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كارشناس ارشد سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران



چكيده
در سال 1950 تنها دو شهر ده ميليون نفري در جهان وجود داشت، اما در سال 2005 اين رقم به بيست شهر 
افزايش پيدا كردكه شانزده مورد از آنها مربوط به جهان در حال توسعه است.اين افزايش جمعيت كالن شهرها 
موجب شکل گيري مسائلي نظير خزش شهري، نخست شهري، مسکن غير رسمي، اقتصاد غير رسمي و زاغه 
نشيني در پيرامون شهرها شده است. افزون بر اين  زاغه نشيني باني  گسترش  فعاليت هايی نظير  شغل  های 
جنايی، قاچاق مواد مخدر، توليدات كوچك مقياس غيرقانونی و فروشندگان خيابانی بوده  است. بر همين مبنا 
با استفاده از روش توصيفي –تحليلي به تشريح پديده  زاغه نشيني و پيامدهاي حاصل از آن در  اين مقاله 
پيرامون كالن شهر ها پرداخته است. نتايج پژوهش نشان مي دهد حدود 850 ميليون نفر يا 42/7 درصد جمعيت 
شهری جهان در حال توسعه در زاغه ها و سکونتگاه های غير رسمی مشغول به زندگی هستند. به تقريب بخش 
غيررسمی يك چهارم شغل های شهری در آمريکای التين، 61 درصد در زير صحرای آفريقا و 40 تا 60 درصد 
در آسيا )به استثنای كشورهای به نسبت توسعه يافته جنوب شرقی آسيا( را دربرمی گيرد . 65 درصد اشتغال در 

داكا، 65 درصد در جاكارتا، 50 درصد درمادر شهرمانيل، و 49 درصد در بانکوك به صورت غيررسمی است.

کليد واژگان:
كالن شهر، فقر ، زاغه نشيني، شهرهاي جهان سومي
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مقدمه:
نابرابری شهری بر تاريخ جديد شهر گرايی جهانی مقدم است. از سپيده دم شکل گيری شهرها، گروه های 
رنج  سياسی  و  اقتصادی  فرهنگی،  اجتماعی-  فرصت های  به  محدود  دسترسی  از  شهری  ساكنان  از  معينی 
برده اند، كه دسترسی به اين فرصت ها و امکانات برای ساير گروه ها امکان پذير بوده است، هرچند، ماهيت 
و مفهوم محدوديت در ميان مکان ها و در طول زمان ها متفاوت بوده است. افزون بر فقر، نابرابری نمايانگر 
مهمترين ويژگی شهرهای جهان سوم است و عموما شهرهای بزرگ كشورهای درحال توسعه به عنوان مکان 
های پرمساله و مملوازبحران های جدی نظيربحران اقتصادی،شکست برنامه های حکومت ها،تعارض تاريخی 
چشم انداز  و  صدا  بو،  كه  است  نوشته   )1996  :2( ديويداسميت  گيرند.  می  قرار  موردتوجه  طبيعی  باليای  و 
كلکته،جاكارتا،ليما و سايرشهرهای به سرعت درحال رشدكشورهای فقيربرنوشته های دانشگاهی درموردتغييرات 
درموردمسائل  تجربی  گزارش های  اين  موازات  است.به  افکنده  آسياسايه  و  التين  درآفريقا،آمريکای  شهری 
شهری،منتقدان ماركسيست برپژوهش های شهرهای جهان سوم ازدهة1980 تسلط يافته اند. ماركسيست ها 
به شدت تحت تاثيرديدگاه سيستم جهانی/ وابستگی ازطريق مطالعةتطبيقی شهرهای جهان سوم قرارگرفته، و 
بروابستگی ياشهرنشينی نيمه پيرامونی به عنوان عامل اصلی فقرشهری اشاره می نمايند. ارائه يك تصوير اوليه 
از شهرهای جهان سوم نشانگر وجود اقليت فوق العاده ثروتمند نخبگان در كنار اكثريت فقير ساكن در زاغه ها و 
حلبی آبادهاست. شکاف گسترده بين ثروتمندان و فقيران شهری در سال های اخير به شدت افزايش يافته است. 
حکومت های ملی اين شهرها بيشترين نقش در ايجاد اين نابرابری فزاينده دارند، چرا كه آنها در نمايش تمايل 
و ظرفيت سياسی پايدار و واقعی به منظور حل عوامل ريشه ای اين مسئله شکست خورده اند. شگفت انگيزتر 
آن كه، آژانس های توسعه بين المللی نظير صندوق بين المللی پول به افزايش نابرابری در شهرهای جهان سوم 
كمك كرده اند، همچنين سياست های نئوليبرال و برنامه های خصوصی سازی موجب عدم دسترسی شمار 
زيادی از ساكنان شهری به خدمات عمومی پايه شده است )Kim and Short,2008(. بر همين مبنا هدف 
اين مقاله تحليل زاغه نشيني در كالن شهرهاي كشورهاي در حال توسعه است و در اين راستا كانون تمركز 

خود را بر استفاده از منابع معتبر و جديد قرار داده است.

 درآمدی بر حاشيه نشينی و زاغه نشينی در جهان:
ساكنان  نامطلوب،  وجودمسکن  آن  مشخصة  ويژگی  كه  است  فشرده ای  و  متراكم  سکونتی  منطقه  زاغه، 
فقير و عدم عملکردهای اجتماع می باشد. گرچه در زاغه ها تأكيد بر وجود مساكن بسيار نامطلوب است، اما 
در آنها خدمات عمومی ناكافی، مراقبت های پزشکی و امکانات آموزشی ضعيف و غفلت عمومی از جمعيتش 
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كاماًل مشهود است. همچنين زاغه منطقه ای با مساكن نامناسب به عالوه سازمان های حرفه ای، مغازه های 
راديکال  های  نگرش  دارای  ها  زاغه  جمعيت  اساسًا  باشد.  می  نامطلوب  اجتماع  خدمات  و  خصوصی  بخش 
و  تازه  فقدان غذای  و  ازدحام جمعيت،  به وسيله  بهداشتی  اقتصادی محروم هستند. عمومًا مسائل  نظر  از  و 
ارزان و كمك های پزشکی حرفه ای توأم است. 30 درصد از جمعيت شهری در كشورهای در حال توسعه 
سکونتگاه  اين  جمعيت  آفريقا  و  خاورميانه  نظير  موارد  از  شماری  در  همچنين  كنند.  می  زندگی  ها  زاغه  در 
 54 46درصدمکزيکوسيتی،  كلمبيا،  60درصدشهربوگوتای  التين،  درآمريکای  رسد.  می  نيز  درصد   60 به  ها 
جمعيت  درصد   79 آفريقا  و  خاورميانه  در  هستند.  نشين  حاشيه  ريودوژانيرو  درصد   20 و  كاراكاس  درصد 
باشند.همچنين  می  نشين  حاشيه  قاهره  و  درصدآنکارا   60 كازابالنکا،  درصد   70 )اتيوپی(،  آبابا  آديس  شهر 
اند.                                                                                                                                              نشين  زاغه  جاكارتا  درصد   26 و  مانيل  درصد   35 كراچی،  درصد   44 كلکته،  جمعيت  درصد   67 درآسيا 
استطاعت  قابل  مساكن  كمبود  اساسًا   )World Population Growth and Global Security,1983(
برای خانوارهای شهری گروه های كم درآمد در كشورهای جهان سومی باعث مهاجرت های گسترده روستا 
شهری و در نتيجه افزايش سکونتگاه های غيررسمی شده است. وجودشمار زياد مهاجران شهری در كشورهای 
در حال توسعه باعث شده است كه بخش عمومی و خصوصی قادر به تأمين مسکن برای آنها نباشند و بنابراين 
بسياری از خانوارها به سکونتگاه های غيررسمی روی می آورند. ويژگی عمده سکونتگاه های غيررسمی مشتمل 
بر بحران بهداشت عمومی، جرم و جنايت باال و ازدياد فقر است. همچنين اكثريت ساكنان حاشيه نشين در 
خانه های استيجاری زندگی می كنند )Datta, 1990(.وجود سکونتگاه های غيررسمی با تسلط مساكن اجاره 
ای در بسياری از شهرهای آمريکای التين رايج است چرا كه تقاضا برای مسکن اجاره ای ارزان بسيار بيشتر 
از عرضه است و همچنين كنترل بر كيفيت مسکن بسيار ناچيز است.)UNCHS,1996:218(گرچه مسائل و 
مشکالت اجتماعی، از جمله نارسايی زير ساخت ها و خدمات عمومی محدود در بيشتر سکونتگاه های غيررسمی 
باقی مانده است، اما مطالعات موردی نشان می دهد كه آنها اجتماعات حياتی و كارآمدی هستند. بسياری از اين 
سکونتگاه ها دارای نظم اجتماعی مستحکمی می باشند )Aina, 1990(. عقيده مرسوم اين است كه زندگی در 
چنين مکان هايی عمومًا برای سرزندگی اقتصاد شهری مقوله ای جنبی می باشد )Perlman,1979(. بسياری 
از شهرك های غيررسمی از وجود اقتصادهای مستحکم در خود از جمله حوزه های مربوط به سرمايه گذاری 
در امالك واقعی حمايت می نمايند. همچنين آنها مکان هايی برای كارآفرينان كوچك مقياس و كارخانه های 
كوچك و متوسط مقياس هستند )Safe, 1987:134(. بر همين مبنا چايس پرلمن شش عملکرد مثبت را برای 
اين مناطق بدين قرار ذكر نموده است. 1( مسکن آزاد 2( مکان هايی مناسب برای پذيرش مهاجران 3(استخدام 
در صنايع كتان و خانوادگی 4(تحرك در محدوده شهر به گونه ای كه مردم می توانند به شغل های خود نزديك 
باشند 5(احساس تعلق به اجتماع و حمايت اجتماعی در طول دوران مشکالت و سختی ها 6(بازدهی كارآفرينان 
كوچك مقياس در شهرك های ساختمانی برای سرمايه گذاری در بورس بازی امالك واقعی)زياري،مهدنژاد و 
پرهيز،1388(.همچنين علی رغم تمايز اجتماع آشکار و بی نظمی بصری نسبت به بقيه شبکه های شهری،اين 
گونه سکونتگاه ها در محدوده خود بسيار سازماندهی شده و با بقيه سيستم های مسکونی منسجم و يکپارچه 
می باشند. تنوع عظيمی در محدوده سکونتگاه های غيررسمی با توجه به درآمد، آموزش، اشتغال، مالکيت، مواد 
و اندازه واحدهای مسکونی وجود دارد )Perlman, 1979(. با اين وجود، تمام محققان شهری به جنبه های 
مثبت اين مکان ها توجه نمی كنند. بسياری از كشورهای در حال توسعه به سکونتگاه های غيررسمی به عنوان 
مکان های غير عملکردی توجه می كنند. به عقيده ساروش آنکلساريا )2002( يك چهارم جمعيت شهری در 
زاغه ها تحت شرايط غيرانسانی مشغول به زندگی هستند. ويژگی مشخصه اين شهرك های غير رسمی وجود 
مساكن با كيفيت پايين و فقدان زير ساخت های فيزيکی است. با دسترسی ناچيز به بهداشت و آب آشاميدنی 
ساكنان آنها در معرض تهديد دائمی امراض قرار دارند. عليرغم اين وضعيت، زاغه نشينان هند در هر ده سال دو 
برابر می شوند )Anklesaria, 2002( بسياری از ساكنان اين سکونتگاه ها اشتغال دارند. اما آنها در مساكن 
خود سرمايه گذاری نمی كنند چرا كه اين سکونت های غير قانونی اند و هر لحظه احتمال تخريب آنها از طرف 
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Biomass-1
Informal Sector-2

Ray Bromely-3

دولت محتمل است؛ آنها به اين دليل در اين سکونتگاه ها زندگی می كنند كه توانايی خريد ساير گزينه های 
)2005,Goottdiener and Budd (.بديل را ندارند

اطالق            شده  برنامه ريزی  بدون  و  غيرقانونی  غيررسمی،  مساكن  به  غيررسمی  سکونتگاه های  اصطالح 
می گردد. بنابر برآورد سازمان بهداشت جهانی در سال 2002 بيش از 600 ميليون نفر در شهرهای در حال 
توسعه، فاقد دسترسی به آب آشاميدنی پاكيزه، بهداشت عمومی و شبکه فاضالب  بوده اند.در سکونتگاه های 
غيررسمی، ساكنان در معرض مجموعه گسترده ای از مسائل زيست محيطی و اجتماعی قرار دارند كه از جمله 
آنها می توان به فقدان تهيه زير ساخت های آب، برق، فاضالب و جمع آوری زباله ها، تأثير عوامل بيماری زا در 
هوا، غذا، آب و خاك بر سالمتی انسان، وجود آالينده ها تأثيرگذار بر سالمتی انسان در غذا، آب و هوا، انبوهی 
 Benton- Short( و تراكم، مخاطرات فيزيکی از قبيل آتش سوزی ها، سيل ها، و زمين لرزه ها اشاره كرد
آكرا 35 درصد، كيگالی 93 درصد، كينشازا 60 درصد، الگوس 15 درصد،  and Short, 2008:249(. در 
الهور 85 درصد، ليما 60 درصد، مومبای)بمبئی( 47 درصد و تونس 25 درصد جمعيت در مساكن غير استاندارد 
زندگی می كنند.فقدان زيرساخت ها در شهرهای جهان در حال توسعه پديده ای جهان شمول است. برای 
نمونه، در بانکوك 33 درصد جمعيت به آب پاكيزه دسترسی ندارند. و در كلکته 5 ميليون نفر فاقد دسترسی 
به آب آشاميدنی پاكيزه اند. در خارطوم، 95 درصد جمعيت دارای سيستم فاضالب شهری نيستند؛ در بسياری 
از شهرهای هند بيش از يك سوم جمعيت توالت ندارند، در بوگوتا بيش از 2500 تن زباله در روز جمع آوری 
می شود )UNCHS, 2001:1(. تخمين زده شده است كه هزاران ميليون سکنه شهری دارای آب لوله كشی 
نيستند و بنابراين چاره ای جز استفاده از آب های آلوده و فاقد كيفيت مطلوب ندارند. در نتيجه بيماری های ناشی 
از آب، عوارض منفی بسيار وحشتناكی روی سالمتی انسان می گذارند، به گونه ای كه بيماری های اسهالی بر 
حدود 700 ميليون نفر ساليانه تأثير می گذارد. در زاغه های هند در هر كيلومتر مربع ميانگين 300000 نفر قرار 
دارند. در بين ساكنان زاغه ها، ميزان مرگ و مير در نوزادان دو برابر، امراض تنفسی 6 برابر و در امراض عفونت 
خون 8 برابر بيشتر از طبقه متوسط و ثروتمندی است كه در همان شهر زندگی می كنند. در بيشتر سکونتگاه 
های غيررسمی به علت عدم دسترسی به برق و گاز، از سوزاندن ذغال، چوب يا ساير سوخت های زيست توده1 
استفاده می كنند كه موجب آسيب به چشم و تنفس انسان های می گردد. به دليل انبوهی و تراكم بيش از حد 
جمعيت در زاغه ها و سکونتگاه های غيررسمی، تماس فيزيکی دائم و تمركز و مجاورت افراد حساس و واگيردار 
 .)2008:249 ,Benton- Short and Short( در جمعيت شهری باعث انتقال امراض واگيردار می گردد

بخش غير رسمي و ويژگي هاي آن:
توسعه  بودند،  مدعي  پژوهشگران  از  برخي  كه  مي گردد  بر   1930 دهه  به  رسمي2  غير  بخش  هاي  ريشه 
مدرن، بخش سنتي را جذب نمي كند، بلکه تنها دوشادوش نوعي سيستم دوگانه ادامه حيات مي دهد. در اواسط 
بازار  تا جايگزين اصطالحاتي چون بخش  رايج شد  به وسيله هارت  دهه 1970 اصطالح بخش غير رسمي 

امثال آن شود )اسميت،  در مقابل كارخانه، بخش سنتي در مقابل مدرن و 
ای  گونه  به  است،  نشده  ثبت  بخشی  غيررسمی،  1377: 85-86(.اقتصاد 

شود.  می  پرداخت  ماليات ها  از  كمی  بسيار  مقدار  اقتصاد،  اين  در  كه 
بخش غيررسمی همانند بخش رسمی بسيار پيچيده است. برای نمونه 
ری بروملی3 )1988( بر مبنای پژوهشی از شهرهای امريکای التين، 
بر  ها مشتمل  اين بخش  است.  را شناسايی كرده  متفاوت  9 بخش 
توزيع خرده فروشی، حمل و نقل كوچك مقياس، خدمات شخصی، 
خدمات امنيتی، خدمات قماربازی، موسسات بازيافتی، فحشا، گدايی و 
دريوزگی و جرم و جنايت شامل دزدی غيرقانونی، تهديد با استفاده از 
خشونت )ارعاب(، يا اغفال و فريبکاری است. وضعيت اشتغال ازكارهای 



 3
0-

29
ره

ما
ش

88
ن 

ستا
زم

 و 
یز

پاي

46

Coli-4
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Nairobi-6
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با دستمزدی كوتاه مدت، تاخود اشتغالی متزلزل وناپايدار، متفاوت است. كارگران دراين بخش ازكارگران حقوق 
بگير )درقبال كار به آن ها دستمزد داده می شود، اما ثبت نمی شود(، كارگران حقوق بگير كوتاه مدت، كارگران 
از كارفرما اجاره بگيرند وكارگران خود اشتغال،  وابسته، كسانی كه ممکن است يك وسيلة نقلية شخصی را 
تشکيل شده اند. بروملی درتحقيق برروی شهر كولی4 پی برد كه 40 تا 45 درصد مردمی كه درخيابان ها مشغول 
به كار، معامله ودادوستد هستند، دارای خود اشتغالی ناپايدارند؛ 39 تا 43 درصد آن ها كارگران وابسته اند و فقط 
3 درصد آن ها كارگران حقوق بگير كوتاه مدت هستند. تحقيقات بسيار زيادی دربارة بخش غيررسمی به انجام 
رسيده است. در حالی كه اولويت در طول ساليان متمادی، متفاوت است، نگرانی مستمری در مورد پويايی های 
اين بخش وجود دارد. بخش غيررسمی واكنشی در برابر فقدان فرصت های شغلی در بخش رسمی است. برای 
نمونه، نلسون5 )1988( تحقيقی در مورد تقسيم جنسيتی نيروی كار در بخش غيررسمی سکونت گاه های خودرو 
در شهر نايروبی6 انجام داد. او نشان داد كه مشروبات و مواد غيرقانونی و خودفروشی بركار بسياری از زنان در 
اين منطقه سايه افکنده است. در اين منطقه اشتغال های بسيار اندكی وجود دارد. كار در خانه زنان را قادر به 
مراقبت از فرزندان شان می كند. تقسيمات بين بخش رسمی و غيررسمی بر مبنای شرايط متغير و بی ثبات 
است. هنگامی كه بخش رسمی، فرصت های اشتغال را برای مردم به حد كافی فراهم كند، به ناچار بخش 
غيررسمی اهميت خود را از دست می دهد. با اين وجود اگر بخش رسمی، فرصت های اشتغال را برای مردم 
ايجاد نکند، بخش غيررسمی به عنوان يك راهبرد بسيار مهم برای تامين زندگی مورد توجه مردم قرار می گيرد. 
اقتصاد غيررسمی در برگيرندة معامالتی است كه به صورت ثبت نشده هستند؛ چرا كه آن ها غيرقانونی  اند. 
اقتصاد غيررسمی جهانی آكنده و مملو از فحشا، فروش غيرقانونی مواد مخدر، كالهبرداری و غيره است. برآورد 
توليد و  بيشتر حوزة بخش غيررسمی شامل  اين وجود،  با  اقتصاد غيررسمی بسيار مشکل است.  حوزة كامل 
توزيع كاال و خدمات غيرقانونی است. به منظور تفاوت بين غيرقانونی و قانونی ذكر اين مطلب الزم است: الکل 
در آمريکا قانونی است و كوكايين غيرقانونی، فحشاء در آلمان و هلند قانونمند شده، اما در بيشتر قسمت های 
آمريکا غيرقانونی. هر كسی در آمستردام می تواند ماريجوانا7 را بدون نقض قانون بخرد، اما همين معامله در 
نيويورك جرم محسوب می شود. اقتصاد غيرقانونی بخش غيررسمی تابع تقاضا برای كاال و خدمات غيرقانونی 
است. اصطالح غيرقانونی از ماتريس ارزش های فرهنگی و خط مشی های سياسی نشأت می گيرد؛ كه بعضی 

از كارها را غيرقانونی و برخی را قانونی جلوه می دهد)شورت،1388(.

کالنشهرهای جهان در حال توسعه: 
در چند دهه گذشته شاهد تناقض آشکار روندهای جمعيتی بين شهرهای عمده جهان توسعه يافته و جهان 
در حال توسعه می باشيم. با وجود اينکه كاهش جمعيت در شهرهای بزرگ توسعه يافته از راه صنعتی زدايی 
و حومه نشينی صورت گرفته، جمعيت شهرهای بزرگ جهان در حال توسعه به واسطة تمركز گرايی شديد، 
و مهاجرت های روستا شهری رو به افزايش می باشد. با اين وجود، بسياری از عوامل اقتصادی نظير باليای 
طبيعی و مشکالت سياسی به رشد سريع جمعيت در شماری از شهرهای جهان سوم كمك نموده اند. به عنوان 
نتيجه، می توان بسياری از شهرهای بزرگ و با رشد سريع جمعيت را در كشورهای در حال توسعه مشاهده نمود. 
مهمتر آن كه، رشد جمعيت در اين كشورها با افزايش سکونتگاه های زاغه نشين توأمان بوده و زاغه نشينی و 
حاشيه نشينی يکی از مهمترين ويژگی های تهديد كنندة شهرهای جهانی كشورهای جنوب به شمار می رود 
)UN-HABITAT,2003(. جدول) 1(  متشکل از فهرست شهرهايی است كه در گذشته به جمعيت حيرت 
انگيز 10 ميليون نفر رسيده و يا شهرهايی كه در شرف رسيدن به اين جمعيت هستند. می توان اين كالن شهرها 
را به عنوان مناطق شهری توصيف كرد كه به سمت باال و پايين گسترش می يابند. شماری از مناطق شهری به 
عنوان مناطق شهری يکپارچه و منسجم عمل نموده،امادرحفظ اين انسجام باشکست مواجه می شوند، چراكه 
رشدشهری درطول مرزهای مديريتی مختلفی روی می دهد )Hall and Pin,2006(. برای نمونه، در آغاز 
سدة بيست و يکم، منطقه مديريتی لندن بزرگ نزديك به 7/5 ميليون نفرجمعيت داشت، اما جمعيت نواحی 
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Meta cities -8
Mega cities -9

مادرشهری به 12 تا 14 ميليون رسيده است. جدول) 1(گرايش به ناديده گرفتن مناطق شهری نظير لندن دارد. 
با اين وجود ويژگی مشخصة جهان در حال توسعه، افزايش مناطق شهری بسيار بزرگ است. در سال 1950 
تنها جمعيت نيويورك و توكيو از مرز 10 ميليون نفر گذشت. اما در سال 2005 اين رقم به 20 شهر افزايش پيدا 

كرده، كه 16 مورد از آنها مربوط به جهان در حال توسعه است 
افزون بر اين، هبيتات )7-2006(گرايش جديد را در شهرنشينی تحت عنوان متاشهرها8 ، منظومه های عظيم 
با بيش از 20 ميليون نفر جمعيت را مورد شناسايی قرار داده كه اكنون در آفريقا، آسيا و آمريکای التين در حال 
پيدايش هستند. فهرست متاشهرهای دارای قابليت رسيدن به جمعيت بيست ميليونی تا سال 2015 مشتمل بر 

بمبئی، دهلی، مکزيکوسيتی، سائوپائولو و توكيو است.
روستايی  مهاجرت های  باالی  بسيار  از سطوح  ناشی  و كالن شهرها9   متاشهرها  در  رشد جمعيتی  پويايی 
-شهری است. انباشت های شهری بزرگ در كشورهای در حال توسعه به عنوان جاذبه ای برای مهاجرت بزرگ 

مقياس جمعيت از روستا به شهر عمل می كند.

جدول 1- كالنشهرهای جهان دارای 10 ميليون جمعيت يا بيشتر

Source:United Nations(2005(
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گونه شناسی چهارگانه ساويچ و كانتور10 )2002( در مورد روابط بين جمعيت و تغييرات اقتصادی در فهم 
مسائل جمعيت محور11 در كالن شهرهای جهان در حال توسعه به ما كمك می كند )جدول 2(. در جهان توسعه 
يافته، بسياری از شهرهای صنعتی نخستين با زوال اقتصادی و كاهش جمعيت روبه رو شده اند، گرچه شماری 
از شهرهای بسيار مدرن آستين12 ، تگزاس، دارای رونق اقتصادی و رشد سريع جمعيت می باشند. برعکس، 
اقتصادی  پشتوانه های  فاقد  اما  بوده،  رو  روبه  جمعيت  سريع  رشد  با  توسعه  حال  در  جهان  شهرهای  كالن 
اين موضوع مصداق نوعی سرخوردگی  اين رشد جمعيت می باشند.  نيازهای  برآورده ساختن  برای  مستحکم 
است. چرا كه هنگامی اتفاق می افتد كه مردم در پی جست و جوی فرصت های بهتر از مناطق روستايی به 
شهرها مهاجرت نموده و دريافتن اين فرصت های بهتر با شکست مواجه می شوند. مهاجرت از روستاها به 
شهرهای بزرگ اغلب با شرايط زندگی فقيرانه تر و بيکاری توأمان است، و منجر به "رشد فقر" می شود. به 
مدت دهه هاست كه  بيشتر كالن شهرهای جهان در حال توسعه با رشد فقر دست و پنجه نرم می كنند، و اين 
مساله موجب اجرای "استراتژی های توسعه ملی شهری" متنوعی از جانب حکومت های اين كشورها برای 
مهار جريان های مهاجرتی به شهرهای اصلی شده است )Richardson,1981(.ميزان رشد و اندازه مطلق 
كالن شهرها گرايش به پيشی جستن از ظرفيت تحمل زير ساخت های شهری است. ناتوانی بازارهای مسکن 
در برآورده ساختن نيازهای روزافزون موجب گسترش بيش از حد سکونتگاه های غيررسمی دراين كشورهاشده 
است . بر همين منوال، زاغه ها به عنوان فرم غالب و مشخص سکونتگاه های كالن شهرهای جهان در حال 
توسعه نمايان شده اند. جدول 3 نشان می دهد كه 2/9 ميليارد نفر هم اكنون در نواحی شهری سکونت دارند، 
به تقريب 2 ميليارد نفر آنها در شهرهای جهان در حال توسعه زندگی می كنند. حدود 850 ميليون نفر يا 42/7 
درصد جمعيت شهری جهان در حال توسعه در زاغه ها و سکونتگاه های غير رسمی مشغول به زندگی هستند. 
بنابر پيش بينی های هبيتات )7-2006(در سال 2007 جمعيت زاغه نشين جهان از مرز يك ميليارد نفرخواهد 
گذشت، و اكثريت اين جمعيت نيز در كشورهای درحال توسعه مشغول به زندگی هستند. در نهايت شهرنشينی 
در فقيرترين مناطق جهان مترادف با رشد زاغه نشينی بوده، به ويژه زير صحرای آفريقا13 و جنوب آسيا كه رشد 

جمعيت شهری و زاغه نشينی به تقريب دارای ويژگی هايی شبيه به هم می باشند.

جدول 2-گونه شناسی تغييرات جمعيتی و اقتصادی درشهرها

(Source:Savitch and Kontor(2002:10
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جدول 3- جمعيت زاغه نشين و شهری جهان، 2001

(Source:UN-HABITAT(2006-7(

بارز كالن شهرهای  از ديگر ويژگی های  بر سکونتگاه های زاغه نشين، گسترش بخش غيررسمی  افزون 
پرجمعيت و دارای رشد سريع جمعيت می باشد. اقتصاد غيررسمی معرف گروهی از فعاليت های غيررسمی است 
كه توسط حکومت ها قانونمند و سامانمند نشده اند. چنين فعاليت هايی مشتمل بر شغل های جنايی )قاچاق 
)فروشندگان خيابانی(، آشغال جمع كن ها  توليدات كوچك مقياس غيرقانونی و خرده فروشی ها  مواد مخدر(، 
خدمات  و  كاالها  ساير  توزيع  و  قانونمند  غير  توليدات  محققان  بيشتر  بازی هاست.  اسباب  تعميركنندگان  و 
مستقل  رسمی  بخش  از  غيررسمی  بخش   .)4 )جدول  می كنند  متمايز  جنايی  فعاليت های  اين  از  را  قانونی 
نيست، چرا كه هر دو بخش از راه عقد قرارداد، حق انتخاب و جريان های سرمايه و كار با هم مراوده دارند                                   
)Potter and Lioyd-Evans,1998(. در حقيقت، مرزهای اقتصاد غيررسمی در جوامع و شرايط تاريخی 
انعکاس گر خصايص الينفك فعاليت ها به عنوان  مختلف، متفاوت است، همان طوری كه غيررسمی بودن 
تعريف اجتماعی از مداخله دولتی نمی باشد )Castells and Portes, 1989(. حتی با وجودی كه اشتغال 
بخش غيررسمی در انواع جوامع وجود دارد، اما اين پديده در جوامعی شکوفا می شود، كه ويژگی بارز آنها توسعه 
كه  هستند  اجتماعی  سالم  شبکه های  عدم  و  بيکاری  باالی  ميزان  و  غيرخصوصی،  فقر،  حاكميت  نيافتگی، 

می توان نمونة بارز آن را در جوامع آسيايی، آفريقايی و آمريکايی التين مشاهده كرد.

 جدول 4- انواع فعاليت های اقتصادی

Source:Castells and Portes(1989:14(
 

در حقيقت، بخش غيررسمی يك چهارم شغل های شهری در آمريکای التين، 61 درصد در زير صحرای 
آفريقا و 40 تا 60 درصد در آسيا )به استثنای كشورهای به نسبت توسعه يافته جنوب شرقی آسيا( را دربرمی گيرد 
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)Sethuraman,1997(. شماری از شهرهای آسيايی به طرز چشمگيری دارای اشتغال غيررسمی هستند: 65 
درصد اشتغال در داكا، 65 درصد در جاكارتا، 50 درصد درمترومانيل، و 49 درصد در بانکوك به صورت غيررسمی 
است. آنچه بيش از همه ماية تاسف است، وجود سرعت روز افزون اين ارقام در سال های اخير است، كه نتيجة 

اين مساله حاكميت فقر و بی ثباتی بخش های عمومی و رسمی است.
در مورد نگرش حکومت ها به مسئله بخش رسمی بين سياست گذاران و دانشگاهيان تفاوتی اساسی وجود 
بيانگر رابطة بين اشتغال غيررسمی و فقر شهری است.  ارقام فوق  افراد اظهار می كنند كه  از  دارد. شماری 
دارند،  مبذول  جدی  توجهی  غيررسمی  بخش  به  بايد  سوم  جهان  شهرهای  های  حکومت  ديگر،  عبارت  به 
بخش  كه  معنا  اين  به  است،  رسمی  كنندة ظرفيت بخش  تضعيف  غيررسمی  بخش  در  موجود  مسائل  چون 
مدرن و دولتی را به منظور ايجاد اشتغال كافی و درآمدهای مالياتی تضعيف می كند. عده ای ديگر مخالف 
اين عقيده اند، استدالل آنها اين است كه چون صنايع كوچك مقياس،هنرهای دستی و پايگاه های تعميراتی 
و  آموزشی  فنی،  كمك  با  كارآفرين  موسسات  اين  از  بايد  ها  حکومت  هستند،بنابراين  رسمی  سازندةبخش 
پايدار  و  فزاينده  دولتی  حمايت  شديد  طرفدار   )ILO( كار14  جهانی  سازمان  آورند.  عمل  به  حمايت  اعتباری 
برای اشتغال بخش غيررسمی است، چرا كه سازمان جهانی كار شغل های غيررسمی را به عنوان شيوه ای 
اشتغال  فراهم كردن  توانايی  ها  و دولت  ها  ويژه هنگامی كه شركت  گيرد،به  نظر می  در  فقر  برای كاهش 
كافی برای جمعيت های روزافزون راندارند )Bromley,1993(. دسوتو15 )1989( به بهره وری باالی بخش 
با  است،  كرده  اشاره  فقيران  ای  پايه  نيازهای  كردن  برآورده  و  درآمد  ايجاد  در  آن  مثبت  نقش  و  غيررسمی 
وجودی كه پيشنهادات وی در مورد حذف نظارت دولت و خصوصی سازی به طور كامل با معيارهای سازمان 

جهانی كار مغايرت دارند.
در حقيقت، بسياری از حکومت های كشورهای درحال توسعه به دنبال سياستگذاری و كمك به اقتصادهای 
غيررسمی می باشند. آنها نمی خواهند كنترل خود بر اقتصاد شهرهای مهم كه به نحو چشمگيری غيررسمی 
شده را از دست بدهند. در همين راستا، آنها بخش غيررسمی را به عنوان بخش ايجاد كنندة شغل فقيران در 
نظر می گيرند كه در صورت عدم وجود بخش غيررسمی بيکار خواهند شد. كارآفرينان كوچك مقياس با كمك 
نه چندان زياد حکومت ها در مناطق زاغه نشين قادر به ايجاد شغل های بسيار زيادی برای ساكنان و به ويژه 

مهاجران روستايی تازه وارد خواهند بود كه ممکن است اين افراد مهارت های بازاری نيز نداشته باشند.
با اين وجود، سياست های نئوليبرال كاهش قابل توجهی را بر ظرفيت دولت ها در سامانمند ساختن بخش 
غيررسمی و اعطای يارانه به اين بخش تحميل كرده است. اين روند كه به واسطة كاهش گسترده هزينه های 
عمومی صورت گرفته، در بين كشورهای در حال توسعه به ويژه فقيرترين مردم در آفريقا گسترش يافته است. 
به اعتقاد كينگ16 )2001( همان طور كه ضعف بخش عمومی در صحرای آفريقا تداوم می يابد، تعداد زيادی 
از كارگران رسمی نظير معلمان دولتی به يافتن شغل های دوم و سوم در بخش غيررسمی به منظور دستيابی 
به دستمزد معمولی برای برآورده ساختن نيازهای زندگی خود روی می آورند. اين عمل بسيار تاسف بار است، 
چرا كه كارمندان بخش رسمی برای به دست آوردن درآمد به كارهای طاقت فرسا تن می دهند. با اين وجود، 
به همان اندازه كه معلمان در بيرون از مدرسه كار كنند، كيفيت آموزش مدارس كاهش می يابد. اگر اين قضيه 
صحيح باشد، گسترش بخش غيررسمی در كالن شهرها بدون شك به بخش رسمی و در كل به آينده جامعه 

صدمات جبران ناپذيری وارد خواهد ساخت.
پيدايش اقتصادهای غيررسمی و سکونتگاه های غيررسمی در واكنش به شکست های بازار و برنامه های 
موجب  محيطی  زيست  ضعيف  كنترل  با  توأم  جمعيت،  رشد  ميزان  می باشد.  سرمايه گذاری  ضعيف  عمومی 
نگرانی های روز افزونی در مورد آلودگی زيست محيطی و بهداشت عمومی شده است . آلودگی آب و هوا به 
طور نگران كننده ای بر محالت فقير كالن شهرهای با رشد سريع جمعيت اثر می گذارد. برای نمونه فقدان آب 

بهداشتی مهمترين علت ميزان مرگ و مير زياد در كالن شهرهای جهان در حال توسعه است 
.)2008,Kim and Short(
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dystopia -17

نمونه موردی 1

کالن شهرها: رمزگشايی آشوب 
انگيزی  شگفت  حال  عين  در  و  جديد  موضوعات  توسعه  حال  در  جهان  شهرهای  كالن 
هستند. اندازه و تراكم آنها آدمی را به حيرت وا می دارد. برای نمونه بمبئی هم اكنون دارای 
18 ميليون نفر جمعيت بوده، و دو سوم اين جمعيت در محالتی زندگی می كنند كه ميزان 
تراكم جمعيت در آنها به يك ميليون نفر در هر مايل مربع می رسد )Mehta,2004(. الگوس 
نمونه ای ديگر از كالن شهرهای جهان در حال توسعه است. در سال 1950، هنگامی كه اين 
شهرپايتخت استعماری بريتانيا در نيجريه بود، جمعيت الگوس كمتر از 300/000 نفر بود، اما 
بنابرپيش بينی هادر سال 2010 جمعيت اين شهر به بيست ميليون نفر خواهد رسيد، و به يکی 
از بزرگترين شهرهای جهان تبديل می شود. مهاجرت از سراسر آفريقای غربی به الگوس، 
نرخ رشد ساليانه جمعيت اين شهر را در رقم شش درصد حفظ كرده است. هر ساله بيش از 
500/000 نفر به الگوس مهاجرت می كنند، اين موج عظيم مهاجرت روستا- شهری به نظر 

می رسد فروكش نخواهد كرد.
اين سطح مهاجرت بيش از توانايی اقتصاد رسمی يا بازار مسکن برای اسکان جمعيت شهر 
است. نتيجه اين مساله، تسلط اقتصاد غيررسمی و غيرقانونی و سکونتگاه های غيررسمی بر 
توانايی مردم  برآورده ساختن  بارز  نمونة  به عنوان  را  شهر است. در حالی كه عده ای شهر 
بينند )Neuwrith,2004(؛ عده ای  پايان فعاليت های كارآفرينی می  معمولی و منبع بی 
ديگر متفاوت می انديشند: تحرك سکونتگاه ها در الگوس به علت فعاليت شديد مردمی است 
كه در اقتصاد جهانی شده زندگی كرده و هيچ امنيتی ندارند و در نهايت برای ارتقاء شرايط خود 

.)2006:65,Parker( نيز هيچ اميدی ندارند
نرخ رشد بيش از حد جمعيت به نحوی شهر را فلج كرده است. برخالف بسياری از شهرها 
بازارها و سکونتگاه های غيررسمی بيشتر شهر الگوس را فراگرفته است. مسائل موجود در 
شهر به واسطه مشکالت سياسی تشديد شده است. مجموعه ای از رژيم های كلپتوكراتيك17  
تمام ملت را فقير كرده است. ثروت به طور ناعادالنه توزيع، و همان طور كه ميزان هزينه ها 
از دستمزدها پيشی می گيرد درآمدهای طبقه متوسط نيز كاهش می يابد. فساد در اين شهر 
موج می زند و جامعه شهری تحت تسلط نوعی روابط اقتصادی است كه توسط قدرتمندان و 
ثروتمندان بر ضعيفان و فقيران اعمال می شود. بيشتر مردم برای فرد ديگری كار می كنند، و 

به آنها دستمزد ناچيزی پرداخت می شود.
شناخته  جديدی  شهری  نظم  عنوان  به  الگوس  می باشد.  فراوان  برانگيز  چالش  تفاسير 
می شود، كه مردم كارهايشان را بدون كسب سود از عملکرد و حکومت شهری انجام می دهند. 
الگوس به عنوان شهری ضد اتوپيا شناخته می شود: رشد بيش از حد جمعيت توأم با بخش 
عمومی ناكارآمد و اقتصاد در حال ورشکسته موجب تسلط فقر و تهيدستی بر اين شهر شده 
است. همان طوری كه يك سياستمدار محلی نوشته است "ما در اينجا بر روی بشکه ای باروت 
نشسته ايم )يعنی وضعيت زندگی ما بسيار فاجعه آميز و اسفناك است(، و اگر به مساله رشد 
اقتصادی نپردازيم آنچه قرار است اينجا اتفاق بيفتد در نهايت اتفاق خواهد افتاد. وضعيت اين 

.)2006:75,Parker شهر همچنان روبه وخامت و هرج و مرجی است" )نقل قول از

بايد خاطر نشان سازيم كه كدام سياست ها برای حل موضوع رشد جمعيت در شهرهای جهان سوم پيشنهاد 
شده اند. آژانس های توسعه جهانی نظير هبيتات قويًا تاكيد كرده اند كه رشد جمعيت در شهرهای جهان سوم 
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بيش از حد است، و يا الاقل به واسطة  شکست برنامه های دولت ها در سطوح محلی و ملی تشديد يافته است. 
به راستی جريان های مهاجرتی گسترده از نواحی روستايی، كه به طور فزاينده ای به رشد جمعيت در شهرهای 
جهان سوم كمك می كند، نمايان گر شکست سياست های حکومت ها در عرصة كشاورزی، توسعة روستايی 
و توسعه متعادل ملی است. حتی شکست سياست های حکومت ها را به وضوح می توان در وضعيت زندگی و 
مسکن زاغه ها و سکونتگاه های غيررسمی مشاهده كرد، جايی كه بيشتر مهاجران تازه وارد به طور محتمل در 

آن اسکان می يابند و سکونتگاه های موجود در آن هرگز به مناطق بهتری تبديل نخواهد شد. 
نبايد گفت كه حکومت های شهری و ملی جهان سوم در راستای حل مسائل جمعيتی و مسکونی تالش 
توسط  آنها  از  بسياری  كه  است،  پذيرفته  صورت  بسياری  تالش های  مورد  اين  در  حقيقيت  در  نکرده اند. 
متخصصان و آژانس های جهانی توسعه انجام پذيرفته است. حکومت های ملی در آسيا و آفريقامجموعةمشابهی 
ازاقدامات رابه منظورتوانمندسازی تنظيم خانواده، اعمال محدوديت بر مهاجرت های روستا- شهری، و تخريب 
زاغه های شهری انجام داده اند، اما اثرات اين اقدامات در جلوگيری از رشد جمعيت شهری بسيار اندك بوده 
است. در حقيقت، بيشتر شهرهای جهان سوم عليرغم اعمال سياست های كنترلی با پديدة انفجارجمعيت رو به 
رو می باشند. گرچه انتقاد از حکومت های شهرهای جهان سوم بسيار زياد است، اما در مورد تمايل و ظرفيت 
حکومت ها برای تسلط بر جمعيت های كالن شهری انتقادات جدی وارد شده است. در مورد اثر بخشی و كارايی 
اين سياست های مداخله جويانه در موضوع مورد بحث، شماری از افراد درباره نگرش انطباق محور برای رشد 
جمعيت در شهرهای جهان سوم به بحث پرداخته اند )Findley,1993(. انطباق گرايان ابتدا به تالش های 
آشکاری كه به منظور تغيير الگوهای مهاجرتی و نرخ های رشد شهرهای ويژه صورت گرفته، و اين كه اين 
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سياست ها به ندرت به نتايج مورد نظر رسيده انداشاره نموده اند. همچنين بايد مهاجرت های روستايی را به 
عنوان بخشی از راه حل، نه مساله در نظر گرفت. در عوض به سياست های قوی تری برای يکپارچه سازی 
جمعيت حاشيه ای مهاجران روستايی و ساكنان زاغه ها با شهر به وسيلة افزايش كمك های مثبت به بخش 

غيررسمی و اعطای يارانه برای بهبود وضعيت مساكن زاغه نشينان نياز دارند.
با وجودی كه بسياری از دانشمندان از وجود مسائل جمعيتی در كالن شهرهای كشور های فقير بهت زده 
شده اند )Tarver,1994(، عده ای ديگر بر روی گرايش های در حال ظهور مربوط به جهانی شدن اقتصادی 
متمركز گرديده اند. به اعتقاد گرانت و نيجمن )323: 2002(، بيشتر شهرهای جهان در حال توسعه از چهار 
مرحلة تاريخی عبور كرده اند : دورة قبل از استعمار، استعمار، ملی و جهانی، اين دوره ها به ويژه درموردمناطق 
تا  از مکان های فرماندهی استعماری  ازمناطق شهری بزرگ  بزرگ شهری صحيح می باشد،چراكه بسياری 
مراكز اقتصاد ملی وبه تازگی به عنوان دروازه های جهانی كشور هايشان رشد كرده اند. كالن شهرهای جهان 
در حال توسعه مراكز فرماندهی ملی شركت های جهانی و ملی را به سوی خود جذب می كنند. آنها مکان های 
توليدات صادرات محور ، و همچنين سکويی برای نفوذ بازارهای خارجی و شركت های فرامليتی هستند. ديسك 
و ريمر  )1998( هنگام مطالعه تغييرات در جاكارتای اندونزی،به اشکال شهری در حال ظهور، نظير اجتماعات 
دروازه دار شركت های ساخت و ساز چند مليتی به عنوان نشانة روندهای همگرايی بين شهرهای جنوب شرقی 
آسيا و شهرهای آمريکای شمالی اشاره نموده است. آنها تمايزات شهرهای جنوب شرقی آسيا در تاريخ توسعه 
شهری را انکار ننموده اند، بلکه آنها را به عنوان شهرهای "جهان سوم" معرفی كرده اند. در عصر جهانی شدن، 
بسياری از شهرهای جهان سوم به طور روزافزونی ويژگی هايی را به دست  آورده اند كه در گذشته مختص به 

.)2008,Kim and Short( شهرهای جهانی بوده است

نتيجه گيري
در سالهای اخير جمعيت شهر نشين كشور هاي در حال توسعه به طور سرسام آوري رشد پيدا كرده است.
چنان كه در سال 2005 از  20 كالن  شهر10 ميليون نفري جهان  ، 16 مورد از آنها مربوط به كشور هاي در 
حال توسعه است. اين كشور ها  در اثر  رشد بيش از حد شهرنشيني با مشکالت اقتصادي،اجتماعي،محيطي 
و كالبدي روز افزون روبرو شدند كه شکل گيري  و رشد بي سابقه پديده زاغه نشيني يکي از بارزترين جلوه 
جمعيت  درصد  مکزيکوسيتی،54  جمعيت  بوگوتا،46درصد  جمعيت  درصد  مثال،60  براي  باشد.  مي  آن  هاي 
درصد  كازابالنکا،60  جمعيت  آبابا،70درصد  آديس  جمعيت  درصد  ريودژانيرو،79  جمعيت  20درصد  كاراكاس، 
جمعيت آنکارا،60 درصد جمعيت قاهره،46 درصد جمعيت كراچی،67 درصد جمعيت كلکته ،35 درصد جمعيت 
مانيل و 26 درصد جمعيت جاكارتا زاغه نشين اند. عدم اشتغال و حاكميت اقتصاد غير رسمي،نبود تاسيسات زير 
بنايي، آلودگی آب و هوا و وجود انواع مخاطرات بهداشتي از جمله مهمترين مسائل اين سکونت گاه ها به شمار 
مي آيد. بررسی هر كدام از اين كالنشهرها و چالش های پيش روی هركدام از اين شهرها می تواند در رمز 

گشايی از اين مشکل شهری موثر افتد.

منابع:
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