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Abstract 
Numerous national and international studies confirm the definite link between 
marginalization and social injury. Poverty and the concentration of the poor in these areas 
are the cause of all kinds of injuries and social deviations. In this study, the method of 
analyzing documents and criminal records in law enforcement centers has been used to 
investigate the relationship between poverty concentration in marginalized areas and crime 
in these areas. The sample size used includes 1825 files. In addition, the results of other 
studies have been used to supplement the research data. In the section of explanation and 
solution, an attempt has been made to explain the relationship between poverty and social 
injuries based on the verses and narrations of logic. Findings show that the suburbs of 
Khorramabad are the main centers of crime and all kinds of social injuries, especially theft 
and addiction. According to verses and hadiths, poverty facilitates pessimism, cynicism, 
social isolation, humiliation and modesty in individuals. An important part of relief 
programs should focus on solving these psychological and social problems. 
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 هاي مقابله با آن... هاي اجتماعی و راه نشین بر آسیب تأثیر تمرکز فقر در مناطق حاشیه
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 چکیده
است. فقر و تمرکز  یاجتماع های آسیبو  نشینی حاشیه ینب یرابطه قطع مؤید المللی، بینو  ملی متعدد مطالعات
 و اسناد تحلیل روش از پژوهش یناست. در ا یو انحرافات اجتماع ها آسیبانواع  سازینهزم مناطق، ینفقرا در ا
 ینا خیزیجرم و نشینحاشیهرابطه تمرکز فقر در مناطق  یبررس یبرا یجرم موجود در مراکز انتظام های پرونده
 دیگر یجاز نتا ،بر آن افزون. استپرونده  ۱۸۲۵ شاملنمونه استفاده شده  حجم .است شده استفاده مناطق
بر  مبتنی شده تالش راهکار، ارائه و تعلیل بخش در. است شده استفاده نیز یقتحق های داده یلتکم یبرا ها پژوهش

 نشین حاشیهمناطق  دهد ینشان م ها یافته. شود یینتب یاجتماع های آسیبفقر و  ینب رابطهمنطق  روایات و یاتآ
 و یاتبر آ طبق. است یادسرقت و اعت خصوص به یاجتماع های آسیبانواع  پرورش جرم و یکانون اصل آباد، خرم

از  مهمی بخش. شود یم افراد در یاح کاهشو  تحقیر ی،اجتماع انزوای بددلی، بدبینی، ،یلگرتسهفقر عامل  روایات،
 باشد. یو اجتماع روانی معضالت این حلمتمرکز بر  یدبا یامداد های برنامه

 .اجتماعی جرم اجتماعی، آسیب نشینی، حاشیهتمرکز فقر،  فقر،: ها کلیدواژه
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مسئله بیان
بهبا آن  یاست که اغلب جوامع کنون یمعضالت ترین مهماز  یاجتماع جرایمانحرافات و  مسئله  رو رو

 کابو ارت یرو کج. درگیرند انحرافات نوع ینبا ا یبه شکل هرکدام ،توسعه درحالو  یشرفتهپ یهستند. کشورها
صورت  یجد های تالش. یرنداست که مردم و دولتمردان با آن درگ یمعضالت ترین مهمجزء  در جامعه ما، جرم

 و حادتر روزروزبه مشکل دهد یاما آمار ارائه شده نشان م ،است شده یشنهادپ یگوناگون های حل راهگرفته و 
 و شده تر گسترده ،یبردار کالهسرقت، قتل، جعل و  یاد،چون قاچاق مواد، اعت معضالتی. شود می تر جدی
.است یافته یننو ابعادی

و اراده شخص را در  ها یزهانگ برخیوجود دارد؛  یمتفاوت یها دیدگاهمختلف،  جرایم گیری شکل عامل مورد در
امر  ینرا در ا المللی بین شرایط و کالن مدیریت نیز ای عدهو  محیطی یطشرا ،یگرد یبرخ و دهند یم قرار یتاولو
کیدعرصه بر آن  این یشمندانکه غالب محققان و اند یریاما متغ ،دانند یم مؤثر بر  اقتصادی فقر ثیرأت ،دارند تأ
 ینگوناگون به ا یتجرب های یو بررس یاجتماع هاییتاز محققان با رجوع به واقع بسیاری. است جرم به یشگرا

 این غالب در که جرایمالبته نه در همه  که است یو انحرافات اجتماع جرایم یاصل منشأ فقر که اند رسیده نتیجه
.کند یم یفارا ا یو اساس ینقش اصل ،محرومیت و فقر ،ها یرو کج

 یاز اشکال جد یکی .است یابعاد و اشکال گوناگون یدارا پدیده این ،فقر حدود و ثغور یفاز تعر گذشته
 نقاط در فقرا هرگاه. باشد مؤثر میان یندر ا فیزیکی فاصله و یککه تفک زمانی یژهو به ؛است شهری فقر یت،محروم
بزهکار فراهم  های گروهجرم و  باندهای گیری شکل برای مناسب یطاز شهر متمرکز شوند، بستر و شرا خاصی

شهر قرار گرفته باشند.  مرکزی مناطق در هرچند. کنند یم قلمداد ای حاشیه غالب، تعاریف در را مناطق این. شود یم
وجود دارد؟  یاجتماع های آسیبو  نشینی حاشیه یا شهری فقر بین ای رابطه چه است این مسئله تحقیق این در

بر  یو مبتن یپژوهش های یافتهبا توجه به  ،یتدرنهاو  یستچ ها آسیببر  نشینی حاشیهفقر و  تأثیر شیوه و سازوکار
؟بود خواهد چه نشینی حاشیهراهکار مناسب برخورد با  ،روایات و یاتآ

تحقیق پیشینه
در مورد رابطه  یافته توسعه کشورهایدر  متنوعی و متعدد بسیار تحقیقات موضوع، حساسیت و اهمیت علت به
اشاره  یبرا مجالی اینجا در و بوده زیاد بسیار مطالعات و یقاتصورت گرفته است. حجم تحق یاجتماع جرایمفقر و 

 کارها این ترینو برجسته ترین مهماز  برخی به تنها بنابراین. یست) نوارفهرست صورت به ی(حت موارد ینبه همه ا
.شود یم اشاره

 پرجمعیت محله کاربزه های گروهدر مورد  تخصصی مطالعه ۱۹۵۰ سال در دامپسون و ماالمود کرانفورد،
 های گروهبا  که یاز دختران بسیاری دهد ینشان م ها آن یق. تحقاند آن) انجام داده فقیرنشین(محله  نیویورک
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بار یب یامور جنس ازلحاظ اند داشته کاریو هم همدستی کاربزه  یاننامشروع در م هاییبوده و حاملگ بندو
راحت با  خیلی کار). پسران بزه۱۲۸ص ، ۱۳۷۹ یت،(اسم شود یمحسوب م کو مشتر عادی ای پدیده آنان

 ،زدوخوردها قاچاقچیان، اولیه مالقات مرکز پرجمعیت مناطق شوند، یآشنا م یکاییرسوم فاسد جامعه آمر
 مسخره به را قانون قاچاقچیان چگونه که بینند یم کاراست. پسران بزه یو مأموران فاسد دولت ها جاروجنجال

 نتیجه این به خود تحقیق در الین و کلوارد). ۱۳۳ص ، ۱۳۷۹ یت،(اسم کنند یم تطمیع را مأموران و گرفته
 تشکیل را کارتبه فرهنگ خردهاز  یا گونه ،شهرها حومه دروجود آمده  به کاریبزه های گروه که اند رسیده

 .)۱۳۱ص ، ۱۳۷۹ یت،(اسم دهند یم

وجود دارد و  یتپرجمعدر مناطق  که یمتفاوت ورسوم آداب، ۱۹۴۹در سال  شید هالینگ تحقیقات اساس بر
از  بسیاری. گردد می بزهکاری به افراد یقو تشو پوشیچشم حمایت، موجب اغلب کنند، می زندگی آن در که یافراد
 کنند می چشمیهم و رقابت آنان با و کرده ینموفق را تحس یدر محله، گنگسترها کاریبزه های گروهجوان  یاعضا
.)۱۳۲ص ، ۱۳۷۹ یت،(اسم

 در که رسید نتیجه ینو اطالعات موجود به ا کاسناد، مدار یپس از مطالعات فراوان و بررس هانترز
 ها،بازداشت درصد ۵۰باشند؛ داده تشکیل کثیفمحالت  راها  آن جمعیت درصد ۲۰ که شهرهایی ،متحده یاالتا

آن جامعه را به خود اختصاص خواهند  جرایم درصد ۵۵ و باشد شده منتشر آن آمار که رسمی جنایات درصد ۴۵
.)۲۵۰ص ، ۱۳۷۴ ،داد (فرجاد

:آمد دست به ذیل یجانت ،شد انجام »واکی میل« کثیفدر محالت  که یاز مطالعات

 درصد ۶۰؛است یدشد وجرح ضربآِن  از ،هاجرم از درصد ۲۱ ؛است حمالت و هاغارتگری آِن  از درصد ۶۹
 شرب آِن  از درصد ۲۲؛است یتجارت هایدزدیبه  مربوطه ها سوءاستفاده از درصد ۷۲است؛ یعمد ،هاآدمکشی از

 .)۲۵۰ص، ۱۳۷۴ ،(فرجاد اند داده اختصاص خود به مخدرمواد  کنندگانتوزیعرا  جرایم از رصدد ۷۲و  است خمر

 نواحی مورد درصورت گرفته است.  ییاعتنا قابل یقاتتحق یاجتماع جرایمدر مورد رابطه فقر و  ،ایران در
صورت گرفته است: محدودی یقاتتحق ،شهر یندر ا یاجتماع جرایمو رابطه فقر و  آباد خرمشهر  فقیرنشین

 به پژوهش ینلرستان صورت گرفته است. ا بهزیستی سازمان توسط ۱۳۸۲ سال ،یقاتتحق ترین مهماز  یکی. ۱
بوده  یتمام شمار صورت به یقپرداخته است. تحق یانپر کویدر محله  کنسا های خانواده یتوضع بررسی
:تحقیق ینا نتایجاساس  بررا فراهم ساخته است.  یینیتب هایانجام طرح برای یهو آمار پا

هستند؛ کارگریمشاغل  دارای شاغل افراد کل درصد ۷۰ باالی و بیکارند محله افراد کل درصد ۳۵ حدود ـ

؛خط فقر دارند یباال یدرآمدخانوار  ۱۰از  کمتر ،محله در ساکن خانوار ۶۰۰ حدود بین از ـ
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هستند؛ مواد مخدرمعتاد به  ،محله این خانوار سرپرست افراد کل درصد ۹ حدود ـ

.دارند سوءپیشینه ،خانوار سرپرست افراد کل درصد ۲ از بیش ـ

 نقش ی(بررسانجام شده است  ۱۳۸۰در سال  طهماسبی فرهاد توسط کهاست  کاری دیگر یق. تحق۲
 آماری نمونه با تحقیق) آباد خرمجوانان شهرستان  یندر ب اجتماعی مفاسد کاهشدر  یفرهنگ راهکارهای

 ۱۷،متوسط مناطق در مجرمان درصد ۵۰ دهد یم نشان آن نتایج و گرفته صورت) نفر ۳۰( محدود یاربس
اند. سکونت داشته روستایی مناطق در درصد ۱۶محروم و  در مناطق درصد ۱۷ مرفه، مناطق در درصد

آباد خرمشهرستان  آباد علی کویدر منطقه  وضعیت یعسر بررسی. ۳

 کیدانشگاه علوم پزش یمعاونت بهداشت کاریاستان لرستان و با هم احمر هالل جمعیت توسط پژوهش این
 به نسبت. است آباد خرمشهر  خیزو جرم فقیرنشیناز محالت  یکی آباد علیلرستان صورت گرفته است. منطقه 

بوده و  یتمام شمار صورت به ،مذکور طرح. است محله همین به مربوط شهر معتادان درصد بیشترین جمعیت،
شده است. گردآوری پرسشنامه یقو از طر خانه به خانهاطالعات 

 یعفون هایبیماری به ابتال کانباالست و ام فقیرنشینمحله  این در اعتیاد میزان ،دهد یطرح نشان م کلی یجهنت
 بازگشت با افراد یندر زندان باالست. هم مشترک سرنگ از استفاده و تزریق روش از استفاده یلبه دل ،یدزمثل ا
 فروپاشی مرز تا و کرده تریمخانواده را وخ اقتصادی یتوضع ها آن بیماری. بود خواهند ویروس ناقل خانه به مجدد
.یافت خواهد افزایش محالت نوع یندر ا جرایم یزانم ،به دنبال آن که برد می پیش کامل

 :مانند ؛دهد یم نشان را جرم یشبر افزا نشینی حاشیه تأثیر که اند هم صورت گرفته دیگری متعدد های پژوهش
)، ۱۳۹۰( همکارانو  ینژاد مرتضلیاسمع ؛)۱۳۹۳( یرانوندب ؛)۱۳۹۲منفرد ( یمراد ؛)۱۳۹۰( اسماعیلی تحقیقات

).۱۳۹۲( همکاران و ژیال سجادی، یقتحق ؛)۱۳۹۲( محسن زاده

.اند پرداخته یگرو تفاوت آن با مناطق د نشین حاشیهمناطق  کالبدی کیفیت به هم یقاتتحق برخی

 را رابطه این بر مناطق این فقر یرو جرم و تأث نشینی حاشیه ینرابطه ب المللی بینو  ملی محلی، تحقیقات مجموع
.کند یم تأییدباال  اطمینان با

تحقیق روش
 اصلی بخش در. است شده استفاده ای اسناد و روش مطالعه کتابخانه محتوای تحلیل روش از تحقیق این در
قرار داده است.  یموردبررس را ۱۳۸۱تا  ۱۳۷۰ های سال ینلرستان ب یجرم در اداره آگاه های محقق پرونده یق،تحق

 یموردبررسموضوع  یتشده است. ابتدا بر اساس ماه آوری گرد اطالعات معکوس پرسشنامه تهیه یقاز طر
مأموران استخراج اطالعات قرار گرفت.  اختیار در پرسشنامه ینشد. ا طراحی ای پرسشنامه و یینتع یرهاییمتغ



های اجتماعی...  بر آسیب نشینحاشیه مناطق در فقر تمرکز تأثیر

۱۸۷

 بین از) پرونده ۱۸۲۵( نمونه حجم کلپرسشنامه شده است.  یکمجرم وارد  یکاطالعات مربوط به پرونده 
 .۱۳۸۱ سال ،۱۳۷۶ سال ،۱۳۷۰ سالانتخاب شده است:  یجرم در سه مقطع زمان های پرونده

 محققان یگراز مطالعات د ۱۳۸۱بعد از  های سالدر  نشین حاشیهمناطق  یتوضع یو بررس ها داده یلتکم برای
است. در  فقیرنشینمناطق  خیزی جرممقابله مناسب با  یارائه راهکارها یق،از تحق مهمی بخش. است شده استفاده

.است شده گرفته بهره روایات و یاتاز آ عمدتاً  بخش ینا

میمفاهف یتعر
.یاجتماع جرایماز: فقر، تمرکز فقر،  اند عبارت تحقیق ینا محوری مفاهیم

کرد یرو ی،و قانون یکرد حقوقیرو :ازجمله ؛ف جرم وجود داردیدر تعر یمختلف یکردهایرو: یاجتماع جرم
 ،(ستوده یآرمان ینظم یب رویکرد و یزن برچسبکرد یرو ی،کرد آماریرو ی،ن فرهنگیکرد بیرو ی،ـ اجتماع یقانون

).٦٥-٦٦ص ، ١٣٨١

 البته ؛ندارد ییهمنوا یاجتماع یشود که با هنجارها یم یا جرم شامل هرگونه رفتاریوم انحراف فهم یطورکل به
ممکن  ها آنبا  یینبوده و عدم همنوا کسانیت یاهم یطور خاص دارا به یاجتماع یهنجارها ههم ،در عمل رچهاگ

متوجه آن دسته از نقض  ،یشناس و جرم یشناس ده گرفته شود. جامعهیناد یا حتیو  گیرد قرار پوشی چشم مورداست 
 یشکنو جرم را مترادف با قانون انحرافغالبًا و  نگرند یمگناه به آن  یدد به ،از مردم یادیعده زست که هنجارها

. )٣١ص ، ١٣٨١دانند (ستوده،  یم

شرب خمر،  :مانند ؛شود یمانواع متعدد شامل ع و گسترده است و جرم یار وسیبس جرایم ۀیردا تعریف، این با
  ،ییربا، آدمیبردار کاله، لاد، جعی، اعتمواد مخدر قاچاق)، عمد یرغ، فحشا، سرقت، قتل (عمد و وجرح ضرب
 رب یشتریو توافق ب داشتهتر  مشخص هریچند نوع جرم که دا ،مختلف جرایمن ینجا از بیو... در ا یادار جرایم

، کرداستناد  ،موجود در مورد آن یها پرونده بهتوان  یم یشترینان بیما وجود دارد و با اطم همجرمانه بودن آن در جامع
اد.یاعت و مواد مخدرقاچاق  ،سرقت یی،رباآدم ،یبردار کاله ،جعل ،)عمد یرغرد: قتل (عمد و یگ یقرار م یموردبررس

 ین. بنابرااستان قانون یو مجر یانتظام یرویت توسط نیو محکوم یریدستگ ،ن اعمالیبودن اار مجرمانه یمع
است که توسط قانون  یشود. مجرم کس ینم یهرکدام توجه در موردفات مختلف یف و توصینجا به انواع تعاریدر ا
و محکوم شده باشد. یردستگ

و  یاجتماع ازنظراما  است؛و...  یکار، شکستن، کندهیشانیپر ،یدستی، تهیتنگدست یدر لغت به معنا: فقر
◌ مثابه بهف فقر یو تعر  از فقر (فقر مطلق) یشتیف معیتعر دودستهاز فقر در  شده ارائهف یتعار یطورکل به یاقتصاد
 .گیرند یم یجا یت نسبیمحروم
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از آن  ،یگرد عبارت بهاش ناتوان باشد و  یخود و افراد تحت سرپرست یزندگ هیاول یازهاین ینتأم هرگاه شخص از
). ٢٦ص فرد،  یاست (فراهان فقر مطلقدچار  ،برخوردار نباشد ،ات سالمیادامه ح یبراالزم ن یا پروتئی یزان کالریم

ازها را ین نیا یندرآمدش کفاف تأم که یا . خانوادهاستخوراک، پوشاک و مسکن  ی،ضروره و یاول یازهایمنظور از ن
 یغرب یاروپا کا ویآمر متحده یاالتال قرن حاضر در یاز اوا ،از فقر یف و تلقین تعریا .استدچار فقر  ،کند ینم
از  یناش ،سازد یم قبول قابلف را ین تعریاکه  ای نکتهها غلبه داشته است. در پژوهش یاست رسمیک سی عنوان به

م شده یفرد تنظ یسالمت جسم برایالزم  ییغذا یازهاین ینتأم یابیآن است که بر اساس ارز یو عمل ینیخصلت ع
 .)٢٨ص ا، یاست (ازک

برخوردار باشند،  یزندگ هیاول یازهاین ینتأم یالزم برا ییاز توانا ،ک کشوریاز افراد  یممکن است گروه
 برند ربه س یدر فقر نسب ،است تر نییآنان از متوسط درآمد جامعه پا ینکه درآمد و سطح زندگیا به لحاظ یول

 و مهم یازهاین ید به درک اجتماعیبا است معتقد ،یت نسبیمحروم تعریف در). تاونزند ٢٦ص فرد،  ی(فراهان
 یدر ط ،حیات الزمه های صورت این چگونه ینکهو ا یزندگ هایکمتداول، سب های ارزش اجتماعی، مصوب

 در زیرا بود؛و نامحدود خواهد  سیال بسیاراساس،  ینا بر فقر .)٢٩ص  کیا،آمد (از نائل ،شوند یزمان دگرگون م
مختلف،  جوامعدر  یتاحساس محروم ،ینبنابرا ؛است کمحا یمتفاوت یزندگ کو سب ها ارزش ،ای جامعه هر

 .است متفاوت

ناتوان  یزندگ ضروری و یهاول یازهاین تأمیناز  که اشخاصی. است فقر ،معیشتی تعریف معیارحاضر،  طرح در
 نوع سرانه، درآمد میزان شاخصه ینجاا در کهفقر هستند  یفتعر مشمول ،دهد یرا نم زندگی کفاف ها آنبوده و درآمد 

 وپرورش آموزشاز  برخورداری میزان ک،و پوشا غذایی مواد سرانه مصرف میزان خانوار، افراد تعداد مسکن، مالکیت
 پاسخگو باشد. تواند یم و بهداشت و درمان

 ویلسون،. جی یلیاماست. و شهری مناطق در فقر تمرکز میزان است مهم حاضر طرح در آنچه: فقر تمرکز
 تعریف فقر کزبا تمر هایی محله را دارند درآمد ،فقر زیرخط آن یخانوارها درصد ٢٠ حداقل که هایی و محله نواحی

 قراردادی را تعاریف گونهاین یگرزو ا مسی. بود خواهد بیشتر فقر تمرکز یزانم ،باشد بیشتر درصد این هرچه. کند یم
 ینیگز ییسنجش جدا یابیدرآمد و استفاده و ارز فضایی یعمربوط به توز های داده به توجه با کنند می یدانسته و سع
 کزسنجش تمر برای یلبد ینیگز ییشاخص جدا یریکارگ بهو  یدرآمد های گروه ینیگز ییجدا یاستاندارد، برا

: کنند یم یمرا به چهار دسته تقس یدرآمد های گروه. آنان بر اساس خط فقر، یندآ نائل یگرد های به سنجه ،فقر فضایی
 آیا کهاست  ینمرفه. حال سؤال ا های خانواده و باال به رو متوسط طبقه پایین، به رو متوسط طبقه یر،فق های خانواده
 هایتماس یشافزا معنای به تواند یم فقر تمرکز رشد ترتیب ینبه هم ؟است یافته یشافزا طبقاتی ینب ینیگز جدایی

 .)۲۴۴ص ، ۱۳۷۷ ،(افروغ باشد یدرون طبقات

 در را یگرزو ا مسی و یلسونو هایشاخص توان ینم الزم، آمار و اطالعات فقدان دلیل به متأسفانه اینجا در
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 یعدر مورد خط فقر و وضع توز اطالعاتی داشتن یارمتضمن در اخت ،ویلسون شاخص. گرفت کارفقر به  تمرکز مورد
 .نیست دسترس در اطالعات یناما ا ،است آباد خرمدر مناطق شهر  یدرآمد های گروه فضایی

 برخی. اند کرده ییشناسا یادیرا تا حدود ز آباد خرمشهر  فقیرنشینمحالت  میدانی، متعدد مطالعات
 ،اصطالح بهو  نشینی حاشیهعرف ساکنان شهر، مشهور به  ازنظرو هم  یتو موقع یکالبد ازنظرمحالت هم 

.هستند دارنشان

مختلف مرتبط با موضوع هاي یهو نظر ها دیدگاهبر  مروري
 در. دانند یم مؤثر یاجتماع جرایم گیری را در شکل یعوامل متفاوت ،یمختلف علوم انسان های حوزه اندیشمندان

 یقبه بحث و تحق یاجتماع شناسی روانحوزه  اندیشمندان و شناسانجامعه شناسان، رواناز همه  یشب ،مورد این
 شناختی،زیست عوامل :مانند عواملی ؛دانند می مؤثر جرم گیری شکل در را یرعوامل ز ،اندیشمندان ین. ااند پرداخته
.اجتماعی عواملو  یطیو مح جغرافیایی عوامل ی،و روان شخصیتی عوامل

بر نقش یطورکل بهمختلف  کاتبوجود دارد. م زا جرمدر مورد عوامل  یمختلف یکردهایرو شناسی جامعه در
کید یـ اجتماع اقتصادی یگاهچون مدرسه، گروه همساالن، خانواده، منطقه سکونت و پا یعوامل .کنند یم تأ

نقش فقر و تمرکز آن در محالت  ینوع بهکه  شودیاشاره م هایی دیدگاهمختلف تنها به  هاینظرگاه بین از اینجا در
:اند داده قرار دقتو  موردتوجه یاجتماع جرایمرا بر  یشهر

داشتن روابط  یعنی افتراقی پیوند یا اغیار با معاشرت یقاز طر یمعتقد است رفتار انحراف وی: ساترلند هینظر
 نخست باید شود، جنایتکار شخص کهآن برای. شود یم آموخته یتکاران،از مردم مانند جنا یبا انواع خاص یاجتماع
 یمناسب برا ییجا ،یشهر فقیرنشین). محالت ۱۳۱ص ، ١٣٨١(ستوده،  کرد جنایت توان یم چگونه که بیاموزد

 ،کاربزه های گروه ،محالت ینرفتار مجرمانه است. در ا تأییدآموزش و  یبرا یمحل ،اجتماع مجرمان و به دنبال آن
.شود یم تأییدرفتار مجرمانه  در آنجا هر جااز  بیش که آورند یرا به وجود م ییفضا

اتفاق  یجرم ،فراهم نباشد یو اجتماع محیطی یطاز محققان معتقدند تا شرا برخی :جرم و یاجتماع طیمح
 آمادگی که محیطی در میکروب یناست. ا اجتماعی یکروبم یک بزهکاری: گوید یم الکاسایننخواهد افتاد. 
همان جامعه است  شایسته کهدارد  کارانیهر جامعه بزه ،اعتبار بدین. کند یبروز نم ،باشد نداشته کارپروراندن تبه

.)۷۲ص ، ۱۳۸۱ ستوده،(

 ،دارند یکسان زندگی شیوه که گیرد یرا در بر م روان کجاز  یمنحرف، گروه فرهنگ خرده: یرو کج فرهنگ خرده
 یزانحراف آم را آن ،تر بزرگجامعه  که فعالیتی در شرکت ضمن و هستند هم یاریگر ،ندا تماس در یکدیگربا  یوستهپ
 یرفتارها یو برا هستند یکدیگر حامی و یبانپشت یآنان در مواقع ضرور .وفادارند فرهنگشان خردهبه  ،خواند یم
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 و کارتبه های دسته معتادان، ،بازان جنس هم یان،مثل روسپ ؛آورند یهم فراهم م یرا برا یالتیخالف، تسه
 .ایحرفه برهای جیب

رفتار و حرمت قائل شدن و  تأییدو  تر بزرگگروه خود در برابر جامعه  اعضای از یتبا حما رو کج فرهنگ خرده
 و دهند یقرار م یتموردحمارا  خالف شوند، اعضا رفتارهای کبمرت ،دستگیری بدون چگونه که آنان آموزش با یزن

 ستوده،( کنند یم کمک یشانمتفاوت گروه، به اعضا یزندگ های یوهآنان در امر انطباق با ش مسائلتا حد توان در حل 
 .)۳۶ص، ۱۳۸۱

طبقات است.  ینا فرهنگ خرده یین،در طبقات پا رفتاری کژبه  یلتما اصلی عاملمعتقدند  یانراگ فرهنگ
 ها آنرا در  جرم گونه رفتارهای کابارت یالزم برا آمادگی که است یا گونه بهطبقه  ینا یرفتار یو الگوها ها ارزش

 ساز ینهزمفقرا در مناطق خاص را  تمرکز و فقر ها، دیدگاهغالب  ی،طورکل به. )۲۴۶ص  ،۱۳۷۷ افروغ،( کند یم یجادا
 .دانند می یاجتماع جرایم گیری کلش

 است: مساعدترفقرا  برای ،جرم به گرایش ینهزم ،دلیل چند به

 وسایل طریق از درآمد کسبدر  یو ناتوان کو خورا پوشاک کن،مثل مس یزندگ یاساس نیازهای نشدن برآورده ـ
 ؛مشروع

 با یا ،آنان اموال سرقت با ،یحق خود و بنابر پندار شخص بازستاندن برای فقیر اشخاص: جوییانتقام حس ـ
 :رسانند یم یبآس ،ثروت صاحبان و به افراد متمول جانی صدمات رساندن با یااموال و  این تخریب

 طورهمان تعبیر، این به. کشاند میجرم  کابارت سمت به را او و شود یم ایجاد حقارت عقده تهیدست فرد در ـ
 سوق انحراف به را فرد است ممکن یزن طلبیجاه و حسد کند، می وادار رفتاری کژ بهشخص را  گرسنگی، که

 به یلتما ،یگرد یاز سو یول ،محقر بوده یزندگ یدارا سو یک از ،اند شده منحرف که دخترانی غالب. دهد
 .داشتند یگرفاخر و تجمالت د های لباسداشتن 

 مادر و پدر اتاق همان در باید که جوانانی: یزندگ یمحدود برا یزیکیف ینامناسب و فضا خانوادگی محیط ـ
 متضاد سلیقه تمایل، صدا، هرگونه ناچارند و کنند یزندگ تر کوچک یا تر بزرگبرادران و خواهران  سایر با خود
 آمادگی واجد ،جرم کابارت برای کنند،احساس و تحمل  نزدیک از را دیگران ینابجاو  جا هب هایدخالت و

 .)۸۰ص ، ١٣٨١ ستوده،هستند ( بیشتر

 یقتحق هاي یافته
 شود یاست، ارائه م یزیخ و جرم یرابطه فقر شهر یدکه مؤ گرفته صورت یدانیم یقتحق های یافته یبخش، برخ یندر ا

 مناسب مواجهه با آن پرداخته خواهد شد. یمناطق و راهکارها ینا یزیخ عوامل مؤثر بر جرم یینو در ادامه به تب
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 ها کارخانهشهر را  یاز زندگ کوچکیاز تجدد را داراست. تنها جزء  یتنها ظواهر آباد خرم ،توسعه یزانم ازلحاظ
 یصنعت های کارخانه یدبه ام روستایی کارگر نیروی علت، همین به. است داده کلش صنعتی مدرن کیالتو تش

و انجام  یگر واسطهو  فروشندگی مثل کاذب های جاذبه ،استان کزیتاما به علت مر ،چندان جذب آن نشده است
.است کشیدهاطراف را به سمت خود  یو روستاها شهرهااز مردم  یادیعده ز یهپا دونخدمات 

مشخص بوده و با  زیادی حدود تا محالت بین مرز. است شده کیلتش یاز محالت متعدد آباد خرم شهر
. دارند قرار آن کزمردم مطابقت دارد، مناطق مرفه و متجدد شهر در مر یو فرهنگ اجتماعی اقتصادی، یتوضع

.اند گرفته کلو بازار شهر ش اداری مراکز حول کهو انقالب  یچون شهدا، مطهر مناطقی

 در و جهت ینشهر در هم کزیمر های خیابان که ای گونهبه گرفته کلدره ش یکبه درازا و در امتداد  آباد خرم شهر
شهر دور  کز. هرچه از مراند قرار گرفته کزیمر های خیابان ینحول هم ،شهر ثروتمند مناطق. دارند قرار هم امتداد

. کنند می زندگی ،تر یینپا یشتیبا وضع مع مردم و شده کاسته زمین و منازل یمتاز ق ،رویم یم کوهشده و به سمت 
 ین) قرار دارند. ااست نبوده شهر توسعه امکان دیگر که جایی( هاکوه کشینهشهر درست در س فقیرنشین محالت
 در نیزآباد  قاضی مانند ینمرفه نش های محله یالبته برخ که آیند یم حساب به یزن نشین حاشیه ،نوعی هب مناطق
.دارند قرار کوه کش سینه

: شمال به جنوب سمت از: هستندطبقه مرفه و متوسط جامعه  های خانواده سکونت محل که مناطقی
 و انقالب خیابان اطراف شهدا، ،یدانم سبزهآباد،  قاضی مطهری، علوی، شقایق، میدان اطراف محالت
 قرار کوهو در دامنه  کزیمر های خیاباندور از  فقیرنشینمناطق  اما ،)یکفاز  مثل( کیو میدان اطراف محالت
اند از: که عبارت اندگرفته

 در. پاچنار محله و الدینفلک و تیر میدان ،آباد ینحسپشت بازار، پشته  ،یدسف گل اسدآبادی، یرآباد،شمش آزادی
 مرزهای با بسیار تا حد ،شد گفتهکه  چنان کهو مرسوم بوده  یعرف هایتفکیک ینمحالت هم تفکیک معیار اینجا
 یافته اختصاصبه هر محله  وجداگانه  کدشده  یممحله تقس ۲۱شهر به  ،اساس ینمطابقت دارد. بر ا یاقتصاد
 نیز حومه در کنبه افراد سا و شود یم شامل نیز را ای نقاط حومه ،اتفاق افتاده در شهر جرایم های پرونده یراز ؛است
 کشورنقاط  یراستان و سا شهرهای سایر آباد، خرمشهرستان  هایبخش سایر چنینهم. است یافتهاختصاص  کد یک

.اند شده مشخص ای جداگانه کدبا  هرکدام ،شهر از یرونب متغیرهای کنترلجهت فهم بهتر موضوع و 

 اما ،اند کندهپرا آباد خرمنقاط شهر  کلمجرمان در  دهد ینشان م وضوح به ،مجرمان کونتمحل س آماری توزیع
 ینمرفه نشنقاط  و اند داده یاز مجرمان را در خود جا یدرصد باالتر ،فقیرنشین نقاط. نیست یکسان توزیع این

 یتاما به نسبت جمع ،دهند یرا نشان م ییبودن آمار باال خیز جرم ازلحاظ یزمناطق متوسط ن برخی. تر یینپا یدرصد
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 در را مجرمان تعداد بیشترین یرز فقیرنشینمناطق  زیر، جدول طبق ،یطورکل به. نیست یادچندان ز ،آن در ساکن
 :اندداده جای خود

 فقیرنشین مناطق در مجرمان تعداد فراوانی): ۱( شماره جدول
 درصد منطقهردیف
 ۴/۱۴ پشت بازار ۱
 ۱/۱۰ آباد ینحس پشته ۲
 ۵/۱۰ یرت یدانم ۳
 ۳/۱۰ یاسدآباد ۴
 ۴/ ۵ آباد جهانگیر ۵
 ۱/۸ آزادی ۶
 ۶/۲ آباد یعل ۷
 ۴ یدسف گل ۸

 
 نسبت به رقم این و اند داده جای خود در را مجرمان کل درصد ۶۰ از بیش مذکور مناطق دهد یم نشان نتایج
 .باالست بسیار ،مناطق این در ساکن جمعیت

 خیز جرمآلوده و  یاربس ،یدسف گل منطقه مانندمناطق  برخی. استمحالت  ینسبت جرم برخ ،دیگر نکته
 ینب یهچندال یاما به علت همبستگ ،باالست بسیار منطقه این در مواد قاچاق و اعتیاد مانند یجرایم میزان. هستند
به حال خود  نوعی هب ،آباد علیمنطقه و منطقه  ینا ،حقیقت در. است پایین بسیار ،جرایم کشف یزانم ساکن، افراد

 آن پایین کشف میزان و مناطق ایننفوذ در  یسخت ،محالت ینجرم در ا های پرونده بودن پایین علت و اند رها شده
 آمار معتقدندها  آن .داشتند کیدبر آن تأ شدت به یانتظام نیروی مسئولین حتی که است ای نکته این. است
 وضعیتی یزن ،آباد ینحس پشته مانندمناطق  برخی ؛ندارد مطابقتواقع  با ،مختلف علل به مناطق ینجرم ا های پرونده

 ،از افراد محل بسیاری. دارد وجودمناطق  ینمجرمان ا یریو دستگ جرایم کشف کانام ،عللیبه  بنااما  ،مشابه دارند
 بسیار انتظامی ینیرو اینکه. افزون دهند یم گزارش مأمورین به را مجرمان موقعیت و وضعیت و بوده آبرومند
 کسدرست ع ،یدسف گل مانند یدر مناطق که یدرصورت. کند یررا دستگ ها آنو  تعقیب را مجرمان ندتوا می تر راحت
 .دارد وجود حالت این

را در  کمتری بسیار مجرمان ،اند جامعه متوسط و مرفه طبقات سکونت محل که مناطقی ،)۲( شمارهجدول  در
 .اندداده یخود جا
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نشین مرفه مناطق در مجرمان فراوانی): ۲( شمارهجدول 

منطقه.۱ ردیف
۲.

رصد
۶/۲آباد قاضی۱
۲مطهری۲
۶ولیعصر۳
۲/۴کیو۴
۶/۰جهادگران۵
۹/۰گل دشت۶
۴/۳انقالب۷

 بیشتر مناطق این). درصد ۸ حدود هرکدام( دهند یرا نشان م ییدرصد جرم باال ،شفا دره گرم و مانند مناطقی
 از باالتر ،مناطق این وسعت و جمعیت حجم ،اینکه افزون. شوند یم جامعه پایین به متوسط و متوسط طبقات شامل
.است شهر نقاط سایر

 درصد۶۵حدود  درمجموعگفت  توان یم آباد یرو شمش یدسف گل مانند مناطقی نامکشوف آمار احصاء با بنابراین
 نکته. باالست بسیار ،فقیرنشین جمعیت نسبت به میزان این و دارند سکونت شهر فقیرنشین محالت در مجرمان کل
 در ای پایه اطالعات و آمار متأسفانهکه  است مذکور محالت در فقر تمرکز میزان فهم طرح، موضوع با مرتبط مهم
.ندارد وجود مورد این

 خوشبختانهاما  ،کرددر محالت مختلف را مشخص  کنافراد سا درآمدی وضع یقدق طور به توان نمی اگرچه
شده  گردآوری آن مورد در الزم آمار و یبررس یطورکل به ،نهادهااز  بعضیتوسط  ها محله این از برخی وضعیت
 ینا یها محله. است جوار هم ،بازار پشت محله باو  آباد خرمشهر  غربی قسمت در که یدسف گلمثل منطقه  ؛است

 بافت و قبرستان واسط حد کهتنگ  های کوچهو  یمتق ارزانو  کوچک یاربس مسکونی منازل با یرنشینفقمنطقه، 
 یدامنه جنوب یو انتها کوهدشتشهر از سمت  یدر پشت جاده ورود یناهنجار یشهر مانند برآمدگ مرکزی

.است شده واقع یدکوهسف

 »آباد خرم یانپر کویدر محله  کنسا های خانواده یتوضع یبررس«با عنوان  ۱۳۸۲در سال  تحقیقی پروژه
بوده و با استفاده از  یپرس همه صورتبه طرح یناستان لرستان انجام شده است. ا بهزیستی سازمان توسط

 یمتقس پایین محله و باال محلهدو قسمت  به منطقه ،مذکور شده است. در طرح یپرسشنامه اطالعات آن گردآور
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 آمار،. مطابق است شده معرفیمجرمان  اصلی مأمن و بوده پایین محله از تر یرنشینفق ،باالمحله  شده است که
 منطقه یینو در پا درصد ۳۴ ،منطقه باالی در. است نفر ۹۴۰ پایین یتنفر و جمع ۱۷۲۷منطقه  باالی یتجمع
 های خانواده درصد۴/۲۲.هستندکارمند  ،کل شاغالن محل درصد۲ از کمتر و کارگر ،کل از درصد۳۳ حدود
 گفت توان یم یتبا قاطع ینوع به. ندارند درآمدی یچه ،منطقه یینپا های کل خانواده درصد۲۰و منطقه  یباال
رابطه  از روشنینمونه  ،یدسف گلمحله  ،درهرصورتکه  دارند قرارفقر  خط یرزکل منطقه  افراد درصد۹۵ از یشب

و  بیشتر اعتیاد میزان با اما ،مشابه تقریباً  وضعیتی نیز ،یرآبادمنطقه شمش .است جرم یزانبا م یشتمعوضع 
 دارد. ربهت نسبتاً  معیشتی وضعیت

 این یتحجم جمع .دارند یبهتر یشتیمع یتوضع ،و پشت بازار یاسدآباد ،آباد ینحس پشته مانند مناطقی
 ،درمجموعاما  ،باالست مناطق ینبا درآمد متوسط در ا های خانواده تعداد اینکه افزوناست.  بیشتر بسیارمناطق 

 .باالست فقر تمرکز یزانم

 گفته ،باشندفقر  خط یرز ،منطقه یک یها خانوادهکل  درصد۲۰اگر معموًال  ،آمد تعاریف بخش در که چنان
 از بیش. دارد وجود مناطق این در حالت این گفت توان یم باال اطمینان درصد با. دارد وجود فقر تمرکز شود یم

مثل  محالتی از مناطق ینا معیشتی وضع گرچهاخط فقر قرار دارند.  یرز ،کورمناطق مذ های کل خانواده درصد۳۰
 .است بهتر بسیار یرآبادو شمش یدسف گل

محالت شهر به سه  ،آباد خرمفقر در نقاط مختلف  تمرکز شدت و جرم میزانفهم بهتر رابطه  منظور به اینجا در
 :اندشده یمدسته مجزا تقس

 داده یاز اقشار مختلف را در خود جا ترکیبی که یو محالت یننش متوسط و مرفه محالت فقیرنشین، محالت
 یمتاما بر اساس ق ،آمار و اطالعات الزم در مورد همه مناطق وجود ندارد اگرچه ،شد گفتهکه  گونه همان. است
 بسیارباال مناطق  اطمینان با توان می عرفی، یدگاهو بر اساس د کاررفته بهنوع مصالح  مسکونی، منازل مساحت زمین،

 میزان که اند گرفته یجا فقیرنشیندر دسته مناطق  محالتی تنها اینجا در دلیل، همین به. کردرا مشخص  فقیرنشین
بر  کمحا بهداشتی اجتماعی، اقتصادی، فقر از ای گوشه ،زیر آماری مقایسهو مشهود دارد.  یانعر یوجه ها آنفقر در 

شهر  کل در وضعیت متوسط با یسهرا در مقا یاسدآبادو دره  آباد علی ،یدسف گلمحالت  نشین حاشیهمنطقه  ۳
 .دهد ینشان م آباد خرم
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 ،یدسف گل نشین یهحاش منطقه سه بهداشتی اجتماعی، اقتصادی، فقر آماری مقایسه): ۳( شماره جدول
 آباد خرمدر کل شهر  یتبا متوسط وضع اسدآبادی دره و آباد یعل

شهر آمار سه منطقه تجمعی آمار عنوان
٥٧٨/٣٨شاغلین درصد

١٥/٧ ٢٨/١ التحصیالنفارغ کلاز  عالی التحصیالنفارغ درصد
٦٩/٣ ٥١/١ شهر جمعیت کلاز  عالی درصد

٥١ ٨٩/٣٥ تحصیل حال در درصد
٢٥/٤٢١/٨٥باسوادی نسبت

٧٨ ١/٣٤ آشپزخانه و حمام یدارا های خانه درصد
٦/٩٧ ١/٣١ مجاز یکش لوله آب یدارا های خانه درصد

١/٩٩ ٨/٥٩برق مجاز یدارا های خانه درصد
٥٥/٧١ ١/١٣تلفن یدارا های خانه درصد

٣/٦٠ ٤٦/٩یکش لولهگاز  یدارا های خانه درصد
١٩/٨٥ ٢٠کولر یدارا های خانه درصد
٧٥/١ ١٩/٤ هر اتاق یازا بهنفر  تعداد

 ١٤/٢٥ ٤/٨٧ از مصالح نامرغوب شده ساخته بناهای
 مناطقاما  ،اند داشته کونتس فقیرنشیندر مناطق  ،آباد خرممجرمان شهر  کل درصد ۶۱ حدود ها، یافتهاساس  بر
 آباد خرم جمعیت کل درصد ۳۰ از کمتر ،فقیرنشین مناطق و داده جای خود در را مجرمان کل درصد ۲۰ ،نشین مرفه

.اند داده یرا در خود جا

مقابله با آن هاي شیوه و جرم بر نشینان حاشیهفقر  رابطه سازوکار
 و مهم یاربس تأثیری فقر رابطه، ینو جرم است و در ا نشینی حاشیه یمرابطه مستق بیانگر ،متعدد های پژوهش

 در. اندقرار داده یموردبررسمعضل را از جهات مختلف  ینمناسب با ا های حل راه پژوهشگران،دارد.  اساسی
 از قبل شود یم یشنهادپ ابتدا ،روستا رد بیکاری و فقر مانند ،نشینی حاشیهبه  دهنده شکل اصلی عوامل حلخصوص 

آباد هستند که با توجه  در خرم یمناطق نشین، حاشیهنقاط  یرسا مانندمهاجرت از روستا را گرفت.  جلوی باید چیز هر
ن، یالدمحالت پاچنار، ماسور، فلک: مانند ؛اند شده نشین یهف جامعه و تجمع آنان حاشیبه مهاجرت طبقه ضع

به  ید دسترسیاز روستاها به شهر و به ام درآمد کماس. مهاجرت افراد یو سراب  یریاز دره گرم، پشته جزا ییها بخش
.گیرد یم صورت یالت و امکانات شهریبه تسه یشتر و دسترسی، کسب درآمد بیشغل یها فرصت
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 وجود یکسان یهایتروا ،در لرستان بیکاری نرخ مورد در. باالست کشور کلدر  یکارینرخ ب ،یطورکل به
لرستان  ،یطورکل به. اما  و... درصد ۲۸ یزن یو برخ اند کرده بیان یزن درصد ۳۹را تا  یکارینرخ ب ،برخیندارد؛ 
در  یکاریدو برابر متوسط ب یباً تقر میزان این. دارد قرار دوم یادر رتبه اول  کشور هایاستان ینب یکارینرخ ب ازلحاظ

:است بیشتر نسبت ینا آباد خرم. در شهر است کشور کل

؛درصد ۲۰از  یشدر لرستان ب بیکاری نرخ ـ

؛درصد ۲۰از  یشب آباد خرمدر شهر  بیکاری نرخ ـ

؛درصد ۴۶ حدود نمونه جمعیتمجرمان  یندر ب بیکاری نرخ ـ

.)۱۳۸۱: آماری(سالنامه  درصد ۵۰ آباد خرمشهر  نمونه جمعیتمجرمان  یندر ب بیکاری نرخ ـ

 کلاز  یمین یباً تقر. است جامعه متوسط حد از باالتر یاربس ،مجرمان جامعه یندر ب یکارینرخ ب ،بنابراین
 نکات به کنیم مقایسه هانسبت یمجرمان و برخ کیفری باسابقهباال را اگر  هاینسبت. اند بوده بیکار مجرمان
 مجرمان کل درصد ۶۰.اند بوده ساکن فقیرنشین مناطق در بیکار مجرمان کل درصد ۶۷. رسید یمخواه جدیدی
 مناطق در وباالتر از متوسط جامعه  ،مجرمان کل یندر ب بیکاری نرخ .اند بوده یکارب آباد خرمشهر  فقیرنشین مناطق

.است باالتر یاربس ،فقیرنشین

 ،آباد خرممجرمان نمونه شهر  کل بین از. اند داشته کیفريسابقه  درصد 28 ،نمونه مجرمان کل بین از
سکونت  فقیرنشینافراد در مناطق  ینکل ا درصد ۷۰ دار سابقهکل مجرمان  یناز ب .اند داشته کیفریسابقه  درصد ۳۰

 جای خود در راپرورش جرم  برای مساعد یطهمه شرا ،آباد خرمشهر  یرنشینمناطق فق ،دهد یم نشان نتایج .اند داشته
بر  بیکاری اوالً  .دار سابقهمجرمان  باالی نسبت و مناطق این در مجرمان تمرکز باالتر، بسیار بیکاری نرخ: است داده

 یآوردن به کارها یرو یبرا یشتریمجال و فرصت ب ،یکارفرد ب که این افزوندارد.  یممستق یرتأثافراد  یشتیوضع مع
 سوادان یب نسبت گرچه ،اند بوده مناطق یننمونه، ساکن در ا یتدر جمع سواد یکل افراد ب درصد ۷۱خالف دارد. 

موجود سطح سواد  های پرونده متأسفانهتوجه داشت.  یدبا باسواداست اما به سطح سواد مجرمان  پایین مجرم
 و یینپا ی،طورکل بهسطح سواد مجرمان  دهد، یم نشان شواهد و یقاتاز تحق برخی اما ،مجرمان را ثبت نکرده است

 بر هم امر همین. نیست باال چندان کرده یلتعداد افراد تحص فقیرنشیندر مناطق  ی،طورکل بهو  است دیپلم زیر
 مورد در یگراست. نکته د مؤثر اجتماعی انحرافات به بیشتر یشامکان گرا یجهدرنتو  یشتیو هم بر وضع مع بیکاری
 مجرمان کل درصد ۷۰حدود  شد، گفته تر یشگونه که پ آناست.  فقیرنشین مناطق در دارسابقه مجرمان تجمع
.دارند سکونت مناطق این در دارسابقه

 منشأ و منبع تواند یکه م یکس است؛ محله یکمجرم در  یک یوستهتکرار جرم و حضور پ یابه معن یفریسابقه ک
 یبرا تریامن شرایط باشد، بیشتر محله یکدر  دارباشد. هرچه تعداد مجرمان سابقه یاجتماع هایناهنجاری یجترو
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 جرایم یده سازمانشکل خواهند گرفت و امکان  ترراحت ،جرم یو باندها ها گروهخواهد آمد.  به وجودافراد مجرم 
 .بود خواهد بیشتر مجرمانه رفتار سمت به جوانان جذب و جدید مجرمان پرورش یزو ن

 و سرقت مانند یجرایم ینب همبستگی یزاناما م ،دارد ثیرأت یرمستقیمغ یا یممستق جرایمهمه  افزایش بر فقر
.ستادار جرایم سایر بین در را درصد باالترین سرقت دهد یم نشان حاصله آمار. باالست یاربس ،فقر شدت و اعتیاد

مجرمان  درصد ۶۷ ی،طورکل به. است اعتیاد و سرقت به مربوط جرم وقوع نرخ ینباالتر ،فقیرنشین مناطق در
باال، نرخ سرقت باال  بیکاری نرخ. است یشترب خیلی مناطق سایر از مناطق این سارقان تعداد و اند بوده یکارسارق، ب

 یرهایدر مورد متغ آمده دست بهآمار  برخی. باشد تواند یم مناطق این در یینپا مالی یطشرا دهنده نشان اعتیاد یزانو م
.دهد یم نشان بیشتر را جرم وقوع بر فقر ثیرأ) شدت تجرایم(مثل سن وقوع  یگرد

 اند بوده ساکن فقیرنشین مناطق در سال ۱۵ یرکل مجرمان ز درصد ۸۰ حدود طرح، از آمده دست به آمار مطابق
.است بوده سرقت جرمشان) سال ۱۵ زیر(افراد  سن ینکل مجرمان ا درصد ۹۳و 

 خانوادگی نامساعد یطفقر و شرا ها آن ترین مهماما  ،است متفاوت کودکان ینعلل وقوع جرم در ب ،یطورکل به
 باندهای یا ،ندشو یم یدهکش دزدی سمت به خود یاها  آن ،دارند یینپا خانوادگی معیشت یتکه وضع یاست. کودکان

.شوند یم واداشته کار این به هایشان توسط خانواده حتی یا و کنند یرا جذب خود م ها آن ،جرم یها سازمانبزه و 

 قشر این یندر ب ارتکابی جرم نوع و مناطق سایر به یرنشیننسبت وقوع جرم کودکان مناطق فق ،هرحال به
.است مناطق یننامناسب ساکنان ا مالی یتوضع دهنده نشان

در  یشغل سازیینهرا با زم یکاریاز معضل ب بخشیاست.  یکاریاز ب یناش ،مناطق این فقر از بزرگ بخشی
 یدر برخ تنبلی و کسالت روحیه محصول توان یم را موضوع یناز ا یبخش ،حال ینبااحل کرد.  توان یم روستاها

اقشار دانست.

ت یاول اهم ٔ◌ درجهد در یرا با یشاورزکاست  معتقد ،شده انجام های پژوهش نتایج با سو هم ،ای خامنه امام
م یکه اگر توانست است یکشاورز مسئلهاول،  مرتبهکن در لی«م؛ یفراموش کن راکه صنعت نیا یقرار داد؛ نه به معنا

ن یا ـ یکاری، هم عوارض گوناگون بشود یماشتغال حل  مسئلهم، هم یکن ایاح که دارد یطیشرارا با  یکشاورز
حضرت  اناتی(ب »ف خواهد شدیآن تضع یهاشهیا رین خواهد رفت یاز ب ـها نیاد و امثال ای، اعتینینش هیحاش

 ،راستا ایندر  ایشان نظر به). ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ ،یدر اجتماع نخبگان و مسئوالن استان خراسان شمال یا خامنه الله یتآ
و  یلیتکم ی،لیع تبدیصنا یجادا :دیگری و باغداری، و یکردن کشاورز یصنعتاول:  ؛وجود دارد یمحور اصل چند

.)۱۳۹۱/۰۷/۲۵ ،یدر اجتماع نخبگان و مسئوالن استان خراسان شمال یا خامنه الله یتآحضرت  اناتیسردخانه (ب

از آن در  ناشی آمد در میزان و کار یفیتاست که در خصوص ک تصوراتی شهر، به مهاجرت عامل آید یم نظر به
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 یکاریو ب راحتی تصور به و کار از یزگر برای کنند یاز روستا مهاجرت م برخیشکل گفته است.  ینانروستانشذهن 
 کسی و بود راحت شودمی«است:  مؤثرموضوع  این در کرده یجاداز کار ا یکارمند یکه فضا یدر شهر! تصور

 .»به کار شما ندارد و... یکار

ع)( یعلشمارد و حضرت  یان جهل میرا از لشکر باشد ای روحیه یناز چن یکه ناش فقریع) صادق (حضرت 
ا اْزَدَوَجْت، یِانَّ اْالْش «د: یفرما یداند و م یم یو ناتوان یب تنبلیجه ترکیآن را نت  ؛ِاْزَدَوَج اْلَکَسُل َواْلَعْجُز َفَنِتَج ِمْنُهَما اْلَفْقُر اَء َلمَّ

ق یفقر از مصاد نوع ینا ».شد یینوایب ها آنجه یب شدند و نتیز ترکین یو ناتوان یب شدند، تنبلیاء با هم ترکیاش یوقت
 »با کفر است مرز هم ؛ُکْفرًا فقرُکوَن یکاَد اْلَفْقُر َاْن «اش فرموده است:  درباره (ص)است که رسول خدا یبارز فقر
.)١٣٨٤ ی،شاهرود ینی(حس

اسالم، به کار  ییندارد. آ هنری و ای رسانه تالش و کار فرهنگ تقویت به یازن چیز هر از بیش ای روحیه چنین
 یاانسان بهره یو برا ؛یِلْالنساِن ِاّال ما َسع یَس َاْن لَ  َو «: نددان یم یتو منشأ مالک یدستا یدهد، آن را م یارزش فراوان م

» اکتساب«و » یسع«، یها و به کار رفتن واژه یاتآ یادب بافت یطورکل به) ٣٩(نجم: .» یستو کوشش او ن یجز سع
.)١٣٨٤ ی،شاهرود ینی، کار و تالش است (حسیسازد که راه کسب روز یامر واقف م ینما را بر ا ها آندر 

 فلذا«نموده و فرموده است:  یطلب روز یو آشکار، دعوت به تالش و کوشش برا یحطور صر در سوره جمعه به
الهٔ  یِت ُقِض  ه یَفاْنَتِشُروا فِ  الصَّ  یلهوس به یهم بر غلبه نمودن بر فقر مال یاتروا در) ۱۰(جمعه:  »األْرِض َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل اللَّ

 یشکمطلب معا یف التکسلوا«: فرماید یع) مصادق ( اماممثال  ،عنوان به ؛شده است یقتالش و کوشش دعوت و تشو
و آن را  دویدندیراه م ینپدران ما در ا یراز ید؛نکن یتنبل یروز یلدر تحص ؛یطلبونهاو  ها یف یرکضونفان آبائنا کانوا 

.)۳۸، ص۱۲، ج۱۳۹۷ ی،حر عامل( »کردندیطلب م

: است شقاوت مایه که نکند کسالت گرفتار را او خواهد یمتعال م یخدا از پرمغز دعایی درع) جواد ( امام
ْن َنَو « ُهمَّ اْجَعْلَنا ِممَّ ْن َشقِ  یاللَّ ْن ُهَو َعلَ  یَفَعِمَل َو ال َتْجَعْلَنا ِممَّ کُل یِر َعَمٍل یَغ  یَفکِسَل َو ال ِممَّ قرار ده  یا ما را از کسانیخدا ؛تَّ

قرار  ینانآکردند و از  یتنبل یتدرنهاشدند و  بخت یرهتقرار مده که  یانجام دادند، و از کسان آنگاهم گرفتند یکه تصم
 سرچشمه تواند می یکسالت و تنبل ،بنابراین ؛)۲۳ص  ،۱ج  ،(اقبال االعمال »ه نمودندیر عمل صالح تکیمده که بر غ

.شود ریزیتالش و برنامه باید ،یشقاوت آور خوی چنین بردن یناز ب برایباشد.  نشینی حاشیهفقر و  اصلی

 نیز نشینان حاشیه وضعیت بر یدبا ،است نشینی حاشیهبه  یده شکلمربوط به عوامل مهاجرت به شهر و  ازآنچه غیر
 افراد یناز ا برخی ید. شااند را شکل داده نشین حاشیهمهاجرت کرده و نقاط  شهر به ای عده ،اشتباه یامتمرکز بود. درست 

 به بتوان... و کوچک و متوسط صنایع ایجاد ی،شغل هایفرصت ایجاد کشاورزی، تقویت روستایی، مسکن ساخت با را
 درکه  طور همان کهینا افزونماند.  خواهند ای یهدر نقاط حاش همچنان ،از مهاجران یبخش مهم اما ،برگرداند روستا
مثل  مختلفی دالیل به که هستند شهرنشینان از ای عده ،ای حاشیه مناطق ساکنان از یبخش مهم ،آمد پیشین سطور

.کرد یدامتناسب را پ های حل راه باید دسته ینا یبرا ،ینبنابرا ؛اند آمده مناطق ینبه ا یاقتصاد یورشکستگ
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 با. دارد مناطق ینا خیزی جرمدر  اولی درجه و مهم بسیار نقش ،ای یهفقر مناطق حاش شد، یانکه ب طور همان
 فکری، ی،مواجهه با آثار روان های حل راهشد و  خواهیم متمرکز نقطه همین بر اینجا در مقاله محدود مجال به توجه

از متن  یشنهادیپ های حل راه مبنای. داد یمقرار خواه موردبحثمناطق را  ینفقر در ا یو اقتصاد اجتماعی فرهنگی،
.بود خواهد روایات و یاتآ

جرم و  بین. شود یمتناسب با همان ارائه م حل راه ،آن ذیل و شد خواهد بیان جرم یا آسیب و فقر رابطه منطق ابتدا
که  ثروتمندانی بسیارند چه و ندا کرامت و سالمت اهل که فقیرانی یارندچه بس زیرا ؛ندارد وجود قطعی رابطهفقر، 

. کندانحراف فراهم  برای تواند یم فقرکه  است بستریتوجه،  کانون اینجا در. دان انحرافات انواعگرفتار 
که  یرا کسیل خوراک روزانه خود است، سرزنش مکن؛ زیتحص یرا که در پ یکس«: فرماید می) ع(یرالمؤمنینام

مبتال شود: به  د، به چهار خصلتیگرفتار آ به فقرار است... فرزندم! هر که یش بسیُقوت خود را نداشته باشد، خطاها
 »به خدا از فقر بریم یما در چهره. پس، پناه یشرم و ح ین و کمیدر د یدر ِخرد و شکنندگ ین و کاستیقیدر  یسست

.)۴۴۸ص  ه،زان الحکمیمنتخب م ؛۸۱۸/  ۳۰۰(جامع األخبار: 

ان یاز م ،یطورکل بهاشاره شده است.  ها آسیببه  یده شکلمتعدد به آثار فقر و نقش آن در  روایات و آیات در
 قیدوشرط یبت یو حاکم طیتفر حدکشاند. فقر،  یم یطوتفر افراط بهدر اقتصاد، کار را  یرفتن توازن و تعادل منطق

شود. هم فقر  یم یفرهنگ، تباه و قربانلت، علم و یاست که اخالق، فض حدن دو یافراط است. در ا حده، یسرما
عامل فساد، سقوط و  یاندوزشود و هم تکاثر و مال یفرهنگ یو تعال یرشد فکر یتواند مانع اساس یم یاقتصاد

.)١٣٨٤ ی،شاهرود ینیاست (حس یانحطاط معنو

یبا فقر فرهنگ مبارزه. 1
افراد  یامر بر نظام فکر یاست که فقر در ابتدا تأثیری اجتماعی، انحراف بر فقر تأثیر دلیل یک روایات، منظر از

. سازد یرا فراهم م ها آن یافراد موجبات اختالل در نظام رفتار ذهنی نظام در اختاللاسالم،  فکری نظام در. گذارد یم
که دچار  فردی. کند یم ناتوانی و نقص دچار را او و کرده ایجاد اختالل ،شخص یدر نظام فکر یزهر چقبل از  فقر

نخواهد داشت.بهنجار  یرفتار اجتماع ،شود یو فکر ینقص عقل

ا ِإَذا َما اْبَتَالهُ َفَقَدَر َعلَ «: کند یم فراهم را گوییکفر به یشو گرا الهی حکمت به سوءظن موجبات فقر َمّ
َ
ِه ِرْزَقُه یَوأ

بِّ یفَ  َهاَنِن  یُقوُل َر
َ
د پروردگارم مرا خوار کرده یگو یم ،گرداند یرا بر او تنگ م اش یروزو  آزماید یمرا  یکه و یزمان؛ اما أ

اش را بر او تنگ سازد  یروز یعنی فرماید یم »ه رزقهیفقدر عل« تفسیر درع) رضا(امام ) ١٦(فجر:  »است.
را  ها آنخدا  کنند یگمان م ،شوند می یروز یکه دچار تنگ فقیرانی .)١ ، ح١٩٣ص ، ١ج ون اخبارالرضا، یع صدوق،(

از او  خطایی هر انتظار دتغل یکه در پرتگاه کفر م یاست کس بدیهیخوار خواسته و مورد اهانت قرار داده است. 
 فراهم هم را الزم توجیهات یش،برا البتهخواهد شد و  یمرتکب هر نوع خالف و انحراف یراحت به فردی چنین. رود یم

.کرد خواهد
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ا ی«ه فرمود: یع) به فرزندش محمد بن حنف(یعل. امام کند یم فراهم هم را آن دهشت و عقل نقص موجب فقر
َخاُف َعلَ  ی، ِإنِّ یُبنَ 

َ
فرزندم! از فقر بر تو  ؛ِلْلَمْقِت  یةٌ ِلْلَعْقِل، َداعِ  َمْدَهَشهٔ ِن! یِللدِّ  ةٌ َک اْلَفْقَر َفاْسَتِعْذ ِبالّلِه ِمْنُه، َفِإنَّ اْلَفْقَر َمْنَقَص یأ

سازد و هم مردم  یکند و هم عقل را مشوش م ین انسان را ناقص میفقر، هم د یراز ؛به خدا پناه ببر ازآن پس .ترسم یم
 فروپاشی زمینه هم عقل و دین رفتن بین از). ٣١٩حکمت البالغه،  نهجکند (ین میرا به او و او را به مردم بدب

 یمفهوم یت است و با ترس و وحشت، زندگیامن ین، سبب نابودیاز دست رفتن د: «کند یرا فراهم م یاجتماع
حکمت البالغه،  نهج» (اس کردیخرد را جز با مردگان نتوان ق یاست و جامعه ب یسبب زوال زندگ ،و زوال عقل ندارد
 یسرگشتگ ،نوعی توان یم رادهشت عقل است. دهشت عقل  عامل فقر،است.  »ْدَهَشة ِلْلَعْقِل مَ «فقر  فرماید یم )٣١٩
که عقلش گرفتار وحشت  کسی. ناتوان است گیری یمتصم دراست و  یگرفتار سرگشتگ ،فقیر انسان. کرد معنا یرو تح

 یادز ،انحرافات دام درشدنش  گرفتار امکان و دهد یصتشخ خوبی هدرست و غلط را ب تواند ینم ،است یو سرگشتگ
 .»یراصحاب السع فی ماکنا نعقل او نسمع لوکنا. «است

 پیشاساس منطق،  برعاقله هستند.  قوه درو نقص  فکری آسیب معرض در بیشتر نظر یناز ا نشین حاشیه مناطق
قابل انجام  یزود بهعامل ممکن است  یناما رفع ا ،کرد مرتفع ،است فقر همان که رااشکال  این عامل یدبا یزهر چ از

 :گیرد صورت قشر ینبه ا یگرید های کمک باید رو، ین. ازانباشد

 در تواند یمهم است و م بهزیستی و امداد یتهمثل کم یامدادگر نهادهای فعالیت و انفاق به مردم تشویق
 و ساخت خواهد فراهم افراد ینا یبرا یشتریمجال تعقل ب ،یباشد. کاهش فشار مال مؤثر یمال فشارهای کاهش
به  کمک رو، ینازا ؛شوند لغزش و خطا گرفتار فشار و اضطرار سر از یراقشار فق یبرخ ،شد خواهد این مانع

 زیرا دارد؛ نیاز هوشمندانه و یقدق مدیریتبه  است،مناطق  ینکه در ا یمتعدد های آسیببا توجه به  نشینان حاشیه
 شد، بیان تر پیش که گونه آن! شد خواهد انحرافات همان یتصرف تقو ،یمال های کمک ،صورت این یردر غ

 و هستند ها یبآس یگرد و یادگرفتار اعت ،مناطق یناز ساکنان ا توجه قابل یدرصد پژوهشگران، یها یافتهمطابق 
 یمال های کمکدارد و  شیوع روسپیگری ،نشینان حاشیه بین در .شود صرف مسائل این برای تواند یم ها کمک ینا

 یها ردهاست:  مؤثرهم  یفرهنگ های برنامه .بود خواهد اثربخش یاربس ،ندا آسیب معرض در که هایی زنبه 
 ... .و مسجد ایجاد ی،آموزش

 فقرا در امید روحیه تقویت. 2
توان  که این افزون هاست،یسخت مضاعف کنندههستند،  یدارپا ،یمشکالت مال ویژه و به هایسخت که ینا تصور

و از شدت  دهدیم یشتوان انسان را افزا ینده،آ یشو گشا هایبودن سخت گذرا. توجه به ربایدیتحمل را از انسان م
) السالم یهمعل( ینمعصوم ،جهت ینبه هم ؛سازدیم یرپذ تحمل را مشکالت و ها سختیو  کاهدیم«آ یفشار روان

 .)١٣٨٨ ،(پاکزاد ساختندیاصل، افراد گرفتار را آرام م ینبه هم یتوجه دهبا 

کرد. حضرت در  یتخود به حضرت شکا یازمندیاز ن یع) بودم که کسصادق (امام  نزد: یدگو میمحمد بن عجالن 
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.)٢١٩ص ،٦٨ج ، ١٣٩٦ ی،خداوند فرج تو را خواهد رساند (مجلس ،یزود به کهپاسخ فرمود: بردبار باش 

است  معتقد) ٥-٦(انشراح:  »یْسًرا* ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر  یْسًراَفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر « انشراح سورهاز  یاتیآ بنا بر مطهری شهید
در  یآسان یعنی ؛است یآسان ی،است که با سخت ینقرآن ا یراست. تعب یآسان ی،که بعد از سخت فرمایدیقرآن نم

 افزایش را فقرا تحمل قدرت زندگی، به نگاه نوع این. )١٧٥ص ، ١٣٧٣ ی،(مطهر »و همراه آن است یشکم سخت
 یمانع گرفتار شدن در دام انحرافات ،کهاین همه از ترمهم. شود میمنفعالنه در برابر مشکالت  تسلیم مانعو  دهد می

از  ییرها یبرا اند، و درمانده یشانپر ی،اقتصاد ازنظرکه  یافراداز  بسیاری. شود یم یادو اعت الکلی مشروبات مانند
.برند می پناه خمر شرب و اعتیاد به ،فشار مشکالت

گاه روحانیت فعال حضور  اقشارتوکل و صبر در  یهروح یشافزا و یدبخشام نگاه تقویت در تواند یم آ
 تواند می جهت ینازا متعهد شناسان روانو  یمددکار اجتماع های گروهحضور  ،چنینباشد. هم مؤثر نشین حاشیه
 و شناسان رواناز  بسیاری داشت توجه یدالبته با ؛باشد فقیر نشینان حاشیه یبرا یمناسب یو روح فکری گاهتکیه

از  ،است یمیسسکوالر های یهبه نظر یکه عمومًا متک دانشگاهی یالتبا توجه به تحص اجتماعی مددکاران
 این نمونهاست.  نوین مصائب یدآورندهپدو  پیشین مشکالت یدکنندهتشد ،خود گاه که کنند یاستفاده م هایی روش
.کرد مشاهده توان ی) مع(یعلامام  جمعیت عملکردرا در  رویکرد نوع

کرامت احساس و نفس اعتمادبه تقویت. 3
از  بخشی. است» شدن یشهر« اصطالح بهباالتر و  یکسب منزلت اجتماع ،روستائیان مهاجرت مهم دلیل یک

مانند:  ؛باشد ییو روستا یمحل هایفرهنگ و اقوام تخفیف و یراز تحق ناشی تواند یدافعه روستا و جاذبه شهر م
کید ،در مورد اقوام، تمسخر پوشش و لهجه اقوام سازی جوک ... .و یتختزبان پا ،بر لهجه تأ

ع) حسن( امامع) به فرزند خـود (یعلاست. امام  مؤثر یاربس نفس اعتمادبههم در کاهش  یمال ناتوانی
ر ی. فقشود ینمدار ندارد و مقام و مرتبتش شناخته و دانسته یر است. سخنش خریر، حقیفرزندم! آدم فق«د: یفرما یم

 ،االخبار(جامع  »خوانند یمباشد، نادانش  یزگر یادنو اگر زاهد و  نامند یم گو دروغباشد، او را  گو راستاگر 
 و دارد فقیر طبقه یینپا اجتماعی پایگاه از نشان هاویژگی ینا همه .)٤٤٨ص  ه،زان الحکمی؛ منتخب م٨١٨/٣٠٠
آن  یرو ،بشنوند هم اگر و شنوند ینم ،که امام فرمودند دالیلی همان به را حرفش باشد، پایین منزلتش که یکس

قدرت استداللشان  ،ها خواسته بیان مقام در و شده بار یانز دادوستد ینمتوجه ا یراحت به فقرا. کنند یحساب نم
ِتهِ یالَفقُر «: شود یم یفضع  »بندد یملش، فرو یان دلیرک را از بیشخص ز؛ فقر، زبان خِرُس الَفِطَن عن ُحَجّ
 کسی. یستدر فقرا کم ن توزی ینهکو  بدبینی روحیه گیری شکل احتمال شرایطی چنین در .)٣ حکمت ،البالغه (نهج
 کسانی از انتقام قصد بهاست  ممکن از جامعه فاصله خواهد گرفت و ،نسبت به او وجود داشته باشد نگاهی ینکه چن

 دروغ را راستش حرف« ؛»شناسند ینم رامقام و مرتبتش « ؛»نیستند سخنشدار یخر«) ع(یعلامام  فرمایش بهکه 
شود. یدهبه سمت خطا و انحراف کش »پندارند می نادانی را زهدش« و »شمارند یم
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 نظر دو از. شود می ینیموجب بدب یعنی ؛)٣١٩ حکمت ،البالغه (نهج است »ِلْلَمْقِت  یةداعِ « فقر فرماید یم کهاین
رند یگ یفاصله م ین شخصیکه مردم از چننی: نخست اکرد تفسیر شریف حدیث یهرا بر پا بدبینی و فقر رابطه توان یم

فکر  ،از اوقات یاریبس زیرا ؛ردیگ ینکه او هم از مردم فاصله میگر ایکنند و د یاو را مزاحم خود تصور م یو حت
ن از دو سو خشم یبنابرا ؛انداه نشاندهیاند و حق او را خورده و او را بر خاک س کند مردم اسباب فقر او را فراهم کرده یم

را از  یاجتماع یشود که فقر قدرت و توان برخوردها یاستفاده م (ع)شود. از کالم امام یحاصل م یو ناخرسند
چ یشود که قدرت انجام ه یل میاراده تبد یک انسان بیدهد و به  یرا از دست م دادوستدت ئر جریرد، و فقیگ یانسان م

ازمند یاست و ن یاز در غربت، وطنینیب ؛الَوَطِن ُغربهْ  یالَفقُر ف«د: یفرما ین میع) همچنحضرت (را ندارد. آن  یکار
.)٥٦حکمت  ،البالغه (نهج» ب استیدر وطن، غر

 را خود فقر کرد کمک توان یم را یرو حفظ ظاهر است. قشر فق عفت ورزی منزلت، کسب مهم هایاز راه یکی
 باکرامت یفقرا برخی شریفه یهبر متن آ مبتنی حتی. نکند احتیاج اظهار و نکند نمایان ،یگرانجلب کمک د برای
ِف َتْعِرُفُهْم ِبس یاءَ اْلجاِهُل َاْغنِ  یْحَسُبُهُم «: نیازند یب انگار که کنند یم رفتار یا گونه به َعفُّ  »الّناَس ِاْلحافاً  یْسَئُلوَن ال  یماُهْم ِمَن التَّ

، آنان هرگز، از یشناس ی) آنان را از چهره میامبرپ یتو (ا یولپندارد،  یرا دارا م ها آن، نادان ی) از فرط پاک۲۷۳(بقره: 
.دکنن ینم یسؤال و درخواست ماد یکس

اْلقاِنُع ِبِرْزِقِه  یُر الّلِه اْلَفق یَاَحبُّ اْلِعباِد ِالَ «کند:  ینقل م ینچن باره یندرا) صخدا ( یامبرع) از پمؤمنان ( امیر
بزرگ، خشنود باشد.  یخود قانع و از خدا یروز  بهاست که  یریبنده خدا، فق ینتر محبوب »یَعِن الّلِه َتعال یالّراض
از مردم و  یشخو یشانیو کرامت نفس، صبر و تحّمل و کتمان پر عزتبر حفظ آبرو و  افزون یر،مؤمنان فق وظیفه

همان که  چناننخواهد گذاشت،  یرا که خلق کرده، بدون روز یا بندهاست که مطمئنًا  یعرض و التماس به درگاه اله
 یهرکس ؛ِمَن اْلَحالِل  َسَنهٔ ِرْزَق  یْرُزَقهُ الّلِه َاْن  یالّلِه کاَن َحّقًا َعلَ  یَاْفشاهُ ِالَ  َو َمْن جاَع َاِواْحتاَج َفَکَتَمُه الّناَس «حضرت فرمود: 

او را از  ساله یک یشود و آن را از مردم پنهان دارد و به خدا اعالم کند، بر خداوند است که روز یازمندن یاگرسنه 
.)۱۳۸۴ ی،شاهرود ینی(حس »کند ینحالل تأم

 عفت ورزی، مندی،عزت یه. روحکرد یتدر فقرا تقو یو فرهنگ تبلیغی کار با توان یم رانوع نگاه  این
اما  ،هستند باالیی نفس عزت یدارا یو سنت یفرهنگ قوم ازنظر آباد خرملرستان و شهر  مردم. کرامت و قناعت

 نهادهای. است شده یف تضع مردم و مسئولین میانتعامالت نامناسب  برخی دلیل به روحیه این آید یبه نظر م
 شده ارائهمحصوالت و خدمات  روی را خود نهاد نشان و آرم دیگر، دالیل به گاه و خیر نیات با گاه کنندهکمک
. کند یم دار نشانفقرا را  ،چیز هر از بیشتر این و سازند یفقرا م یکه برا هاییمسکن ،مواردی در و کنند یم درج
 ها کمک یرشحفظ عزت خود از پذ یو برا دلیل همین به صرفاً مستمند  های خانواده ،از موارد بسیاری در

.کنند می یخوددار

 بهزیستی یاامداد امام  کمیته بگیر یمستمر شود معلوم ینکهمستمند از ا های از خانواده بسیاری انقالب اوایل
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 نهادها این از کنند یم تالش نیازمند غیر های از خانواده یاریبس یحت کنونی یطاما در شرا ،کردند می دوریهستند 
 ؛دارد مردم در عفت ورزی روحیه کاهش از نشان موضوع ینا .یستندخود هم ن آبروی نگرانو  بگیرند یمستمر

.شود بسیارموضوع توجه  این به ،به اقشار مستضعف یرسان خدمات در است الزم بنابراین

مستمر  یسرکش یبرا ریزیبرنامه نشینان حاشیهدر  نفس اعتمادبه روحیه یتو تقو بخشی منزلت های یکی از راه
 ها آنبا  صحبتیهم برای مجال ایجاد و نخبگان ینا ینینش هم. است مناطق ینبه ا یاسیو س هنری ی،نخبگان ورزش
 د،باش برجستهکه تظاهر مثبت در آن  تعاملی و ترددرا فراهم خواهد کرد.  ها آندر  نفس اعتمادبه یتموجبات تقو

. استانی یا محلی مسابقات ولو کرد برگزار محالت این در توان یاز مسابقات و مراسم معتبر را م برخی طورینهم
.است مناطق ینامکانات در ا برخی ایجاد مستلزم امر این البته

 و ها ساختمانظاهر  معموالً است.  مهم نیز ها آنظاهر  اصالح گفته، یشلحاظ چهره و ظاهر مناطق پ به
به اصالح  یحد تا ینمسئول یبرخ ،آباد خرم آباد علیاست. در محله  نظم یب و آلوده ،محالت نوع ینا های کوچه
 اغلب کهینداشته باشد. ا مؤثرینقش  تواند یم سینما و یماصداوس نیز خصوص این در .اند پرداخته مناطق ینظاهر ا
برجسته،  هاییتو... است و شخص رشتی لر، ترک، اقوام به متعلق تلویزیون و سینما در پایهدون و پایین مشاغل

 به اقبالاست.  مؤثرنوع نگرش  ینا یالقا در کنند یتکلم م تهرانی لهجه با هاداستان هایقهرمان و متخصص یر،مد
و آداب  ها لهجه به یشگرا یارتقا در آن نقش و کرد تبیین منظر این از توان یرا م »خ نون«و  »پایتخت« سریال دو

 با خردکن اعصاب اصطالح به و محبوب یرغ هایشخصیت بار یناول برای خ نون یالدانست. در سر مؤثرمناطق را 
!زنند یحرف م یتهران سلیس لهجه

یااحساس تواضع و عدم تفاخر در اغن تقویت. 4
 مرفه افراد با خود وضع یسهبه مقا وقتی فقرا غالباً  و اساساً . ستاغنیا تفاخر فقرا، تحقیر سکه یگرد روی

 فقرا در کرامت و ورزی عفت روحیه تقویتبا  زمانهم. گیرد یشکل م ها آندر  یاحساس ضعف و کهتر ،پردازند یم
افراد سست  تمنای اغنیا، در تفاخر روحیهشود.  تضعیف یادر اغن خودنمایی و تفاخر روحیه است واجب بلکه الزم

ِذ َقاَل  یَنِتهِ ِز  یفِ َقْوِمِه  ٰی َعلَ َفَخَرَج : «دارد یم وارا به خطا  ها آنو  است فعال ،قارون یهشب یداشتن زندگ برای یمانا  یَن الَّ
یُدوَن  نْ  َیاةَ اْلَح  ُیِر وتِ َلَنا ِمْثَل َما  ْیَت لَ  َیا َیاالدُّ

ُ
ُه َلُذو َحظٍّ  َی أ  ـنـت خـود در برابر قومشی(قـارون) بـا تـمـام ز ؛یٍم َعِظ َقاُروُن ِإنَّ

 .میز داشتیما ن ،همانند آنچه به قارون داده شده است کاش یاا بودند گفتند: یات دنیکه طالب ح ها آنظاهر شد، 
)۷۹(قصص:  ».دارد یمیاو بهره عظ که یراست به

از  یثروتمندان مغرور گرفتار انواع معموالً : ندک یم بیان آیه این ذیل و نمونه یردر تفس شیرازی مکارم اللهآیت
گران بکشند یکه ثروت خود را به رخ د ـنیاز ا ها آنش ثـروت) اسـت، یک شاخه آن (جنون نمای که دشون یجنون م
بر صورت  گردوغبارها بگذرند و  ان پابرهنهیخود شوند و از م یمتق گرانکه سوار مرکب راهوار نیاز ا و برند یلذت م

جانشان  یبال ،ش ثروتین نمایهم اغلبگـرچـه ا. ندکن یاحساس آرامش خاطر م ،رشان کنندیفشانند و تحقیب ها آن
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 یرازی،ش مکارمکـنـد ( یـج میبـسـ ها آنو احـسـاسـات را بـر ضـد  دهـد یها پرورش م نهیها در س نهیرا کیز ؛است
 .)۱۶۲ ص ،۱۶ج  ،۱۳۷۲

 بنابراین ؛بپردازند ثروت یشو نما ییگرا تجمل به خود حکومت زمامداران که شود یحاد م زمانی وضعیت
و بروز  خلقیات نوع این یوعاز ش یریجلوگ برای یدهم با اسالمی نظامکنند و  دوری روحیه این از باید ثروتمندان
 کند. یجد ریزیآن برنامه اجتماعی

 تجمالتیوجوه لوکس و  ،تلویزیونی تبلیغات در ویژه بهنظر داشته است.  یناز ا معکوسی عملکرد یماصداوس
 تواند یم چیز هر از یشرنگارنگ که ب های و سفره یخانگ لوازم نمایش در ویژه به ؛کند یرا برجسته م یخانوادگ یزندگ

 .کند محرومیت احساس دچار ازپیش یشب را فقیر اقشار کودکان

 بدبینی کاهش در هم روحیه این. هاست آن در تواضع روحیه یتتقو ،رود یکه از ثروتمندان توقع م دیگری نکته
 این با اغنیا. شود یم ها آن در توزانهکینه یتو رشد ذهن یزن جوانهاست و هم مانع  مؤثر ها آنفقرا و احساس حقارت 

 به قدم بردارند. ها آن یجرفع حوا یشوند و برا خبردار ها آنبا فقرا تعامل کرده و از مشکالت  توانند یم بهتر روحیه
َمْن «: یدفرما یع) مرضا( امامشده است.  تعظیم و یمتکر ،سفارشاخالق،  گونه ینا روایات، در که است دلیل ینهم

َم َعلَ  یراً َفق یَلقِ  َوَجلَّ  یَلقِ  یاْلَغنِ  یِخالَف َسالِمِه َعلَ  یهِ ُمْسِلمًا َفَسلَّ  یمسلمان یرهر کس با فق ؛َغْضباُن  یهِ َو ُهَو َعلَ  یاَمهِ اْلقِ  یْوَم الّلَه َعزَّ
 یشگاهبه پ یدر حال یامتبر ثروتمند تفاوت داشته باشد، در روز ق مسالم کند که با سال یا گونه بهرو شود و بر او روبه

 .)۵۲۷/۷۱۴ ی،األمال صدوق،( »است ینرسد که خدا بر او خشمگ یخداوند م

 گیريیجهو نت بنديجمع
 نشینی حاشیه ،عوامل ینا ترین مهماز  یکی یاجتماع جرایمو  ها آسیب برای بسترساز گوناگون عوامل میان از

 یمارتباط مستق مؤید یران،انجام شده در ا میدانی مطالعات طورهمین و مختلف جوامع در متعدد یقاتاست. تحق
 همین و است مناطق یندر فقر ا نشینی حاشیهشاخصه  ترین مهم یداست. شا اجتماعی یبو آس نشینی حاشیه

تهران، مشهد،  مانند یمختلف شهرهای یرانااست. در  مؤثرمناطق  این بودن پرور یبو آس خیزی جرمشاخصه در 
 نشین حاشیهنقاط  برخی. شود یم دیده مسئله همین یزن آباد خرمشهر  درمعضل هستند.  ینا گرفتاراهواز، کرمانشاه 

 از باالتر بسیار نقاط یناز ا یدر برخ اجتماعی آسیب و جرم وقوع نرخهستند.  جرایم انواعکانون فقر و  ،شهر ینا
 .باشد یم نقاط سایر

. دهد یرا نشان م یاجتماع های آسیبمناطق و  ینفقر در ا قطعی و یکانجام شده رابطه نزد میدانی مطالعه
 اصلی عامل یشتربه امکانات و خدمات ب دسترسی و بهتر درآمد و شغل امید به یانچون مهاجرت روستائ عواملی
را مجبور به سکونت  ها آن شهر سابقه با یناز ساکن یبرخ یاقتصاد یورشکستگ ،حال یناست. در ع نشینی حاشیه
حل  ،یاصل حل راه ینبنابرا ؛کانون جذب فقر و فقرا هستند نوعی هب مناطق ینا ،بنابراین ؛است ساخته مناطق یندر ا
 هایپیشنهاد مسئله ینا برای پژوهشگرانکوچک است.  یدر حل مشکالت روستاها و شهرها اقتصادی یدهپد
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 پیرامون، و مرکز بین توسعه فاصله کاهش و مناطق بین در امکانات برابر توزیع: جمله از ؛اند ارائه کرده ییراهگشا
 توسعه مناطق، ینمناسب در ا یخدمات هایزیرساخت ایجاد آن، کردن یزهو مدرن کشاورزی رشد بر ویژه توجه
 شرایط به توجه با و نظر این از لرستان استان. مناطق و...  یندر ا تبدیلی صنایع یژهو به ؛کوچک و متوسط صنایع
و  شهری کوچک مناطق توسعه یبرا باالیی ظرفیتاستعداد و  ی،مرغوب کشاورز هایینو زم هوایی و آب مساعد
 دارد. ییروستا

بر  مبتنی فقر. کند یم یباست که فقر را بستر ساز آس یو اجتماع روانی عوامل بر بیشتر مقاله این تمرکز نقطه
 و یتقدرت عقالن یفقرا دارد: از طرف یو اجتماع یدر نقص فکر مهمی نقش روایت، و یاتو بر اساس آ ها افتهی

 مشکالت و هابحران در مناسب تصمیم اتخاذ و صحیح گیری یمرا از افراد سلب کرده و مانع تصم اندیشیدرست
نخواهد  یحوائج روزانه است فراغت و آرامش ذهن تأمینو نگران  است یکه تحت فشار مسائل مال کسی. شود یم

برخوردارند و  یینیپا اجتماعی منزلت از فقیر افراد دیگر طرف ازاضطراب خواهد بود.  یطداشت و دائم در شرا
 است. یجد ها آندر  یاحساس حقارت و کهتر

 یو بدتر از همه سست حیاییو کم توزیکینه بدبینی، ی،اجتماع انزوای زمینه عوامل همین روایات و یاتآ طبق
 یاجتماع جرایمو  ها آسیببه  دهیدر شکل تنهایی به هاویژگی این از کدام هر. سازد یم فراهم را کفر و یدهدر عق

 مناطق این وارد که ای یبهبه هر غر نشین حاشیهساکنان مناطق  تردید و ظن سوء با همراه نگاهدارد.  ینقش مهم
 .است مسائل یناز هم یبخش مؤید شود یم

 نشین حاشیهدر مناطق  برخی یلبکند. به هر دل جدی ریزی برنامه است الزم هم بخش ینا یبرا اسالمی نظام
 حل بر یدبا ها برنامه یناز ا برخی. شود دیده تدارک قشر ینا یبرا یخاص های برنامه است الزم و اند ماندگار شده

 متمرکز شود: یو اجتماع روانی مسائل

 اعتماد قابل کانون یزو ن ینید های اندیشه و اعتقادات یجترو اصلی پایگاه عنوان به مساجد تعمیر و توسعه. ۱
 ؛یازمندانبه فقرا و ن رسانی کمک مدیریت

 تقویت طورینو کسالت و هم بیکارگی روحیه یوعاز ش یریجلوگ یبرا یو فرهنگ ورزشی امکانات ایجاد. ۲
 ؛اجتماعی عزت و نفس به اعتماد

 یشافزا برای مناطق یندر ا و... هنری ورزشی، نخبگان یاندائم و نما یحضور و سرکش برای ریزی برنامه. ۳
ساکنان  بدبینی تواند یم موضوع همین. یاجتماع انزوای و غربت روحیه کاهش و کرامت و اعتماد احساس

 ؛دهد کاهش را مناطق ینا

و کاهش  یروان ییگره گشا یبرا اجتماعی مددکاران نیز و شناس روانمشاوران زبده و کارکشته  حضور. ۴
 ؛ها خانواده یو روان یمعضالت روح
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 ینمستمند ا های قابل توجه و راهگشا به خانواده یمال های کمکارائه  یبرا مؤثرو  هدفمند ریزی برنامه. ۵
و قاچاق  اعتیاد فحشا، گرفتار است ممکن فقر یلکه زنان و دختران آن به دل هایی خانواده ویژه به ؛مناطق

 این ساکنان کرامت و نفس به اعتماد که گیرد صورت ای گونه هالزم است ب امدادرسانی ینشوند. ا موادمخدر
 ؛شود تقویت مناطق

 .مناطق یندر ا شهری مبلمان تزئیین و یفتنظ ،اصالح برای تالش. ۶

 منابع
یم قرآن -  .کر
 .البالغه نهج -
وزارت  ،آباد در شهرستان خرم یتآن با بروز جرم وجنا ◌ٔورابطه نشینی یهحاش)، ۱۳۹۰( ی،مهـد اسماعیلی، -

 .دانشکده حقوق ی،اشرف یدشه یردولتیو غ یرانتفاعیغ یمؤسسه آموزش عال ی،و فناور یقاتعلوم، تحق
 یفـیک یها بر شـاخص یلیتحل«)، ١٣٩٠( یادی،ص و زهرا یهباوفا، سم ین؛آفر ی،ملک ی؛مرتض ،نژادیلاسمع -

، »آبـاد) در شـهر خرم آبـاد ی(نمونه: محله عل نشین یهدر مناطق حاش یاجتماع یتامن یمسکن در راستا
 .٨ش ، ٣ دوره ،تابستان ،انداز زاگرسچشم یاییجغراففصلنامه 

 جوانان. یانتشارات سازمان مل ،گروه مترجمان ،یکافرهنگ جوانان آمر )، ١٣٧٩(بهار  یت،اسم -
 بر جرم سرقت یددر وقوع جرم با تأک نشینی یهحاش یرتأث)، ١٣٩٤( یزدانی، زاد یمابراه یرهاشمرضا و م باقری، -

 شهر کرج). ی(مطالعه مورد
نامـه یـان، پایهمالشـ ۀمنطقـبـر  یدشهر اهواز با تأک نشین یهمناطق حاش یسامانده ،)۱۳۸۴( ،جواد ی،باو -

 واحد نجف آباد. ی،ارشد، دانشگاه آزاد اسالم یکارشناس
شـهر  نشینی یهو راهکار مقابله حاش گیری علل شکل یبررس«)، ١٣٩٥(زمستان  همکاران، و خدارحم بزی، -

 .٢١ ش ،شهری مطالعات فصلنامه ،»یبر توانمندساز  یدزابل با تأ ک
سـرقت (مـورد  یـدهمـؤثر در پد یو فرهنگـ یاجتمـاع ی،عوامل اقتصاد یبررس)، ١٣٩١( مجید، بسحاق، -

 .یدانشکده علوم انسان ،نور استان تهران یامدانشگاه پ ،آباد) مطالعه شهرستان خرم
 ،نور اسـتان تهـران یام، دانشگاه پآباد شهر خرم نشینی یهمؤثر بر توسعه حاشعوامل )، ١٣٩٣( ،، حامدیرانوندب -

 ارشد]. ی[کارشناس یدانشکده اقتصاد و علوم اجتماع
نامـه یـژهو ،٥٧ش  ،یقرآنـ یهـاپـژوهش، »در قـرآن یمهارت غلبه بر فقر مال« ،)١٣٨٨( ی،پاکزاد، عبدالعل -

 قرآن. یها سوره یوحدت موضوع
 ینیبـه منظـور بـازآفر  یشـهر  یبافـت فرسـوده و ناکارآمـد یابیو ارز  یلتحل«)، ١٤٠٠( رضا، پوریامهر، -
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 .٥-٥٨٤ص ، ٤ش ، ٣دوره  ،بهار، یو روابط انسان یاجغراف ،»آباد خرم شهرستان: موردی مطالعه) یشهر 
 .یهاالسالم ةمکتبچاپ چهارم، تهران:  ،یعهوسائل الش)، ق ١٣٩٧( ین،محمد بن الحس ی،حرعامل -
 .٤ش  ،حصون ،»یضبا فقر، فساد و تبع یعتمقابله شر «)، ١٣٨٤( محمد، شاهرودی، حسینی -
: قلعه سـاختمان و یدر منطقه کالن شهر مشهد (نمونه مـورد یرسم یراسکان غ ،)۱۳۹۰( ،جواد خدائی، -

 مشهد. ی، دانشگاه فردوسیادانشکده جغراف ی،نامه دوره دکتریان، پاآبکوه)
شـهر  یدر نـواح یفقـر شـهر  ییبر پراکنش فضا یلیحلت«)، ١٣٩٦(زمستان  تیموری، سمیه و زهرا خدائی، -

 .٣٣-٥٨ص ، ٣ش ، دوره ششم، فرهنگی ـ اجتماعی توسعه مطالعاتفصلنامه  ،»آباد خرم
در شهر  نشینی یهحاش یریگ علل شکل یلو تحل یبررس«)، ١٣٩٣( کمانداری، محسن و محمدرضا رضایی، -

 ییفضـا ریزی برنامـه یپژوهشـ ـ یصلنامه علمف ،»و امام حسن یدیکرمان نمونه مورد مطالعه: محالت س
 ).١٥ یاپیال چهارم، شماره چهارم، (پس ،زمستان ،)یا(جغراف

 .سیمره نامه هفته ،»در لرستان نشینی یهحاش یبررس«)، ١٣٩٩ بهمن ٢١( محسن، زاهدی، -
 یانپر  یساکن در محله کو یها خانواده یتوضع یبررس«)، ١٣٨١استان لرستان، (خرداد  یستیسازمان بهز -

 ».آباد شهرستان خرم
 استان لرستان. یزیر و برنامه یریتلرستان، سازمان مد ١٣٨١ یسالنامه آمار -
 نور. ی: انتشارات آواتهران ،چاپ نهم ،یاجتماع شناسی یبآس)، ١٣٨١( ،الهیتستوده، هدا -
 یررسـمیاه غگسکونت یو کالبد یاجتماع ی،اقتصاد یتوضع یبررس)، ١٣٩٢و همکاران، ( یالژ سجادی، -

 یـا،جغراف یملـ یشهمـا یناولـ ،آن یتجهت بهبود وضع ییآباد و ارائه راهکارها شهر خرم یدمحله گل سف
 .یدارو توسعه پا یشهرساز

 .ی، انتشارات شرکت سهامیشهر  یشناس جامعه ،)۱۳۸۰( ی،محمدتق یخی،ش -
جوانـان  یندر ب یدر کاهش مفاسد اجتماع یفرهنگ ینقش راهکارها یبررس)، ١٣٨٠( ،فرهاد ی،طهماسب -

 مؤسسه متارخ. ،آباد شهر خرم
 فصـلنامه ،»آبـاد در محـالت شـهر خرم ییفضـا ـ یاییافتراق جغراف«)، ١٣٩٤( همکـاران، و حامد عباسی، -

 .٣٤ شماره محیط، آمایش
 انتشارات بدر، چاپ ششم. ،انحرافات یشناس و جامعه یاجتماع شناسی یبآس)، ١٣٧٤( ین،فرجاد، محمدحس -
 .ی، تهران: نشـر نـیشهـر  یشناسـانسان ،)۱۳۸۵ناصـر، ( ی،فکوهـ -
 تهران: انتشارات مجد چهارده معصوم. ،یاصول کاف)، تا ی(ب یعقوب،محمد بن  کلینی، -
 .ةیاالسالم ةالمکتب، چاپ دوم، تهران: بحاراالنوار)، ق ١٣٩٦( ،محمدباقر مجلسی، -
آبـاد  شدن کودکان در شـهر خرم یابانیخ یو فرهنگ یمطالعه عوامل اجتماع)، ١٣٩٢( ،زاده، طاهره محسن -
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 .یو علوم انسان یاتکاشان، دانشکده ادب دانشگاه ،ارشد کارشناسی ،١٣٩١در سال 
 المللـی ینکنفـرانس ب یناولـ ،»آبـاد شـهر خرم نشینان یهحاش یدر زندگ یتامن«)، ١٣٩٢( آذر، منفرد، مرادی -

و  یریتبـر مـد یکـردی(بـا رو اقتصـادی حماسـه و) یانـهبـر تحـوالت خاورم یکـردی(بـا رو یاسـیحماسه س
 ).یحسابدار

 یشهر  یریتعملکرد مد یهارتباط دو سو  یلتحل«)، ١٣٨٩( رستمگورانی، ابراهیم و رضا الممالکی، مستوفی -
 یـاییفصـلنامه جغراف ،»آبـاد) خرم یمحلـه دره گـرم غربـ ی(مطالعـه مـورد یررسـمیغ یها بر سکونتگاه

 .٣ش  ،٢دوره  ،بهار ،انداز زاگرس چشم
 ، چاپ پنجم، تهران: صدرا.مجموعه آثار)، ١٣٧٣( ی،مرتض ی،مطهر -
 .ةیاالسالمقم: دارالکتب  یازدهم،، چاپ ١٦، ج نمونه یرتفس)، ١٣٧٢( ،ناصر یرازی،مکارم ش -


