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Introduction
The metropolitan areas of Iran are on the verge of being overwhelmed by the marginalized neighborhood. Unless the
preventive measures are taken, the marginalized areas will soon take over urban ones. During the last century, Isfahan
has had the highest level of industrialization and the most rapid rate of population growth. This exorbitant amount of
industrialization and urbanization without considering urbanism and sustainable development contributed to the
creation of super wicked neighborhoods. In simple words, the notion of super wicked neighborhoods refers to the
parts of the city with plenty of social pathologies including violent crimes and a low level of security. Along with
these issues, other negative factors such as poverty, unemployment, worn-out textures and limited service and welfare
facilities have contributed to the lack of hope for improving their conditions. Levin Kelly (2012) specified four major
features of issues related to the super wicked concept as follows: At first, slight opportunities are remained to solve
the mentioned problems. On the other hand, the individuals seeking to solve problems are per se part of these
problems. Another feature of these issues is the lack or little extent of the required central authority to solve the
problem (Kelly, 2012). The last feature but not the least to mention is the traditional problem-solving methods that
are no longer feasible in solving these types of problem.

Material & Methods
In the present study, the library or documentary
research method (DSM) was used for data collection.
The qualitative comparative analysis (QCA) was
implemented by Boolean algebra technique. The results
of the study indicated that although the social
pathologies were high in most urban areas of Isfahan,
in the super wicked neighborhoods of 14 th area, these
issues were interrelated with adverse economic
conditions, the migration of low-income people and
high rate of violent crimes. In Boolean algebra, each
variable is considered as a dichotomy binary variable
“presence /absence or existence / absence". Therefore,
through the Boolean analysis of the social data, all
variables including both independent and dependent
ones should be converted into dummy variables (zero
and one) and analyzed in two nominal categories. In
this study, the variables of the research were
categorized in dummy variables based on the central
tendency of six types of Isfahan districts. In a way that
the code 1 represents the higher values from the mean
and the code zero represents the mean and lower
values. The combination of causal conditions in
Boolean algebra is indicated by the symbol (x). In the
case-based approach, the hypothesis is based on the
assumption that an effect is a specific combination of
causal conditions. For instance, an equation in the form
of (y = AB + CDE) means that the effect (y) is resulted

either from the combination of the conditions A and B
(AB), or from the combination of E, D and C (EDC).
Generally, in an equation, English capital letters
indicate the presence of each causal condition and
small letters represent the absence of them (Kafi, 2014:
136-139). Then, the data related to the causal conditions
(socio-economic, the youth of population, population
density, immigration databases) and the effects (Social
pathologies and the formation of super wicked
neighborhood) have been evaluated based on the
district divisions of Isfahan.
Discussion of Results & Conclusions
Based on socio-cultural homogeneity, six different
types of urban areas were identified including the
historical (1st and 3rd), rural-urban (2nd, 9th and 11th), the
modern (5th and 6th), marginalized and super wicked
(14th) areas etc. The super wicked and marginalized
areas have been expanded and have been concentrated
mainly in the eastern and northern parts of Isfahan.
According to the results of this study, the western area
of Isfahan had the lowest level of social pathology,
delinquency and crime in spite of having high rate of
unemployment, high level of poverty and the countless
worn-out tissues. In other words, it can be claimed that
this is due to the type of social structure, traditional and
indigenous texture as well as mechanical integrity that
are still maintained in the region. On the other hand, a
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low stocking density has taken place in this area. In
fact, each 15 districts of Isfahan have their own crime
zone. However, some urban parts of Isfahan can be
interpreted as super wicked areas that have converted
into a network of interconnected issues. By the same
token, Delake et al. (2017) revealed that the
concentration of cultural, social and health
infrastructures either in the historical part or in the
modern part of the city have led to a high level of
social resilience in these areas. Therefore, they need to
have the required capacity to endure and face with the
tensions and external disorders. On the contrary, the
marginalized areas have less resilience due to the lack
of required infrastructures.
Keywords: Social pathologies, Fifteen Areas of
Isfahan, Super Wicked Neighborhood, Marginalization,
Boolean analysis
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تیپولوژی مناطق  51گانۀ شهری اصفهان
با تأکید بر آسیبهای اجتماعی محلههای فوق بدخیم
حمید دهقانی ،استاديار گروه علوم اجتماعي دانشگاه اصفهان ،ايران



چكیده
كالنشهرهاي ايران در آستانۀ بلعيدهشدن ازسوي حاشيههاي شهرياند و اگر اقدامات پيشگيرانهاي صورت نگيرد ،بهزودي متن شهرها ممکن
است در معدۀ حاشيههاي شهري هضم شوند .اصفهان در يکصد سال اخير باالترين ميزان صنعتيشدن و سريعترين رشد جمعيت را داشته
است .بهگونهاي كه جمعيت اصفهان در صد سال اخير از هشتاد هزار نفر به دو ميليون نفر رسيده است .اين ميزان از صنعتيشدن
افسارگسيخته و شهرنشيني بدون شهرگرايي و توسعۀ پايدار سبب ايجاد محلههايي شده است كه ميتوان آنها را محلههاي فوق بدخيم دانست؛
محلههايي كه در آنها بستهاي از آسيبهاي اجتماعي بههمراه جرائم خشن و احساس امنيت پايين وجود دارد .در كنار اين مسائل ،فقر،
بيکاري ،وجود بافتهاي فرسوده و امکانات ناچيز رفاهي و خدماتي ،هرگونه اميد به بهبود وضعيت آنها را از بين برده است.
دادههاي پژوهش ازطريق روش اسنادي و كتابخانهاي جمعآوري شدهاند و از فن جبر بولي در تحليل تطبيقي استفاده شده است .نتايج تحليل
بولي نشان ميدهند با وجود آنکه تقريباً در همۀ مناطق شهري اصفهان آسيبهاي اجتماعي باالست ،در محلههاي فوق بدخيم منطقۀ  87اين
مسائل با وضعيت نامناسب اقتصادي ،مهاجرت افراد كمدرآمد و وقوع جرائم خشن در هم تنيده شده است .همچنين ،براساس همگني فرهنگي
 اجتماعي ،شش تيپ مختلف مناطق شهري شناسايي شدند كه عبارتاند از :مناطق تاريخي (مناطق  8و ،)9مناطق حاشيهنشين روستايي -شهري (مناطق  3 ،2و  ،)88مناطق مدرن (مناطق  5و  ،)6مناطق حاشيهنشين مهاجر و محلههاي فوق بدخيم (منطقۀ  )87كه بيشتر در
بخشهاي شرق و شمالشرق اصفهان متمركز و در حال گسترشاند.
واژههایکلیدی :آسيبهاي اجتماعي ،مناطق 85گانۀ شهر اصفهان ،محلههاي فوق بدخيم ،حاشيهنشيني ،تحليل بولي
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مقدمه و بیان مسئله

حداقلهاي خزدمات عمزومي هزم محزرومانزد و در منزاطقي

اصفهان در يکصد سال اخير باالترين ميززان صزنعتيشزدن و

زندگي ميكنند كه در آنها بستر براي گرايش بزه آسزيبهزاي

سريع ترين رشد جمعيت را داشته است .بهگونهاي كه جمعيت

اجتماعي بيش از ساير مناطق فزراهم اسزت .پزژوهش ربزاني و

اين شهر در صد سال اخير از هشتاد هزار نفزر بزه دو ميليزون

همکززاران ( )8916نشززان مززيدهززد حززدود نيمززي از افززراد

از تهزران و مشزهد سزومين

حاشيهنشين در اصفهان درگير اعتياد و فروش مواد مخدرنزد و

شززهر پرجمعيززت ايززران اسززت .ايززن ميزززان از صززنعتيشززدن

در برخي مناطق حاشيه نشين تا بيش از  18درصزد از سزاكنان

افسارگسيخته و شهرنشيني بدون شزهرگرايي و توسزعۀ پايزدار

درگير چنين آسيبهاي اجتماعياند.

نفر رسيده و در حال حاضر پز

سبب ايجاد محله هايي شده است كه ميتوان آنها را محلههاي

در حال حاضر در استان اصفهان يزک ميليزون و دويسزت

فوق بدخيم دانست .محلۀ فوق بدخيم محلۀ ناامني اسزت كزه

هزززار نفززر و در شززهر اصززفهان  788هزززار نفززر در منززاطق

در آن مجموعه اي از آسزيب هزاي اجتمزاعي همچزون اعتيزاد،

حاشيه نشين ساكن اند .درون اصفهان ،اصفهان ديگزري وجزود

خريد و فروش مواد مخدر ،طالق ،نزاعهاي دستهجمعي ،قتل،

دارد كززه شززمار زيززادي از سززاكنان آن از فقززر و آسززيبهززاي

تجاوز به عنف و سزرقت وجزود دارد و ايزن مسزائل در ايزن

اجتماعي رنج ميبرند .جاذبه هاي شهري اصفهان و دافعههزاي

محلهها بهگونهاي در هم پيچيده اسزت كزه نمزيتزوان آنهزا را

زادگاه مهاجران از اصلي ترين داليزل گسزترش حاشزيهنشزيني

بهسادگي از هم تفکيک كرد .اين محله ها بزا وجزود مسزاحت

است .حاشزيهنشزين ايزن احسزاس را دارد كزه شزهر خانزۀ او

كم ،ميزان زيادي از آسيب هاي اجتماعي و جرائم را بزه خزود

نيست ،اگرچه خانۀ او در شهر است .به همين دليزل احسزاس

اختصاص ميدهند و ساكنان آنها احساس امنيت پاييني دارند.

تعلق شهروندي پاييني دارد و در حفظ و نگهداري محلۀ خود

افراد ساكن در اين محلزههزا تقريبزاً در هزيج كجزاي آنهزا

اشتياق زيادي ندارد و خود را يک راندهشده تلقي ميكنزد كزه

احساس امنيزت نمزيكننزد .بخزش عمزدهاي از ايزن نقزاد در

اين امر ممکن است سبب انجامشدن جرائم و تخلفات زيزادي

حاشيههاي شهر و ميان افراد حاشيه نشين شکل گرفتزه اسزت.

در اين محلهها شود (دهقاني و اكبرزاده.)238 :8936 ،

كلي و همکاران )2012( 8چهزار ويژگزي عمزدۀ مسزائل فزوق

بررسي ها نشان مي دهند در طزر هزاي شزهري ،همچنزان

بدخيم را اين چنين بيان ميكنند« :فرصزت انزدكي بزراي حزل

غايززب بزززری رويکردهززاي اجتمززاعي اسززت .نتززايج نشسززت

مسائل موردنظر باقي مانده است .كساني كه در پي حل مسزلله

متخصصززان علززوم اجتمززاعي حززوزۀ شززهري در انجمززن

هستند خود بخشي از مسلله هستند .اقتدار مركززي الزم بزراي

جامعهشناسي ايران ( )8939نشان ميدهنزد طزر هزاي جزامع

حل مسلله وجود ندارد يا اندک است .شيوۀ حل سنتي قادر به

شهري و تفصيلي در شر خدمات خود مطالعات جمعيتزي و

حل اين مسائل نميباشد».

اجتماعي را گنجاندهاند؛ اما تنها به مطالعزات جمعيتزي (ميززان
رشززد جمعيززت ،ميزززان تحصززيالت ،وضززعيت ت هززل و نحززوۀ

رونزد روبزهرشزد محلزۀ ناكارآمزد و جزرمخيزز شزهري
نگرانكننده است .طبق آمار وزارت راه و شهرسازي با بررسزي

تصرف مسکن) بسنده كرده اند .در معدودي از آنهزا مزي تزوان

انجامشده در  91شهر كشور ،تاكنون  974محلۀ ناكارآمد شهري

رويکرد اجتماعي يافت كه آن هزم بزا ادبيزات غيركارشناسزانه

شناسايي شده است .جمعيت ساكن در اين منزاطق  18ميليزون

همراه است .گززارش ارزيزابي برنامزۀ اصزفهان )8935( 8788

نفر اعالم شده است كه تنها در سکونتگاههاي غيررسمي بزيش

نشان ميدهد برنامههزاي موجزود اصزفهان در همزۀ حزوزههزا

از  88ميليون نفر برآورد شده است؛ يعني اين تعداد از مردم از

ازجمله مديريت و كزاهش آسزيبهزاي اجتمزاعي ،فراگيزري،
جامعيت ،كفايت ،استمرار ،پايزداري و اثربخشزي را ندارنزد و

Kelly et al.
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تيپولوژي مناطق  85گانۀ شهري اصفهان با ت كيد بر آسيبهاي اجتماعي محلههاي فوق بدخيم

مديران برنامه ريزي شهري بدون درنظرگرفتن ابعزاد انسزاني و

جرم هم باشد) و نداشزتن آرامزش در منطقزۀ ( 83جزرمخيزز)

اجتماعي شهريشدن و صنعتيشدن ،برنامههاي رشد شهري را

باالست و در مناطق  8و  9پايين است.

پياده كردهاند.

اميري و همکاران ( )8932آسيبهزاي اجتمزاعي ناشزي از

بر همين اساس مطالعۀ اين مسائل و ارائۀ راهکارهزايي در

حاشيهنشيني را در منطقۀ  83تهران بررسي كردهاند .نتايج كلي

اين زمينه ضروري و مهزم بزه نظزر مزيرسزد؛ ازايزنرو ،ايزن

و يافتههاي اين پژوهش بيانگر آن است كه مديران منطقزۀ ،83

پژوهش در پي آن است كه با جمعآوري دادهها ازطريق روش

خاستگاه آسيبهاي اجتماعي را مسائل خانوادگي و اقتصادي

اسنادي و كتابخانه اي و بزا بهزرهگيزري از فزن جبزر بزولي در

ميدانند و بيکاري ،اعتياد و تکديگري را مهمترين آسزيبهزا

تحليل تطبيقي ،عوامل مؤثر بر شکلگيري و تشديد آسيبهاي

معرفي كردهاند .فقر و طالق با رتبۀ دو و پنج ،مهمترين داليل

اجتماعي در مناطق 85گانزۀ شزهري اصزفهان را بررسزي كنزد.

بروز آسزيبهزاي اجتمزاعيانزد .روش انجزام ايزن پزژوهش،

هدف اين پژوهش پاسخ به اين پرسزشهزاي محزوري اسزت:

توصيفي  -تحليلي و روش گردآوري اطالعات آن ،اسزنادي -

چرا در برخي مناطق شهر اصفهان ميزان آسيبهزاي اجتمزاعي

پيمايشي و مبتني بر پرسشنامه است.

بيش از ساير مناطق است؟ چه تركيبهايي از عوامل فرهنگزي

ابراهيمي فال ( )8937در پژوهشي با عنوان «شناخت ابعزاد

 -اجتماعي و اقتصادي موجب تشديد آسزيب هزاي اجتمزاعي

و زمينههاي مؤثر در فضاي بيدفاع شهري؛ مورد مطالعزه :محلزۀ

شهر اصفهان شدهاند؟ از ميان اين الگوهزاي علزي ،كزدام يزک

فرحزاد تهران» فضاي بيدفاع شهري را چنين تعريزف مزيكنزد:

نقش تبيينكنندگي بيشتري دارند؟

امنيت پايين بههمراه جرائم باال در كنار آسيبهاي اجتماعي باال.
در نظر او فضاي بيدفاع شهري يا فضزاي دفزاعناپزذير شزهري

پیشینۀ پژوهش

نسبت به محلۀ جرمخيز مفهوم جديدتري است.

بهدليل بديعبودن مفهوم «محلههاي فوق بدخيم» و تيزپبنزدي

رامين ( )8935در پژوهشي عملکزرد شزهرداري تهزران را در

جديد مناطق شهري اصزفهان بزا توجزه بزه معيزار فرهنگزي -

مديريت آسيب هاي اجتماعي بررسي كرده است .نتزايج پزژوهش

اجتماعي ،طبيعي است كه تاكنون پزژوهش مسزتقيمي در ايزن

او نشان ميدهند «نمايشگري عملکردي و توجه به منظرۀ شهري»

زمينه انجام نشده باشد كه بتوان به آن اشاره كرد .با وجود اين،

از راهبردهاي اصلي شهرداري در مديريت آسزيبهزاي اجتمزاعي

پژوهش هزايي كزه بزه لحزا موضزوعي و گسزترۀ جفرافيزايي

است .جمزعآوري معتزادان ،متکزديان ،كودكزان كزار ،زنزان ويزژه

نزديکي زيادي به اين پژوهش دارند ،پايۀ خوبي براي بررسزي

(آسيبديده) و ...بزدون حزل ريشزههزاي اعتيزاد و تکزديگزري

محسوب ميشوند:

مهمترين راهبرد شهرداري است .در اين راهبرد تمركز اصزلي بزر

معاونت برنامه ريززي اسزتانداري تهزران در طزر تهيزه و

معلول است و علتها به حاشيه رانده شدهاند.

تدوين برنامۀ آمايش استان ( ،)8911وضعيت فرهنگزي اسزتان

حسينزاده ( )8936نيز در پژوهشي با عنوان «تبيزين نقزش

تهران را تحليزل كزرده اسزت .در ايزن پزژوهش بزا توجزه بزه

فضاهاي شهري در پيشگيري از وقوع جزرائم خشزن در شزهر

پژوهش هاي پيشين بهويژه ارزشهزا و نگزرشهزاي ايرانيزان،

اصفهان» نشان مي دهد توزيع فضايي جرائم خشن بين منزاطق

ارزش هاي تهراني ها و با توجه بزه پزژوهشهزاي دانشزگاهي،

مختلززف 85گانززۀ شززهر اصززفهان متفززاوت اسززت .در منززاطق

منززاطق 28گانززۀ تهززران بررسززي شززدهانززد .درنهايززت چنززين

حاشيهنشين و بافتهاي فرسوده شاهد افززايش وقزوع جزرائم

نتيجه گيري شده است كه ميزان بيمنزاكي (مزيتوانزد تزرس از

خشنايم .او ميان ميزان تزراكم جمعيزت و جزرائم خشزن نيزز
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رابطۀ مستقيمي ميبيند .مديريت و برنامهريزي شهري ،طراحي

والززي  )2011( 9در پززژوهش خززود بززا عنززوان «مسززائل

محيطي ،فضاهاي شهري و عوامزل اقتصزادي و اجتمزاعي بزه

اجتماعي شهري» اهميتيافتن مراكز حاشزيهنشزين شزهر و در

ترتيب بيشترين ت ثير را بر وقوع جرائم خشن دارند.

حاشيه قرارگرفتن مراكز شهرها (غلبۀ حاشيه بر متن) بهواسزطۀ

دهقزززاني و اكبزززرزاده ( )8936در پژوهشزززي بزززا عنزززوان

افزايش مهاجرت به حاشيههاي شهرها را بررسي كزرده اسزت.

«حاشيه نشيني همچون آپانديسزيت شزهري» بزه روش تحليزل

در اين پژوهش به نقش رفتار افراد ،تضعيف روابط خانوادگي،

ثانويه نشان مي دهد در سطح كالن صنعتي شزدن و مهزاجرت،

همسايگي و شبکههاي محلي در گسترش آسيبهاي اجتماعي

در سطح مياني برنامهريزي و بودجهريزي نادرست و در سطح

توجه شده است .او ماهيت آسيبهاي اجتماعي را در دو نقطۀ

خرد جستجو براي كزار و برخوردارنبزودن از مسزکن و رفزاه

حاشيه و مركز شزهر بررسزي كزرده و راهکارهزايي در حزوزۀ

اقتصادي از داليل شکل گيري و افزايش بي رويۀ حاشيهنشزيني

سياستگذاري و مديريت اين آسيبها ارائه داده است.

و آسيبهاي اجتماعي در شزهر اصزفهان بزودهانزد .او در ايزن

شاو و مکكي )2012( 7با جمعآوري مجموعهاي از دادهها

پژوهش درصدد است با ارائۀ راهکارهاي كاربردي به مزديران

و آمار دربارۀ مناطق خاص شزهري ازطريزق دادگزاه و پلزي

و سياست گذاران شهري كمک كند در برنامزهريززي و توزيزع

نشان ميدهند چنزين منزاطقي فرصزتهزاي مناسزبي را بزراي

عادالنۀ امکانات شهري موفقتر عمل كنند.

فعاليت هاي مجرمانه شامل خريد و فروش مواد مخدر ،امزوال

سامسززون و گززراوز )1989( 8بززا توجززه بززه دادههززاي

مسروقه ،مشروبات الکلي و ديگر رفتارهزاي منحرفانزه فزراهم

جمعآوريشزده در بريتانيزا بزيسزازماني اجتمزاعي را آزمزون

مي آورند كه اين رفتارها ت ثير بسززايي در الگوهزاي فکزري و

كردند .آنها براساس تحليل ثانويه ،شاخص محققسزاختهاي را

رفتاري كودكان ساكن در اين مناطق دارند.

براي اندازهگيري بيسزازماني اجتمزاعي طراحزي كردنزد .ايزن

رايززنواتززر )2016( 5در پژوهشززي كيفززي مسززائل فرهنگززي –

شاخص از اين موارد تشزکيل شزده بزود :پايگزاه اجتمزاعي -

اجتماعي عمدۀ شهري را با توجه به ديدگاههزاي مزديران شزهري

اقتصادي پايين ،مهاجرت ،تنوع نزژادي و شزهريشزدن .نتزايج

بررسي كرده است .براساس اين بررسي  48درصد از پاسزخگويان

پژوهش آنها نشان مي دهند اجتماعزات محلزي كزه پيونزدهاي

معتقدنززد امنيززت شززهري و جززرائم شززهري از مهززمتززرين مسززائل

اجتماعي قويتري دارنزد و كنتزرل غيررسزمي در آنهزا بيشزتر

شهرهاي امروزند و حفظ امنيت و كاهش جرائم شهري مهمتزرين

است ،ميزان آسيبها و جرائم كمتري دارند .ويلسون)2010( 2

اولويت برنامههاي مديران شهري در مديريت شهر است.

در بررسززي شززهري خززود بززا عنززوان «مززدل كلززي شززهري:
گذشتهنگزري و آينزدهنگزري» ،بزر محلزههزاي آسزيبخيزز و

چارچوب نظری

جرم خيز متمركز شده و به اين نتيجه رسيده اسزت كزه چنزين

از نخستين بررسي ها دربارۀ آسيب ها و مسائل شزهري بزه

محلههاي ازنظر بومشناختي دچار انزواي اجتماعي شزدهانزد و

مکتب شزيکاگو و پژوهشزگران برجسزتۀ آن برمزي گزردد.

بهصورت برش هاي معيزوب جمعيتزي درآمزده انزد .در نتيجزۀ

شيکاگو در عرض شصت سال با توجه به رشد اقتصادي،

چنين اتفاقاتي ،ميزان رشد جرائم به شکل عنانگسزيختهاي در

صنعتي و در پي آن مهزاجرت گسزترده از يزک روسزتاي

اين مناطق افزايش يافته است.

چندخانواري به يک كالن شهر چنزدميليوني تبزديل شزده
3
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1
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تيپولوژي مناطق  85گانۀ شهري اصفهان با ت كيد بر آسيبهاي اجتماعي محلههاي فوق بدخيم

بود .اين امر ضرورت بررسي ايزن شزهر و تبزديل آن بزه

محلههزاي طزوقچي و مفزتآبزاد (كولزهپارچزه) و در حزوالي

آزمايشگاه بزری اجتماعي را براي جامعه شناسان و ديگزر

گورستان تختفوالد و در جنوبشرقي اصفهان نمايزان شزد و

پژوهشگران فراهم كرد  .براساس ديدگاه مکتب شزيکاگو،

رفته رفته با توسعۀ صنايع و تشديد نياز به كزارگران صزنعتي و

هر منطقۀ شهري ايفاگر نقش و كارويژۀ خاصزي اسزت و

بهويژه بعد از پايهگذاري صنعت ذوبآهزن در سزال  8976در

مناطقي وجود دارند كه توليدكنندۀ مسائل شهري اند  .ايزن

مجاورت اصفهان رو به فزوني گذاشت و مناطقي مانند صحرا

مسائل شهري پيوند نزديکي با حاشيه نشيني پيدا كرده انزد

روغن و دستگرد در غرب اصفهان ،مفتآباد در جنوبشزرقي،

( اميري و همکاران .)822 :8932 ،حضور پژوهشگران در ميدان

مسير جادۀ زينبيزه در شزمالشزرقي ،روسزتاهاي شزمال شزهر

و بررسي هاي عميزق و مشزاهدات گسزترده در شزيکاگو،

اصفهان و مزارع و روستاهاي غربي يعني كنار جادۀ ذوبآهزن

ديدگاه هاي نظري غني را براي تحليل آسيب هزا و جزرائم

را در بر گرفت (انصاري و جواهري.)778 :8943 ،

شهري به وجود آورد  .شهر اصفهان نيز در يک صزد سزال

شکل گيري اين پديده مسائل متعددي را با خود بزههمزراه

اخير از جمعيتي  18هزار نفري به بالغ بر دو ميليون نفزر

داشت كه تنها به مناطق حاشيهنشين محدود نمي شود و بر كل

رسيده است ( آمارنامزۀ شزهر اصزفهان .)8935 ،سزير تزاريخي

يک شهر ت ثير ميگذارد .به طزوري كزه پيامزد آن بزروز انزواع

تحول شهر اصفهان نشان مي دهد در سال  8997تعداد 83

ناهنجاري در زمينۀ شهرنشيني است .اشتفال افراد حاشيهنشزين

هستۀ روستايي پراكنده وجود داشته است كه هيج پيوند و

در مشززاغل غيررسززمي و كززاذب ،وجززود سززاختوسززازهاي

ارتباطي با يکزديگر نداشزته انزد  .از سزال هزاي  72تزا 52

غيرمجاز ،ناتواني شهرداريها براي ارائزۀ خزدمات مناسزب در

مراحل توسعۀ تاريخي سبب رش د هسته هاي روستايي شده

اين مناطق ،آلودگي محيط زيست ،اثرات نزامطلوب فرهنگزي،

و هسته هاي جديزد شزهري نيمزه شزهري نيزز در اطزراف

اقتصادي ،اجتماعي و سياسي اين مناطق بر كل سيستم شزهري

از انقالب نيز با افزايش

و افزايش جرم و انحرافات در اين مناطق ،همگي ازجمله آثزار

شتاب شهرنشيني و صنعتي شدن فرايند تفييزرات افززايش

مخرب و مضر حاشيه نشيني ،چه روي ساكنان آن مناطق و چه

يافته است ( بازنگري طر تفصيلي مناطق  85گانه .)7 :8919 ،قبل

روي ديگر افراد سزاكن در ايزن شزهر اسزت .در ايزن منزاطق،

از صنعتي شدن اصفهان فعاليزت هزاي توليزدي در منزاطق

اغتشاش كالبزدي و بزيهزويتي فضزايي ملمزوس يزا در حزال

روستايي متمركز بودند  .كشاورزي فعاليزت اصزلي بزود و

آشکارشدن است .جمعيزت ايزن منزاطق از سزه گزروه عمزده

كشاورزان قسمت اصلي نيروي كار را تشکيل مزي دادنزد .

تشکيل شده است :افزراد مهزاجر غيربزومي (غيرمزاهر) ،افزراد

در عين حال ،جمعيت شهر كم بود و بسزياري از سزاكنان

كمدرآمد بومي شهري و افرادي كه بومي محل فعلزيانزد و بزا

آن پايگاه شفلي چشمگيري نداشتند  .با ورود صنايع جديد

وجود تمايل زياد به ترک محله ،بيشتر بهدليل نداشتن توانزايي

به اصفهان ،تمامي اين ابعزاد دگرگزون شزدند و نيز از بزه

مالي ،امکان ترک محله و اسکان در محلۀ ديگزري از شزهر را

نيروي كار را در اين شهر افزايش دادند و به اين ترتيزب

ندارند .در كنزار ايزن مزوارد بزيميلزي سزرمايهداران و بخزش

مهاجرت گسترده اي آغاز شد ( زاهدزاهداني.)84 :8963 ،

خصوصي به سزرمايهگزذاري در ايزن محلزههزا و نزاچيزبودن

اصفهان به وجود آمده است  .پ

به معناي دقيقتر ،تاريخ حاشيهنشيني اصزفهان همزمزان بزا

سرمايه گذاري بخزش دولتزي ،سزبب شزدتگزرفتن تزدريجي

نهضت صنايع نساجي در اصفهان از اواسزط دورۀ پهلزوي اول

ناهنجاري هاي كالبدي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگزي نسزبت

آغززاز شززد .در آن زمززان حاشززيهنشززيني كززارگران نسززاجي در

به ساير مناطق شهري شده است (خوبآيند .)24 :8917 ،براساس
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اطالعات اسنادي ،منزاطق حاشزيهنشزين اصزفهان تقريبزاً 8/98

سازمانزدايي اجتماعي دربارۀ مهزاجران معتقدنزد از آنجزا كزه

برابر بيشتر از ساير مناطق شهر اصفهان مهاجر غيربومي جذب

مهاجران پيوندهاي حياتي خود را با چارچوب هاي اجتماعي و

كرده اند كه اين موضوع بسيار مهم است (امزانپزور.)279 :8938 ،

مل زي خززود از دسززت دادهانززد ،دچززار سززردرگمي و مسززتعد

ازسويي ،نزديزک بزه  58درصزد ( )%76/1از مهزاجرتهزا بزه

انحرافات اجتمزاعي و غزرق در فقزر و تنگدسزتي مزيشزوند.

اصفهان تبعي است؛ يعني اعضاي خانواده به پيروي از افزرادي

پژوهش هاي آنها نشان ميدهند در مرحلزۀ نخسزت نسزل اول

مهاجرت كردهاند كه بزراي يزافتن شزفل و ادامزۀ تحصزيل بزه

مهاجران با ازدستدادن ريشه هزاي اخالقزي و تکيزهگزاه هزاي

كالنشهر اصفهان )8937 ،كزه ايزن امزر در

اجتماعي خود بهشدت ضزربه مزيخورنزد و دچزار بزيثبزاتي

آسيب ديدن كل خانواده و بروز آسيبهاي اجتماعي بيشزتر در

شخصيتي و انحرافات اجتمزاعي مزيشزوند و نسزل دوم آنهزا

اصفهان آمدهاند

(اطل

خردهفرهنگ هاي مختلفي را تشکيل

اين مناطق نقش مهمي داشته است.

ميدهند (به نقل از فکزوهي،

افراد مهاجر و گروههاي كمدرآمد شهري ،بهدليزل نداشزتن

 .)812 :8919در محلززههززاي حاشززيهنشززين ميزززان جززرائم و

يا پايين بودن مهزارت و تخصصشزان ،يزا در مشزاغل مزوقتي،

بزهکززاريهززا بززهدليززل تززراكم بززاالي جمعيززت ،فقززر فزاينززده،

حاشيهاي و كاذب جذب ميشوند يا به دسزتۀ بززری بيکزاران

شکستگي ساختارها ،ايجاد گسست هزاي اجتمزاعي ،تضزعيف

شهري ميپيوندنزد .ايزن مسزلله ايجادكننزدۀ نزوع جديزدي از

پيوند هاي اجتماعي و رهايي افزراد از فشزار افکزار عمزومي و

نابرابري اقتصادي – اجتماعي است .تقريباً حدود يزکسزوم از

كنترل رسمي ،باال ارزيابي ميشود .درواقزع ،نسزبت معنزاداري

جمعيت هر شهر در منازل اجارهاي زندگي مزيكننزد كزه ايزن

بززين حاشززيهنشززيني سززکونتگاههززاي غيررسززمي بززا جززرم و

Yap

آسيبهاي اجتماعي وجود دارد و مناطق حاشيهنشين بزهمنزلزۀ

 .)Kioe,در اصفهان پايينبودن اجارهبهاي مسزکن در

جزيرههاي آسيبزاي شهري ،از منابع اصلي جرم و بزهکزاري

مناطق فقيرنشين يکي از داليل افراد مهاجر و كمدرآمد شزهري

به شمار ميآيند .مناطق حاشيهنشين بهدليزل شزرايط محيطزي،

براي تمايل به اسکان در اين مناطق بوده است .كيفيت مسزاكن

وجود عناصر نامساعد و بافت ناهمگون اجتمزاعي و فرهنگزي

در مناطق حاشيهنشين اصفهان ،در بيشتر مواقع نامناسب اسزت

از جرمخيزترين مناطق شهري محسوب ميشوند.

جمعيت هر سال با افزايش قيمتها روبزهرو مزيشزوند (
2002: 21

و هرچه مسافت آنها از شهر دورتر شود ،سطح كيفي خانهها و
8

سبک متوسط زندگي كاهش مييابد .نکتۀ مهم ايزن اسزت كزه

بیسازمانی اجتماعی

حدود نيمي از ساكنان اين منطقه يعنزي  75/9درصزد از آنزان

مهمترين ديگاههاي نظري معاصر دربزارۀ آسزيبهزا و مسزائل

منزل مسکوني شخصي دارند كه نشاندهندۀ ارزانزي زمزين يزا

شهري ،مکان را هستۀ اصلي تبيين در نظزر گرفتزهانزد .شزاو و

مسکن در منطقۀ مطالعهشده نسبت به ساير نقاد شهري است.

مکكي ( )2012با ت كيد و تمركز بر خصوصيات محل به جاي

ازلحا زيربناي مسکوني بين افزراد پاسزخگو  44/8درصزد از

خصوصيات مجرمزان و بزهکزاران ،تفييراتزي اساسزي در ايزن

(امزانپزور،

حوزه ايجاد و اينگونه مطالعات را به زمينزههزاي اجتمزاعي آن

 .)8938ويلسون ( )2010نيز معتقد است وجود اشتفالهايي بزا

مرتبط كردند .آنها در بررسي خود به اين نتيجزه رسزيدند كزه

مهارت پايين و مهاجرت هزاي پزيدرپزي كزارگران كزمدرآمزد

افراد اجتماعاتي كه دچار بيسازماني اجتمزاعيانزد ،در تحقزق

پيامززدهاي فرهنگ زي ،اقتصززادي و بززومشززناختي بززراي چن زين

ارزش هاي مشترک ناتوانانزد و در نتيجزه نمزيتواننزد كنتزرل

و زنانيسکي با ارائۀ دو مفهوم نااميدي و

1

آنها در خانههاي  58-888متزري زنزدگي مزيكننزد

شهرهايي دارد .تام

Social disorganization
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اجتماعي مؤثري بر اجتماع حاكم كنند .در مقابل ،اجتماعي كزه

ميان افراد اجتماع؛  -2پيوستگي :پيونزدهاي قزوي ميزان افزراد

سازمان اجتمزاعي الزم را دارد در برابزر آسزيبهزا و جزرائم،

اجتماع؛  -9يکپزارچگي :تعزامالت قزوي ميزان افزراد سزاكن.

كنترل هاي مؤثري دارد .آنها مهزم تزرين ويژگزيهزاي سزازمان

الگوي نهايي بيسازماني اجتماعي از اين قرار است:

اجتماعي را موارد زير ميدانند -8 :انسجام :اجماع دروني بزاال
ويژگيهاي محله هاي شهري

پيوندهاي اجتماعي

كنترل اجتماعي غيررسمي

آسيبهزا

و جرائم شهري (.)Kubrin & Wo, 2016: 122-123
 )2012:بزززا بررسزززي دربزززارۀ

جمعيتشناختي همچون سن ،بعد خزانوار ،تزراكم جمعيزت و

شزززاو و مزززکكزززي

(18

خردهفرهنگ هاي محله ها پي بردند كه مناطق شهري با پايگزاه

محل سکونت بر بيسازماني اجتماعي ت ثير دارد .آنها معتقدنزد

اقتصززادي پززايين ،بززيش از آنکززه منسززجم و يکپارچززه باشززند،

محيط فيزيکي شهر با الگوهاي فرهنگي  -اجتماعي ،جمعيزت

بهشدت ازنظر هنجاري و رفتاري متنزوعانزد .جوانزان در ايزن

اجتماعي و شهرنشيني در هم تنيده است .استارک نيز سه جنبۀ

مناطق بيش از آنکه در معزرض الگوهزاي هنجزاري قزانوني و

ساختار شهري را از مؤلفه هاي پيشبينيكنندۀ ارتکاب جزرم و

استاندارد باشند با الگوهاي غيرقانوني روبهرو هستند .در چنين

بروز آسيب هاي اجتماعي دانسته است كه عبارتاند از :تراكم،

اجتماعاتي ،كودكان نيزز در معزرض جزرائم بزرگسزاالن قزرار

فقر و كاربري مختلط كه منظور از آن وجود اقامتگاه ،صنايع و

ميگيرنزد و از همزان كزودكي رفتارهزاي غيرقزانوني را بزازي

فروشگاه در يک مکان است (به نقل از خطيبزاده.)9 :8932 ،

ميكنند و مي آموزند؛ البته كرادا و همکاران )2008( 8معتقدنزد

از داليل عمدۀ آسيبخيزي مناطق شهري اصزفهان ،تزراكم

هر اندازه طرد اجتماعي محلهها و مناطق شهري نسبت به متن

فروشي بيشازحد است .در طول سالهاي اخيزر بززریتزرين

شهر افزايش يابد ،فارغ از پيوندهاي اجتماعي ميان افراد ساكن

خيانت به كالنشهرهاي كشور ازجمله اصفهان همين امر بزوده

در اين مناطق ،ميززان آسزيبهزا و جزرائم اجتمزاعي افززايش

است .همان طور كه گفته شد ،محلههاي جرمخيزز و آسزيبزا

خواهد داشت .به عبارت ديگر ،وجود شبکۀ اجتماعي فشزرده

باالترين ميزان تراكم جمعيتي را دارند .نسبت مسزتقيمي ميزان

ميان افراد ساكن در محله اگرچه شرد الزم است ،كافي نيست

تعداد طبقزات سزاختماني در محلزههزا و آسزيبهزا و جزرائم

و شمول يا طرد اين مناطق از متن شهر اهميت زيادي دارد.

موجود در آن محله وجود دارد .در سال  1972اسزکار نيزومن

پژوهشگران مکتب شيکاگو در پژوهش هاي خود بزه ايزن

در پاسخ به اين پرسش كه آيا احزدا

سزاختمانهزاي مرتفزع

نتيجه رسيدند كه مشکالت اجتمزاعي شزهر شزيکاگو بزهدليزل

سبب شايعشدن جرم ميشود يا خيزر ،دربزارۀ پزروژۀ مسزکن

الگوهاي كنترلنشدۀ مهاجرت و ايجزاد منزاطق آسزيبخيزنزد.

عمومي نيويورک مطالعه كرد و آن را با ساختمانهايي مقايسزه

افراد بزه اجبزار كنزار يکزديگر قزرار گرفتزهانزد و هزمزيسزتي

كرد كه ساكنان مشابه اما طراحي متفاوتي داشتند .نيومن نشزان

بيمارگونهاي دارند .تمركز در اين مناطق ناشي از بزيسزازماني

داد ميزان جرم در ساختمان هاي بلند و معموالً بزيش از شزش

اجتماعي است كزه نشزاندهنزدۀ ناهمزاهنگي ميزان فرهنزگ و

طبقه بيشتر از ساختمانهاي كمتر از شش طبقزه اسزت .گززارۀ

ساخت اجتماعي است (نصيري .)16 :8912 ،ازنظزر پژوهشزگران

اصلي نيومن اين بود كه هرچه ساختمان بلنزدتر باشزد ،ميززان

مکتززب شززيکاگو همچززون پززارک و بززرگ  ،فهززم عوامززل

جززرم بيشززتر اسززت (بززه نقززل از مشززوني  .)238 ،8935 ،نتززايج

Cerdá et al.

1
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نيز نشان ميدهند مالکزان خانزههزا بيشزتر از اجزارهنشزينهزا،

اصفهان (مناطق  89 ،88 ،4و  )85را نميتوان بهطور كامزل در

صاحبان خانههاي وياليي بيشتر از آپارتماننشينهزا و سزاكنان

يکي از تيپهاي باال قرار داد و تنها بخشهايي از آنهزا در هزر

محلههاي كمتراكم جمعيتزي بزيش از نقزاد پرتزراكم از محزل

يک تيپها قرار ميگيرند

2

سکونتشان رضايت دارند .نزاامنتزرين نقزاد شزهري اصزفهان
پرتراكمترين نقاد اين شهر به شمار ميآينزد .بزهلحزا ميززان

تیپ نخست :منطقۀ تاریخی (منطقۀ  5و )3

جرائم خشن نيز مناطق پرتراكم ،بزاالترين ميززان جزرائم را در

در اين تيزپ محلزي ،نزابتزرين ويژگزيهزاي شخصزيت

مناطق 85گانۀ شهري اصفهان دارنزد و برخزي نقزاد بزهمنزلزۀ

اصفهانيها را ميتوان يافت .با وجود تفييزرات زيزادي كزه در

كانون هاي جرمخيز شهر شناخته شدهاند (حسينزاده.)89 :8936 ،

شهر اصفهان و ازجمله در اين منطقه رخ داده است ،همچنزان

به باور اوالک )1978: 535( 8مجموعه عوامل يادشزده ،در چنزد

قويترين بافت سنتي اصزفهان در بخزشهزايي از ايزن منطقزۀ

دهۀ گذشته سزبب ايجزاد و تشزديد محلزههزاي پرجمعيزت و

تاريخي قرار گرفته است .منطقۀ تاريخي اصزفهان را مزيتزوان

كثيف شهري ،تراكم جمعيتزي زيزاد و آسزيب هزاي اجتمزاعي

ستون فقرات شهر دانست و براي فهم شهر ازنظر انسانشناسي

متعدد در كشورهاي در حال توسعه شده است.

و اليه برداري از نظام شخصيتي شزهروند اصزفهاني ،بکرتزرين
منطقۀ شزهر بزه شزمار مزيآيزد .درواقزع ،منزاطق ديگزر شزهر

تیپشناسی مناطق 51گانۀ شهری اصفهان

پرورش يافتۀ اين منطقه به شمار مي آيند و ژن غالزب در شزهر

قبل از شناسايي و بررسي محلههاي فوق بدخيم و آسيبهزاي

اصفهان در اين منطقه ريشه دوانده است.

اجتمززاعي مززرتبط بززا آنهززا ،الزم اسززت چنززين محلززههززايي در

بيش از  38درصد از مردم منطقه ابراز كردهاند كه در محلۀ

تصويري بزریتر و بستري وسيعتر بررسي شوند .بزا بررسزي

مسکوني خود احساس آرامش و امنيزت دارنزد 51 .درصزد از

منززاطق 85گانززۀ شززهر اصززفهان و توصززيف وضززع موجززود

ساكنان منطقه مالک 25 ،درصد از آنها اجارهنشين و  89درصد

آسيب هاي اجتماعي و ويژگي هاي مشترک اجتماعي ،تزاريخي

در خانۀ پدري ساكنانزد .تزراكم جمعيزت آن  35نفزر در هزر

و كالبدي آن مانند :پايگاه اجتماعي  -اقتصادي (با توجه به سه

هکتار است 32 .درصد باسوادند و  78درصد تحصيالت عالي

شززاخص تحصززيالت ،درآمززد و شززفل) ،ميزززان برخززورداري

دارند 14 .درصزد شزاغل و 84درصزد مهاجرنزد 4 .درصزد از

فرهنگي و اجتماعي (تعداد مراكز فرهنگي ،تجزاري ،علمزي و

طالقهاي شهر در اين منطقه قرار دارد كه با ايزن احتسزاب از

مراكزززز دولتزززي) ،پيشزززينۀ شزززهري و روسزززتايي (بزززومي و

ميان شش تيپ مناطق شهري اصفهان رتبۀ پنجم طالق را دارد.

غيربومي بودن ،ميزان مهاجرت) ،مي توان شزش تيزپ مختلزف
مناطق شهري را شناسايي كرد كه عبارتاند از :منطقۀ تزاريخي

 -2منطقهبندي فعلي شهرهاي ايران ازجمله اصفهان براساس محلههاي قديمي و

(مناطق  8و ،)9مناطق حاشيه نشين روستايي كه شهري شدهاند

ويژگيهاي عمراني انجام شده است؛ اما تيپبندي حاضر براي نخستين بار و با توجه به

(منززاطق  3 ،2و  ،)88منطقززۀ مززدرن (منززاطق  5و  ،)6منطقززۀ

ويژگيهاي همگن فرهنگي  -اجتماعي ترسيم شده است .اين تيپبندي جديد ،احتماالً
ميتواند پايهاي براي پژوهشگران اجتماعي به شمار آيد تا در آينده و با توسعۀ اين الگو،

جانشززيني (منطقززۀ  ،)1منطقززۀ مركزززي (منطقززۀ  ،)7منززاطق

تحليلهاي مرتبطتري دربارۀ آسيبها و مسائل اجتماعي شهر ارائه دهند.

حاشيهنشين مهزاجر و محلزههزاي فزوق بزدخيم كزه بيشزتردر

.براي پيشگيري از تکرار بيشازحد ارجاعدهي مطالب اين قسمت از آوردن برخي

بخشهاي شزرق و شزمالشزرق اصزفهان متمركزز و در حزال
گسترش اند .در اين ميان طبيعي است كه برخي مناطق شزهري

ارجاعها خودداري شده است؛ اما توضيح اين نکته الزم است كه مطالب اين بخش
برگرفته از منابع و اسنادي همچون آمارنامۀ شهر اصفهان ( ،)8935اطل

كالنشهر

اصفهان ( ،)8937تحليلي بر ميزان برخورداري فرهنگي اجتماعي محالت شهر
اصفهان ( ،)8935شناسنامۀ فرهنگي – اجتماعي محالت شهر اصفهان ( )8937و

Ulack

1

نظرسنجي احياي هويت محلي شهروندان اصفهاني ( )8938است.
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تيپولوژي مناطق  85گانۀ شهري اصفهان با ت كيد بر آسيبهاي اجتماعي محلههاي فوق بدخيم

بهلحا پايگاه اجتماعي و اقتصادي دو محله متوسط روبهپايين

در اين منطقه از شهر ساكنانزد .بزيش از  18درصزد از اهزالي

و بقيۀ محلهها متوسط روبهباال هستند .بيشترين بافت فرسزودۀ

منطقه گفته اند ميان هممحلهايهاي خود اقوام و خويشاونداني

تاريخي در اين منطقه قزرار دارد 42 .درصزد از مزردم منطقزه

دارند .منطقۀ غرب بومي ترين منطقۀ شهري اصفهان اسزت .در

گزارش كرده اند كه از دخالزت همسزايگان در امزور شخصزي

حالي كه ميانگين افراد مهاجر ساكن شهر اصفهان بزيش از 98

خود ناراضياند و اين رقم بيشترين ميزان ميان مناطق مختلزف

درصد اسزت ،كمتزر از  88درصزد از جمعيزت منطقزۀ غزرب

شهر اصفهان است .جمعيت غالب آن سالمندان اند و نسل هاي

اصفهان ،مهاجر است و باالي  38درصد بومياند .منطقزۀ  2بزا

جوانتر به مناطق ديگر بهويژه منطقۀ مدرن ( 5و  )6مهزاجرت

 19درصد بومي ،منطقۀ  3با  37درصد بزومي و منطقزۀ  88بزا

كردهاند .اين منطقه به نوعي دچار بيماري كچلزي شزده اسزت؛

 36درصد مردم بومي به ترتيب كمتزرين ميززان مهزاجر را در

يعني از جميت تهي شده و افراد آن به مناطق مجاور مهاجرت

خود جاي دادهاند.

كززردهانززد؛ البتززه نسززبت پززايين جمعي زت جززوان بززه جمعي زت

در اين منطقه ميزان طزالق دو درصزد اسزت كزه بزا ايزن

سالخورده سبب شده است ميزان آسيبهاي اجتماعي كمتزر از

احتساب از ميان شش تيپ مناطق شهري اصفهان پزايينتزرين

مناطقي باشد كه نسبت جوانان بيشتري دارد.

رتبه يعني رتبۀ ششم را دارد و درواقع ،كمتزرين ميززان طزالق
شهر را به خود اختصزاص داده اسزت .محلزه هزاي جروكزان،

تیپ دو :منطقۀ شهری – روستایی اصفهان

بابوكان جنوبي كمترين و محلۀ بهزارانچي و ليمجيزر بيشزترين

مناطق  9 ،2و( 55منطقۀ غرب اصفهان)

ميزان طالق را دارند.

اگر مناطق شهري اصفهان را براساس متفيزر مهزاجرت بزه دو

اين منطقه با نزديک به دويست و پنج هزار نفزر جمعيزت،

بخش مناطق مهاجرپذير و مهاجرفرست تقسيم كنزيم ،منزاطق

كمترين جمعيزت را در شزهر اصزفهان دارد .همچنزين منطقزۀ

غرب اصفهان بهجز برخي نقاد (محلههاي زهران و نزاژوان)،

غرب اصفهان كمترين تراكم را در شهر اصفهان دارد .هزر سزه

بهدليل نداشتن اجازه براي تفيير كاربري زمينهاي كشزاورزي

منطقه روي هم رفته  88درصزد از جمعيزت شزهر را تشزکيل

و نبود مراكزز خريزد و تجزاري و بزهطزور كلزي پزايينبزودن

ميدهند؛ اما  84درصد از مساحت شزهر را در بزر مزيگيرنزد.

جذابيت هاي شهري ،مناطقي مهاجرفرست به شمار مزيآينزد.

آشکار است اين نسبت جمعيت منطقه نسبت به مسزاحت آن،

تاحدودي منطقزۀ  3و بزهويزژه منزاطق  2و  88محزرومتزرين

نشاندهندۀ ميزان پايين تراكم جمعيت در اين منطقه است.

مناطق در زيرساخت هزاي فرهنگزي همچزون مراكزز خريزد،

در برخي محلههاي اين منطقه ماننزد دهنزو اگرچزه ميززان

تلزاتر شزهرند (نزوراني و

بافت هاي فرسوده و كوچه هزاي تنزگ و باريزک زيزاد اسزت،

ستاري .)59 :8936 ،بيشتر افزراد بزهويزژه جوانزان بزراي كزار و

تراكم جمعيت پايين ،بوميبودن منطقه و درنتيجزه قزويبزودن

زندگي بهتر به مناطق ديگر و حتي شهرهاي پيرامزوني ماننزد

انسجام محلي سبب شده است برخالف منطقۀ  87آسيبهزاي

خمينيشهر و نجفآباد مهاجرت كردهاند.

اجتماعي رواج زيادي پيدا نکنند .محلۀ دهنو پرجمعيزتتزرين

هتلها ،پاركينگ و سالنهاي سينما و

به همين دليل ،منطقۀ غزرب اصزفهان همچنزان نسزبت بزه
مناطق ديگر تاحدودي دستنخورده و بکزر بزاقي مانزده و در
معرض مهاجرت گسترده و صنعتيشدن بيرويه قزرار نگرفتزه
است .همين امر سبب شده است ميزان جزرائم و آسزيبهزاي
اجتماعي كمتري نيز داشته باشد .بيشترين ميزان اقوام وآشنايان

محلۀ منطقه است .دهنزو بزا  35درصزد افزراد بزومي ،يکزي از
بوميترين محلههاي اصفهان است.
بهجز محلۀ زهران و ناژوان ،بقيۀ محلهها پايگزاه اجتمزاعي
– اقتصادي متوسزط روبزهپزايين دارنزد .پزژوهش حسزينزاده
( )8936نشان ميدهد منطقۀ غرب اصفهان پزايينتزرين ميززان
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جرائم خشن را دارد و از امنترين مناطق شهر به شمار ميآيد.

براي مناطق ديگر اصفهان دانست كه سرريز جمعيتي شهر در
آنها صورت ميگيرد .منطقۀ  ،1با نزديک به دويست و شصت

تیپ سه :منطقۀ مدرن (مناطق  1و )6

هزار نفر جمعيت ،پرجمعيتترين منطقزۀ اصزفهان بزه شزمار

رشديافتهترين مناطق شهري اصزفهان ،منزاطق  5و  6هسزتند.

ميآيد .اين منطقه با  89درصد طالق رتبۀ نخسزت طزالق را

تقريباً بهجز چند محله (دنارت ،ردان ،همتآباد ،تختفوالد و

در شززهر دارد .محلززههززاي ميرعمززاد ،شززهريار ،بهارسززتان و

فيزيدان) تمام محله هزاي واقزع در ايزن منطقزه جززط منزاطق

محمودآبزاد كمتزرين ميززان طززالق و آهنگزران و ملزکشززهر

متوسززط روبززهبززاال بززه شززمار مززيآينززد .بيشززترين تمركززز

بيشترين ميزان طالق را دارنزد 4 .محلزه پايگزاه اجتمزاعي –

زيرساخت هزاي فرهنگزي و اقتصزادي شزهر در كنزار منطقزۀ

اقتصاي متوسط روبزهپزايين دارنزد و بقيزۀ محلزههزا متوسزط

(نزوراني و سزتاري،

روبهباال هستند .تقريباً  43درصد از مردم منطقه ابراز كردهانزد

 .)59 :8936به همين دليل منطقۀ  5مهمانپذير اصفهان معرفزي

كه در محلۀ مسکوني خود احساس آرامش و امنيت دارند؛ اما

شده و اين برند در جذب و حفزظ سزرمايههزاي فرهنگزي و

بيش از  48درصد از مردم احساس خزوبي نسزبت بزه محلزۀ

اقتصادي اهميت زيادي داشته است.

خود ندارند .اين ميزان احساس منفي بيشترين ميزان احساس

تاريخي در مناطق  5و  6قرار گرفتزه اسزت

منطقۀ  5با صد و هفتاد و شش هززار نفزر جمعيزت و 87

نارضايتي ميان مناطق شهري اصفهان است.

محله ،يک از مناطق پرجمعيت و با تراكم باال به شمار ميآيزد.

منطقۀ  82با نزديک به صد و چهل هزار نفر جمعيت و 88

اين منطقه با  3درصد طالق رتبۀ دوم را ميان شش تيپ مناطق

محله رتبۀ ششم پرجمعيتترين منطقزه را دارد .ايزن منطقزه 4

از منطقزۀ

درصد از سهم جمعيت شهر و  4درصد از مساحت شهر را به

جانشيني ( )1بيشزترين ميززان طزالق در ايزن منطقزه رخ داده

خود اختصزاص داده اسزت و بزا ايزن احتسزاب بززریتزرين

است .محله هاي فيزيدان و حسين آبزاد كمتزرين و محلزههزاي

مساحت شهر را دارد .تراكم جمعيزت آن نيزز  15نفزر در هزر

وحيد و سعادتآباد بيشترين آمار طالق را دارند .با وجود همۀ

هکتار است 39 .درصد از ساكنان ايزن منطقزه باسزوادند و 98

اينها ،پايگاه اجتماعي و اقتصادي باال و تمركز زيرساختهزاي

درصد از آنها تحصيالت عالي دارند 17 .درصزد شزاغلانزد و

فرهنگي و اقتصزادي سزبب شزده اسزت بزرخالف منطقزۀ 87

نزديک به  78درصد ساكنان آن افراد غيربومي و مهاجرند .اين

محله هاي فوق بدخيم متعزدد در آن شزکل نگيزرد .تقريبزاً 38

منطقه پ

از منطقۀ  87بيشترين تعداد محلههاي فوق بزدخيم

درصد از مردم منطقه ابراز كردهاند كه در محلۀ مسکوني خزود

و آسيبهاي اجتمزاعي را در خزود جزاي داده اسزت .در ايزن

احسززاس آرامززش و امنيززت دارنززد 11 .درصززد از مززردم بيززان

منطقه  58درصد مردم گزارش كردهاند كه حاضزرند در اولزين

كردهاند كه احساس خوبي نسبت به محلۀ خزود دارنزد و ايزن

فرصت بهدليل مشزکالت موجزود در محلزهشزان ،آن را تزرک

درصد باالترين ميزان احساس مثبزت نسزبت بزه محلزه ،ميزان

كنند .به احتمال زياد وجود صنايع آالينزدۀ پزر سزر و صزدا از

مناطق 85گانۀ شهر اصفهان است (يوسفي.)828 :8939 ،

داليل اصلي اين امر است.

شهري اصفهان به خود اختصزاص مزيدهزد و پز

تیپ چهار :منطقۀ جانشینی (مناطق  8و )52

تیپ پنج :منطقۀ مرکزی (منطقۀ )4

اگر به رشد جمعيت مناطق مختلف شهري اصفهان دقت شود

تيپ ايدهآل اين منطقه ،منطقۀ  7شهر اصفهان است .بخشهايي

بيشترين رشزد جمعيزت را منطقزۀ  1و بخشزي از منطقزۀ 82

از منطقۀ ( 88نيمۀ غربي) نيز جزط اين منطقه به شمار ميآينزد.

داشتهاند .به همين دليل اين مناطق را ميتوان مناطق جانشيني

عمدۀ ساكنان اين منطقه افراد طبقۀ متوسط شهرياند .منطقزۀ 7
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با تقريباً صد و سي هزار نفر جمعيت و  84محلزه رتبزۀ هفزتم

نشان ميدهد تنها سزاكنان منطقزۀ  87بزا  21درصزد موافقزت،

پرجمعيتترين منطقه است .هفت درصزد از جمعيزت شزهر و

كمترين ميزان امنيت را گززارش كزردهانزد .كمتزرين احسزاس

تقريباً شش درصد از مساحت شهر را دارد .تراكم جمعيزت آن

رضايت دربارۀ مطلوب بودن محله (آيا محلۀ ما انتظاراتمزان از

 888نفر در هر هکتار است 32 .درصد از سزاكنان ايزن منطقزه

يک محلۀ مطلوب را برآورده ميكند يا نه؟) نيز بزه منطقزۀ 87

باسوادند و  78درصد تحصيالت عالي دارند 16 .درصد شزاغل

بازميگردد كه تنها  77درصد از پاسخدهندگان بزا ايزن گززاره

و  26درصد مهاجرند .بزا  1درصزد از طزالقهزاي شزهر رتبزۀ

موافق بودهانزد .بزهلحزا ميززان جزرائم خشزن نيزز پزژوهش

چهارم را ميان شش تيپ منطقهاي اصفهان دارد .محلۀ پينزارت
كمترين ميزان طالق و محلۀ ركنالدوله باالترين ميزان طالق را
دارد 6 .محله پايگاه اجتماعي – اقتصزادي متوسزط روبزهپزايين
دارند و بقيۀ محلهها متوسط روبهباال هستند .تقريبزاً  11درصزد
از مردم منطقزه ابزراز كزردهانزد كزه در محلزۀ مسزکوني خزود
احساس آرامش و امنيت دارند.
تیپ ششش :منطقشۀ حاششیهنششی غیربشومی (ششما و
شما شرق اصفهان)
تيپ ايده آل اين منطقه ،منطقۀ  87است كه با صد و هشتاد
هزار نفر جمعيت و  82محله سومين منطقۀ پرجمعيت اصفهان
اسززت .تززراكم جمعيززت در آن  841نفززر در هکتززار اسززت و
بيشززترين تززراكم جمعيززت در اصززفهان را دارد 11 .درصززد از
ساكنان آن شاغل و  82درصد بيکارند 54 .درصد بومي و بقيه
مهاجرند .با بيش از  1درصد طالق رتبزۀ سزوم را ميزان شزش
تيپ مناطق شهري اصفهان دارد .نزديک به  98درصد از مزردم
ابراز كردهاند احساس آرامش و امنيت در محلۀ خود ندارنزد و
اين ميزان از احساس ناامني باالترين ميزان در منزاطق شزهري
اصفهان است .به عبارتي ،منطقۀ  87ناامن ترين منطقزۀ شزهري
اصزفهان بززهلحززا نززاامني روانزي اسززت 72 .درصززد از مززردم
احساس خوبي نسبت به محلۀ خود ندارند .بيشترين نارضايتي
مردم منطقۀ  87به كثيفي معابر ،تجمع زبالزه و آشزفال ،وجزود
معتادان و خريد و فروش مواد مخزدر بزازمزيگزردد .بررسزي
پاسخهاي مردم مناطق مختلف شهر اصفهان به اين پرسش كزه
آيا در محلۀ خود زندگي همراه با آرامش و امنيت داريد يا نزه،

حسينزاده ( )88 :8936منطقۀ  87را يکي از كانونهاي جرمخيز
شهر معرفي ميكند و نشان ميدهد باالترين ميزان جرائم را در
مناطق 85گانۀ شهري اصفهان دارد .در سطح كالنشهر اصفهان
جرائم سرقت همزراه بزا آزار و اذيزت ،قتزل ،تجزاوز جنسزي،
سرقت مسلحانه و درنهايت آدمربايي بزه ترتيزب رتبزۀ اول تزا
پنجم را دارند كه به لحا توزيع اين جزرائم در سزطح منزاطق
85گانۀ كالنشهر اصفهان سرقت همراه با آزار و اذيت ،قتزل و
آدمربايي در منطقۀ  87باالترين ميزان است.
محلههای فوق بدخیم اصفهان
همان طور كه در مقدمه اشاره شد ،محلۀ فوق بدخيم محلهاي
است كه در آن مجموعه اي از آسيبهاي اجتمزاعي همچزون
اعتيززاد ،خريززد و فززروش مززواد مخززدر ،طززالق ،نزززاعهززاي
دسته جمعي ،قتل ،تجاوز به عنف ،و سرقت وجود دارد و اين
مسائل در اين محله ها بهگونزهاي در هزم پيچيزده اسزت كزه
نميتوان آنها را بهسادگي از هم مجزا كرد .عزواملي همچزون
فقر ،بيکاري ،وجزود بافزتهزاي فرسزوده و امکانزات نزاچيز
رفاهي و خدماتي در شکلگيري چنين محلههايي نقش مهمي
داشتهاند .بخش عمدهاي از اين نقاد در حاشزيههزاي شزهر و
ميززان افززراد حاشززيهنشززين شززکل گرفتززه اسززت .عمززدهتززرين
محله هاي فوق بدخيم در منطقۀ  87و بخزشهزايي از منطقزۀ
 82قرار دارند .اين مناطق ناامنترين مناطق شهري اصفهان به
شمار مي آيند؛ البته در معناي دقيقتر ميتزوان ادعزا كزرد كزه
اگرچه تقريباً هر منطقه از اصفهان محلۀ فوق بدخيم خزود را
دارد ،حاشيۀ شمال و شمال شرق اين شهر بيشترين تمركزز را

جامعهشناسي كاربردي ،سال سيام ،شماره پياپي ( ،)47شماره دوم ،تابستان 8931

821

ارزنان باالترين ميزان افراد صفر تا  87سال را در اصفهان دارد.

در اين زمينه دارد.
محلههاي حصزۀ شزمالي ،دارک ،ارزنزان ،عمزان سزاماني و

در منطقۀ  82محله هاي امير عرب و ناصرخسرو بيشزترين

جلوان از بيشترين آسيبهاي اجتماعي در منطقۀ  87و در شزهر

آسيبهاي اجتماعي را دارند .بيشتر ساكنان محلزۀ اميزر عزرب

اصفهان رنج ميبرند و جزط مناطق جرمخيز به حساب ميآينزد.

مهاجران عراقي اند كه در دوران جنگ به اين منطقه مهزاجرت

همچنين اين منطقه جوانترين تركيب سني شهر را دارد .حصزۀ

كرده اند .هر دو محله مهاجرنشيناند .محلۀ امير عرب نزديزک

شمالي ،دارک و ارزنان بيشترين تعداد افراد صفر تزا  87سزال را

به  58درصد و محلۀ ناصرخسرو با  52درصد مهاجر بيشترين

دارند .در كل ،منطقۀ  75 ،87هزار نفر افراد صفر تزا  87سزال را

ميزان مهاجرت منطقه را بزه خزود اختصزاص دادهانزد .تزراكم

دارد .وجود بافتهاي ريزدانه ،متراژهاي زيزر  888متزر و افزراد

جمعيت در اين مناطق بسيار باالست .به طزوري كزه در محلزۀ

غيربومي از مهمترين ويژگيهاي بارز منطقزه اسزت .مهزمتزرين

امير عرب  844نفر تراكم جمعيت در هر هکتزار وجزود دارد.

موضوعي كه بايد در ايزن منطقزه بزه آن توجزه شزود ،مليزت و

هر دو محلۀ ناصرخسرو و امير عرب ،تزراكم بزاالي جمعيزت

قوميت است .براي نمونه حصه به محلهاي چندمليتي متشکل از

صفر تا  87سال را دارند ( 7هزار نفر در امير عزرب و  7هززار

افاغنه ،ايراني ،عراقي و سوري تبزديل شزده اسزت .محلزههزاي

نفر در ناصرخسرو) .ملک شزهر نيزز كزه در دورۀ پهلزوي دوم

دوطفالن و باتون جزط محلههاي بومي و سزنتي منطقزهانزد؛ امزا

توسط مهندس ملکپور ساخته شده است ،در زمان خود يکزي

بسياري از افراد بومي باتون از اين محله رفتزهانزد و خانزههزاي

از پروژه هاي موفق شهرسازي در ايران به شمار ميرفزت؛ امزا

خود را به مهاجران اجاره دادهاند و همين امر بهلحزا فرهنگزي

در دهۀ  68و با ورود مهزاجران جنزگزدۀ عراقزي و مهزاجران

سبب تفيير بافت سنتي محله شده است.

ديگر و اسکان بدون برنامۀ آنها در محلۀ عرب ها ،نظم موجود

محلۀ عمان سزاماني بزا  222نفزر تزراكم جمعيزت در هزر

در منطقه به هم خورد و بزا مزوجي از آسزيبهزاي اجتمزاعي

هکتار و  55درصد مهاجر ،باالترين ميزان تراكم جمعيت را در

روبهرو شد .در منطقۀ  4نيز شهرک وليعصر منطقزۀ جزرمخيزز

شهر اصفهان دارد .ارزنان كزه از محلزههزاي قزديمي اصزفهان

است و با وجود نقشهبندي جديدتر ،بافتي شبيه به محلزۀ اميزر

است 289 ،نفر در هر هکتار تراكم جمعيت و بزاالترين ميززان

عرب دارد.

افراد صفر تا  87سال را ميان تمزام محلزههزاي اصزفهان دارد.

محلۀ وحيد نقطۀ آسيبخيزز منطقزۀ  5اسزت .ايزن محلزه

شهرک امامحسين (ع) (دارک)  859نفر تراكم جمعيت در هزر

نزديک به  85هزار نفر جمعيت دارد و  811نفر در هر هکتزار

هکتار و  76درصد مهزاجر دارد .محلزۀ جلزوان بزا  65درصزد

نشان ميدهد تزراكم بزاالي جمعيتزي دارد .بيشزترين جمعيزت

از محلزۀ حصزه ميزان

سالمند باالي  65سال را دارد .نزديک به  78درصد از سزاكنان

همۀ محلههاي اصفهان دارد .حصۀ شمالي با  818نفزر در هزر

آن مهاجرند .محلۀ آسيب زاي منطقۀ  6همت آبزاد (مفزتآبزاد)

هکتار تراكم جمعيت ،در كنزار ارزنزان ،بزاالترين ميززان افزراد

است .سه عامل ارزانبودن زمين ،مهاجرت بيرويه و سزکونت

صفر تا  87سال را دارد و با  64درصد مهاجر ،باالترين ميززان

كارگران مهاجر صنعتي و وجود بافتهاي فرسوده (كه البته در

مهاجرت را ميان همۀ محله هزاي اصزفهان دارد .محلزۀ حصزۀ

سالهاي اخير شماري از آنها بازسازي شدهاند) از داليل اصلي

جنوبي از محلههاي آسيبزا و جزرمخيزز بزه شزمار مزيآيزد.

آسيبخيزبودن اين محله است 86 .هزار نفزر جمعيزت دارد و

جمعيت آن نزديک به  6هزار نفزر و تزراكم جمعيزت آن 868

تراكم جمعيت در آن  819نفر در هر هکتار است .تعداد افزراد

نفر در هر هکتار است و در كنار محلههزاي حصزۀ شزمالي و

سالمند در آن باالست و  94درصد از ساكنان آن مهاجرند .اين

مهاجر باالترين ميزان مهاجرت را پز
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محله از ديرباز جزط نقاد آسيبخيز بهشمار ميآمده است كزه

896-878؛ طالبان .)766 :8911 ،اين رويکرد بزه پژوهشزگر اجزازه

به دليل ارزانبودن قيمت زمين ها محلي مناسب براي مهزاجران

مي دهد دربارۀ علل مختلف در بافت اجتماعي ازنظزر تطبيقزي

بهويژه گرجيها شد .در اوايزل قزرن چهزاردهم هزز .ش .و بزا

مطالعه كند.

راهاندازي صنعت نسزاجي در اصزفهان مکزاني بزراي اسزتقرار
كززارگران شززد و بززهمنزلززۀ نقطززهاي حاشززيهنشززين و البتززه بززا

آمادهکردن و تحلیل دادهها

آسززيبهززاي اجتمززاعي بززاال بززاقي مانززد .محلززۀ قائميززه نقطززۀ

در جبزززر بزززولي هزززر متفيزززر بزززهصزززورت دوارزشزززي

آسيب خيز منطقۀ  89است كه با تقريباً  29هزار نفر جمعيت و

«وجودداشتن/وجودنداشزتن يزا حضزور/غيزاب» مزدنظر قزرار

تراكم جمعيتي  884نفر در هر هکتار 78 ،درصد مهزاجر را در

ميگيرد؛ بنابراين ،در تحليزل بزولي دادههزاي اجتمزاعي ،كليزۀ

خود جاي داده است .ميزان آسيبهاي اجتماعي بهويژه نزاع و

متفيرها اعم از مستقل و وابسته ،بايد به متفيرهاي دوشقي (كد

درگيري در اين محله باالست.

صززفر و يززک) تبززديل شززوند و در سززطح سززنجش اسززمي
دومقوله اي تحليل مزيشزوند .در ايزن مطالعزه نيزز متفيرهزاي

روش پژوهش

پژوهش بر مبناي ميانۀ دادههزاي شزش تيزپ منزاطق اصزفهان

جبر بولي به نزوعي رويکزرد احتمزالگرايانزه اسزت؛ زيزرا بزه

دوشقي شدند .به طوري كزه مقزادير بزاالي ميانزه ،كزد يزک و

پژوهشگر اجازه ميدهد با تركيزبهزاي مختلفزي از عوامزل و

ارزش ميانه و پايين تر كزد صزفر گرفتنزد .ميزانگين مهزاجرت

علت هاي يک نتيجه و پيامد كار كند .ازسوي ديگر ،اين روش

مناطق 85گانۀ شهر اصفهان  48درصد است .براساس آمارنامزۀ

با شرايط علت الزم و كافي يکي است؛ زيزرا مزيتزوان نتزايج

شهر اصزفهان ( ،)8935پايگزاه اجتمزاعي  -اقتصزادي منزاطق

بهدست آمده از تبيين بولي را برحسب علل الزم و كافي تفسير

85گانۀ شهر اصفهان بزا توجزه بزه سزه شزاخص تحصزيالت،

كرد .تحليل كيفي و تطبيقي مبتني بر جبر بولي ماهيت منطقزي

درآمد و شفل افراد به سه طبقۀ پايين ،متوسزط و بزاال تقسزيم

و غيرآماري (غيراحتمزالي ،جبرگرايانزه) دارد .رگزين)2008( 8

شده اند .بر اين اساس يکسوم منزاطق شزهري اصزفهان جززط

براي جبر بولي ده ويژگي بيان كرده است كزه مهزمتزرين آنهزا

طبقات پايين و دوسوم ديگر آن جزط طبقات متوسط و متوسط

عبارت اند از :استفاده از دادههاي دوشزقي ،اسزتفاده از جزدول

روبهباال شناخته شدهاند .متفير سن نيزز بزا توجزه بزه ميزانگين

ارزشي براي نمايش داده هاي خام كه هر سطر آن نشاندهنزدۀ

سني  -تقريباً  92سال  -افزراد سزاكن در منزاطق 85گانزه بزه

شرد هاي علي چنزد مزورد اسزت .بزه عبزارت ديگزر ،تعزداد

دست آمده است .سالمندترين مناطق شهري اصفهان به ترتيب

سطرهاي جدول را تعداد شرد هاي علزي مشزخص مزيكنزد.

عبززارتانززد از :منطقززۀ  ،8منطقززۀ  ،9منطقززۀ  6و منطقززۀ  5و

عمل جمع در بولي معادل «يا» در منطزق جديزد اسزت .عمزل

جوانترين مناطق شزهري اصزفهان عبزارتانزد از :منطقزۀ ،87

ضرب در بولي به معناي «عمل جمع» در رياضي است .منطزق

منطقۀ  ،88منطقۀ  82و  .85منطقۀ  8اصفهان با ميزانگين سزني

تركيبي به اين معناست كه غياب يزک شزرد علزي بزه انزدازۀ

 96سال و منطقزۀ  87بزا ميزانگين سزني  24سزال پيرتزرين و

حضورش جايگاه منطقي دارد؛ زيرا فرض بزر ايزن اسزت كزه

جوانترين مناطق شهري اصزفهانانزد .منزاطقي كزه بزاالي 48

علل در تركيب با هم و بهصورت يک كل عمل ميكنند كزه از

درصد بومي اصفهان دارند ،غيرمهاجرنشين و مناطقي كه كمتر

(كافي:8939 ،

از  48درصززدند ،مهاجرنشززين بززه شززمار آمززدهانززد .ميززانگين

1

مهاجران به منزاطق  85گانزۀ شزهر اصزفهان  97درصزد اسزت

اين امر به «كل گرايي روششناختي» تعبير ميشود

Regin
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(باالتر از اين ميزان كد  8و پايينتر از آن كد  8گرفته اسزت).

بزری انگليسي و غياب آن را با حروف كوچک نشان ميدهند

تركيب شردهاي علي در جبر بولي را بزا عالمزت ضزرب (×)

(كافي .)896-893 :8939 ،در ادامه دادههاي مربود به شرود علي

نشان مي دهند .در رويکرد موردمحور فرض بر اين اسزت كزه

(پايگاه اجتمزاعي  -اقتصزادي ،جزوان بزودن جمعيزت ،تزراكم

يک معلول تركيب خاصي از شردهاي علي است؛ براي مثزال

جمعيززت ،مهززاجرت) و پيامززد (آسززيبهززاي اجتمززاعي و

اگر يک معادله به شکل ) (y= AB+CDEداشته باشزيم ،بزدين

شکلگيري محلههاي فوق بدخيم) به تفکيک مناطق در جدول

معناست كه معلزول ( )yيزا براثزر تركيزب شزردهزاي  Aو

 8آورده شده است:

B

( )ABيززا براثززر تركيززب  Eو  Dو  )EDC( Cبززه وجززود آمززده

Y= abCD+ aBCD + ABCD

است .در معادله نويسي نيز حضور هر شرد علي را با حزروف
جدو  -5ارزش مناطق شهر اصفهان ازنظر عوامل اجتماعی  -فرهنگی و اقتصادی در شكلگیری آسیبهای اجتماعی
تیپولوژی مناطق اصفهان

پایگاه اجتماعی -

ترکیب

اقتصادی پایی

جمعیتی جوان

تراکم جمعیت

مهاجرنشی

وجود محلۀ فوق

فراوانی محلههای

بدخیم در منطقه

فوق بدخیم

()A

()B

()C

()D

()Y

منطقۀ تاريخي ( 8و)9

8

8

8

8

8

8

منطقۀ مدرن ( 5و )6

8

8

8

8

8

2

منطقۀ مركزي ()7

8

8

8

8

8

8

منطقۀ جانشيني ()1

8

8

8

8

8

2

منطقۀ غرب

8

8

8

8

8

8

اصفهان ()88 ،3 ،2
مناطق حاشيهنشين و

8

8

8

8

5

8

محلههاي فوق بدخيم
()87

ميزززان مهززاجرت ،نسززبت جمعيززت جززوان بززه جمعيززت

مشخص كردن پيوندهاي ميزان تركيزبهزاي شزرود علزي بزا

سالخورده ،نسبت افراد بومي به غيربومي و وضعيت نامناسزب

پيامدي معين .در اين جدول برخالف ماتري

دادههزاي خزام،

اقتصادي از عمدهتزرين داليزل وجزود آسزيبهزاي اجتمزاعي

هر سطر جدول به يک مورد اختصاص ندارد؛ بلکه هزر سزطر

بيشتر و شکلگيري محله هزاي فزوق بزدخيم در منزاطق شزهر

نشان دهندۀ تركيبي منحصربهفرد و بزهطزور منطقزي ممکزن از

اصفهان است .همان طور كه جدول  8نشان ميدهد ،بيشزترين

شرود علي است؛ ازايزنرو ،تعزداد سزطرهاي جزدول ارزش
2

ميزان محلههاي فوق بدخيم در منطقزۀ  87متمركزنزد .در ايزن

براي هر تعزداد از موردهزا براسزاس فرمزول  =n ( nتعزداد

پژوهش شاخص محله هاي فوق بدخيم عبارت است از :ميزان

شرود علي) محاسبه ميشود .بررسي همۀ تركيبهاي منطقزي

آسيب هاي اجتماعي بزاال (طزالق و اعتيزاد) ،ارتکزاب جزرائم

ممکن از شرود علي ،امکان ساخت شرايط طر آزمايشزي را

خشن و احساس امنيت پايين.

ميسر ميكند (جايي كزه تنهزا يزک شزرد علزي امکزان تفييزر

هزززدف از سزززاختن جزززدول ارزش عبزززارت اسزززت از

مييابد) و به همين دليل ميتواند تحليل كاملي از ت ثير شرود
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علي ارائه دهزد (كزافي .)878 :8939 ،براسزاس تركيزب هزايي از

ناتواناند و درنتيجه نميتوانند كنترل اجتماعي مؤثري بزر اجتمزاع

شرود كه حداقل يک مصداق منطقهاي داشتهاند ،معادلۀ بزولي

حاكم كنند .ازنظر مکتب شيکاگو نيز مشکالت اجتمزاعي شزهري

محلههاي فوق بدخيم را ميتوان به شر زير نوشت:

بهدليل الگوهاي كنترلنشدۀ مهاجرت ،ناهماهنگي ميان فرهنزگ و

Y= abCD+ aBCD + ABCD

در اين قسمت از قاعدۀ كمينهسازي بولي استفاده ميشزود؛
به اين صورت كه چنانچه دو عبارت بولي تنها در يزک شزرد
علي با يکديگر متفاوت باشند و هر دو يک نتيجزه را موجزب
شوند ،مي توان آن شرد علي را حذف كرد و عبارت سادهتري
ساخت

(2008: 93

)Regin,؛ زيرا حضور يا غياب آن در نتيجزه

بي ت ثير است؛ بنابراين ،تركيب هاي چهارجمله اي را ميتوان به
تركيبهاي سهجملهاي و سپ

دوجملهاي تقليل داد؛ مانند:

تركيب  ABCDبا

 aBCDمي شودBCD:

تركيب  aBCDبا

 abCDمي شودaCD:

تركيب  ABCDبا

 abCDمي شودCD:

درنتيجه ،معادلۀ شکلگيري محلههاي فوق بدخيم عبزارت
ميشود از:
(محلههاي فوق بدخيم)
)Y= BCD + aCD +CD = CD ( B+ a

ساخت اجتماعي و ايجزاد منزاطق آسزيبخيزنزد .تمركزز در ايزن
منزززاطق ناشزززي از بزززيسزززازماني اجتمزززاعي اسزززت و عوامزززل
جمعيتشناختي همچون سن ،بعد خانوار ،تراكم جمعيت و محل
سکونت بزر بزيسزازماني اجتمزاعي تز ثير دارد .بزراي فهزم بهتزر
آسيبهاي اجتماعي شهري اصفهان نيزز شزايد بزيش از هزر چيزز
الزم باشد با نگاهي كلنگرانه و سيستمي بزه شزهر ،تقسزيمبنزدي
مشخصي از فضاي كالبدي آن بزا توجزه بزه متفيرهزايي همچزون
پايگززاه اجتمززاعي – اقتصززادي ،سززن ،تززراكم جمعيززت و ميزززان
مهاجرت به دست آورد .در پژوهش حاضر شهر اصفهان بزه پزنج
تيپ مختلف شهري تقسيم شده است كه هر كزدام از تيزپهزاي
مناطق شهري همچون هستههاي متحدالمركزي به شمار مزيآينزد
كه ويژگيهاي منحصربهفردي را شامل ميشوند .در برخي از اين
هستهها آسيبهاي اجتماعي درهمتنيدهاي شکل گرفته اسزت كزه
فهم آنها به فهم فرهنگي و كالبدي منطقۀ مدنظر وابسته است.

اين معادله داللت بر آن دارد كه سه تركيب يا الگوي علزي

تراكم محاسبهشده (نفر در هکتار) بزراي منزاطق مختلزف

هم ارز بهمنزلۀ شرد كافي براي شکلگيزري محلزههزاي فزوق

شزهر اصزفهان نشزان مزيدهزد محلزههزاي منزاطق شزرق و

بدخيم وجود داشته است كه با فزاكتورگيري نهزايي مشزخص

شمالشرقي و برخي از محلههاي مناطق جنوبي ،تراكم بزاال و

ميشود تراكم جمعيت و مهاجرت در منطقه شزرد الزم بزراي

محلههاي مناطق مركزي و غربي تراكم كمتزري دارنزد .منطقزۀ

شززکلگيززري محلززۀ فززوق بززدخيم و بسززتهاي از آسززيبهززاي

غرب اصفهان كمترين تراكم را در شهر اصفهان دارد .هزر سزه

اجتماعي است و جوان بودن جمعيت شرد كافي بزراي ايجزاد

منطقه رويهزمرفتزه  88درصزد از جمعيزت شزهر را تشزکيل

محلههاي فوق بدخيم محسوب ميشود.

ميدهند؛ اما  84درصد از مساحت شزهر را در بزر مزيگيرنزد.
ميزان رشد جمعيت در ايزن منزاطق نيزز پزايين اسزت .منطقزۀ

نتیجه

غرب ،بومي ترين منطقۀ شهري اصزفهان اسزت .در حزالي كزه

مکتب شيکاگو و نظريۀ بيسازماني اجتماعي با ت كيد و تمركز

افراد مهاجر شهر اصفهان بيش از  98درصد است .كمتر از 88

بر ويژگيهاي محل به جاي ويژگيهاي مجرمان و بزهکزاران،

درصد از جمعيت منطقۀ غرب اصزفهان ،مهزاجر و  38درصزد

تفييراتي اساسي را در اين حوزه ايجاد و اينگونزه مطالعزات را

بومياند.

به زمينههاي اجتماعي آن مرتبط كردند .شزاو و مزکكزي ()2012

تحليل ثانويۀ سامسون و گراوز ( )1989دربارۀ بيسزازماني

در بررسي خود به اين نتيجه رسيدند كزه سزاكنان اجتماعزاتي كزه

اجتماعي با توجه به شاخص هاي پايگاه اجتماعي  -اقتصزادي

دچار بيسزازماني اجتمزاعيانزد ،در تحقزق ارزشهزاي مشزترک

پايين ،مهاجرت ،تنوع نزژادي و شزهريشزدن نشزان مزيدهزد
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اجتماعات محلزي بزا پيونزدهاي اجتمزاعي قزويتزر و كنتزرل

در برابر آنها آماده نکنيم مسائل امزروز در برابزر گسزتردگي و

غيررسمي بيشتر ،ميزان جرائم كمتزري دارنزد .نتزايج پزژوهش

شيوع مسائل پيش رو بازيچهاي بزيش نيسزت .برتزري عزددي

حاضر نيز نشان مي دهند در منطقزۀ غزرب اصزفهان بزرخالف

جوانان مناطق حاشيهنشين و محلههاي فزوق بزدخيم بزهزودي

وجود فقر و بيکزاري زيزاد و بافزتهزاي فرسزودۀ بزيشزمار،

تعادل شهر را بهسمت آنها بر هم خواهد زد و شهر را با مزوج

آسيب هاي اجتماعي ،بزهکاري و جزرم در پزايينتزرين ميززان

بزرگي از بزهکاري و جرائم روبهرو خواهد كرد .از آنجزا كزه

خود قرار دارند .دليل اين امر در نوع بافزت اجتمزاعي منطقزه

محلههاي فوق بدخيم باالترين ميزان افراد صفر تا  87سزال را

است كه همچنان بافت سنتي ،بومي و انسجام مکزانيکي خزود

ميان تمام محله هاي اصفهان دارند ،طبيعي است با ادامۀ چنزين

را حفظ كرده و ازسويي ،تراكم فروشزي پزاييني در منطقزه رخ

روندي و با قرارگرفتن اين افراد در سنين  84تا  27سزال (كزه

داده است.

بيشترين ميزان بزهکاري و جرائم در اين سن رخ ميدهزد) بزا

پژوهش شماعي و همکاران ( )8937نشان مزيدهزد ميزان

موج جديدي از آسيبهاي اجتماعي و افزراد بزهکزار در ايزن

تراكم جمعيت و كاربري اراضي و تعداد جرائم ارتکزابي مزواد

شهر روبهرو شويم .همچنين بکرماندن منطقزۀ غزرب اصزفهان

مخدر رابطۀ مستقيم معناداري وجود دارد .حسين زاده ()8936

(منززاطق  3 ،2و  )88شززرايط وسوسززهكننززدهاي بززراي مززديران

نيز بيان ميكند كزه بزين تزراكم جمعيزت در منزاطق مختلزف

شهري و زمينخواران فراهم كزرده اسزت تزا در ايزن منزاطق،

كالنشهر اصفهان با ميزان جرائم خشن رابطۀ مسزتقيم وجزود

برنامههاي رشد بيشتر شهري ،تفييزر منزاطق كزاربري و تزراكم

دارد .در منزاطق حاشزيهنشزين و داراي بافزت فرسزوده شززاهد

فروشي را نسبت به گذشته افزايش دهند؛ بنابراين ،بايد منتظزر

افزايش وقوع جرائم خشن هسزتيم .نتزايج نظرسزنجي احيزاي

موج جديدي از افزايش آسيب ها در ايزن منزاطق نيزز باشزيم.

هويت محلزي شزهروندان اصزفهاني ( )8938نشزان مزيدهنزد

بررسي هاي گذشته (بازنگري طزر تفصزيلي منزاطق 85گانزه)8919 ،

ساكنان محلههاي كزمتزراكم بزيش از نقزاد پرتزراكم از محزل

نشان ميدهد در منطقۀ غرب تمايل و گرايش عمومي به ايجاد

سکونتشان رضايت دارند .يکي از مهم ترين نتايج اين پژوهش

مسکن تکواحدي با حداكثر دوطبقه بوده است؛ اما فشزارهاي

اين است كه هر يک از مناطق  85گانزۀ شزهر اصزفهان منطقزۀ

مالي بهتازگي سبب شده است گرايش به ساخت مسکن بزراي

جرم خيز خاص خود را دارند؛ اما برخي نقاد شهري اصزفهان

سکونت چندخانواري بيشتر شود .به همين دليزل ،بزهويزژه در

را مي توان نقطۀ فوق بدخيم دانست كه به شزبکهاي از مسزائل

بخش هايي از منطقه ماننزد محزدودۀ پزارک نزاژوان و حزوالي

درهم تنيزده تبزديل شزده اسزت .ازسزويي ،پزژوهش دالكزه و

خيابان ميرزاطاهر ساخت آپارتمان به وسيلۀ مردم غيربزومي در

همکاران ( )8936نشان ميدهد تمركز زيرساختهاي فرهنگي

حال گسترش است.

 -اجتماعي و بهداشتي در منطقههاي تزاريخي و مزدرن سزبب

به نظر ميرسزد شکسزتهزاي پزيدرپزي مسزلوالن بزراي

شده است ميزان تابآوري اجتماعي اين مناطق باال باشد و بزه

واكززنشهززاي نابخردانززه ،انگيزززه و توانززايي الزم بززراي مهززار

همين دليل ظرفيت الزم براي تحمزل و مقابلزه بزا تزنشهزا و

مشکالت محله هاي فوق بدخيم را به بنبست رسزانده اسزت.

اختالالت بيروني را داشزته باشزند .در صزورتي كزه بزرعک ،

در اين محله ها بيش از نيمي از جمعيزت درگيزر آسزيبهزاي

مناطق حاشيهنشين بهدليل برخوردارنبزودن از زيرسزاختهزاي

اجتماعي هفزت رنزگانزد .ايزن نقزاد بزهصزورت بسزتهاي از

الزم توان تابآوري كمتري دارند.

آسيب هاي اجتماعي پيچيده تبديل شده اند كه به نظر ميرسزد

همچنين نتايج اين پژوهش نشان ميدهند مزوج بزرگزي از

دستكم تا به امروز گريز از آنها تقريبزاً نزاممکن بزوده اسزت.

مسائل اجتماعي و جرائم شهري در پيش است كه اگر خود را

برخي با روش هاي استالينيستي پيشنهاد تخريب كامل آنها و از

899

تيپولوژي مناطق  85گانۀ شهري اصفهان با ت كيد بر آسيبهاي اجتماعي محلههاي فوق بدخيم

نوساختن را مي دهند (تجربۀ خاک سفيد تهزران)؛ امزا بهتزرين

منابع

راهکار تفييرات تدريجي و تبديلكردن آنها از حاشيه بزه مزتن

آمارنامۀ شهر اصفهان .)8935( .معاونت برنامهريزي ،پزژوهش

است تا همچون شهروندان ديگر حق زندگي و برخورداري از

و فنززاوري اطالعززات شززهرداري اصززفهان ،سززازمان

حقوق شهروندي داشته باشند.

فرهنگي  -تفريحي شهرداري اصفهان.

ازسويي ،همان طزور كزه كزرادا و همکزاران ( )2008بيزان

ابراهيميفال  ،آ .)8937( .شناخت ابعاد و زمينه هزاي مزؤثر در

كردهاند هر اندازه طزرد اجتمزاعي محلزههزا و منزاطق شزهري

فضاي بيدفاع شهري؛ مورد مطالعه :محلزۀ فرحززاد

نسبت به متن شهر افزايش يابد ،فزارغ از پيونزدهاي اجتمزاعي

تهران ،پاياننامۀ كارشناسزيارشزد ،دانشزگاه عالمزه

ميان افراد سزاكن در ايزن منزاطق ،ميززان آسزيبهزا و جزرائم

طباطبايي تهران ،دانشکدۀ علوم اجتماعي.

اجتمززاعي افزززايش خواهززد داشززت .تززا زمززاني كززه منززاطق
حاشيه نشين و فوق بدخيم را نقاد ننگ شهر به حساب آوريم

اطل

كزالنشزهر اصزفهان .)8937( .معاونزت برنامزهريززي،
پژوهش و فناوري اطالعات شهرداري اصفهان.

اميدي به بهبود نيسزت .بززریتزرين چزالش موجزود در ايزن

امانپور ،س« .)8938( .بررسي عوامل اصزلي و تعيزين درجزۀ

مناطق بهرسميت نشناختن مراجع قدرت ازسوي حاشيهنشزينان

نقش آنها در شکلگيري مناطق فقيرنشزين در شزهر

و نپذيرفتن حاشيه نشينان ازسوي مناطق ديگزر شزهري اسزت.

اصفهان» ،فصلنامۀ تحقيقات جفرافيايي ،س  ،26ش

فرهنگ مراقبزت و غمخزواري همسزايگان در كنزار نهادهزاي

( ،889 )7ص .224-271

مختلف متشکل و غيرمتشکل مدني كاراترين سيستم پوششزي

اميززري ،م.؛ پورموسززوي ،م .و صززادقي ،م« .)8932( .مطالعززۀ

رفاهي فقرا ،التيامبخش و تعديلكنندۀ لبزۀ خشزونت و كزاهش

آسيب هاي اجتماعي ناشي از حاشيهنشيني در منطقۀ

شدت فقر است .در اين مناطق ،به دليل غيررسميبودن اجتماع

 83تهران از ديدگاه مديران شهري» ،فصلنامۀ اقتصاد

حاشيه نشينان ،سازوكارهاي فرهنگي و نهادهاي مدني يا وجود

و مديريت شهري ،ش  ،5ص .883-894

ندارند يا از كاركرد ميافتنزد .مسزللۀ اصزلي آنزان هويزت ،بزه

انصززاري ،هززز .و جززواهري ،الززف .)8943( .مقدمززهاي بززر

رسميت شناختهشدن و بازگشت به اجتماع است .وقتي آنان به

جامعهشناسي اصفهان ،تهران :نقش جهان.

رسميت شناخته شوند ،امکان جلب و جذب در جامعه و خلق

بززازنگري طززر تفصززيلي منززاطق 85گانززۀ اصززفهان.)8935( .

ارزش افزوده و انباشت سرمايۀ اجتمزاعي و مزادي را خواهنزد

شهرداري اصفهان ،حوزۀ معاونت شهرسازي.

يافت؛ بنابراين ،رويکرد اصلي مديريت شزهري بايزد رويکزرد

تحليلي بر ميزان برخزورداري فرهنگزي  -اجتمزاعي محزالت

انضمام حاشيه به متن باشد .رويکرد «طرد» 8در برابر جزذب و

شهر اصفهان .)8935( .معاونت فرهنگي  -اجتماعي

انضمام مطلق 2عمده تزرين عامزل گسزترش محلزه هزاي فزوق

شززهرداري اصززفهان ،سززازمان فرهنگ زي  -تفريح زي

بدخيم خواهد بود .اختصاص نقش كليدي به نهادهاي دولتزي

شهرداري اصفهان.

و نقش حاشيه اي به نهادهاي مدني ازجمله عواملي اسزت كزه

حسززينزاده .)8936( . ،تبيززين نقززش فضززاهاي شززهري در

سبب مديريت ناموفق آسيبهاي اجتماعي شده اسزت و بهتزر

پيشگيري از وقوع جرائم خشزن در شزهر اصزفهان،

است ايزن تعزادل بزهسزمت برتزري سزمنهزا (سزازمانهزاي

پاياننامه دكتري ،دانشگاه اصفهان ،دانشکدۀ جفرافيا.

مردمنهاد) و نهادهاي خودجوش مردمي تفيير جهت دهد.

خطيبزاده ،پ« .)8932( .بررسزي آسزيب هزاي اجتمزاعي در
بافت هزاي فرسزودۀ شزهري و عوامزل مزؤثر بزر آن

1 exclusion
2
inclusion

(بافززت فرسززودۀ منززاطق  88 ،82و  ،»)89نشززريۀ
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اينترنتي نوسازي ،س  ،7ش  ،28ص .8-82

طر تهيزه و تزدوين برنامزۀ آمزايش اسزتان تهزران.)8911( .

خوب آينزد ،س .)8917( .تحليزل فضزايي علزل شزکلگيزري

مطالعززات اجتمززاعي و فرهنگ زي ،تحلي زل وضززعيت

حاشيهنشيني در شزهر اصزفهان ،پايزاننامزۀ دكتزري،

فرهنگي استان ،استانداري تهزران ،تهزران :معاونزت

گروه جفرافيزا و برنامزهريززي ،دانشزکدۀ ادبيزات و

برنامهريزي.

علوم انساني دانشگاه اصفهان.
دالكه. ،؛ ثمرهمحسنبيگي . ،و شزاهيوندي ،الزف.)8936( .
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