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چكيده:
امـروزه رشـد سـريع شهرنشـيني از يك سـو و محدوديـت ظرفيتهاي توليدي از سـوي ديگـر عامل بروز مشـكالت عديدهاي
در كشـورهاي رو به رشـد شـده اسـت .كمبود زمين مناسـب براي سـاخت و سـاز در مقابل رشـد سـريع جمعيت و به دنبال آن
روند افزايندهی تقاضا براي مسـكن ،موجب گسـترش سـاخت و سـازهاي نامناسـب در بخش غيررسـمي و حاشـیهی شـهرها
شـده اسـت .شـرايط فيزيکـي و کالبدي نامطلوب ،کمبـود خدمات اوليـهی زيربنايي ،محيط زيسـت آلوده وغيربهداشـتي ،فقدان
آسـايش و امنيـت از ویژگـی مشـترک بیشـتر اینگونـه سـکونتگاهها اسـت .بـه علاوه تراکـم بـاالي جمعيـت ،سـطح پاييـن
آموزش،درصـد بـاالي بيسـوادي ،بيکاريوناهنجاريهـاي روانـي بـه پیچیدگـی و ناپایـداری هـر چه بیشـتر شـرایط میافزاید.
منطقـه و شـهر اسـت .در واقعاگرچـه حاشـيه

در ایـن میـان نکتهیظریـف و حائـز اهمیـت تأثیـر سـکونتگاههای غیررسـمی بـر
نشـينيخود معلولـي كالبـدي -فضايـي ،ناشـي از سـاختار ناهنجـار اقتصـادي -اجتماعـي -فرهنگياسـت؛اما تأثير آن بـر منطقه
و شـهردرابعاد مختلـف (اقتصـادي ،سیاسـی ،اجتماعـي ،فرهنگـي و حتـی کالبدی)بسـیار عمیق اسـت .تشـديد جدايـي فضايي
محلات شـهر و گسسـت كالبـدي پـارهاي از نواحـي مسـكوني از پيكرهی كل شـهر و تأثير آن بـر هويت فرهنگـي -اجتماعي
سـاکنان ،جلوگيـري از رشـد محلات مرفه يا متوسـط در جهت محالت حاشـيه نشـين (از طريق كاهش قيمتـو اعتبار محالت
مجـاور و  ،)...انـزواي اجتماعـي و سیاسـی پـارهاي از گروههـا در اين-گونهسـكونتگاهها ،از جملهی این تأثیرات هسـتند که هر
یـک بـه تنهایـی تهدیـدی جـدی برايپايداريوانسجامجامعهیشهريمحسـوب میشـوند .از ایـن رو میتـوان گفت سـکونتگاههای
غیررسـمی پديـدهاي ناپايـدار كنندهی شـهريو ضد توسـعهی پایدار محسـوب میشـوندکه در صـورت بیتوجهی به ابعاد وسـیع
و آثـار منفـی و مخـرب آنهـا ،میتواننـد نـه تنهـا نظام شـهري بلكه حاكميت كشـور را بـه مخاطـره بیندازند.
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در قـرن بيسـت و يكم،جمعيـت جهـان با سـرعت هر چه بیشـتر رو به افزایش اسـت و همزمان بـا آن شهرنشـيني متراكمترين
و انبوهتريـن دوران خـود را آغـاز كـرده اسـت .در آغـاز ايـن قـرن ،جمعيـت جهان از مرز شـش ميليارد نفـر فراتر رفتـه و هرچه
بيشـتر در نقـاط شـهري متمركـز شـده اسـت .اين در حالي اسـت كه ايـن روند ،سـهم برابري ميان كشـورهاي در حال توسـعه
و توسـعه يافته را شـامل نشـده و تقريب ًا نزديك به  90درصد جمعيت شهرنشـین به مناطق شـهري كشـورهاي در حال توسـعه
تعلق دارد(.)UN-HABITAT, 2003:25
بنابرايـن در رونـدي جهانـي ،جمعيت شـهري رو به افزايش گذاشـته اسـت كه با باال بودن سـهم كشـورهاي در حال توسـعه از
ايـن رشـد ،بـه ويـژه در چنـد دههی پاياني قرن بيسـتم ،اين كشـورها با شـهري شـدن شـتاباني روبهرو شـدهاند كـه پيامدهاي
مختلفـي را بـراي آنهـا بـه همراه داشـته اسـت .يـك پيامد عمدهی مديريتي در اين كشـورها همانا پيشـيگرفتن رشـد شـهري
بـر توسـعه و در نتیجـه انباشـت مجموعهاي از مشـكالت و معضالت ناشـي از اين رشـد شـتابان اسـت.بهگونهای كـه مديريت
محلـي و ملـي ،تمهيـدات مالـي ،فني و مديريتـي الزم جهت حل و رفع آنهـا را ندارد .بنابرايـن فقر ،بيكاري ،مسـكن نابههنجار
و محلههـاي كمبرخـوردار بـه مثابـهی يكـي از پيامدهـاي اصلـي ايـن رشـد ،بـه ويژگي عمـدهی بسـياري از شـهرهاي بزرگ
در کشـورهای در حـال توسـعه بـدل شـده اسـت و بـه بیانـی دیگـر عينيت يافتـن جنبههـاي كالبدي فقـر در قالـب محلههاي
فقرنشـين و اسـكان غيررسـمي به عنوان جنبهاي نامطلوب از زندگي شـهري نمايان گشـته اسـت (ايراندوسـت.)14 :1388 ،
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 -1تعریف اسکان غیررسمی
اسـکان غیررسـمی بـه عنـوان یکـی از چهرههـای بـارز فقـر شـهری تعریف شـده اسـت کـه درون یا مجاور شـهرها (بـه ویژه
شـهرهای بـزرگ) بـه شـکلی خـودرو ،فاقـد مجـوز سـاختمان و برنامهی رسـمی شهرسـازی بـا تجمعی از اقشـار کـم درآمد و
سـطح نازلـی از کمیـت و کیفیـت زندگـی شـکل میگیـرد .و همـان پدیـدهای اسـت کـه بـا عناوینی همچـون حاشیهنشـینی،
اسـکان غیررسـمی ،سـکونتگاههای خـودرو و نابسـامان و اجتماعـات آلونکـی خوانـده میشـود (صرافـی .)5 :1381 ،بـه بیانـی
دیگـر واژهی عـام اسـکان غیررسـمی ناظـر بـر محل اسـکان بخشـی از جمعیت شـهری اسـت که خـارج از بازار رسـمی زمین
و مسـکن و بـر پایـهی قواعـد و قـول و قرارهـای خـاص خـود ،مسـکن را تهیه میکنند و مسـکن به دسـت خود سـاکنان این
گونـه مکانها سـاخته شـده اسـت (پیـران.)8 :1381 ،
پیرامـون تعریـف و کاربـرد یـک واژهی مناسـب بـرای سـکونتگاههای فقیرنشـین ،هنوز اتفاق نظر چندانی شـکل نگرفته اسـت
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و واژگان گوناگونـی بـرای ایـن پدیـده بـه کار مـیرود ،کـه تا انـدازهی زیـادی میتوان بـا ماهیـت و ویژگیهای متفـاوت این
پدیـده مرتبـط دانسـت کـه گنجانـدن آن را در یـک تعریـف واحـد و جامـع ،ناممکن کرده اسـت .از ایـن رو برای پدیـدهای که
در ایـن نوشـتار سـکونتگاههای غیررسـمی نامیده شـده اسـامی مختلفـی به کار رفتـه و شـاخصهای متفاوتی بـرای تعیین آن
ارائـه شـده اسـت (ایراندوسـت .)17 :1388 ،امـا ،نکتهی اساسـی این اسـت که این سـکونتگاهها بـا توجه بـه ویژگیهایی چون
مصالـح بـه کار رفتـه ،وضعیـت قانونـی ،سـرعت و نحوهی تصـرف ،ابعـاد ،موقعیت ،منشـا و ماهیت سـاکنان ،بسـیار متفاوت و
متنوعانـد (ایراندوسـت.)24 :1388 ،
 -2فقر شهري ،اسكان غيررسمي و ناپایداری شهر
فقـر پديـدهای فراگيـري اسـت كـه از نگرانيهـاي اصلـي بشـر به شـمار مـيرود .روند روزافـزون گسـترش فقر در بسـياري از
كشـورها ،بـه ويـژه كشـورهاي در حـال توسـعه و بـدل شـدن آن بـه يكـي از مشـخصههاي اصلـي اين كشـورها و شـهرهاي
بـزرگ آنهـا همـواره بـر آرزو و رويـاي دسـت يافتـن بـه يـك زندگـي شايسـتهی انسـان سـايه افكنـده اسـت .فقـر اگرچه با
توجـه بـه ماهيـت اقتصـادي و اجتماعـي خـود قابـل بررسـي و بحـث اسـت ،اما همـواره به عنـوان عامل تشـكيل و گسـترش
سـكونتگاههاي غيررسـمي در مباحـث برنامهريـزي شـهري مـورد توجـه بوده اسـت.
مقالـه نويـس مشـهور نيويـورك تايمـز ،تومـاس فريدمـان در دسـامبر  2001نوشـت كـه در جهانـي با تعامـل فزاينـده ،ناديده
گرفتـن مشـكالت مردمـان فقيـري كـه در محلههـاي نامناسـب زندگـي ميكننـد غيرممكن اسـت " .شـما اگـر به ديـدار آنان
نرفتهايـد ،آنـان بـه ديـدار شـما خواهند آمـد" ( .)Bright & et al, 2003: 138بـا همين مضمون رابـرت مكنامارا  ،رئيس
پيشـين بانـك جهانـي ميگويـد كـه "اگـر شـهرها بـا فقـر برخـورد سـازندهتري را شـروع نكننـد ،ممكن اسـت فقـر برخوردي
ويرانگر با شـهرها را شـروع كنـد" (صرافـي.)5 :1382 ،
آمـار و ارقـام از بدتر شـدن شـرايط فقر در سرتاسـر جهـان حكايـت دارد .در  20 ،1970درصد از جمعيت جهـان در ثروتمندترين
كشـورهاي جهـان 32 ،برابـر درآمـد بيشتـر از  20درصد فقيرترين جمعيت سـاكن در كشـورهاي در حال توسـعه را داشـتهاند،
كـه در سـال  1980ايـن تناسـب بـه  45برابـر و  1989بـه  59برابـر و در آغـاز قـرن بيسـت و يكـم به  78برابر رسـيده اسـت
(.)UN-HABITAT, 2003: 36

ايـن رونـد روزافـزون شـكاف فقيـر و غني در سـطح جهاني را بـه گونـهاي در درون اجتماعات و كشـورها نيز ميتوان مشـاهده
كـرد .همـواره در جامعـهی شـهري بـه شـكل غمانگيـزي شـكاف عميقتر ميشـود و به مـرور تعداد زيـادي از فقرا به حاشـيه
شـهرها رانـده ميشـوند و در آنجـا نيـز بـا توجـه بـه مشـكالت جديـدي برخاسـته از شـرايط محلـي روبرو ميشـوند ،كـه اين
شـرايط رونـد فقرزايـي در ميـان آنـان را تشـديد ميكنـد (شـکل  .)1در ايـن مكانهاسـت كـه فقـرا بـه نحـوي ناعادالنـه از
مراقبتهـاي بهداشـتي ،مدرسـه مناسـب ،فرصتهاي شـغلي ،غذا ،حمـل و نقل ،آموزش (كارآموزي) ،مسـكن مناسـب ،امنيت،
اطالعـات ،دسترسـي و ديگـر زمينههـاي يـك زندگي سـالم و مطلـوب محـروم ميشـوند (.)Hall & Ulrich, 2000:14
ايـن واقعيتـي اسـت كـه عوامـل پديدآورنـدهی محيـط فقـرزا ،زاينـدهي سـكونتگاههاي غيررسـمي نيـز محسـوب ميشـوند.
بسـياري از ايـن عوامـل در سـطح كالن مطرحانـد .بـه ويـژه در رابطه با شـرايط اقتصادي و سـاز وكارهاي اقتصادي سـاختاري
كالن ،از جملـه نظـام اقتصـادي فقـرزا ،كـم توسـعگي و كمرشـدي و شـكاف اجتماعـي و توزيـع ناعادالنـه درآمـد و ثـروت را
ميتـوان برشـمرد .ايـن عوامـل به نحوي هميشـه بـه عنوان علل اصلي شـكل دهنـدهی گروههـاي فقير شـهري و محلههاي
فقيرنشـين شـهري مـورد توجـه بودهاند.
از سـويي فقـر بـه ناتوانـي تأميـن مسـكن و سـرپناه در بازار رسـمي و شـكلگيري سـكونتگاههاي غيررسـمي دامـن ميزند و
وجـود ايـن سـكونتگاهها بـه نحـوي دليلـي بـر وجود فقـر اسـت .اما از سـوي دیگر فقـر تنها بـه مناطـق آلونكنشـين محدود
نميشـود و نیـز سـاكنان آلونكهـا همگـي فقير نيسـتند و حتـي وضع بهتري از بسـياري از تهيدسـتان محلههاي قديمي شـهر
دارنـد (پيـران .)46 :1367 ،بـر ايـن اسـاس با توجه به شـرايط اقتصادي فقـرا و نياز به حداقلي از سـرمايهی اوليه براي اسـكان

.)Pugh, 2000: 335()2

 -3نظام تأمين مسكن ،اسکان غیررسمی و ناپایداری شهر
سـكونتگا ه غيررسـمي تنهـا نتيجـهی فقـر نيسـت ،بلكـه نتيجـهی تلفيـق فقر بـا كمبـود درآمـد و نيـز ناكارآمدي نظـام تأمين
مسـكن اسـت .ايـن يـك واقعيـت اسـت كـه در سـكونتگاههاي غيررسـمي گروههايـي زندگـي ميكننـد كـه بسـياري از آنان
بـا اندكـي تعديـل و انعطـاف در قوانيـن و مقـررات شـهري و مسـكن شـهري ميتواننـد از مسـكن رسـمي برخـوردار شـوند
(ایراندوسـت.)41 :1388 ،
البتـه بنـا بـه داليلـي ورود فقـرا بـه عرصهی مسـكن غيررسـمي عكسالعملـي منطقي بهشـمار مـيرود .اين يك اصـل اثبات
شـده اسـت كـه افـراد بـراي دسـتيابي بـه فرصتهـاي جديـد بـه مكانهـاي جديـد ميرونـد و تقريبـ ًا در تمام جهـان چنين
امـري رايـج اسـت .وقتـي آلونكهـا و يـا زورآبادهـا بهتريـن شـانس را بـراي بقـا در اختيـار آنـان ميگـذارد ،منطقي اسـت كه
سـكونت در آن را برميگزيننـد .گاه منطـق سـكونت در محلات غيررسـمي ناشـي از ماهيـت غيررسـمي و خـارج از قوانيـن
و مقـررات و حسـاب و كتـاب بـودن سـكونتگاه اسـت .بـه ايـن مفهـوم كـه ماهيـت و ويژگـي خـارج از حسـاب و كتـاب بودن
سـكونتگاههاي غيررسـمي مزيتهايـي را بـراي فقـرا بـه همـراه دارد كـه در محالت رسـمي شـهر از آن برخوردار نميشـوند.
در يـك مـكان غيررسـمي مـردم قوانيـن و مقـررات منطقهبنـدي را ناديـده ميگيرنـد و در كنـار محل سـكونت نيز بـه فعاليت
اقتصـادي ميپردازنـد ،اجـاره پايينتـري ميدهنـد و ماليـات مسـكن نميپردازنـد .در حقيـت هميـن امـر باعـث ميشـود تا در
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در سـكونتگاههاي غيررسـمي ،ايـن نظر تقويت ميشـود كه سـاكنان زورآبادها و سـكونتگاههاي غيررسـمي ضرورتـ ًا فقيرترين
افـراد هم نيسـتند (پاتر و ايونـز.)219 :1384 ،
بـا تمـام ايـن تفاصيـل فقـر و شـكلگيري محلههـاي غيررسـمي به شـدت با هـم ارتباط دارنـد ،اما اين ارتباط روشـن و سـاده
نيسـت .از يـك سـو جمعيـت سـاكن ايـن محلهها ،يكدسـت فقير نيسـت و برخـي با وجـود درآمد كافـي به دالیـل مختلف از
جملـه آداب و ویژگیهـای فرهنگـی و یـا وابسـتگیهای قومـی و اجتماعـی در ايـن محلههـا زندگـي ميكننـد .آنهـا حتي اگر
در بخش غيررسـمي شـاغل باشـند ،ممكن اسـت درآمد بيشـتري از بخش رسـمي داشـته باشـند .از سـوي ديگر در بسـياري
از شـهرها فقرايـي وجـود دارنـد كـه خـارج از ايـن محلهها زندگـي ميكنند .بـا اين وجـود محلههـاي غيررسـمي متمركزترين
محـل زندگـي فقـرا و محل تمركـز بدتريـن وضعيت فقر بـه شـمار ميرونـد (.)UN-HABITAT, 2003:65
اكنـون فقـر از موانـع عمدهی پيش روي شـهرهاي در حال توسـعه محسـوب ميشـود و در اين شـهرها فقـر بزرگترين تهديد
بـراي رسـيدن بـه محيـط خـوب اسـت .اگرچه در مـواردي رفتار و شـيوهی زندگـي فقرا با محيط بسـيار سـازگار اسـت ،چندان
مصـرف گـرا نيسـتند ،زبالـه كم توليـد ميكنند ،برخـي رفتارهـاي پايدار (ماننـد بازيافت) دارنـد ،اما در بسـياري از مـوارد نيازها
و ناتوانـي آنهـا بـه هزينهی محيـط جبران ميشـود و بر مشـكالت محيطي ميافزايـد (ایراندوسـت.)37 :1388 ،
از بعـد اجتماعـي و از نظـر اقتصـادي بسـياری از شـهرها نتوانسـتهاند كـه توزيـع ثـروت عادالنـه نسـبي را بـه وجـود آورنـد و
شـكاف طبقاتـي زيـادي را شـكل دادهانـد .در ايـن گونـه شـهرها يـك شـهر در برگيرنده بـا محلههـا و بازارهاي كار منسـجم
شـكل نميگيـرد .بنابرايـن نابرابـري و شـكاف اجتماعـي تهديدكنندهی همـواره ناپايدار كنندهی شـهر خواهد بـود (همان.)37 :
بـه هرحـال فقـر بـا هـر معيـار و تعريفي كـه پذيرفته شـود يكـي از موانع اصلي دسـت يافتـن به جامعهاي سـالم و زيسـتپذير
و توسـعهی شـهري اسـت و بـه نحـو فزاينـدهاي توجه مديـران ،سياسـتگذاران و برنامهريزان را بـه خود جلب كرده اسـت .آن
چـه كـه امـروزه تحـت عنـوان فقـر و زدايـش آن مورد توجـه برنامهريـزان قـرار دارد ،نـه تنهـا از روي نوعدوسـتي و همدردي
اسـت ،بلكـه بايـد درك كـرد كـه فقـر به عنـوان مانع مهمي در مقابل توسـعه و ارتقای زيسـت انسـاني اسـت .چنانكـه رابرت
فـوگل (برنـده جايـزهي نوبـل اقتصـاد) اظهـار ميكنـد ،پيامدهـاي از ميـان رفتـن فقـر ماننـد بهبـود تغذيـه و ارتقاي شـرايط
بهداشـتي و آموزشـي و كيفيـت مسـكن ،امکان بهـرهوري اقتصـادي را در مراحل توسـعه در طي زمان افزايش ميدهد (شـکل
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سـكونتگاه غيررسـمي فقـرا جـاي پايـي در نردبـان امنيت اقتصـادي و ترقي اقتصادي شـهر بيابند و آهسـته اما بـا امنيت خاطر
از آن نردبـان بـاال رونـد (شـکل .)Bright & et al, 2003: 136()3
بـا ايـن حـال سـكونت در محالت غيررسـمي با مشـكالت جانبي بسـیاری نيـز همراه اسـت .اقامـت در محلههاي فقير نشـين
نـه تنهـا بـه مفهـوم برخـورداري از مسـكن فقيرانه اسـت ،بلكه به مثابـهی قرار گرفتـن در چرخـهی فقر و در معـرض خطرات
محيطـي و آسـيبهاي مختلـف اسـت كـه خـود شـرايط فقـر را بـه مراتـب وخيمتـر کـرده و بـه ناپایداری شـهر بیشـتر دامن
میزنـد (.)UN-HABITAT, 2003: 69
 -4مهاجرت ،اسکان غیررسمی و ناپایداری شهر
در مباحـث شهرنشـيني و گسـترش فقـر شـهري و سـكونتگاههاي غيررسـمي همـواره مهاجـرت بـه عنـوان يكـي از مفاهيـم
اصلـي و كليـدي نگريسـته شـده اسـت .در ارتبـاط بـا رابطـهی مهاجـرت و سـكونتگاههاي غيررسـمي ،نظريههـاي دوگانهاي
در پـي تبييـن شـكلگيري مسـايل و سياسـتهاي فضايـي ،اقتصـادي و اجتماعـي بودنـد كـه در زمينـهی فضايـي بـر مفهوم
دوقطبـي شـدن و دوگانگـي در شـهر تأكيـد داشـتند .از ديد اين نظريهها رشـد سـريع محلههاي فقيرنشـين نتيجـهی مهاجرت
اسـت كـه مهاجـران ارزشهـاي فرهنگـي ،اجتماعـي و اقتصـادي مرتبـط با فرهنـگ سـنتي و حاشـيهاي را باز توليـد ميكنند
كـه ايـن ارزشهـا مانـع نوسـازي هسـتند و بايـد تضعيف شـوند .بـر اين اسـاس بـا برخـورداري دولتهـا در تأميـن خدمات و
گسـترش زيرسـاختها در ايـن محلههـا ،دورهاي شـامل ريشـهكني ،تخليـهی اجبـاري و جابهجايـي و تجديد اسـكان سـاكنان
سـكونتگاههاي غيررسـمي در محلههـا و مسـاكن تـا حـدي قابـل قبـول و داراي حداقل اسـتانداردها آغاز شـد(& Burgess
.)et al, 1997 a: 112
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بنابرايـن علـل و انگيـزهی مهاجـرت همواره به عنوان ريشـهی مشـكالت شـهري و از جمله پديدهی بدمسـكني و فقر شـهري
مـورد توجـه بـوده اسـت .در حقيقت قضـاوت در مورد نقش مهاجرت در مشـكالت شـهري و چند و چون آن با پيشـداوريهاي
آميختـه بـه بدگمانـي همـراه بـوده ،به نحـوي كه تبييـن دقيق مسـئله را ناممكن كرده اسـت .به ويژه در تشـريح علل اسـكان
غيررسـمي و بـه اصطلاح حاشـيه نشـيني ،بدون توجه به ابعاد و ريشـهها همـواره مهاجرت در صدر سـياههی علل قرار داشـته
اسـت .ايـن در حالـي اسـت كـه كمتـر بـه ايـن نكته توجه شـده كـه تصميـم به مهاجـرت پاسـخ منطقي بـه شـرايط اقتصادي
اسـت (گيلبـرت و گاگلـر ،)117 :1375 ،و بـه قول هرناندو دوسـوتو مهاجرت يـك رفتار گلهاي و غريزي نيسـت ،بلكه نتيجهی
يك ارزيابي عقاليي از شـرايط اسـت (دوسـوتو.)114 :1385 ،
تلاش بـراي محـدود و يـا حتـي معكـوس كـردن رونـد مهاجـرت در بسـياري از كشـورها در مقاطعـي بـه يكـي از جنبههاي
برنامهريزي توسـعه تبديل شـده اسـت (گيلبرت و گاگلر .)215 :1375 ،این تالش در تدابير سـخت گرايانه هميشـه با دو درك
نادرسـت همـراه بـوده اسـت :نخسـت اينكـه مهاجـرت عمدتـ ًا نه معلـول ،بلكه علت نگريسـته شـده و سـپس اينكـه تمامي
نيـروي گسـترش دهنـده سـكونتگاههاي غيررسـمي و فقيرنشـين مهاجرت روسـتايي تلقي شـده اسـت .اين در حالي اسـت كه
مهاجـران وارد شـده بـه شـهرهاي بـزرگ بيشتريـن سـهم را در رشـد جمعيتـي سـكونتگاههاي غيررسـمي ندارند و بـه تدريج
نيـز از ايـن سـهم كاسـته ميشـود و سـهم رشـد طبيعي جمعيت اين شـهرها بـه مراتب بيشـتر ميشـود (صرافـي.)15 :1381 ،
بـه هرحـال در ايـن رابطـه در بسـياري از كشـورهاي در حـال توسـعهی سياسـتهايي در جهـت تمركززدايي شـهري و كنترل
رشـد شـهرها بـه اجـرا گذاشـته شـده اسـت .سياسـتهاي "شـهر بسـته" بـراي كاهـش مهاجـرت بـه كالنشـهرها از طريق
ابزارهايـي چـون انگيزههـاي مالياتـي ،محدوديت سـرمايهگذاري و سـاخت و سـاز ،تخريب سـكونتگاههاي غيرقانوني ،سياسـت
روسـتايي كردن و اسـكان مجدد شهرنشـينان در مناطق روسـتايي و توسـعهی يكپارچگي روسـتايي و كشـاورزي ،سياسـتها و
برنامهريزيهـاي مسـكنگرا و توسـعهی خدمـات شـهرها و تمركززدايـي از شـهرهاي بـزرگ از طريق شـهرهاي جديد اقماري
و شـهركهاي خوابگاهـي ،و سياسـت تقويـت شـهرهاي متوسـط و مراكـز منطقـهاي از راه افزايـش خدمات حمايتـي و بهكرد
امكانـات اصلـي از جملـه عمدهتريـن رويكردهـاي تجربه شـده در جهان هسـتند (ايراندوسـت.)46 :1388 ،

در چنيـن شـرايطي شـهرهاي بـزرگ بـه علت تجمـع اقتصاد ،افـراد و موسسـات بهـرهوري بيشـتري دارند و بزرگترين شـهر
داراي بيشـترين بهـرهوري اسـت .بنابرایـن مهاجـرت يـك تصميـم اقتصادي و عقاليـی و پاسـخي منطقي و درخور به شـرايط
اقتصـادي اسـت .ممكـن اسـت بـا منافـع و فرصتهاي اقتصادي سـريعي همراه نباشـد ،امـا با اميـدواري منطقي همراه اسـت.
مهاجـرت بـه معنـاي آرزوي نيـل بـه پويايـي اجتماعـي عمومـي ميباشـد و بيـش از هر چيز نشـانه تمايـل بـه دگرگوني وضع
موجـود بـراي پيونـد و نزديكـي بـه عرصههـاي نويـن اقتصـادي اجتماعي اسـت (جواهـري پـور .)102 :1383 ،در بسـياري از
كشـورها از جملـه ايـران ،مخالفـت بـا مهاجرت عمومـ ًا با موج ضديت با شـهر همـراه بوده اسـت؛ اين ضديت همواره از سـوي
كسـاني ترويـج شـده كـه خود در شـهر سـاكن هسـتند .رويگردانـدن از مديريـت شهرنشـيني به سـوي ضديت با شهرنشـيني
بـه مثابـهی راهـي بـراي رفـع مشـكل شهرنشـيني در هيـچ كشـوري پاسـخگو نبـوده و تنها ناديـده گرفتـن صورت مسـئله را
بـه همـراه داشـته اسـت .چنانكـه جنيـس پرلمـن ،نظریهپـرداز و پژوهشـگر آمریکایـی کـه سـالها پیرامـون سـکونتگاههای
غیررسـمی در آمریـکای جنوبـی بـه تحقیـق پرداختـه اسـت ،ميگويد ضديـت با شهرنشـيني ،ضديت بـا موج توسـعهی ملي و
همـهی نيروهـاي اقتصـادي ،اجتماعي و سياسـي محرك آن اسـت (ايراندوسـت.)49 :1388 ،

در دهـهی اخيـر بحـث فقـر شـهري و سـكونتگاههاي غيررسـمي بيـش از پيـش بـا مفهـوم پایداری شـهر گـره خورده اسـت.
شـواهد موجـود نشـان ميدهـد كـه بسـياري از شـهرهاي كشـورهاي در حـال توسـعه نتوانسـتهاند شـرايط مطلوبـي را بـراي
زندگـي بخـش عمـدهاي از سـاكنان خـود فراهـم كننـد .از سـوي ديگـر بـا توجه بـه فقـر گـروه زيـادي از شـهروندان ،تأمين
بسـياري از نيازهـا بـه هزينهی محيط شـهري صورت گرفته و در نتيجه محيط زيسـت شـهري با مشـكالت عمـده و ناپايداري
روبـرو ميشـود (صرافـي.)8 :1379 ،
واقعيـت ايـن اسـت كـه افزايـش چشـمگير جمعيـت شـهري در سـالهاي اخيـر و تمركز و فشـار نقطـهاي به همراه گسـترش
شـيوههاي زندگـي ضـد محيط زيسـت پيامدهـاي زيانباري براي محيط در پي داشـته اسـت .تداوم اينگونه رشـد شهرنشـيني
بحرانآفريـن بـوده و هشـداري بـر ناپايـداري شهرنشـيني بـه روال كنونـي اسـت (صرافـي .)3 :1381 ،بنابرايـن رونـد انحطاط
محيـط زيسـت شـهرها و وخيـم شـدن مشـكل بسـيار بحراني اسـت و ظرفيـت ارائهي زندگـي پايدار و بـا ثبات بـراي مردم به
ويـژه فقرا بسـيار محدود اسـت.
در ايـن وضعيـت گرچـه همـهی شـهروندان بـه نحوي در معـرض دشـواريهايي قرار دارنـد ،اما شـهروندان فقير بيـش از همه
در برابـر مخاطـرات سـنتي و مـدرن محيـط شـهري آسـيبپذيرند .زيـرا اغلـب محلههـاي غيررسـمي كمترين خدمـات پايه را
ندارنـد و در نامطلوبتريـن بخـش شـهر قـرار دارنـد (ايراندوسـت .)29 :1388 ،عمدهتريـن خطـرات محيطـي و آسـيبها كـه
ايـن محلههـا را بـه شـدت ناپايـدار ميكنـد ،شـامل مـواردي چـون قرارگيـري سـكونتگاهها در زمينهـاي كنـار ريـل قطـار و
فرودگاههـا و یـا در جـوار مكانهـاي دفـن زبالـه و به دنبال آن آسـيبپذيري كـودكان از موقعيـت نامطلـوب و آلودگي صنعتي
اسـت .تهدیدهـای طبیعـی ماننـد حركـت زميـن در مکانها و دامنههـاي پرشـيب و نامطلوب ،همـراه با رانش و ريـزش زمين،
خطـر سـيالب و خطـرات ناشـي از ناپايـداري مصالـح در برابـر اقليـم و لـرزش زميـن را نيز بايد بـه اين مـوارد افزود
( .)UN-HABITAT, 2003: 69علاوه بـر تهديدات محيطي ،سـكونتگاههاي فقيرنشـين و غيررسـمي شـهري همواره به
مثابـهی يـك مكان ناپايدار در معرض تهديدات سـاخت دسـت بشـر همچون آتش سـوزی به واسـطهی مصالح و یـا انفجار در
کارخانههـا و مکانهـای صنعتـی همجـوار ايـن سـكونتگاهها نيز هسـتند .در اين مـورد ماهيـت ناعادالنهی بازار زمين شـهري
بسـيار تعييـن كننـده اسـت كـه آنـان را هرچه بيشـتر به زمينهـاي پرخطـر ميراند و دسترسـي محـدود فقرا به مسـكن ايمن
و قانونـي را موجب ميشـود.
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همچنيـن محيـط محلههـاي فقيرنشـين غالب ًا از وقوع پرشـمار عوامـل بيماريزاي بيولوژيكي و بيماريهاي ناشـي از دسترسـي
محـدود بـه آب تحتتأثيـر قـرار ميگيـرد ،كـه جمعيـت زيـاد و شـرايط زندگـي در مكانهـاي كوچـك و دفع ناقـص زباله هم
آن را وخيمتـر ميكنـد (پاتـر و ايونـز .)298 :1384 ،از ايـن رو هرچـه بيشـتر از كيفيـت زندگي در اين محلهها کاسـته میشـود
و محلههـا و شـهرها از تأميـن زندگـي پايـدار و مطلوبـي بـراي فقـرا و در نتيجـه با توجـه به پيامدهـاي اجتماعـي و اقتصادي،
كالبـدي و محيطـي ايـن امـر ،از تأميـن محيط مناسـب بـراي زندگي تمامي سـاكنان بـاز ميمانند (شـکل  4و .)5
در چنيـن شـرايطي نظـارت نابرابـر بـر منابـع و دسترسـي ناعادالنه بـه آنها ،افت كيفيـت محيط زندگي بسـياري از شـهروندان
را بـه اوج خـود رسـانده اسـت .بـه هميـن دليل اسـت كه اشـاره ميشـود بيـش از  50درصد جمعيت جهـان در سـكونتگاههاي
زيـر اسـتاندارد زندگـي ميكننـد .ايـن عامـل بـر كيفيـت حيـات ،سلامت و پيشـرفت انسـان تأثيـر مسـتقيم ميگـذارد .بنا بر
برآورهـا ،میانگیـن ازدحـام جمعیـت در شـهرهای کشـورهای در حـال توسـعه حـدود  4نفـر در هر اتاق اسـت که غالبـ ًا به بروز
بیماریهـای عفونـی باکتریایـی و ویروسـی گسـترده میانجامـد .مـکان کوچـک و تنـگ بـرای پخت و پـز و آلودگی ناشـی از
سـوختن زغـال چـوب و اجاقهایـی با سـوخت نفت سـفید ،بـه خصوص بـرای زنـان و کـودکان مخاطرهآمیز اسـت.کاربرد چند
عملكـردي خانـه واجتمـاع محلـي براي توليـد كاالي شـهري مجموعهی ديگـري از آلودگیهـا و خطرات محيطـي را نيز بروز
ميدهد(همـان.)299 :
مسـئله و مشـكل سـكونتگاههاي غيررسـمي تنهـا بـه ابعاد كالبـدي آن ختم نميشـود و چنانكه هـال و الريش اشـاره ميكنند
ايـن مسـئله در بعـد سياسـي تشـديد ميشـود و باعـث محروميت از بسـياري از حقـوق مدني ميشـود .در حقيقت مشـكل كار
بـه دو پديـدهی عميقتـر مربوط ميشـود :محروميت سياسـي و محروميـت اجتماعي ،كه ايـن محروميت كنار مانـدن از جريان
اجتماعـي و نبـود اميد به پيوسـتن بـه جريان فراگير ارتقـا اسـت(.)Hall & Ulrich, 2000:23
اگرچـه غالـب شـاخصهاي تعييـن پايـداري حـول معيارهـاي محيطـي تعريـف شـده ،امـا آنچـه كـه برنامهیعمـران ملـل
متحـد( )UNDPتحـت عنوان مفهوم توسـعهی انسـاني پايدار ارائه كرد ،واكنشـي به اين مسـائل و از منظر توسـعهی انسـاني
پايـدار بـود كـه بـر مفاهيمي چون دسترسـي برابـر به فرصتها و مسـئوليت در برابر نسـلهاي آينـده و ايجاد فضـاي اجتماعي
تـوانزا و بسـط انتخابهاي انسـاني تأكيـد دارد (ايراندوسـت.)30 :1388 ،
از نقطـه نظـر پايـداري اقتصـادي شـهر نيـز ،برخـورداري شـهروندان از فرصتهـاي اشـتغال و درآمـد كافـي و برابـر ،حفـظ و
افزايـش فرصتهـاي جديـدي از سـوي اقتصـاد شـهر از اهميت اساسـي برخوردار اسـت (صرافـي .)5 :1381 ،از ايـن جنبه نيز
فقـراي شـهري دسترسـي مناسـب و برابـري بـه فرصتهـا ندارنـد و غالبـ ًا از جريانهـاي اقتصادي كـه بهبود شـرايط را براي
آنـان بـه همـراه دارد بركنـار ميمانند.
هـدف پايـداري بقـاي انسانهاسـت كـه ايـن بقـا افـزون بـر ابعـاد بـوم شـناختي و اقتصـادي ،داراي بعـد اجتماعي نيز هسـت
(صرافـي .)5 :1381 ،از بعـد پايـداري اجتماعـي و يـا جامعهی شـهري پايدار نيـز فقرا از وضعيـت مطلوبي برخوردار نيسـتند .در
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واقـع از ايـن ديـدگاه نيـز شـهر بايـد بتوانـد همراه با رشـد اقتصادي مطلـوب ،توزيع ثـروت تاحـدي عادالنه را تضميـن كند .در
غيـر ايـن صـورت شـهر بـا نزاعـي ميـان دار و نـدار و شـمال و جنوب در خطر متالشـي شـدن قـرار ميگيـرد .به تعبيـر هال و
الريـش در ايـن نـزاع بـدون شـك هـر دو طـرف دارا و نـدار بازندهانـد .بـه ايـن معنـي كه چنيـن شـهري از نظـر اجتماعي هم
بـراي اقليـت محـروم و هـم براي اكثريـت برخوردار اساسـ ًا شـهري نامطلـوب اسـت (.)Hall & Ulrich, 2000: 24, 23
بنابراين از اين منظر بدون شـك شـكاف درآمدي و شـكاف شـمال و جنوب ،گسـترش آسـيبها و مشـكالت اجتماعي و حتی
اغتشاشـات شـهري را بـه دنبال دارد (صرافـي.)5 :1381 ،
نتيجهگیری
در زمینـهی سـکونتگاههای غیررسـمی توجـه بـه ایـن نکته الزامی اسـت که همواره اسـكان بشـر ،نقشـي تمدنسـاز در فرايند
توسـعهی جوامـع داشـته اسـت .در ايـن فراينـد شـهرها ،بـه مثابـهی برترين سـطح اسـكان ،كانـون ايفـاي اين نقـش بودهاند.
چشـمانداز توسـعهی جهانـي نشـان ميدهـد كـه اين نقـش همچنـان تـداوم دارد و اين مهـم در گروبرپاكـردن و نگاه داشـتن
شـهرهايي اسـت مولد و پايدار ،با محيطي توانزا ،مناسـب زندگی و فعاليت و نیز حفاظتكنندهی محيط زيسـت .اسـكانغيررس
ميكهبنابرمشاهداتجهانيدرحالگسترشفزايندهاسـت ،بـه عنـوان گونهايـاز شهرنشـيني از پديدههاي عمدهی ناپايدار كننده شـهري
بهويـژه در كشـورهاي در حـال توسـعه است.اسـكان غيررسـمي بـه سـبب بـاز توليد فقـر و گسـترش آن ،به مخاطـره انداختن
محيـط زيسـت و تحميل هزينهاي بيشـتر بـراي حـل مشـكالت ،درمقايسهباهزينه-یپيشگيريازآنها،تهديديجديبرايپايداريوانسـج
امجامعهیشهريمحسـوب شـده ونيازمندتدابيرويژهايبرايسـاماندهيوضعيتكنوني و جلوگيـري از گسـترش آنهـا در آينـده اسـت .به
بیانـی دیگـر میتـوان گفـت توسـعه و توسـعهی شـهري در معناي عـام آن ،بر اثـر بازتـاب فضاي اسـكان غيررسـمي ،ناپايدار
شـده اسـت .بـه گونـهای کـه محرومیـت و عدم برخـورداری ایـن سـکونتگاهها از تسـهیالت زندگی شـهری در قیـاس با دیگر
نواحـی شـهری ،آنهـا را کانـون مسـائل بغرنج شـهری و ضد توسـعهی پایـدار در ابعـاد مختلف نموده اسـت.از آنجا كه اسـكان
غيررسـمي از زمينـهاي فراتـر از مـكان آن نشـأت ميگيـرد و بـر محيطـي فراتـر از مـكان آن نيـز تأثيـر ميگـذارد ،چارهجويي
ايـن مسـئله بـه سياسـتگذاري و اقداماتـي نـه فقط در سـطح محلـي آن ،بلكه در سـطح ملي نيـاز دارد.بنابراین ضروري اسـت
مديريـت شـهري و مديريـت كالن در كشـورهاي در حـال توسـعه ،ازجمله در ايـران ،براي شـناخت بهتـر و مطلوبتر پديدهی
اسـکان غیررسـمی و بـه تبـع آن بهكارگيـري راهحلهاي نـو و كارآمـد در جهت كاهش اثـرات و پیامدهای منفـی آن ،گامهاي
تـازهاي بردارند.
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