
 

 

  

 نشيني شهريها و پيامدهاي اسكان غير رسمي و حاشيهويژگي

  شهر تهرانكالن: نمونه موردي                 
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  چكيده
 و و اسـكان غيـر رسـمي    ينينشـ  هيحاشـ  مسـئله  به پرداختن نوشتار نيا نگارش ازي اصل هدف

 توسـعه  دري اعمده نقش نكهيا نيع در تهران شهركالن. است تهران شهر كالن در آني امدهايپ
 ويي جاجابه جهينت در كه هيرويب و نامنظميي فضا گسترش ليدل به ،دارد عهده بري ملي اقتصاد

ي فراشـهر ي نـواح  در پراكنش و شهر از خارج به شهر مركز از تيجمع و هاتيفعال مكان رييتغ
 بـه ي تـوجه ي بـ  گـر، يدي سـو  از. اسـت  آورده وجـود بـه  راي مختلفي اجتماعي هابيآس بوده،

ي شيآسا ،يروان ،ياجتماعي هابيآس انواع و شده شهر متن ديتهد موجب شهر رامونيپ معضالت
  . ستا شده حاكم شهر بر هيحاش  ؛يريتعب به و آورده وجود به راي تيامن و

نشـيني  حاشـيه آسيب هاي اجتمـاعي،  ، اسكان غير رسمي، پيامدهاي اجتماعي :واژگان كليدي
  .  شهر تهرانشهري، كالن

  ــــــــــــــــــــــــــ       

 اجتماعي و فرهنگي هايپژوهش معاون و تحقيقات و علوم اسالمي، واحد آزاد دانشگاه علمي هيئت عضو و استاديار - 1
  .نظام مصلحت تشخيص مجمع استراتژيك تحقيقات مركز

  E-mail: zahrakhodaee@gmail.com) (گروه طراحي شهري پژوهشكده فرهنگ و هنر  -ارشد شهرسازي كارشناس - 2
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  مقدمه -1
نفر گذشت و با نرخ  ميليارد 8/6از مرز  در پايان نخستين دهه از هزاره سومجمعيت جهان 

افزايش است رو به  )ميليون نفر در سال 77حدود (درصد  2/1حدود  يارشد ساالنه
 سكونت شهرها در جهان جمعيت درصد 50 حدود اكنون). 1381پور و داورپناه، جواهري(

 به رو همواره توسعه حال در يا و نيافته توسعه كشورهايجمعيت  سهم كه جا آن از .دارند
 بيشتري سهم كه است طبيعي ،)جهان جمعيت درصد 70 از بيش حاضر حال در( است افزايش

 در. كنند زندگي توسعه حال در كشورهاي در  -سوم دو از بيش - دنيا  شهرنشين عيتجم از
 داشته قرار توسعه حال در كشورهاي در شهر 15 نفر، ميليون 10 باالي شهر 19 از 2000 سال

 19 ،باشند داشته نفر ميليون 10 از بيش جمعيتي 2015 سال تا رودمي انتظار كه شهري 23 از و
بنا بر برآورد مركز  ).5، ص1381 صرافي،( بود خواهند توسعه درحال كشورهاي در شهر

اي است كه بيش از هاي غير رسمي پديدهسكونتگاه (Habitat)اسكان بشر سازمان ملل متحد 
درصد ساكنان كشورهاي ميان درآمد را  20درصد ساكنان شهرهاي كشورهاي كم درآمد و  50

  ).1382نمندسازي، سند ملي توا(داده است  به خود اختصاص
 ش،يكشور در هشتاد سال پ تيپنجم كل جمع كياز حدود  ينيشهرنش زانيم رانيا در

درصد رشد نسبت به  600از  شيبا ب نيشهرنش تياز دو سوم و رقم مطلق جمع شياكنون به ب
بدون . است دهينفر رس ونيليم 36از  شينفر به ب ونيليم 9/5از حدود  ،يشمس 1335 هيسال پا

به  يبيبشر عالقه عج. قرار داده است ريبشر را تحت تأث يزندگتمام شئون  ينيرنششك شه
شده است، تعداد  ينيب شيكه پ يا گونه به ؛بزرگ دارد يسكونت يتمركز و استقرار در واحدها

 اي تينفر جمع ونيلياز هشت م شيبا ب يساكن شهرها ندهيدر آ نانياز شهرنش ياديز
 ستيكمتر از ب يزيچ ستميدر آغاز قرن ب يداد سكنه نقاط شهرتع. خواهند بود» ابرشهرها«

از ساكنان جهان بالغ شده است  يميكه اكنون به حدود ن شد يرا شامل م ايدن تيدرصد جمع
  ).1382، ص2 ،ينقد(

در حال توسعه،  يدر كشورها ژهيو به يدر مناسبات شهر يداريناپا جادياز عوامل عمده ا
است كه بنا به مشاهدات  يررسميت حاد موسوم به اسكان غبا مشكال ينيشهرنش يا گونه
 انياز فقر را نما يا ها هرچند جلوهسكونتگاه گونه نيا. است ندهيدر حال گسترش فزا يجهان

محسوب  زين يدولت و بازار رسم يهااستيس يهاييو نارسا هايستبازتاب كا سازد، يم
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ايفاي نقش كليدي ا، از موانع شهرهويژه كالنمجاورت اسكان غير رسمي با شهرها، به  .شود يم
هاي برآمده از جهاني شدن اقتصاد ملي و پيشتازي آنها در استفاده از فرصت شهرها در توسعه

سازي، كثيري از شهروندان به حاشيه رانده شده است و جاي ترديد نيست كه در فرايند جهاني
به  يررسميغ اسكان .)2001داگالس، (دشونهاي اجتماعي نيز محروم ميو از بسياري حمايت

 يها نهيهز ليو تحم ستيز طيانداختن مح  به مخاطره زيفقر و گسترش آن و ن جاديسبب ا
شده  يتلق يو انسجام جامعه شهر يداريپا يبرا يجد يديحل مشكالت، تهد يبرا نيسنگ

از  يريو جلوگ يونكن تيوضع يسامانده يبرا يا ژهيو ريبه اتخاذ تداب يجد ازيكه ن يا گونه به
  .رديمردان قرار بگو دولت رانيدر دستور كار مد يستيبا ندهيآن در آ گسترش

 اسكان غير رسمي در كالن شهر تهران -2

وزي مبدل شهري به واحد تحليل مسائل شهري در جهان امرشهر و مسائل كالنكالن
هر و روستا به تدريج جاي هاي بين شاي كه در قرن بيستم، موضوع نابرابرياند؛ به گونه شده

-از عوامل مؤثر بر شكل. شهري داده استهاي درون و ميان مناطق كالنخود را به نابرابري

انقالب صنعتي . شهري، انقالب صنعتي و روند صنعتي شدن استگيري و تكوين مناطق كالن
شهر با هاله هاي ارتباطي سو و گسترش و تسهيل شيوهبه همراه توليد انبوه و متمركز از يك

پيراموني خود، به تدريج سازمان و ساختار فضايي نويني را به وجود آورد كه آشكار ترين و 
شهر را به از طرفي آنچه كالن. ترين وجه آن گسترش فضايي شهر و رشد كمي آن بودبرجسته

ار هاي نوين در حمل و نقل و ارتباطات و امكان استقرشهري تبديل كرد، فناوريمنطقه كالن
حوزه ميان كنش  شدصنعتي پيرامون شهرها ست كه موجب  -هاي عظيم كارگاهيمحوطه

گيري مناطق روند شكل). 1387پور، حاجي(جمعيت و فعاليت در منطقه وسيع گسترده شود 
و  شدهزاد منتج شهري در كشورهاي در حال توسعه به نوعي از روند شهر نشيني برونكالن

توان به گسست در نظام شهري، فقدان تعادل در دارد كه از آن جمله ميتبعاتي را نيز به دنبال 
، گسترش )ايمنطقه(اي نظام شهري، عدم امكان ساختار بخشي و سازمان دهي فضاي توسعه

هاي كالبدي و محيطي، گسترش اسكان غير رسمي و انواع امواج مهاجرتي، بروز انواع آسيب
 .هاي رواني و اجتماعي اشاره كردآسيب

اي در شهري در عين اينكه نقش عمدهنكته قابل تأمل اين است كه مناطق بزرگ كالن
رويه كه توسعه اقتصادي ملي بر عهده دارند در مواردي به دليل گسترش فضايي نامنظم و بي
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ها و جمعيت از شهر مركزي به طرف خارج شهر و در نتيجه جابجايي و تغيير مكان فعاليت
هاي اجتماعي مختلفي همچون ا شهري بوده به وجود آورنده آسيبپراكنش در نواحي فر

- درآمدها در برنامهاسكان غير رسمي كه در اثر به حساب نيامدن كم. اسكان غير رسمي است

درآمدها براي تأمين ريزي خود به خودي كمآيد و در واقع برنامههاي شهري به وجود مي
ي و هم از لحاظ بيروني براي آنها تله فضايي شود، هم از لحاظ درونمسكن خود محسوب مي

سطح از لحاظ دروني، مسكني با مصالح ساختماني و تجهيزات نامناسب و . كندايجاد مي
. ترين دسترسي را به خدمات پايه دارندو از لحاظ بيروني نيز كم شودزيربناي ناكافي ساخته مي

نشيني با اقشار ديگر و ارتقاي همدرآمدها را از همچنين جداسازي فضايي بين طبقات، كم
بدين ترتيب به جز تضاد سنتي شهر و روستا، كه نوعي تله . سازدمدني حاصل از آن محروم مي

آورد، در اسكان غير رسمي يك تله فضايي بزرگتر به وجود فضايي براي روستا به وجود مي
 30تا  20شهرها به النبرآوردي از كل ابعاد اسكان غير رسمي در شهرهاي بزرگ و ك. آيدمي

هاي فردي براي تحصيل و ارتقاء اين نوع فقر باعث پايين آمدن قابليت. رسددرصد مي
دارد و گاه فقيرتر نيز شود، كه بدين ترتيب اعضاء خانوارهاي فقير را فقير نگاه ميها ميمهارت

. شودتماعي ميهاي اجهاي مخالف، باعث ازدياد آسيببه عالوه تداخل زندگي جنس. كندمي
به عبارتي فقر روستايي در نهايت با مهاجرت روستاييان به نقاط اسكان غير رسمي و 

دهد كه از هاي پيران نشان ميبررسي. شودهاي پيرامون شهرهاي بزرگ منتقل ميسكونتگاه
 40درگيري و شورش شهري، در زماني كمتر از سه دهه اخير، بيش از  50مجموع بيش از 

   ).1384پيران، (جتماعات اسكان غير رسمي رخ داده است مورد در ا

شهرها، حتي در بسياري درصد جمعيت كالن 30تا  20آمارها حكايت از آن دارند كه بين  
اند كه اين مناطق هاي نابسامان در حاشيه شهرها اسكان يافتهاز شهرهاي متوسط، در زيستگاه

معموالً سطح زندگي ساكنان اين مناطق،  .دهاي جمعيت شهري هستنجايگاه فقيرترين گروه
شان را جمعيت ساكن اين مناطق كه اكثريت. سطح آن استپايين تر از خط فقر يا حداكثر هم

هاي بررسي. دهند، به شدت گرفتار بيكاري هستندمهاجراني از مناطق روستايي تشكيل مي
گيري ي و نامنظم و شكلهاي غير رسمدهد كه اصوالً رشد سكونتگاهانجام شده نشان مي

ريزي يا هاي فقر در حاشيه و درون شهرها به دليل حذف اقشار كم درآمد از نظام برنامهجزيره
مطالعات، بيانگر اين . ها استگذاريهاي هدف در سياستلحاظ نكردن آنها به عنوان گروه
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سامان شهري از هاي نابموضوع است كه اسكان كم درآمدها و ساماندهي و توانمندسازي بافت
  . موضوعات و مسائل مهم توسعه شهري كشور است

شهر تهران كه با شروع دوران قاجاري پايتخت كشور شد، جمعيتي حدود ده هزار نفر 
-در اين دوره. نفر رسيد 200000داشت كه در اوايل قرن شمسي اخير با آغاز دوران پهلوي به 

رشد آهسته و گسترش شهر . فهان نداشتها، تهران تفاوت چنداني با شهرهاي تبريز و اص
تهران، از ابتداي قرن اخير و با تمركز امور حكومتي در تهران و استقرار نهادهاي جديد و 

طي دو دهه جمعيت تهران سه برابر شده و  .شدالزامات دوران تجدد، دستخوش تحولي سريع 
جمعيت  1335و در سال سپس رشد تهران تداوم يافته . رسيد 1320هزار نفر در سال  600به 

بدين ترتيب فاصله تهران با ساير شهرهاي بزرگ بيشتر شده و . به يك ميليون نفر افزايش يافت
كيلومتر مربع وسعت  180حدود  1345شهر تهران در سال . تعادل شهري كشور به هم ريخت

ت جمعي. )1387، تهرانشهر  ييايمركز اطالعات جغراف(ميليون نفر جمعيت داشت  7/2و 
شمسي در پي تحوالت ناشي از تغيير نقش ايران در سطح  1300- 1345هاي تهران در بين سال

شمسي به بعد و شروع آهنگ و رشد و توسعه و تمركز  1320جهان و منطقه از نيمه دوم دهه 
برابر شد و به لحاظ مكاني رشد و گسترش كالبد آن به طور  13و جذب سرمايه حدود 
ها هنوز تأثير ته قديمي آن صورت گرفت اما در واقع در آن سالپيوسته و در اطراف هس

به تبع ) 1345- 1375(چنداني در اطراف خود نگذاشته بود ولي طي دوره سي ساله پس از آن 
هاي جدي بر توسعه محدوده خدماتي و قانوني شهر تهران در چارچوب اعمال محدوديت

فعاليت و مراكز خدمات در خارج از  هايطرح جامع مصوب، انتقال و يا استقرار كانون
ها محدوده و حريم آن و نيز توسعه شبكه راهها و امكانات حمل و نقل، عرصه استقرار فعاليت

به ) هاي كم درآمد جامعه كه از نظر مالي ناتوان و ضعيف هستندبه ويژه گروه(و جمعيت 
كيلومتري تهران گسترش  30-40منطقه وسيعي به وسعت چندين هزار كيلومتر مربع، در شعاع 

اين شهر ). 1383غمامي، (شهري تهران شكل گرفت ) مجموعه(پيدا كرد و بدين ترتيب منطقه 
ميليون نفر جمعيت در كانون يك منطقه  5/7كيلومتر مربع مساحت و  700اكنون با حدود هم

فر قرار ميليون ن 12كيلومتر مربع و با جمعيتي در حدود  6000شهري با وسعت تقريبي كالن
ميليون نفر در اطراف آن  5/4ها و شهرهاي متعدد با مجموع جمعيتي در حدود دارد و آبادي

  ). 1387، تهرانشهر  ييايمركز اطالعات جغراف(قرار گرفته است 
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مخصوصاً  .ساله است 200شود، حاصل فرايند تاريخي حداقل آنچه امروز تهران ناميده مي
روند رشد . مقايسه با ساير نقاط كشور را تجربه كرده استسال اخير رشدي غير قابل  80در 

تمركز جمعيت و فعاليت در اين شهر در دهه اخير بسيار فزاينده بوده و در نتيجه مسائل و 
شهر تهران به عنوان پايتخت كشور و هسته . مشكالت شهر به مرز بحران نزديك شده است

ها و تهديدهاي است كه موجب فرصت هاييشهري تهران داراي جاذبهمركزي منطقه كالن
؛ مطالعات طرح مجموعه شهري تهران به خوبي نشان استبسياري براي خود و ساير نقاط 

 22داده است كه عرصه واقعي گسترش و توسعه شهر تهران  فقط به محدوده قانوني و مناطق 
ر واحدي از سكونت كه بازا -هاي پيرامون آن راشود، بلكه شهرها و آباديگانه آن محدود نمي
شناسايي درست مسائل و مشكالت شهر تهران و . گيرداند نيز در بر ميو كار تشكيل داده

هاي موجود از جمله فرصت. همچنين حل آنها، بدون توجه بدين عرصه واقعي ممكن نيست
هاي توان به پويايي، سطح باالي خدمات نسبت به ساير شهرهاي ديگر، فرصتدر اين شهر مي

د و گاه كنناست كه البته برخي از آنها همواره نقش مثبت خود را ايفا نمي... صيلي، شغلي و تح
هاي شغلي در برخي موارد در غالب به عنوان مثال فرصت. پيامدهاي منفي آنها بيشتر است

اشتغال در كارهاي غير رسمي و كاذب مطرح است و گاه حتي عليرغم درآمد بيش از يك 
نشيني معضل حاشيه. شودمين نياز مالي موجب فقر فرهنگي و اجتماعي شغل رسمي و تأمي

هاي پر زرق و برق تهران در پيرامون آن و گاه در ديگري است كه در نتيجه وجود جاذبه
اسكان جمعيت در منطقه شهري تهران طي دو دهه . گيردبسياري نقاط داخل شهر شكل مي

هاي مسئول شهري باشد؛ نتيجه روي دولت و دستگاه گذشته بيش از آنكه تابع برنامه و مداخله
   3.درآمد به بازار غير رسمي زمين و مسكن در پيرامون تهران بوده استهاي كمآوردن گروه

  شهر تهراننشين در كالنگيري نقاط حاشيهچگونگي شكل -3
ت با افزايش جمعيت شهر تهران و مهاجرت روستاييان به شهرها، نياز به مسكن و خدما

مهاجرين فقير كه به دنبال سرپناهي براي . شهري افزايش و قيمت زمين نيز به شدت باال رفت
بسياري نيز در پشت . سكونت بودند، به نقاط پست داخل و يا خارج شهر روي آوردند

از سوي . برنامه سكونت گزيدندهاي خودرو و بيهاي شهر مستقر شده و در شهركدروازه
هاي متعدد و تشكيل ادارات گوناگون در شهرهايي چون تهران، كارخانه ديگر به دنبال ايجاد

ها و ادارات هايي براي اسكان كارگران و كاركنان كارخانهها و محلهنياز به ايجاد شهرك
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هاي مسكوني اداري، كارگري و ها و ايجاد مجتمعسازيبه همين سبب شهرك. احساس شد
به بعد شكل  50اين مناطق كه از دهه . به آن شدت گرفتهاي جدا از شهرها ولي وابسته محله

به همين سبب فشار . گرفتند، در حقيقت نقش خوابگاهي داشته و وابسته به مادرشهر بودند
هاي روزانه و خدمات شهري موردنياز بر كالبد شهر مادر بسياري را براي دريافت نيازمندي

هاي ارتباطي و به صورت موازات جادهگسترش شهر تهران در اين دوره به . وارد آوردند
اين نقاط غير رسمي و ). 320- 321، صص1382مشهديزاده دهاقاني، (ناپيوسته صورت گرفت 

خودرو كه بتدريج از اطراف شهر تهران به بيرون آن لغزش پيدا كردند، در ابتدا اطراف آن را 
مجبور به  1359در سال اين فشار به حدي بود كه شهرداري تهران . به حالت اشباع درآورند

ي خدماتي شهر شده و وسعت قانوني را نيز با تصويب شوراي عالي نظارت گسترش محدوده
كيلومتر  520كيلومتر به  255بر گسترش شهر تهران و شوراي عالي شهرسازي و معماري از 

  ). 326همان، (منطقه تغيير داد  20به  12مربع و نيز تعداد مناطق شهرداري را از 
-شهري و يا به عبارت ديگر ساير مجموعهمانند ساير مناطق كالن شهري تهرانقه كالنمنط

هاي ماهيتي با شهر و روستا، همچنان تحت نهادها، قوانين و هاي شهري كشور به رغم تفاوت
هاي شوند كه اينها خود نيز دچار ضعفهاي مديريت شهري و روستايي رايج اداره ميسازمان

ها و هاي عملي باعث بروز برخي روشتند؛ البته به هر حال ضرورتساختاري عمده هس
توان اين شرايط را مي. ابتكارات، براي حل و فصل بعضي مسائل حاد اين مناطق شده است

شهرها گيري براي كالنسازي و تصميمحاصل نوعي ابهام و تناقض نظري و عملي در تصميم
در كنار توسعه  4د چهار دهه پيش، عوامل مختلفياز حدو. هاي شهري كشور دانستو مجموعه

گيري فيزيكي شهر تهران و افزايش روابط و پيوندهاي آن با منطقه پيراموني خود سبب شكل
تدريجي منطقه عملكردي تهران و متعاقباً افزايش جمعيت، گسترش قلمرو و تثبيت منطقه 

 1345شهر تهران كه در سال  هاي موجود، جمعيتبراساس داده. كالن شهري تهران شده است
داده درصد از كل جمعيت منطقه را تشكيل مي 78ميليون  نفر بوده است حدود  7/2معادل 

ميليون نفر رسيده است اين نسبت  8كه جمعيت شهر تهران به بيش از  1385اما در سال . است
يت در ع بيشتر جمعيت و فعالاين به مفهوم توزي. درصد كاهش يافته است 60به حدود 

در حال حاضر . شهر مركزي و تقويت منطقه عملكردي تهران استتر از كالناي وسيع گستره
 50و نيز بيش از ) قلمروهاي سياسي(بخش  30شهرستان و بيش از  12اين محدوده متشكل از 

محدوده مديريتي  1500در آينده نه چندان دور، . است) قلمرو مديريتي(محدوده شهرداري 
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آخوندي (به اين مجموعه قلمروهاي حكومتي و مديريتي افزوده خواهد شد ) اريدهي(روستا  
جدول شماره يك تعدد و تفرق قلمروها و نهادهاي مؤثر موجود در ). 18، ص1387و ديگران، 
  . دهدشهري تهران را نشان ميمنطقه كالن

  انمنطقه تهر -قلمروهاي مختلف قابل تحليل در ارتباط با شهر -جدول شماره يك

  )www.sci.org.ir(به نقل از مركز آمار ايران / 1385آمار اوليه سرشماري  :ماخذ

 به جيتدر به تيفعال و تيجمع ساختمان، و نيزم متيق شيافزا اثر بر تهران شهركالن در
 عيوس پهنه در ختهيگس و پراكندهي هاطيمح و هامحله ازي انكهكش و شده رانده شهر رونيب

 منطقه در راي اقتصاد وي اجتماعي نيجداگز نديفرا نيا. است كرده ظهور تهراني شهر حوزه
 كه گرفته شكلي شهر منطقه دري شغل وي سكونت پراكنده مراكز و دهيبخشي فزوني شهر
 ريسا و نبوده تهران شهركالن به منحصري دگپراكن نيا. است نهادهي فزون به روي نيگزييجدا

 گسترش شهر مادر كرهيپ: دينمايم رخ سو دو از كه رديگيم بر در زين را گريدي شهرهاكالن

نهاد مسئول 
  اداره

قلمروهاي داخلي 
  موجود

تراكم 
جمعيتي 

نفر در (
كيلومتر 

 )مربع

  مساحت
كيلومتر (

 )مربع

سهم از 
جمعيت 
 كل كشور

جمعيت 
1385 

ميليون (
 )نفر

 نام قلمرو

شهرداري 
 22(تهران 

منطقه 
  )شهرداري

منطقــــه  22داراي  -
شــــهرداري و يــــك  

 شهرداري مركزي 

ــران و  - شهرســتان ته
ــايي ازبخــــــش  هــــ

ــاي شهرســــــتان هــــ
اسالمشــــــــهر، ري و 

  شميرانات

933/10  750  63/11%  2/8  
شهر كالن
تهران (تهران 

  )بزرگ

فاقد نهاد 
متولي اداره 
منطقه كالن 

  شهري

 شهرستان 12 -

 بخش 30بيش از  -

ــيش از  -  50بـــــــ
  محدوده شهرداري 

793  700/16  91/18  25/12  

مجموعه 
شهري تهران 

- منطقه كالن(

  )شهري تهران

استانداري 
  انتهر

 شهرستان 13 -

 50بيش از  -
 شهرداري

  آبادي 1458 -

  استان تهران  3/13  19%  909/18  703
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 ان،يجر نيا آثار از. برنديم ورشي گريكدي داخل بهي شهر پراكندهي فضاها هم و ابدييم
گورستان ها،پادگان ها،فرودگاه نبارها،ا آهن،راه ساتيتأس مانندي شهر ناسازگار عناصر ادغام

 اثر در. است گريكدي در) يطيمح ستيز(ي عيطبي هاعرصهي حت وي آجرپزي هاكوره ها،
 گر،يهمد با ناهمگوني هابافت اتصال وي همجوار و گريكدي با ناسازگار عناصر نيا ادغام

 ،يآلودگ مانندي مسائل و هشد ناكارآمدتر و ناسازگارتر تر،دهيچيپ تهران شهريي فضا ساختار
  ). 1383 ا،يدنيسع( است شده ديتشد اسكان و كيتراف

درآمد و گاه مهاجريني رانده شده از سوانح طبيعي و ها را اقشار كمساكنان اين سكونتگاه
دهند كه در حوادثي مانند جنگ و يا مهاجرين روستايي با سابقه كم شهرنشيني تشكيل مي

هايي با مقاومت در برابر و عشيرتي گذشته خود، خرده فرهنگ يبازآفريني فضاي روستاي
هاي مسكن شهري ريزيو در نتيجه خارج از پوشش برنامه كردهفرهنگ مسلط شهري ايجاد 

و يكپارچگي اجتماعي با شهر براي اين  يدر نتيجه فرايند پذيرش شهرگراي. گيرندقرار مي
در محدوده (عمدتاً درون يا مجاور شهرها  هااين گونه سكونتگاه. شوداجتماعات مختل مي

 شهركالن اطرافي هاهيحاش خالصه، طور به. هستند) شهريحوزه استحفاظي يا منطقه كالن
  : كرد ميتقس دسته چند به توانيم را تهران
 طرح محدوده داخل اي و ريباي اراض در و ندارنديي روستا شهير كهي نانينشهيحاش -1

 . هستند محروم تهراني شهردار خدمات از اما اند؛شده واقع ساله 25

جنبه در آنهايي روستا چهره زين اكنونهم و دارنديي روستا شهير كهي نانينشهيحاش -2
 . اندشده پراكده شهر مختلف مناطق در و افتهي گسترش شهر مختلفي ها

 گسترش وي ميقدي هابافتي دگرگون باي ول دارنديي روستا شهير كهي نانينشهيحاش -3
  . اندبوده رگذاريتأث اريبس تهرانيي فضا گسترش در غيرروستايي ديجد چهره با آن،

 گرفت، شدت زيني سازشهرك روند آن، تيجمع ديشد شيافزا و شهر شتريب گسترش با
 ديجدي تيجمع نقاط رشد وي ريگشكل آغاز كه 1370 دهه لياوا تا 1360 دهه از كهيطور به

 كنترل و نفوذ شدن كمتر ليدل به آن، ميحر در واقعي اراض در تهران شهر گسترش با بود،
 شتريب تخلفات نيا. افتي شيافزا مجاز ريغي هاتوسعه وي ساختمان تخلفات زانيم ،يشهردار

 عدم و نيقوان ابهام وي دولت اداراتي هايناهماهنگ و گرفت صورت انقالب لياواي هاسال در
 و تهران در كهي ديجد شهر 200 حدود از. افزود آن روند بر ز،ين گريد قوانيني برخي اجرا
نبودهي قانون مجوزي داراي اريبس تعداد اند،گرفته پا آني مربع لومتريك 1700 استحفاظي ميحر
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 اند،شده واقع استان محدوده در كه تهران اطرافي تيجمع مناطق و شهرها گر،يد طرف از. اند
 در. اندداشتهي عيسر رشد ن،يمهاجر جذب دمع و تيجمع كاهشي هااستيس اعمال دنبال به

 برابر 5/34 آن رامونيپ تيجمع و برابر 5/4 تهران شهر تيجمع 1335 -1385ي هاسال خالل
    .است گذاشته تهران شهر محدوده بر هيرويب گسترش اثر دري اديزي منف راتيتأث و است شده

 شهر تهراننشيني دركالنپيامدهاي حاشيه -4

پارامترهـايي   تـأثير  تحـت  ،دارد مهـاجرت  كه خود تا حدود زيادي ريشه در حاشيه نشيني
 هويـت قـومي و   سوادي، بي ،تعارض فرهنگي نوع شغل، ،عدم تخصص اقتصادي، چون فقر هم

ملـي نيـز    شـهري و  ةدر نتيجه عوارض اين پديده به حـوز  شود و غير قابل كنترل مي فرهنگي،
ت تأثير متغيرهايي چون عـدم دسترسـي بـه مشـاغل     ها تح اكثر حاشيه نشين. يابد گسترش مي

هـا   ها و زاغـه  آلونك اقتصادي و عدم تخصص مجبور به زندگي در اقتصادي شهر همراه با فقر
بلكه محيطي براي بروز  ،شود كه به مشاغل كاذب روي آورند شوند و فقر نه تنها موجب مي مي

هـاي جسـمي و روانـي، اعترافـات      يمـاري انـواع ب  ،آن عالوه بر. كند م نيز فراهم مييانواع جرا
آنجـا   نسبتي بسيار شديدتر از ساير نقـاط شـهري در   ...و يسواد جنايت، بي كاري، بي اخالقي،
و ) به صورت كلـي آن (ايران  نشيني در  شناختي حاشيه ترين پيامدهاي جامعهمهم. شود ديده مي

: در چند نوع پيامد مرتب كرد توان حسب ماهيت، را مي) به صورت خاص آن(شهر تهران  كالن
  كالبدي  -امنيتي؛ فضايي -فرهنگي؛ سياسي -پيامدهاي اجتماعي 

  نشينيپيامدهاي اجتماعي و فرهنگي حاشيه) الف

سـوادي  ها، فقدان تخصـص، بـي  هويت قومي، پايبندي به سنت: پيامدهاي اجتماعي •
نشـأ و محـل تجمـع    نشـيني، م سوادي، درآمد پايين و به خصوص فرهنگ مستقل حاشـيه وكم

گرايي شديد و همكـاري  ها، گروه گرايي و قومخوابكودكان فراري، كودكان خياباني و كارتن
 . با هم در فرار از قانون و عدم همكاري با مأمورين نيروي انتظامي و مأمورين دولت

گريزي، ضعف در تعلق به هويت شهري، واگرايـي  فرهنگ قانون: پيامدهاي فرهنگي •
به قوانين شهري، انزوا طلبي، احساس غريبه بودن و بيگانگي، اختالل در هويـت  شديد نسبت 

، شاگرد جرج زيمـل و نيـز ايـورت    لين بار در جهان غرب، رابرت پاركاين پديده را براي او(
نشين مـورد مطالعـه   استونگويست، شاگرد پارك، تحت عنوان مهاجرت انساني و منازل حاشيه

اي اسـت كـه نسـبت بـه دو نظـام      نشين، شخصيت بيگانـه نسان حاشيهاز نظر آنها ا. قرار دادند
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كـدام كـامالً   فرهنگي، احساس بستگي و تعلق دارد ولي در عين حال خود را نسـبت بـه هـيچ   
  ).داندمتعلق و متمايل نمي

نشـين، خـرده   در منـاطق حاشـيه  : هاي خاص مناطق كوچـك وجود خرده فرهنگ •
-اند، مشاهده مـي ز خانوارها كه قبالً ساكن آن بودههاي خاص مناطق كوچك هر يك افرهنگ

ها بسيار دير جذب فرهنـگ شـهري   اين فرهنگ. كندشود و اجتماعاتي در دل جامعه عيان مي
فقر فرهنگي افراد، امكان نفوذ از نظر فرهنگـي و اجتمـاعي را در    عالوه برشوند و اين امر مي

بـا مشـكل   ... نند بهداشت، تنظـيم خـانواده و   هاي مختلف اجتماعي ماآنها براي اجراي برنامه
  .كندمواجه مي

 معتقـد اسـت  مارشـال كلينـارد   : هـاي اجتمـاعي  منبع و مركز انحرافات و كجروي •
سهم بااليي . استاي شهري است و منشأ عمده بزهكاري و جرم نشيني مسأله و عارضهحاشيه

بـه دليـل عـدم تطـابق     . ته استنشينان اختصاص يافاز وقوع جرم و جرائم در كشور به حاشيه
چنين سطح نـازل معيشـت   نشينان و همهنجاري و نائل نشدن به يك شناخت اجتماعي، حاشيه

خـورد،  اقتصادي اين طبقه اجتماعي، يك نوع انحرافات نهادينه شده در كنش آنها به چشم مـي 
ارد قابـل ذكـر   هاي اجتماعي از موانگاري ارزشهاي مبتني بر هيچقاچاق مواد مخدر و جنايت

نشينان، آنان را بـه  فقر و ناتواني يا عدم تمايل بازار رسمي اقتصاد شهر به جذب حاشيه. هستند
كشاند؛ بازاري كه بخشي از محصوالت آن در زمره امور ممنوع هاي غير رسمي ميبازار فعاليت

 . هستند... و بزهكارانه مانند مواد مخدر، دزدي و 

افراد سنين . نشيني جايگاهي در امنيت ملي نيز داردحاشيه: هاي اجتماعيآشوب •
جوان با توجه به احساس محروميت نسبي و عدم توانايي ارضاي نيازهاي خود به صورت 

اي يا با سازماندهي شوند كه ممكن است با وقوع هر حادثههايي تبديل ميبالقوه به ناراضي
 . ومي و اخالل دست بزنندشدن به وسيله اراذل و اوباش به بر هم زدن امنيت عم

نشين، شغل رسمي براي حاشيههاي اكثر خانواده:فقدان شغل رسمي و درآمد كافي •
گذاري قد مهارت و تخصص و سرمايهتأمين معاش خود ندارند و چون اين افراد عموماً فا

 گري، زبالهفروشي، كوپن فروشي، تكدي، به مشاغل كاذب و بعضاً مجرمانه مانند دستهستند
 . آورنددزدي، خريد و فروش مواد مخدر و مشروبات الكلي روي مي
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از عوامل گرايش به اعتياد، فقر و بيكاري، فقدان برنامه صحيح جهت پر كردن : اعتياد •
توان نام اجتماعي و در دسترس بودن مواد مخدر را مي -هاي اقتصادياوقات فراغت، نابرابري

 ).1368دهقان نيري، (برد 

دهد كه سهم  هاي اخير نشان مي اگرچه نتايج بررسي :ايند مشاركتاخالل در فر •
نشينان توسط خودشان تقريباً زياد است، اما  مشاركت براي حل مشكالت و معضالت حاشيه
اين مناطق از شدت و  يافتگي در كارهاي توسعه مجال طرح مسأله و مشكل، به عنوان يكي از راه

شينان شهرهاي بزرگ مثل تهران نه توليد علم و ن حاشيه. همبستگي قوي برخوردار نيست
اي  كننده هاي مصرف نشينان، جزء گروه حاشيه. كشاورزي دارند و نه در ساختار توليد دخيلند

گاز، (شوند كه از منافع اقتصادي شهرها مانند، آب، نان، درمان، تأسيسات زيربنايي  تلقي مي
به عبارت ديگر، . كنند ين خصوص پرداخت نميا كنند و مالياتي هم در  استفاده مي...) برق و

كوثري و نجاتي حسيني، (گذارند  ها از لحاظ اقتصادي بيشترين بار را روي دوش دولت مي اين 
  ). 98، ص1387
  امنيتي -پيامدهاي سياسي) ب

گيري نهادهاي مدني و غير متمركز بودن  عدم شكل :تهديدات و تبعات سياسي •
وجود بحران هويت . شود تجمعات و اعتراضات غيرعقالني مي گيري نشينان باعث شكل حاشيه

شان گسسته و بريده شده، اما هنوز پايگاه خود را در  افرادي كه از محل زندگي(اين مناطق  در 
  باعث مقاومت) نشين محكم نكرده و به بيان ديگر به لحاظ هويتي معلق هستند مناطق حاشيه

 . شود معه ميسازي جا هاي نهادينه در مقابل جريان

: نشينان تهديدات خاص خود را دارند حاشيه ،از بعد ملي :تهديدات و تبعات امنيتي •
و تعلقات محلي شديد، باعث تهديد امنيت و   هاي قومي نشينان به خاطر وابستگي حاشيه)1

هدف در شهرهاي  اي و بي هاي توده نشينان منبع اصلي شورش حاشيه) 2. شوند وحدت ملي مي
هاي مدني، تهديدي مهم براي طبقات متوسط  گيري گروه هستند كه به علت عدم شكلايران  

هاي شديد قومي  وابستگي - 1: نشينان تهديدات ملموسي دارند نيز حاشيه از بعد عمومي . هستند
هاي پست و  بيكاري فزاينده و اشتغال به شغل -2و افزايش اختالفات و درگيري قومي  

عدم امكان تمكين به نهادهاي مدني و دولتي از جمله نهادهاي  -3زه غيراقتصادي با منشاء ب
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رواج جرائم  -4انتظامي، امنيتي همچنين حل و فصل اختالفات به صورت گروهي 
  ). 99-100، صهمان(يافته از جمله قاچاق، فساد، مواد مخدر  سازمان

 فضايي  -پيامدهاي كالبدي) ج

نشيني، سيماي مطلوب آن است كه ي حاشيهترين نماد جهانعمده: سيماي نامطلوب  •
. ها، تخريب و فرسوده شده استآزارد، ساختماناحساس و وجدان و ديدگان آدمي را مي

ها و معابر، پرپيچ و خم وكم عرض بوده و معموالً راه دسترسي خودروهاي امداد اعم گذرگاه
  .د نداردنشاني، اوژانس و پليس در مواقع بروز حوادث و خطرات وجواز آتش

ها فاقد بهداشت عمومي نشينحاشيه: پايين بودن سطح بهداشت عمومي و سالمتي •
ها و عدم انباشت زباله. و خصوصي در حد و اندازه استانداردهاي جهاني و حتي ملي هستند

هاي ها و عدم دفع بهداشتي آن، آلودگيآوري آنها، جريان فاضالب منازل در كوچهجمع
 . در اين محالت مشهود  است... و صوتي، آلودگي هوا 

- تركيب سني جمعيت در اين مناطق نشان مي: افزايش تراكم جمعيت و ساختمان •

متوسط تعداد . ها، بعد خانوار وسيع استدهد كه عليرغم جوان بودن بيشتر رؤساي خانواده
طق كه با در نظر گرفتن مساحت كم منازل موجود در منا استدرصد  5/4جمعيت هر خانوار 

). 1368دهقان نيري، (نشين به تراكم بيش از حد جمعيت در اين مناطق پي خواهيم برد حاشيه
هاي  از طرفي با وجود كاربري مسكوني بيش از حد غير متعارف و نبود خدمات و شبكه

همچنين به دليل كمبود فضاهاي . رود ها باال مي اين محله دسترسي مناسب، تراكم جمعيت در 
ها بسيار بيش از حد متعارف است  اين مكان  ها، تراكم ساختماني در دسترسيسبز و باز و 

  ). 102، ص1387كوثري و نجاتي حسيني، (
در : امكانات آموزشي و رفاهي و پايين بودن سطح سواد و تحصيالت ضعف •

ترين شكل ممكن رواج دارد، به اين معنا كه حاشيه شهرهاي ايران، آموزش و پرورش به بدوي
فرايند  شدهصيص بودجه متناسب براي امر آموزش و پرورش اين نقاط موجب عدم تخ

نشين فرايندي ناقص و عقيم باشد، نقصاني پذيري، در ميان كودكان و نوجوانان حاشيهجامعه
 . يابدكه در رشد باالي انحرافات اجتماعي نمود مي

اين مناطق،  بسياري از افراد در: مسكن غيرقابل اطمينان در قبال حوادث طبيعي •
دوام هاي اين مناطق با مواد و مصالح كمشهرك. سازي براساس اصول استاندارد ندارندخانه
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كنند اند و در قبال حوادث طبيعي مانند زلزله و طوفان هيچ مصونيتي ايجاد نميساخته شده
 ). 1368دهقان نيري، (

 گيري نتيجه -5

شـهرها اسـت   ل شهرهاي بزرگ و كالننشيني و اسكان غير رسمي هر چند كه مشكحاشيه
هـاي نامناسـب در   ريـزي اما محصول ساختارهاي غلط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگـي و برنامـه  

حل مسائل امروز و آينده و ايجاد محيطي قابل زندگي در . سطح كالن ملي و بين المللي است
 اين نهاد بايـد  .ي استشهر تهران، بيش از هر چيز مستلزم نهادي واحد با توان و اختيارات كاف

بتواند عملكرد كليه نهادهاي موجود دخيل در مديريت را براي نيل به اهداف رشد و توسعه در 
ايجـاد   بنـابراين هاي مصوب هماهنگ كرده و بـر آن نظـارت كنـد؛    ها و طرحچارچوب برنامه

بايسـت  در واقـع مـي  . شهر تهران يك ضـرورت اسـت  يكپارچگي و وحدت مديريت در كالن
-ها كه وجود آنها به دليل ضرورتاحدهاي كوچكتر مديريتي همچون شهرداري و فرمانداريو

هاي اجرايي مشاركت مردمي است و همچنين عملكرد بخش كردنهاي تقسيم كار و نيز فراهم 
ها بايد در نظامي واحد، هماهنگ و بـه صـورت يكپارچـه    و مديريتي كالن همچون وزارتخانه

  . كنندعمل 
دهد كـه  سال گذشته نشان مي 50هاي مبارزه با فقر شهري در  ها و برنامه سياستنگاهي به 

هاي غيررسمي و مناطق محروم شهر به عنوان بخشي از سيستم شهري بايستي مـورد   سكونتگاه
هاي ساماندهي و ارتقاي شرايط زيست محيطـي ايـن    پذيرش واقع شوند؛ به همين دليل برنامه

  عمرانـي، (بنابراين پايداري و استمرار هـر اقـدام   . باشد برخوردار ميمناطق از باالترين اولويت 
كننـدگان منفعـل بـه     كنندگان از دريافت پذير است كه نقش شركت زماني امكان...) اجتماعي و 

بايستي از عملكري استفاده شود كه باعث خودكفايي اجتماعات  بنابراين. مديران فعال تغييركند
هاي  هاي ويژه و كمك ها از طريق اجراي برنامهفقير اين سكونتگاه شود؛ حمايت از قشر بسيار

گـذاري   و تأمين و تضمين حق مالكيت، بهترين مشوق و محرك براي سرمايه) خرده وام(مالي 
به عبارت ديگـر در محيطـي كـه منـابع     . ساكنان در احداث مسكن و تسهيالت زيربنايي است

. امعه افزايش دهد، داراي ارزش بسياري خواهد بودمحدوداند، هر عاملي كه خودياري را در ج
هاي اين مناطق جهت حل مشكالت شهري استفاده و تالش كرد  بنابراين بايد از منابع و قابليت

  .شوندتا اين مناطق جذب بافت اصلي شهر 
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  :هانوشتپي
1 - Mega Cities 
2 - Informalized Urbanization 

-مجموعه مقاالت كارگاه تخصصي تدوين سياست: د مراجعه كنيد بهتوانيبراي مطالعه بيشتر مي -3

  1382هاي راهبردي براي توسعه آتي شهر تهران، 
افزايش طبيعي جمعيت، افزايش مهاجرت از روستاها و شهرها : برخي از اين عوامل عبارتند از -4

در نتيجه اسكان  به تهران، تصويب طرح جامع نهران و افزايش قيمت زمين در داخل محدوده طرح و
ها در هايي در زمينه استقرار صنايع و كارخانهاقشار كم درآمد در اراضي پيراموني، اعمال محدوديت

  . قلمرو بالفصل شهر و نظاير آن
 كه است بزرگي شهرها به خصوصاً ه،يرويبي هامهاجرت ازي ناشي شهر مشكالت عمده -5
 كنون تاي شمس 1300 سال از مثال طور به. استي سمر ريغ اي يرسم شغل بهي ابيدست آني اصل عامل

 5/5 كشور تيجمع كهي حال در است مانده ثابت نفر ونيليم 2/3ي كشاورز بخش شاغالن جمعيت
 شده برابر 8/1 حدود كشت ريز سطح و برابر 5 حدودي كشاورز ديتول 1330دهه در تنها و شده برابر
  ).323: 1382مشهديزاده دهاقاني، ( است

  

  ت منابع فهرس
شهري چشم انداز نظام حاكميت منطقه كالن") 1387( و همكاران   آخوندي، عباس احمد .1

  15- 26صص .دانشگاه تهران: تهران، بايز يهنرهانامه ،  فصل"تهران
مجله  ،"نشيني در تهرانشهرنشيني شتابان و ناهمگون، آلونك") 1366(، پرويز پيران .2

 54-57صص . ول، سوم و هفتماقتصادي، شماره ا - اطالعات سياسي

و  يستيدانشگاه علوم بهز: تهران ران،يدر ا يشهر هايفقر و جنبش )1384( زيپرو ران،يپ .3
 . يتوانبخش

درآمد هاي ناپايدار اقشار كمسكونتگاه") 1381(داورپناه، بابك  و پور، مهردادجواهري .4
. ي هشتمم، شمارهنامه هفت شهر، سازمان عمران و بهسازي شهري، سال سو، فصل"شهري
 40-78صص 

نامه  انيپا نان،نشيآلونك ياجتماع - ياقتصاد تيوضع يبررس )1368( رضايعل ،يريدهقان ن .5
 1368مدرس،  تيدانشگاه ترب: تهران ،يشهر يزيرو برنامه ايارشد جغراف يكارشناس
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 ،يتوسعه كالبد يمطالعات طرح راهبرد دهيتهران، گز يمجموعه شهر )1383( ديمج ،يغمام .6
  . رانيا يو معمار يشهرساز قاتيمركز مطالعات و تحق

 هايشهر تهران، مجموعه مقاالت كارگاهكالن ييساختار فضا) 1383( احمد ا،يدنيسع .7
 . شهر تهران يتوسعه آت يبرا يراهبرد هاياستيس نيتدو يتخصص

- از حاشيه - ساماندهي اسكان غير رسمي اي براينظريهبه سوي ") 1381( مظفرصرافي،  .8

  1-15صص . هشتم، سال سوم، شماره نامه هفت شهرفصل  ،"نشيني تا متن شهرنشيني

اي تهران آنومي اجتماعي در مناطق حاشيه) 1387(نجاتي حسيني، محمود  و كوثري، مسعود .9
 . مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام: بزرگ، تهران

ركت پردازش و برنامه ريزي شهر ، ش)1387( تهرانشهر  ييايمركز اطالعات جغراف .10
  . http://www.tehrangis.comتهران،

هاي خودرو كالبدي در سكونتگاه -ناهمگوني زيستي) 1382(مشهديزاده دهاقاني، ناصر  .11
 . انتشارات سازمان بهزيستي كشور و دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي: پيرامون شهر تهران

انتشارات : انسان و شهر، همدان ،يشهر يشناس عهبر جام يدرآمد )1382(نقدي، اسداله  .12
 . آوران فن

هاي غير رسمي مصوب سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه) 1382(هيأت وزيران  .13
وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان عمران و بهسازي شهري، دبيرخانه : ، تهران26/11/82

 . ر رسميهاي غيستاد ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه
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