
   !و شھرسازیء ما حاشيه نشينی           

   مھدی کاظمی بيدھندی          

  

  . استشدت گرفتن درحال شھرھای کشور امونپيرافزايش حاشيه نشينی راواخاين ، ھمانگونه که شاھديم       

ه ما بالنسب شھری که جامعه مشک#تی .استشھری ت ومعض#ت #مشک تشديد درحال بيش ازپيش اين افزايش

 بسياری ازجوانب سبببھمين  . داردان توسعه نيافته تجربه کمتری نسبت به  جوامعسايرھای شھرا مقايسه بدر

برای کارشناسان ، مسئولين ودست  ، شا تشديد شده گسترشاز مرحلهدراين  مشک#ت ناشی ازان ، ، اين پديده

علل بوجود  مينهزدر –ه دراين زمينه البت.  ران امورھدايتء توسعه شھری کشورکمترشناخته شده استاندرکا

توسط  لب متنوعی ، مقا5ت ومطا،  پژوھش مستمر،بطور  - شھری حاشيه نشينی رشد ودرصد ميزان، امدن 

حا ل ھای درلعاتی که بويژه درسطح کشورمطاژوھشھا وسايرپبه اين  توجه با. ميگردد ارائه گران  پژوھش

 جمھوریدر "واخيرا ھای ھمسايهوکشور ئیافريقا ،یئامريکا 5تين، اسيائیجوامع در - اخيرطی دھه ھای  توسعه

. داردقرار دردسترس ع#قه مندان واھل پژوھشوسيعی "نسبتا امروزه ادبيات انجام شده ، - سابق ھای شوروی

به پژوھش مراجعه  با اما . قابل استنادی ھستند و منظری 5ز مبنیتوصيفی وفاقد اربسي تحليل ھا برخیھرچند 

  :انجام شده ، ميتوان گفت سازمانھای بين المللی و صاحب نظران ، مراکز دانشگاھی  توسط ، طالعاتی کهوم

. درحاشيه ان است استقرارو ،ازجامعه شھر ازجمعيت ، جدا مانده بخشی حاشيه نشينی قرارگرفتن -        

 قابل م#حظه ای بخش اعیءاجتم )انتگراسيون (حاشيه نشينی شھری درواقع حاصل عدم جذب ، يگانه شدن 

که امکان جذب به شھررا نداشته  مھاجر تازه وارد" فرضا.  است  ويا طرد ازان یاجتماع شھر اان بشھرونداز

 دچارطرد بتدريچ ازروی ناچاری عملدر شھروند ساکن شھرکه بعلت شرايط اقتصادی ، اجتماعی اش يا ،

  .به حاشيه رانده ميشود ، شده ازشھر

قطبی  حاصل است ،رجامعه ای که با اين پديده روبرويا ھو، درکشورھای توسعه نيافته  شيه نشينیحا -       

مرحله تاريخی معينی است که  ءسياسی و شرايط اقتصادی ، اجتماعیجامعه در - ءجزئی يا کلی و وسيع - شدن

حاشيه نشينی شکل گرفته يک سواز با تشديد قطبی شدن جامعه : بدين صورت که. بوجود ميايند شرايط مذکور ،



 »عليت دوری«با توجه به تداوم  .تشديد ميگردد گسترش حاشينه نشينی روند قطبی شدن جامع  با ازسوی ديگرو

وگسترش  ادامهحاشيه نشينی  عدالت اجتماعی ،ازموثری اندگی وفقدان سطح عقب مبقای نسبی  به سببمذکور

،  نبايد به مھاجرترا علت ان ،است عواقب ان قطبی شدن جامعه و حاشيه نشينی نتيجه :نجائی که اما ازا. مييابد 

درجوامع توسعه " جامعه ، که عم#5يه ھای اجتماعی محروم تر.  ، حواله دادآمدن به شھرجابجائی جمعيتی و

ويا  اجتماعیشھری ازنظرومھاجرت به مراکزجابجا شدن از قبل حتیرا تشکيل ميدھند ،  جامعه نيافته اکثريت

 . داشته اندحاشيه قرار در ، اجتماعیوبرخورداری ازعدالت معيشتی  امکانات، جايگاه اجتماعی ، ازنظر قعدروا

حاشيه در يعنی – انھا »ءواقعی «اجتماعی جايگاه وحاشيه شھرھا شرايط دربا جابجائی وسکنی ، بدين صورت 

     !ميگردد ھويدا ند ه اشھر بودزمانی که دورازازبيش  – شان بودن

  جوامع  "بيش ازنود درصد حاشيه نشينان شھری به جوامع توسعه نيافته ، ياعمدتا :ھم چنين ميدانيم که     

اکثرشھرھای جھان توسعه نيافته ويا درحال توسعه با ميزان قابل  . پيرامون سرمايه داری مرکزی ، تعلق دارند 

بين "و5جوامع معماين  بزرگ ھرھایشگونه ايکه دراغلب ب . مواجه اند نشين حاشيه جمعيته ای ازم#حظ

 . تشکيل ميدھند انرا حاشيه نشين ھاسطح عرصه شھری وگاه بھمين نسبت جمعيت شھر ازصد بيست تا پنجاه در

ه به شدت روب قرن گذشتهپايانی دودھه بويژه در مربوطه شان وعرصه شھری حاشيه نشين اين تعداد ازجمعيت

ازان جمله توصيه ھای اجماع واشنگتن درزمينه ء  – ليبرالینسخه ھای نئو سياستھا و ايکهدودھه  . نھاد افزايش

واقع به کشورھای پيرامونی ازطريق بانک جھانی وسايرارگانھای مربوطه در -توسعه اقتصادی اجتماعی 

مي#دی  1970سال ، ربرزيل کشودری مشخص درشھرسائو پالوبعنوان مثال. مستقيم تحميل شد يروياغ مستقيم

بيش  2000سال حاليکه دردر ؛اشغال داشتند در)  وسدُ 5فاوِ ( را الونک نشينھا عرصه شھراز صديک در

اکثريت قريب به اتفاق  ، افزايش محسوسی که !تشکيل ميدادند  ھا 5فاوِ بيست درصد عرصه شھری را از

 نئوليبرال نسخه ھای توسعه اقتصادی ء به ارمغان اورده معض#ت  ، انرا تشديد اين جوامع نظران صاحب

 سياست .ی سياستھای نئوليبرالی راجھت توسعه اقتصادی اعمال نمودددودھه ھشتاد ونود مي#برزيل در( .ميدانند

 ). رفته بنامند   دستدھه ھای از راھا دھه ھای مذکورھائی که موجب شد برزيلي



̂^^^ر Mike Davisمايک داويس     »لونگ نشينانآه سيار«درپيشگفتارمعرفی کتاب    Planet of slums  اث

اگرنشانه   ": يکی ازصاحبنظران 5تين امريکائی مينوسددانشگاه کلمبيا ؛  شھری مريکائی استاد تاريخشھرسازا  

 ؛ سياره الونک ھای متنوع شغلی بودخراشھا وفرصتآ سمان ک#ن شھری دردھه ھای پيشين سده گذشته وجود 

مگا ( یشھرھادراکثراَبر گستردهاشنائی با واقعيت فقر برای دنياک داويس ، خواننده رابه سفری دورنشينان ماي

 ءشناسائی علل رشدبه پژوھش جھت  ، داويس امريکائی مايکشھرساز .ه بيست ويکم ميبردسد) ھای سيتی

 حاشيه ک#ن شھرھا یدرمي#دیء  80اوايل دھه از ، کهنامطمئن شتاب سکونتگاه ھای محقرانه ووپرفزاينده 

با استناد به ، درحال افزايش اند پرداخته  ، سابق ھای شورویمريکای 5تين ، افريقا وجمھوريا ئی ، اجوامع آسي

 مناطق الونک نشين شھر  - اين وضعيتھای شھریوھمچنين پژوھشھائی که در مطا لعا ت وپژوھشھای اکادميک

     موازی و  ورراھای مذکعلت عمدهء شدت گرفتن اين روند دروضعيتانجام شده ،  –بزرگ جوامع مذکور ھای

  و جھانی توصيه شده توسط صندق بين المللی پول ، بانکونسخه ھای توسعه اقتصادی  ھابودن سياست يکی

 توسعه نيافته ايکه درسطح جھاندرواقع فاجعه  .دنھای شھری ، ميدانارگانھای مشابه باسياست گزاريساير

   ، ِدساُکوتا )ترکيه(وانکارا در استانبولِجه ُکندوھای کُ :  بعنوان مثا ل - حاشيه نشينی با رشد فزاينده امروزه ،

 وساير سائوپائولو و ِد ژانيرو درريووفاو5 )ونزوئ#(نشين کاراکاس درومحله ھای فقير) غنا(دراکرای 

 مح#تامروزه شماراين  .  مواجه ايم  - اسامی محلی انونک نشينی ميباشند ھمگیکه  )برزيل(شھرھای 

 –ه الونک نشينان يارس -درکتابش مايک داويس. رسيده است ر محله دويست ھزا زا درسطح جھان به بيش

: ان جمله پرداخته ، ازحاشيه در ھایويژگيھای ساختاری وروند تاريخی شکل گيری اين وضعيتبه شرح 

 مھمتر ھمهزادرانھا و خشونت جرايم و وجود وافزايش ، انھا ، بيکاری وسيع ساکنانهء غيرمجازبودن ھم

سوء استفاده  ،سود اوری وافزايش ثروتشان  ، جھتاين شرايط اسف بارنگستريسم اربابان قدرتی که ازگا

 ،  نظير5زم زيرساختھای شھری وامکانات مسکونی جھت ايجاد  ناتوانی دولتھا .نشان ميدھد  ، را مينمايند

 ، موجب شده مسکن ءدويا تقويت امکانات متقاضيان کم درام واحدھای مسکونی مشابه، مسکن سوسيال 

يا وصاحبان منافع ، خط دھی والقائات   با اعمال نفوذ ، محدود خودرا ھموارهامکانات  دولت ھا  متاسفانه

تحرک : ھمچون واھی صرف ايجاد تسھي#ت برای سوداگران ساختمانی تحت عناوينی  ، ازروی ناچاری



 ؟!بعنوان راه حل رفع مشکل مسکن  انھم،  مقابل تقاضاشھری ، افزايش عرضه دربه ساخت وساز بخشيدن

 اشھرر، مورد بحث  اغلب بجای رفع ويا تعديل مشکل اما اکثراين اقدامات.  بنمايند، وامثالھم ايجاد اشتغال 

نموده ، مشابه انھا  و ، انبوه سازان سازان برج ، مستق#تمستق#ت ام#ک و سوداگران فعاليت جو5نگاه

    .است 

واقعی حاشيه ھيت وتصويرارائه اماروارقام ومستندات ، ونشان دادن ماوه برکتابش ، ع#رمايک داويس د     

مطرح نميشوند معمو5اين زمينه رض ديگری که درپژوھشھای متعارف دراين جوامع سعی داشته عوانشينی در

ن  کودکان بی شماری که توسط خانواده ھای حاشيه نشي وضعيت بررسی: انجمله از .را مورد شناسائی قراردھد 

بی خانمانی ھزاران وتلف شدن بيش از  :يا نمونه ای ديگر . رھاشده اند ،) کنگو(شھرکينشازا ، در" فرضا شان

موارد وبسياری از   , ربايديونايتد کا , شرکتنقرازمردم واقعا تھيدست ھندوستان درفاجعه شيميائی  ھزار 22

  . . " . رمشابه ديگ

 نزديک به يک ميليارد نفريا حدود يک سوم ازجمعيت شھری 2003بنا به گزارش سازمان ملل درسال  -    

ء الونک نشين تعداد جمعيتش وتحقيق ميافزاد تا سی سال ديگراين گزار. جھان الونک ويا محقرنشين بوده اند 

  . خواھد شددوبرابر

  .  اسيا ، افريقا وامريکای 5تين به شدت افزوده شدنشين شھری در دی به جمعيت حاشيهطی دھه نود مي# -    

 امريکای در وليون يم 187درافريقا ، ميليون  550اسيا بهاين سال دردر حاشيه نشينان شھری بقسمی جمعيت 

 بدين ترتيب حدود پانزده درصد ازکل حاشيه نشينان شھری در .ميرسيد ميليون نفر 128 بهيب ائ5تين وکار

 . اسيائی ساکن ھستند  کشورھایدر افريقا ومابقیيکای 5تين بيست درصد درامر

 ازدوره ب : ؛ بگونه ايکهدراين زمينه مطالب واط#عات بسياراست  : حظه ميگرددھمان گونه که م#     

وضعيت  ءبسھولت دريافت که چگونه اين پديده حاصل طبيعی ، ميتوان رايجنگر یھای سطحبرداشتبرخی 

  .ی ، اجتماعی وسياسی جوامع پيش گفته است اقتصاد

 صاحب اختياری فقدان نھايتودرنبود عدالت اجتماعی ،  ، عد م توسعه عوارض ، اين علت ھمه -      

  .عواقب ونتايج نظام سلطه است ، مستقيم ويا غير مستقيم ، جوامع نامبرده وب#خره  )ُسوِبرانی(



افزون چنين پديده ای به معلولھائی چون جابجائی ی وگسترش روزدادن شکل گير نسبت زمينه نايدر -      

عمل فرافکنی چيز سطحی نگری وبنوعی درخوانيم ، جزمي "؟ !مھاجرت بيرويه "انرا " که معمو5 ، جمعيت

   .ديگری نيست 

حال رد با5ئیبلکه بسيار ،صد با5در با"ل توسعه فع#اجھان درحتربزرگ شھرھایپيرامون  یحاشيه نشين -    

 در حاشيه شانواقع درجھان توسعه نيافته شھرھا در بزرگ شھرھای بگونه ايکه تقريبا درکليه .گسترش است 

افزايش  صدجھان توسعه نيافته دربزرگ ھای ق شھرقريب به اتفااکثردر"يا اينکه تقريبا !گسترش اند حال 

انھا ) متروپليتان ( ھری ه ک#ن شجمعيت شھری منطقمورد ک#ن شھرھا، بفرض ، در وياشھر پيرامون جمعيت

    .است ھای مذکورصد رشد جمعيت شھرردرچندين براب"معمو5

توسعه  درشرايط کنونی ، بخش شھری جوامع: توجه قرارداد اين استکه  اکنون نکته مھمی که ميبايد مورد     

نشينی ، قطبی شدن جامعه ويژگيھای ساختاری عمده ای نظير گرايش به تمرکز، جدانيافته ع#وه براينکه با 

شھرھا اين جوامع در" ،  ويا چنانکه مطرح شد اصو5 ندحاشيه نشينی روبگسترش مواجه ابا واقع ، در شھری

ا ، بدون ھيچ شک ر اين پديده بنابراين ،. حال گسترش اند ی درحاشيه شان وانھم با کيفيت حاشيه نشينعمدتا در

   .سترش اين شھرھا بحساب اورد گ »عمده«بصورت ويژگی  ميبايد وترديدی ،

البته  جوامع توسعه نيافته و  -"فع# -ی  ک#ن شھرھا پيرامونھمانگونه که م#حظه ميشود حاشيه نشينی      

 خواھد بود حال افزايشی جھان توسعه يافته ھم ، در، ازاين پس درک#ن شھرھاتوجه به اوضاع کنونی جھان با 

  مقايسه با ک#ن شھرھایدر -  ک#نشھرھای جھان پيرامونی"ی درشھرھا وغالبابا اين تفاوت که حاشيه نشين. 

          .در امده است  اين شھرھا وتعيين کننده احوال اصلیويژگيھای ساختاری بصورت يکی از  -جوامع مرکزی 

 ست ؛ بلکهني رھااين ک#ن شھء نا خوش ايند درشمارپديده ھای پرحاشيه نشينی فقط يک پديده جنبی ويا يکی از

انکشاف  ، پی آمدحاصل و: ا ميبايد ويژگيھای ذاتی واصلی روند شھرنشينی استکه انريکی از انمھم ترازبسيار

شدن ، سيطره سرمايه جھانی  :ازان جمله   –مشروط کننده ھای مربوطه اش ھمراه  بااقتصاد مبتتنی بربازار

در  -ھستند  غيرهو سلطهھرچه بيشتر تحکيميای سياست ھای قدرت ھائی که در رو،  جھان اقتصادمالی بر

 .وضعيت ھای توسعه نيافته دانست 



   

 .شھرسازی حاشيه نشينی و       

ھمان گونه که  م#حظه شد ، ادبيات تحليلی وپژوھشھای مربوط به حاشيه نشينی وخصلت يابی اين پديده در  

  .دسترس ھمهء ع#قمندان واھل پژوھش است رختانه دجامعه شھری کشورھای توسعه نيافته بسياروسيع وخوشب

  وجود پژوھشھا وادبيات وسيعی که بگونه ای روشن ، مستند ومستدل علل بوجود امدن حاشيه نشينی در  

استکه با  مبين اين واقعيت  ؛د نتبيين مينماي انراازجھات مختلف ءمتاسفانه نا خواسته گسترش،  کنونی وضعيت 

  ه نشينی جامعه شھری ھمراهحاشيبا قطبی شدن ، جدانشينی و: واجه ايم که مای شھرنشينی وتوسعه شھری 

نھادی  –سياسی  جمعيتی ، –وبعلت شرايط اقتصادی ، اجتماعی وضعيت پيش گفته ناشی ھمينطور  .است 

  به سبب وجود ويژگيھای ساختاری مختلف پيش گفته ميبايد ، راشرايط مذکور. ء موجوداست فضائی –وفيزيکی 

 وسازمان يابی فضائیرايش آايکه به ساختاری تاريخی  روند .، دانست ابعاد فوق ی توسعه نيافتگی دربقا

گرايش شديد به تمرکز " فرضا  ، ويژه و گرايشی  ، امکانات  وفعاليت ھا شکل ومحتواجمعيت  : ھایاستقرار

     ، ميدھد در فضا

ويا ھر عنوانی که برای اين نامه ريزی شھری شھرسازی ، بر: اکنون انچه مطرح ميگردد اين استکه     

چنين وضعيتی چگونه بايد وظيفه خودرا انجام دھد؟ ھای مربوط به ان ارائه دھيم ، درمقوله وسياست گزاری 

ساختاری مورد بحث تحقق ھرتغيير وتحولی رامشروط ميکنند  ، ميتوان بدون لحاظ گيھای ويژکه  یوضعيتدر

ميتوان بدون تحقق توسعه دست يافت ؟   به  توفيقی دراين زمينه ،الگوھای مربوطه در تدوين سياست ھا و ، انھا

ازطريق اعمال سياست ھای دستوری   فقط ابعاد مختلف زندگی اجتماعی ،ا ازميان برداشتن موانع توسعه دروي

      معض#ت ساختاری مربوطه را ازميان برداشت ؟

      رح مکررشان بصورت توضيح واضحات درامده ، انچه دربا توجه به ھمه اين تبيين ھا که بتدريج ط 

برنامه کدام سياست گزاری و ، جوامعی که با اين معض#ت مواجه انددر: ھستيم اين استکه  شناسائی اشپی   

 ؟ دداشته باش تمشک# اين حد اقل تعديل يارفع ودرموفقيتی  -"واقعا –توانسته شھری   دايت توسعهھريزی 

مزيد " بلکه خود واقعا ،پيش برنداشته را از نه تنھا معضلی ،وبرنامه ريزی ھائی  گزاری ياستدرمقابل چه س



اين درپنج دھه گذشته تا به امروزما ازچھارکشورھمانند سياست گزاری وبرنامه ريزی ايکه  ؟  برعلت شده اند

     .است اورده به اجرا درزمينه ، 

شھرنشينی وبطور کلی بخش شھری ز ويژگيھای ساختاری عمده دريکی اباتوجه به اينکه حاشيه نشينی       

شھرنشينی وتوسعه شھری درجامعه ما امروزه " اصو5: بگونه ايکه  با اطمينان ميتوان گفت .  جامعه ماست 

يعنی گسترش شھری درشرايط امروزی جامعه ما ، بدون اينکه با درصد عمدهء حاشيه ! حاشيه نشين سازاست  

  !  قابل تصوراستغيرباشد ؛ واقعا نشين ھمراه ن

شھرنشينی ما ساختاری باتوجه به ويژگيھای " واقعا شھری ، وبرنامه ريزی شھرسازیی چنين وضعيتدر       

حاصل تشديد قطبی شدن جامعه شھری وعوارض متنوع  ه ھمگیحاشيه نشينی ، جدانشينی ، وغيره ککه   –

اين وضيحی تيه وجتو اساس کدام تا چه حد وچگونه وبر ؟ ت اسچگونه روبرو شده  تا کنون  -  ندنآجنبی 

پاسخ البته   ؟است  لحاظ شده ، ان مربوطه الگووھدف گيری ھای انتخاب ويا تدوين، سياست گزاری در ويژگيھا

 را رھا نموده ومعض#ت مذکور ،ه پيموده جھت مخالف ربکلی در. روشن است "اين سايت کام#نظر از

جلوگيری ازتوسعه « عيين ت: مانند .شده است  بدون نتيجه" عم# مشتی توھماتگير دستوری پی بصورت 

 ايجاد حريم انھم برای .شھری مانند تھران درمورد ک#ن ؟  آنھم! بعنوان ھدف اصلی برنامه ريزی شھری »شھر

ل تصوری بگونه غير قاب ، بھمين سبب مذکور ، ايجاد باغشھر وامثالھم ،  گسترشاز بيشترجلوگيریتضمين 

 گسترش حاشيه نشينی  درواقع تاحد زيادی اتشديد نموده ودرعمل کليه مشک#ت شھری ردرشده ، مزيت برعلت 

    .نقش داشته است 

  

  مھدی کاظمی بيد ھندی     
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