

 ).43:1373رادکلیفت، (گیرد  ر میحیات مورد چالش و آزمایش قرا
منظور از توسعه پایدار، حفاظت صرف از محیط زیست در نظـر نیسـت، بلکـه مفهـوم                   

جدیدي از رشد اقتصادي است که عدالت و امکانات زندگی را براي تمامی مردم جهـان و                 
 ).59:1382ازکیا و غفاري، (نه تعداد اندکی از افراد برگزیده است 

                                                           
1. Sustainable Development 
2. Cocoyoc 
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حتــی در ســطح (دیــد از توســعه، نــوع اســتفاده از منــابع طبیعــی در ایــن رهیافــت ج 
، موضوع محیط زیست و توسعه اکولوژیکی، توسعه اکوسیستم اجتماعی همـراه            )المللی  بین

مایکل راد کلیفـت    . باشد  با تأمین نیازهاي اساسی استراتژي جهانی حفاظت، مورد توجه می         
 :دهد صورت زیر نمایش می سه ضلع مثلث آن را به) 1373(
 
 
 
 
 

صـورت نمـودار زیـر        توان به   طور خالصه فرایند توسعه و رهیافتهاي نظري آن را می           به 
 :بندي کرد مرحله

 هاي فنی و تکنولوژیک                                         جنبه      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ر نزدیـک   دهد که هر چه به زمـان حاضـ          فرایند تطور نظریات و رهیافتهاي توسعه نشان می       
 :شود هاي توسعه مشاهده می شویم دو تغییر عمده در برنامه می
 .کند سوق پیدا می» نگري همه جانبه«به » سونگري یک«از ) الف
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 .شود محیطی، اجتماعی و انسانی افزوده می هاي زیست هاي فنی کاسته شده و بر جنبه از جنبه) ب
هاي زیست محیطی     تصادي بلکه جنبه  هاي اق   توسعه پایدار و توسعه انسانی نه فقط جنبه        

تر از آن وجوه اجتماعی، سیاسی و آموزشی و نیز روابط متقابل عوامـل مـذکور را در     و مهم 
هاي مهم تأمین حداقل نیازها براي اجراي توسعه پایدار، مـوارد             از جمله جنبه  . گیرد  نظر می 

 :زیر است
 ـ حذف فقر؛ 
 ـ کاهش رشد جمعیت؛ 
 ؛ـ توزیع منطقی منابع 
 تر؛ یافته تر و تعلیم تر و آموزش دیده ـ داشتن مردمی سالم 
 ـ تمرکززدایی؛ 
 ـ برقراري سیستمهاي آزاد تجاري؛ 
 .ـ تفهیم بهتر تفاوت اکوسیستم 

 
مورد توجـه قـرار گرفتـه       » استراتژي توسعه درونزاي شهري   «در رهیافت توسعه پایدار،      
صورت   قابل تأکید در این استراتژي را به      ترین موارد     مهم) 1380(پوراحمد و شماعی    . است

 :اند زیر مطرح کرده
توزیع و تراکم متعادل جمعیت در شهر به کمـک توزیـع متعـادل خـدمات و تأسیسـات         . 1

زیربنایی از جمله حمل و نقل عمومی، امکانات مطلوب بهداشـتی و امکانـات تعلـیم و                 
 تربیت در تمام بخشهاي شهر؛

ي و همپیوندي آنها و تأمین شـرایط مسـکن مناسـب، ضـمن              توسعه متعادل عناصر شهر   . 2
گیري از الگوها و روشهاي بـومی   حفظ هویت فرهنگی شهر براي همه شهروندان با بهره 

 و مصالح بومی و تلفیق آنها با مصالح و الگوهاي جدید؛
توسعه و ساماندهی نظام سلسله مراتبی شبکه راهها و ارتباطات شهري از درون و مرکـز            . 3

 ر به اطراف آن؛شه
ترین عوامـل     فراهم آوردن امکانات فعالیت و اشتغال در تمام بخشهاي شهري که از مهم            . 4

 .جابجاییهاي جمعیتی است، براي تعدیل بسیاري از نابسامانیهاي شهري
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براي توسـعه ایـن     . نگر باشد   بنابراین مدیریت توسعه پایدار، بایستی چندوجهی و جامع        
در کانون توجـه  » مدیریت توسعه«د هر چه بهتر آنهاست که امروزه نهادهاي مدنی و عملکر  

جهانیان قرار گرفته اسـت، سرشـت چندسـاحتی مـدیریت توسـعه و کـنش متقابـل آن بـا                     
دهد که تنها در صـورتی ایـن مـدیریت در             نهادهاي مدنی را مورد تحلیل و تشریح قرار می        

موزون و همه جانبه به اجرا درآیـد        صورت پایدار،     تواند موفق باشد که به      نواحی شهري می  
 ).42:1383حریري اکبري، (
 روش تحقیق) 2 

 525گیري بـا    روش تحقیق این مطالعه از نوع پیمایش است که با استفاده از روشهاي نمونه             
عالوه بـر ایـن، از      . عمل آمد   نشین همدان مصاحبه به     نفر سرپرست خانوار در مناطق حاشیه     

 آزاد و عمیق با شهرداران مناطق مختلف همـدان، مشـاهده و             تکنیکهاي کیفی نظیر مصاحبه   
نشینان و مسئوالن محلی مانند مدیران مـدارس، مسـئوالن نیـروي              مصاحبه میدانی با حاشیه   

 شـهر  3 و   2هـاي     و شـهرداران منطقـه    ) دیـزج (و مراکز بهداشـتی     ) پاسگاه مریانج (انتظامی  
 .همدان استفاده شده است

 ها یافته) 3 
 عنوان چالشی فراروي توسعه پایدار شهري نشینی به حاشیه) 3ـ1

توسعه فیزیکـی   ) 13:1383فیالکوف،  . (امروزه پدیده شهري کره زمین را تسخیر کرده است        
. شتابان و نامتعادل شهرها، پیامدهاي نامطلوب اقتصادي، اجتماعی و کالبـدي داشـته اسـت              

نشینی و اسـکان      دل شهري، حاشیه  یکی از آثار و پیامدهاي توسعه فیزیکی ناموزون و نامتعا         
 .غیررسمی است

معموالً وجـه بیرونـی و ظـاهر آن مـورد           . نشینی، دو وجه بیرونی و درونی دارد        حاشیه« 
افراد در این وضعیت در مناطقی . توجه عموم مردم و مبناي قضاوت درباره این پدیده است      

حـل سـکونت آنهـا و منطقـه     کنند که با جامعه میزبان ارتباط کمی دارند و بـین م            اقامت می 
این امـر ممکـن اسـت بـه دلیـل وضـعیت نـامطلوب        . اصلی شهر نوعی جدایی وجود دارد     

هاي باالي زنـدگی قـادر بـه     ها باشد که به علت هزینه  اقتصادي و عدم توانایی مالی خانواده     
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علت دیگر آن وجود موانع جـذب در جامعـه میزبـان            . زندگی در مناطق اصلی شهر نیستند     
تواننـد وجـود ایـن مهـاجرین را           ز آنجا که بسیاري از مناطق سنتی بـه آسـانی نمـی            ا. است

آورند که امکان کنترلهاي اجتماعی و هنجاري کمتـري           بپذیرند، لذا آنان به مناطقی روي می      
 .این مناطق بیشتر در حاشیه شهرهاي بزرگ قرار دارند. در آنجا وجود دارد

. فرهنگی اجتماعی و نیز موقعیت روانی افراد مـرتبط اسـت        نشینی با نظام      اما وجه درونی حاشیه    
دارد، شـرایط یـا    بیـان مـی  ) 1981(نشینی آن گونه کـه رابـرت پـارك     بر این اساس وضعیت حاشیه 

فـرد خـود   . آورد گونه که فرد را از نظر اجتماعی و فرهنگی به حالت تعلیق در می     عالمی است برزخ  
ط اجتماعی و ارزشهاي فرهنگی و ملی تا حدودي دسـتخوش           یابد که در آن، رواب      را در شرایطی می   

بـه اعتقـاد     .طور کامل جایگزین آنها نشده است       تزلزل شده، ولی روابط و ارزشهاي دیگري هنوز به        
در اغلب موارد   . شود  وي تجربه چنین شرایط بحرانی موجب شخصیت متمایزي براي فرد می          

توانـد در   دهد و نمی گیري از خود نشان می رهچنین فردي در برابر برخورد فرهنگها، حالت کنا 
عبـارت دیگـر، بـه علـت نابـاوري            به. متن جامعه با عقیده راسخ به فعالیت خویش ادامه دهد         

گیرد و در حالتی معلق در        نسبت به ارزشها، بیگانگی با موقعیت جدید، فرد از جامعه کناره می           
 .)54 ـ55:1383جمشیدیها و عنبري، (» نشیند حاشیه اجتماع می

شـود، براسـاس       پایـدار شـهري تلقـی مـی         نشینی یکی از پاشنه آشیلهاي توسـعه        حاشیه 
 100کـم      مـیالدي دسـت    2015مصوبات برنامه توسعه هزاره سازمان ملل بایستی تـا سـال            

 .نشین از امکانات بهداشت، مسکن و فرصتهاي نوین آموزش برخوردار شوند میلیون زاغه
 از حدود یک پنجم کل جمعیت کشور در هشتاد سال پـیش،             در ایران میزان شهرنشینی    

اکنون به بیش از دو سوم و رقم مطلق جمعیت شهرنشین با بیش از ششصـد درصـد رشـد                    
 میلیون نفر رسـیده  36 میلیون نفر به بیش از  9/5 شمسی از حدود     1335نسبت به سال پایه     

بشـر  . قـرار داده اسـت    بدون شک شهرنشینی تمام شئون زندگی بشر را تحت تـأثیر            . است
بینی   اي که پیش    گونه  عالقه عجیبی به تمرکز و استقرار در واحدهاي سکونتی بزرگ دارد، به           

شده است، تعداد زیادي از شهرنشینان در آینده ساکن شهرهاي بـا بـیش از هشـت میلیـون             
ي تعداد سکنه نقاط شهري در آغاز قرن بیستم چیـز    . خواهند بود » ابرشهرها«نفر جمعیت یا    

شد کـه اکنـون بـه حـدود نیمـی از سـاکنان        کمتر از بیست درصد جمعیت دنیا را شامل می   
 ).2:1382نقدي، (جهان بالغ شده است 
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ویـژه در کشـورهاي در حـال          از عوامل عمده ایجاد ناپایداري در مناسـبات شـهري بـه            
بـه  اي شهرنشینی با مشکالت حاد موسوم به اسکان غیررسـمی اسـت کـه بنـا        توسعه، گونه 

اي از  گونه سکونتگاهها هرچنـد جلـوه   این. مشاهدات جهانی در حال گسترش فزاینده است      
سازد، بازتاب کاستیها و نارساییهاي سیاستهاي دولـت و بـازار رسـمی نیـز      فقر را نمایان می  

 .شود محسوب می
 انـداختن محـیط      اسکان غیررسمی به سبب ایجاد فقر و گسترش آن و نیز بـه مخـاطره               

هاي سنگین براي حل مشکالت، تهدیـدي جـدي بـراي پایـداري و      تحمیل هزینه زیست و   
اي بـراي     اي که نیاز جـدي بـه اتخـاذ تـدابیر ویـژه              گونه  انسجام جامعه شهري تلقی شده به     

ساماندهی وضعیت کنونی و جلـوگیري از گسـترش آن در آینـده بایسـتی در دسـتور کـار                    
 .مدیران و دولتمردان قرار بگیرد

گی در منــاطق شــهري در مقایســه بـا ســطح زنــدگی روســتاییان بهتــر و  کیفیـت زنــد  
دسترسی به انواع خدمات اجتماعی و اقتصادي اساسی بیشتر است و همـین امـر یکـی از                  

باشد، زیرا هجـوم روسـتاییان بـه          دالیل گرایش تاریخی روستاییان به سکونت در شهر می        
دهـد   امکانات و برخورداریهـا رخ مـی  ویژه کالن شهرها ـ براي دستیابی به همین   شهر ـ به 

و تا زمانی که این فاصله وجود داشته باشد باید منتظر موجهاي مهـاجرت از روسـتاها بـه                   
هاي روسـتایی، موجـب تشـدید رونـد           هاي شهري در مقابل دافعه      جاذبه. نقاط شهري بود  

گیـري منـاطق حاشـیه و اسـکان      مهاجرت روسـتا ـ شـهري در ایـران و در نتیجـه شـکل      
 .ررسمی شده استغی

مسـکنی و     بنابراین شهر و شهرنشینی در ایران بـا بـروز و ظهـور مشـکالتی چـون بـی                   
هـا و سـکونتگاههاي غیررسـمی؛ چالشـهاي           نشینی و رشـد زاغـه       بدمسکنی؛ معضل حاشیه  

محیطی؛ عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی؛ معضل دفـع زبالـه و عـدم       زیست
یکـی و آمـد و شـد؛ گسـترش آسـیبها و انحرافـات اجتمـاعی؛                 بازیافت آن؛ مشـکالت تراف    

تر امکانـات و خـدمات شـهري          گسترش آسیبهاي روانی و شخصیتی؛ مشکل توزیع عادالنه       
مورد نیـاز شـهروندان؛ مسـئله تـأمین کـار و درآمـد بـراي همـه آحـاد شـهروندان؛ انـواع                        

گانگی با شهر همراه    نارضایتیهاي جمعی و ظهور پدیدة وندالیسم و احساس عدم تعلق و بی           
 ).2:1382نقدي، (بوده است 
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باري از فقر و محنت و به قصـد        نشینان، مهاجران روستایی هستند که با کوله        اکثر حاشیه  
اند و تخصص آنها کـه بیشـتر در زمینـه             دستیابی به زندگی بهتر، جذب زندگی شهري شده       

ي سـاختمانی، رفتگـري،     کشاورزي سنتی بوده، اینک در مشاغل سـیاه و کـاذب و فعالیتهـا             
 .کار افتاده است عبارتی در بخشهاي غیرمولد به کارگري ساده و به

... عدم مشارکت، احساس تبعیض، نداشتن روحیه تعلق شهروندي، کامروایی معـوق و              
نشین این احساس را دارد که شـهر     حاشیه. نشینان است   از ویژگیهاي عمده شخصیتی حاشیه    

ه او در شهر است و لذا پیوسته در تضاد میان عینیـت و ذهنیـت     خانه او نیست، اگر چه خان     
شـویم و   رو مـی  شدگی کامل شود ما با بحـران شـهري روبـه    اگر حاشیه رانده. سر می برد    به
شناسـی مسـائل اجتمـاعی خـارج و در حـوزه       رسد که بررسی آن از منظر جامعـه  نظر می   به

 .شناسی بحران قرار گیرد جامعه
 
 ، چالشها و مسائل آن در شهر همداننشینی حاشیه) 3ـ2

صـورت    اي بـه    اي با این معضل مواجه است، مناطق حاشـیه          شهر همدان نیز به نحو گسترده     
گونه ایـن منـاطق     کمربندي از شمال غربی تا جنوب شرقی شهر را در برگرفته و رشد قارچ             

ی و  نحـوي کـه جغرافیـاي فیزیکـی شـهر را دسـتخوش نـاهمگون                همچنان ادامه یافتـه، بـه     
 .ناهنجاریهاي شدید کرده است

شـمار رود و از       تواند تهدیدهایی براي نظـام شـهري بـه          سو می   اي از یک    زندگی حاشیه  
سوي دیگر به حاشیه راندگی، مسائل و مشـکالت زیـادي نیـز بـراي سـاکنان ایـن منـاطق                     

ن در شـهر  با توجه به اهمیت موضوع، در اینجا به بررسی ابعاد مسئله آفرین آ    . همراه دارد   به
 :شود همدان پرداخته می

 
 بافت چند قومیتی) 3ـ2ـ1

باشد و همین وضع موجب       نشین همدان داراي بافت و ترکیب چندقومیتی می         مناطق حاشیه 
براسـاس نتـایج    . تنشها و تعارضها و حتی نزاعهاي پراکنده قومی در این مناطق شده اسـت             

 درصـد لـر     2درصـد کـرد و       20 درصـد فـارس،      21 درصد پاسخگویان ترك،     57بررسی،  
 .اند بوده
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 مسائل جمعیتی) 3ـ2ـ2
از جمله مسائل جمعیتی شهر همدان، بـاال بـودن نـرخ رشـد جمعیـت بـه دلیـل مهاجرتهـاي           

طوري که جمعیت شهر همـدان   به. باشد ـ شهري و اسکان آن در مناطق حاشیه شهر می           روستا
 نفر رسـیده اسـت؛   401281 نفر به 165785 برابر شده یعنی از  5/2،  1355ـ75در فاصله سالهاي    

 . درصد افزایش داشته است5/4عبارتی در این مدت نرخ رشد جمعیت سالیانه حدود  به
نشین استقرار یافته و ایـن نسـبت بـا      درصد جمعیت شهر همدان در مناطق حاشیه       30حدود   

 .ش استتوجه به مهاجرتهاي روستایی و باال بودن سطح باروري این مناطق در حال افزای
یکی دیگر از مسائل جمعیتی شهر همدان، باال بـودن میـزان بـاروري در میـان سـاکنان                    

سـاکنان ایـن   ) فرزندزایی(براساس نتایج بررسی، میانگین باروري   . نشین است   مناطق حاشیه 
 درصد نیز تعداد فرزنـدان زنـده بـه دنیـا       40همچنین حدود   .  فرزند بوده است   08/4مناطق  

هنـوز  : تـوان گفـت     بر این اسـاس، مـی     . باشد   بچه و بیشتر می    5ان بررسی،   آورده آنها تا زم   
اند و سطح باروري بـاالیی را   ساکنان این مناطق الگوي باروري روستایی خود را حفظ کرده 

 .کنند تجربه می
 
 مسئله مسکن و تسهیالت آن) 3ـ2ـ3

روابـط  رشد روزافزون شهرنشینی، مسـائل و مشـکالت جدیـد و خاصـی را در زنـدگی و             
. باشـد   ترین ایـن مشـکالت، مسـئله مسـکن مـی            یکی از عمده  . وجود آورده است    انسانها به 

سیماي مسکن و تجهیزاتی که مراتب رفاه و آسایش ساکنانش را فراهم            ) 1:1369طالقانی،  (
تـرین و غیـر    به همین دلیل، نامتعارف   . باشد  کند ناشی از وضع اقتصادي صاحبان آنها می         می

 .نشینهاست ها در مناطق شهري، متعلق به حاشیه  خانهاستانداردترین
براساس نتایج بررسی، تراکم باالي افراد در واحـدهاي مسـکونی، تعـداد انـدك اتـاق،                  

ساز و ساخت و سازهاي غیرمجاز مسـکن بـا مصـالح کـم دوام و         هاي یک شبه    برپایی خانه 
ت و ضـروریات  غیراستاندارد، عـدم برخـورداري واحـدهاي مسـکونی از حـداقل تسـهیال          

 درصـد سـاکنان بـه آب آشـامیدنی سـالم      40نشین دیـزج حـدود       در منطقه حاشیه  (زندگی  
هاي مسکن بر بخشی از ساکنان محـروم ایـن منـاطق از         و تحمیل هزینه  ) اند  دسترسی داشته 

 .باشد نشین همدان می  آفرین پدیده مسکن در مناطق حاشیه ابعاد مسئله
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 مسائل اقتصادي) 3ـ2ـ4
دهد که کارگري شـغل اکثـر         نشین همدان نشان می     اختار شغلی مردان در مناطق حاشیه     بررسی س 
و در فصلهاي مختلف سال برحسـب تقاضـا بـه کـارگران سـاختمانی و              )  درصد 2/31(آنهاست  

از ... داري و     پس از کارهاي کارگري، مشـاغل آزاد، راننـدگی، مغـازه          . شوند  کشاورزي تبدیل می  
نشـینان شـهر      رو، اکثـر حاشـیه      از ایـن  .  باشد  نشین شهر می    اطق حاشیه جمله مشاغل مردان در من    

باشـند و بـه مشـاغلی نظیـر عملگـی،       می) کارگري(همدان داراي شغلهاي خدماتی و ساختمانی    
پردازنــد، مشــاغل کــاذب و غیرتولیــدي نظیــر  فروشــی مــی کــارگري ســاده، رفتگــري و دســت

از دیگـر مشـاغل   ... ها، دستفروشی، داللـی و  فروشی و سیگارفروشی در میادین و چهارراه        کوپن
در کنـار ایـن مشـاغل، یکـی از مشـاغل پرطرفـدار در ایـن منـاطق، ایجـاد                     . نشینان است   حاشیه
هاي تا حـدودي غیربهداشـتی        طوري که، وجود این مغازه      به. هاست  هاي بقالی در کنار خانه      مغازه

 خـود جلـب    گـر را بـه   نگـاه مشـاهده  خورد و  در این مناطق، بیش از هر نقطه دیگر به چشم می         
اي شهر حتی افراد براي گذراندن زندگی به نگه داشـتن   گاهی نیز در برخی مناطق حاشیه   . کند  می

ورزنـد و یـا در کاروانسـراهاي مخصـوص      حیواناتی نظیر گوسفند و انـواع طیـور مبـادرت مـی           
 .دبه فعالیت مشغول هستن) از جمله در منطقه کشتارگاه(نگهداري گوسفند 

تـوان نتیجـه گرفـت کـه          نشـین مـی     طور کلی با توجه به ساختار شغلی مناطق حاشیه          به 
نشـین غلبـه دارد،    اشتغال غیرقانونی، کاذب، ناسالم، سیاه و زیرزمینی در میان ساکنان حاشیه      

اي و مهارت شـغلی الزم        ساکنان این سکونتگاهها، اغلب فاقد تحصیالت یا توانمندي حرفه        
اي مـانع از اشـتغال آنـان در شـهر        ي شغلی بهتر هستند و چنین پیشـینه       براي کسب فرصتها  

نشـینی اقتصـادي بـه        نشینی، در بطن خـود نـوعی حاشـیه          رو، معموالً حاشیه    از این . شود  می
 .دنبال دارد معناي اشتغال در بخش غیررسمی و عدم جذب در نظام اقتصاد شهري را به

 درصد معتقدنـد  85(شود  وفور دیده می کنان بهدر این مناطق مسئله بیکاري به اعتقاد سا     
 2/58دسـت آمـده،    براساس نتایجی که از بررسیها بـه     ). که بیکاري در این مناطق زیاد است      

) یعنـی در خردادمـاه    (اند که در یک مـاه قبـل از بررسـی              درصد از افراد شاغل اعالم داشته     
طـور متوسـط      ن داشته است و به     روز نوسا  30 تا   2اند و مدت بیکاري آنها بین         بیکاري بوده 

 قبل از   عبارتی تقریباً دوسوم ماهِ      روز بوده است؛ به    19مدت بیکاري آنها در یک ماه گذشته        
نشـینان    رو، یکی از بزرگتـرین مشـکالت و مسـائل حاشـیه             از این . اند  کار بوده   بررسی را بی  
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ز عملکرد ساختار   این پدیده که خود ناشی ا     . کاري و نبود فرصتهاي شغلی است       همدان، بی 
اقتصادي در وجه ملی است، با توجه به نداشتن تخصص و پایین بـودن سـطح تحصـیالت           

شود و خود به عامـل ایجادکننـده انـواع            افراد جویاي کار، همواره در این مناطق تشدید می        
 .آسیبها و انحرافات اجتماعی در این مناطق مبدل شده است

دهد که سه چهارم خانوارهاي مورد بررسـی، بـه            یبررسی درآمد ماهیانه خانوار نشان م      
با توجه به مالك خـط فقـر       .  هزارتومان در ماه دارند    150شان، درآمدي زیر      رغم پرجمعیتی 

نشین همدان زیر خـط        درصد خانوارهاي مورد بررسی در مناطق حاشیه       80شهري، بیش از    
عتقدند که فقر در ایـن منـاطق   عالوه بر این، بیش از چهارپنجم ساکنان نیز م . فقر قرار دارند  

باشـند و     انـد کـه داراي مشـکالت مـالی مـی             درصد پاسخگویان بیان داشـته     56. زیاد است 
. پولی و نداشتن درآمد براي تأمین معاش خانواده بوده است           ترین مشکل مالی آنها، بی      عمده

رانـی   درصد خانوارهاي مورد بررسی، وضعیت مالی و اقتصادي خود را بسیار بـد و بح               44
عنوان آیینـه تمـام نمـاي فقـر شـهري در نظـر            توان به   رو، حاشیه را می     از این . اند  کرده  اعالم
 .گرفت

 
 نارضایتی اجتماعی) 3ـ2ـ5

رسـانی شـهرداري در ایـن         دهد کـه میـزان رضـایت از خـدمات           هاي بررسی نشان می     یافته
 درصـد   60حـدود   دهـد،     طور که نمـودار زیـر نشـان مـی           همان. ها، بسیار پایین است     محله

رسانی شهرداري به این محالت اصالً راضی نیسـتند یـا خیلـی کـم                 پاسخگویان از خدمات  
 .راضی هستند

 43 درصـد از پاسـخگویان از زنـدگی در شـهر همـدان و                36عالوه بر این، حـدود       
اند کـه از ایـن میـان، حـدود            کرده  درصد از زندگی در محله خود احساس نارضایتی می        

 درصـد بـه کمبـود امکانـات در          16بودن محله و محـیط نامناسـب آن؛          درصد به بد     24
 درصـد بـه نبـود       6/7کاري زیاد و وجود افـراد ولگـرد در محلـه؛               درصد به بی   9محله؛  

 درصـد بـه شـلوغی و تـراکم          7 درصد به فرهنگ پایین مردم محلـه؛         7امنیت در محله؛    
... یین شـهر بـودن و    درصد به انگ و برچسـب خـوردن پـا       2/4جمعیتی زیاد در محله؛     

 .اند اشاره کرده
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. گیـرد   صورت خودرو در زمینهاي بدون برنامه شکل مـی          نشین، به   هاي حاشیه   اصوالً محله  
ها معموالً فاقد تأسیسات زیربنایی بوده و شهرداریها و مسئوالن شـهر،              به همین دلیل این محله    

ه ساکنان این منـاطق بـه نیـروي         تا زمانی ک  (دانند    خود را موظف به تأمین تأسیسات آنجا نمی       
از طرف دیگر، به علـت پراکنـدگی و گـاه دور بـودن ایـن              ). اجتماعی و سیاسی تبدیل گردند    

اماکن از بافت اصلی، حتی در صورت تمایل مسـئوالن، تـأمین تأسیسـات زیربنـایی گـران و                   
ـ نشـین خـود را جز     از طرف دیگر، با توجه به اینکه محالت حاشـیه         . مشکل است  هر ی از شـ ئ

دانند، لذا خواستار برخورداري از خدمات شهري همانند سایر نقاط شهر هستند و از آنجـا                  می
رسانی به ایـن      رو از خدمات    رسانی به این مناطق محدود و کمتر بوده، از این           که میزان خدمات  

 .باشند رسانی بیشتر به این مناطق می محالت، احساس نارضایتی داشته، خواستار خدمات
 
  مشارکت پایین اجتماعی و عدم تعلق روحیه شهروندي)3ـ2ـ6

یـافتگی و     هاي ایـن پـژوهش، میـزان مشـارکت اجتمـاعی در قالـب سـازمان                 بر مبناي یافته  
نشین بسیار ضعیف بـوده و عمـدتاً مشـارکت            تشکهاي مدرن در میان ساکنان مناطق حاشیه      

 بوده است؛ یعنـی از طریـق   صورت اشکال اولیه، سنتی، گهگاهی، نامستمر و ناپیوسته آنها به 
بـه ایـن معنـی کـه گروههـاي          . کننـد    و خویشاوندي عمل مـی      روابط مبتنی بر تبار و طایفه     

 .اند اند یا کسانی که مجاورت مکانی دارند و همسایه کننده، یا گروههاي قومی مشارکت
ایـن  نشینی اقتصادي   نشینی غیر از حاشیه     نکته حائز اهمیت دیگر در زمینه مسائل حاشیه        

دهنده عدم تمایل     نشینی اجتماعی و سیاسی آنها نیز مطرح است که نشان           افراد، بحث حاشیه  
تواننـد در نهادهـاي    زیرا این افـراد نمـی   . آنها به مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی است        
 حضور یابند و مشـارکت داشـته   (NGO)شهري یا در سازمانهاي رسمی و نهادي غیردولتی  

شود که به رغم اینکه طبقات پایین، بیشترین مشکالت شهري            ر موجب می  باشند و همین ام   
، مجـال آن را     )یـا بـه حاشـیه رانـده شـدن         (را دارند، اما به دلیل عدم مشـارکت اجتمـاعی           

 .سازي مسائل خود بپردازند یابند، تا از راههاي قانونی به تعریف و برجسته نمی
اجران و پایین بودن سـطح سـواد، اینـان از           سوادي در میان مه     به دلیل باال بودن نرخ بی      

اي اندکی برخوردارند و تعلق آنان به فرهنگ روسـتایی مـانع از مشـارکت در                مهارت حرفه 
همچنین . شود؛ به بیان دیگر، چیزي ندارند که به شهر عرضه کنند            فضاي زندگی شهري می   
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صورت تأکید دارند   ، به این    »دوگانگی روستاـ شهري  «رویکردهاي نظري با توجه به مفهوم       
شـود و   که پیشینه و آداب و رسوم روستایی مهـاجران، موجـب انـزواي آنـان در شـهر مـی       

پـور،   جـواهري (» سـازد  اقتصـادي شـهر غیـرممکن مـی      ـ   مشارکت را در حیات اجتمـاعی 
همچنین، نارضایتی از زندگی در محله و وضعیت نامطلوب اقتصـادي آنهـا از              ). 104:1382

 .ارکت پایین در این مناطق استعوامل مؤثر بر مش
عنـوان    رو، بـه    اند و از ایـن      طور کامل ادغام نشده     نشینان در نظام اجتماعی شهر به       حاشیه 

شوند؛ یا الاقل خود چنین احساسی دارنـد، همـین            شهروندان رسمی در جامعه پذیرفته نمی     
نشـینی   گسست از جامعه شهري و عدم تعلق شهروندي همراه بـا سـایر ویژگیهـاي حاشـیه           

اي مـردم ایـن    همچون پایین بودن سطح سواد و مهارتهاي شـغلی، مـانع مشـارکت توسـعه              
 .شود مناطق می

گونـه احسـاس    دهد که حدود یک چهارم از پاسخگویان هیچ  هاي بررسی نشان می     یافته 
نشین این احساس را دارد که شهر خانه او نیست، هرچند             حاشیه. اند  تعلق شهروندي نداشته  

به همین دلیل، احسـاس تعلـق شـهروندي انـدکی           .  به لحاظ فیزیکی در شهر است      خانه او 
همچنین، این احساس که بین آنها و شهروندان حاضـر در مـتن نظـام             . نسبت به شهر دارند   

شهري، یعنی کسانی که در طبقه باالي اجتماعی قـرار دارنـد، تبعـیض وجـود دارد، باعـث                   
 .شود گسترش روحیه عدم تعلق شهروندي می

 
 آسیبهاي اجتماعی) 3ـ2ـ7
شناسان اجتماعی، همه صور و انواع نابهنجاریها و نژندهاي اجتماعی چـون              رغم آسیب   به

سرقت، قتل، قمار، قاچاق، خودکشی، فحشا، اعتیاد، الکلیسم، وندالیسم و نظـایر آن، چـه          
و چـه در زمـره بیمـاري یـا اخـتالل، معلـول ناسـازگاریهاي                ) کجروي(به مثابه انحراف    

نشـین نمـود      اجتماعی است که بر روابط فرد و جامعه حاکم اسـت و در منـاطق حاشـیه                
 .یابد بیشتري می

دهد که به اعتراف سـاکنان ایـن          نشین، نشان می    بررسی آسیبهاي اجتماعی در مناطق حاشیه      
کاري، اعتیاد و فروش مواد مخدر، ولگـردي، دعـوا و درگیـري بسـیار زیـاد                   محالت، فقر و بی   

 .نشینی، نمودي از آسیبها و انحرافات اجتماعی است توان گفت که حاشیه رو، می ایناز . است
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اعتیاد و فروش مواد مخدر یکی از مسـائل و آسـیبهاي اجتمـاعی وخـیم و بحرانـی در                  
 درصـد پاسـخگویان، اعتیـاد و    50رغـم بـیش از    طوري کـه بـه   به. نشین است   مناطق حاشیه 

همچنـین بـا مشـاهده میـدانی در ایـن منـاطق          .  است فروش مواد مخدر در این مناطق زیاد      
. ویژه جوانان، به اعتیاد آلوده اسـت        توان فهمید که چهره بسیاري از ساکنان این مناطق به           می

مواد مخدر کجاست و یـا   ) تزریق(دانند که محلهاي توزیع و مصرف         در این مناطق همه می    
ان، دل نگران اعتیاد فرزندان و برادران  اکثر مادران و خواهر   . کنند  چه کسانی آن را توزیع می     

هـاي دیـوار      در نوشـته  . خود و آنان که فرزندان کوچکتر دارند، بیمناك آینـده آنهـا هسـتند             
اي قاچاقچی کثیف دست از این کار کثیف بردار،       «حصار مطهري و در محله دیزج، عبارت        

 .شود دیده می» مرگ بر قاچاقچی
هـاي    لگـردي و بزهکـاري، یکـی دیگـر از جلـوه           همچنین دعوا و درگیري جوانان و و       

انـد    طوري که بیش از نیمی از پاسخگویان گفتـه          به. شناسی اجتماعی این مناطق است      آسیب
که ولگردي در این مناطق زیاد است و حدود یک چهارم هم معتقدند که دعـوا و درگیـري           

ایـی جوانـان از     گر  رو، ولگـردي، خشـونت و تـنش         از این . دهد  در این مناطق بسیار رخ می     
عالوه بر اینها، در مراتـب بعـدي در         . نشین است   شناسی مناطق حاشیه    هاي بارز آسیب    جلوه

، دزدي و سـرقت نیـز بـه زعـم سـاکنان             )خودفروشـی (این مناطق، الکلیسم، فساد و فحشا       
 .وجود دارد

صـورت شکسـتن چراغهـاي        نشین شهر عمـدتاً بـه       همچنین وندالیسم در مناطق حاشیه     
هـاي آن و بریـدن سـیم گوشـی            هاي تلفن و شکستن شیشه      ا و پارکها، تخریب باجه    خیابانه

تلفن، شکستن درختان پارکها و از بین بردن چمن آنهـا، تخریـب لـوازم تفریحـی پـارك و         
اموال اماکن عمومی، پاره کردن صندلی اتوبوسهاي شـهري، شعارنویسـی روي در و دیـوار                

وندالها . کند  نمود پیدا می  ... تع و فضاي سبز اطراف و       ، از بین بردن مرا    )ویژه در مدارس    به(
غالب وندالها مجرد و از نظر تحصیلی      . در این مناطق عمدتاً نوجوانان و جوانان پسر هستند        

هاي تحصیلی،    اند، اغلب آنها با سرخوردگیها، شکستها و ناکامیهاي مختلفی در زمینه            ناموفق
 .اند بودهشغلی، مالی، اجتماعی و خانوادگی مواجه 

نشـین بـه دو       کند، حاشـیه    بیان می ) 1376(طور که صدیق سروستانی       طور کلی، همان    به 
وابسته است و در عین حال به هیچ یک، کـامالً تعلـق و            ) روستایی و شهري  (نظام فرهنگی   
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در حاشیه بودن، به گسیختگی از نظام ارزشی پیشین و احساس رهایی نسـبی              . تمایل ندارد 
وجـود   شود و نوعی عدم انسجام و همبستگی را بـه           جتماعی شهري منجر می   از یوغ کنترل ا   

آورد که عالوه بر افزایش استعداد و قابلیت رشد آسیبهاي اجتمـاعی، سـبب اخـتالل در                   می
 .شود نظم و امنیت عمومی می

 
 نشینی مشکالت زندگی حاشیه) 3ـ2ـ8

نظام شـهري ایجـاد کنـد و از      تواند تهدیدها و مسائلی براي        سو می   اي از یک    زندگی حاشیه 
اي براي ساکنان     اي و در حاشیه ماندن، مسائل و مشکالت عدیده          سوي دیگر زندگی حاشیه   

 .این مناطق به دنبال داشته است
انـد از   نشـین همـدان، عبـارت    ترین مشکالت زندگی خانوادگی در محالت حاشـیه   مهم 
و کمبود درآمد؛ نداشتن خانـه      کاري و نداشتن شغل دائم سرپرست خانوار؛ مشکل مالی            بی

و مسکن مناسب؛ محیط بد اجتماعی و فرهنگی این محـالت؛ عـدم رسـیدگی شـهرداري؛                  
ـ تفریحی براي فرزندان؛ انحرافات اجتمـاعی زیـاد از جملـه اعتیـاد،                کمبود امکانات رفاهی  

 ... .و ) ویژه براي دختران به(نبود امنیت 
نشـین بـه مـواردي نظیـر      ت محالت حاشـیه ترین مسائل و مشکال    همچنین در بیان مهم    

ها؛ کمبود بهداشت و سرپوش نبـودن رودخانـه و فاضـالبهاي محلـه؛                آسفالت نبودن کوچه  
کمبود امکانات رفاهی، فرهنگی و آموزشی؛ عـدم رسـیدگی شـهرداري بـه ایـن محـالت؛                   

 کشـی؛ فقـر و بیکـاري؛ نبـود امنیـت و وجـود انـواع آسـیبها و انحرافـات               نداشتن آب لوله  
ها و تراکم جمعیتی زیاد؛ بافت روستایی و چند قـومی   ویژه اعتیاد، شلوغی محله     اجتماعی به 

 .اند اشاره نموده... و فرهنگی بودن محله و 
 گیري نتیجه) 4 
هـاي   مد گسترش شهرنشینی سریع در ایران، پیدایش شـهرهاي بـزرگ و ایجـاد محلـه         اپی

 اسـت کـه سـاکنان آن معمـوالً مهـاجران      نشین با بافت نابسامان و مسکن نابهنجار    حاشیه
. پردازند اي می  درآمد شهري هستند که به مشاغل کاذب و حاشیه روستایی یا قشرهاي کم

ـ اجتماعی آن بخش از جمعیت اسـت         نشینی اقتصادي   نشینی فضایی، مولود حاشیه     حاشیه
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پـایینی  آنهـا از مشـارکت اجتمـاعی و تعلـق شـهروندي             . باشند  ها می   که ساکن این محله   
با توجـه   . برخوردارند و از خدمات ارائه شده در این محالت به هیچ وجه راضی نیستند             

انـد، آنـان      نشینان بیشتر در معـرض آسـیبهاي اجتمـاعی          به گسترش فقر و بیکاري حاشیه     
 و مشکالت زیادي دارند که الزم است مسـئوالن در رفـع و حـل ایـن مشـکالت                    مسائل

عنـوان شـهروند    ها و نیازهاي ساکنان ایـن منـاطق، بـه    ستهاقدامات جدي نمایند و به خوا 
زیرا، فقر فرهنگی و مشکالت مالی ساکنان این منـاطق و در حاشـیه بـودن                . توجه نمایند 
مند هستند    سو و دیدن زندگی شهرنشینانی که از امکانات زندگی امروزي بهره            آنها از یک  

شـود   بخش از قشرهاي جامعه میاز سوي دیگر، سبب ایجاد نارضایتی عمیق در بین این       
. تواند همچون بشکه باروت براي ایجاد آشوبهاي اجتمـاعی عمـل کنـد              و این امر گاه می    

زیرا تداوم فقر و فالکـت بینوایـان بـدون واکـنش سیاسـی نخواهـد بـود و خشـونتهاي                     
 .دهد آمیز را افزایش می جنایت

 حلها و ضرورتها راه) 5 
مۀ شهرهاي بزرگ و مدرن جهان است؛ هرچند کمیـت و           نشینی عنصر انکارناپذیر ه     حاشیه

هـاي   در برخورد با این پدیده همانند سایر پدیـده     . کیفیت آن در جوامع مختلف متغیر است      
اندیشـی علمـی و    نگري پرهیز کرده بر تالش جدي به قصد چـاره           اجتماعی باید از یکجانبه   

 :کرددرك مسائل اجتماعی آن اهتمام ورزید و به نکات زیر توجه 
نشینان معموالً در مناطق پیرامـونی و فقیرنشـین     در ایران، برخالف شهرهاي غربی، حاشیه      •

شوند؛ یعنی عالوه بـر فاصـله         یابند و عاملی براي توسعه فرهنگ فقر می         شهر استقرار می  
 .اجتماعی، اغلب فاصله فیزیکی نیز وجود دارد

و ایـن   ) 1367،  1368،  1373،  1374،  1380،  1381پیـران،   (هاي تحقیقـات پیشـین         براساس یافته  •
نشینان در عین حال که در میان خود از همبستگی اجتماعی ضعیفی برخوردارنـد،                بررسی، حاشیه 

آینـد و     صورت نیروي واحد و بسیار همبسته درمی        در مقابل نسبت به تهدیداتی علیه منافعشان به       
 .کنند  قوا دفاع مینشینی، با تمام از تنها موجودیت خود، یعنی زندگی حاشیه

ویژه شهرداریها را، مسـئول اصـلی    نشینان دولت را که نماد مدیریت جامعه است به      حاشیه •
گیرنـد و بـه همـین دلیـل در            آنان نقاط ضعف خـود را نادیـده مـی         . دانند  وضع خود می  
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دانند آنها نقشی در ایجاد ایـن نابسـامانیها           برخورد با مأموران دولتی، هر چند که خود می        
دهند و در اغلب موارد، حتی حاضر به قبول       اي از خود بروز می      ندارند، برخورد خصمانه  

 .حلهاي منطقی ارائه شده از طرف آنان نیز نیستند راه
 به دلیل عدم برخورداري از امکانات و خدمات شهري، روحیه تضاد و مبـارزه منفـی بـه                   •

حسـاس در بـین نسـل دوم،    گیـرد و ایـن ا   نشینان شهري شکل می سهولت در بین حاشیه   
انـد، بـه مراتـب بـیش از           نشینی متولد و بزرگ شـده       یعنی فرزندانی که در شرایط حاشیه     

به همین دلیل، گذشـت زمـان در ایـن مـوارد نـه تنهـا                . کند  پدران و مادران آنها بروز می     
 .افزاید ساز نیست بلکه بر پیچیدگی آن نیز می چاره

گیري از مشارکتشان     بعاد مختلف مسائل آنها و بهره     نشینان در شناخت ا      حل مشکل حاشیه   •
 .حلهاي اجتماعی نهفته است در پیدا کردن راه

 تحقق استراتژي توسعه پایدار درونزاي شهري، که آن هم مستلزم این است که به هنگـام                 •
 :تدوین طرحهاي شهري به چند مسئله توجه کنیم

 شهري و توجه به نیازهاي اقتصـادي،        گیري درباره توسعه    مشارکت اکثر مردم در تصمیم    . 1
 اجتماعی و فرهنگی نواحی مختلف شهر؛

 هاي شهر و اینکه کدام محله نیاز بیشتري دارد؛ شناسایی نیازهاي محله. 2
 اي در داخل شهرهاي بزرگ؛ اي و ناحیه توجه بیشتر به طرحهاي کوچک محله. 3
درآمـد   ر بـه گروههـاي کـم   ایجاد شوراهاي محلی در داخل محالت شهري و توجه بیشت     . 4

. هاي شهر به منظـور شـکوفایی شـرایط رشـد و توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعی                    مخروبه
 )8:1380پوراحمد و شماعی، (

نشینی، در توسعه متوازن و پایدار درونزاي شهري، تـأمین   حل اساسی حاشیه   رو، راه    از این  •
ی در بـین قشـرهاي   امنیت و عدالت اجتمـاعی، کـاهش نابرابریهـاي اقتصـادي و فرهنگـ          

 .مختلف جامعه و مناطق مختلف کشور خواهد بود
توانند در برابـر       در شهرها بخصوص شهرهاي بزرگ، مسئوالن محلی و ملی چه عملکردي می            •

انفجار جمعیت و مهاجرت حاصل از آن داشته باشند؟ چگونـه خـود را بـا آن تطبیـق دهنـد؟            
اي رشد لجـام گسـیخته شـهري و ضـرورت           ه  محیطی تهران یکی از نشانه      بحران اخیر زیست  

توجه به توسعه متناسب و اجراي نظریۀ عدم تمرکز و آمایش سـرزمین در برخـورد بـا رشـد                    
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ریـزان   طور خالصه سه نوع روش فـراروي مـدیران و برنامـه    به. قواره شهري در ایران است   بی
 :شهري در ایران براي دستیابی به توسعه متوازن شهري قرار دارد

ایـن تاکتیـک را برخـی محققـان      .  راندن مهاجران از شهر یا کوشش در این جهت         تصور. 1
در ایران بعد از انقالب با صدور کارت سکونت شهري،          . اند  تاکتیک ورود ممنوع خوانده   

 !چنین سیاستی اعمال شد اما مؤثر نیفتاد
انتظار داشت  نشینی و تصور اینکه انگار چیزي اتفاق نیفتاده است و             نادیده گرفتن حاشیه  . 2

 .که موضوع خود به خود حل شود
نشینی از جانب مسئوالن و سپس کنترل و هدایت آن در چـارچوب               قبول واقعیت حاشیه  . 3

اي کـه از جمعیـت جدیـدي کـه بـه شـهرها سـرازیر                  طرحهاي توسعه شهري، به گونـه     
ر در ایـن بـاره جمعیـت مهـاج        . شوند براي توسعه و ازدیاد ثروت ملی استفاده کننـد           می

شـوند و از ایـن اضـافه     جدید در روند شهرنشینی و توسعه شهرها به خدمت گرفته مـی   
 .جمعیت در جهت رفاه و آسودگی استفاده به عمل آمده است

راه حل اول مردود است زیرا در طی زمان و در کشورهاي گونـاگون، آزمـون خـود را                    
 .پس داده است

نشـینی انجـام     اینکه مهاجرت و حاشـیه    حل دوم، ندیدن واقعیت است، وانمود کردن          راه 
هـا و     نتیجـه ایـن امـر، گسـترش تپـه         . ترین شیوه موجـود اسـت       شود، متأسفانه عمومی    نمی
بنا بر شرایط رو    . ایم  مانده با آنها مواجه     هایی است که اطراف شهرهاي کشورهاي عقب        زاغه

 عـادي خـارج    افتد و هنگـامی کـه از وضـع          به توسعه، رشد شهر و حاشیه توأمان اتفاق می        
 .گیرد ریزان قرار می شود، آنگاه مورد توجه مدیران و برنامه می

حل سوم، به رسمیت شناختن مسئله، پذیرش آن و تالش جـدي بـراي پیشـگیري و       راه 
حـل، مهندسـی اجتمـاعی، توانمندسـازي، ارتقـاي            در قالب این راه   . ساماندهی مسئله است  

ي توسعه پایدار درونزاي شهري مورد توجـه  دسترسی به خدمات اجتماعی و تحقق استراتژ     
 .گیرد قرار می
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