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 به نام پروردگار
 

 "يخوب شهر ييدر پرتو حکمروا کشور ير رسميغ يسکونتگاه ها يسامانده"
 

 (1231) 42-42شماره  ،هفت شهردر فصلنامه 
 

 1افير صرمظف
 

که به طورعمده تنها  در سالهاي اخير، رويکرد مثبتي براي چاره جوئي اسکان غيررسمي در ايران اتخاذ شده است: چکيده

شتار ضمن هشدار پيامدهاي منفي محتمل، ضرورت برقراري اين نو.  در قسمت کوچکي از بخش دولتي عملياتي شده است

 -پروژه"که موجب ارتقاء از  براي توسعه و دربرگيرندگي بيشتر اقدامات مطرح مي نمايدحکمروائي خوب شهري را 

 .خواهد شددر آینده  "محوری -اجتماع"کنونی به " محوری

 
ساکونگاایهای غیررسامی،    وائی شهری، سند ملی توانمندسازی و سااماندیی اسکان غیررسمی، فقر شهری، فقر مسکن، حکمر:  واژگان کلیدی

 . شهری فرودست نواحیبهسازی شهری، 

 

 ش درآمد يپ -1
 یب خالصاه ما  یا در ج یه ايبر دوش و اندک ما یاش در کوله بار یدارائ یکه تمام یدسگیته یموطنِ
رد و یمارا   یا گ یف فرزندانش را ما یحن دسگانِ ،یو گرسنا یکاراایرار از وحشت بااکه در ف یشود، یناام

 ینااقانون شک یپر از توان دارد که نه برا یااد و بازوانایاز ام مملوّ یلدشود،  یشهر م یبردبار رای ییمسر
 یغة بولدوزر بر پا ما یه و با اضطراب از تیدر حاش یشرفت، آلونکیات و پیح حقِ ین، بل برایاازم یگراو سود

او  یفرسا د در گذر زمان و با قرعة بخت ، تالش جانيتا شا ؛ابدیهر باپرتاا  ش لبةبر  يیپا یسازد تا تنها جا
ن پرسش مطار   يحال ا. گام نهد "توسعه ه به مگنِیحاش"از  گم شود وااخ اشزانيعز یبهگر برا یند  ايبه آ

 ند بلکه خاانواد  ک یح نمیاو را پابرجا و تصح یپا یاااها جااتنکه نه  یکورکورانه مقرارت یا اجراياست که آ
 "سرزمینی شيآما "یِن و دلسوزیبه قوان یمردينشانة پا "!برگرد ":زند یب میند و نه را یرا به پرتاا  م یا
د يا م که چاه با یدوبار  کن یشه ايد انديباذار. ستین "یآر " :یااشک، پاسخ به سادگ یااشود؟ ب ید تلقيبا

  کرد؟
 

 مسئله گسترش فقر شهري -2
گارو    .شاد  اسات   یجهان کم شامار  یتعداد فقرااز آنست که  یحاک یبانک جهان ن گزارشيد تريجد

 یفرا ناکا (ديل قدرت خريبا تعد) ک دالر يار درآمد کمگر از ید ، معمجدّ یابيارز با  یبانک جهان یکارشناساا
ارد یا لیم2/1جهاان حادود    یتعداد فقرا ، 4002سال  دالرِ 42/1ه قرار دادن حداقل در آمد يدانسگه و با پا
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ن باناک نشاان   يا یر چند برآورد ا. شگر استیون نفر بیلیم 200، است که نسبت به برآورد گذشگه برآوردشد 
کن ینوز ی، لجهان کاسگه شد  است یون نفر از تعداد فقرایلیم 200سال گذشگه حدود  42 یدید که ط یم
ر یقاادر باه سا    یکاه حگا  )د يفقر شدناونه يحال توسعه گرفگار ا در یت کشوریایک نفر از یر چهارنفر جمعي

  (4003 ،بانک جهانی) .باشند یم( هيپا یازیایار نايدبه  يیسگند چه برسد به پاسخاویکردن شکم خود ن
خ بشار  يدر تاار  یان سالا ینخسگ 4001اعالم نمود  است که سال  2وی ديار، رئیس برنامة اسکان بشراز س

شااید عباور تعاداد     ،ساال  نایا اناد و در یم  ه سر بارد  در شهریا ب یگیت گیاز جمع یامیش از نیاست که ب
ک نفار از یار ساه نفار     يا  یعنا يم ؛ يا ارد نفر باود  ا یلیک مياز مرز  3یفرودست شهر یت ساکن نواحیجمع

کاه    اسات  یتوساعة جهاان   ین چالش یاا يفقراز بزرگگر نِشد یشود شهر یاج مگن رو، اسگنيازا. نیشهرنش
فرودسات   ینواحاا  ارد نفر سااکنان یلیشامل دو م یسه دیة آت یر ط، دیدرصورت تداوم روند نامطلوب کنون

  (UN-HABITAT, 2006) .خواید شد یشهر
د یا تول ز فقرِیو ن( توسط مهاجران به شهر) يیافگه از جامعة روسگاياز فقر انگقال  یمجموعه ا یفقر شهر

چهار  دلخاراش   . ردیا گ یمارا در بر( یدرون شهر ییا یاايتوسط جابجا) ید شد  در جامعة شهریاز تولبو 
اسات کارساگان و مگفااوت از روال     یاز به کاار یگذارد که ن ینم یاباق یديفقر و چشم انداز یولناک آن، ترد

باور داشگه باشاد   ساد  لوحانه شود که چون چند دیةگذشگه یم  دا یپ ینداشميار کمگر انديامروز  د. یکنون
 یحگا  .دااا ابيمی خود نقصان  یشدن، فقر به خود یااد جهانني، آنهم در فرآیبا اسگمرار رشد اقگصاد"صرفا

 .تر شود فقر و غنا ژرف رود شکافِ یابد حداقل انگظار مي یش ميم فقر افزایاانست که اگر ناوئيباور غالب ا

(Davis, 2006) چ گوناه  یمهاباا و بادون یا    یکاه با   یدر حال توسعه ا یکشوریا نین گونه نمونه یا در بيا
 .سات یکام ن ساررد  اناد،    نشاد  یدر بسگر جهان ی، دل به رشد اقگصادیمنف یامد یایپ يیوجچار   د ویتمه

(Culpeper, 2005)  
 یکاریاشاود، ساازو   یما د  یبه رخ کش یرشد اقگصاد یارقام باال یوقگ ینست که حگين مسئله ايبنابرا

 یاسات یاا  یرشاد باا س  ضرورت مبرم یمارا  نماودن    ین به معنايا. کارنددسگان در یته یا فراموشيا و زفقر
 (Conia et al., 2006) باشد یم یدسگان شهریبه سود ته یطیست محيزو  یاقگصاد یو نظارت یا یاجگماع

  .است  یعموم /یدولگبخش  ةزبه نو بة خود مسگلزم مداخلین نيکه ا
 /یش فقر و کایش مطلق آن ، تنها باا اتکااب باه مناابش بخاش دولگا      ياز افزا یرید توجه داشت جلوگيبا
تاوان   و برفار ِ  کناد  یت نما يا کفا یااا م تقاضا را منابش دولگاایرا حجم عظي؛ زستیر نيامکان پذ یعموم
ت یدان حساسا ااا و فق یماعات ، گداپرورایمچون منفعل شدن اجگ) ینديناخوشا یاادیاماای، پيیخاواپاس
 یاد درآمااد بارا  ينها با ازدت يید تصاورکردکه فقر زداين،  نباییمچن. به بار آورد دتوان یم (یمحل یازیایبه ن

 یانساان  توسعة فِيتعر -گسگرش انگخاب انسانها  یش درآمد، شرط الزم براياگر چه افزا. شود یم یفقرا عمل
کن یاسات، لا  تأکیاد  ه مورد ياز خدمات پا یبردار  و بهر (UNDP, 2006) -برنامه عمران ملل مگحد یاز سو
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 یکاریاوآوردن سااز  ، باه وجاود  یدساگان شاهر  یرند  تهیبرگدر  یجاد نهادیايیمچون ا)از اقدامات  یاریبس
ت از يا باه خادمات، حما   یبرابار در دسگرسا   یفرصت یاا  ییا، برقرار یاسگازارین نهادیا در سيا یبخشاثر

سات  يو اعماال نظاارت ز   یعماوم / یبخش دولگا  یاست یایس يیویمسو یکرارچايحقوق زنان و جوانان، 
 .باشند ید شرط کافتوان یم (یفرودست شهر یدر نواح یطیمح

را از الزاماات   یايا برخاوردار اسات، فقرزدا   یروز افزون یت جهانیّدار که از مقبولين توسعة پايم نويدااپار
را  یااا بار مناابش درون   اسگفاد  از و اتکااب  ،یتحقق آن در سطح اجگماعات محل یشمارد و برا یم بر یداريپا

پا گردد تاا قاادر    بر  4يیا حکمرواي یاز نظام ادار  مردم یتو  مگفاوید شين راسگا، بايکند که در ا یسفارش م
 ( Devas et al., 2004) .آنها شود يیج منابش اجگماعات و یم افزایبه بس

و صدقه دادن، بلکاه بناا بار     "از مسگمندان یریدسگا"نه در چارچوب  یشهر مسئله فقر ن اساس،يبرا
 یما   يیرایاشا 5یمشارکت مؤثر در توسعة اجگماعات محل یبرا ینابش نهفگة آنها و توانمند سازام شافِاکنا

 .شود

 

     فقر مسکن، فراتر از فقر شهري -3
 کشور آمد  است یااررسمیغ یسکونگاا  یا یااو ساماندی یتوانمندساز یااّیمان گونه که در سند مل

 یياز نارساا  یناشا  است کاه باه طاور عماد     راز فق یا جلو  یررسمیاسکان غ ،(1232 وزارت مسکن و شهرسازی،)
باه   .شاگابان اسات   یااا نیاز مسکن اقشار کم درآمد درگذار شهرنشیبه ن یتوجه یا بي/ و یدولگ یاست یایس
شان درباازار  يا یاقشار کم درآمد،تقاضا یعرضه مسکن مگناسب با توان مال یااار، در نبود بازار رسميان دیب
پاساخ داد    - يیر کااال یغ دیو تول یشگیاقگصاد معاز  یدر شکل -توسط مصرف کنند   ا راساًيو  یر رسمیغ
ا بافات  يو  یاار رسمیغ یسکونگاا  یااعم از )  یفرودست شهر یدر نواح یشهر ن سان، فقريبد. شود یم

ر فقار  يذپز نايکه چنانچه به خود ریا شود ، ساکنان را در چرخة گر یه ایشود؛ ناح یجگمش مام( فرسود  ییا
 .رد یگ یرا در برم یشهر ، فقرفقر مسکن. د ينما یماسیر  یماریب و یرسناو یمرایان آن ، فساد و گ

 يیو خاانوار یاا   افاراد  یبارا   6، فقار مساکن  ( 1991اسگانبول )ن اجالس اسکان بشر یدر گزارش دوم
مانناد آب لولاه   )ر ساخت یاا  ااايت، سالمت و زیو امن یاامنيبرخوردار از ا یااد سرپنایااف شد که فاقيتعر
ردر یا مطالعاات اخ  (UN-HABITAT, 1996) .باشاند ( ه زبالاه یا سات بهداشت و فاضالب و تخلیتأس، یااکش

بار   بنا. دید یاانشان م یفقر شهر را فراتر از یفقر مسکن شهر ران ،ااايش مسکن در ااارابطه با طر  جام
ت یاز جمع( درصد19)ون نفر یلیچهارد  م( 1231، مرداد  یفصلنامةآمار اقگصاد) ران يا یبرآورد بانک مرکز

جمعیّات شاهری و در نظار    م به نسابت  یدر صورت تسه. برند یر خط فقر به سر ميز 1232کشور در سال 
 یاز ساو  7.میابيا  یدست م یر شهریفر فقنون یلیم 9حداکثر  ی، به رقميیروسگا یشگر فقرایبگرفگن نسبت 
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ز یا ن یفرساود  شاهر   یبافات یاا  ن ینفر و ساکن میلیون 3حداقل  یررسمیغ یسکونگاا  یات یار ، جمعيد
 یفقرمسکن در شهریا یبرا نفر میلیون 2/10برآورد شد  است که در مجموع رقم نفر  میلیون 2/4حداقل 
 (1231مهندسان مشاور آمايش و توسعه البرز، ) .شود یم یریجه گیکشور نگ
 ،ادی و صانعگی شاريف  پژویشاکد  اقگصا  ) .دارد یسبت به فقار شاهر  نشگر بودن فقر مسکن ین رقم داللت بر بيا
، کاه فراتار از خاط فقراسات     یوندان با وجود داشاگن حاداقل درآماد   راز شه یار ، بخشيبه سخن د (1232

 . ه را ندارند يسالم و برخوردار از خدمات پا ،یمن ، مکفيا یدر سر پنای ییمچنان اسگطاعت زندگ
و مبناا  (  یز مصرف کاالر یمد وننه و درآين یزیانایم) محاسبه فقر  یل ضعف روش یایدر واقش ، به دل

نه مسکن ين ، یزین بيشود و در ا یم یکم شمار یشهر یارآمار فق ن خط فقر،ییتع یقرار گرفگن درآمد برا
 ین خطاا در بارآورد فقارا   يا ا. رد یا گ ینظر قرار نم مدّ يیر بنايبه خدمات ز یت آن و دسگرسیّو کم تیّفی، ک

در ( دارناد  یشاگر یناة مساکن ب  يشاگر وابساگه اناد و یز   یب یباه درآماد نقاد    يیاس، روسگایکه در ق) یشهر
 (Satterthwaite, 2002) .قرار گرفگه است یز مورد نقد و بررسین یااآمارجهان
 یونمساک  یواحدیا یاارد و تمامیگ یصورت نم یکم شمار در ايران یشهر یا در مورد مسکن فقراامّ

در . ناد  يآ یااا ور به حسااب م اامسکن کش نفوس و یاعموم ییا یشمارسردر  یررسمیاز اسکان غ یناش
( یمانند تعداد خاانوار در واحاد مساکون   )  یکنون یشاخص یاد يترد یناونه واحدیا، بيصورت عدم محاسبة ا

خانواریاای   يای ن داراين و مهمگريبا ارزش تر ،یمسکون ةخان يادآور می شود. کردند یار نامطلوب جلو  میبس
 .ست افقیر در سکونگاا  یای غیر رسمی 

باا   یق به ساخگن شاهر بودن، موفّ یااررسمیط سخت غي، در شرایموطن دسگانِیتهتوجه داشگه باشیم 
ن يخگه کار نشد  بود، این خود انایر کرد که اگر چنتوان تصوّ یا ميآ !شد  اند ت یّنفر جمع میلیون 3ش از یب

 بودناد؟  یااعموم/ یااش بخش دولگبر دو یاامیچه بار عظ -ا شهرياعم از بودن در روسگا  -ت نادار یّجمع
وساعه  ت در حاالِ  یکشاوریا  یاز شاهریا  یاریکه در بسا باری  اسفت یوضع مانند)شان ياز ا یگیمعاا چه جي

 آوردند؟ یم یرو یحلب یآلونک یا و در گورسگان یادن یخواب و یابانیست خيد به زيبا( شود یمشاید  م
د اعگاراف نماود   يا ، با سکونگاا  یاا ن يا یو گا  محگواما یس ییا ینست که با تمام نابهنجاريت ایّواقع
 یطا ی، آنهم در محیزین منابش ناچین چنيرا با ا یمین کار عظین چنيران ، ايدر ا یچ گرو  اجگماعیتاکنون ی

ن يا د از ايد اسات تاا شاا   یتوسعه ، نشانة ام یة کانون یایداشگن مسکن در حاش.   است دبازدارند ، انجام ندا
د باه  ايا با را یشاهر  یناونه فقرايا یااينست که دارايپس بحث بر سر ا. رخ دید یاجگماع ی، پرشیپا یجا

و  ین نااا ، شا  يا در ا. دانسات   یران توسعه اجگماعادست را کنشیآورد و شهروندان ته یمدار توسعه اقگصاد
 یش بخش یاا مناب یاري ن اجگماعات را بهيا یت یا و منابش درونیابد تا ظرفي یندان مچت دویایم يیروامکح

دار اجگماعاات مبادل   يا ت توسعه پايو در نها یبه توانمند ساز یو جامعة مدن یاخصوص ،یااعموم /یاادولگ
 (UN- HABITAT, 2003) .سازد
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ه يا خادمات پا  ین برخا یتاأم  یبارا  ساکونگاا  یاا  ن يا دید سااکنان ا  یم ننشا یارینک مطالعات بسيیم ا
ن يا نان کاه از ا یارشهرنشا ينسبت باه د  یشگریبه مراتب ب نة سرانةيیز (یدنیمانند آب آشام) شان یررسمیغ

ت یاز مبرم باه رسام  ین نشانة نيا 8.دنپرداز یکنند ، م یاسگفاد  م (یدولگ یارانه یايیمرا  با ) یخدمات رسم
ه بخاش  يک ساو يا  ینه یاا يج بهگر منابش آنهاست تا از یزیجه بسیشان و در نگيا یزندگ یدن به فضایبخش
سکونگاا  به حساب آوردن شهروندان ساکن  یعنيداشگه باشد؛  یشگریب يیشود و کاراکاسگه  یعموم /یدولگ
 .است  مطلوبحکمروايی  جيکه از نگا یرسم ییا
 

 ضرورت ارتقاءِ طرح بهسازي شهري -4
، مطالعاات و اقادامات   یر رسام یا غ یسکونگاا  یا یو ساماندی یتوانمند ساز یب سند ملّيتصو یدر پ
افات وام  يدر. به خود گرفگه استتری و منسجم  یدیة قبل آغاز شد  بود، شکل جد که از یخگه ايجسگه گر

 .ن حرکت شد  است ياور ايز ین یلن الملیاسگفاد  از تجارب ب یبراجهانی بانک  یمشاور  فنّ و
 یغالب نم یفرودست شهر ینواح یبرا "تيجرم وجنا" يیو بزرگنما "یب بولدوزريتخر "ار نارشيد
 یاادر شهر یا  سکونگاا  یاناونه يا یدر مورد بهساز یاديز و تجارب -منسوخ نشد  است اگر چه  -باشد 

  خگه شد  باود ، بارآورد  یابران یب سند مليکه با تصو يیدیایام ن حال، ینوزيبا ا. نمونه به دست آمد  است
و اصاالحات بخاش    یشاهر  یبهسااز طار   "سااماندیی تحات عناوان    اقادامات   یگذرامرور . نشد  است

"کنمس
 :دید  یبه دست مرا ر يز ییا یکاسگ ی از، فهرسگریاخ یسال یادر  9
 ّیز ما ینااچ  یاقگصااد  - یاست و سهم اقدامات اجگماع یه در عمل معطوف به توسعة کالبدتوج 

 . باشد 

 درنظر گرفگاه نشاد  اسات و باه      یمشخص یت یايالت و حمایتسهسکونگاا  یا،  یبهساز یبرا
 .اکگفا شد  است  يیربنايز ییا و شبکه یعموم ییا ساخگن طر 

 وابسگه باه   یشهر یشرکت عمران و بهسازتنها توسط یم  آن ،یبه طور عمد  توسط بخش دولگ
 .کار شد  است  یبر اعگبارات وام بانک جهان یو مگک یوزارت مسکن و شهرساز

 گساگرش   یو حگا  یرسام ریمواجه با مسئله اساکان غ  یار شهریايدر د یج اقدامات بهسازيترو
 .شهر مربوطه موفق نبود  است نمونه به کلّ ینواح اس اقدامات ازیقم

 یساکونگاا  یاا   یو سااماندی  ینمند سازاتو یاز سند ملّ يیو محدود قسمت یا ینشيگز یاجرا 
 باا نظاام    یکراارچا يمانناد  )ناه سااز   یکالن و زم ییا یاسگازاریو مسکوت ماندن س یررسمیغ

 ی، برقارار یماورد بهسااز   یدر ناواح  یمحلّ ییمکار یل شورایکشور، تشک یشهر یزيبرنامه ر

                                                 
8
هزينه اي بيش از شهروندان نيويورک براي يک ( پايتخت کنيا)براي نمونه، مطالعات برنامه عمران ملل متحد حاکي از آنست که آلونک نشينان نايروبي  

فقرا براي مبتال " : ودن آب در اين سکونتگاه ها، پژوهشگری گفته است به دليل غير بهداشتي ب(  UNDP, 2006. )متر مکعب آب آشاميدني مي پردازند

 (Stephens, 1996:140) !"شدن به وبا، پول بيشتری مي پردازند
9
  Urban Upgrading & Housing Reform Program: UUHRP (نام اين طرح که مبنای دريافت وام از بانک جهانی است)  
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اقشاار   یدسگرس  ت محدود کنندران و مقریقوان یو بازنار 10سکونت تیجاد امنيا یقانون سازوکار
 (.مالی التیکم درآمد به تسه

 دن یا و برتاب یساند ملا   یدر راساگا  یبخشا  یت دساگاایها ة اقاداما یکل یفقدان توان یمسوساز
 ه امیاد با  یو ریاا سااز   یخصوصا  یت دادن یایمالکسند مانند )مند  ر نظامیاقدامات مگضاد و غ

 (.توسط برخی دسگاا  یا "مهاجرت معکوس"

 و  یتوانمناد سااز   یساالنه سگاد ملا  یمات و اجرا نشدن گزارش دیاقدا جينگا یابيضعف نظام ارز
 .ن خصوصير در ایفراگ یاسیران و در مجموع، افت اراد  سيت وزیبه یئ یساماندی

ژ  توساط شارکت   يا باه و )  یتوانمندسااز  یارزشمند اقدامات مرتبط با سند ملا  یدسگاورد یا یباال، ناففهرست 
ت یا ن موفقينج ساله است تا قار پتجربة کوتا   یبازنار یبرا یخوانفرابلکه ست ؛  ین (یشهر یعمران و بهساز

 .گردد شگریب
خادمات   یو توساعة کالباد  " از باال "رش اخگصاص سهم عادالنه منابش يپذ یدر پگفت توان  یم یانیبه ب

ج یبسا  مشاارکگیِ ناد  يجااد فرآ يالزم است به مرحلة ا ،ن مرحلهيتا ا کشور یررسمیغ یسکونگاا  یادر  ییماان
کاه   ی؛ مرحلاه ا وارد شد سکونگاا  یان ياجگماعات ساکن در ا یاقگصاد - یتوسعة اجگماع و "نیاز پائ "منابش 

 "یمحاور  -اجگمااع  "باه   "یمحاور   -پروژ  "جه حرکت از یو در نگ شهری خوب يیروامحک یردر گرو برقرا
11.است

  

 

 حکمروايي خوب براي ساماندهي پايدار -5
توساعة جواماش وارد مگاون     یحرکت به ساو  ست که به عنوان الزمةین یاديت زمدّ 12 "يیحکمروا"  ژوا

 یشود که بارا  یرا شامل م يیاز روش یا یعیوس ةگسگرد  ، مجموع ین واژ  در مفهوميا. شد  است  یصتخصّ
برناماه  . شاود  یبه کار گرفگاه ما   یعة مدنو جام ی، خصوصی، عمومیدولگ ییا ن بخشیامور مشگرک ماب ادار 

ادار   یبارا  یو ادار یاسا ی، سی، اقگصااد اعمال اقگادار : کند یمتعريف ن یرا چن يی، حکمروا13عمران ملل مگحد
را  یاجگمااع  یکرارچايکه حکومت با آنها انسجام و  يیر یاشامل ابزا - يیدر تمام سطو  قلمرو -امور کشور 

 ،14ن اعماال اقگادار  يا ( 1232 ،و دياران میدری) .دينما یم ن یمردم را تضم یدید و رفا  و بهاشت زندگ یج ميترو
و  یرسم یز نهادیایو ن یفرینا یق باوریا، سنت یايتواند داشگه باشد و درواقش، از طر یگوناگون م یو  یایش
ت يريو  ماد ی، شيیمسئله حکمروا ن سان،يبد. رسد یظهور م ةبه منصّ ین منابش یماانیبا یدف تأم یر رسمیغ

 .و رابطاة شاهروندان و حکومات کننادگان اسات     ( يیتر فضامات خردیا تقسي) ک کشور يمعه در و ادار  امور جا
(ESCAP, UNDP, ADB, 2007)  ج و باه  یبس یم برایابيه درشود ک یبر جسگه تر م ین مسئله ینااميت ایایم
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ر اسات کاه باه    یا فراگ یه و مشاارکگ يدو ساو  یاز به رابطه این ،15ین در سطح اجگماع محليکار گرفگن منابش نو
توساعه   ة، موجاب باه چرخا    يای ه باه حکمروا د و توجّيآ یبه دست نم "از باال" عمال اقگدار حکومتابا  يیتنها

 . خواید شد"نیازپائ "آوردن منابش

"حکمروائی شهری"نامه ريزی شهری از واژگان نوين در حیطه بر
16

بسیار اسگفاد  مای شاود کاه مفهاوم      
دارد و یمان گونه که گفگه شاد مجموعاة بخشاهای دولگای، خصوصای       17جامش تری نسبت به حکومت شهری

یات و جااری شادن اراد  ماديريت جمعای نازد       حقانوجامعة مدنی را در بر می گیرد و بر ایمیت نحو  مقبولیت،
دسگوری و از بااال  )در اين کاربرد، کمبود یای  رويکرد مگداول به مديريت شهری .  امی شهروندان اصرار داردتم

در شاهر نیاز باه     ن،يبناابرا  . نشانه گرفگه می شود( بودن بودن، صرفاً فن ساالرانه و حافظ ساخگار قدرت موجود
شادن   "خاوب " یبارا  يیار یاا یا و معرد یا گ ید قارار ما  یکأ، مورد ت"خوب" يیحکمروا یبرقرار طور مشخص

 :ن خصوص عبارتند از يدر ا یش مورد توافق یماانیکماب یاریایمع .شود یم در نظر گرفگه يیحکمروا
  ، یو اثار بخشا   يیکارآ - 2، يیت و پاسخاوی، شفافیقانونامند -4نه ، راساالمردم  یریم گیند تصميفارآ -1
18.ن سطح ممکنين تریپائ امور به یواگذار - 1 ، یرندگیگو دربر یريمشارکت پذ - 2انصاف و عدالت ،  -2

 

 ,.Garauo et al) .ساگه شاوند  يو نار یت مگقابل ، بررسا يو تقو ید در یمبسگايگفگه شد  با یاریایمجموعة مع

2005)   

و  یدر توانمناد سااز   یدیا کل یتواناد عاامل   یخاوب چاوناه ما    يای ن است که حکمروايحال بحث برسر ا
طاار   " ارتقااب گاردد باه ضارورت     یپاسخ به طور عمد  باز م. دشوکشور  یررسمیغ ییاسکونگاا   یساماندی
که وجاه مشخصاة آن را     ینيبه مرحلة نو یوازرت مسکن و شهرساز ةاين مرحل و اقداماتِ "یشاهر یباهساز

ش یبکماا  یاست و گذار از نقشِ ن سکونگاا يساکن درا یمحل در سطح اجگماعاتِ یمشارکگ یند یايفرآ یانداز
کاساگه   یمنفا  یاماد یاا  یاز پو شاد   ممکن  "یتوانمندساز"ن ارتباط است که يدر ا. یگیّبه حاکم یگر یتصدّ

  .خواید شد
 و  مگاداولِ یباا شا   یر رسام یا غ یساکونگاا  یاا  در  یاجگماع محلّا  ةتوسع یبرا یمنف یامد یایاز پ یبرخ
 :ر باشد يبه شر  ز تواند یم يیحکمروا

 در محاالت   یشاهر  یو بهباود خادمات رساان    یط کالباد یمح یهسازاز آثار ب ـ 19 یان سازیاع
 ی، بارا یبهسااز  یو  کنونیاز آنجا که در ش.ن و امالک استیش ارزش زمي، افزا یفرودست شهر

ت یارتقابوضاع  یژ  بارا يا باه و )  یالت به اعگباار یبه تسه یز دسگرسیو ن یاقگصاد یتوانمند ساز
ن يا ن اقشاار سااکن در ا  يشد  است ، کم درآمد تار در نظر گرفگه ن یجد یداتیتمه( مسکن خانوار
 یرو (شاگر یباا ارزش ب ) خود یبه فروش واحد مسکون یت اقگصادیبهبود و ضع یبرا سکونگاا  یا
 يای حکمروا .پا خوایناد کارد   دست و یاريد یر رسمیتر را در سکونگاا  غارزان  ینآورد  و مسک
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 یو تشاکل یاا   ین بخاش دولگا  یبا و شاراکت   20یگمااع جا اقگصادِ یل سازوکاریایخوب با تسه
ن و عادم  یساکن یمند  بهر یبرا یتواند کمک مؤثر یجاد صندوق اعگبارات خرد ، ميو ا 21یمحل

 .آنها باشد  يیجابجا

 " یالت خاارج یو وام و تساه  یعماوم / یبه منابش بخش دولگا  باتکا  ـ "یقيرمنابش تز یداريناپا 
ن یباه یما  .در نظر گرفگاه شاود   یدار و مکفيتواند پا یگسگرد  در سطح کشور نم ید  ايپد  یبرا
ن یناابش از پاائ  مج یبس ، شراکت ویاجگماع محل یتوانمند ساز یل شرط الزم برایز به دلیل و نیدل

خگه شدن یرانابا ب خوب ، يیحکمروا ین مورد در صورت برقراريد قرار گرفگه است که ایمورد تاک
 .منابش کمک خواید کرد یداريبه پا ،شانا ان گذاشگن منابشیدر م یمشارکگ نديساکنان در فرآ

 ن يا ، یماوار  ا  یرسام ریغ یدر سکونگاا  یاا  یطیمح یانجام بهساز یدر پ ـ 22اانيرا یسوار
ر یا ش اساکان غ يدر جهات افازا   یرلا ر قابال کنگ یوجود دارد که یجوم فرصت طلبانه و غ یناران
، منفعالناه  یررسام یغ یساکونگاا  یاا  دید که ساکنان  یرخ م ین اتفاق زمانيا. رخ دید یرسم
خاود ،  "حقوقِ"باشند و در مقابل  یبهساز یاز انجام طر  یا یافت کنند  کاال و خدمات ناشيدر
در  24، شاراکت از آن و مهمگار  23کن در صورت مشاارکت یل .نديو سهم خود را ادا ننما"تیمسئول"

 تِیلرش مسائو يذپا فرصات طلباناه و بادون     ییاا  یمناد   بهار  شاان از  يمحله، ا یامور بهساز
 . خوب دارد يیحکمراو یاز به برقراریکه ن یممانعت به عمل خوایند آورد ؛ امر یشهروند

 "یطا یمح یاقادامات بهسااز   یچه در طا نچنا ـ "یه اجگماعين سرمايازيجا یفرد يیسود جو، 
کاه از مشخصاه    یجمع یو یمبسگا یاریة یمی، روحنشود یاجگماع یداريپا یبرا یارزاست گیس
د و يا ب خوایاد د یآسا  اسات،  یرسام ریغ ییاا  اجگماعات ساکن در سکونگاا ه یل اولیتشک ییا
 یه اجگمااع يکایناد  از سارما   یالت محدود به رقابگیافت تسهيدر یان فقرزد  برااز ساکن ییاربس

اگر خاارج از محلاه ممکان    سود یبا باندیا یفرد ییا يی، سود جویدست خوایند زد و در موارد
 یو واگاذار  یاقدامات جمع ین ارتباط به سازوکاریاي، در ا"بخو" يیحکمروا. وند بخورندیاست پ

 ،یاراد  اجگمااع محلا   کارد و  کمک خواید يینون مند به یمرا  کنگرل و پاسخاوشفاف و قا ییا
 .خواید شد  یفرد ییا یسربازدارند  خود

 "ن مسائله  يا ا ساکونگاا  یاا  ناوناه  يا یدر تجارب بهسااز  ا"يیو مصرف گرا یگيیو یاخگاب دخو
باودن   یر شاهر یا و غ یکه انگ عقاب مانادگ   -ت يج یوير به تدریید  شد  است ساکنان فقمشا

د يبا.دیند یرا یدف قرار م یبه ظوایر مصرف زد  شهر یابیکنند و دسگ یم یرا نف -خورد  است 
ز يا نان گریمصارف شهرنشا   یدر الاو یراساسیی، تغیدار شهريپا ةم توسعيتوجه داشت که در پارادا

د سارانه پساماندیا و   یا اار ماواد و کاایش تول   يو د ی، انارژ ایش مصرف سرانه آبک. ر استيناپذ
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، ن نظار يا از ا (Meile et al., 2001). اسات  یدار شاهر يافت آنها ، از جمله ضرورت یا در توسعه پايباز
شان و يه ايپا یازیایدر جهت برآورد  شدن ن یمصرف ساکنان محالت فرودست شهر یالاو رییتغ
دار يا مصارف ناپا  یالااو  ر با یدف تکارار ییتغاين  لیکن نبايد؛ است یالم ضرورس یا جاد جامعهيا

 . سگه شود ينار یکم "اقشار با درآمد باال و صرفا

مگفااوت را   یآوردن به الاو یرو ظرفیتِ و  یجمع یط خود باوری، مح "خوب" يیروامحکبدين سان، 
بلکه  "یانگظام" نه با برخوردِ است که یگملمح یمنف یامد یایپ آنچه در باال اشار  شد،. کند یجاد ميا

 .شود يیتواند چار  جو یخوب م يیحکمروا در چارچوب "یاجگماع محل نگظامِا"با 

 

 دستورکار کنونيِ اولويّت: پايان سخن -6
ط يکشاور بنابرشارا   یر رسام یا غ یسکونگاا  یاا  یو ساماندی ین دسگور کار در امر توانمند سازيمهمگر 

 :شود یه میر توصيشر  ز تجارب بهو  یکنون

ر یو تادب ( ران يا ئات وز یو مصاوبة ی  یشنهاد ساند ملا  یمطابق با پ) یمنگخب محل یل شورایتشک .1
 . یر رسمیاسکان غ یدارا یشهریا یاسالم یر و مرتبط با شورایفراگ ینمودن ساز وکار

ر باا  در کاا  یت مشاارکگ يريبا اعمال سازوکار مد یر رسمیاسکان غ یژ  نواحيو یل شهرداریتشک .4
 .  یاجگماعات محل

ل شاراکت  یدر جهات تساه   یه کاال و خدمات عماوم يک سوين یدر تأم یبخش دولگ ةيرو تحولِ .2
 .  سکونگاا  یان يدرا یمحل یخدمات – یدیتول ییا یو تعاون یدولگ – یخصوص یبخش یا

افاق  در چارچوب ماذاکر  و تو  ین نواحيساکنان ا یت در سکونت برایامن نِیتأم یه یايشبرد رویپ .2
25.یازات خصوصیامگ یز از اعطایو پری یجمع ییا

 

در رابطاه باا اجگماعاات    ( میانجی -در چارچوب نقش تسهیلاری) و  کار مهندسان مشاوریرشییتغ .2
 . یمحل ییا یریروگیموجود با شراکت و ن یمانکاریپ محلّی اين نواحی و تکمیل نظام 

جااد اراد  یماه جانباه و    يا یابار  یعماوم /  یدر بخاش دولگا    ژيا گسگرد ، باه و  یفرینگ ساز .1
 .سکونگاا  یای غیررسمی یو ساماندی ینمند سازاتو یدر تحقق سند مل یفرادسگاای

باریم  "، "تيا جارم وجنا  ییاا  مکاان " دنِزیمچون اناگ  ) یمنسوخ مباحثِ ید از فرافکنيار بايد
ت یا واقع یتماام که خالف  (کاریفرینگ و ب یب یگیخود و سربار، جمع یب یمهاجرت یا ،"تیزنندگان امن

نماود و   ینهفگه است، خود دار یت یایدر اسگفاد  از قابل یت شهريريدبرخورد خالق مموجود و بازدارند  

 . بدل کرد فقرزده اجتماعِتوسعة  فرصتِ را به ع فقرتجمّ دِيتهد

 

                                                 
25

، ايجاد محیط امن و در نگیجه( Schilderman, 2004). منی استناشی از فقدان دسگرسی به منابش و شرايط نااَ ،یل فقدان ثروت و نبود درآمد باشدفقر بیش از آنکه به دل 
 (Devas et al., 2004)دادن به فقرا یمرا  باشند  "صدا"مروايی خوب و خدمات رسانی منصفانه از عوامل فقر زدايی تلقی می شوند؛ به ويژ  یناامی که آنها با برقراری حک
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