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چكيده
در سال  1950تنها دو شهر ده ميليون نفري در جهان وجود داشت ،اما در سال  2005اين رقم به بيست شهر
افزايش پيدا كردكه شانزده مورد از آنها مربوط به جهان در حال توسعه است.اين افزايش جمعيت كالن شهرها
موجب شكل گيري مسائلي نظير خزش شهري ،نخست شهري ،مسكن غير رسمي ،اقتصاد غير رسمي و زاغه
نشيني در پيرامون شهرها شده است .افزون بر اين زاغه نشيني باني گسترش فعالیت هایی نظير شغل  های
جنایی ،قاچاق مواد مخدر ،تولیدات کوچک مقیاس غیرقانونی و فروشندگان خیابانی بوده است .بر همين مبنا
اين مقاله با استفاده از روش توصيفي –تحليلي به تشريح پديده زاغه نشيني و پيامدهاي حاصل از آن در
پيرامون كالن شهر ها پرداخته است .نتايج پژوهش نشان مي دهد حدود  850میلیون نفر یا  42/7درصد جمعیت
شهری جهان در حال توسعه در زاغه ها و سکونتگاه های غیر رسمی مشغول به زندگی هستند .به تقريب بخش
غیررسمی یک چهارم شغل های شهری در آمریکای التین 61 ،درصد در زیر صحرای آفریقا و  40تا  60درصد
در آسیا (به استثنای کشورهای به نسبت توسعه یافته جنوب شرقی آسیا) را دربرمی گیرد  65 .درصد اشتغال در
داکا 65 ،درصد در جاکارتا 50 ،درصد درمادر شهرمانیل ،و  49درصد در بانکوک به صورت غیررسمی است.
كليد واژگان:
كالن شهر ،فقر  ،زاغه نشيني ،شهرهاي جهان سومي

درآمدی بر حاشیه نشینی و زاغه نشینی در جهان:
زاغه ،منطقه سکونتی متراکم و فشرده ای است که ویژگی مشخصة آن وجودمسکن نامطلوب ،ساکنان
فقیر و عدم عملکردهای اجتماع می باشد .گرچه در زاغه ها تأکید بر وجود مساکن بسیار نامطلوب است ،اما
در آنها خدمات عمومی ناکافی ،مراقبت های پزشکی و امکانات آموزشی ضعیف و غفلت عمومی از جمعیتش
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مقدمه:
نابرابری شهری بر تاریخ جدید شهر گرایی جهانی مقدم است .از سپیده دم شکل گیری شهرها ،گروه های
معینی از ساکنان شهری از دسترسی محدود به فرصت های اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی رنج
برده اند ،که دسترسی به این فرصت ها و امکانات برای سایر گروه ها امکان پذیر بوده است ،هرچند ،ماهیت
و مفهوم محدودیت در میان مکان ها و در طول زمان ها متفاوت بوده است .افزون بر فقر ،نابرابری نمایانگر
مهمترین ویژگی شهرهای جهان سوم است و عموما شهرهای بزرگ کشورهای درحال توسعه به عنوان مکان
های پرمساله و مملوازبحران های جدی نظیربحران اقتصادی،شکست برنامه های حکومت ها،تعارض تاریخی
و بالیای طبیعی موردتوجه قرار می گیرند .دیویداسمیت ( )1996 :2نوشته است كه بو ،صدا و چشم انداز
کلکته،جاکارتا،لیما و سایرشهرهای به سرعت درحال رشدکشورهای فقیربرنوشته های دانشگاهی درموردتغییرات
شهری درآفریقا،آمریکای التین و آسیاسایه افکنده است.به موازات این گزارش های تجربی درموردمسائل
شهری،منتقدان مارکسیست برپژوهش های شهرهای جهان سوم ازدهة 1980تسلط یافته اند .مارکسیست ها
به شدت تحت تاثیردیدگاه سیستم جهانی /وابستگی ازطریق مطالعةتطبیقی شهرهای جهان سوم قرارگرفته ،و
بروابستگی یاشهرنشینی نیمه پیرامونی به عنوان عامل اصلی فقرشهری اشاره می نمایند .ارائه یک تصویر اولیه
از شهرهای جهان سوم نشانگر وجود اقلیت فوق العاده ثروتمند نخبگان در کنار اکثریت فقیر ساکن در زاغه ها و
حلبی آبادهاست .شکاف گسترده بین ثروتمندان و فقیران شهری در سال های اخیر به شدت افزایش یافته است.
حکومت های ملی این شهرها بیشترین نقش در ایجاد این نابرابری فزاینده دارند ،چرا که آنها در نمایش تمایل
و ظرفیت سیاسی پایدار و واقعی به منظور حل عوامل ریشه ای این مسئله شکست خورده اند .شگفت انگیزتر
آن که ،آژانس های توسعه بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول به افزایش نابرابری در شهرهای جهان سوم
کمک کرده اند ،همچنین سیاست های نئولیبرال و برنامه های خصوصی سازی موجب عدم دسترسی شمار
زیادی از ساکنان شهری به خدمات عمومی پایه شده است ( .)2008,Kim and Shortبر 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.
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کام ً
ال مشهود است .همچنین زاغه منطقه ای با مساکن نامناسب به عالوه سازمان های حرفه ای ،مغازه های
بخش خصوصی و خدمات اجتماع نامطلوب می باشد .اساس ًا جمعیت زاغه ها دارای نگرش های رادیکال
و از نظر اقتصادی محروم هستند .عموم ًا مسائل بهداشتی به وسیله ازدحام جمعیت ،و فقدان غذای تازه و
ارزان و کمک های پزشکی حرفه ای توأم است 30 .درصد از جمعیت شهری در کشورهای در حال توسعه
در زاغه ها زندگی می کنند .همچنین در شماری از موارد نظیر خاورمیانه و آفریقا جمعیت این سکونتگاه
ها به  60درصد نیز می رسد .درآمریکای التین60 ،درصدشهربوگوتای کلمبیا46 ،درصدمکزیکوسیتی54 ،
درصد کاراکاس و  20درصد ریودوژانیرو حاشیه نشین هستند .در خاورمیانه و آفریقا  79درصد جمعیت
شهر آدیس آبابا (اتیوپی) 70 ،درصد کازابالنکا 60 ،درصدآنکارا و قاهره حاشیه نشین می باشند.همچنین
درآسیا  67درصد جمعیت کلکته 44 ،درصد کراچی 35 ،درصد مانیل و  26درصد جاکارتا زاغه نشین اند.
( )World Population Growth and Global Security,1983اساس ًا کمبود مساکن قابل استطاعت
برای خانوارهای شهری گروه های کم درآمد در کشورهای جهان سومی باعث مهاجرت های گسترده روستا
شهری و در نتیجه افزایش سکونتگاه های غیررسمی شده است .وجودشمار زیاد مهاجران شهری در کشورهای
در حال توسعه باعث شده است که بخش عمومی و خصوصی قادر به تأمین مسکن برای آنها نباشند و بنابراین
بسیاری از خانوارها به سکونتگاه های غیررسمی روی می آورند .ویژگی عمده سکونتگاه های غیررسمی مشتمل
بر بحران بهداشت عمومی ،جرم و جنایت باال و ازدیاد فقر است .همچنین اکثریت ساکنان حاشیه نشین در
خانه های استیجاری زندگی می کنند (.)1990 ,Dattaوجود سکونتگاه های غیررسمی با تسلط مساکن اجاره
ای در بسیاری از شهرهای آمریکای التین رایج است چرا که تقاضا برای مسکن اجاره ای ارزان بسیار بیشتر
از عرضه است و همچنین کنترل بر کیفیت مسکن بسیار ناچیز است)1996:218,UNCHS(.گرچه مسائل و
مشکالت اجتماعی ،از جمله نارسایی زیر ساخت ها و خدمات عمومی محدود در بیشتر سکونتگاه های غیررسمی
باقی مانده است ،اما مطالعات موردی نشان می دهد که آنها اجتماعات حیاتی و کارآمدی هستند .بسیاری از این
سکونتگاه ها دارای نظم اجتماعی مستحکمی می باشند ( .)1990 ,Ainaعقیده مرسوم این است که زندگی در
چنین مکان هایی عموم ًا برای سرزندگی اقتصاد شهری مقوله ای جنبی می باشد ( .)1979,Perlmanبسیاری
از شهرک های غیررسمی از وجود اقتصادهای مستحکم در خود از جمله حوزه های مربوط به سرمایه گذاری
در امالک واقعی حمایت می نمایند .همچنین آنها مکان هایی برای کارآفرینان کوچک مقیاس و کارخانه های
کوچک و متوسط مقیاس هستند ( .)1987:134 ,Safeبر همین مبنا چایس پرلمن شش عملکرد مثبت را برای
این مناطق بدین قرار ذکر نموده است )1 .مسکن آزاد  )2مکان هایی مناسب برای پذیرش مهاجران )3استخدام
در صنایع کتان و خانوادگی )4تحرک در محدوده شهر به گونه ای که مردم می توانند به شغل های خود نزدیک
باشند )5احساس تعلق به اجتماع و حمایت اجتماعی در طول دوران مشکالت و سختی ها )6بازدهی کارآفرینان
کوچک مقیاس در شهرک های ساختمانی برای سرمایه گذاری در بورس بازی امالک واقعی(زياري،مهدنژاد و
پرهيز.)1388،همچنین علی رغم تمایز اجتماع آشکار و بی نظمی بصری نسبت به بقیه شبکه های شهری،این
گونه سکونتگاه ها در محدوده خود بسیار سازماندهی شده و با بقیه سیستم های مسکونی منسجم و یکپارچه
می باشند .تنوع عظیمی در محدوده سکونتگاه های غیررسمی با توجه به درآمد ،آموزش ،اشتغال ،مالکیت ،مواد
و اندازه واحدهای مسکونی وجود دارد ( .)1979 ,Perlmanبا این وجود ،تمام محققان شهری به جنبه های
مثبت این مکان ها توجه نمی کنند .بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سکونتگاه های غیررسمی به عنوان
مکان های غیر عملکردی توجه می کنند .به عقیده ساروش آنکلساریا ( )2002یک چهارم جمعیت شهری در
زاغه ها تحت شرایط غیرانسانی مشغول به زندگی هستند .ویژگی مشخصه این شهرک های غیر رسمی وجود
مساکن با کیفیت پایین و فقدان زیر ساخت های فیزیکی است .با دسترسی ناچیز به بهداشت و آب آشامیدنی
ساکنان آنها در معرض تهدید دائمی امراض قرار دارند .علیرغم این وضعیت ،زاغه نشینان هند در هر ده سال دو
برابر می شوند ( )2002 ,Anklesariaبسیاری از ساکنان این سکونتگاه ها اشتغال دارند .اما آنها در مساکن
خود سرمایه گذاری نمی کنند چرا که این سکونت های غیر قانونی اند و هر لحظه احتمال تخریب آنها از طرف

بخش غير رسمي و ويژگيهاي آن:
ريشه هاي بخش غير رسمي 2به دهه  1930بر ميگردد كه برخي از پژوهشگران مدعي بودند ،توسعه
مدرن ،بخش سنتي را جذب نميكند ،بلكه تنها دوشادوش نوعي سيستم دوگانه ادامه حيات ميدهد .در اواسط
دهه  1970اصطالح بخش غير رسمي به وسيله هارت رايج شد تا جايگزين اصطالحاتي چون بخش بازار
در مقابل كارخانه ،بخش سنتي در مقابل مدرن و امثال آن شود (اسميت،
.)86-85 :1377اقتصاد غیررسمی ،بخشی ثبت نشده است ،به گونه ای
که در اين اقتصاد ،مقدار بسیار کمی از مالیات ها پرداخت می شود.
بخش غیررسمی همانند بخش رسمی بسیار پیچیده است .برای نمونه
ری بروملی )1988( 3بر مبنای پژوهشی از شهرهای امریکای التین،
 9بخش متفاوت را شناسایی کرده است .این بخش ها مشتمل بر
توزیع خرده فروشی ،حمل و نقل کوچک مقیاس ،خدمات شخصی،
خدمات امنیتی ،خدمات قماربازی ،موسسات بازیافتی ،فحشا ،گدایی و
دریوزگی و جرم و جنایت شامل دزدی غیرقانونی ،تهدید با استفاده از
خشونت (ارعاب) ،یا اغفال و فریبکاری است .وضعیت اشتغال ازکارهای
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دولت محتمل است؛ آنها به این دلیل در این سکونتگاه ها زندگی می کنند که توانایی خرید سایر گزینه های
بدیل را ندارند)2005,Goottdiener and Budd (.
اصطالح سکونتگاه های غیررسمی به مساکن غیررسمی ،غیرقانونی و بدون برنامه ریزی شده اطالق
می گردد .بنابر برآورد سازمان بهداشت جهانی در سال  2002بیش از  600میلیون نفر در شهرهای در حال
توسعه ،فاقد دسترسی به آب آشامیدنی پاکیزه ،بهداشت عمومی و شبکه فاضالب بوده اند.در سکونتگاه های
غیررسمی ،ساکنان در معرض مجموعه گسترده ای از مسائل زیست محیطی و اجتماعی قرار دارند که از جمله
آنها می توان به فقدان تهیه زیر ساخت های آب ،برق ،فاضالب و جمع آوری زباله ها ،تأثیر عوامل بیماری زا در
هوا ،غذا ،آب و خاک بر سالمتی انسان ،وجود آالینده ها تأثیرگذار بر سالمتی انسان در غذا ،آب و هوا ،انبوهی
و تراکم ،مخاطرات فیزیکی از قبیل آتش سوزی ها ،سیل ها ،و زمین لرزه ها اشاره کرد (Benton- Short
 .)2008:249 ,and Shortدر آکرا  35درصد ،کیگالی  93درصد ،کینشازا  60درصد ،الگوس  15درصد،
الهور  85درصد ،لیما  60درصد ،مومبای(بمبئی)  47درصد و تونس  25درصد جمعیت در مساکن غیر استاندارد
زندگی می کنند.فقدان زیرساخت ها در شهرهای جهان در حال توسعه پدیده ای جهان شمول است .برای
نمونه ،در بانکوک  33درصد جمعیت به آب پاکیزه دسترسی ندارند .و در کلکته  5میلیون نفر فاقد دسترسی
به آب آشامیدنی پاکیزه اند .در خارطوم 95 ،درصد جمعیت دارای سیستم فاضالب شهری نیستند؛ در بسیاری
از شهرهای هند بیش از یک سوم جمعیت توالت ندارند ،در بوگوتا بیش از  2500تن زباله در روز جمع آوری
می شود ( .)2001:1 ,UNCHSتخمین زده شده است که هزاران میلیون سکنه شهری دارای آب لوله کشی
نیستند و بنابراین چاره ای جز استفاده از آب های آلوده و فاقد کیفیت مطلوب ندارند .در نتیجه بیماری های ناشی
از آب ،عوارض منفی بسیار وحشتناکی روی سالمتی انسان می گذارند ،به گونه ای که بیماری های اسهالی بر
حدود  700میلیون نفر سالیانه تأثیر می گذارد .در زاغه های هند در هر کیلومتر مربع میانگین  300000نفر قرار
دارند .در بین ساکنان زاغه ها ،میزان مرگ و میر در نوزادان دو برابر ،امراض تنفسی  6برابر و در امراض عفونت
خون  8برابر بیشتر از طبقه متوسط و ثروتمندی است که در همان شهر زندگی می کنند .در بیشتر سکونتگاه
1
های غیررسمی به علت عدم دسترسی به برق و گاز ،از سوزاندن ذغال ،چوب یا سایر سوخت های زیست توده
استفاده می کنند که موجب آسیب به چشم و تنفس انسان های می گردد .به دلیل انبوهی و تراکم بیش از حد
جمعیت در زاغه ها و سکونتگاه های غیررسمی ،تماس فیزیکی دائم و تمرکز و مجاورت افراد حساس و واگیردار
در جمعیت شهری باعث انتقال امراض واگیردار می گردد (.)2008:249 ,Benton- Short and Short
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با دستمزدی کوتاه مدت ،تاخود اشتغالی متزلزل وناپایدار ،متفاوت است .کارگران دراین بخش ازکارگران حقوق
بگیر (درقبال کار به آن ها دستمزد داده می شود ،اما ثبت نمی شود) ،کارگران حقوق بگیر کوتاه مدت ،کارگران
وابسته ،کسانی که ممکن است یک وسیلة نقلیة شخصی را از کارفرما اجاره بگیرند وکارگران خود اشتغال،
تشکیل شده اند .بروملی درتحقیق برروی شهر کولی 4پی برد که  40تا  45درصد مردمی که درخیابان ها مشغول
به کار ،معامله ودادوستد هستند ،دارای خود اشتغالی ناپایدارند؛  39تا  43درصد آن ها کارگران وابسته اند و فقط
 3درصد آن ها کارگران حقوق بگیر کوتاه مدت هستند .تحقیقات بسیار زیادی دربارة بخش غیررسمی به انجام
رسیده است .در حالی که اولویت در طول سالیان متمادی ،متفاوت است ،نگرانی مستمری در مورد پویایی های
این بخش وجود دارد .بخش غیررسمی واکنشی در برابر فقدان فرصت های شغلی در بخش رسمی است .برای
نمونه ،نلسون )1988( 5تحقیقی در مورد تقسیم جنسیتی نیروی کار در بخش غیررسمی سکونت گاه های خودرو
در شهر نایروبی 6انجام داد .او نشان داد که مشروبات و مواد غیرقانونی و خودفروشی برکار بسیاری از زنان در
این منطقه سایه افکنده است .در این منطقه اشتغال های بسیار اندکی وجود دارد .کار در خانه زنان را قادر به
مراقبت از فرزندان شان می کند .تقسیمات بین بخش رسمی و غیررسمی بر مبنای شرایط متغیر و بی ثبات
است .هنگامی که بخش رسمی ،فرصت های اشتغال را برای مردم به حد کافی فراهم کند ،به ناچار بخش
غیررسمی اهمیت خود را از دست می دهد .با این وجود اگر بخش رسمی ،فرصت های اشتغال را برای مردم
ایجاد نکند ،بخش غیررسمی به عنوان یک راهبرد بسیار مهم برای تامین زندگی مورد توجه مردم قرار می گیرد.
اقتصاد غیررسمی در برگیرندة معامالتی است که به صورت ثبت نشده هستند؛ چرا که آن ها غیرقانونی  اند.
اقتصاد غیررسمی جهانی آکنده و مملو از فحشا ،فروش غیرقانونی مواد مخدر ،کالهبرداری و غیره است .برآورد
حوزة کامل اقتصاد غیررسمی بسیار مشکل است .با این وجود ،بیشتر حوزة بخش غیررسمی شامل تولید و
توزیع کاال و خدمات غیرقانونی است .به منظور تفاوت بین غیرقانونی و قانونی ذکر این مطلب الزم است :الکل
در آمریکا قانونی است و کوکایین غیرقانونی ،فحشاء در آلمان و هلند قانونمند شده ،اما در بیشتر قسمت های
آمریکا غیرقانونی .هر کسی در آمستردام می تواند ماریجوانا 7را بدون نقض قانون بخرد ،اما همین معامله در
نیویورک جرم محسوب می شود .اقتصاد غیرقانونی بخش غیررسمی تابع تقاضا برای کاال و خدمات غیرقانونی
است .اصطالح غیرقانونی از ماتریس ارزش های فرهنگی و خط مشی های سیاسی نشأت می گیرد؛ که بعضی
از کارها را غیرقانونی و برخی را قانونی جلوه می دهد(شورت.)1388،
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کالنشهرهای جهان در حال توسعه:
در چند دهه گذشته شاهد تناقض آشکار روندهای جمعیتی بین شهرهای عمده جهان توسعه یافته و جهان
در حال توسعه می باشیم .با وجود اینکه کاهش جمعیت در شهرهای بزرگ توسعه یافته از راه صنعتی زدایی
و حومه نشینی صورت گرفته ،جمعیت شهرهای بزرگ جهان در حال توسعه به واسطة تمرکز گرایی شدید،
و مهاجرت های روستا شهری رو به افزایش می باشد .با اين وجود ،بسیاری از عوامل اقتصادی نظیر بالیای
طبیعی و مشکالت سیاسی به رشد سریع جمعیت در شماری از شهرهای جهان سوم کمک نموده اند .به عنوان
نتیجه ،می توان بسیاری از شهرهای بزرگ و با رشد سریع جمعیت را در کشورهای در حال توسعه مشاهده نمود.
مهمتر آن که ،رشد جمعیت در این کشورها با افزایش سکونتگاه های زاغه نشین توأمان بوده و زاغه نشینی و
حاشیه نشینی یکی از مهمترین ویژگی های تهدید کنندة شهرهای جهانی کشورهای جنوب به شمار می رود
( .)2003,UN-HABITATجدول(  )1متشكل از فهرست شهرهایی است که در گذشته به جمعیت حیرت
انگیز  10میلیون نفر رسیده و یا شهرهایی که در شرف رسیدن به این جمعیت هستند .می توان این کالن شهرها
را به عنوان مناطق شهری توصیف کرد که به سمت باال و پایین گسترش می یابند .شماری از مناطق شهری به
عنوان مناطق شهری یکپارچه و منسجم عمل نموده،امادرحفظ این انسجام باشکست مواجه می شوند ،چراکه
رشدشهری درطول مرزهای مدیریتی مختلفی روی می دهد ( .)2006,Hall and Pinبرای نمونه ،در آغاز
سدة بیست و یکم ،منطقه مدیریتی لندن بزرگ نزدیک به  7/5میلیون نفرجمعیت داشت ،اما جمعیت نواحی

مادرشهری به  12تا  14میلیون رسیده است .جدول( )1گرایش به نادیده گرفتن مناطق شهری نظیر لندن دارد.
با این وجود ویژگی مشخصة جهان در حال توسعه ،افزایش مناطق شهری بسیار بزرگ است .در سال 1950
تنها جمعیت نیویورک و توکیو از مرز  10میلیون نفر گذشت .اما در سال  2005این رقم به  20شهر افزایش پیدا
کرده ،که  16مورد از آنها مربوط به جهان در حال توسعه است
8
افزون بر این ،هبیتات ()2006-7گرایش جدید را در شهرنشینی تحت عنوان متاشهرها  ،منظومه های عظیم
با بیش از  20میلیون نفر جمعیت را مورد شناسایی قرار داده که اکنون در آفریقا ،آسیا و آمریکای التین در حال
پیدایش هستند .فهرست متاشهرهای دارای قابلیت رسیدن به جمعیت بیست میلیونی تا سال  2015مشتمل بر
بمبئی ،دهلی ،مکزیکوسیتی ،سائوپائولو و توکیو است.
9
پویایی رشد جمعیتی در متاشهرها و کالن شهرها ناشی از سطوح بسیار باالی مهاجرت های روستایی
شهری است .انباشت های شهری بزرگ در کشورهای در حال توسعه به عنوان جاذبه ای برای مهاجرت بزرگمقیاس جمعیت از روستا به شهر عمل می کند.
جدول  -1کالنشهرهای جهان دارای  10میلیون جمعیت یا بیشتر
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گونه شناسی چهارگانه ساویچ و کانتور )2002( 10در مورد روابط بین جمعیت و تغییرات اقتصادی در فهم
مسائل جمعیت محور 11در کالن شهرهای جهان در حال توسعه به ما کمک می کند (جدول  .)2در جهان توسعه
یافته ،بسیاری از شهرهای صنعتی نخستین با زوال اقتصادی و کاهش جمعیت روبه رو شده اند ،گرچه شماری
از شهرهای بسیار مدرن آستین ، 12تگزاس ،دارای رونق اقتصادی و رشد سریع جمعیت می باشند .برعکس،
کالن شهرهای جهان در حال توسعه با رشد سریع جمعیت روبه رو بوده ،اما فاقد پشتوانه های اقتصادی
مستحکم برای برآورده ساختن نیازهای این رشد جمعیت می باشند .این موضوع مصداق نوعی سرخوردگی
است .چرا که هنگامی اتفاق می افتد که مردم در پی جست و جوی فرصت های بهتر از مناطق روستایی به
شهرها مهاجرت نموده و دریافتن این فرصت های بهتر با شکست مواجه می شوند .مهاجرت از روستاها به
شهرهای بزرگ اغلب با شرایط زندگی فقیرانه تر و بیکاری توأمان است ،و منجر به "رشد فقر" می شود .به
مدت دهه هاست که بیشتر کالن شهرهای جهان در حال توسعه با رشد فقر دست و پنجه نرم می کنند ،و این
مساله موجب اجرای "استراتژی های توسعه ملی شهری" متنوعی از جانب حکومت های این کشورها برای
مهار جریان های مهاجرتی به شهرهای اصلی شده است (.)1981,Richardsonمیزان رشد و اندازه مطلق
کالن شهرها گرایش به پیشی جستن از ظرفیت تحمل زیر ساخت های شهری است .ناتوانی بازارهای مسکن
در برآورده ساختن نیازهای روزافزون موجب گسترش بیش از حد سکونتگاه های غیررسمی دراین کشورهاشده
است  .بر همین منوال ،زاغه ها به عنوان فرم غالب و مشخص سکونتگاه های کالن شهرهای جهان در حال
توسعه نمایان شده اند .جدول  3نشان می دهد که  2/9میلیارد نفر هم اکنون در نواحی شهری سکونت دارند،
به تقریب  2میلیارد نفر آنها در شهرهای جهان در حال توسعه زندگی می کنند .حدود  850میلیون نفر یا 42/7
درصد جمعیت شهری جهان در حال توسعه در زاغه ها و سکونتگاه های غیر رسمی مشغول به زندگی هستند.
بنابر پیش بینی های هبیتات ()2006-7در سال  2007جمعیت زاغه نشین جهان از مرز یک میلیارد نفرخواهد
گذشت ،و اکثریت این جمعیت نیز در کشورهای درحال توسعه مشغول به زندگی هستند .در نهایت شهرنشینی
در فقیرترین مناطق جهان مترادف با رشد زاغه نشینی بوده ،به ویژه زیر صحرای آفریقا 13و جنوب آسیا که رشد
جمعیت شهری و زاغه نشینی به تقریب دارای ویژگی هایی شبیه به هم می باشند.
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جدول -2گونه شناسی تغییرات جمعیتی و اقتصادی درشهرها

Savitch and kantor -10
Population-related -11
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)Source:Savitch and Kontor(2002:10

جدول  -3جمعیت زاغه نشین و شهری جهان2001 ،

()Source:UN-HABITAT(2006-7

جدول  -4انواع فعالیت های اقتصادی

(Source:Castells and Portes(1989:14

در حقیقت ،بخش غیررسمی یک چهارم شغل های شهری در آمریکای التین 61 ،درصد در زیر صحرای
آفریقا و  40تا  60درصد در آسیا (به استثنای کشورهای به نسبت توسعه یافته جنوب شرقی آسیا) را دربرمی گیرد
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افزون بر سکونتگاه های زاغه نشین ،گسترش بخش غیررسمی از دیگر ویژگی های بارز کالن شهرهای
پرجمعیت و دارای رشد سریع جمعیت می باشد .اقتصاد غیررسمی معرف گروهی از فعالیت های غیررسمی است
که توسط حکومت ها قانونمند و سامانمند نشده اند .چنین فعالیت هایی مشتمل بر شغل های جنایی (قاچاق
مواد مخدر) ،تولیدات کوچک مقیاس غیرقانونی و خرده فروشی ها (فروشندگان خیابانی) ،آشغال جمع کن ها
و تعمیرکنندگان اسباب بازی هاست .بیشتر محققان تولیدات غیر قانونمند و توزیع سایر کاالها و خدمات
قانونی را از این فعالیت های جنایی متمایز می کنند (جدول  .)4بخش غیررسمی از بخش رسمی مستقل
نیست ،چرا که هر دو بخش از راه عقد قرارداد ،حق انتخاب و جریان های سرمایه و کار با هم مراوده دارند
( .)1998,Potter and Lioyd-Evansدر حقیقت ،مرزهای اقتصاد غیررسمی در جوامع و شرایط تاریخی
مختلف ،متفاوت است ،همان طوری که غیررسمی بودن انعکاس گر خصایص الینفک فعالیت ها به عنوان
تعریف اجتماعی از مداخله دولتی نمی باشد ( .)1989 ,Castells and Portesحتی با وجودی که اشتغال
بخش غیررسمی در انواع جوامع وجود دارد ،اما این پدیده در جوامعی شکوفا می شود ،که ویژگی بارز آنها توسعه
نیافتگی ،حاکمیت فقر ،غیرخصوصی ،و میزان باالی بیکاری و عدم شبکه های سالم اجتماعی هستند که
می توان نمونة بارز آن را در جوامع آسیایی ،آفریقایی و آمریکایی التین مشاهده کرد.
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International Labor -14
Organization /ILO
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( .)1997,Sethuramanشماری از شهرهای آسیایی به طرز چشمگیری دارای اشتغال غیررسمی هستند65 :
درصد اشتغال در داکا 65 ،درصد در جاکارتا 50 ،درصد درمترومانیل ،و  49درصد در بانکوک به صورت غیررسمی
است .آنچه بیش از همه مایة تاسف است ،وجود سرعت روز افزون این ارقام در سال های اخیر است ،که نتیجة
این مساله حاکمیت فقر و بی ثباتی بخش های عمومی و رسمی است.
در مورد نگرش حکومت ها به مسئله بخش رسمی بین سیاست گذاران و دانشگاهیان تفاوتی اساسی وجود
دارد .شماری از افراد اظهار می کنند که ارقام فوق بیانگر رابطة بین اشتغال غیررسمی و فقر شهری است.
به عبارت دیگر ،حکومت های شهرهای جهان سوم باید به بخش غیررسمی توجهی جدی مبذول دارند،
چون مسائل موجود در بخش غیررسمی تضعیف کنندة ظرفیت بخش رسمی است ،به این معنا که بخش
مدرن و دولتی را به منظور ایجاد اشتغال کافی و درآمدهای مالیاتی تضعیف می کند .عده ای دیگر مخالف
این عقیده اند ،استدالل آنها این است که چون صنایع کوچک مقیاس،هنرهای دستی و پایگاه های تعمیراتی
سازندةبخش رسمی هستند،بنابراین حکومت ها باید از این موسسات کارآفرین با کمک فنی ،آموزشی و
اعتباری حمایت به عمل آورند .سازمان جهانی کار )ILO( 14طرفدار شدید حمایت دولتی فزاینده و پایدار
برای اشتغال بخش غیررسمی است ،چرا که سازمان جهانی کار شغل های غیررسمی را به عنوان شیوه ای
برای کاهش فقر در نظر می گیرد،به ویژه هنگامی که شرکت ها و دولت ها توانایی فراهم کردن اشتغال
کافی برای جمعیت های روزافزون راندارند ( .)1993,Bromleyدسوتو )1989( 15به بهره وری باالی بخش
غیررسمی و نقش مثبت آن در ایجاد درآمد و برآورده کردن نیازهای پایه ای فقیران اشاره کرده است ،با
وجودی که پیشنهادات وی در مورد حذف نظارت دولت و خصوصی سازی به طور کامل با معیارهای سازمان
جهانی کار مغایرت دارند.
در حقیقت ،بسیاری از حکومت های کشورهای درحال توسعه به دنبال سیاستگذاری و کمک به اقتصادهای
غیررسمی می باشند .آنها نمی خواهند کنترل خود بر اقتصاد شهرهای مهم که به نحو چشمگیری غیررسمی
شده را از دست بدهند .در همین راستا ،آنها بخش غیررسمی را به عنوان بخش ایجاد کنندة شغل فقیران در
نظر می گیرند که در صورت عدم وجود بخش غیررسمی بیکار خواهند شد .کارآفرینان کوچک مقیاس با کمک
نه چندان زیاد حکومت ها در مناطق زاغه نشین قادر به ایجاد شغل های بسیار زیادی برای ساکنان و به ویژه
مهاجران روستایی تازه وارد خواهند بود که ممکن است این افراد مهارت های بازاری نیز نداشته باشند.
با این وجود ،سیاست های نئولیبرال کاهش قابل توجهی را بر ظرفیت دولت ها در سامانمند ساختن بخش
غیررسمی و اعطای یارانه به این بخش تحمیل کرده است .این روند که به واسطة کاهش گسترده هزینه های
عمومی صورت گرفته ،در بین کشورهای در حال توسعه به ویژه فقیرترین مردم در آفریقا گسترش یافته است.
به اعتقاد کینگ )2001( 16همان طور که ضعف بخش عمومی در صحرای آفریقا تداوم می یابد ،تعداد زیادی
از کارگران رسمی نظیر معلمان دولتی به یافتن شغل های دوم و سوم در بخش غیررسمی به منظور دستیابی
به دستمزد معمولی برای برآورده ساختن نیازهای زندگی خود روی می آورند .این عمل بسیار تاسف بار است،
چرا که کارمندان بخش رسمی برای به دست آوردن درآمد به کارهای طاقت فرسا تن می دهند .با این وجود،
به همان اندازه که معلمان در بیرون از مدرسه کار کنند ،کیفیت آموزش مدارس کاهش می یابد .اگر این قضیه
صحیح باشد ،گسترش بخش غیررسمی در کالن شهرها بدون شک به بخش رسمی و در کل به آینده جامعه
صدمات جبران ناپذیری وارد خواهد ساخت.
پیدایش اقتصادهای غیررسمی و سکونتگاه های غیررسمی در واکنش به شکست های بازار و برنامه های
عمومی ضعیف سرمایه گذاری می باشد .میزان رشد جمعیت ،توأم با کنترل ضعیف زیست محیطی موجب
نگرانی های روز افزونی در مورد آلودگی زیست محیطی و بهداشت عمومی شده است  .آلودگی آب و هوا به
طور نگران کننده ای بر محالت فقیر کالن شهرهای با رشد سریع جمعیت اثر می گذارد .برای نمونه فقدان آب
بهداشتی مهمترین علت میزان مرگ و میر زیاد در کالن شهرهای جهان در حال توسعه است
(.)2008,Kim and Short
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باید خاطر نشان سازیم که کدام سیاست ها برای حل موضوع رشد جمعیت در شهرهای جهان سوم پیشنهاد
شده اند .آژانس های توسعه جهانی نظیر هبیتات قوی ًا تاکید کرده اند که رشد جمعیت در شهرهای جهان سوم
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کالن شهرها :رمزگشایی آشوب
کالن شهرهای جهان در حال توسعه موضوعات جدید و در عین حال شگفت انگیزی
هستند .اندازه و تراکم آنها آدمی را به حیرت وا می دارد .برای نمونه بمبئی هم اکنون دارای
 18میلیون نفر جمعیت بوده ،و دو سوم این جمعیت در محالتی زندگی می کنند که میزان
تراکم جمعیت در آنها به یک میلیون نفر در هر مایل مربع می رسد ( .)2004,Mehtaالگوس
نمونه ای دیگر از کالن شهرهای جهان در حال توسعه است .در سال  ،1950هنگامی که این
شهرپایتخت استعماری بریتانیا در نیجریه بود ،جمعیت الگوس کمتر از  300/000نفر بود ،اما
بنابرپیش بینی هادر سال  2010جمعیت این شهر به بیست میلیون نفر خواهد رسید ،و به یکی
از بزرگترین شهرهای جهان تبدیل می شود .مهاجرت از سراسر آفریقای غربی به الگوس،
نرخ رشد سالیانه جمعیت این شهر را در رقم شش درصد حفظ کرده است .هر ساله بیش از
 500/000نفر به الگوس مهاجرت می کنند ،این موج عظیم مهاجرت روستا -شهری به نظر
می رسد فروکش نخواهد کرد.
این سطح مهاجرت بیش از توانایی اقتصاد رسمی یا بازار مسکن برای اسکان جمعیت شهر
است .نتیجه این مساله ،تسلط اقتصاد غیررسمی و غیرقانونی و سکونتگاه های غیررسمی بر
شهر است .در حالی که عده ای شهر را به عنوان نمونة بارز برآورده ساختن توانایی مردم
معمولی و منبع بی پایان فعالیت های کارآفرینی می بینند ()2004,Neuwrith؛ عده ای
دیگر متفاوت می اندیشند :تحرک سکونتگاه ها در الگوس به علت فعالیت شدید مردمی است
که در اقتصاد جهانی شده زندگی کرده و هیچ امنیتی ندارند و در نهایت برای ارتقاء شرایط خود
نیز هیچ امیدی ندارند (.)2006:65,Parker
نرخ رشد بیش از حد جمعیت به نحوی شهر را فلج کرده است .برخالف بسیاری از شهرها
بازارها و سکونتگاه های غیررسمی بیشتر شهر الگوس را فراگرفته است .مسائل موجود در
17
شهر به واسطه مشکالت سیاسی تشدید شده است .مجموعه ای از رژیم های کلپتوکراتیک
تمام ملت را فقیر کرده است .ثروت به طور ناعادالنه توزیع ،و همان طور که میزان هزینه ها
از دستمزدها پیشی می گیرد درآمدهای طبقه متوسط نیز کاهش می یابد .فساد در این شهر
موج می زند و جامعه شهری تحت تسلط نوعی روابط اقتصادی است که توسط قدرتمندان و
ثروتمندان بر ضعیفان و فقیران اعمال می شود .بیشتر مردم برای فرد دیگری کار می کنند ،و
به آنها دستمزد ناچیزی پرداخت می شود.
تفاسیر چالش برانگیز فراوان می باشد .الگوس به عنوان نظم شهری جدیدی شناخته
می شود ،که مردم کارهایشان را بدون کسب سود از عملکرد و حکومت شهری انجام می دهند.
الگوس به عنوان شهری ضد اتوپیا شناخته می شود :رشد بیش از حد جمعیت توأم با بخش
عمومی ناکارآمد و اقتصاد در حال ورشکسته موجب تسلط فقر و تهیدستی بر این شهر شده
است .همان طوری که یک سیاستمدار محلی نوشته است "ما در اینجا بر روی بشکه ای باروت
نشسته ایم (یعنی وضعیت زندگی ما بسیار فاجعه آمیز و اسفناک است) ،و اگر به مساله رشد
اقتصادی نپردازیم آنچه قرار است اینجا اتفاق بیفتد در نهایت اتفاق خواهد افتاد .وضعیت این
شهر همچنان روبه وخامت و هرج و مرجی است" (نقل قول از .)2006:75,Parker
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بیش از حد است ،و یا الاقل به واسطة شکست برنامه های دولت ها در سطوح محلی و ملی تشدید یافته است.
به راستی جریان های مهاجرتی گسترده از نواحی روستایی ،که به طور فزاینده ای به رشد جمعیت در شهرهای
جهان سوم کمک می کند ،نمایان گر شکست سیاست های حکومت ها در عرصة کشاورزی ،توسعة روستایی
و توسعه متعادل ملی است .حتی شکست سیاست های حکومت ها را به وضوح می توان در وضعیت زندگی و
مسکن زاغه ها و سکونتگاه های غیررسمی مشاهده کرد ،جایی که بیشتر مهاجران تازه وارد به طور محتمل در
آن اسکان می یابند و سکونتگاه های موجود در آن هرگز به مناطق بهتری تبدیل نخواهد شد.
نباید گفت که حکومت های شهری و ملی جهان سوم در راستای حل مسائل جمعیتی و مسکونی تالش
نکرده اند .در حقیقیت در این مورد تالش های بسیاری صورت پذیرفته است ،که بسیاری از آنها توسط
متخصصان و آژانس های جهانی توسعه انجام پذیرفته است .حکومت های ملی در آسیا و آفریقامجموعةمشابهی
ازاقدامات رابه منظورتوانمندسازی تنظیم خانواده ،اعمال محدودیت بر مهاجرت های روستا -شهری ،و تخریب
زاغه های شهری انجام داده اند ،اما اثرات این اقدامات در جلوگیری از رشد جمعیت شهری بسیار اندک بوده
است .در حقیقت ،بیشتر شهرهای جهان سوم علیرغم اعمال سیاست های کنترلی با پدیدة انفجارجمعیت رو به
رو می باشند .گرچه انتقاد از حکومت های شهرهای جهان سوم بسیار زیاد است ،اما در مورد تمایل و ظرفیت
حکومت ها برای تسلط بر جمعیت های کالن شهری انتقادات جدی وارد شده است .در مورد اثر بخشی و کارایی
این سیاست های مداخله جویانه در موضوع مورد بحث ،شماری از افراد درباره نگرش انطباق محور برای رشد
جمعیت در شهرهای جهان سوم به بحث پرداخته اند ( .)1993,Findleyانطباق گرایان ابتدا به تالش های
آشکاری که به منظور تغییر الگوهای مهاجرتی و نرخ های رشد شهرهای ویژه صورت گرفته ،و این که این

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  2005از  20كالن شهر 10میلیون 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 مشكالت اقتصادي،اجتماعي،محيطي
و كالبدي روز افزون روبرو شدند كه شكل گيري و رشد بي سابقه پديده زاغه نشيني يكي از بارزترين جلوه
هاي آن مي باشد .براي مثال 60،درصد جمعيت بوگوتا46،درصد جمعيت مکزیکوسیتی 54،درصد جمعيت
کاراکاس20 ،درصد جمعيت ریودژانیرو 79،درصد جمعيت آدیس آبابا70،درصد جمعيت کازابالنکا 60،درصد
جمعيت آنکارا 60،درصد جمعيت قاهره 46،درصد جمعيت کراچی 67،درصد جمعيت کلکته  35،درصد جمعيت
مانيل و  26درصد 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 سكونت گاه ها به شمار
مي آيد .بررسی هر کدام از این کالنشهرها و چالش های پیش روی هرکدام از این شهرها می تواند در رمز
گشایی از این مشکل شهری موثر افتد.
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زياري،كرامت اهلل،مهدنژاد،حافظ،پرهيز،فرياد،1388 ،مباني و تكنيك هاي برنامه ريزي شهري،انتشارات دانشگاه بين المللي
چابهار،تهران.
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سیاست ها به ندرت به نتایج مورد نظر رسیده انداشاره نموده اند .همچنین باید مهاجرت های روستایی را به
عنوان بخشی از راه حل ،نه مساله در نظر گرفت .در عوض به سیاست های قوی تری برای یکپارچه سازی
جمعیت حاشیه ای مهاجران روستایی و ساکنان زاغه ها با شهر به وسیلة افزایش کمک های مثبت به بخش
غیررسمی و اعطای یارانه برای بهبود وضعیت مساکن زاغه نشینان نیاز دارند.
با وجودی که بسیاری از دانشمندان از وجود مسائل جمعیتی در کالن شهرهای کشور های فقیر بهت زده
شده اند ( ،)1994,Tarverعده ای دیگر بر روی گرایش های در حال ظهور مربوط به جهانی شدن اقتصادی
متمرکز گردیده اند .به اعتقاد گرانت و نیجمن ( ،)2002 :323بیشتر شهرهای جهان در حال توسعه از چهار
مرحلة تاریخی عبور کرده اند  :دورة قبل از استعمار ،استعمار ،ملی و جهانی ،این دوره ها به ویژه درموردمناطق
بزرگ شهری صحیح می باشد،چراکه بسیاری ازمناطق شهری بزرگ از مکان های فرماندهی استعماری تا
مراکز اقتصاد ملی وبه تازگی به عنوان دروازه های جهانی کشور هایشان رشد کرده اند .کالن شهرهای جهان
در حال توسعه مراکز فرماندهی ملی شرکت های جهانی و ملی را به سوی خود جذب می کنند .آنها مکان های
تولیدات صادرات محور  ،و همچنین سکویی برای نفوذ بازارهای خارجی و شرکت های فراملیتی هستند .دیسک
و ریمر ( )1998هنگام مطالعه تغییرات در جاکارتای اندونزی،به اشکال شهری در حال ظهور ،نظیر اجتماعات
دروازه دار شرکت های ساخت و ساز چند ملیتی به عنوان نشانة روندهای همگرایی بین شهرهای جنوب شرقی
آسیا و شهرهای آمریکای شمالی اشاره نموده است .آنها تمایزات شهرهای جنوب شرقی آسیا در تاریخ توسعه
شهری را انکار ننموده اند ،بلکه آنها را به عنوان شهرهای "جهان سوم" معرفی کرده اند .در عصر جهانی شدن،
بسیاری از شهرهای جهان سوم به طور روزافزونی ویژگی هایی را به دست آورده اند که در گذشته مختص به
شهرهای جهانی بوده است (.)2008,Kim and Short
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