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  چکیده

ارد شده شهرهاي بسیاري از کشورهاي کمتر توسعه یافته با مشکل عمیق انطباق نیافتگی الگوهاي رفتاري و فن آوري و

هاي این انطباق نیافتگی، اغتشاش در ساختار فضایی و بروز پدیده باشند، از بازتابرهاي بیشتر توسعه یافته روبرو میاز کشو

هاي هدایت و کنترل هاي ساختار فضایی و مکانیزماسکان غیررسمی در این شهرها بوده است که به ویژه با توجه به ویژگی

  . اندگسترش قابل مالحظه اي مواجه بودههاي اخیر با رشد و شهري در آنها در سال

هاي اقتصادي به عنوان رسمی با هدف درك هر چه بیشتر تأثیر نابرابري هاي غیراز این روي رشد و گسترش سکونتگاه

قرار گرفته است ترین عامل شکل گیري طبقات اجتماعی در شهرها مورد بررسی ترین عوامل ایجاد آنها و نیز مهمیکی از مهم

ها و ارتقاي کیفیت زندگی در آنها و جلوگیري از تا بتوان با به کارگیري تمهیداتی مناسب به اهداف برابري، افزایش فرصت

  .هاي غیررسمی جدید دست یافترشد و ایجاد سکونتگاه

عوامل موثر در رشد و گسترش  این نوشتار در پی تأکید بر ضرورت توجه به نابرابریهاي اقتصادي شهرها به عنوان یکی از

سکونتگاههاي غیررسمی که نیازمند تحلیل، تفسیر و تبیین ساختار ویژه و علل پدیدار شدن نابرابري اقتصادي، بروز تهدیدها و 

هاي موجود در ساختار گیري از فرصتهاي غیررسمی و حضور و بهرهمشکالت ناشی از آن از جمله رشد و گسترش سکونتگاه

به ارائه راهبردهایی  باشد و نهایتاًنی و حتی بیرونی ناشی از آنها میها در راستاي تقلیل مشکالت اقتصادي دروگاهاین سکونت

ها و ارتقاي کیفیت ي این سکونتگاهمتوقف نمودن رشد و گسترش فزایندههاي اقتصادي شهر در جهت براي کاهش نابرابري

  .زندگی در آنها منتهی خواهد گردید

موارد مذکور از طریق بیان چارچوبهاي نظري، فنی و تجربی نابرابریهاي اقتصادي و سکونتگاههاي غیررسمی،  بازشناسی

هاي غیررسمی و ارائه راهبردهاي نهایی در قالب راهبردهاي هاي اقتصادي در رشد و گسترش سکونتگاهتبیین نقش نابرابري

  .گرفته استفعالیتی و راهبردهاي حوزه تصمیم گیري صورت  -اقتصادي

 هاي غیررسمی، اقتصاد شهرينابرابري اقتصادي، سکونتگاه: واژگان کلیدي
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  مقدمه

نماید که ساختار این مشکل زمانی بروز می. آیدریزي به شمار میهاي غیررسمی یک مشکل برنامهوجود سکونتگاه

هایی که نیاز بارز و آشکاري را پیدا کنند، تفاوتهاي برخی از نواحی یک شهر تفاوت...) اجتماعی، اقتصادي، کالبدي و(فضایی

، از ریزي متفاوتی داشته تا بتواند جوابگوي هدف واالي ایجاد عدالت فضایی در یک شهر باشدهاي برنامهبه تدوین راه حل

نکار ناپذیري بر هاي اقتصادي در بین نواحی یک شهر اشاره نمود که نقش اتوان به نابرابريها میجمله مهم ترین این تفاوت

  .خواهد داشت آنساختار فضایی 

ریزي داراي آن درك از کل سیستم شهر که او را قادر به تدوین و اخذ تصمیمات عاقالنه مسلماً هیچ فعالیت برنامه

   بین نواحی مختلف یک شهر و علل و عوامل بوجود آورنده هاي اقتصادي با این وجود آگاهی از تفاوت. یستبنماید، ن

       به شکل فضایی در یک چارچوب هدفمند صورت  ه به منظور مرتبط کردن عوامل اقتصاديک هاي غیررسمیسکونتگاه

  .یابدگیرد، ضرورت میمی

غیررسمی در هاي گیري سکونتگاههاي اقتصادي نقشی در رشد و شکلآیا نابرابريدر پاسخ به این سوال اساسی که 

ها را گیري این سکونتگاهها فرایند رشد و شکلتوان از طریق تعدیل این نابرابريچگونه می و باشندشهرهاي ایران دارا می

 هايهاي نظري نابرابري اقتصادي و سکونتگاهجستجوي جنبهکه همان هدف این نوشتار  تعدیل نموده و یا به تأخیر انداخت؟

هاي غیررسمی با اشاره سکونتگاه گیري و رشدشکلاي براي بررسی و تعیین عوامل موثر بر غیررسمی در شهرها به عنوان پایه

  .، مطرح خواهد گردیدویژه به مورد ایران است

هاي هاي خاص و تکامل سکونتگاهگیري، عملکرد، ویژگیآن است که دانش در مورد شکل مطالعهپشتوانه تفکر این 

هاي خود نظر سازد تا بر بازتاب تصمیمات و فعالیتگیرندگان شهري را قادر مییمسمی برنامه ریزان مربوطه و تصمغیرر

عملکردي یا اجتماعی انداخته و از سوي دیگر چارچوب الزم را براي طراحی راهبردهاي مختلف و گزینه براي هر یک از نواحی 

  .نمایددر شهرها فراهم 

هاي غیررسمی و انواع نابرابریهاي موجود در شهرها و مشکالت ونتگاهریزي در مورد سکمطالعه و برنامهاز این رو است که 

 و تهدیدهاي ناشی از آنها، به دستور کار مهم بسیاري از کشورهاي جهان و به ویژه کشورهاي کمتر توسعه یافته که  با پیشروي

گیري از بهره .اند، درآمده است رسمی روبرو هاي غیربه سوي نواحی پیرامونی و رشد و گسترش سکونتگاه گسترده شهرها

از  اي ارزشمندتواند گنجینهرهاي توسعه یافته از سوي دیگر میتجربیات مطالعاتی این کشورها از سویی و تجربیات کشو

هاي شهري را ارتقاي کیفی برنامه يبا شرایط محلی زمینه در صورت تطبیقریزان قرار دهد که تجربیات را در اختیار برنامه

  .آوردمی فراهم

  :به شرح زیر تشکیل یافته است مرحله سهمقاله حاضر از با تأکید بر موارد فوق ، 

  مقدمه  :مرحله اول

  :بدنه مقاله که شامل چهار بخش اصلی به شرح زیر می باشد :مرحله دوم

  هاي غیررسمیمطالعه مبانی نظري، فنی و تجربی سکونتگاه: هاي غیررسمی؛ شاملسکونتگاه: بخش اول 

  هاي اقتصاديهاي اقتصادي؛ شامل مبانی نظري، فنی و تجربی نابرابرينابرابري: بخش دوم

  هاي غیررسمیتبیین نقش نابرابري اقتصادي بر رشد و شکل گیري سکونتگاه: بخش سوم

  ارائه پیشنهادها: بخش چهارم 
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  جمع بندي و تبیین نتایج: مرحله سوم

  : روش تحقیق

مطالعات شهري به  فرآیندي که اخیراً در( ها استمقاله مبتنی بر فرآیند ترکیب روش روش تحقیق مورد استفاده در

وعات بر اساس این روش و به منظور شناخت ابعاد مختلف موض. هاي شهري مورد توجه قرار گرفته استریزيخصوص در برنامه

در و از این روي  .)کیفی ضروري است هاي کمی وو فنون مختلف تحقیق در قالب روش هامبناي تحقیق استفاده از روش

آوري و پردازش اطالعات و ارائه پیشنهادها بهره هاي متعددي در مراحل مختلف جمعي دستیابی به اهداف مقاله از روشراستا

  :گرفته شده است

. روشی که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته روش مشاهده اسنادي بوده است :آوري اطالعاتهاي جمعروش: الف

با استفاده از این روش کتب و مقاالت داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش جستجو و اطالعات مورد نیاز استخراج شـده  

  .ستاطالعات مربوط به چارچوب نظري، فنی و تجربی نیز بدین طریق به دست آمده ا. است

: اسناد کتبی مورد استفاده در مقاله عبارتنـد از . مشاهده اسنادي توسط دو گروه اسناد کتبی و اسناد تصویري انجام یافته است

  .نقشه ها و نمودارها: و اسناد تصویري عبارتند از... کتب و نشریات، مقاالت علمی، نشریات الکترونیکی، رساله ها و 

بر مبناي اطالعات به دست آمده از چارچوب هاي نظري، فنی و تجربی بـا   :عاتهاي پردازش و تحلیل اطال روش: ب

هاي هاي غیررسمی و نقش نابرابريسکونتگاهروش مناسب تحلیل ساختار فضایی و تصمیم گیري ، استفاده از مشاهده اسنادي

شده با توجه به نیـاز   اطالعات جمع آوريها و دادهدر این مرحله، .مشخص خواهد گردید هاگیري و رشد آناقتصادي در شکل

  . هاي توصیف تحلیلی و روش قیاسی تحلیل خواهند شدبندي و از طریق روشپژوهش طبقه

استنتاج اهداف از "ها و اطالعات، مشکالت موجود شناسایی شده و از روشبر مبناي تحلیل داده :روش ارائه راه حل: ج

   .ابی به این اهداف تدوین خواهند گردیداهداف تبیین و راهبردهاي دستی "مشکالت

وگیري از ایجـاد و گسـترش   هـاي اقتصـادي در راسـتاي جلـ    ارائه شده در برخورد با نـابرابري الزم به ذکر است که راهبردهاي 

هاي معرفی شده در مقاله در قالب دو دسته راهبردهاي پیشـنهادي سیسـتم   اي غیررسمی از طریق ترکیب رهیافتهسکونتگاه

  . باشندفعالیتی قابل تقسیم می –م گیري و راهبردهاي پیشنهادي سیستم فضایی تصمی

 غیررسمی هايسکونتگاه: بخش اول

  )هاي مرتبطشامل تعاریف، نظریه ها و رهیافت(چارچوب نظري. 1

  حاشیه نشینی و سکونتگاه غیررسمی تعاریف :الف

هاي اجتماعی و در نهایت انتقال شهرها و فقر شدید گروههاي فضایی موجود در ساختار تتفاو :1سکونتگاه غیررسمی

به شکلی ) به ویژه شهرهاي بزرگ(پدیده فقر روستایی به فقر شهري که موجب اسکان غیررسمی در درون یا مجاور شهرها 

 شوددگی مینازلی از کمیت و کیفیت زن مد و سطحآخودرو، فاقد مجوز ساختمان و برنامه شهرسازي با تجمعی از اقشار کم در

   )UNDP,1997(.مد استآاسکان غیررسمی در واقع بازتاب اصلی توزیع غیرعادالنه منابع قدرت، ثروت و در. )1381صرافی، (

گیرد که در کلیتی واحد به نوع و شیوه حیات جمعی از یعی از مصادیق مفهومی را دربر میي وسحاشیه، گستره :حاشیه

نشین، خود مفهوم حاشیه، خاستگاه معنایی و فلسفه ها و مختصات نواحی حاشیهبیان ویژگیدر . تماعی اشاره داردکنشگران اج

پرسش از ماهیت . ول نگشته استذنماید که تا کنون عنایت چندانی به آن مب، بیش از سایر موضوعات برجسته میوجودي آن

گردد که بدون شک وجود بهم وابسته رهنمون می ن دو مفهوموجودي حاشیه و تبار تاریخی آن، ما را به دیالکتیکی فضایی میا

فهومی فضایی است که وجود تر حاشیه شهر زمانی حامل مبه بیان صریح. یابدشروط بر وجود آن دیگري واقعیت میهر یک م

                                                        
1.Informal Settlement  
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ي یک متن شهري نیز مسلم و مطلق فرض گردد، چرا که مفهوم حاشیه در بنیان از تعریف مرزي مشخص بین متن فی نفسه

ها و به طور کلی جهان ها، دیدگاهگیرد و این مهم در مقیاسی بزرگتر ریشه در نگرشی شهر و فضاهاي پیرامونی نشأت میاصل

هاي سیاسی و رچوبهاي فلسفی خود هر یک از نظامبینی حاکم بر جوامع انسانی دارد که به تأسی از اصول موضوعی و چا

رسد که تعمق در تعاریف اما این گونه به نظر می. دهندیه و متن سوق میفی متفاوت از حاشجوامع بشري را به اداي تعری

براي اینکه تمام تعاریفی که ارائه شده از حاشیه در فرض وجود  ،ها نخواهد بودگوناگون حاشیه نیز روشنگر ماهیت وجودي آن

      همچنان مفهوم متن و حاشیه را برفضاهاي دوگانه و متقابل اشتراك مساعی دارند و با اندك اختالفی نسبت به یکدیگر، 

   .تابندمی

مندي از خدمات عمومی و اجتماعی و معه شهري از نظر درآمد و یا بهرهگروهی از افراد که در جا :حاشیه نشینی

 به عبارتی دیگر در فرایند اجتماعی. گویندکنند را حاشیه نشین میشهري در شرایط نامطلوب زندگی می تسهیالت زیربنایی

ه اقتصادي و هاي زیادي از مردم تهیدست و فقیر شهري، که در محدودپیدایش و رشد و توسعه پدیده حاشیه نشینی گروه

زندگی مردم شهر نشین  هاياند و در حاشیه فعالیتی جذب اقتصاد و اجتماع شهري نشدهباشند ولاجتماعی شهر ساکن می

  . اند را حاشیه نشین گویندقرار گرفته

حاشیه . گرددافراد به نواحی غیررسمی می نشینان در نظام اقتصادي و اجتماعی شهر موجب رانده شدن این حاشیه عدم جذب

  .)1381حاج یوسفی، (شونددي، اجتماعی و اقتصادي متمایز مینشینان شهري از ابعاد مختلف زندگی یعنی کالب

که همواره آکنده از دلهره و  –نگاه درون متنی و معناکاوانه به حاشیه و حاشیه نشینی و شیوه حیات حاشیه نشینان 

 - است... هاي اجتماعی وهاي شغلی، مهارتاضطراب دائمی، غرق در نا امیدي، عدم دسترسی یا عدم توانایی دسترسی به فرصت

نماید که حاشیه نشینی با هر تعریفی که به تصویر کشیده شود، در مجموع بیانگر شرایط، شیوه و ساختار میرا این مسأله 

توان اقتصادي الزم، نه قدرت و جرأت بازگشت به متن فرهنگی خود را دارند و نه  سطح نازلی اززندگی انسانهایی است که با 

  . توانایی جذب و پیوستن به فرامتن فرهنگی شهر را

  هاي غیررسمینظریه هاي مرتبط با رشد و شکل گیري سکونتگاه :ب

درباره پدیده حاشیه نشینی شهري هم نظریه پردازان مکتب لیبرالی و هم نظریه پردازان جامعه گرا و مکاتب وابستگی و 

هایی طور کلی، دیدگاهبه . اندماعی و فرهنگی این پدیده پرداختههاي اقتصادي، اجتغیره در چند دهه گذشته به تحلیل ریشه

توان در قالب سه دیدگاه کلی طبقه بندي جانب صاحب نظران عرضه شده را می را که در مورد پدیده حاشیه نشینی شهر از

  :کرد

هاي گوناگون چنین دیدگاهی نگرش. هاي لیبرالی شکل گرفته استاین دیدگاه برپایه نظریه :دیدگاه لیبرالی: نخست

توان ن شهري وابسته به مکتب لیبرال میسان، جامعه شناسان، اقتصاددانان و شهرسازان و برنامه ریزارا در آثار جمعیت شنا

لیل ریشه اي از مسأله به دست این دیدگاه لیبرالی با آن که به برخی از ابعاد پدیده حاشیه نشینی توجه دارد، اما تح. یافت

اندیشمندان لیبرالی تضادهاي ناشی از . ادي حاشیه نشینی تأکید داردهاي اجتماعی، کالبدي و اقتصدهد و بیشتر به جنبهنمی

گیرند و از زنجیره روابط نظام اقتصادي تنها بر ویژگی الگوي ابط متروپل و اقمار را دست کم میرشد نامتعادل اقتصادي و یا رو

اي در حال توسعه، عمدتاً برپایه شناخت تجزیه و تحلیل آنان از روابط اقتصادي کشوره. کننداقتصادي نامتعادل تکیه می رشد

عوامل درونی استوار است و از بیان برهم کنش عوامل برونی و درونی نظام اقتصادي و عملکرد روابط بین المللی اقتصادي 

 در فاصله وقوع دو جنگ جهانی و پس از آن تا به امروز،. کنندکشورهاي در حال توسعه، پرهیز می کشورهاي توسعه یافته بر

به عقیده اندیشمندان متعلق به این . ها جاري استهاي نئومالتوسیک جریان نیرومند فکري بر اساس نظریه مالتوس و دیدگاه

انجامد که از هاي اجتماعی مینحله فکري، فقر شدید گروه کثیري از افراد جامعه و پدیده حاشیه نشینی شهري به بروز آسیب

ا، قتل، جنایت و سایر مشکالت اجتماعی را برشمرد که کشورهاي در حال توسعه امروز هتوان انواع بزهکاريآن جمله می

اشیه نشینی کاري، فقر و حسبب بی ها،ه نئومالتوسیگااز دید. گرفتار آنهایند و همگی ناشی از رشد جمعیت این کشورها است
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بناي دیدگاه نئومالتوسی اندیشمندان غربی بر مگروهی از . هایی مانند آنها، جمعیت بیش از حد استو پدیده) زاغه نشینی(

دارند که نه تنها تراکم شدید جمعیت عامل اصلی فقر و عقب ماندگی کشورهاي در حال توسعه است، بلکه افزایش اظهار می

نشینی در این  هاي فقر و حاشیهد بخشیدن سطح زندگی و محور پدیدهدائمی جمعیت هر گونه تالشی را در جهت بهبو

   .)منبع همان(.کندکشورها بی حاصل می

توسعه اقتصادي  به طور کلی، تا این اواخر از دیدگاه اغلب اقتصاددانان لیبرال غرب، مهاجرت از روستا به شهر در فرایند

از بخش  به تدریجشد که مهاجرت داخلی، فرایند طبیعی است که نیروي کار اضافه د و تصور میآممطلوب به شمار می

ظر یند از نآکه این بر شدتصور می. صنعتی را تأمین کنندشوند تا نیروي کار مورد نیاز رشد و توسعه روستایی خارج می

کردند این تولید نهایی نه تنها مثبت، بلکه در نتیجه تراکم سرمایه و پیشرفت تکنولوژي به اجتماعی معین است زیرا فرض می

  .)1366تودارو، ( جا می شود در حال رشد است و جابهسرعت 

به این ترتیب، در چند دهه گذشته توجه اصلی اقتصاددانان و کارشناسان مسائل توسعه اقتصادي در کشورهاي در حال 

در واقع، . هایی معطوف بوده که نیروي کار آزاد کنند و جریان مهاجرت را تسهیل و شتاب بخشندتوسعه نیز بیشتر به سیاست

وري در بخش کشاورزي ارائه شده از این قرار بود که نیروي کار اضافه براي صنعتی شدن ه براي افزایش بهرهی از دالیلی کیک

اما نتیجه فرآیند مهاجرت و توسعه شهرنشینی شتابان و ناهمگون کالن شهرهاي کشورهاي در حال . آوردشهري فراهم می

با توجه به تجربه کشورهاي در حال توسعه کامالً روشن است که آهنگ  امروزه. توسعه، دیدگاه اقتصاددانان لیبرال را تغییر داد

هاي صنایع و خدمات دينمهاجرت از روستا به شهر، از آهنگ ایجاد مشاغل شهري فزونی یافته و تا حدود زیادي از توانم

مندان توسعه مهاجرت از روستا از دهه هفتاد به بعد، دیگر اقتصاددانان و اندیش. شهري در جذب موثر کارگران فراتر رفته است

امروزه مهاجرت . دانندال رشد شهرها براي نیروي کار نمیبه شهر را جریانی سازنده و ضروري براي حل مشکالت تقاضاي در ح

تشدید این عامل به . باید به عنوان یکی از عوامل اساسی تشدیدکننده پدیده همه جا حاضرکارگر اضافی شهري تلقی شود

ري بین مناطق شهري و روستایی هاي اقتصادي و ساختاشود که خود ناشی از فقدان تعادلي شهري منجر میمسائل بیکار

بروز شدید  دهد که تأثیر مهاجرت در جریان توسعه بسیار حادتر ازهاي آماري نشان مینتایج پژوهش .)منبع همان(است 

هاي عالوه بر دامن زدن به نابسامانی رویه از روستا به شهر،هاي بی آهنگ شتابان مهاجرت. کاري شهري استبیکاري و کم

  آورد و در واقع فقر روستایی به فقر شهري با کلیه نگی حاشیه نشینی شهري را پدید میاقتصادي، اجتماعی و فره

  . دهدهاي آن تغییر مکان میمحرومیت

اندیشمندان لیبرالی گروه دیگر متفکران از جمله  میالدي بر خالف 70و  60هاي در دهه :هاي غیرلیبرالیدیدگاه: دوم

نظریه پردازان مکتب وابستگی در آمریکاي التین کوندر فرانک، دوس سانتوس، فورتادو، مانویل کاستل و کسانی دیگر به طور 

     یرا معلول تسلط اقتصادي کشورهاي توسعه یافته کنون) کشورهاي وابسته( کلی عقب ماندگی کشورهاي در حال توسعه

دانند و به نظر آنها الگوي توسعه وابسته و برون زا و جریان صنعتی وابسته، شهرنشینی شتابان و ناهمگونی را به دنبال دارد می

گیرد و به دیده آنها ري جامعه شتاب میهاي ساختایابد و نابرابريمدها افزایش میآکه به موازات رشد نامتعادل، نابرابري در

هاي حاشیه توسعه وابسته عبارت است از پیدایش مشکالت طبقاتی میان شهر و روستا و در نتیجه ظهور گروهیند عملکرد برآ

وري کار پایین است و از سوي دیگر، بر اثر از یک سوي بازدهی تولیدي و بهره نشین شهري در این نوع فرایند صنعتی شدن،

توجهی شود که به میزان قابل زیرسلطه مستقیم سودي حاصل می هايتحقیق ارزش اضافی ناشی از تولید نیروي کار در کشور

کند که رشد اقتصادي این کشورها با کاهش شدید میانگین هاي بسیاري تأکید میبررسی. شوداز اقتصاد آن کشور خارج می

هاي اجتماعی را به گروهگذشته از مسأله فقر، تأثیر نظام اقتصادي وابسته در . مد همراه بوده استآمد اکثریت مردم کم درآدر

  :توان برشمردترتیب زیر می

عمیق تر شدن شکاف بین شهر و روستا، نابسامانی و ناپایداري اوضاع کشاورزي، مهاجرت شدید روستائیان به شهرها، به 

سعه، این وضعیت، معلول تقسیم کار جهانی است که بر اساس آن، کشورهاي در حال تو. ها و کالن شهرهامتروپلبه خصوص 

پیداست که در جریان . ها درآمدندرت واردکنندگان عمده این فراوردهکه زمانی تأمین کننده اصلی مواد غذایی بودند به صو

ن جهت در توانند در شهرها جذب اقتصاد شهري شوند، از ایدست مهاجر روستایی نمی هاي تهیمهاجرت به شهرها، این گروه
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به طور کلی، اندیشمندان . برنداي نمیاي رشد اقتصادي و صنعتی نیز بهرههیچ گونه مزای از کنند وحاشیه اقتصادي زندگی می

هاي درونی ساختار اقتصادي و اجتماعی و سیاسی کشورهاي در حال توسعه ی، توسعه نیافتگی را معلول ویژگیمکتب وابستگ

تاریخ کشورهاي پیشرفته متروپل پیوند داده و دانند که در طول یجه روابطی اقتصادي و سیاسی مینمی پندارند، بلکه نت

الگوي توسعه اقتصادي وابسته، با الگوي  )1388حاج یوسفی، (.توسعه دومی را به هزینه عقب ماندگی اولی فراهم آورده است

ام در و ادغداري که در آن بازارهاي وسیع تر بر افزایش مداوم تولید و مصرف انبوه شخصه کشورهاي توسعه یافته سرمایهم

یند مستقل توسعه، یعنی توسعه درون زا را آغاز آاند، کشورهاي توسعه نیافته قادر نیستند مسیر و فربازارهاي جهانی مبتنی

انجامد و به موازات تغییرات به قطبی شدن اقتصاد و جامعه می) برون زا( الگوي توسعه وابسته. کنند و به آن تحقق بخشند

هاي بنیان گیرد، مهاجرت، شکاف بین شهر و روستا فزونی مییابدها افزایش میگی، نابرابريساختاري در جهت تشدید وابست

هاي گیرند، جمعیتبا تراکم و تمرکز سرمایه پاي می شهرهاآید و کالند و شهرنشینی ناهمگون به وجود میگیرکن صورت می

، اجتماعی و فرهنگی رند که در کنار زندگی اقتصاديگیصورت جمعیت مواج و شناوري شکل میمهاجر روستایی در شهرها به 

  .)منبع همان( آورندمیهاي حاشیه نشینی را در شهرها پدید ترین آنها گروهکنند و تهی دستشهر زندگی می

و ظرفیت جذب مهاجران  صنعتی شدن شهرها و توانایی برداري کالسیک سرمایهپردازان مکتب وابستگی، به باور نظریه

یند سرمایه آداري و صنعتی شدن کشاورزي به مثابه جزئی از فرداشته و در آنجا روند رشد سرمایهتأکید روستایی تا حدودي 

، بسط متوازن و ناکافی اقتصادي )داري پیرامونیسرمایه(حال توسعه  بالعکس، در کشورهاي در. داري صورت می گرفته است

تا استوار بر نیروي بیشتر مبتنی بر سرمایه (و نوع این صنعت ) صنعت جایگزین واردات( گرد صنعتی شدنشهري و ماهیت فرا

نشینی یکی از پدیده حاشیه. در شهرها توأم شود شود که پدیده مهاجرت با ایجاد مسائل و مشکالت حادباعث می) کار

اي واقع اشتغال و محیط زندگی حاشیه حاشیه نشینی در. آیدپیرامونی به شمار میهاي مهاجرت کشورهاي یامدبارزترین پ

در . کندمناسب و حداقل در شهر تکافو نمی مهاجران روستایی در شهرهاست که هرگز دستمزد آنها براي تأمین یک زندگی

شهري جذب و  این مهاجران در جامعه. نشینی شهري، فرایند انتقال فقر و محرومیت روستاها به شهرهاستواقع، فرایند حاشیه

آنان بر روي زمین دیگران، با خودیاري و . کنندد ساختار سکونتی متعارف زندگی میاند و بر فضاهایی فاقادغام نشده

آورند که در عین حال مأمنی هم براي سایر مهاجران تازه وارد نامتعارف و محقر شهري را پدید میهاي خودسازي، سکونتگاه

  .آیدمار میبه ش

یابد و علی رغم اینکه امکانات رنشینی با آهنگ شتابانی گسترش میشه :هاي جامعه گرایان جدیددیدگاه: سوم

فراهم نیست، امکانات و تسهیالت زیربنایی و اجتماعی شهري نیز با ) مهاجران(هاي تازه وارد اشتغال مولد براي جمعیت

متعارف ناهاي محله، ها ی، اجتماعی و کالبدي سکونتگاهو بر اثر کمبود تسهیالت زیربنای بودهافزایش جمعیت شهرها متناسب ن

نحوي خودرو و خودساز به وجود  اي که از طریق مهاجران تازه وارد تهدیست برپا شده، بههاي حاشیهها و آلونکاز قبیل زاغه

اجتماعی و اقتصادي و هاي نشینی شهري را مولود نابرابريگرایان جدید، حاشیههاي جامعهطرفداران دیدگاه. آیندمی

گرایان جدید، حاشیه گرا و جامعهاز دیدگاه اندیشمندان مکتب جامعه. داندون و انتقال فقر روستا به شهر میشهرنشینی ناهمگ

هاي شهري کشورهاي در حال توسعه، ناشی از عملکرد روند طبیعی اي و فقیر در جامعههاي حاشیهنشینی و پیدایش گروه

داري، یعنی تمرکز و انباشت نین حاکم بر نظام اقتصادي سرمایهسرمایه است و پیامد قهري عملکرد قوا تضاد میان کار و

داري، ان تحوالت ناهماهنگ جامعه سرمایهاست و بنابراین، در جری سرمایه، رشد ناموزون اقتصادي و بروز تضادهاي اجتماعی

 . ینی در شهرهاي بزرگ اجتناب ناپذیر استبروز تضادها و مشکالت اجتماعی از جمله پیدایش حاشیه نش

  )ها و فنون و تجارب جهانی مرتبط با موضوعشامل روش(چارچوب فنی و تجربی . 2

  هاي غیررسمیهاي برخورد با سکونتگاهفنون و روش: الف

متفاوت  آنها هاي مختلفدر طول زمان و بر حسب موقعیت ي غیررسمیهاسکونتگاها هاي برخورد بها و رهیافتروش

رهیافتی که در حال . را شامل شده است... اي از اقدامات از تخریب و پاکسازي، بهسازي و که طیف گستردهبوده است به طوري
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باشد که در می 2ها به کار گرفته شده است رهیافت ارتقاي کیفیت محیطیحاضر در سطح جهان براي برخورد با این سکونتگاه

  :این رهیافت ارائه شده است هاياي از ویژگیزیر چکیده

. میالدي رهیافت ارتقاي کیفیت محیطی براي نواحی خودرو و غیررسمی به کار گرفته شده است 1980از اواخر دهه 

گیرد که با ازمانی و زیست محیطی را در بر میرهیافت ارتقاي کیفیت محیطی ساماندهی کالبدي، اجتماعی، اقتصادي، س

بانک جهانی، ( آیدجارت و مقامات محلی به اجرا درمیهاي جامع محلی، بخش تمحلی، گروههمکاري شهروندان به صورت 

  : اصول پایه این رهیافت عبارتند از ).1999

هاي بازار مسکن، زمین و تأسیسات اصالح مقررات و سیاست شامل :3گذارياصالحات بخشی در زمینه سیاست: الف

  .عوامل بازدارنده شتن از سر راه فقرا بردازیرساختی، موانع و 

هاي هاي مالی خصوصی به فعالیتوارد کردن سازمان :4هاي دولتیتأمین اعتبارات مالی با کمک بخش خصوصی و سازمان:ب

  .شودات مسکن، خدمات و توسعه تجاري میارتقاي کیفیت محیطی، باعث افزایش دسترسی تهدیستان به اعتبار

این امر باعث افزایش اشتغال، بازدهی تولید و سرمایه گذاري خصوصی در : کوچک مقیاسهاي اقتصادي حمایت از فعالیت: ج

  .شودشهري میستان یدمیان ته

هاي محلی باعث افزایش هاي شهروندي و دولتهاي سازمانی گروهاقداماتی در جهت تقویت توانایی: تقویت سرمایه اجتماعی: د

  .هاي غیررسمی خواهد شدمشکالت سکونتگاهدسترسی به اطالعات و رهنمودهایی براي حل 

هاي رهیافت ارتقاي کیفیت محیطی مشارکت جامعه محلی است و این کار با توسعه ترین پایهیکی از اصلی 5:توانمندسازي: ه

در واقع به . توانمندسازي ساکنین نواحی غیررسمی قابل دستیابی است بااجتماعات محلی انجام پذیر است که این توسعه 

حل  اي نگرش تخریب و پاکسازي، محیطی توانمند با استفاده از منابع تحت مالکیت ساکنین نواحی غیررسمی برايج

  .شودمشکالت این نواحی ایجاد می

هاي عمومی، از دیگر اقدامات در راستاي کاهش مشکالت نواحی غیررسمی ایجاد زمینه الزم اشتغال در فعالیت: سایر موارد :و

  .)1380شیخی، (توان نام برد هاي کارآموزي و آموزشی را میهاي بهداشتی و فرصتارتقاي مراقبت

  نابرابري اقتصادي: بخش دوم

  )شامل تعاریف، نظریه ها و رهیافتهاي مرتبط(چارچوب نظري. 1

  تعاریف: الف

زندگی آنها، خاصه برحقوق، ي میان افراد وجود دارد و بر نحوه کنند کههایی اطالق مینابرابري را به طور کلی به تفاوت

از  ،هاها و پاداشها، پایگاهرتبه ها ،تفاوت در تعریف نابرابري، .ها و امتیازاتی که از آن برخوردارند، تاثیر داردها، پاداشفرصت

ز مسائل ها است که منتج اگیري آن مدنظرند، نابرابري اقتصادي یکی از انواع نابرابريند که در اندازهمفاهیم اساسی هست

  . شودبوجود آورده می... ست اقتصادي و اقتصادي من جمله نابرابري در توزیع درآمدها، مقررات نادر

  6نظریه ها و رهیافتهاي مرتبط با نابرابري اقتصادي: ب

به دلیل ارتباط (توانضاهاي سکونتی در متون علمی را میاقتصادي در شهرها و ف هاينظریات مرتبط با نابرابري

اجتماعی مورد بررسی قرار داد که در یک  -تحت عنوان نظریات نابرابري اقتصادي ) ناگسستنی شرایط اجتماعی و اقتصادي

  :باشندبه دو دسته نظریات قابل تقسیم میدسته بندي کلی 

ضروري و ویژگی  تناب ناپذیر،را اج اقتصادي -نابرابري اجتماعی گرایی موسوم است،ي کارکردي نخست که به نظریهتهدس

اي بدون وجود هیچ نوع نابرابري رتبه و سازد که هیچ جامعهاین فرض را مطرح می کند و به طور ضمنی،تمام جوامع تلقی می

                                                        
   Upgrading. ٢   

 ٣. Sectoral Reform   
٤.Finance    

٥.Enabling    
Economic Inequality.6   
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 ها و کماهمیت زیاد برخی پایگاه مبتنی بر عواملی چون ایجاد انگیره، ،دالیل کارکردي نابرابري .م بیاوردتواند دواپاداش نمی

      هاي مربوط به قدرت و امتیاز را در تفسیر دیدگاه ،ي دوم نظریاتدسته .ها هستندگاهاسب براي این پاینیابی افراد م

و پارکسین  لنسکی هاي عالمانی چون مارکس،دیدگاه ،ي قدرتدر قالب نظریه .کنندحاظ میاقتصادي ل -هاي اجتماعینابرابري

و عوامل  ساختهها و طبقات را به نقش متفاوت آنها در نظام تولیدي منتسب اساسی بین گروهتمایز باشند که قابل بررسی می

  .)1376افروغ، (نموده اند تفسیر  هاایجاد نابرابريمتغیري غیر از عوامل اقتصادي را از عوامل موثر بر 

  )ها و فنون و تجارب جهانی مرتبط با موضوعشامل روش(چارچوب فنی و تجربی . 2

  هاي اندازه گیري نابرابري اقتصاديمعیارها و روش: الف

این . هاي وارد و مورد قبول عامی براي سنجش نابرابري وجود نداردن است که معیارها و روشآي مهم در اینجا نکته

ود و تا حد شمربوط می ،روندتعریف به کار میها و ماهیت متغیرهایی که در ها و پاداشوع تفاوتنموضوع تا حد زیادي به 

دو دسته ارزیابی قابل تشخیص  ،در حالت کلی .کندها ارتباط پیدا میها و پاداشمنزلت ها،ها از پایگاهزیادي به نوع ارزیابی

  : هستند

  .شود ها مربوط میهاي کیفی و ارزیابی ذهنی افراد از موقعیتارزیابی کیفی که بیشتر به متغیر )الف

  .شودهاي قابل اندازه گیري محدود میمتغیرارزیابی کمی که به  )ب

  :ارزیابی کیفی) الف

 چندان موفقیت آمیز نبوده شناسان به منظور ارائه مدل مطلوبی براي ارزیابی موقعیت اجتماعی کلی،تاکنون تالش جامعه

گیرند و مورد توجه قرار میبه صورت تلفیقی . . . میزان تحصیالت و  درآمد، ي شغل،معیارهاي جداگانه ،هادر قضاوت. است

ولی نه تحقیقات نظري و نه تحقیقات  هاي جزئی درمورد افراد استها در مورد یک شخص ، مجموع تجمعی از قضاوتارزیابی

  .هیچ کدام به طور دقیق قادر به تعیین سهم عوامل گوناگون نیستند کاربردي ،

  بندي معیارها رتبه گیرد،ي افراد یک جامعه صورت میبهه به منظور بررسی قشربندي و رتهاي اجتماعی کدر بررسی

معرف نظام قشربندي  بندي معرف جایگاه افراد در مراتب طبقاتی جامعه و در مجموع،شوند و تلفیقی از مجموع این رتبهمی

مصاحبه و  نامه، پرسش :بیلقهاي متداول در تحقیقات اجتماعی از ها متون و روشدر این گونه بررسی .جامعه خواهد بود

هاي کیفی و هم ست بر ارزیابی فرد از موقعیت دیگران و هم دیگران از موقعیت فرد در مورد متغیرابندي که هم مبتنی مقوله

 .گیرندبندي متغیرهاي کمی، مورد مطالعه قرار میمبتنی است بر رتبه

  مقیاس هاي نابرابري: ارزیابی کمی) ب 

به  گیري هستند ،متغیرهایی که کمی و قابل اندازه گیري نابرابري در موردرا براي اندازهها محققان طیف وسیعی از سنجه

  :شودهاي متداول اشاره مید؛ که در اینجا به برخی از مقیاسکار برده ان

شان، درمواردي که متعدد را با توجه به همگنی نسبی هايب توزیع، سنجه تغییر است که گروهضری: ضریب توزیع  -1

شود گمراه کننده است که قدرمطلق انحراف گفته می معموالً. دهدمیانگینی خیلی متفاوت دارند، مورد مقایسه قرار می

 .شودمعیارها را مقایسه کنیم که براساس رشد میانگین حسابی  و انحراف مربع از میانگین تعریف می

را ... ي توزیع درآمد، تولید، ثروت و که نحوهص هاي بسیار متداولی است ها از شاختوزیع دهک :ها توزیع دهک -2

درصد جمعیت را ده شوند، بنابراین هرگروه کل جمعیت مورد مطالعه به دو گروه تقسیم می در این روش، .دهدنشان می

براي سهولت  معموالً .شونددرصد فاصله و شکاف رتبه بندي میده شود که براساس فقیرترین و غنی ترین، با شامل می

تحلیل و مقایسه و هم چنین داشتن تصویري واضح از ساختار قشربندي و نابرابري توزیع درآمد، جمعیت یک کشور را به 

درصد فقیرترین  چهلدرصد دارندگان درآمد متوسط و چهل  درصد ثروتمند ترین بخش جمعیت، بیستگروه شامل  سه

 .شوندبخش جمعیت تقسیم می

  :منحنی لورنز  -3
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ها، نه برحسب دهد و بر اساس توزیع دهکنی لورنز به صورت ترسیمی ، توزیع برابري یا نابرابري را نشان میمنح

( محور عمودي نیز درصد کل . شود، بلکه بر حسب درصدهاي تجمعی روي محور افقی ترسیم می)مثال درآمد(قدرمطلق 

گذرد ، به خط برابري خطی که از مبداء مختصات می. دشوي هرگروه دریافت میدهد که به وسیلهرا نشان می) درآمد 

 .معروف است

  :ضریب جینی -4

ي دقیق وضعیت از جهتی حل کرده ولی براي محاسبهها و منحنی لورنز مشکل توزیع را با وجود اینکه توزیع دهک

یعنی  ،ماردان ایتالیایینام آاین نسبت به . ه این منظور ضریب جینی پیشنهاد شده استب توزیع، به ارقام مطلقی نیاز است

، داینیگر (.شودآن را تدوین کرد، نسبت تراکم جینی یا به طور ساده تر ضریب جینی نامیده می1912جینی که در سال 

1380(. 

  هاي برخورد با نابرابري اقتصاديفنون و روش: ب

مطرح  "رشد به نفع فقیر"عنوان در مطالعات اخیر بحثی تحت هاي اقتصادي تاي جلوگیري و کاهش نابرابريدر راس

رشد به نفع فقیر اشاره به آن رشد اقتصادي  .گیرددر نظر می فقر و نابرابري را تواماً شده است که ارتباط بین سه عنصر رشد ،

لی منجر وضعیت نابرابري درآمدي آنها نیز بهبود یافته و به طور ک شوند،دارد که عالوه بر آنکه فقرا از منفعت آن بهره مند می

ن مفهوم تالش هایی را انجام تعدادي از پژوهشگران براي تعریف و اندازه گیري ای اخیراً .به بهبود شرایط اقتصادي آنها شود

 .اشاره کرد 9و سان 8روالیون و چن ، 7توان به کاکوانی و پرنیاي آنها میاند که از جملهداده

  :تعریف رشد به نفع فقیر

در  .هاي زیادي براي تعریف رشد به نفع فقیر شده است که حاصل آن دو تعریف متفاوت استهاي اخیر تالشدر سال

براساس ). 2004، 11و راوالیون 2003، 10راوالیون و چن( دهدفقیر رشدي است که فقر را کاهش میرشد به نفع  ،تعریف اول

در این حالت هرچند فقر  .یر خواهد بودبه نفع فق این تعریف اگر رشد فقر را کاهش دهد ، هرچقدر هم که اندك باشد،

داند که منافع آن رشد به نفع فقیر را رشدي می تعریف دیگر،. تواند افزایش پیدا کندکند اما نابرابري میافزایش پیدا نمی

نی به نفع ن حالت رشد زمادر ای .این تعریف به تغییر در جریان رشد توجه دارد .بیش از افراد غیر فقیر نصیب افراد فقیر شود

هم فقر و هم نابرابري را کاهش  ،در صورتی که رشد .فقیر افزایش یابد باشد که درآمد افراد فقیر بیش از افراد غیرفقیر می

گیري رشد به نفع فقیر وجود دارد که تعریف براي اندازه دستهدو توضیحات فوق با توجه به  .دهد به نفع فقیر خواهد بود

  ). 2003، 12کاکوانی و همکاران(و تعریف مطلق تند از تعریف نسبی رعبا

بر  .شودفقیر مقایسه می رات درآمد افراد غیریتغییرات درآمد افراد فقیر با تغی ،از رشد به نفع فقیر در تعریف نسبی

به  فقیر؛شود تا افراد غیر متوجه افراد فقیر می ررشد به نفع فقیر عبارت است از رشدي که منافع آن بیشت ،اساس این تعریف

در صورتی که نفع مطلق  ،در تعریف مطلق .بخشدیز به طور نسبی بهبود میناین معنی که رشد ضمن کاهش فقر، نابرابري را 

در  .مطلق خواهد بود رشد به نفع فقیر ، شود بیشتر از نفع مطلق رشد افراد غیرفقیر باشد ،رشدي که نصیب افراد فقیر می

  .توان پی برد که آیا رشد به نفع فقرا بوده است یا خیرنرخ رشد فقر و الگوي توزیعی آن می این حالت تنها با استفاده از

شاخص  توان به شاخص آنتروپی تعمیم یافته،ناسایی هستند که از جمله آنها میهایی نیز قابل شدر این زمینه شاخص

علت تفاوت در حساسیت آنها به درآمدهاي نواحی  که به شاخص نابرابري اتیکسنون و ضریب جینی اشاره نمود نابرابري تایل،

  . هاي مختلفی رتبه بندي کنندهاي درآمدي یکسان را به صورتدرآمدي ممکن است یک سري از توزیعمختلف توزیع هاي 
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  پیامدهاي منتج از نابرابري اقتصادي : ج

. گردید که افزایش نابرابري اقتصادي به افزایش جدایی فضایی منجر خواهد دهندرا به دست میاین نتیجه مباحث نظري 

ز به ي خود منجر به نابرابري در شرایط تحصیلی و آموزش خواهد شد و خود نیهاي اقتصادي به نوبهزیرا که افزایش نابرابري

هاي بسیار عمده د، از این روي یکی از پیامدهاي آتی منتهی خواهد گردیها در گذر زمان و در نسلتشدید و تداوم این نابرابري

هاي غیررسمی نیز خود به عنوان یکی از پیامدهاي باشد، سکونتگاهاقتصادي ایجاد نابرابري فضایی میهاي ناشی از نابرابري

  .شونددر سطح شهرها محسوب می) ري فضایینابراب( ایجاد این نوع نابرابریها

اجتماعی، (نماید که ساختار فضاییاین مشکل زمانی بروز می. آیدریزي به شمار میهیک مشکل برنامخود فضایی  نابرابري

       هایی که نیاز به تدوین هاي بارز و آشکاري باشند، تفاوتنواحی مختلف یک شهر داراي تفاوت...) اقتصادي و کالبدي و 

در یک شهر باشد  برابريگوي هدف واالي ایجاد ریزي متفاوتی در مورد نواحی مختلف داشته و جوابهاي برنامهحل راه

هاي مختلف جمعیتی صفت بارز شهرهاي تمام جوامع، چه بیشتر و گروه نابرابري و جدایی فضایی عدر واق .)1381دانشپور، (

مشکالت براي بسیاري از شهرها این جدایی، اگر نه پدید آورنده، بلکه تشدید کننده برخی از . چه کمتر توسعه یافته است

  .)منبع همان( می باشد اقتصادي - اجتماعی

به  آیدمیبوجود  )و سایر عوامل( نابرابري اقتصاديبر اثر که نابرابري فضایی در سطح شهرها الزم به توضیح است که 

 دوم نواحی سکونتگاه غیر دستهنواحی دچار افت شهري و دسته اول  :گرددمیمنجر  نواحی شهريگیري دو دسته رشد و شکل

حیه مذکور در سطح هاي مشترك هر دو ناص هاي کیفیت زندگی از جمله ویژگیباشد که پایین بودن سطح شاخمیرسمی 

             .شودشهرها محسوب می

به تحریک  کههاي فضایی در حقیقت نه به خواست خود، بلها و نابرابرينشینان در نتیجه وجود عدم تعادلحاشیهدر واقع 

زمان تحقق نسبی آرمان عدالت فضایی تا اند و این شکل از سکونت و استقرار جمعیتی هشرایط حاد زندگی به حاشیه رانده شد

تغییر نوع، نحوه و منظر نگرش به حاشیه نشینی است که همین امر در  عدالت فضایی نیز مستلزمتحقق . تداوم خواهد یافت

  .)1382پیران، ( دهدرا تحت تأثیر قرار میهاي ساماندهی حاشیه ها، راهبردها و استراتژينهایت چارچوب اصلی سیاستگذاري

  هاي غیررسمیتبیین نقش نابرابري اقتصادي بر رشد و شکل گیري سکونتگاه: بخش سوم

  آنهاگیري شهر بر رشد و شکل يتأثیر نابرابري اقتصادهاي غیررسمی و معرفی ساختار اقتصادي سکونتگاه: الف

آثار مخرب بسیار  که این خود .درآمد است خانوارها ،) نابرابري اقتصادي( یکی از عوامل اصلی جدایی گزینی اقتصادي

ي مشخص و رابطه .نابرابري درآمدي منجر به تمرکز فضایی فقر خواهد شد. هاي آتی به همراه خواهد داشتزیادي براي نسل

اي که افراد محروم تمایل به زندگی به دور به گونه .فضایی نواحی مسکونی وجود داردواضحی بین نابرابري درآمدي و جدایی 

   ). 2008کیم، (ا هزینه هاي مسکن پایین تر دارند از سایر جامعه داشته و تمایل به سکونت در نواحی ب

که عالوه بر شوند، ها دلیل که مهمترین آنها اشتغال است ، جمعیت انبوهی به سمت شهرهاي بزرگ سرازیر میبه ده

ها با ي اینباشد که همهند شغل، مسکن و تسهیالت زندگی مینیازم انبوه این جمعیت .این شهرها خواهد بودرشد طبیعی 

هاي خانوار حذف کنند، از اجاره بهاي مسکن را از سبد هزینهکنند لذا همه تالش می. مستقیمی دارند يي درآمد رابطهمسئله

تهیدستان خود آورد و و مسکن سر برمیسمی زمین و مسکن قادر به پاسخ گویی نیست، بازار غیررسمی زمین که بازار ر جاآن

  .)1382پیران، ( کنندریزي میبراي سرپناه برنامه

هاي رسمی درون هاي اخیر، افزایش خانوارهایی است که از سکونتگاهترین اتفاقات دههیکی از مهماز سوي دیگر 

ترین دالیل این امر مشکالت اقتصادي خانوارهاي شهري از مهم. کنندهاي غیررسمی نقل مکان میسکونتگاه شهرهاي بزرگ به

گذاري و کسب درآمد براي هزینه ست آوردن مبالغی به منظور سرمایهیک سو و تمایل برخی دیگر از شهرنشینان براي بد

دهند از مناطق رسمی درون شهري ترجیح می) اجاره بها(مسکن رسمی  يبراي حذف هزینه گروهی نیز. کردن ماهیانه است
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اینان با باال . ندامعموالً مالک واحدهایی کوچک درون بافت رسمی شهر عده اي از این افراد. به اجتماعات آلونکی روي آورند

ت قیمت و تفاودهند آن را بفروشند و مسکنی دراجتماعات آلونکی خریداري کنند تن قیمت ملک مسکونی خود ترجیح میرف

 .)منبع همان( کنندگذاري دو ملک را به نوعی سرمایه

هاي غیر آن است که ساکنان سکونتگاه و تصور اشتباهی وجود داردنیز  رسمی هاي غیردر زمینه نوع اشتغال سکونتگاه

رین گروهی بیشتها چنین اند؛ درست است که تا مدتشهري )غیررسمی( رسمی همه مهاجر روستایی با مشاغل پارازیت

   نشینان نیز به دالیل گوناگون از درون شهر به اجتماعات آلونکی لیکن بسیاري از شهر اند،ساکنان اجتماعات آلونکی بوده

ن رفتگرا اند؛ به عنوان مثال در پیدایش بسیاري از اجتماعات آلونکی تهران ،که داراي مشاغل رسمی دولتی بوده اندرفته

که از بزرگترین مناطق غیررسمی کشور است، به  نیز ي پیدایش زورآباد کرجنطفه. اندعمده داشته شهرداري تهران نقشی

هاي مربوط به سرپناه از سبد هزینه در راستاي کاهش هزینه که دست کارگران کارخانه هاي جدیداالحداث  مونتاژ بوده است

جزء بخش  آن زمان و هر زمان دیگري در جدید االحداث يکته قابل تأمل آن است که کارخانهن. خانوار صورت گرفته است

  .   )منبع همان( آیدمدرن اقتصاد به حساب می

  هاي غیررسمی نابرابري اقتصادي درون سکونتگاه: ب

ها دیگر از یک قشر که ساکنان این سکونتگاهبه طوري .تنوع بافت قشربندي درونی آنهاست از تحوالت مناطق غیررسمی،

باشند، همانطور که در مباحث پیشین میزان درآمد و نوع اشتغال خود می، حصیالتهایی در زمینه سطح تاي تفاوتنبوده و دار

ونت در این مناطق به سکباشند و به دالیلی که ذکر آن رفت نان این مناطق داراي شغل رسمی میاشاره گردید تعدادي از ساک

ابریهاي اقتصادي در ها متفاوت بوده و خود نشان از وجود نابراین سکونتگاه، سطح درآمدها در میان ساکنین اندروي آورده

و بیشتر  بودههاي غیررسمی کمتر کسی به فکر تخریب سکونتگاه اکنون؛ موارد مذکور موجب شده است تا باشددرون آنها می

معلولی بیش به  ها صرفاًاینتري است و لذا اعات آلونکی محصول رخدادهاي کالنکه اجتموند شمسئوالن محلی متوجه 

یا اینکه از  کمرنگ شده واجتماعات آلونکی تا حد زیادي تخریب  تفکرلذا  ،ي استمشکل کار از جاي دیگر .آیندحساب نمی

  . جانشین آن شده است در برخوردبلکه عقالنیت میان رفته، 

  )موجود هايتشدید نابرابري(هاي غیررسمی بر اقتصاد شهر پیامدهاي سکونتگاه: ج

هاي غیررسمی برقرار نمود به این گیري سکونتگاههاي اقتصادي و رشد و شکلسویه بین نابرابري اي دوتوان رابطهمی

ا خواهد گردید، رشد این ههاتسریع رشد این سکونتگهاي اقتصادي عامل صورت که همانطور که مطرح گردید تشدید نابرابري

سازي و هایی که به شهر وارد خواهند نمود از جمله هزینه تأمین تسهیالت شهري، بهها نیز با توجه به هزینهسکونتگاه

هر منجر گردید هاي اقتصادي در شتواند به افزایش نابرابريزینه جلوگیري از گسترش آنها میها و هساماندهی این سکونتگاه

  .موثر در عمران شهر من جمله ایجاد اشتغال را کاهش خواهد داد هايزمینهگذاري در سایر زیرا امکان سرمایه

  هاي غیررسمی در ایران مشکالت برنامه ریزي سکونتگاه: د

ها شده است دستیابی به موفقیت در این برنامههاي غیررسمی ایران را که موجب عدم ریزي در سکونتگاهمشکالت برنامه

عدم وجود دیدگاه فضایی در و  گیريمشکالت مربوط به نظام تصمیم: از عبارتند توان در سه دسته کلی مطرح کرد کهرا می

 .برخورد با این نواحی

شهرها از یک سو و استیالي هاي تک بعدي به ساماندهی حاشیه کالنحاکمیت نگرش :گیرينظام تصمیممشکالت 

نظام تصمیم گیري  که و فیزیکی از دیگر سو تفکرات فنی و ابزاري متخصصین شهرسازي و معماري با محوریت مباحث کالبدي

گذاري را تحت تأثیر قرار داده و در راستاي دستیابی به ساماندهی حاشیه، قوانین و مقررات اجرایی را صرفاً در چارچوب و قانون

... شهر و  قوانین مربوط به ساخت و سازهاي غیرمجاز، قانون ممنوعیت تغییر کاربرد اراضی، قوانین جدید حریم و محدوده

  . محدود کرده است
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هاي علمی و مدیریتی تعداد این در حالی است که حاشیه نشینی با ابعاد گسترده، همه جانبه و فراگیر خود نیازمند نگرش

ریزان شهري در بخش کوچکی از منظومه مدیریتی حاشیه دید فن محورانه و کالبدي برنامه زیادي از گرایشات علمی است و

لیکن ساماندهی شرایط نابسامان حاشیه به مثابه بخش قابل توجهی از جامعه انسانی،  به عزم و . ز اهمیت استمد و حائآکار

  . اراده ملی، دیدگاهی همسونگر، باوري عمومی و بسیجی همگانی نیازمند است

 غیررسمیهاي سکونتگاهمعضل دیگر در زمینه ساماندهی  :13در برخورد با این نواحی عدم وجود دیدگاه فضایی

این انتقاد در مقیاسی محدودتر بر خود اصطالح حاشیه نشینی . تأکید بر ابعاد کالبدي و در نتیجه غفلت از ابعاد دیگر آن است

که همان     سازد، در حالیج از محدوده را بر ذهن متبادر میفضایی برون شهري و خار بی درنگنیز وارد است ، چرا که 

تواند متضمن و صرف سکونت در پیرامون شهر نمی خورددر درون بافت شهري نیز به چشم می هاي پیرامون شهرها،ویژگی

  . حاشیه نشینی باشد

. است آنهاهاي غیررسمی همگام با فرایند تثبیت موقعیت سازي بافت سکونتگاهتوان به آن اشاره کرد، بهنکته دیگر که می

در چنین شرایطی با افزودن یک یا دو اتاق، . یابدسازي افزایش میتمایل به بهرود و ت موقعیت، قیمت سکونتگاه باال میبا تثبی

از جمله رخدادهاي دیگر اجتماعات آلونکی این است که با . روددر اجتماعات آلونکی نیز باال می میزان مسکن استیجاري

اند که ملک خود را می فروشند و به مالکانگروه اول . شوندسمی، دو گروه دچار تحرك مکانی میهاي غیررتثبیت سکونتگاه

در واقع با . کنندشوند، اقدام مییج به سکونتگاه غیررسمی تبدیل میهایی که به تدرپا کردن مسکن خودساخته در محدودهبر

ل اند که از محترمستأجران اجتماعات آلونکی قدیمی گروه دوم،. شودهاي غیررسمی جدیدي ساخته میاین عمل سکونتگاه

       آورند و یا به خرید آن اقدام هاي در حال ساخت به دست میشوند یا مسکن ارزانتري در آلونکسکونت خود خارج می

  . کنندمی

   ارائه راهبردهاي پیشنهادي: بخش چهارم

این سو و ساماندهی وضعیت نابسامان  از یک هاي غیررسمیسکونتگاههم اکنون جلوگیري از گسترش روزافزون 

طلبد که در حل معضالت و مشکالت حاشیه نشینان جامعه، ی واقع بین، ژرف نگر و فراگیر میاز سوي دیگر، نگاه هاسکونتگاه

ملی را نیز نظري  فراهاي ملی و اي بطور همزمان مقیاسنطقههاي صرف مقطعی، محلی و مبه جاي محصور ماندن در مقیاس

عدیل فکري و فلسفی نظام مدیریت ساماندهی حاشیه عنوان عدالت فضایی به خود لزوم تعمیق بیافکند، از این روي است که 

ي ساماندهی زمینههاي تمایزگذار پیشین هنوز توفیق چندانی در گرفته که به ویژه در کشور خودمان تا کنون مبتنی بر نگرش

هنوز هم حاشیه همان حاشیه قبلی منتهی ها و منابع انسانی بسیار، است و با گذشت زمان و صرف هزینه حاشیه حاصل نیامده

  .تر استتر و شرایط نابسامانمروي گستردهبا وسعت و قل

 اتوان بچگونه میاقتصادي هاي ريشود آن است که با توجه به توضیحات فوق و تأثیر نابرابسوالی که در اینجا مطرح می

هاي موجود هاي جدید، رشد و گسترش سکونتگاهایجاد سکونتگاه ها در شهرها مبارزه نمود تا عالوه بر جلوگیري ازاین نابرابري

هاي اقتصادي براي جلوگیري از رشد و رویارویی با نابرابريریزي برنامهنیز تا حدودي تحت کنترل آید؟ در پاسخ باید گفت که 

تواند زمینه ساز رفع میماهنگی و یکپارچگی سطوح مذکور باید در دو سطح انجام گیرد، ه هاي غیررسمیگسترش سکونتگاه

  :این دو سطح عبارتند از  ،رسمی باشد غیرهاي مشکالت مربوط به سکونتگاه

هایی اتخاذ شوند که اصول عدالت فضایی باید سیاستدر این سطح ): اي و شهريشامل سطوح ملی، منطقه ( سطح کالن - الف

فقیر در اختیار  ر را کاهش دهد و منافع آن بیش از افراد غیردر آنها در نظر گرفته شده و رشد به نفع فقیر یعنی رشدي که فق

افراد فقیر قرار گیرد به عنوان عاملی بسیار مهم و تأثیرگذار در تحقق عدالت اجتماعی و از آن ره عدالت فضایی در نظر گرفته 

  .شود

                                                        
13
زیست محیطی و تصمیم گیري می  - فعالیتی، طبیعی -هاي کالبديدیدگاه فضایی به شهر و نواحی شهري آنها را سیستمی متشکل از زیرسیستم  -  

  .داند
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ها نیز باید به نحوي سکونتگاه هاي ارتقاي کیفیت محیطی اینبرنامه): هاي غیررسمیشامل درون سکونتگاه( سطح خرد: ب

ز آنها در راستاي تعدیل فقر هاي درونی ارتقاء بخشیده و اادي آنها را با تأکید بر پتانسیلهاي اقتصتنظیم گردند که توانمندي

جزء از باشد که می هاها پذیرش شهروندي و حقوق آنبه هرحال راه حل اساسی در برخورد با این سکونتگاه. برداري نمایدبهره

  .مداري و پایداري مشارکتی آن هم به شکلی تعریف شده در شرایط ایران قابل دستیابی نخواهد بود طریق شهروند

به عنوان روش پیشنهادي (هاي غیررسمی ریزي براي ارتقاي کیفیت محیطی سکونتگاههاي مذکور در برنامهاتخاذ سیاست

سیستم تصمیم  هاي رهیافت مذکور منجر به ارائه راهبردهایی در دو زیرویژگی و با توجه به) هابراي برخورد در این سکونتگاه

  .هاي سیستم فضایی یک شهر خواهد گردیدفعالیتی به عنوان زیرسیستم -ضاییگیري و ف

رهیافت  را از طریق ترکیبرسمی  هاي غیردر برخورد با سکونتگاهبل ارائه ی از راهبردهاي قایاهنمونه 1جدول شماره 

در قالب دو دسته راهبردهاي  وهاي اقتصادي در دو سطح کالن و خرد هاي برخورد با نابرابريتقاي کیفیت محیطی و روشار

الزم به ذکر است که در  .فعالیتی نمایش داده است –پیشنهادي سیستم تصمیم گیري و راهبردهاي پیشنهادي سیستم فضایی 

  .ها توجه شده استارائه راهبردهاي مذکور با توجه به اهداف مقاله بیشتر به ارتقاي وضعیت اقتصادي این سکونتگاه
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کاهش راهبردهاي پیشنهادي در برخورد با سکونتگاههاي غیررسمی با استفاده از رهیافت ارتقاي کیفیت محیطی و روشهاي ): 1(جدول 

  )با تأکید بر ارتقاي شرایط اقتصادي آنها(نابرابریهاي اقتصادي

رهیافت ارتقاي کیفیت 

  محیطی

روشهاي برخورد با 

  نابرابري اقتصادي

  راهبردهاي پیشنهادي

  

  سیستم فضایی فعالیتی  سیستم تصمیم گیري

صالحات بخشی در ا: الف

  زمینه سیاستگذاري

تأمین اعتبارات مالی :ب

خصوصی و کمک بخش با 

  سازمانهاي دولتی

از فعالیتهاي حمایت : ج

  اقتصادي کوچک مقیاس

تقویت سرمایه : د

  اجتماعی

  توانمندسازي: ه

  :سایر موارد:و

ایجاد زمینه الزم در 

  فعالیتهاي عمومی

ارتقاي مراقبتهاي 

بهداشتی و فرصتهاي 

  کارآموزي و آموزشی

  

  :سطح کالن

رعایت اصول عدالت 

فضایی و رشد به نفع 

  فقیر

اعتقاد به شهروندمداري و تالش براي پایداري مشارکتی از سوي 

  مردم و مسئوالن

در نظر گرفتن اقشار کم درآمد در برنامه ریزیهاي کالن ملی و 

  منطقه اي

انجام اقدامات در راستاي کاهش فقر و افزایش عدالت اجتماعی  

هدفمند نمودن یارانه ها، اعطاي انواع تسهیالت به : مانند(

  ...)گروهها و اقشار آسیب پذیر و

کاهش نابرابریهاي اقتصادي با استفاده از کاهش نابرابریهاي 

  .مدي و توزیع عادالنه تر درآمدآعمده در

سرمایه گذاري در فعالیتهاي ارتقاي کیفیت زندگی افراد فقیر و 

  اقشار آسیب پذیر

پذیرش سکونتگاههاي غیررسمی به عنوان بخشی از جمعیت 

  سوي مسئوالن شهرها از

  

  

  

بهره گیري از پتانسیلها و توانهاي اقتصادي بخش 

  خصوصی در راستاي تسهیل و تسریع رشد اقتصادي
تأکید بر سیاستهاي مبتنی بر خوداشتغالی و ایجاد 

  مشاغل زودبازده

حمایت از کارآفرینان و اعطاي تسهیالت الزم براي 

  آنانفرینان و پشتیبانی و حمایت از فعالیتهاي آکار

تأکید بر آموزش با توجه به نقش کلیدي آن در کاهش 

  فقر و نابرابریهاي اقتصادي

ی و درمانی، تپخشایش برابر فرصتهاي آموزشی، بهداش

  تفریحی و غیره با کیفیتی برابر در تمام نقاط شهر

  

  

صالحات بخشی در ا: الف

  زمینه سیاستگذاري

تأمین اعتبارات مالی :ب

کمک بخش خصوصی و با 

  سازمانهاي دولتی

از فعالیتهاي حمایت : ج

  اقتصادي کوچک مقیاس

تقویت سرمایه : د

  اجتماعی

  توانمندسازي: ه

  :سایر موارد:و

ایجاد زمینه الزم در 

  فعالیتهاي عمومی

ارتقاي مراقبتهاي 

بهداشتی و فرصتهاي 

  کارآموزي و آموزشی

  

توانمندي : سطح خرد

اقتصادي سکونتگاهها 

ل با  تأکید بر پتانسی

هاي درونی در راستاي 

تعدیل فقر و کاهش 

  نابرابریها

راه اندازي برنامه هاي مشارکت محور در راستاي بهره برداري از 

  توان ساکنین 

شهروند دانستن جمعیت ساکن در این سکونتگاهها از سوي 

  نهادهاي خدمات رسان

در  (NGO)و یا غیردولتی(CBO)تشکیل انجمن هاي محلی

  سکونتگاههاي مذکور

شناسایی توانمندیهاي اجتماعی ساکنین و تالش براي تقویت و 

  بهره برداري از آنها

استفاده از توانهاي دستگاههاي محلی براي کاهش مشکالت 

  سکونتگاههاي غیررسمی 

هماهنگی تمام ارگانها و سازمانهاي مسئول خدمات رسان براي 

  ارتقاي کیفیت ساکنین

تصمیم گیرنده به جاي نهادهاي نقش تسهیل کننده  تأکید برا

  آنها تصمیم گیرندهنقش 

جلوگیري از ساخت و سازهاي غیرقانونی و بی برنامه ي بدون 

 .مجوز قانونی

  

  

آموزش و ارتقاي مهارتهاي فنی براي ارتقا و بهره برداري 

  از توانمندیهاي ساکنین

اعطاي تسهیالت و حمایت از فعالیتهاي محلی در 

  راستاي کاهش فقر شهري

کارگاههاي کوچک خانگی براي بهره برداري از ایجاد 

  توان تولیدي ساکنین

ایجاد کاربردهاي مربوط به رفاه عمومی و خدماتی از 

جمله آموزشی، بهداشتی و درمانی، تفریحی و سایر با 

  کیفیتی مناسب

ایجاد تعاونی هاي زنان سرپرست خانوار و بهره برداري 

  از پتانسیل هاي این بخش از جمعیت

سازمانهاي غیردولتی اشتغال گروههاي خاص من  ایجاد

جمله زنان و جوانان و حمایت از فعالیتهاي اقتصادي 

  آنان از طریق اعطاي تسهیالت و سایر اقدامات الزم

راه اندازي صندوق هاي قرض الحسنه در راستاي بهره 

گیري از سرمایه هاي اجتماعی موجود در این 

  سکونتگاهها

ساکنان به بهبود شرایط  اعطاي تسهیالت و ترغیب

  مسکن و کارگاههاي محلی

  

  

  .1390، گاننگارند: مأخذ

  

  جمع بندي و تبیین نتایج

هاي اقتصادي ترین آنها نابرابريعوامل مختلفی است که یکی از مهم رسمی معلول هاي غیرسکونتگاه گیري و رشدشکل

ري درآمدي در سطح نابراب که بر اثر عوامل متعددي من جمله هاي اقتصاديباشد؛ به بیانی دیگر نابرابريدر سطح شهرها می

که  باشدرسمی می هاي غیرسکونتگاه آنهاهاي فضایی خواهد گردید که یکی از شود زمینه ساز انواع نابرابريشهرها ایجاد می

و هم عوامل ) نابرابري اقتصادي(عوامل بیرونی ایجادکننده  و با در نظر گرفتندر نحوه برخورد نیازمند تدابیر خاصی  خود
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هاي سکونتگاهشکل دهنده به دو سطح کالن یعنی شهر با نگاه و ) رسمی هاي غیرهاي سکونتگاهویژگی(درونی رشد آنها

را یی در شهرها به هدف واالي عدالت فضازمینه الزم براي دستیابی تا  باشدمیها غیررسمی و سطح خرد درون این سکونتگاه

  .فراهم آورد

نشینان، هاي حاشیهفضاهاي گوناگون سکونتگاهی و از آن جمله سکونتگاه باور بر آن دارد که عدالت فضاییتوضیح آنکه 

ها، نهادهاي مختلف سیاسی و اجتماعی، نظام بروکراتیک، پژواك و نمود عینی و فضایی اراده آگاهانه یا ناآگاهانه انسان

در حالی  است و ساکنین این نواحی... هاي اجرایی و قانونی، مدیریت محلی و منطقه اي و اي کالن ملی، نظامهسیاستگذاري

ین شرایط هیچ گونه اند که خود در بوجود آمدن اها مجبور شدههاي گوناگون به سکونت در حاشیهمتأثر از شرایط و محرکه

  . انددخالتی نداشته

   از نظر فرهنگی  اند ؛دهاي نیستند بلکه طرد شفقرا از نظر اقتصادي حاشیه« :  14خانم جنیس پرل من بنابر گفته

اند و سرکوب لکه مورد سوء استفاده قرار گرفتهب اي نیستند،از نظر سیاسی حاشیه ؛ اندانگ زده و بد نام شده ،اي نیستندحاشیه

  .»اندشده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
14. Janice Perman   
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Abstract 
 

Many cities in less developed countries are facing with profound problem of adapting the stunted 
behavioral patterns and technology imported from more developed countries. turbulence in the spatial 
structure and cause the phenomenon of informal settlements in urban areas are the expression of this 
adaptation of stunted, which is especially have been remarkable with the characteristics of spatial 
structures and mechanisms to guide and control urban growth and expansion in recent years.  

The development of informal settlements are considered with the aim of understanding what the 
impact of economic inequality as one of the most important factors in creating them and the most 
important factor of shaping the social classes in urban areas for be enabling to use the appropriate 
measures to achieve equality objectives, increase opportunities and improve quality of life and 
prevent them from growing and creating new informal settlements. 

This article emphasizes the need for attention to economic inequalities in cities as one of the factors in 
the growth of informal settlements that require analysis, interpretation and explanation of the spatial 
structure and causes the emergence of economic inequality and will lead to  threats and problems that 
arise from the growth and expansion of informal settlements and taking opportunities and advantages 
of the structure of these settlements to reduce the inner and outer economic problems are caused by 
them and eventually provide strategies for reducing economic inequality in cities to stop the growing 
of these settlements and improve quality of life of them. 

Through the recognition of these theoretical frameworks, technical and empirical economic 
inequalities and informal settlements and explain the disparities of economic inequality in informal 
settlements and is made strategies to provide the ultimate in economic-action strategies and decision 
making. 
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