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مشیاور ؛ ریزی شهری دانشگاه گیین ارشد جغرافیا و برنامهی کارشناسیآموختهدانشیوسف رحمتی

 بازآفرینی شهری محنت هدف شهرداری منطقه دو شیراز
معاو  فنی سابق  ؛واحد شیرازکارشناسی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسنمی مهرزاد توکلیان

 مدیر فعلی شهرداری الکترونیک شیراز ،شهرداری منطقه دو
ریزی اکوتوریسیی ، دانشییگاه ارشیید جغرافیییا و برنامییهکارشناسی یآموختییهدانش نجمه چاره

علی چوپیا ، شیهرداری شیی  یکارشناس فرهنگی و مدیر خانه محله ؛هرمزگا 
 منطقه دو شیراز

 

 چکیده

شد  جها ، مشیک  نیابرابری موازات صنعتیتمرکز فقر در شهرها، در طول چند قر  اخیر و بهبا 
شیک  کالبیدی و ای نیامطلو  از زنیدگی شیهری بهی جنبیهمثابیهرسانی و مسکن پرازدحام بهخدمات

ی اسکا  غیررسیمی کیه گیاه های غیررسمی نمایا  شد. از هما  ابتدای ظهور پدیدهباعنوا  سکونتگاه
فراخور زما  و بنابه شرایط اقتصیادی و اجتمیاعی و نییز شود، بهنیز خوانده می« حاشیه نشینی»غلط، به

های حاک ، رویکردهای مختلفی برای ح  این مشک  در دستور کار قرار گرفت. هرییک از ایین نگرش
کالبدی، اجتماعی ها در عم  پیامدهای اقتصادی، کارگیری آ قوت و ضعفی داشتند و بهرویکردها، نقاط

ناحق، بیه  و فرهنگی داشت. یکی از ابعادی که در این تحقیق مدنظر است، بار ارزشی منفی است که به
شود. روش ایین پیهوهش از های غیررسمی و ساکنا  آ  در بعد اجتماعی و فرهنگی وارد میسکونتگاه

اسنادی انجام شده و بخش -ایهصورت کتابخانتحلیلی است که ابتدا مطالعات اکتشافی به_نوع توصیفی
ی پهوهش با استفاده از اسناد و مقاالت داخلی و خارجی بیه تجزییه و تحلیی  و تبییین تکورییک عمده

پوشیی تیا ی سیر تحیول حی  مسیکله اسیکا  غیررسیمی از چش مسکله تحقیق پرداخته است و درباره
ها و اجتماعیات سیاکن در ن سکونتگاهبا ایتوانمندسازی و سپس نوع رفتار و پندارهای موجود دررابطه

داری، اسکا  غیررسمی اسیت کیه آ  بحث شده است. بنابر نتایج این تحقیق، نوزاد معلول نظام سرمایه
سیوم نشیا  داده خصوص کشیورهای جها نقاط جها  و بههاست در اقصیشک  کالبدی خود را سال

ای نییز دهند. عیدهشهرنشینی نسبت میرشد  اشتباه، اسکا  غیررسمی را به روند طبیعیاست. برخی به
دهند تا سرپوشیی بیر معتینت ها آ  را حالتی گذرا در روند توسعه نشا  میتأثیر برخی پارادی تحت

اهمیت انگاشیته و که کرامت و عزت ساکنین این محنت را نادیده یا ک طوریایجاد شده قرار دهند؛ به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ی مسکولنویسندهRahmati_usef44@yahoo.com  
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کاربرد  واژه کنند. از اشتباهاتی سهوی یا عمدی در ایین زمینیه، بیهدر این راه از هر ابزاری استفاده می
شود( است. های دیگر که بیشتر در زبا  عامه استفاده مینشین در مجامع علمی )و سایر برچسبحاشیه

ا  واژه بار ارزشی منفیی بیرای سیاکنین شیرافتمند ایین محینت دارد و دسیت میدیرا  و مسی ال  و 
بار فیزیکی و روانی و اجتمیاعی علییه اجتماعیات ا برای بسیاری اقدامات خشونتریزا  شهری ربرنامه

گذارد؛ بنابراین لزوم بازنگری و تجدییدنظر محققیا ، مسی ال  و میدیرا  شیهری در غیررسمی، باز می
بینی باشد، ضروری ی اجتماعات غیررسمی و نگاهی موشکافانه که همراه با واقعهایشا  دربارهپنداشت

 اید.نممی

 .اسکا  غیررسمی، فقر شهری، توانمندسازی، خشونت اجتماعی های کلیدی:اژه

 .مقدمه1
با تمرکز فقر در شهرها در طول چند قر  اخیر و به موازات صنعتی شید  جهیا ، 

ای نامطلو  از زنیدگی ی جنبهمثابهرسانی و مسکن پرازدحام بهمشک  نابرابری خدمات

های کالبیدی فقیر در ییافتن جنبیهدرواقع چنین روندی، بیا عینیتشهری نمایا  گشت. 

ی بیشیتر شیهرهای بیزر  مشخصیههای فقیرنشین و اسکا  غیررسمی، بیه قالب محله

توسعه بدل شده است. باوجود چنین مشکنتی، شهرنشینی روند خود کشورهای درحال

الیییت و سییرمایه، ی گرهگییاه و مکییا  تمرکییز فعمثابییهدهیید و شییهرها بهرا ادامییه می

اند کیه داریی امید بقیای سیرمایهرشد انباشت سرمایه و نقطهی روند روبهکنندهتتمین

ی رونید گیاه کندکننیدهکنید. چنیین مشیکنتی هی گریز از شهرنشینی را غیرممکن می

 (.15: 1388شهرنشینی نشد. )ایراندوست،
 

 .بیان مسئله2
های بارز فقر شهری است که در درو  یا مجاور اسکا  غیررسمی از چهره ،درواقع

 یشهرها )به ویهه شهرهای بزر ( به شکلی خیودرو، فاقید مجیوز سیاختما  و برنامیه

درآمد و سطح نازلی از کمیت و کیفیت زنیدگی رسمی شهرسازی با تجمعی از افراد ک 

، اسیکا  غیررسیمی، ایاشییهح هایسیکونتگاه گییرد و بیا عنیاوینی هم یو شک  می

شود. محیط زنیدگی ایین های خودرو و نابساما  و محنت آلونکی نامیده میسکونتگاه

های اجتماعی است کیه گیاه در آسیب یها و برانگیزانندهها پذیرای نابهنجاریهسکونتگا

شییوندم محرومیییت و اسییتداللی وارونییه، علییت پیییدایش اییین سییکونتگاها قلمییداد می
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بیه هیا را اجتمیاعی، آ  یبا دیگر نواحی شهری و فقر و فسیاد فزاینیدهیاسدرق،تبعیض

 یدلی ،بررسییپدیدهمین هو بیهتبیدیلکرده پایدار انسانی  یکانونی بحرانی و ضدتوسعه

های اعتقادی و انسانی، بلکه با منیافع تنها ضرورتی برآمده از ارزشاسکا  غیررسمی، نه

 ،چراکه فقر در هر جایی ؛ملی سازگار است یو توسعهها هاجتماعی و پایداری سکونتگا

 (.23: 1381ی،برای همه جا است)صراف یتهدید

ای کیه داری اسیت. مسیکلهاین پدیده، محصول سربرآورد  و بالید  نظیام سیرمایه

 (.4: 1381شود )پیرا ،نشینی خوانده میاصرار حاشیهغلط و گاه بهبه

فراخور زمیا  و بنابیه شیرایط ی اسکا  غیررسمی، بیهپدیدهاز هما  ابتدای ظهور 

های حاک ، رویکردهای مختلفی برای ح  این مشک  اقتصادی و اجتماعی و نیز نگرش

ای تنها هرگیز یکنواخیت نبیوده و از روییهدر دستور کار قرار گرفت. این رویکردها، نه

نی نیز داشیته اسیت. از منسج  پیروی نکرده است؛ بلکه در نقاط مختلف جها  گوناگو

ای ، ناآگیاهی نسیبی سوم و ازجمله ایرا  با آ  مواجیهمشکنتی که در کشورهای جها 

ی برخورد با فقرای شهری است که بعد کالبیدی مدیرا  شهری و نهادهای مس ل درباره

به اهمیت و نقش این منیاطق فقیرنشیین در آ  هما  اسکا  غیررسمی است. لذا باتوجه

ریزا  گذارا  و میدیرا  و برنامیهنیافتن شهرها، نوع رفتار سیاسیتتوسعهتن یا یافتوسعه

 شدت اثرگذار خواهد بود.شهری برای بهبود اوضاع این مناطق، بسیار مه  و به

 

 .ضرورت تحقیق3
شیهرها ضرورت توجه به تجار  جهانی و ملی، در ح  مشک  این بخش از کن 

شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگیی بسییار حسیاس  دلی کند و بهخود را نمایا  می

ها تدوین شیود؛ زییرا هرگونیه ها، برنامهساکنا  این محنت، باید با شناخت دقیق از آ 

داوری قبلیی و بیدو  شیناخت کامی  از سیاختارهای اقدام خودسرانه و همراه با پییش

د  از تجیار  نکری هیدف و هم نیین اسیتفادهاقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه

شکسیت خواهید بیود، بلکیه تنها محکوم بیه مشابه در ح  مشک  اسکا  غیررسمی، نه

اعتمیادی گیری نوعی بیآورد. مشکنتی هم و  شک وجود میمشکنت بسیاری را به
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ی اجتمیاعی بسییار بیاالی ایین رفتن سرمایهگذارا  و مدیرا  شهری، ازدستبه سیاست

 ی اجتماعات غیررسمی.وا دربارههای نارداوریمحنت و پیش

 

 .اهداف تحقیق4
با هیای مختلیف جهیا ، دررابطیهجویی دولتآشناشد  با نوع برخورد و چاره •

 فراخور زما  و تحت لوای مکاتب مختلفی شک  گرفته است.اسکا  غیررسمی که به

هیا گیری آ ی نیوع برخیورد و تصیمی ساختن مدیرا  شهری در زمینیهمتوجه •

 به  تجار  جهانی موجود.ساکنا  مناطق اسکا  غیررسمی باتوجهبرای 

داورانه مدیرا  و مس ال  شیهری و اصنح نوع نگاه بزهکارانه و قتاوت پیش •

 به ساکنا  این محنت.هم نین شهروندا  راجع

 

 ی تحقیق.پیشینه5

در کشور ما، با فراگیرشد  مباحث نظری اسکا  غیررسمی و رویکردهای ح  این 

صورت عمقی یا سیطحی ک ، همواره تحقیقاتی در این رابطه انجام شده و مباحثی بهمش

با رویکردهای موجود برای اسکا  غیررسمی مطرح شده است؛ اما کمتر به نیوع دررابطه

برخورد مدیرا  و مس ال  شهری به این پدیده پرداخته شده است. ازجملیه کسیانی کیه 

( اسیت. وی 1367ای انجام داده، دکتر پرویز پییرا  )در این زمینه، کارهای بسیار ارزنده

در مجموعه مقیاالت خیود تحیت عنیاوین مختلیف )شهرنشیینی شیتابا  و نیاهمگو ، 

های اجتماعی در ایرا ، باز ه  در با  اسکا  غیررسمی و...(، با پیامدهای فقر و جنبش

ا  غیررسیمی، گیری فقر شهری و اسیکهای نظری و عل  بنیادی شک پرداختن به زمینه

داند. وی سعی کرده است با درنظرگرفتن تمیام ابعیاد داری میآ  را معلول نظام سرمایه

هایی که به ساکنا  این محنت زده شناختی و پیامدهای ناشی از برچسبانسانی و روا 

شود، به مدیرا  شهری برای بدرفتاری بیا ایین فقیرای شیهری و اسیکا  غیررسیمی می

 هشدار دهد.

خوبی نظرا  در این زمینه است که به( نیز ازجمله صاحب1381مظفر صرافی)دکتر 
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های غیررسمی را بررسی کرده اسیت و در سیر تکام  رویکردهای ساماندهی سکونتگاه

های غیررسیمی از ای بیرای سیاماندهی سیکونتگاهبه سوی نظریه»مقاالت متعددی نظیر 

های غیررسمی کشیور در پرتیو کونتگاهساماندهی س»و « نشینی تا متن شهرنشینیحاشیه

های جهیانی خوبی سیر نوع برخورد با این پدیده و تجربیهبه« حکمروایی خو  شهری

ی را بیا  کرده است. وی هم نین در آثیار و مقیاالت خیود، باورهیای متیداول دربیاره

 ها را بررسی کرده است.خوبی بیا  کرده و آ های غیررسمی را بهساکنا  سکونتگاه

های غیررسییمی و سییکونتگاه( در کتییابی بییا عنییوا  1388کیییومرا ایراندوسییت)
رویکردها و نظریات ح  معت  اسکا  غیررسیمی را در طیول  نشینی،ی حاشیهاسطوره

زما ، بررسی کرده است و سیر تکام  رویکردها دربا  اسیکا  غیررسیمی و تجیار  

 خوبی نشا  داده است.آمده از هر رویکرد را بهدستبه

، «نشینی شهری و فرایند تحیول آ حاشیه»ای با عنوا  ( در مقاله1381یوسفی)حاج

های غیررسیمی در جهیا  و گیری و سیاماندهی سیکونتگاهتاحدی به سیر نظری شیک 

 ایرا  پرداخته است.

 

 .روش تحقیق6
تحلیلیی اسیت کیه ابتیدا مطالعیات  -روش تحقیق در این پهوهش از نوع توصیفی

ی پیهوهش، بیا اسنادی انجام شده است و بخش عمده - ایت کتابخانهصوراکتشافی به

استفاده از اسناد و مقاالت داخلی و خارجی به تجزیه و تحلی  و تبیین تکورییک مسیکله 

پوشییی تییا تحقیییق پرداختییه و سیییر تحییول حیی  مشییک  اسییکا  غیررسییمی از چش 

پنیدارهای موجیود  ی نیوع رفتیار وتوانمندسازی را بیا  کرده اسیت. سیپس در زمینیه

 ها و اجتماعات ساکن در آ  بحث شده است.با این سکونتگاهدررابطه
 

 .اسکان غیررسمی ازمنظر مکاتب غالب7

 ی اول: لیبرالدسته
بییییییییییییییییییییییییییییییییییییر اسییییییییییییییییییییییییییییییییییییاس 

دیدگاهلیبرالیس ،اسکانغیررسمی،واقعیتیشهریدردنیایامروزاستوپدیدهایمثبتمحسوبمیشودک
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هبهمرورزمانکیفیتزندگیشهریدراینمناطقافزایشمییابد؛چراکهسیییییییاکنا  اجتماعیییییییات 

بر این اساس بود که نظریات نوسیازی، زییر  .غیررسمیباشرایطزندگیشهریسازگارمیشوند

ی مراح  لی این دیدگاه را می توا  در  نظریهلوای لیبرالیس  شک  گرفت و مصداق اص

رشد رستو مشاهده کرد. تکوری مراح  رشد رستو این مرحله از روند شهرنشینی کیه بیا 

مانییدگی بخشییی از جامعه)محییدوه و محیینت اسییکا  هایی نظیییر فقییر و عقبپدیییده

ونید با بخش توسعه یافته شهر  و عیدم ایین تیواز  را جیزو رغیررسمی( را در مقایسه 

کند. در ایین مکتیب ی گذار یاد میی مرحلهمثابهداند و از آ  بهیافتگی میطبیعی توسعه

 دست پنها  بازار، خود حنل این مشکنت تلقی شده است. 

ی فرهنی  فقیر از نظیر اسیکار از دیگر نظریات مطرح در مکتب لیبرالیس  نظرییه

ها و باورها در میا  فقراسیت ی گوناگونی از ارزشلوئیس ، فرهن  فقر شام  مجموعه

 (.123: 1383دهد )فکوهی،فرهن  شک  میکه در میا  آنا ، نوعی خرده

هیای لوئیس استدالل کرد که فقرا در یک فرهن  فقر گریزناپذیر گرفتارنید و گروه

مندی آنیی و گیری، رضیایتانگیزگیی، جبریهیایی هم یو  بیفقیر، عموماً از ویهگی

 .ردارندنظمی اجتماعی برخوبی

ریزا  و دسیت، باعیث شید کیه از دیید برنامیههایی ازاینی لوئیس و دیدگاهنظریه

ی سیرطا  شیهری و زخی  چیرکین و مثابههای فقیرنشین شهری، بهمدیرا  وقت، محله

ها قلمداد شوند. چنین نگرشی عموماً با بدبینی و بی  از محنت فقیرنشین اینگونه صفت

گونیه محینت از باعث ترویج این اندیشه شد که بایید اینهای غیررسمی، و سکونتگاه

هیای متمرکیز و مسیتبد، ویهه در رژی میا  برداشیته شیوند. درنتیجیه، ایین نگیرش بیه

های اقتدارمدار و تخریب و تخلیه اجباری بیود. وبیگاه روشای برای اتخاذ گاهمایهدست

ه فرهن  فقر بسییار اسیتقبال های مسلط از دیدگادیگر، صاحبا  قدرت و گروهعبارتبه

 .که گناه فقرا را بر گرد  فقرا انداختندکردند، تاجایی

 ی دوم: بنیادگراییدسته
های غیررسیمی را در عوامی  ها، دلی  گسترش سکونتگاهبنیادگراها برخنف لیبرال

توسییعه بییه هییا، وابسییتگی کشییورهای درحالکننیید. ازنظییر آ وجو میخییارجی جسییت
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ی کننیدهشیود ایین کشیورها نقیش تأمینه در نظام جهانی، باعیث میکشورهای پیشرفت

موادغذایی را از دست بدهند و به واردکننده تبدی  شوند. درمقاب ، در شیهرهای بیزر  

(. ایین وابسیتگی و 18: 1381یوسیفی،افتید )حاجشد  اتفاق میاینگونه کشورها صنعتی

هیای شیود و آغیاز مهاجرتیتحوالت ناشی از آ ، باعث شکاف بین شیهر و روسیتا م

بربود  دلی  سیرمایهآورد. این درحالی است که بهسنگین از روستا به شهری را پدید می

شود و بقیه، به صنعت ایجاد شده، فرصت اشتغال برای تعداد معدودی از افراد فراه  می

 آورند.مشاغ  غیررسمی و سکونت غیررسمی روی می

، اعتبیار زییادی 1970یصاد سیاسی فتا کیه در دهیهبر اقتهای مبتنیازجمله نظریه

شکلی، ریشیه در نظیرات کیارل میارکس ی وابستگی بود که آ  نیز بهکسب کرد، نظریه

 داشت.

گرایانییه و ی واکنشییی بییه نظریییات تکام مثابییهی وابسییتگی بهعمیی ، نظریییهدر

جهیانی، شیک  شده پس از جنی  دوم ی سیاسی مطرحکارکردگرایانه نوسازی و توسعه

جای اینکه اندیشه اروپا را که محور توسیعه بیود، بازتیا  ی وابستگی، بهگرفت. نظریه

های ساختارگرایا  آمریکیای التیین و سوم و بازتابی از نوشتهدهد، به انعکاسی از جها 

 های کارائیب هم و  بکفورد و پربیش و کاردوسو بدل شد.منطقه

تأثیر مکتب وابستگی، ایین نظرا  تحتصاحب درمجموع، جا  کنم شهرشناسا  و

میا  فتای مسیلط و « ی وابستگیرابطه»بود که شهرنشینی و تغییر و تحول آ ، حاص  

 سلطه است که موجودیت هریک به وجود دیگری وابسته است. فتای تحت

نیافتگی در آمریکیای داری و توسعهسرمایهی نظرات گوندر فرانک در کتا  بر پایه
اند و هیر دو پیامید و تجلیی نیافتگی، دو روی ییک سیکهیافتگی و توسعهتوسعه، التین

آیند. براساس استدالل وی، شرایط شمار میداری توسعه بهالزامی تتادهای نظام سرمایه

توسعه پیامد رخوت، ادبار، اقبال و بخت، شیرایط اقلیمیی ییا هرچییز کشورهای درحال

 داری است.این کشورها به نظام جهانی سرمایهدیگری نیست؛ بلکه ناشی از الحاق 
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 ی سوم: لیبرالیسم جدیددسته
از نکولیبرالیسی  بسییار متیأثر بیود کیه عمیدتاً بیا  1990یهای شهری دهیهسیاست

بود  و بازگشت هزینه و تکرارپذیری در سیاست مسیکن شکست سه اص  دراستطاعت

هایی کسب شید؛ امیا بازگشیت بود ، موفقیتدراستطاعتی همراه بود. اگرچه در زمینه

جای تیأمین آجیر و اسیاس، بیههزینه و تکرارپذیری چندا  موفقیتی کسب نکیرد. براین

ویهه از سیوی بانیک جهیانی(؛ بتو ، بر اصینحات میدیریتی و نهیادی تأکیید شید )بیه

خصوصیی ی فعالیت دولت و تشویق دیگر، به معیارهایی هم و  کاهش گسترهازسوی

ها، آزادسیازی و اصینح قیانو  ظرفییت سیازی دار کرد  یارانهسازی، افزایش و هدف

: 1388نهادی، افزایش مشارکت و تمرکززدایی اداری و سیاسی توجه شید )ایراندوسیت،

135.) 

 

 .سیر رویکردهای حاکم بر اسکان غیررسمی8

بنابیه شیرایط  فراخور زمیا  وی اسکا  غیررسمی، بیهاز هما  ابتدای ظهور پدیده

های حاک ، رویکردهای مختلفی برای ح  این مشک  اقتصادی و اجتماعی و نیز نگرش

ای تنها هرگیز یکنواخیت نبیوده و از روییهدر دستور کار قرار گرفت. این رویکردها، نه

 منسج  پیروی نکرده است؛ بلکه در نقاط مختلف جها  گوناگونی نیز داشته است.
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های ی سکونتگاهریز و حل مسئلهی رویکردهای مسلط در برنامههخالص: 1جدول 

 غیررسمی
 نکات اصلی ی رواج و تسلطدوره رویکرد

 1گرفتننادیده
 

 1960یتا دهه
 با توسعه اقتصادی، درک  جامعه مشک  ح  خواهد شد -
مشک  ساختاری است و با برنامه ریزی محلی ح   -

 نخواهد شد 

حذف و تخلیه 
 2اجباری

 1980تا1960
 در برخی کشورها تاکنو 

ای چرکین بر بد  شهرند های غیررسمی، غدهسکونتگاه -
 و باید برچیده شوند

 3خودیاری

 
 1980و 1970

گیری از نیروی کار و مهارت و توا  مدیریت بهره -
 ساکنا  در ح  مشک 

مسکن 
 )اجتماعی(4عمومی

 1980تا 1950
 دولت و منابع دولتی کلید ح  مشک  است -
 دار مسکنهای هدفنیاز به یارانه -

 ح  استهای اولیه راهتأمین زمین و زیرساخت 1980تا 1970 5خدمات -مکا 

ارتقابخشی 
 6)بهسازی(

 تاکنو  1980
گیری از وضع ها با بهرهزیرساختتأمین حق سکونت و  -

 موجود

 تاکنو  1990 7توانمندسازی
 ایجاد چارچو  سیاسی و اداری و محیطی -
 های درونی اجتماعات مح استفاده از ظرفیت -
 ی اقتصادی و اجتماعیتوسعه -

 (136: 1388)ایراندوست،                                                                              

 

 ی اسکان غیررسمی و ساکنان آنهای نادرست درباره.پنداشت9
توا  ناشی از درآمد شهری را میهای ک های گروهنشین به سکونتگاهاطنق حاشیه

 دالی  زیر دانست:

ای و تحصینت الزم که برای مشیارکت روستایی فاقد توانمندی حرفهمهاجرا   •

کار در بخش غیررسیمی اقتصیاد شیهرند، اجتماعی شهر مشغول به -در حیات اقتصادی

شوند که عمیدتاً بایید در موضیوعات ای انگلی از بخش مدر  معرفی میی زائدهمثابهبه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1.Negligence  2.Force  Eviction   3. Self-Helping 

4. Public Housing 5. Site and Service  6.Upgrading 

7. Enabling 
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ی وضیعیت و امنییت کننیدهیدشناسی اجتماعی و فزونی جرم و بزهکاری ییا تهدآسیب

 نقاط شهری قرار گیرند؛

اند، زیرا اغلب در پیرامیو  منیاطق شیهری و اراضیی از حیث جغرافیایی حاشیه •

نامناسب )در معرض انواع تهدیدهای طبیعی یا دارای وضعیت مبه  مالکیت( شک  میی 

 گیرند؛

فعالییت  های الزم بیرای جیذ  واند، زیرا فاقد تخصصاز نظر اقتصادی حاشیه •

 اند؛اصطنح مدر  شهریدر بخش رسمی و به

هیا، امکیا  ی آ متصور درباره یدلی  پیشینهاز نظر اجتماعی حاشیه اند، زیرا به •

 انطباق با فرهن  شهری ندارند؛

های منفی شک  میی گییرد. داورینشینی پیشی اصطنح حاشیهدر نتیجه درباره •

 (.21: 1381،و داورپناه )جواهری پور

 

 ی اجتماعات غیررسمی.پندارهای ناروا درباره10
پندارهای « باز ه  در با  اسکا  غیررسمی»ای با عنوا  دکتر پرویز پیرا ، در مقاله

 کند:بندی و بیا  میی اجتماعات غیررسمی را اینگونه دستهناروا درباره

 اند؛اجتماعات غیررسمی معتلی کالبدی و اجتماعی و فرهنگی -

ریزا  شیهری وجیود دارد. برداشت نادرست نزد مسکوال  و محققیا  و برنامیهاین 

آنکه پیدایش و رشد اینگونه اجتماعات مثبت تلقی شود، باید پذیرفت که پییدایش بدو 

هیا معتی  جیدی اسیت. اگیر آید، بلکیه جانشیین دهحسا  نمیتنها معت  بهها، نهآ 

های غیررسیمی از پییدایش سیکونتگاهسوم قیادر شیوند مثال، کشورهای جها  برفرض

برآنکیه، ها شورش شیهری را انتظیار بکشیند. عنوهجلوگیری کنند، باید وقوع فقر و ده

فقر در این کشورها شتابا  رشد خواهد کرد و فقیر مطلیق بیه معتیلی جمعیت زیرخط

 ها را نیز نباید از یاد برد.رویحاد تبدی  خواهد شد، افزایش جرم و جنایات و کج

 اند؛های اجتماعی و بروز جرم و جنایتاجتماعات غیررسمی خواستگاه کجروی -

داشیتن خنفکیارا ، نگهتردیدی نیست که شرایط اجتماعات غیررسمی برای مخفی
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آیند؛ اما بیشتر سیاکنا  اجتماعیات غیررسیمی، مردمیی ها به شمار میترین مکا مناسب

  ایین محینت، تهمتیی سیخت روی بیه سیاکنااند و تعمیی  کیجکش و شریفزحمت

 نارواست.

 اند؛ساکنا  اجتماعات غیررسمی مهاجرا  روستایی -

اند، شمار افیرادی ای از ساکنا  این اجتماعات زمانی مهاجر بودهگرچه بخش عمده

روز افیزایش که از بخش رسمی شهرها به اجتماعات غیررسمی روی می آورند، روزبیه

 افزایش است. شدت روبهی این اجتماعات بهیابد و تنوع شغلی و قومی و گروهمی

 تشکی  اجتماعات غیررسمی معلول اصنحات ارضی در ایرا  است؛ -

ویهه تحقیقات آقای دکتر زنجانی، نشیا  داده اسیت شناسا ، بههای جمعیتبررسی

ای کیه مطیرح شیده، هرگیز روی نیداده که متعاقب اصنحات ارضی، مهاجرت با دامنه

ی پنجیاه شمسیی صیورت گرفتیه ماعات غیررسمی عمدتاً در دههاست؛ بلکه رشد اجت

ها قب  از اصینحات ارضیی است. ضمناً پیدایش نخستین اجتماعات غیررسمی نیز سال

 رخ داه است.

 گیرند؛اجتماعات غیررسمی در حاشیه شهرها شک  می -

ها اینبر کردنی بیشتر است. افزو ی شهرها زمین تصرفبدیهی است که در حاشیه
ی شهرها، بر وخامت های کشاورزی و تعیین محدودهوساز روی زمینممنوعیت ساخت

افزاییید؛ امییا از دیربییاز، اجتماعییات آلییونکی، هرجاکییه زمییین مسییاعد و موضییوع می
کردنی وجود داشته، شک  گرفته است. اجتماعات غیررسمی خیابیا  زنجیا  کیه تصرف

های کردسیتا  و چمیرا  و ی اتوبا حاشیه اند، اجتماعات غیررسمیاکنو  تخریب شده
ی شیهرها مفهیومی ی حاشییهسیویی، پدییدهاند. ازها نمونه دیگر گواه ایین موضیوعده

 بود  خارج می شود.ی شهر است، فردا از حاشیهای که امروز حاشیهگذراست؛ نقطه
ساکنا  اجتماعات آلونکی تماماً در بخش غیررسمی اقتصاد و در مشاغ  انگلیی  -

 فروشی و...( مشغول به کارند؛شهری )دست

اتفاقاً کارگرا  شیهرداری تهیرا ، پدیدآورنیدگا  نخسیتین اجتماعیات غیررسیمی 
های مسیتقر بوس کارگرا  کارخانهها اتوبوس و مینیاند. حتی تا امروز، هر پگاه، دهبوده

 رسانند.ی مردا  کرج به مح  کار میی تهرا  به کرج را از تپهدر جاده
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 اند؛این اجتماعات مح  زندگی فقیرترین اقشار جامعه -

هیا تیوا  در اجتماعیات آلیونکی یافیت، سیاکنا  آ ها را میگرچه فقیرترین گروه

تدرج، فراه  کنند ه  بهاند یک تا سه میلیو  توما  پول، آ اند که توانستهمعموالً کسانی

سیامحه، تحیرک طبقیاتی را و با ساختن سرپناه تحرک عمودی ازنظر سطح زندگی و بام

 (.6: 1381تجربه کنند و غذا و پوشاک بهتری داشته باشند )پیرا ،

ی سیاکنا  هم نین دکتر صرافی در آثار و مقاالت خود، به باورهای متداول درباره

های موجود در این ها و توا کند که واقعیتهای غیررسمی پرداخته و بیا  میسکونتگاه

نمیایی شیده در ه شده و درعوض، باورهایی نادرست و ییا بزر اجتماعات نادیده گرفت

خصوص مس ال  شهری و محققا  جای گرفته است کیه متأسیفانه در اذها  عموم و به

ریزی میدیرا  شیهری بیرای ایین ی برنامیهها، این نوع نگیرش در شییوهبسیاری نمونه

 محنت تجلی یافته است.
 

 هاهای غیررسمی و ساکنان آنی سکونتگاهباورهای متداول درباره :2جدول 
 هاهای غیررسمی و ساکنا  آ ی سکونتگاهباورهای متداول درباره

 های نادیده گرفته شدهواقعیت نمایی شدهباورهای اشتباه و بزر 
 ای از ساکنا  شهر اصلیسه  فزاینده صرفاً مهاجر روستایی

غیرقیانونی و غیررسیمی و تسلط مشیاغ  
 بزهکاری

 مردم شریف با مشاغ  قانونی و غیررسمی

 در متن فرهن  با نظارت اجتماعی ی فرهنگی، بدو  نظارت رسمیدر حاشیه
 موجب کاهش بیکاری و کمک به اقتصاد شهر موجب بیکاری و تحمی  به اقتصاد شهر

 زیست و بازیافت کنندهطقربانی مشکنت محی ریززیست و زبالهموجب مشکنت محیط
 کارگرا و محافظهبا داشتن حداق  نیاز، قانو  خواهیگر با زیادهرادیکال و اغتشاش

با شهرنشینی باعیث رشید جمعییت شیهر 
 شوندمی

 ها ک  می شودبا شهرنشینی از رشد جمعیت آ 

 شوندهمراه می« مشارکت جویی»با  شوندجلوگیری می« مشت آهنین»با 
 خدمات داده شود تا توسعه یابند خدمات داده نشود تا رشد نکنند

 (24: 1389)صرافی،                                                     
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های غیررسیمی ، تحیوالت جدیید سیکونتگاه2002تیا1999جنیس پرلمن در سال 

در همیین  1960ی دهیهفاوالهای فقیرنشین ریودوژانیرو )که مطالعیات پیشیین وی در 

باره نوشت که بررسیی سرنوشیت و داسیتا  کرد. وی در اینمحنت بود( را بررسی می

با زما  گذشته چشمگیرتر شده است دهد که حس انزوا، درمقایسهزندگی افراد نشا  می

که ایین تیرس نحویهای زندگی افراد را ترس و بیمی فراگرفته است؛ بهو نیز تمام جنبه

ساکنا  سایه افکنده است. بزهکیاری و خینف در سیطح محلیه و درگییری  بر زندگی

بدل شده است که در  ای روزمرههای تجارت موادمخدر به پدیدهپلیس و خشونت گروه

کمتیر وجیود داشیت. بیاوجود ارتقیای سیطح اجتمیاعی و رفیاهی سیاکنا   1969سال 

شیده اسیت و شیکاف  با گذشته، توا  انتخا  نسبی انتخیا  بسییار محیدوددرمقایسه

ماندگی و انیزوای آنیا  روشنی در نگرش افراد و احساس عقبی فقیر و غنی، بهفزاینده

کند که چگونه پس از اثر گذاشته است. برای نمونه، وی به سرگذشت دختری اشاره می

بود  فاصیله ها با انسا کند سالگوید احساس میکرد  مدارج عالی تحصیلی نیز میطی

پنییدارد دورا  و دوسیتانش خیود را شیهروند نمیاقیع، چیو  بسییاری از هیی دارد؛ درو

 (.140: 1388)ایراندوست، 

های بسییاری از آ  خوبی مشهود اسیت و نمونیهی ما نیز بهاین موضوع در جامعه

ها که به مدارج باالی تحصیلی و شغلی وجود دارد که نس  جدید ساکنا  این سکونتگاه

هایی نظییییر از فشیییار روانیییی و اجتمیییاعی برچسیییب اند، بیییرای رهیییاییرسییییده

نمایی شیده کیه و باورهای اشتباه یا بزر « پایین شهری»،«جنو  شهری»،«نشینحاشیه»

جایی به نقاط دیگر شهر شیده، محی  سیکونت خیود را پیشتر اشاره شد، مجبوربه جابه

 دهد.ماندگی یا انزوا به ایشا  دست میکتما  کرده یا احساس نوعی عقب

 

 گیری.نتیجه11
ی فاوالهیای فقیرنشیین دربیاره چنان ه اشاره شید زمیانی کیه پیرلمن بیه مطالعیه

شد  تاحدزیادی از مقبولیت اینشینی و حاشیهریودوژانیرو مشغول بود، اصطنح حاشیه

بود  ایعام برخوردار بود و در محاف  علمیی و دانشیگاهی بسییار راییج بیود. حاشییه
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نشیینی اقتصیادی و فرهنگیی بر دو شک  اساسیی حاشیه 1960ی مفهوم کنسیک دههبه

ی پیونیدی دو دییدگاه و دو نظرییهاشاره داشت که درواقع، این نگیرش از ادغیام و ه 

نوسازی و وابستگی شک  گرفته بود که پیشتر به آ  پرداخته شد. چنانکه اشاره شید در 

و نگرش راییج زمیا  کیه  این دورا  جنیس پرلمن در کتا  خود، در اعتراضی به بینش

ای نیستند، بلکیه از دانست، ابراز کرد که آنا  ازنظر اقتصادی حاشیهای میفقرا را حاشیه

داغ دار و نقیرهای نیسیتند، بلکیه لکیهکشی شده است؛ ازنظر اجتماعی حاشییهها بهرهآ 

شده و خفیه زیرنفوذ کشیدهای نیستند، بلکه بهاند و باالخره ازنظر سیاسی ه  حاشیهشده

 (.31: 1377اند )دراکاکیس،شده

اشیتباه داری، یعنی اسکا  غیررسمی که برخی آ  را بهبنابراین، نوزاد معلول سرمایه

هاسیت در دهنید، شیک  کالبیدی خیود را سالرونید سیریع شهرنشیینی نسیبت می به

ای نییز سیوم نشیا  داده اسیت و عیدهخصوص کشیورهای جها نقاط جها  و بهاقصی

هیا، آ  را حیالتی گیذرا در رونید توسیعه سته یا نادانسته، تحت تیأثیر برخیی پارادی دان

نمایانند تا سرپوشی بر معتنت ایجاد شده قرار دهنید. ایین افیراد کرامیت و عیزت می

کننید؛ ساکنین این محنت را نادیده انگاشیته و در ایین راه، از هیر ابیزاری اسیتفاده می

های دیگیر کیه نشین در مجامع علمی )و سایر برچسبحاشیهی کاربرد  واژهبنابراین به

راستا شوند( برای ساکنا  شرافتمند این محنت نیز دراینه میدبیشتر در زبا  عامه استفا

بار فیزیکیی، روانیی و بسیار نامناسب است و دست را برای بسیاری اقیدامات خشیونت

 گذارد. اجتماعی علیه اجتماعات غیررسمی باز می
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