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   تهران،یاجتماعت ی امنی برایدی تهدی شهریها ینابرابر
   یاسی سیای در جغرافیکردی رو

  
  1یرینصر معصومه دکت

  2ی اعظمیدکتر هاد
 13 :شماره مقاله

  دهیچک
 یها  ینابرابر – یعنی ی مل تی امن دین عوامل تهد  ی از مهمتر  یکی ین مقاله به بررس   یسنده در ا  ینو

 سـبب   ،گذرانـد  ی خـود را مـ     یخیران که مراحل گذار تار    ی کشور ا  ینت کنو یموقع .پردازد  ی م – یشهر
ـ مختلـف آن گرد   ها در مناطق     یش نابرابر ی و افزا  یت شهر ی جمع هیرویبرشد    از  یده و مـدل خاصـ     ی
بـا   ی وجـوه  نـابرابر     یابی ارز یبرا ی کوشش ین بررس یا. استجاد کرده   ی را ا  ی شهر یاسی س یایجغراف

ق نشـان   یـ ج تحق ینتـا  . شـهر تهـران اسـت      گانه22در مناطق   مسکن   اشتغال و    یهااستفاده از  شاخص   
. وجود دارد  ی شغل یها  فرصتاز نظر    یا   قابل مالحظه  یها   گانه تهران تفاوت   22دهد که در مناطق       یم

ـ    ی جنوب یها  بخش کارگران ساده در     ی که گروه شغل   یبه طور   آن متـراکم    یمـه شـمال   یش از ن  ی شـهر ب
با استفاده از ساکنان چهـارنفر بـه بـاال           فقر   یشده راجع به پراکندگ    انجام   یها  یبررسن  ی همچن .هستند

کسـان در شـهر پراکنـده       یطـور   ز بـه    یـ ت از آن دارد که مناطق متراکم فقـر ن         یحکاک اتاق   یساکن در   
 یها  شاخصبا توجه به. دهند یل می متمرکز فقر را تشکیها  حوزه، مناطق جنوب شهر  چنانکه.اند نشده

  ی درپراکنـدگ  ینـابرابر  در تهـران،     ی و مل  یت اجتماع ید امن ین منابع تهد  یمهمتر از   یکی ،یمورد بررس 
د اذعـان کـرد     ی با مذکوربا توجه به نکات     .  باشد یمدر جنوب شهر    آن  تمرکز  و فقر و     ییمشاغل ابتدا 
  .ندیآ یشمار مب یت اجتماعی امنیم برای مستقیخطر، یشهرت ی و محرومیکه نابرابر
    تیامن ت، تهران،ی، شهر، محرومیرنابراب: یدیواژگان کل
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   43   ...های شهری تهدیدی برای امنیت نابرابری
  

  مقدمه
 .شـود   ی محسـوب مـ    یاسـ ی س یها جوامع و نظام   ی از اهداف اصل   یکی یت مل یامن

 همـواره مـد نظـر       ،یمنـافع ملـ   ثبات و توسعه    ش  یافزا آن   یپت و در    یحفظ امن جاد و   یا
 است تا اقدامات    یل به آن ضرور   ی ن ین برا یبنابرا. است و مردم کشورها     یاسیرهبران س 
دات و عوامـل بـرهم      یـ  تهد یی شناسـا  نگونه اقـدامات،  یا از   یکی .دی به عمل آ   یگوناگون
 ز جامعه، انانه  یب   کشور درک واقع   یط کنون یات شرا ین مقتض یاز مهمتر . ت است یزننده امن 

 یط کنون ی است که در شرا    ییهای و نگران  یدات مل یتهد ها،  تیظرف ها،  تحوالت، فرصت 
 ،دیـ ر و تمهیتوان با تدب یط است که مینانه از شرایب رک واقع تنها با د   .می هست با آن مواجه  

ن یق روند توسعه و تام    ی تعم یبراها   به حل مشکالت جامعه همت گماشت و از فرصت        
نه ی است که در زم    یطی شرا ،دهاین تهد ینمونه بارز ا  . دنمو یبردار  کشور بهره  یملت  یامن

چنانچه شهر تهـران بـه      . ود دارد  شهرها وج  ی در فضا  ی و اقتصاد  ی اجتماع یها ینابرابر
 و در همـان     ی و اقتصـاد   ی اجتمـاع  یهـا  ین سـهم نـابرابر    یتخت کشور باالتر  یعنوان پا 
 یروهـا یزان بودجه ن  ین م یشتریرد و ب  یگ یت را در بر م    یزان جرم و جنا   ین م یشتریراستا ب 
ن مقالـه   ی ا .ت به خود اختصاص داده است     ی کشور را در جهت حفظ ثبات و امن        یانتظام
 ی و اقتصـاد ی کشـور در عرصـه امـور اجتمـاع     یمل دیتهدمنابع   از   یکی به   دارد نظر   در

فقـر،  م  یسپس مفـاه   .شود یپرداخته م  یت مل یمفهوم امن  به   ن رو ابتدا  یاز ا  .پرداخته شود 
 گانـه   22 منـاطق    ی نـابرابر  سنجش .شوند  یطرح م م ی اجتماع یها  یت و نابرابر  یمحروم

ل ی پـژوهش را تشـک     یمرحلـه اصـل    فقر مسـکن      اشتغال و  یها شاخصتهران بر اساس    
  .دهند یم

  
  ت موضوعیاهم

 یهـا  دگاهیـ  است که با توجه بـه د       یی از کشورها  یکیران در سطح جهان     یکشور ا 
 ی اقتصاد یها یاستگذاری، از نظر س   ینه اسالم و عدالت اجتماع    یژه خود در زم   ی و یاسیس
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  1 ش–دومسال ،  فصلنامه ژئوپلیتیک   44

ن توجه بـه    یبنابرا.  قرار دارد  یمللال نیها و مجامع ب    ن سازمان یب ر ذره ی کامالً ز  یو اجتماع 
نانه یب  واقع ییاروی رو ی را برا  ییها  درون جامعه روزنه   ی اقتصاد یها یمشکالت و نابرابر  

 یهـا  وهی ابعاد مشـکالت، شـ    ییآشکار است که پس از  شناسا      . دینما یل فراهم م  یبا مسا 
 یع و اجتمـا   ین صـورت عـدالت اقتصـاد      یـ در ا .  آن خواهد آمد   یز در پ  یل ن یحل مسا 

ـ  ی و جهـان   یا  کشور در سطح منطقـه     ی و اقتصاد  یاسیت س یافته و موقع  یتحقق   ش از  ی ب
 .ت خواهد شدیش تثبیپ

 
  طرح مسئله

 بـزرگ جهـان همـراه بـا          ی از شهرها  یاریر شهر تهران همانند بس    ی اخ یها در سال 
.  روبـرو اسـت    یادیـ  ز ی اجتماع ی و نابرابرها   تیش فقر و محروم   ی، با افزا  یرشد  کالبد  

تواند قابل تحمل باشـد،      یک جامعه م  یت افراد   یان اکثر یوع فقر در م   ینکه ش یوجه به ا  با ت 
 در ییر بسـزا یان طبقات گونـاگون ،تـاث  ی در م ی اقتصاد یها یکن گسترش دامنه نابرابر   یل

ت یـ نکـه در مباحـث امن     یت به ا  یبا عنا .  دارد یزیخ  و جرم  ی اجتماع یها ش استرس یافزا
گر دارند، شهر تهـران     یکدی با   ی و جرم رابطه تنگاتنگ    ایت، جغراف ی سه عامل جمع   یشهر

هـا   ین عرصه تضادها و نابرابر    ی خود مهمتر  یت و رشد کالبد   یش جمع یز همراه با افزا   ین
ن یشـتر ی ب ی انتظـام  یروهـا یچنانچـه ن  . )54 :1381پوراحمـد، ( گشته است    یزیخ و جرم 
از آنجـا کـه     . نـد ینما یت شـهر مـ    یم و حفظ امن   ی خود را صرف مقابله با جرا      یها بودجه

رود،  یاستگذاران کشور بشمار مـ ین اهداف س ی از مهمتر  یکیت جامعه   یحفظ ثبات و امن   
  یتوانـد کمـک مـوثر      ی مـ  ی اقتصـاد  یها ی مظاهر نابرابر  ییای جغراف یها  مکان ییشناسا

 داشته  ی و مل  یت اجتماع یجاد امن یها و ا   ی مناسب جهت کاهش نابرابر    یزیر  برنامه یبرا
    .باشد
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  ق یوش تحقر 
رغـم    ی علـ  .باشـد  ی م یلی و تحل  یفیق، روش انجام آن توص    یت تحق یبا توجه به ماه   

 ارائه شـده  ی، آمارهای و نابرابر فقریریگ اندازه یگرفته در کشور برا  صورتی ها تالش
ــدر ا ــواره نتین زمی ــه هم ــهین ــ  ج ــ ی ــار پژوهش ــوده و ه یک ک ــوان یب ــه عن ــاه ب                   چگ

 ک ســــازمان خــــاص منتشــــر نشــــده اســــتیــــ ی از ســــویآمــــار رســــم
http://www.src.ac.ir/news.htm#newsn8)(. با استفاده  در پژوهش حاضر ن رویاز ا

 گانـه تهـران بـر       22 در مناطق    یت و نابرابر  یمحروم 1375 سال   ی سراسر یاز سرشمار 
   : گرفته استانجام  ری زیها اساس شاخص
  ن به کل شاغالر ماهریدرصد کارگران غ :اشتغال

  ک اتاقی ساکن در ی چهار نفر به باالیخانوارهادرصد : فقر مسکن
 را بـا    ییایـ  جغراف یهـا   ت معموال سـاکنان محـدوده     ی و محروم  ی نابرابر یدر بررس 

شـتر  یها کوچکتر انتخاب شوند دقت کـار ب         ن محدوده یهرچه ا  .کنند  یسه م یگر مقا یکدی
ر ین مقـاد  یگانیـ شـود م   یبه م ک محدوده بزرگتر محاس   ی ی که برا  ییرا پارامترها یز .است
. سـت یک از آنهـا ن یـ  هـر  ی برابـر بـا مقـدارها    کوچکتر بوده و لزوماًیها   محدوده یبرا

 یها   محدوده ی برا یکیژه اطالعات تفک  یشود هرگاه امکانات الزم به و       ی م ین سع یبنابرا
ت یـ ها بـه عنـوان واحـد مطالعـه ارجح     ن محدودهیکوچکتر وجود داشته باشد انتخاب ا   

 تهـران از    ین رو در پـژوهش مـورد      یـ  از ا  ).8: 1377 مسـکن،    یعاونـت اجتمـاع   م(ابدی
رغم یـ را عل یز. شود یگانه استفاده م  22ک مناطق   ی به تفک  1375 سال   ی سراسر یسرشمار

 است که در    ین اطالعات یتر ن و قابل اتکاء   یتر  فوق جامع  یگذشت چند سال از سرشمار    
 اگـر   ی و پراکنـده حتـ     یعات مـورد  گر اطال ی د یاز سو . دسترس پژوهشگران قرار دارد   

 یهیبد. دهند ی از وضع موجود ارائه نم     یا نانهیب ر واقع ی باشند تصو  1375دتر از سال    یجد
 شده آن کـه     یبند  و انتشار اطالعات دسته    1385 سال   یاست در صورت انجام سرشمار    

ه  فراهم شـد   یسه دو سرشمار  یانجامد امکان مقا   یا سه سال به طول م     یش از دو    یقطعاً ب 
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ب بـوده   یـ ن ترت یروش کار پژوهش به ا    . تر خواهد شد   ند تحوالت دو دهه روشن    یو فرآ 
ران تعـداد و درصـد کـارگران سـاده و     یـ است که با استفاده از جداول خام مرکز آمـار ا         

ک هر منطقـه اسـتخراج شـده و         ی ساکن در هر اتاق به تفک      ی چهارنفر به باال   یخانوارها
   .  ه گرددی آن تهی موضوعیها نقشه

  
  یچارچوب نظر

 یده،گسـترده و متنـوع    یچیار پ ی بسـ  میمفاه  و  است ییباالت  ی اهم ی دارا یت مل یمنا
ن یادی بن یها ب به نهادها و ارزش    یجاد  آس  یا  را حفاظت جامعه در برابر     یت مل یامن. دارد
ت به مفهوم حفاظت جامعـه  یگر امنی دیفیدر تعر ).Peterson,1985:57(کنند یف م یتعر

 است  یداتیا تهد ی ،ی و خارج  یدات داخل ی آن در برابر تهد    ی داخل یادهاها و نه    و ارزش 
و  کنـد  ی افـراد جامعـه را مختـل مـ       یوه زنـدگ  ی و شـ   یها و نظام شهروند     می رژ یکه بقا 
 یت تنهـا هـدف واحـدها      یامن ).102 : 1377ب،یقر(اندازد  یت آنها را به خطر م     یموجود

ب یـ ز تعق یـ گـر را ن   ی اهداف د  یخ بر ،شی خو یتیکشورها در کنار اهداف امن    . ستی ن یمل
ان اهداف  یجمع م . است » و تکامل  ی بر توسعه، آبادان   یاهداف مبتن « ها از آن  یکی. کنند  یم
ل یک کشـور را تشـک  یـ  ی و تکامل اهـداف ملـ  ی بر توسعه، آبادانی و اهداف مبتن  یتیامن
  ). 319: 1381،ینقیعل(دهند یم

  ی عوامل موثر بر اهداف مل:1شکل 
  
  
  
  
  
  

سعه وآبادانی،ت
 و تکامل

و حفظ  بقاء 
  امنیت

 اهداف ملی
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ــامنســابقه  ــی ــه شــکلیت مل ــگ  ب ــتیری ــیهــا  دول ــاز ی مل ــدهم ب ــرن هف  در ق
ت یـ  امنی سـنت ی نه چندان دور معنـا یا در گذشته ).Haftendorn,1991: 6(گردد یم
 بـه قـدرت     یابیگـر دسـت   یبه عبـارت د    . بود ی نظام عبارت از کسب و حفظ قدرت      یمل

 و  ی ارتش قو  ت کشورها با داشتن   ی بود و موجود   یت مل ی غالب امن  ی الگو ،تراال ب ینظام
 ی و اجتمـاع   یاسی س میل تحوالت عظ  ین مفهوم به دل   یا. شد  ین م ی برتر تام  یقدرت نظام 

 بـا   ب که ین ترت ی به ا  .افته است ی یشتریت ب ی اهم ،ستم صورت گرفته  یکه در اواخر قرن ب    
اسـتمداران  یس نگـرش    یشرفت علـم و تکنولـوژ     ی و پ  یالملل  نیرشد اقتصاد و تجارت ب    

 یاسـ ی، سی، ابعاد اقتصـاد ی و عالوه بر بعد نظامدهیگرد متحول  زی ن یت مل ینسبت به امن  
 ی هنگـام  کشورهر   ی برا یت مل ی امن ،ن تحول یبر اساس ا   .ز در برگرفت  ی را ن  یماعتو اج 

ز یـ  نی و اجتماعیاسی، سی، در ابعاد اقتصادی نظام ی که عالوه بر توانمند    افتی یتحقق م 
 کشورها  یتوان نظام که بر    یت مل یمن ا یدر نگرش سنت   ).426 : 1381،یلیخل(برتر باشند 

ــتاک ــی ــد،  ید م ــرش ــع تهدیمهمت ــن منب ــد نی ــا ی ــارج از مرزه ــیز در خ ــور ی مل  تص
 یهـا    حفـظ ارزش   یک ملـت بـرا    یـ توان  «ن اساس   یبر ا  ).Klans,1971:8(دیگرد   یم

 1380،یریبصـ ( گرفـت   ی قرار مـ   یت مل یف امن ی تعر یمبنا» یدات خارج ی از تهد  یداخل
 بر نظام  ی مبتن کشور باشد،  ی متاثر از امور داخل    ش از آن که   یب ی مل تین امن یبنابرا). 166:

چنانچـه در کنـار     . ج متحول شد  یت بتدر ین نگرش نسبت به امن    یا.  بود یالملل  نیآشفته ب 
بـه  . افـت ی یا  ژهیـ ت و یـ ت در ابعاد مختلف آن اهم     ی امن ی، منابع داخل  یدات خارج یتهد

 فقـر و    ت،یت، بحران مشروع  ی بحران هو   مانند ییدهای از پژوهشگران تهد   یاریاعتقاد بس 
و مطـرح   ی نظـام یدهایـ  در کنـار تهد  ... و   ی اجتمـاع  – ی اقتصاد ینابرابرت و   یمحروم

 ی قـانون اساسـ    176 طبـق اصـل      ).86 :1381رنجبـر، ( شوند ی م یتلقتر از آن       مهم یحت
 و  ین منـافع ملـ    ی، تـأم  یت ملـ  یـ  امن ی عـال  یف شـورا  یز  وظا  یران ن ی ا ی اسالم یجمهور
ن منظـور   ی اسـت کـه بـد      یت مل ی و حاکم  یت ارض ی و تمام  ی از انقالب اسالم   یپاسدار
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گـردد    یل مـ  یر تشـک  یـ ف ز یس جمهور، با وظا   یاست رئ یبه ر » یت مل ی امن ی عال یشورا«
(http://fa.wikisource.org/wiki).  

ن شده  یی تع ی کل یها استی کشور در محدوده س    یتی امن - ی دفاع یها استین س ییتع
   ؛یاز طرف مقام رهبر

 در  ی و اقتصـاد   ی، فرهنگ ی، اجتماع ی، اطالعات یاسی س یها تیهماهنگ نمودن فعال  
  ؛ یتی امن– ی دفاعیر کلیارتباط با تداب

 و  ی داخلـ  یدهایـ  مقابلـه بـا تهد     ی کشور برا  ی و معنو  ی از امکانات ماد   یریگ بهره
  . یخارج
 یشـود همـاهنگ    ی کشـور مالحظـه مـ      ی قـانون اساسـ    176همچنان که در اصـل       
 از امکانـات    یریـ گ  و بهره  ی و اقتصاد  ی، فرهنگ ی، اجتماع ی، اطالعات یاسی س یها تیفعال
ن منـافع   ی جهـت تـام    ی و خـارج   ی داخل یدهای مقابله با تهد   ی کشور برا  ی و معنو  یماد
  . د قرار گرفته استی مورد تاکیمل

 در ،ید نظـام یـ عـالوه بـر عرصـه تهد   کشورها  یت ملی امن ین نگرش یبر اساس چن  
داخـل   در   یاسـ یس و   ی اقتصـاد  ،ی و فرهنگـ   ی اجتماع یها ینابرابرت و   یمحروم عرصه
ر یـ ، در سـطور ز    یت و نابرابر  یشتر محروم ی ب ی بررس یبرا. هستندر  یپذ  بیز آس ین کشور
  . رندیگ ی قرار میف آن مورد بررسیتعار

  
   ینابرابر ت ویمحرومم فقر، یمفاهف یتعر

 ی در طول زمـان از سـو       یم علوم اجتماع  یر مفاه ی مانند سا  تیفقر و محروم  مفهوم  
 یهـا  حـوزه .  مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت        ی گوناگون یمعانشمندان مختلف در    یاند

ن یـ  بـوده کـه همـواره ا       ییها است از عرصه  ی و س  یشناس  چون اقتصاد، جامعه   یگوناگون
  اســـت در آن مطـــرح گشـــتهیمفهـــوم بـــا توجـــه بـــه نگـــرش عالمـــان اجتمـــاع

( http://www.bedoonemarz.com/sina/left/poverty02.htm).  ــ ــتا یدر همـ ن راسـ
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ف یمعموالً در تعـار   . باشد ی آن م  یف اقتصاد یف فقر، تعر  ین تعر یتر ن و متداول  یتر ساده
 که فـرد   است   یفقر ،فقر مطلق . کنند یم م ی تقس ی فقر را به فقر مطلق و فقر نسب        ،متداول
داشـت دچـار    ه، مسـکن و به    یـ  تغذ ، شـامل  شتی مع یه برا ی پا یازهای حداقل ن  نیدر تام 

 است که شخص با کمتر از       یزان درآمد ی م ، خط فقر مطلق   بین ترت یبه هم . باشدمشکل  
 یا هیـ  پا یازهای ن ،قات فقر ین تحق یدر اول . دینمان  ی خود را تأم   یاجات اصل ی احت نتواندآن  
شـد تـا افـراد نتواننـد         ین آنها موجب م   ی انسان در نظر گرفته شده بود که عدم تأم         یبرا

، مسـکن و    هیـ تغذآنها  .  بود »یرونتر« و   »بوث«ها کار    شیماین پ ین ا یمهمتر. زنده بمانند 
ن آنهـا را    یجه عـدم تـأم    یص داده بودند و در نت     ی تشخ ی انسان ی اساس یازهایپوشاک را ن  
 که بـه محاسـبه خـط فقـر مطلـق وارد             ین انتقادات ی از مهمتر  یکی. دانستند ینشانه فقر م  

 ی بـر رو یدر اصـل تـوافق    .  اسـت  ی انسـان  هیـ  پا یازهـا یف ن ین تفاوت تعر  یشود هم  یم
 :بـه عنـوان مثـال     . ف شـود  یـ  آن فقـر تعر    ی وجود ندارد تا تنها بر مبنـا       ی اساس یازهاین

ف یـ  خط فقر را تعر    ، روزانه ی مصرف یزان کالر ی بهداشت تنها بر اساس م     یسازمان جهان 
ود شـ  یف م ین تعر ی که به ا   یگریانتقاد مهم د  . ه است یکند که در اصل خط سوء تغذ       یم

به هر حـال انسـان در       . ن خط فقر است   یی انسان در تع   ی اجتماع یازهایدر نظر نگرفتن ن   
 و  یت بهداشـت  ی او وضـع   ی اجتمـاع  یازهای و عدم توجه به ن     ها است  ر انسان یکنش با سا  

فقـر  . دیـ  مطـرح گرد   یج واژه فقـر نسـب     ین رو بتدر  ی از ا  .کند ی او را مخدوش م    یشتیمع
 یریناپـذ   غلبـه بـر انعطـاف      ی بـرا  یل عالمان اجتمـاع    و راه ح   یا سهی مقا ی مفهوم ینسب

 نتواننـد   کـه  رونـد  یبه شمار مـ   ر  ی  فق  ی افراد ،یفقر نسب در  .  فقر مطلق است   یریگ اندازه
 در  ی زنـدگ  ی اسـتانداردها  یفقر نسـب  .  در جامعه خود را برآورده کنند      یاستاندارد زندگ 

 در مـورد  ی اصـل  والاما همواره  س   . کند ین را مشخص م   یک جامعه خاص در زمان مع     ی
  . شودیریگ د اندازهی آن است که چگونه بایفقر نسب
 بـا عنـوان     یدیـ  از مفهـوم جد    ت،یـ  و محروم   مشخص کردن فقر   ی برا »سند تاون«
 برابر به همـه  ی دسترسی اجتماعیها از نظر او همه گروه.  استفاده کردینسب تیمحروم

Archive of SID

www.SID.ir



  
  
  
  

  1 ش–دومسال ،  فصلنامه ژئوپلیتیک   50

کسـان برخـوردار   یمات هـا از خـد   ضی تبعـ یل برخـ یـ  ندارند و به دل    یخدمات اجتماع 
 ی فقر است که بـه سـبک زنـدگ         ین برا یگزی جا ی مفهوم ،تین محروم یبنابرا. شوند ینم

 بـه امکانـات     یابیت عـدم دسـ    ی بـه معنـا    یت در مفهوم کل   یمحروم. شود یافراد مربوط م  
در ن واژه   یـ مفهـوم ا  . ف شده است  ی مختلف تعر  یها  ت در حوزه  یمحروم.  است یزندگ

ت و  یـ ن موقع یـی عـدم امکـان حـداقل مشـارکت در تع         « : ز عبارت است ا   یاسیحوزه س 
 ی در حـوزه اقتصـاد     .»یا ملـ  ی ییاین جغراف یک محدوده مع  ی در   یاسی س یهایریگ  میتصم

 در  .»ی بـه حـداقل زنـدگ      یابی دسـت  ی به درآمد الزم برا    ی عدم دسترس  « :عبارت است از  
 یط اجتمـاع ی از حداقل شـرا    یعدم برخوردار « :از عبارتز  ین یـ فرهنگ  یحوزه اجتماع 

 یازهـا ین حداقل ن  ی جامعه و تام   ی از اعضا  یکیرفته شدن به عنوان     ی پذ ی برا ی فرهنگ –
خته و اکنـون بـا      ی درهم آم  ی چون نابرابر  یمی از ابتدا با مفاه    تی و محروم   فقر .»یفرهنگ

بـر   ی و اقتصاد  یاسی، س ی اجتماع یزیر  چون توسعه، رفاه و برنامه     یمیمطرح شدن مفاه  
  . استده شدهافزو آن یدگیچیپ

ز یتمـا :  عبارت اسـت از    ی نابرابر یا  هی پا یمعنا.  تفاوت دارد  یت با نابرابر  یمحروم
 ،ی زنـدگ  یهـا   فرصـت  ژه از نظـر حقـوق،     ی آنها به و   ین زندگ ی که ب  ی به نحو  ،ن افراد یب

: 1377گـرب، (  وجود داشـته باشـد     یادی اختالف آشکار و پنهان ز     ،ازاتیها و امت    پاداش
 در  »یسطوح نـابرابر  «ن مفهوم آن عبارت  از وجود محسوس         یتر  ی در کل  ینابرابر ).10

درون ...  و   یاسی، س ی، فرهنگ یاجتماع ،ی، اقتصاد یعی طب یها   بالقوه از توان   یبرخوردار
 .استک واحد بزرگتر مفروض     ی در چارچوب    ییایان چند حوزه جغراف   یا م یک حوزه   ی

شـرفت بـه طـور      ی پ یهـا  ت داشته باشـد، فرصـت     ی حاکم ی که در آن نابرابر    یدر جوامع 
 را تحمـل    تیفقر و محروم  توانند    ی م ی به راحت  ی جوامع بشر  .ع نشده است  یعادالنه توز 

 کـه    است ی و نابرابر  ضیست تبع ی قابل تحمل ن   یا   جامعه چی ه ی آنچه که برا   یند ول ینما
   عـوارض ناخواسـته     ینـابرابر  .گـردد  ی جامعـه مـ    ی و اجتمـاع   یت مل یموجب سلب امن  

ـ زتی اسـتاد اقتصـاد در دانشـگاه پ   »اتسیشل یم «قاتیتحق. کند ی م جادی را ا  یاریبس رگ وب
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م، در ی داشـته باشـ   ی مسـاو  ین درآمـد  یانگیـ  بـا م   منطقهدهد که اگر دو       یکا نشان م  یآمر
. شود یمشاهده م  یکمتر» یسالمت اجتماع «  دارد یشتری ب ی درآمد ی که نابرابر  یا منطقه

 : مثـال  یبـرا .  دریـ گ یمـ  قـرار    تفادهاس مورد   یادیز یص اجتماع ی خصا یاس برا ین مق یا
 اسـت،   ی درآمد ی از نابرابر  یاسی که مق  منطقه هر   یر خانوارها یمه فق ی ن ،زان درآمد کل  یم

 ی کـه نـابرابر    یمنـاطق بـه عـالوه،     . س دارد وعکم نسبت   همان منطقه ر  یبا نرخ مرگ و م    
ر هسـتند و    شتیان ب ی باالتر و تعداد زندان    یکاری نرخ ب  یشتر است، دارا  ی در آنها ب   یدرآمد

  ی کـه نـابرابر    یمنـاطق . برند  ی رنج م  یشان از مشکالت پزشک     تی از جمع  یشتریدرصد ب 
     کننـد؛    ینـه مـ   یت هـر فـرد هز     یـ م و ترب  ی تعل ی برا ی دارند، مقدار کمتر   یشتری ب یدرآمد

ــا ــعمنـــاطقن یـ ــی وضـ ــته یتـــر فی ضـــعیت آموزشـ                      از ی و درصـــد کمتـــرداشـ
ــراد، از  ــگاه  افــ ــوزش دانشــ ــز آمــ ــارغیمراکــ ــ  فــ ــیالتحصــ ــوند یل مــ  شــ

)http://www.sapidadam.com/politics/politics_1809337_faqher.htm( .  
و  ی توسـعه کـاهش نـابرابر   ی اساسـ یهـا اری مع از یکـ یبا توجه بـه مـوارد فـوق         

 عالوه بر   ،مفهوم توسعه  .استآوردها و امکانات      از منابع، دست   یمند  در بهره ت  یممحرو
 عملکـرد  ین بررسـ  یبنابرا .ردیگ  یم ز در بر  یع را ن  ی مختلف، بهبود توز   یها  نهیرشد در زم  

 وجه  ، بسط تعادل  یها ت جامعه و نشان دادن راه     یری مد ی و فرهنگ  ی اقتصاد – یاجتماع
ن یب ن راستا ی در ا  . است ی نابرابر کاهش و   یت اجتماع ین به عدالت و ام    ی دسترس یاساس
ب کـه    ین ترت ی به ا  .داردوجود   روابط متقابل    ی شهر یها ی و نابرابر  یت اجتماع یامنعدم  
گـردد و بـالعکس وجـود         یهـا مـ     ی وکـاهش نـابرابر    یافتگی ش توسعه یت سبب افزا  یامن

  .سازد یا فراهم مر یت اجتماعیامن و عدم یافتگیبستر توسعه ن ی شهریهاینابرابر
  تی و عدم امنیرابطه متقابل نابرابر: 2شکل 

  یت اجتماعینام عدم                           ی شهرینابرابر
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 یاریدر بسـ  دهنـد کـه      ی نشان مـ   ی شهر یها بینه آس ی مختلف در زم   یها پژوهش
 یتی شهرها سبب بروز نارضا    ی در فضا  ی اجتماع یها  یت و نابرابر  یموارد وجود محروم  
 در منـاطق    ی خـالف ثبـات اجتمـاع      ی بروز رفتارهـا   ی برا یساز  نهیدر افراد و سپس زم    

 در آنها   ی درآمد ی که نابرابر  یمناطق در   ).349 :1381،یافتخار( گردد  یمختلف شهرها م  
 .شتر استیت بی و جناجرمشتر است، نرخ یب

  ی شهری بروز ناامنعوامل: 3شکل 

  
  
در گزارشات توسـعه    .  است یکاری، فقر و ب   ی اجتماع ی نابرابر یها  شاخص  از یکی
ن یی سـطوح پـا    د شـده اسـت کـه ،       ییـ ز تا یـ  ن  صندوق برنامه سازمان ملل متحـد      یانسان

به شـمار   ت کشورها   ی از عوامل موثر بر کاهش امن      یکاریفقر و ب    از جمله    ییها  شاخص
 از جوانـان    ی تعـداد  یکاریور ، ب   در کش  یوجود فقر نسب   ).388 : 1381د،یالسع( ندیآ یم

 گذشته و   یها  ت در سال  یه جمع یرو  یع نابرابر امکانات، رشد ب    یازمند کار، توز  یا و ن  یجو
 یموســ( هســتند یکشــورهــر  یاقتصــاد و یاســیسوالن ئ بــه مســی، زنــگ هشــدار...
 کـالن کشـورها     یهایاسـتگذار ین اهداف س  ی مهمتر ز ا یکین رو   یاز ا  .)39: 1382،یخان

  

 منازعه
 

 انزوا و
 تفاوتیبی

اعتراض و
 اغتشاش

  

تیعدم رضا

زوال ثبات و
 ناامنیبروز
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 و  ی و فرهنگـ   ی اجتمـاع  – ی توسـعه اقتصـاد    یهـا   ه شهروندان به شـاخص     هم یابیدست
  . استی شهریها ینابرابر و یاجتماعت یش محرومیش از پیکاهش ب
  
  ینابرابرت و یمحروم یها شاخص

سو  کی از   یاس منطق ی ق یها  ن حوزه ییت دارد تع  ی اهم یص نابرابر ی تشخ یآنچه برا 
 نشـان   یبـرا . گر اسـت  ی د یاز سو  و قابل دسترس     ی، منطق ی کم یها  ف شاخص یو تعر 
ل یه و تحل  ی وجود دارد که با تجز     ی فراوان یها  ت شاخص ی و محروم  یزان نابرابر یدادن م 
ض ی جهت رفع تبعـ ی شهر یها  یزیر  در برنامه  .ن کرد یی را تع  یتوان سطح نابرابر  یآنها م 

 ید تـا بـه جـا   یـ نما یجـاب مـ  ی در شـهرها ا  ی و ملـ   یت اجتماع یجاد امن ی و ا  یو نابرابر 
انگارانه مناطق مختلـف شـهر تحـت عنـوان منـاطق محـروم و                و ساده  یی ابتدا یرزبندم

 مربوطـه   یهـا    را بـر اسـاس شـاخص       یتـ ی و مراکز جمع   یستی، نقاط ز  مناطق برخوردار 
  .ت هر منطقه اهتمام نمودی رفع محرومی نموده و برایبند میتقس

 یو نابرابر ت  ی محروم  سنجش یشاخص را برا   13 ،اش یقاتیسند و گروه تحق    تاون
 یبنـد  می تقسـ  یت اجتماع ی و محروم  یت ماد ی دو گروه محروم   ه و آن را به    در نظر گرفت  

  .دهد ی را نشان مین دسته بندیا، 1جدول . کردند
  تیمحروم یریاندازه گ یسند برا  تاونیشنهادی ابعاد پ:1 جدول
  یت اجتماعیمحروم  یت مادیمحروم

 حق اشتغال  هیتغذ
 یدگ خانوایها تیفعال پوشاک
  با جامعهیهمبستگ مسکن

 )یکاری و بیپرداخت در مواقع عاد(کار یامکانات منزل مسکون
 یح و سرگرمیتفر طیمح

 ل و آموزشیتحص محل مناسب
 ی اجتماعی در نهادهایمشارکت رسم  

   )www.sapidadam.com/politics/politics_1809337_faqher.htm( :منبع

 یی شناسـا  یهـا  ن شـاخص  یمهمتـر گردد،  یهمانطور که در جدول فوق مالحظه م      
 ی فرهنگـ  و ی اجتمـاع  ،ی اقتصـاد  ی نماگرهـا  ،ی از منظـر اجتمـاع     ینابرابرت و   یمحروم
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 یهایگـذار  هیط سـرما ی در شـرا ی اسـت کـه حتـ    یها به حد    ن شاخص یت ا یاهم .هستند
 – ی رفـاه  یافتگیـ  مناسب، بـدون توسـعه     یها  رساختی ز یساز   و آماده  یرگ اقتصاد بز

د نشـان   یـ مطالعـات جد   .دهـد  یازات را از دسـت مـ      یا زود آن امت   یر  ی، جامعه د  یفرهنگ
 در طـول سـه دهـه گذشـته و بـه خصـوص در                ی خـارج  یهایگذار  هیدهند که سرما    یم

 دارد کـه    ی اجتمـاع   و   ی اقتصـاد  یفتگایـ  زان توسعه یم با م  ی مستق  یا نده رابطه ی آ یها  دهه
ـ . دهـد   ی را نشان مـ    ی ثبات و آرامش اجتماع    یخود به طور روشن    ن یعکس نبـود چنـ    الب

 .شود ی ظاهر میاجتماع - یاقتصاد یها  شک بصورت تنشدون بیرشد

  
  قی تحقیهاافتهی

   بر حسب اشتغالی شهری نابرابریبررس
 . اشتغال اسـت   یت افراد بر مبنا   یعموقهر فرد،   زان درآمد   ی از عوامل موثر بر م     یکی

 بـه   یابی درآمد شهروندان روشن نبوده و امکان دست       یزان واقع یاز آنجا که در کشور ما م      
ت اشتغال شهروندان بـر اسـاس       ی وضع ین بررس ی بنابرا ست،ینسر  ی م ی به سادگ  آنارقام  
ت یـ  سـنجش موقع   یبـرا  ی شاخص معتبـر   ، آن ی و نوع پراکندگ   ی عمده شغل  یها گروه
ر ماهر  یکارگران غ  یگروه شغل  ،ی اجتماع یاز نظر قشربند  . باشد ی شهروندان م  یداقتصا

سه ی سنجش و مقا   یبران رو   یاز ا  .رندیگ یقرار م جامعه  ا ساده درزمره  اقشار فرودست       ی
ست و دو گانه شـهر تهـران از شـاخص تعـداد و        ی شهروندان مناطق ب   یت اقتصاد یموقع

  . شود یشتر استفاده میساله و ب ن دهدرصد کارگران ساده نسبت به کل شاغال
 یشـتر سرشـمار  یسـاله و ب   نفـر شـاغل ده    1803141 در شهر تهران     1375در سال   

رقـم   . کارگران ساده قرار داشتند    ی نفر در گروه عمده شغل     109231ن تعداد   یاز ا  .شدند
همـانطور کـه در      .بـوده اسـت   شـهر تهـران      درصد مجموع شاغالن     3/6مذکور برابر با    

، درصـد  شود ی مالحظه م بر حسب اشتغالدو گانه تهران و ستینقشه مناطق ب وجدول  
 هشت، هفت، شش، پنج، چهار، سه، زده منطقه از جمله مناطق دو،     ی س درکارگران ساده   
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 از نظـر    .بـوده اسـت   کمتر از متوسط شـهر       دو ست و یزده، چهارده و ب   یازده، س ی ده، نه،

 شـهر واقـع     ی مرکـز  یهـا   و بخـش   یمه شمال ین در   برده ناممناطق  ،  ییای جغراف یپراکندگ
پـانزده، شـانزده، هفـده،       دوازده،ک،  یـ طق  امندر  کارگران ساده   درصد   نیهمچن. اند شده

نکته جالب توجـه    . ن شهر بوده است   یانگیباالتر از م  ک  ی و ستیست و ب  یب هجده، نوزده، 
ن یـ ق ا ر منـاط  ین گروه است که متفاوت از سا      یدر ا ) شی تجر منطقه(ک  یحضور منطقه   
ک در گـروه فـوق      یـ  از عوامل موثر بر قـرار گـرفتن منطقـه            یکی .رسد یگروه به نظر م   
منطقه  تهران در محدوده     یر با توسعه کالبد   ی اخ یها  است  که در سال     یی وجود روستاها 

به طور خالصه   .  از کارگران در آنها ساکن هستند      یادیتعداد ز اند و    شهر قرار گرفته  ک  ی
باشد در   ین شهر م  یانگیش از م  یکارگران ب اسکان   که درصد    یاطقک همه من  یبجز منطقه   

سـت و  یبان منـاطق  یـ  میری چشـمگ ین رو نـابرابر یـ از ا .محور جنوب شهر قرار دارند   
  .گردد یمشاهده مدوگانه 

  گانه22مناطق  کیشتر به تفکیساله و بتعداد و درصد کارگران نسبت به شاغالن ده :2جدول 
  ددرص تعداد کارگران  منطقه

 3 2089 زدهیس
 1/3 2606 هفت
 2/3 3575 چهارده
 9/3 4573 پنج
 4 5047 دو
 3/4 2666 شش
 3/4 3932 هشت

 5/4 2980 ازدهی
 6/4 8409 چهار
 7/4 3578 ده
 8/4 3549 سه
 5 2239 نه

 2/5 703 ست ودویب
   درصد3/6: دوگانه ست وی کارگران در مناطق بنیانگیم

 5/7 5019 کی
 6/7 3715 کیست ویب

 2/8 13087 پانزده
 4/8 6310 شانزده

 7/9 8675 ستیب
 10 7084 هجده
 1/10 7008 هفده
 6/11 6070 دوازده
 7/11 6317 نوزده

 )74-82: 1378ران،یمرکز آمار ا(چهار ست و ی جدول بی بر مبنا،گاننگارند: میترس
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    تهرانگانه22مناطق  کی تفکشتر بهیساله و بدرصد کارگران نسبت به شاغالن ده: 1نقشه 
 
   مسکن بر حسب فقری شهری نابرابریبررس

 بـر درآمـد خانوارهـا       ییر بسـزا  یتواند تـاث   ی م یکیزی ف ییک دارا یمسکن به عنوان    
زان فقـر و    یـ  سنجش م  ی برا یت اقتصاد ی با اهم  یها نماگر از   یکیرو   نیاز ا . داشته باشد 

 اسـت   یی چهار نفر بـه بـاال      یوارهاژه درصد خان  یت مسکن به و   ی وضع ی بررس ،ینابرابر
 درصـد   ن راسـتا  یدر همـ  . ار دارنـد  یـ اخت  در ی گـذران زنـدگ    یک اتـاق بـرا    ی که صرفاً 
 جهـت بـرآورد فقـر       یار مناسـب  یـ ک اتـاق مع   یـ در  ساکن   ی چهارنفر به باال   یخانوارها
ن یمرحـوم دکتـر حسـ    .گر اسـت یکـد ی بـا  هاشـهر مختلـف   سه مناطق   یها و مقا    خانواده

سـاکن   یتعداد خانوار چهار نفر بـه بـاال  «  ران از شاخصیدر ا رد فقر  برآو ی برا ،یمیعظ
ر ینـاگز شـتر  یا ب یـ ک خانوار چهـار نفـره       ی که   یهنگام . استفاده کرده است   »ک اتاق یدر  

 بـر فقـر و      یند داللت قـو   یک اتاق برطرف نما   ی خود را تنها در      یازهایباشند که تمام ن   
 در کـل    1365 در سـال     یمـ یتـر عظ  طبـق محاسـبات دک    .  دارد ان آن یت اقتصاد یمحروم
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ن یبنـابرا . ار داشـتند  یک اتاق در اخت   ی صرفاً   ،ون نفر یلی م 7/4ا  ی هزار خانوار    852کشور،  
. )118: 1374،یمـ یعظ( ستندیز  یران در فقر م   یون نفر در ا   یلی م 7/4حداقل  1365در سال   

 در  یت اجتمـاع  یـ د نسبت به امن   یش تهد ی با افزا  مینسبتاً مستق از آنجا که فقر غالباً رابطه       
در سـاکن    یچهارنفر به بـاال   خانوار  «شود رابطه شاخص      ی م یرو سع   نیشهرها دارد از ا   

  .  گرددیت بررسی فقر و محرومصی تشخیبرا یاری به عنوان مع»ک اتاقی
در شـهر تهـران     ک اتـاق    یـ ساکن در    ی چهار نفر به باال    یمحاسبه تعداد خانوارها  

ک اتـاق در    ی نفر  تنها     170044ا  ی خانوار   42511 تعداد   1375در سال    دهد که   ینشان م 
 را در همان اتاق برطـرف       ی مربوط به زندگ   یازهایر بودند  تمام ن    یار داشتند و ناگز   یاخت
 نفر در شـهر     170044 حداقل   گر  ی عبارت د  به). 74-82: 1377ران،یمرکز آمار ا  ( ندینما

 یبررسـ . کردنـد   ی مـ  یزنـدگ  مسکن   یاز نظر کمبود فضا    یت اقتصاد یتهران در محروم  
ک اتـاق بـر حسـب منـاطق         یـ  سـاکن در     ی چهار نفر به باال    یخانوارهاو نقشه   جدول  

ک، دو، سه، چهار، پنج، شـش،       ی، از جمله مناطق     دهد که پانزده منطقه    ی نشان م  ،گانه  22
ت یـ از موقع سـت و دو،     یک و ب  یـ ست و   یزده، چهارده، ب  یازده، س یهفت، هشت، نه، ده،     

پـانزده،    دوازده، ، شـامل منـاطق      هفـت منطقـه    .ر برخوردارنـد   نسبت به کل شه    یباالتر
انـد در    جنوب شهر تهران واقع شـده     مناطق  ست که در    ینوزده و ب   شانزده، هفده، هجده،  

ب در منـاطق فـوق      یـ ن ترت یـ بـه ا   .ن شهر قرار دارند   یانگی نسبت به م   یت نامطلوب یوضع
  .دشو ی از نظر مسکن مشاهده میت اقتصادین فقر و محرومیشتریب
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   گانه22ک اتاق بر حسب مناطق ی ساکن در ی چهار نفر به باالیخانوارها :3جدول 
  درصد  تعداد خانوار  منطقه
 0/1 723 پنج
  1/1  765  دو

  2/1  687 ازدهی
  6/1  607  سه
  1 /8  534  شش

  1/2  738  زدهیس
  2/2  905  هفت

  3/2  211  ست دویب
  2 /4  1197  هشت
  9/2  1726  چهارده

  0/3  1082  کی
  5/3  3547  چهار
  6/3  1447  ده
  8/3  991  نه

  3/4  1231  کیست ویب
 در مناطقک اتاق ی ساکن در ی چهار نفر به باالین خانوارهایانگیم

   گانه22 مناطق  5/4:گانه22
  9/5  5489  پانزده
  1/6  2613  هجده
  5/6  1728  دوازده

  0/9  4712  ستیب
  0/9  3901  شانزده
  8/9  4005  هفده
  2/11  3672  نوزده

 )58: 1378ران،یمرکز آمار ا( جدول شانزدهی بر مبناگان، نگارند:میترس
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   گانه22ک اتاق بر حسب مناطق ی ساکن در ی چهار نفر به باالیخانوارها: 2نقشه شماره
  
  یریگ جهینت

توجـه   .ر کرده است  یی تغ ی به کل  یدات مل یت تهد ی مفهوم و ماه   ،ری اخ یها  در دهه 
 و  یر سـنت  یـ دات غ یـ د، به تهد  ی تهد ی و نظام  ی از ابعاد سنت   یت مل ین حفظ ام  ی برا یاصل
 ی در مقابله با تهـاجم خـارج        صرفاً یت مل ی امن ،نیهمچن . معطوف شده است   یر نظام یغ

ل ی همچـون مسـا    ی داخلـ  یدهایـ وه مواجهـه بـا تهد     یشـود، بلکـه در شـ       یجستجو نمـ  
نکه دوران تحـول و     یبه ا کشور ما با توجه     .ابدی یز معنا م  ی  ن  یاسیس و   ی،اجتماعیاقتصاد

 در سـاختار    یری چشمگ یها  ینابرابر شاهد   ،گذراند ی را م  ی و اقتصاد  یرات اجتماع ییتغ
ت یـ  موقع ،تیـ  محروم یهـا  ن شـاخص  ی از مهمتر  یکی .باشد ی کشور م  یاقتصادطبقات  

 یدهد که گـروه شـغل      یر نشان م  یپژوهش اخ  . است ی شغل یها نابرابر در کسب  فرصت    
ن ی همچنـ  . آن متـراکم هسـتند     یمه شمال یش از ن  ی شهر ب  ی جنوب اطقمنکارگران ساده در    

ت از آن دارد کـه      یـ  فقر در شـهر تهـران حکا       ی انجام شده راجع به پراکندگ     یها یبررس
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 ،مناطق جنوب شهر تهـران    . کسان در شهر پراکنده نشده است     یز به   یمناطق متراکم فقر ن   
 بـه علـت   یمـورد بررسـ   یهـا  بنابر شـاخص . دهند یل می متمرکز فقر را تشک یهاحوزه

 و  یت اجتماع یدات امن ین منابع تهد  ی مهمتر ، در جنوب شهر   ییتمرکز فقر و مشاغل ابتدا    
عـدم   کسـو  و   ی از   ی و اجتماع  ی فرد یها یرا ارتقاء سطح آگاه   یز .ندیآ ی به شمار م   یمل

ج سـبب   ی بتدر ،ی زندگ یها  در فرصت  ی و نابرابر  ی منطق یها ه به خواست  یامکان دسترس 
بـا  .  گـردد  ی مـ  ی عدم ثبات و نـاامن     ، اعتراض ، انزوا ، از وضع موجود   یتینارضاگسترش  

 ۀ سـک  یورت به مثابـه آن      ی و محروم  ید اذعان کرد که نابرابر    ی با مذکورتوجه به نکات    
اسـت و   یگونه س چین ه یبنابرا. ندیآ یت جامعه بشمار م   ی امن یم برا ی مستق ی خطر ،توسعه

ان برداشـتن   یـ  از م  ی بـرا  ی عمـوم  یزیـ ر و برنامـه  ت  یـ تواند بدون عنا   ی نم یتیر امن یتداب
  .ردیها انجام گ ینابرابر

 مناسـب   یها استید با اعمال س   ی کشور با  یی و اجرا  یاسی س ی دستگاهها ن رو یاز ا 
 بـه آنـان     یرسـان  به مردم و خدمات    یی  پاسخگو  یاز توان مناسب برا     مطلوب، یو اجرا 

 یت ملـ  یـ د بر ضـد امن    ی تهد یهابستر  مردم نه تنها   یبا اجابت تقاضاها  . برخوردار باشند 
 یداخلـ   و یر سـنت  یـ  اقتدار نظام در ابعاد غ     یها نهی، بلکه زم  دیگردکشور برطرف خواهد    

  .ز استوار خواهد شدیآن ن
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   و مĤخذمنابع
فصلنامه  ،یر نصری، ترجمه قدی عربیت در کشورهایت و امنیمشروع) 1381( کاملیمصطف د،یالسع -1

  . شماره شانزده،سال پنجم ،یمطالعات راهبرد
شماره  سال پانزدهم، ،ی اقتصاد– یاسی، اطالعات سیت ملیتحوالت مفهوم امن) 1380(یمحمد عل ،یریبص -2

164 – 163.  
 شهر تهران، نامه یم ارتکابیزان جراین در نوع و می نقش مهاجر)1381(، محسنی پوراحمد، احمد و کالنتر– 3

   .20، شماره یعلوم اجتماع
 ،ی، فصلنامه مطالعات راهبردیت ملیا موضوع امنی یده اجتماعیمهاجرت نخبگان پد) 1381(رضا ،یلیخل -4
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