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زایی سیاست مسکن مهرابعاد جرم

**مریم قربانپور راسخ-*محمدعلی بابائی

)19/2/94: تاریخ پذیرش-10/9/93: تاریخ دریافت(

چکیده
قیمـت بـراي   نزایی سیاست اتخاذشده توسط دولـت نهـم در امـر تـأمین مسـکن ارزا     ابعاد جرم

شـناختی  شـناختی و جامعـه  هاي پـایین درآمـدي جامعـه یعنـی مسـکن مهـر، از دو منظـر بـوم        دهک
هاي تراکم جمعیتی باال، تفکیک شناختی، مسکن مهر با داشتن شاخصعد بوماز ب. بررسی استقابل

نـامی و  گم،شناختی، تعارض فرهنگیگزینی و دامن زدن به مهاجرت افراد و از بعد جامعهو جدایی
ازجملـه احسـاس   (هـاي اجتمـاعی   و همچنین دامـن زدن بـه کـاهش سـرمایه    ) آنومی(خأل هنجاري 

این عوامـل کـه بـه   . زایی قرار دارد، در معرض خطر باالي جرم)امنیت، اعتماد و همبستگی ساکنان
د، افـق  گیـر مـی نشأتمسکنامردرجانبههمهوجامعيمطالعهعدموزدگیشتابازرسدمینظر

اي از بنـابراین شایسـته اسـت تـدابیر کارشناسـانه     کنـد؛ خوشایندي براي سالمت مسکن ترسیم نمـی 
ایـن مقالـه پـس از تحلیـل     . سوي متولیان امر براي جلوگیري از رسیدن به چنین وضعیتی اتخاذ شود

یی براي شناختی علل جرم و انطباق آن با سیاست مسکن مهر، راهکارهاشناختی و جامعهعوامل بوم
ي طـرح مسـکن مهـر از    پایبندي به اهـداف اولیـه  . کندزا پیشنهاد میهاي جرمرفت از موقعیتبرون

هاي وضع شده بـراي واگـذاري مسـکن    نامهطریق اعمال نظارت دقیق بر روند اجراي قوانین و آیین
ي سـال  بودجـه قـانون  6ي تبصـره » د«ي بنـد  نامـه دستورالعمل اجرایی آیین21ي مادهمهر، ازجمله

توانـد بـه کـاهش مـواردي ماننـد      اجرا براي برخورد با متخلفان، مـی و همچنین وضع ضمانت1386
تبع آن کاهش تعارضات فرهنگی و همچنین ناشناس بـودن افـراد   شهرها و بهمهاجرت افراد به کالن

اقـد  سـاز ف همچنـین بـا تبـدیل واحـدهاي نیمـه     . و درنهایت کاهش جرایم و انحرافات کمـک کنـد  
ي تـوان بـه افـزایش میـزان سـرمایه     هاي ضروري و تقویـت ابعـاد کیفـی، مـی    متقاضی به زیرساخت

.عنوان اهرم اساسی پیشگیري اجتماعی از جرم ـ در مسکن مهر امید داشتاجتماعی ـ به
شناسـی جنـایی،  زایـی، بـوم  مسکن مهر، مکتب شـیکاگو، جـرم  : واژگان کلیدي

.هنجاري، علقه اجتماعیبی

)نویسنده مسئول( دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین *
m.babaeiali@ gmail.com

.دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوینشناسیآموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمدانش**
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مهمقد
باشـد سـقف دارايکهچهاردیواري،)1371:4114معین (سکونت محلبهلغتدرمسکن

بـه مناسـب، مسـکن اماشود؛میگفته)1360:830عمید (کند زندگانیآندرانسانکهجاییو
. باشـد انسـان آرامـش موجـب وفـراهم کنـد  راافـراد آسایشاسبابکهشودمیمسکنی اطالق

موفـق  جامعـه ازوسیعیقشرکهشدهموجبمسکنبهاءرویهبیافزایشضرحاحالدرمتأسفانه
صــرفاًکــهآورنــدپنــاههــاییمســکنوهــامحلــهبــهناچــاربــهونشــوندمناســبمســکنتهیــهبــه

پیدرمتعدديمسائلومشکالتتواندمیمسئلهاین. باشدانسانینیازهايحداقليکنندهتأمین
شناسـان  به نظر بعضی از جرم.استبزهکارييمسئلهموارداینترینمهمازجملهکهباشدداشته

سـازش مانعوکردهمختلراافرادروانیتعادلشرایط نامناسب مسکن یکی از عواملی است که
.شودمیبزهکاريدرنهایتواجتماعی

روپـا، ادرزمینوخانهگرانیومسکنکمبودبحرانبروزوشهرنشینیگسترشاز دیرباز با
تصـویب را»قیمـت ارزانهـاي خانـه سـاختن «سیاسـت فرانسـه دولتازجملههادولتازبسیاري
جـدا هـاي محلهساختنبهجنگ،دوبینمعمارينظریاتازالهامباشهرسازيمهندسان. کردند

هـاي برنامـه نیـز بریتانیـا در). 1378:120پرفیـت (کردنـد  اقـدام سـاختمانی بزرگهايمجتمعو
وسـاز سـاخت هـاي نظامضروري،نیازهايبرآوردنبرايوسازساختهايطرحوتوسعهگبزر

. )1387:69کلکـوهن  (گرفـت  انجـام 1960يدهـه درگسـترده هايسازيبرجونشدهآزمایش
تبـدیل دنیـا جـاي همـه درمتراکمساختمانیهايبلوكدرشدهفشردههايآپارتمان«درمجموع

بـه کمـک هدفشـان کههابرنامهاین).1389:34اردالن(» شدندمسکنبرايمشتركحلیراهبه
حدوديتاوبودندآمیزموفقیتکمیتازنظرهرچند،)افرادبهکمکنه(بودساختمانیسیاست

درنهایـت بزهکـاري  ونـاامنی احسـاس شـهري، خشـونت براماکاستند،مسکنکمبودبحراناز
عوامـل از...ومردممختلفطبقاتبینتفکیکزیاد،رتفاعاجمعیت،ازحدبیشتراکم. افزودند

ازبسیاريدراعتراضاتگسترشباباالخره. بودندهامجتمعایندربزهکاريوخشونتبرموثر
وشـهر يمحدودهازخارجدرآپارتماناحداثوشهريبزرگهايمجتمعساختناروپا،نقاط
شـد  سـاختمان بـه کمکجانشینفردبهکمکسیاستودشروبروقانونیمنعبادورافتادهنقاط

).119ـ1378:116پرفیت(
بلـوك واروپـایی کشـورهاي يخـورده شکستيتجربهبهتوجهبدونظاهراًما،کشوردر
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خانوادهنیازبامتناسبمسکنداشتنکهاساسیقانون31اصلویژهبهو43اصلاساسبرشرق،
در جهت عمل به قانون و براي حل بحـران مسـکن در سـال    دولتداند،میایرانیفردهرحقرا

ارائـه نمـود و   1386ي قانون بودجـه » د«را بر اساس بند » مسکن مهر«پیشنهاد اجراي طرح 1386
. از سـوي وزیـر مسـکن وقـت ابـالغ شـد      1388اردیبهشـت  7ي اجرایـی آن در تـاریخ   نامـه شیوه
ي گسـترده جهـت احـداث واحـدهاي مسـکونی مهـر باهـدف        ریزپس دولت اقدام به برنامهازاین

اي شـهرها  هاي پایین جامعه عمـدتاً در منـاطق حاشـیه   درآمد و دهکتأمین سرپناه براي اقشار کم
بسـیاري هرچنداست،نهمدولتابتکاراتازکهمهراجتماعیمسکن.نمود) مناطق پیرا شهري(

بـه خـود بـا رانشـینی آلونـک وغیررسـمی مسـکن اجتمـاعی وفرهنگیسوءآثاروکمبودهااز
جـرم مباحـث بـه توجـه عـدم مرهـون عمدتاًکهاستروبروهاییچالشباخوداماندارد،همراه

.استمحیطشناسیروانوشناختیجامعهشناختی،

سـال يبودجـه قـانون 6تبصـره »د«بنـد ينامهآییناجراییدستورالعمل21مطابق مفاد ماده
فاقـد -1: گیـرد مـی صـورت اصـلی فـاکتور چهاراساسمسکن مهر برمتقاضیانیشپاال،1386
خـانوار  سرپرستیامتأهل-3دولتی؛ امکاناتازاستفادهيسابقهعدم-2ملکی؛مسکنیازمین

فاقـد افرادکردنخانهصاحباین اساس،بر. موردتقاضاشهردرسکونتيسابقهسالپنج-4و 
ي موضـوع اسـت و   بینانـه اما این تنها یک وجـه خـوش  گرفت؛قراردولتکاردستوردرمسکن

زایـی قـرار دارد   ي جرمي این سیاست ازجمله مسئلهکنندهها و ابعاد نگرانوجه دیگر آن تاریکی
ي مسـکن مهـر ذهـن را بـه خـود مشـغول       سؤالی که در حوزه. که موردبحث قرار خواهد گرفت

یاستی که جهت کمک به افراد و جهت بهبود وضع مسـکن  کند این است که چرا و چگونه سمی
هـاي اجتمـاعی   ها و آسیبزا تبدیل شود؟ کاستیتواند خود به عاملی جرمشده میجامعه طراحی

ها فائق آمد؟توان بر این چالشاند و چگونه میآن کدم
، امـروزه در  )دیـده و محـیط  بـزه، بزهکـار، بـزه   (عنوان یکی از چهار محور علـوم جنـایی   محیط به

هـاي  بنـدي تـرین تقسـیم  یکی از معروف. اي پیداکرده استشناسی جنایی جایگاه ویژههاي علتبحث
:1370کـی نیـا   (است » عوامل بیرونی یا اجتماعی«و » عوامل داخلی یا فردي«بندي زا، طبقهعوامل جرم

شـود  تقسـیم مـی  جتمـاعی و محیط ا) در مفهوم اعم(ي محیط طبیعی عوامل اجتماعی به دو دسته). 70
توان بیان داشت عوامل اجتمـاعی جـرم موجـب پیـدایش دو دانـش دیگـر بـه        می). 503ـ488: همان(

شناسـی انسـانی و   بـوم ). 71ص: همـان (شده اسـت  » شناسی جناییجامعه«و » اکولوژي انسانی«هاي نام
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کننـد، بـا ایـن    اش بحـث مـی  ي انسان و مناسبات متقابل او و محیط زنـدگی شناسی هر دو دربارهجامعه
شناسـی بـر محـیط    طورکلی بر محیط طبیعـی زنـدگی انسـانی و جامعـه    شناسی انسانی بهتفاوت که بوم

هـاي اجتمـاعی شخصـی    محـیط در این میان مسکن نیز ازجمله). 472:همان(ورزد اجتماعی تأکید می
امـا از بعـد دیگـر مسـکن     ارد؛گذمعموالً اثرات قاطعی بر شخصیت فرد برجاي میرود کهبه شمار می

ژامبـو همـراه بـه لواسـور واسـتفانی اسـتاد کـه گیرد همچناننیز قرار می1هاي طبیعیي محیطدر زمره
وشهرسـازي تـأثیر طبیعـی محـیط مبحـث در،»هـا زنـدان يادارهعلـم وشناسـی جرم«کتابدرمرلن

کننـد  مـی گوشـزد جرائموقوعدرارکنندمیزندگیآندرافرادکهمحیطیومسکننقشهمچنین
و » شـناختی بـوم «زایی سیاسـت مسـکن مهـر از دو منظـر     ي جرمبر این اساس، مسئله. )489ص: همان(
ــه« ــناختیجامع ــل» ش ــت قاب ــی اس ــث و بررس ــوم  بح ــل ب ــأثیر عوام ــحبت از ت ــاه ص ــناختی و و هرگ ش

. شـود وسـط کشـیده مـی   » جناییشناسی جامعه«و » شناسی جناییبوم«شناختی بر جرم باشد، پاي جامعه
در . پـردازد زایـی سیاسـت مسـکن مهـر مـی     این اساس، این مقاله در دو قسمت به بررسی ابعاد جـرم بر

شناسـی جنـایی ازجملـه تـراکم جمعیـت، جـدایی گزینـی و مهـاجرت در         قسمت نخست عوامـل بـوم  
قسـمت دوم شـماري از   در 2.گیـرد هـا بـر جـرم موردبررسـی قـرار مـی      ارتباط با مسکن مهر و تأثیر آن

ي شناســی جنــایی ازجملــه تعــارض فرهنگــی، گــم نــامی و کــاهش ســرمایهعوامــل مطــرح در جامعــه
3.تفصیل در ارتباط با مسکن مهر توضیح داده خواهد شداجتماعی به

شناسی انسانیشناسی جنایی از منظر بومعلت) الف
حیطـی ازجملـه شـهر، روسـتا،     دانشـی اسـت کـه نفـوذ و تـأثیر عوامـل م      » شناسی انسانیبوم«

را در روابط انسان با همنوعـان  ... مسکن، تراکم جمعیت، مهاجرت، جدایی گزینی اکولوژیکی و

).1370:489کی نیا (شود می... محیط طبیعی شامل محیط جغرافیایی، اقلیم، تراکم جمعیت، مهاجرت، مسکن، شهرسازي و.1
... رقابت، منطقه، تراکم، تمرکز، تفکیک و جدایی گزینـی، تحـرك و   : شماردسان برمیشناسی را بدینم بومپی ناتل مفاهی.2
همچنـین تـاج زمـان دانـش     ). Clifford Shaw: the concept of delinquency areaبه نقل از 1370:473کی نیا (

شناسـی  رشـد جمعیـت را ازجملـه عوامـل بـوم     مهاجرت، تراکم جمعیت و»شناسی چیست؟مجرم کیست؟ جرم«نیز در کتاب 
جغرافیـاي اجتمـاعی شـهرها،    «: ك.شناسی انسانی رمفاهیم بومبیشتر درزمینهبراي مطالعه).270: 1376دانش (داند انسانی می

.1369، شکوهی »اکولوژي اجتماعی شهرها
فشـردگی نشـانگر نیـز جمعیـت تـراکم وردیگـ بـوم بـه بومیازجمعیتمهاجرتکهاستاهمیتحائزنیزنکتهاینذکر.3

ایـن دربنابرایندهد؛میرخطبیعیمحیطوبومیکدرنیزگزینیجداییوتفکیک. استجغرافیاییواحدیکدرجمعیت
بـه مقالـه دومقسـمت درکـه عـواملی آنکـه حـال دارد،غلبهشناختیجامعهواجتماعیابعادبرمحیطیوبومیيجنبهعناوین

.دارندشناختیجامعهيجنبهصرفاًشود،میپرداختههاآن
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بررسـی نقـش همـین عوامـل در بـروز جـرم دردانشـی بـه نـام          . دهـد خـود موردمطالعـه قـرار مـی    
اسـت ضـروري نیزنکتهاینبهتوجهالبته). 1370:470کی نیا (گیرد قرار می» شناسی جناییبوم«

وگرنـه شـوند مـی زایـی جرميپدیدهموجبیکدیگرباترکیبدرعواملاینازايمجموعهکه
و در کنار سایر شرایط بومی و جمعیتی مساعد، ممکـن اسـت  خودخوديبهعواملاینازهریک

سیاسـت  زایـی در همـین راسـتا، بـه تبیـین ابعـاد جـرم      .باشـد نداشتهجرميمسئلهبرچندانیتأثیر
.شودهاي آن پرداخته میشناسی جنایی و شاخصمسکن مهر از منظر بوم

1جمعیتتراکم-1

هـا آناشـغال تحـت فضـاي وافـراد تعـداد بـین يرابطـه ازحاکیکهجمعیتتراکممفهوم
اسـت  شـده کـاربرده بهدانانجغرافیيوسیلهبهکهاستجمعیتجغرافیايمفاهیمازیکیاست،

شناسـان جـرم ویـژه بـه وکارشناسانکنونیهاينگرانیازجملهو) 1385:39و منصوریان بیانلو (
انسـانی جمعیـت ازانبوهیدادنجايبامهرمسکن. استمهرمسکنعظیميپروژهباارتباطدر

متعـددي منفـی پیامـدهاي تواندمیعمومیهايشهركاندكفضايدرباال،فرهنگیباگسست
.استمنفیاین پیامدهايازجملهجرمکند کهتحمیلئوالنمسوشهروندانبر

هـا موردبحـث و پـژوهش    ي جـرم، دهـه  عنـوان مولـد یـا بازدارنـده    تـراکم جمعیـت بـه   نقش
اگرچه در برخی تحقیقات در ارتباط با تأثیر تراکم جمعیت بر جرم، بین جـرایم  .قرارگرفته است

، امـا درمجمـوع   )Harries 2006(انـد  ئـل شـده  هـایی قا علیه اموال و جرایم علیـه اشـخاص تفـاوت   
وداردمسـتقیم يرابطـه شهريمحالتدرجمعیتتراکمافزایشباجرمتوان گفت افزایشمی
و پرجمعیـت نظیـر   عمـومی مسـکونی هـاي مجموعـه وشـهري ماندهعقبمحالتدرویژهبهاین

بـاالي جمعیتـی در مسـکن    در کنار تـراکم  . )1380:56کالنتري (است صادقکامالًمسکن مهر
کـار محلبودندورمسکن مهر،درانبوه ساکنجمعیتمیاندرجوانانسنهرمبودنمهر، باال

و نقـاط کـور   غیرآبـاد هـاي زمـین وجـود فرزنـدان، رفتـار کنترلدرتواناییاغلب والدین و عدم
يرابطـه قـراري برونوجوانانگردهماییتسهیلموجبهاي مسکن مهر،فراوان در اکثر محوطه

کـافی از فرزنـدان  مراقبتفقدان. گرددعمومی میاخالقوعفتخالفاعمالارتکابوآزاد
اطفـال زیـاد عملآزاديجمعیت در آن،فراوانیومسکونی مهرواحدهايشدیدتجمععلتبه

کهشودمیباعث... ساکنین مسکن مهر واززیاديتعدادبودنمهاجرهمساالن،باارتباطامردر

1. Population density
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همچنـین بـه علـت    . باشدمسکونیدیگر نواحیازبیشترهامجموعهایندرجوانبزهکارانتعداد
دهنـد  کوچک بودن اغلب واحدهاي مسکن مهر، بیشتر زنان و کودکان مسکن مهـر تـرجیح مـی   

هـاي اغلـب فاقـد هرگونـه امکانـات رفـاهی ایـن        ساعات زیادي در خارج از منـزل و در محوطـه  
هاي بـد و عواقـب احتمـالی آن    نشینیاین امر عالوه برافزایش خطر ایجاد هم. ذرانندها بگمجتمع

هـاي مجرمانـه، باعـث    فرهنـگ گیـري خـرده  هاي مجرمانه، تقلیدپذیري و شکلازجمله یادگیري
دوري اعضاء خانواده از یکدیگر شده و نقش مهم خانواده در پیشگیري از تمایل افراد به جـرم و  

اي از جمعیت غالباً جوان که ازلحاظ سـواد  بنابراین تودهلش روبرو خواهد کرد؛انحراف را با چا
گونـه امکانـات رفـاهی    و وضعیت اقتصادي در سطح پایینی قرار دارند، در یک محیط بدون هیچ

توانـد  اند که مجموع این شـرایط مـی  و حمایتی در حاشیه شهرها و نقاط اغلب دورافتاده رهاشده
.انحرافات و سرانجام جرایم را در این مناطق افزایش دهدهاي اجتماعی،آسیب

»بزهکـاري وجنایـت وخشـونت امردرمطالعهمأموريکمیته«وسیلهبهکههمتحقیقاتیدر
دربزهکـاري ازدیـاد عوامـل ازیکـی اسـت، گرفتـه انجـام پرفیتآلنآقايریاستدر فرانسه به

کمیتـه دسـتور بـه کـه مطالعاتیازرشمرده شده است؛ب»جمعیتتراکم«يمسئلهفرانسهيجامعه
وجـود مسـکن نوعوکیفیتوجرایم و انحرافاتبینخاصیارتباطکهشدمعلومگرفت،انجام
کــاهشراافـراد امنیـت حــسشـهري بـزرگ هـاي مجتمــعدرو زنـدگی جمعیـت تـراکم . دارد
. آینـد مـی خشـم بـه وندشـو مـی تحریـک دیگـران اززودتـر ناآرامومضطربمردمان. دهدمی

ایـن .)1378:116پرفیـت  (است خشونت و جرایم خشنارتکابهمآمدنخشمبهاینينتیجه
در»بزهکـاري وجنایـت وخشـونت امـر درمطالعـه مأموريکمیته«بررسیهاسالحاصلنتایج

انیانسـ جمعیـت ازمتـراکم هـاي سـاختمان وعمومیمسکونیهايمجتمعبر رويفرانسهکشور
هاریزيبرنامهدروقرارگرفتهمهرمسکنمتولیانمهريبیموردرسدنظرمیبهمتأسفانهکهاست

.استنشدهراهگشاتجربیاتاینبهتوجهیچندانمهرمسکنهايطرحو

بـه رانیز که از اندیشمندان مکتب شیکاگو است، در تحقیقی در این زمینه ایـن شـهر  برگس
دوميالیـه اداري،وتجـاري مرکـز اولالیـه :کـرد تقسیمنقطهیکمرکزیتباايدایرهالیه5

سـکونت محـل سـوم يالیـه گـذار، منـاطق یافقرکمربندبهمعروفرهاشدهوویرانهايمحله
يالیـه وثروتمنـدان سکونتمحلچهارميالیهشیکاگو،باشدهادغاموالحالمتوسطکارگران

ایـن بـه بـرگس ).1383:2020-84نجفـی ابرنـدآبادي   (شـدن  مسـکونی شرفدريمنطقهآخر
میـزان جمعیـت، تحـرك بـاالي سـطح دلیـل بـه ) دوميالیه(انتقالی يمنطقهدرکهرسیدنتیجه

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



39 زایی سیاست مسکن مهرجرمابعاد

شـود  مـی مشـاهده جـرم میـزان باالترینجمعیت،ویژه تراکمبهوهاخانهویرانیمهاجرت،باالي
تخریـب موجـب ) فقـر کمربنـد (دومالیـه درجمعیـت ازحـد بـیش تـراکم .)1383:62احمدي (

درنهایــتوســاکنینرفتــارکنتــرلوخــانوادهقبیــلازاجتمــاعینهادهــايکارکردهــايتوانــایی
.شودمیبزهکارينرخافزایشوناامنیگسترش

وجنـایی بـوم درزمینـۀ زیسـت  شـیکاگو مکتـب تحقیقـات يدیرینـه يسابقهرغمبهمتأسفانه
تحقیقـات ایـن بزهکاري،وانحرافاتبروزتشدیددرهاآنتأثیروشناختیبوموجمعیتیعوامل

يبلندمرتبـه هايبرجبعضاًاحداثشاهدماواندشدهگرفتهنادیدهمهرمسکنهايریزيبرنامهدر
ازانبـوهی کـه هسـتیم ) پـردیس وپرنـد شهركنظیر(شهرهاکالناطرافدرویژهبهمهرمسکن

کمتـرین بـا فشـرده، صـورت بـه خـود ارتفاعاتدرباال رافرهنگیگسستابوناهمگنجمعیت
تسـهیالت يتعبیـه ورسـیدگی عـدم صـورت درتوانـد مـی مسـئله ایـن کهانددادهجايامکانات

.کندایجادمسکنبحرانازحادترمراتببهبحرانیالزم،حمایتیهايزیرساختورفاهی

)دي اجباريبنطبقه(1گزینیجداییوتفکیک-2
نـواحی سـایر وبیشـتر تعـداد داراينواحیبرخیکهآیدمیوجودزمانی بهگزینی،جدایی

باشـند  ...اجتمـاعی، درآمـدي، مـذهبی و    -گـروه اقتصـادي  یـک اعضـاء ازکمتريتعدادداراي
)Van kempen 1998: 1640 .(کننـد مـی انتخابسکونتبرايراايگروه منطقههرکهسانبدین
دهند میتنکرده،تعیینهاآنبرايشهرييجامعهکهايمحلهدرزندگیبهاجباررويازیاو
)Schelling 1971: 143( .ازشـهري محـالت ازیـک هـر اکولـوژیکی، گزینـی جداییموازاتبه

نمونـه عنـوان بـه . داردتفـاوت شـهري محـالت سـایر بـا کـه کننـد میتبعیتمعینیبافتوچهره
بعیـد کـه کـرد اشارهعمومیمسکونیهايمجتمعوفقیرنشینمحالتجناییيهرهچبهتوانمی

.بگیردخودبهايچهرهچنیندورچنداننهايآیندهدرنیزمهرمسکننیست
جدایی«ابتدا: گزینی هستیمجداییدودستهشاهدمهرمسکنيپروژهدرنخستيوهلهدر
سـاکنان »اجتمـاعی گزینـی جـدایی «بهدرنهایتکهرمهمسکنفیزیکیفاصلهیا»مکانیگزینی
جزایـر (معـین يمحـدوده دربا زنـدگی مهرمسکنساکنانکهسانبدین. انجامدمیمهرمسکن

اجتمـاعی فاصـله حاکمیتشهري،قشرهايسایرنسبی باتماسو عدم) !مهرمسکنيدورافتاده

1. Segregation
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قطعـه هـر کهکنندمیتقسیمقطعاتیبهراشهروشوندمیسببراجامعهاقشارسایروخودمیان
هجــومهرچــه.انــدجداشــدهاجتمــاعیيفاصــلهوفیزیکــیيفاصــلهعلــلبــهدیگــريقطعــهبــا

منـاطقی وشدخواهدبیشترنیزاکولوژیکیگزینیجداییباشد،بیشترمناطقایندراکولوژیکی
-اجتمـاعی پایگـاه بـه کههاییخانوادهطرفازاستگرفتهصورتآندرهاسازيخانهاینکه

تـوان مـی دیگـر، عبـارت بـه . شوداشغال میسرعتبهقانونیطریقازدارندتعلقهمساناقتصادي
1.شدخواهدسببرا»نویننشینیگتو«یا»نونشینیحاشیه«نوعیبهمهرمسکنگفت

ريشـه بـزرگ اکثریـت یـک میـان دراقلیتیکمحدودیتوزندگیبیانگرگتو،کلدر
جـدایی گـاه ومذهبی، نـژادي گاهجداییواستاکولوژیکیگزینیجداییينتیجهگتو. است

). Johnston 1983(دهـد مـی نشـان شـهري هايبخشسایرازرااجتماعی-اقتصاديجداییوفقر
پایگـاه یـک بـه آندرسـاکن جمعیـت اکثریـت کـه شـود مـی تشکیلمحالتیازفقرگتويهر

ازمعمـوالً اکولـوژیکی، گزینـی جـدایی سـبب بـه باشند وداشتهتعلقاحدواقتصادي-اجتماعی
فیزیکـی يجنبهتنهاهاگتونشینانزواطلبی. شودمیبردهنامگیرگوشهمردمیعنوانبههاگتونشین

اقتصـادي -اجتمـاعی پایگـاه داشـتن سـبب بهبلکهباشند،محصورشدهگتوهاداخلدرکهندارد
خـود سطحتریننازلبهشهريمردمسایرباراخودروابطهموارههري،شمردماکثریتازجدا

سـایر بـا ظاهري، اختالفـی شکلازنظرگتوهااستممکن. )64ـ1369:63شکوهی(اند رسانده
هـایی بحـران معمـوالً بـا  مناطقاینفرهنگیواجتماعیازلحاظاماندهند،نشانشهريهايمحله

قیمـت ارزانهـاي خانهساختنبههادولتکهمناطقیدرهمگاهیینکهاباالخرهوهستند؛روبرو
روسـتایی مهـاجرین یـا واجتمـاعی -اقتصـادي هـاي گـروه پـذیرش بـا انـد کـرده اقـدام چندطبقه

وشـود میدیدههممهرمسکنمورددرنگرانیاین. )71:همان(شوند میتبدیلگتوبهتدریجبه
آورددسـت ایـن وداردوجـود »مهرفقرگتوي«بهمهرمسکنلتبدیامکاننزدیکايآیندهدر

واسـت مغـایر مهـر مسـکن واحدهاياحداثبراينهمدولتهايبرنامهواهدافباکامالًمنفی
.استغرضنقضنوعیبه

بـا وسـاختمان ضـروري تعمیـرات بـه توجـه عدمسببو بهبا ادامه این روند در مسکن مهر

امـا  ،طـوالنی دارنـد  يگتوهـا سـابقه  . کـار گرفتـه شـد   هدر شـهر ونیـز بـ   1516بار در سـال  ایتالیایی است و اولياگتو واژه.1
گتوهـاي فقـر در زمـان مـا     یژهوو بهي تا گتوهاي نژادیوسطشهرهاي قروننشینیهوديگتونشینی به سبک جدید، از محالت 

انـد  شـهري تـن داده  يدرآمد به یک جدایی گزینی اکولوژیکی در داخل جامعهبسیار کميادامه داشته است که در آن طبقه
.)64ـ 63: 1369شکوهی (
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هـاي هزینـه قبـال درمهـر مسـکن ياولیـه متولیانبرايقانوندرمسئولیتیبینپیشعدمبهتوجه
مجبـور هـا خـانواده ازايعـده روازایـن . رونـد مـی ویرانـی بـه رورفتـه رفتههامجتمعاینجاري،

وفـروش امکـان شـدن آزادکـه برونـد، شـهر دیگـر نقـاط بـه وکـرده تخلیهراهاخانهشوندمی
هاي مخروبه و ویـران  با توجه به اینکه خانه. استکردهتسهیلراجریاننایواحدهااینياجاره

Harold(برند سربهقانونکنترلازدوردارندسعیکهاستافراديبرايپناهگاهبهترینمعموالً

. شـود تبـدیل تبهکـاري وفسادمحلممکن است بهتدریج، بنابراین مسکن مهر به)43-44 :1971
رابطـه دراضـطراب ونگرانـی ازگریـز جهتراهاخانوادهيبقیهدفع،عاملوانعنبهجریاناین

مهـر مسکنشدنخالیباوکشاندمیدیگرمحالتبهمسکونی،يمنطقهجنایتوجرممیزانبا
»جنایـت وجـرم وتبهکـاري گتـوي «یکبهموردبحثمنطقهاولیه،ساکنینازمهرـفقرگتويـ

امـا برسـد نظـر بـه آمیـز اغـراق حتـی وبدبینانـه بسـیار نگـرش طـرز اینایدش. دهدمینقشتغییر
واقعیـت ایـن گویـاي هاآنمطالعاتوغربیکشورهاييچندسالهوچندینيتجربهدرهرحال

.استتلخ

مهـر طـور مثـال مسـکن   هـا در درون مسـکن مهـر نیـز ریشـه دوانیـده اسـت، بـه        این تفکیک
نمونـه هـا، کارکنـان سـپاه یـا برخـی شـرکت     بهیافتهختصاصامهرمسکنکارمندي،وکارگري

يخـورده شکسـت هـاي سیاسـت ازپـذیري عبرتعدمازنشانکههاستتفکیکاینازروشنی
.استتجارباینازناآگاهیحتییا1نظیر کشور فرانسهدیگرکشورهاي
5ازیـک هـر کـه فراموس شودنبایدنیزشیکاگوشهردرگزینیو جداییتفکیکيمسئله

دیـري امـا بـود؛ آمیـز موفقیـت لـت دويبرنامـه کمیـت اگرچـه ازنظـر  » قیمـت ارزانهايمجتمعساختنسیاست«در فرانسه .1
شـد؛ یکـی از دالیـل ایـن     شـناخته گسـترده اجتماعیهايآسیبمولدوزاجرمسیاستیکعنوانبهسیاستاینکهنگذشت

همـان ازمـثالً . دادتوسعهرامحالتتخصیصوتفکیکيدامنهبود وشدهوضعمردمبراي اسکانبود کهمسئله نیز مقرراتی
هـاي مجتمـع سـایر بـه سیاسـت همـین . گیـرد قـرار درآمدکمافراداختیاردرفقطقیمتارزانهايساختمانکهشدمقررابتدا

هـم دیگـر قسمتباالخرهوکارمندانبهدیگرقسمتکارگران،بههاساختمانهايقسمتبعضیمثالً. کردسرایتنیزبزرگ
يارائـه بـا »بزهکـاري وجنایـت خشونت،امردرمطالعهمأموريیتهکم«باالخره. یافتاختصاصبهترمالیبضاعتباافرادبه

افـراد بـه شـهر محـالت تخصـیص کـه شـد محـرز کمیتهبراي. پرداختاوضاعبهبودبرايهاییپیشنهادطرحبهتوصیه،105
پیشـنهاد کمیتهاین،22يشمارهيتوصیهدرجهتهمینبهاست؛آمیزمخاطرهحدچهتاشغلوسندرآمد،برحسبشهري

تقسـیم یـا »فـرد بـه معاضـدت «مبنايبردیگريمنطقیسیستمازآنجايبهوشودمطرودکلیبهتفکیکسیاستکهکندمی
امـا گـردد؛ اسـتفاده آنانخاصفرهنگیوضعبرحسبتفکیکیاهاآناحتیاجاتمیزانبرحسبساختمانهرداخلدرافراد

بـر راخـود و ضـرربخش شـوم نتـایج »قیمـت ارزانهـاي مجتمـع سـاخت «درزمینهانسهفردولتپیشینهايسیاستدرهرحال
هـا آنتـرمیم وفرانسـه يجامعـه دلبـر مانـده برجـاي اجتماعیهايزخمدرمانوگذاشتجايبرزمانآنيفرانسهيجامعه
).120ـ118: 1378پرفیت(بودطوالنیزمانبهمحتاج
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کــارگرانوثروتمنــدانزنــدگیمحــلوبــودشــدهمخصوصــیيطبقــهجایگــاهشــهريالیــه
بـه فقـرا زنـدگی محلکهايگونهبهبود،مجزایکدیگرازدرآمدکمو افرادفقراوالحالمتوسط
وجـود علیـرغم .بـود شـده تبـدیل خیـز جـرم هـاي کانونبهدرنهایتوگذارمناطقوفقرکمربند

وداخلـی مقـاالت وهـا کتـاب درهـا آنانعکـاس ومختلفکشورهايدرهاي ناخوشایندتجربه
هـاي سیاسـت دربازتـابی گونـه هـیچ متأسـفانه زمینـه، ایندرمتعددهايترجمهوجودوخارجی

سـاخت برايریزيبرنامهبهدستمسکن،بحرانتسکینبراينهمدولتوشوددیده نمیدولت
امنیتـی ورفـاهی هـاي زیرسـاخت فاقدودورافتادهنقاطوشهريحاشیهدرونیمسکهايمجتمع

. دهنـد مـی تشـکیل جوانـان اغلـب نیـز راهاآنجمعیتکهزدجامعهدرآمدکمصرفاًاقشاربراي
سـال بودجـه قـانون 6تبصـره »د«بندينامهآییناجراییدستورالعمل21مادهالفقسمتمطابق
ایـن تسـهیالت ازمنديبهرهمتقاضیاناست،شدهاشارهمهرمسکنمتقاضیانشرایطبهکه1386
اولویـت نیـز قـانون ایـن 1تبصـره دروبودهملکیمسکونیزمینیامسکنفاقدبایستمیقانون

قـانون موضـوع حقـوق حـداقل برابردوازکمترآنانيماهیانهدرآمدکهاستباکسانینخست
جـدا ومکـانی گزینـی جـدایی بـر عالوهمهرمسکنترتیببدین. دباشکشورياستخدامیاکار

وضـعیف قشـر آوردنهـم گـرد وجامعـه اقشـار سـایر ازدرآمـد کـم قشـر زندگیمحلکردن
دردرنهایـت وهـا آندرفقـر احسـاس تشدیدشهر،نقاطتریندورافتادهدرجامعهيدیدهآسیب
زدهدامـن نیـز مهـر مسـکن سـاکنان 1اجتماعیکتفکیبهمجرمانه،هايفرصتدادنقراراختیار
احسـاس خـانواده دراغلـب کننـد، مـی زندگیفقرسیمانیهايمکعبایندرکهجوانانی.است
درحتـی وکردخواهندپیدااجتماعطبقاتسایربهنسبتخصمانهحالتنوعیوکنندمیپستی

راخـود تواننـد نمـی گیرنـد، میقرارتماسدراقشارسایرباالجرمکههاییمحیطسایرومدرسه
. بزننـد جـرم وانحرافـی مسـیرهاي بـه دسـت فقـر ومحرومیتجبرانبرايبساايودهندانطباق
»جبـران مکانیسـم «نـوع ازمـوارد اغلـب درجوانانبزهکاريکهدارندعقیدهمتخصصانبعضی
جبـران بـراي است،کشیدهمحرومیتیاقرارگرفتهتحقیرموردجوانوقتیکهمعنیبدین. است

شـاید نظـر، مقـام در. )1358:58مسـاواتی آذر  (زند میجرمارتکاببهدستناکامیوحقارت
»مجـرم «و»بزهکار«ازاستفادهجايبهمهرمسکندرساکنجوانانجرائمدرزمینهباشدمنصفانه

رفـاه مسـئله بهبارکر»سیاسیهدیدبزه«نظریه. کنیماستفاده»سیاسیدیدهبزه«یعنیبارکرتعبیراز

1. Social differenting
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ورفـاه کـاهش خـاطر بـه . نـدارد رفاهیمناسبهايسیاستدولتگویدمیودارداشارهجرمو
ایــندرواقــع، علــت. رونــدمــیجــرمســراغافــرادکــهاســتمســکنمشــکلویــژهبــهوبیکــاري

.آوردمیفراهمرابزهارتکابشرایطکهاستدولترفتارهابزهکاري
تمهیـد بـا واسـت گشـوده قبـل دولـت سیاستازانتقادبهزبانیازدهمدولتراستا،ایندر

وگسـترش ازوشـده مهـر مسـکن قبلیهايطرحرساندنپایانبهمتعهدصرفاًجدید،هايطرح
درزمینـه تفکیـک  یـازدهم دولتشهرسازيراهوزیر. استکردهخودداريهابرنامهاینيادامه

محلـه یـک اینکـه نهبودعدالتانقالبهايبحثازیکی«: استمعتقدمهرمسکندراجتماعی
تـرین بـزرگ ازیکـی شهرکردنطبقاتیبنابراین. باشدپاییندرآمدهايبرايیکیوثروتمندان
اخـتالف تـا شـد برپـا ایـران درعـدالت بـراي انقـالب زیـرا . روبـروییم آنباکهاستمشکالتی

کـار کنـیم ایجـاد طبقـاتی تفکیـک مهـر مسـکن طرحباخودمانهاینکاماباشیم؛نداشتهطبقاتی
.1»نیستدرستی

مهاجرت-3
-جمعیـت شناسـان، جـرم شناسـان، جامعـه موردتوجهاصلیمسائلازیکیمهاجرتيپدیده

وروستائیانمهاجرت). 27: 1379بیگیانقلی(کشورهاستيتوسعهمسئولمؤسساتوشناسان
عـالوه . بزرگ پیامدهاي اجتماعی متعددي را در برداردشهرهايبهترکوچکشهرهايساکنان

وشـدن صـنعتی اثـر درکـه جمعیتـی حرکـات ازدیگـري نـوع شـهر، بـه روسـتا ازمهـاجرت بر
ودومدرجـه شهرهايمیانمهاجرتپیداکردهاهمیتبسیارتوسعه،درحالجوامعاخیرتحوالت

شـهرهاي بـه مهـاجرت پیامدهايازیکی2.استهاپایتختبهاولدرجهشهرهايیاواولدرجه
3.استجرایموانحرافاتافزایشيمسئلهبزرگ

1. http:// www.etemadnewspaper.ir

1392، دوشنبه، آبان 2790روزنامه اعتماد، شماره 
2. http://www.npscmi.ac.ir

نشـان  ،آمـار مهـاجرت بـه عمـل آمـد     يتوسـط دپارتمـان امنیـت سـرزمینی اداره    2009در تحقیقی که در سال یکادر آمر.3
مراتـب بـاالتر از   ، بـه دهـد یرا در خود جـاي مـ  ) حتی قانونی(ی مهاجر شهرها که تعداد فراوانکه نرخ جرائم در کالندهدیم

ازجملـه  ). Camarota, Vaughan 2009: 9(شـوند یسایر شهرهایی است که اغلب از افراد بومی همان شـهر تشـکیل مـ   
جر بـر روي  مهـا يهـا عـدم کنتـرل کـافی خـانواده    -1: انـد از ، عبـارت داندیدالیلی که مهاجرت را عامل افزایش بزهکاري م

عـدم روابـط عـاطفی مناسـب     -3؛مقصديگرایش جوانان مهاجر به پیشرفت و تثبیت موقعیت خود در جامعه-2؛فرزندانشان
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افـراد، مهـاجرت ازجلـوگیري راسـتاي درمهـر، مسـکن طـرح ياولیـه هـاي ریزيبرنامهدر
تسـهیالت ازمنـدي بهـره متقاضـیان بـراي شـهرها کـالن بهکوچکشهرهايوروستاهاازویژهبه

دبنـد ينامـه آیـین اجرایـی دسـتورالعمل 21مـاده جبنـد مطـابق . بودشدهگرفتهرنظدرشرایطی
درسـکونت سـابقه سالپنجدارايحداقلبایستیمتقاضیان،1386ساليبودجهقانون6تبصره

بنـد ایـن شـرایط بـه واحـدها، نـام ثبتآغازازعمل،درمتأسفانهاما1.باشندتقاضامحلشهرهاي
بـر آنتـأثیر تهـران ویژهبهشهرهاکالندرطرحاینمشکالتازیکیواستدهنشتوجهچندان
ازهـایی وعدهشهرها،کالنبهمهاجرتيکنندهنگرانموجگسترشبا2.استمهاجرتيپدیده
ينامـه آیـین درشـده تعیـین مـدت درافرادبودنساکناثباتوکنترلجهتامرمسئولینطرف

بسـیار هـا کنتـرل ایـن اعمـال امکـان عمـل درطـرح، عظمـت بـه توجهبااماشد،دادهالذکرفوق
مسـکن درکشـور مختلـف نقـاط ازهـا خـانواده اززیاديبسیارشمارنیزتاکنونواستضعیف

.اندشدهساکنمهرکالنشهرها

يمصــوبه«زده،دامــنمهــرمســکندرمهــاجرتيمســئلهبــهکــهدیگــريعامــلهمچنــین
بـا وفـراوان نظرهاياختالفوبحثازپسباالخرهکهاست»مهرمسکننتقالوانقلآزادسازي

دولـت درجمهـور رئـیس اولمعـاون سـوي ازمهـر، مسـکن درحـاکم کنترلـی سیسـتم ازانتقاد
21مـاده درمـذکور شـرایط واجـد کـه هـم افـرادي بـه حتـی مصوبهاینطبق. شدابالغیازدهم

امکـان نیسـتند، 1386سـال يبودجـه قـانون 6تبصـره »د«نـد بينامـه آیـین اجرایـی دستورالعمل
مهـاجرت راهسـر بـر سـدي هـیچ دیگـر بنـابراین، دارد؛وجودمهرمسکنواحدهايوانتقالنقل

ازمهـاجرت افـزایش بـه مهـر مسـکن عمـالً گفـت تـوان میونداردوجودمهرمسکنمتقاضیان
.استنمودهکمکشهرهاکالنطرفبهترکوچکشهرهايوروستاها

ومهـر مسـکن طـرح اجـراي بـا کشـور درمهـاجران شمارناگهانیرشدبهتوجهبنابراین، با
شناسی و همچنین با عنایت به سـایر مباحـث   جرمازنظرمهاجرتبامرتبطفرهنگیمسائلاهمیت

.داده شودشناختی اختصاصابعاد جامعهبهبحثيمطروحه، جاي دارد ادامه

يهـا تنزیل اخالقی مهـاجرین در محـیط مقصـد بـه دلیـل تغییـر ارزش      -4؛یکدیگربادر شهرهاي پرجمعیت و بیگانگی افراد 
.آن تضاد و تعارض فرهنگییتنوع فرهنگی و در پ-6وخأل هنجاري-5؛)33: 1376محمد زاده وآتش پور(ها سنتی آن

براي مهاجرین از شهرهاي بزرگ این مدت به یک سال کاهش یافته و براي کارمندان دولت که با استناد حکـم دسـتگاه   -.1
.سکونت مالك عمل نخواهد بودي، سابقهشوندیمربوط منتقل م

2 .http://www.mardomsalari.com

04/04/1391، 2945هاي مهاجرت به تهران، نسخه شماره ، مسکن مهر و دغدغهيساالرروزنامه مردم
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شناختینایی جامعهشناسی جعلت) ب
ــه« ــایی جامع ــی جن ــده » شناس ــر ع ــه تعبی ــا ب ــرمی ــهاي، ج ــاخه شناســی جامع ــناختی ش اي از ش
کـار بـرده شـده اسـت     فـري بـه  هاي اختصاصی است که براي اولین بار توسط انریکوشناسیجرم

ي محـیط  شناسی جنایی مطالعـه موضوع اختصاصی جامعه). 1967: 1383-84نجفی ابرندآبادي (
پـردازد و بـزه   زا مـی ي عوامل جرمدرواقع این علم به مطالعه. زایی آن استنی و کیفیت جرمانسا

در این دانش با نظریات متعددي ). 1370:464کی نیا (داند اجتماعی می-ي انسانیرا یک پدیده
زایی سیاست مسکن مهـر  هایی از ابعاد جرمبدین ترتیب الزم است بررسی گوشه. سروکار داریم

.شناسی جنایی موردتوجه قرار گیردمنظر جامعهاز 

1فرهنگیتعارض-1

وروسـتاها مهـاجران عمدتاً ازمهرمسکنساکناندر قسمت اول مالحظه شد،کهطورهمان
درگونـاگون ورسـوم آداببـا افرادشدنجمع. هستندمتفاوتهايبا فرهنگکوچکشهرهاي

ایـن . شـود مـی فرهنگـی تنوعایجادها، باعثفرهنگخردهوجود آمدنها و بهمجتمعکمفضاي
کـه طـوري بـه . گـردد مـی مسـکونی مجتمـع یـک افرادمیاناصطکاكایجادسببنیز غالباًتنوع

حـل شـود، مـی باعـث متقابـل دركعـدم وداننـد نمـی مطلـوب رایکـدیگر عملکردهايافراد،
؛)1366:31و عراقـی  خلیلـی (نباشـد پـذیر امکـان گفتمـان ومصـالحه باآمدهوجودبهمشکالت

رخ سـاکنین بـین مهـر مسـکونی هايمجتمعدراختالفاتیومشاجراتمواردبسیاريدربنابراین
بـه ناهنجـاري نـوعی بـروز تواند باعثگیرد و خود میمینشأتفرهنگیتنوعازکهخواهد داد

ایـن بـا مکـانی درزاعنوخشونتبروزسان،بدین. )1390:31رحمت (شود»فرهنگیتضاد«نام
بیشـتر سـاکنان   . توان به مسکن مهر رشت اشاره کردبراي نمونه می. نیستذهنازمختصات دور

مسکن مهر رشت را افراد غیربومی و مهاجران از روسـتاها و شـهرهاي کوچـک گـیالن تشـکیل      
2ن، خـانواده متعلـق بـه روسـتاهاي گـیال     12شـونده،  خـانوار مصـاحبه  20درمجمـوع از  . دهدمی

هاي کوچک گیالن بـه مسـکن مهـر رشـت مهـاجرت      خانواده از شهرستان3خانواده از بخش و 
آمـدن افـرادي   گـردهم . ها پیش در شهر رشت ساکن بودندمدتخانواده از3کرده بودند و تنها 

گـري  هاي متفاوت موجب قشـري هاي زبانی مختلف و فرهنگاز شرق و غرب گیالن با گویش

1. Conflict of Cultures
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همچنین عدم پایبندي روستائیان مهـاجر  . شودهاي فرهنگی میاتحاد و آسیبو عدم همبستگی و 
نشـینی و زنـدگی شـهري، باعـث آزار و اذیـت سـایر سـاکنان و اصـطکاکات         به قواعد آپارتمـان 

طور مثال در مسکن مهـر  تر بهحال در سطح وسیع. شودرفتاري بین ساکنان مسکن مهر رشت می
وضعیتی حاکم است؟ طبیعتاً در محیطی که افراد بعضاً از شـهرها  تهران و اطراف آن باید دید چه 

مراتـب بـدتر اسـت و    انـد وضـع بـه   هاي مختلف ایـران بـه آن مهـاجرت کـرده    و روستاهاي استان
.تعارضات فرهنگی در سطح باالتري قرار خواهد داشت

»جـرم وفرهنگـی تعـارض «عنـوان تحـت سـلین، تورستناثربههافرهنگتعارضاصطالح
فرهنگـی تعـارض وي،يعقیـده بـه .)1390:73نجفـی ابرنـدآبادي و هاشـم بیگـی     (گردد بازمی
نیـز گـاه کهاستهاآنانطباقعدمیایکدیگربامتضادرفتاريمعیارهايکشمکش میانمعرف
بـر مبتنـی هریـک کـه آیـد وجودبهاخالقیکامالًرفتاردوبینتعارضوتضادایناستممکن
درویژهبهمجرمیتتشریحبرايناچاربه؛ بنابراین،)Huff 1980: 17(اند خویشخاصهايارزش
دررابزهکـاري داد وقـرار موردتوجـه رافرهنگـی هـاي تعـارض اینبایدمهاجرپذیرهايمحیط

سـلین اعتقـاد به. )181ـ1383:180نوربهاء (کرد تبییناندفرهنگیتکثردارايکههاییوضعیت
مبـدأ ومیزبـان محیطرفتاريهنجارهايبینتعارضينتیجهمهاجرافرادجرایمذیلالیلدبهبنا

ازتغییـر ــ 2شـهري و يجامعهیکبهروستاییيجامعهیکازاجتماعیمحیطتغییرـ1: است
1.)1383،2040ـ84ابرنـدآبادي نجفـی (گسـیخته  ازهـم يجامعـه یـک بههمبستهيجامعهیک

کـه طرحـی درکـه بـود شایسته. ماندنخواهداماندراجتماعیهايآسیباینازنیزمهرمسکن
ابعـاد است،گرفتهناممسکنامردرکشوروسازساختوعمرانتاریخطرحترینبزرگعنوانبه

ایـن بـه بیشـتري جـدیت بـا وگرفـت میقرارارزیابیوکارشناسیموردنیزفرهنگیواجتماعی
آنخطیـر نقشوو فرهنگی مسکناجتماعیمباحثبهمتأسفانه عدم توجه. دشمیپرداختهابعاد

سـطح درتـر مهـم آنازکـه مهـر مسـکن هـاي گـذاري سیاستدرتنهانهجرایم،ازپیشگیريدر
يالیحـه «تـدوین علیرغم. شودمیدیدهکرّاتبهنیزجرمازپیشگیريهايسیاستدروترکالن

مکـرر اصالحاتدر»جرمازپیشگیريعالیشوراي«بینیپیشوماکشوردر»جرمازپیشگیري

شـهر درنوجوانـان واطفالبزهکاريتوزیعبارابطهدرايگستردهپیمایشانجامازپس،1942سالدرنیزکیمکوشاو.1
اغلـب، که»زاجرمنواحی«اینکهرسیدندنکتهاینبههاآن. بردندپیشهرهادرونزهکاريبخاصنواحیوجودبهشیکاگو
بـدین وباشـد فرهنـگ تعـارض گسـترش بـراي مناسـبی بستراستممکنکنندمیزندگیهاآندرغیربومیافرادومهاجران
).66: 1390پیکا(شدطرحممعاصربزهکاريبرمهاجرپذیرجمعیمساکنوشهرنشینیگسترشتأثیرترتیب،
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خـود ایـن واسـت شورا خـالی ایندرشهردارانوشهرسازيومسکنوزیرجايهمچنان1آن،
پیشـگیري امـر درشهرسازيومسکنخطیرنقش اجتماعی مسکن و جایگاهدركعدمازنشان

مسـائل اجتمـاعی در مسـکن مهـر نیـز چنـدان       بنـابراین عـدم توجـه بـه     اسـت؛ جرائمازاجتماعی
.غیرمنتظره نیست

نامی و خأل هنجاريگم-2
. شـد مطـرح دورکـیم امیـل توسـط کـه استمفهومیهنجاري،خألاحساسیا2هنجاريبی

نـدارد، وجـود نظـم حفظبرايهنجاريگونههیچآن،درکهاستوضعیتیبهاشارههنجاريبی
ورهاشـده خودحالبهافرادهنجاريخألحالتدر. تضادنددریگریکدباهنجارهاکهجایییا

بیگـی هاشـم ابرنـدآبادي و نجفـی (شـد  خواهنـد منضـبط غیـر وغیرمتعـارف رفتارهايمرتکب
رفتـار جـایگزین عنـوان بـه جنایـت وجـرم اسـت ممکـن حالتایندربنابراین). 50ـ1390:49

.)333ـ1385:332سیگل(شود انتخابهنجارمند
وخـود زنـدگی محیطتركباافرادکهکندمیبیانهنجاريخأليي نظریهارائهباساترلند

وهنجارهــاهــا،نظــارتدیگــرونشــان بــودن،نــامبــیوناشــناسعلــتبــهجدیــد،محــلبــهورود
رفتارهـایی مرتکـب بنـابراین کننـد، نمـی احسـاس رفتارشانبررااجتماعیغیررسمیهايکنترل

مکتـب یـا شـیکاگو مکتـب علمـی صورتبهراایدهاین. شوندنمیعاديحالتدرکهشوندمی
وشناسـان جـرم يعمـده هاينگرانیازیکینیزحاضرحالدر3رسانید؛اثباتبهجرمجغرافیاي

خـأل آنپـی دروافـراد ونشـانی نـام بیمهر،مسکنعظیمپروژهآیندهباارتباطدرشناسانجامعه
وهــامکــانازافــرادازکثیــريخیــل.کننــدبینــی مــیآنــومی را پــیشگیــريکلشــوهنجــاري

تـرك راخـود قبلیکاشانهوروستاوشهرهمگیزمانی،يبرههیکدرگوناگونهايفرهنگ
انسـانی تـوده ایـن . انـد کـرده عظیمـت مهـر مسـکن درخودجدیدمسکونیواحدهايبهوگفته
کـه مهرمسکنساکنانوداشتنخواهندخودبررانظارتیوکنترلگونههیچناشناس،ونامگم

.ي پیشگیري از جرمالیحه2ك ماده .ر.1
2. Anomie

تغییـر پـی دردریافتنـد هـا آن. مسـئله پرداختنـد  بررسـی بهمحققینشیکاگوشهرازايگوشهدرجرائموارقارچافزایشبا.3
چـون وآمدنـد منطقـه اینبهمختلفهايانمکازجدیديافرادوکردهتركرامحلاولیهاهالیشهر،ازمنطقهآنکاربري

اقـدامات حتـی اقـدامی هـر بـه دسـت نظـارت نبـود درراحتیبهافرادوشدحسهنجاريخألنوعیبودند،ناشناسافراداین
.شدیافت»خأل هنجاري«ينظریهدرجرائماینيریشهترتیببدین. زنندمیمجرمانه
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ورنـد، غوطهمردمازانبوهیمیاندربااینکهخواهند داد،دستازراخودنشانونامترتیببدین
زمـان گذربامهر،مسکنواحدهايوانتقالنقلشدنآزادبهتوجهبا. شناسندنمیراکسیهذامع
ناشـناس وبیگانـه افـراد حضـور بلکـه یافت،نخواهدبهبودتنهانهنامیگموناشناسیيمسئلهنیز
و تـراکم  مهـر مسـکن درزنـدگی خوابگـاهی سبککهویژهبه. یافتخواهدادامهدائمیطوربه

بشناسـند، راخـود همسـایگان تـا دهـد نمـی سـاکنان بـه رافرصـت اینازحد جمعیت هرگزبیش
ممکـن اسـت   حاکم،هنجاريخألونظارتعدملوايدروامینگموناشناسیدرافرادبنابراین
شـاهد چنـدان دور نـه ايآینـده دروبزننـد مجرمانهوناهنجاررفتارهايارتکاببهدستآزادانه

کردتجربهپیشهاسالدرشیکاگوآنچهمشابهوضعیتیوبودخواهیمجرائميگونهقارچرشد
هـا و  طـور مثـال در مصـاحبه   به.داشتخواهیمکشورختلفمهاياستانمهرمسکندرمجدداًرا

هنجـاري از اکنـون   گرفته در مسکن مهر رشت نیـز ایـن آشـفتگی محیطـی و بـی     مشاهدات انجام
هـا و سـایر   ها گرفتـه تـا دیوارنویسـی   خوبی مشهود بود؛ از آویختن بندهاي رخت در پارکینگبه

ي قبلی خـود مرتکـب چنـین    راد هرگز در محلهکه شاید این افدرحالی. آمدهعملهاي بهتخریب
نـوعی عـدم انسـجام و همبسـتگی در     درواقـع بـه  . بودنـد هنجارمنديشدند و افرادرفتارهایی نمی

گـاهی موقـت بـراي سـاکنین اسـت و احسـاس       گویی مسکن مهـر سـکونت  . محیط وجود داشت
.در آنجا جریان نداشت» محله«زندگی در 

اجتماعیيسرمایهکاهش-3
يمسـئله اسـت، مطـرح بـاال جـرم نـرخ بـا منـاطق باارتباطدرکهايکلیديمفاهیمازیکی

قبیـل ازاجتمـاعی سـازمان هايویژگیبهاشارهاجتماعیيسرمایه«.است1»اجتماعیيسرمایه«
رامتقابـل منـافع بـراي همکـاري وهمـاهنگی داردکـه اياجتمـاعی اعتمـاد وهنجارهـا ها،شبکه

يسـرمایه بـراي شـاخص چهـار توانمیمسامحه،اندکیبا). Deller 2010: 238(» ندکمیتسهیل
:دادارائهاجتماعی

؛)Altruistic(دوسـتی  نـوع -2؛ )Participation in civic life(مـدنی  زندگیدرمشارکت-1
) Informal controls(غیررســـمی کنتـــرل-4و) Security and Trust(اعتمـــاد وامنیـــت-3
)Akcomak and Weel 2008: 4-5.(

1. Social capital
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يسـرمایه ایجـاد دیگـر، بیـان بـه اسـت؛ جـرم نـرخ بـر آنتأثیراین سرمایهپیامدهايازیکی
:1388معظمـی  (اسـت  مجرمانـه رفتارهـاي بـروز مـانع ورفتارهـاي هنجارمنـد  پشـتیبان اجتماعی

مباحـث رو،زایـن ا. اسـت جـرم ازاجتمـاعی پیشگیريزمینهایندرمهممباحثازیکیو1)115
اختصـار بهکهگیرندمیقراراجتماعیيسرمایهباارتباطدرمختلفابعادازبزهکاري،بامرتبط
:خواهد شدطرحزمینهایندرمطالبی
بحـث بـا مستقیمارتباطدراست،شدهمطرحهیرشیتوسطکه»اجتماعیعلقه«ينظریه-1

دراجتمـاع بـه فـرد وابسـتگی وپیوندنقشبرنظریهینادرچراکهدارد؛قراراجتماعیيسرمایه
.استمربوطاجتماعیيسرمایهبحثبهآشکاراکهشودمیپرداختهبزهکاريبهگرایشعدم

فیلـد  (داننـد  مـی ضـعیف اجتمـاعی کنتـرل ينتیجهراجرمشناسی،جرمهاينظریهبرخی-2
تفـاوتی بیباشد،داشتهوجوداجتماعییهسرماازباالییسطوحمحله،یکدروقتی).1385:95
اجتمـاعی کنترلنوعیودادههاآنبارابطهدرتکلیفاحساسبهراخودجايدیگرانبهنسبت

مـرادي (کند جلوگیريضداجتماعیرفتارهايارتکابتواند ازمیکهگیردمیشکلغیررسمی
).1390:59حیدري آباد وحسن

کـاهش موجبتواندمیکالنسطحدرچهوفرديسطحدرچهاجتماعیيسرمایهدرواقع
درحتـی توانـد مـی اجتماعیسرمایهبااليسطوحوجودصورتدرکههاییهزینهشود؛هاهزینه

میـزان نیـز سـکه رويآندر. )63:همـان (از وقوع جرم به جریان افتـد  پیشگیريمثلمسیرهایی
ازجملـه اجتمـاعی هـاي گرفتاريازبسیاريمنشأتواندمیکهداردقراراجتماعیيسرمایهپایین

هـاي گـذاري سیاسـت دررسـد مـی نظـر بـه . باشـد محیطیکدرخیزيجرموبزهکاريمعضل
ایـن مؤیـد . اسـت نشدهايریزيبرنامهگونههیچاجتماعیوکیفیهايجنبهاینبرايمهرمسکن

. آمـد عمـل بـه رشـت مهـر شـهر  نمسـک سـاکنان بـا کـه اسـت هاییمصاحبهوگفتگوهاهمنظر
رانظـر همـین ها نیـز رسانهدرمسئولیناظهارنظرهايومطبوعاتدرمندرجاجتماعیهايتحلیل

همبسـتگی احسـاس یکـدیگر بـا تنهـا نـه سـاکنان گفـت تـوان مـی اسـاس، ایـن بـر . کندمیتأیید
خـود سـکونت محـل هبـ نسـبت تنهـا نـه هاآن. کنندمیقلمدادمزاحمرایکدیگربلکهکنند،نمی
مکـانی بـه قصـد عزیمـت  وهسـتند نیـز منزجرآنازهاخانوادهبرخیبلکهندارند،ايبستگیدل

مسـکن تـرك قصـد خـانواده 8شـونده،  ي مصاحبهخانواده20طور مثال از بین به. دارندرادیگر

1. see: Buonanno, Paolo, Montolio, Daniel, Vanin, Pado, “Does social capital reduce
crime? Journal of law and economics, University of Chicago, Vol 52, 2009, P149
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مباهـات وجمعـی فرهنـگ .محض پیدا کردن منزلی جدیـد را داشـتند  هاي آتی و بهمهر در سال
ضـعیف بسـیار آمـد، برمـی رشـت مهرمسکنساکنانهايصحبتازکهگونهآنالاقلاجتماعی

هـاي گالیـه از. نیستیکدیگربهساکنینرسانیکمکواجتماعیهايحمایتازخبريواست
درروابطشـان وباشـند نداشـته یکـدیگر کـار بـه کـاري هاهمسایهکهقدرهمینپیداستساکنین

پیونـدهاي دادنشـکل وروابـط گسـترش بهتمایلیوهستندراضیناچاربهباشد،لیحداقسطح
واز کـار خسـته کههنگامشبدهندمیترجیحهاخانوادهاکثردیگر،عبارتبه. ندارندهمسایگی

وکننـد اسـتراحت همسـایگان مزاحمـت دورازبـه خـود منـزل درگردنـد، برمـی خانـه بـه فعالیت
گـرفتن عهـده بـر محلـی، رویـدادهاي درمشـارکت همسایگی،روابطبرقراريدنبالبهدرنتیجه

خـود زندگیمحلبهنسبتساکناناززیاديتعدادگفتتوانمی. نیستند... و اموردرمسئولیت
بتـوان شـاید . دهنـد نمـی آنویرانـی یـا آبـادانی پسرفت،یاپیشرفتبهاهمیتیوهستندتفاوتبی

وقتـی تـا کهاستموقتاقامتگاهیمثابهبهساکنانازدستهاینبرايهرممسکنکهکرداستنتاج
تنهـا سـاکنان بیشـتر . بودخواهندساکنآندرکنند،وپادستسکونتبرايراتريمناسبجاي

ووآمـدها رفتبرکنترلونظارتبهنسبتوکنندحفاظتخوديخانوادهوخودازخواهندمی
وتفـاوتی بـی ایـن باعـث کهمسائلیدیگراز. دهندنمینشانخاصیواکنشمحیطامنیتارتقاء

وابسـته هـاي مسکنبینامکاناتبرابرتوزیععدماست،شدهساکناندراجتماعیپیوستگیعدم
کارکنـان بـه متعلـق هـاي سـاختمان بـه تـوان مـی نمونهعنوانبه. استمختلفاصنافونهادهابه

سـطحی درفضاسـازي وسـاختمان مصـالح کیفیـت ازنظـر کهدکراشارهاداراتونهادهابرخی
سـاخت وعـده کـه هـم امکاناتیوهازیرساختتمامیوبودههاساختمانسایربامقایسهغیرقابل

ایـن ! اسـت نهادهاواداراتاینبهمتعلقمهرمسکنهايساختماناطرافدراست،شدهدادهآن
آنجاتاتبعیضاین. استشدههاآنبینعداوترشگستوساکنانازبسیاريخشمباعثمسئله
»شـهر پـایین شـهر، بـاالي «اصطالحازرشتمهرمسکنساکنانازبرخیکهاستدوانیدهریشه
رسـد مـی نظـر بـه وکننـد مـی اسـتفاده مهـر مسـکن دراجتمـاعی هاينابرابرياینتوصیفبراي

زنـان بـا گفتگـو در. انـد شـده سـبی نمحرومیـت حـس دچـار سکونتشانابتدايهمیندرنوعیبه
همسایگانشـان بلـوك معایـب وخـود بلـوك مزایـاي ازدائمـاً آنـان ازبرخیرشت،مهرمسکن
بـود بهتـر . اسـت گرفتـه شـکل بینشـان درحسـادت وچشمیوهمچشمنوعیبهوگفتندمیسخن

گیـري شـکل ازتـا شدمیتوزیعمهرمسکنهايساختمانبینمشابهوبرابرنسبتاًطوربهامکانات
نشـینی شـهر پـایین حـس «تـر دقیـق تعبیـر بـه یـا مضـاعف فقـر احسـاس وگروهـی هايکینهاین
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.آمدمیعملبهجلوگیريساکناندر»مضاعف
مسـکن بـا ارتباطدرقبلهايبخشدرکهمطالبیبهتوجهباوکردیمارائهکهتوضیحاتیبا

روشـن ...)وهنجـاري خـأل وافـراد ونشـانی نـام بیفرهنگی،تعارضازجمله(کردیممطرحمهر
بسـترهاي وداردقـرار قبـولی غیرقابلوپایینبسیارسطحدرسرمایهاینمهرمسکندرکهاست
ونیسـت مهیـا مهـر مسـکن درچنـدان امنیـت احسـاس واعتمـاد وهمبسـتگی ومشـارکت بروز

اجتمـاعی سرمایهوجود. نداردقرارمطلوبیسطحدراجتماعیپیوندهايوغیررسمیهايکنترل
وآورنـد مـی حسـاب بـه اجتمـاعی سـالمت کلـی معیـار راآنکهدارداهمیتقدريبهافرادبین

دهـد مـی تشـکیل راجـرم ازاجتمـاعی پیشگیرياساسیهايپایهازیکیاجتماعیسرمایهارتقاء
انـواع بـروز عوامـل ازخـود ایـن واسـت قرارگرفتـه مهـري بـی موردمهرمسکندرمتأسفانهکه

: گویـد مـی فوکویاماکهطورهمان. استمناطقایندرجرمافزایشازجملهاجتماعیهايآسیب
میـزان قبیـل ازاجتمـاعی هـاي پدیـده برخـی وجـود طریـق ازرااجتماعیيسرمایهنبودتوانمی

کـرد  گیـري دازهانـ مشـابه مـوارد وهـا خانوادهفروپاشیمخدر،موادمصرفامنیت،میزانجرم،
.)1387:268برغمدي (

گیرينتیجه
فرهنگـی و  -رسـد مسـکن مهـر در بعـد اجتمـاعی     شده، بـه نظـر مـی   با عنایت به مطالب گفته

کـه عـالوه بـر ابعـاد     » تأمین مسـکن «ي تنها به اهداف برنامهمحیطی بسیار ضعیف عمل کرده و نه
له تأمین امنیت و آسایش براي ساکنان را نیـز  کمی ایجاد سرپناه به تعداد کافی، ابعاد کیفی ازجم

هاي اجتماعی و در پـی آن ایجـاد بسـترهاي مناسـب     شود، نرسیده است، بلکه به آسیبشامل می
دیگـر مسـکن مهـر ایـن قابلیـت را دارد کـه در       عبارتبه. براي بروز بزهکاري نیز دامن زده است

هاي تکمیل واحـدهاي  که هنوز هزینهحالیتبدیل شود و در1»خیزناحیه جرم«اي نزدیک به آینده
تـر از  بسا سـنگین هاي جدید و ايمسکن مهر به پایان نرسیده است، باید منتظر سر برآوردن هزینه

بنابراین شایسته اسـت هرچـه زودتـر تـدابیر     !ي مبارزه با بزهکاريهاي معمول باشیم؛ هزینههزینه
بـا  . ري از رسیدن بـه چنـین وضـعیتی اتخـاذ شـود     اي از سوي متولیان امر براي جلوگیکارشناسانه

هـا و بعضـاً   هاي اجتماعی برشمرده شده در این مقاله، در ذیل پیشـنهاد ها و آسیبتوجه به چالش

1. High crime area
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سازي کیفی، اجتمـاعی و در راسـتاي اقـدامات    انتقاداتی کلی جهت ارتقاء سالمت اجتماعی و به
:شودپیشگیري اجتماعی در مسکن مهر ارائه می

عنـوان واحـد   ساز و بدون متقاضی بـه ساخت واحدهاي نیمهجاي ادامه دادنالزم است به-1
هـاي ضـروري مثـل مراکـز درمـانی، مدرسـه، فروشـگاه،        ها را تبدیل به زیرسـاخت مسکونی، آن
شـده بـراي اتمـام واحـدهاي مسـکونی مهـر را در       ي در نظـر گرفتـه  کنیم و بودجه... ورزشگاه و 

جاي ارتقاء کمیت واحدهاي مسـکن  دیگر بهعبارتبه. ها توزیع کنیمتبخش خدمات و زیرساخ
مهر، به تقویت سطح زندگی در واحدهاي موجود بیندیشیم و امنیت و رفـاه را بـراي سـاکنان بـه     

.ایمي اجتماعی در مسکن مهر کمک کردهبدین ترتیب به افزایش میزان سرمایه. ارمغان آوریم
اي کـه  هاي اقماريشهرك. تواند بسیار راهگشا باشدهم می» هاي اقماريشهرك«ایجاد -2

شـوند و عـالوه بـر جلـوگیري از گسـترش      شـهر جـدا مـی   از کـالن » کمربنـدهاي سـبز  «بـا ایجـاد   
اي هاي اقمـاري شهرك1.شوندهاي تنفسی شهر محسوب میعنوان ریهشهرها، بهي کالنرویهبی

خدمات آموزشـی، فرهنگـی، درمـانی، تفریحـی و     هاي الزم مثل که با برخورداري از زیرساخت
خــدمات، فضــاي مطلــوبی بــراي تـأمین ایــن بخــش از نیازهــاي ســاکنان فــراهم  ورزشـی و ســایر 

کننـد، بلکـه روح زنـدگی را بـه     تنها مسکن مهر را از حالت خوابگاهی خـارج مـی  آورند و نهمی
.بل تحقق استتوجه به پیشنهاد قبلی این امر قاگردانند که بامسکن مهر برمی

هاي اقماري مسکن مهر ازلحاظ خـدماتی و رفـاهی در قـدم    پس از مستقل شدن شهرك-3
هـاي بلندمــدت امکــان تحقــق خودکفـایی ازلحــاظ اشــتغال و جلــوگیري از   بعـدي و طــی برنامــه 

چراکه با تأمین مراکز خدماتی و رفاهی از . تدریج ممکن خواهد شدوابستگی به مادر شهر هم به
هـاي هنـري، واحـدهاي    مارستان یا درمانگاه، مدرسه، باشگاه ورزشـی، فروشـگاه، کـالس   قبیل بی
هاي اقماري مسکن مهر در آینده، با توجه به تخصص ساکنان در شهرك... ونقل عمومی وحمل

توان امید مشـغول بـه کـار شـدن سـاکنان را در همـین       هاي الزم، میمسکن مهر و کسب مهارت
ي زندگی و فعالیت در آن خود باعث رونق مسکن مهر و ایجاد روحیهمراکز داشت و این مسئله

.ي اجتماعی خواهد شدو افزایش سرمایه
شـهرها بـا   جلوگیري از گسترش مهاجرت افراد از شهرهاي کوچک و روستاها به کـالن -4

هـا در  ي آني شرایط مذکور براي متقاضـیان مسـکن مهـر کـه عمـده     گیرانهاعمال دقیق و سخت

نجفـی  » بزهکـاري ي مـأمور مطالعـه در امـر خشـونت، جنایـت و     کمیتـه «13ي ي شـماره ك توصیه.ي بیشتر ربراي مطالعه.1
60ي حقوقی دادگستري، ص ابرندآبادي، علی حسین، بزهکاري، احساس ناامنی و کنترل، مجله
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آمـده  1386ي سـال  قـانون بودجـه  6ي تبصره» د«ي بند نامهدستورالعمل اجرایی آیین21ي هماد
یکی از راهکارهاي اعمال این . ي سکونت در شهر موردتقاضاسال سابقه5است، ازجمله داشتن 

اي نیـز  نامـه لذا الزم است آیین. ها و پیگردهاي قانونی براي متخلفان استکنترل برقراري جریمه
. رسـانی شـود  وضع گـردد و بـه متقاضـیان و سـاکنان اطـالع     21ي رزمینه تخلف از شرایط مادهد

بدین ترتیب عالوه بر جلوگیري از مهاجرت افراد، مشکل بروز تعارضات فرهنگی را نیز کـاهش  
.ایمداده

مثـل  (نهـاد خـاص   رسد اختصاص یک یا چند بلـوك، تنهـا بـه کارکنـان یـک     به نظر می-5
ازلحاظ فرهنگـی و اجتمـاعی   ...) رانی، کارکنان سپاه و کت فوالد، کارکنان تاکسیکارکنان شر

. شـود هایی را دربردارد و موجب تفکیک طبقات مردم از یکدیگر و تبعات بعدي آن مـی آسیب
افـراد در انتخـاب واحـدها آزاد    اي خـودداري کـرد و  بنـدي اجبـاري  بنابراین باید از چنـین طبقـه  

.گذاشت
هادهاي حل اختالف محلی جهت رفـع مشـکالت و اختالفـات سـاکنان از طریـق      ایجاد ن-6

کـارگیري  ، از قبیـل تأسـیس مراکـز مشـاوره و بـه     )جـاي مشـاجره و نـزاع   بـه (گفتگو و مصـالحه  
.مددکاران اجتماعی در مسکن مهر

با توجه به مهاجر بودن بسیاري از ساکنان از نقاط کوچک و روسـتاها، الزم اسـت بـراي    -7
ها و مشکالت رفتاري و تأمین آسایش ساکنان براي زنـدگی در کنـار هـم طـی     ش مزاحمتکاه

هـا و  طـور مثـال کتابچـه   بـه . نشـینی بـه ایـن افـراد آمـوزش داده شـود      هایی قواعد آپارتمـان برنامه
هـا ایـن مطالـب یـادآوري     ها داده شود یا در تابلوي اعالنات عمومی ساختمانبروشورهایی به آن

نهـاد یـا نهادهـاي    هاي عمومی کـه توسـط نهادهـاي غیردولتـی مـردم     ري گردهماییبرگزا. شوند
شوند و از این طریق عالوه بر آشنایی ساکنان بـا یکـدیگر   فرهنگی دولتی و یا غیردولتی اداره می

هـا آموخـت، نیـز از    نشـینی را بـه آن  و ایجاد حس همسایگی، بتوان مفاهیم اجتماعی و آپارتمـان 
.ستراهکارهاي مؤثر ا
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