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چکیده
از خانه محله، مشکالت حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ را تا حدودی بهبود بخشید و  با استفاده  می   توان 
برای مواجهه با تأثیرات نامطلوب آن، برنامه   ریزی کرد. مهم ترین تأثیر خانه های محله بر زندگی مردم، افزایش 
پویایی در سکونت گاه هاست. بررسی نقش خانه محله به همراه شناسایی حاشیه نشینی و معضالت حاصل از 
آن، سبب شد تا زمینه ی مناسبی برای مطالعه ی دقیق این مشکل در شهرهای بزرگ ایران به دست آوریم. 
انتخاب روش مطالعه ی موردی به منظور انجام تحقیق به همراه استدالل و بحث منطقی در این زمینه، رویکرد 
اصلی این مقاله است. برای تقویت ساختار و ارائه ی مثال های متناسب با کار، از مطالعه ی موردی محله ی 
سهل آباد شیراز استفاده شد. این محله دارای تمام خصوصیات یک منطقه ی حاشیه ای شهری است و به دلیل 
مهاجرت ساکنان مختلف، ساختاری نامطلوب دارد. استفاده از روش تحقیق کّمی و استفاده از پرسشنامه ی 
پنج سطحی، منجر به یافتن کارکردهای مطلوب این مرکز شد. ارائه ی تحلیل های مناسب با تحقیق، نشان 
می   دهد که خانه محله می   تواند در پویاسازی محله ی سهل آباد شیراز مؤثر باشد. در میان عوامل بررسی شده، 
مهم ترین کارکرد مورد تأیید کاربران، افزایش تعامالت و آشنایی با یکدیگر در محله است که منجر به بهبود 

شرایط و کیفیت زندگی در محله   های مشابه خواهد شد.

واژه های کلیدی: اسکان غیررسمی، شهرنشینی، کیفیت زندگی، پویاسازی سکونت گاه ها.

خانه محله و سکونت گاه های غیررسمی*

مرضيه ممبينی
دانشجوی کارشناس ارشد معماری

طهمورث فقيه ملک مرزبان
کارشناس ارشد معماری-عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد

* عنوان اصلی مقاله: بررسی نقش خانه محله در پویاسازی سکونت گاه های غیررسمی
] مطالعه ی موردی محله ی سهل آباد شیراز[
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مقدمه
دیگری  زمان  هر  از  بیش  شهری  مشکالت  شهرنشینی،  روزافزون  رشد  با  امروز 
دامن گیر شهرهای کشور شده است. این مشکالت با تأثیرگذاری بر تمامی جنبه های 
شهرنشینی، روابط منطقی زندگی شهرنشینی را نابسامان کرده است و کیفیت کلی 
و قابلیت زندگی در آن ها را به شدت کاهش داده و زمینه ی ناپایداری را فراهم کرده 
است )عربشاهی، 1382: 110(. البته این واقعیت نه صرفًا به عنوان یک تهدید، بلکه 
)رستم  شود  استفاده  شهری  برنامه ریزی  هدایت  برای  فرصت  یک  عنوان  به  باید 
زاده، 1390: 63(. شهرنشینی و رشد فزاینده ی شهرگرایی، محصول و معلول ساختار 
اقتصادی اجتماعی در مقیاس کالن ملی است )اذانی و همکاران، 1390: 21(. امکانات 
شهرها با جمعیت، وسعت، شمار نهادها و قدرت زندگی اقتصادی، تجاری، اجتماعی و 
فرهنگی آن متناسب است )حبیب، 1385: 104(. باید توجه داشت که شهر، مهم ترین 

محل اجتماعی شدن توده ها و در عین حال، مکان بروز فردی ترین رفتارهاست . 
)علی  است  شده  تشکیل  متعددی  زیر سیستم های  از  که  است  سیستمی  شهر،     
اکبری، 1385( و نیازمند به یک مدیریت یکپارچه است. مدیریت یکپارچه ی شهری، 
در چارچوب  و ذی نفوذان شهری  تمامی ذی نفعان  با حضور  است هم افزا  مدیریتی 
پایدار  و  مدیریت شهری  ارتقای سطح  منظور  به  قانونی مشخص.  و  نهاد، سازمان 
به  انسانی  زیست  محیط های  کیفیت  اخیر،  دهه های  در  شهر  زیست پذیری  نمودن 
نامناسب، رو به وخامت بوده و رشد افسارگسیخته، فضاهای  واسطه ی بهره برداری 
مطلوب طبیعی و فضاهای باز و خدماتِی شهرها را هر روز محدودتر می سازد؛ هم چنین 
جمعیت و محدودیت منابع، باعث مشکالت فراوانی برای جامعه ی انسانی شده است 
به هم  خوردن  فاجعه ی  دارد،  امروز  بشِر  کنار مشکالتی که  در  )ابلقی، 1386: 84(. 
تعادل محیط زیست، یکی از مهم ترین مسایل امروز انسان است )بمانیان و همکاران، 
سامان دهی  مسکونی،  محله های  به  شده  تحمیل  مسایل  به  توجه  با   .)18  :1387
محیطی می تواند پاسخی صریح به مشکالت موجود باشد؛ اما چنین پاسخی باید به 
لحاظ وسعت مسایل از جامعیت و ارزشی عملی برخوردار باشد. جامعیتی که تنها از 
پرتوی دیدگاه های مستحکم حاصل می شود )اکبرپور، 1387: 47(. البته مشخصه ی 
اصلی طراحِی شهرِی امروز باید هدف مند بودِن آن و یا برقراری پیوند بین اهداف 
 .)135  :1385 )بحرینی،  باشد  دارد،  کالبدی - فضایی  ماهیت  که  و طرح شهر  شهر 
دیگری  زمان  هر  از  بیش  شهری  مشکالت  شهرنشینی،  روزافزون  رشد  با  امروزه 
دامن گیر شهرهای کشور شده است، این مشکالت با تأثیرگذاری بر تمامی جنبه های 
شهرنشینی، روابط منطقی زندگی شهرنشینی را نابسامان کرده و کیفیت کلی و قابلیت 
ناپایداری را فراهم کرده است  زندگی در آن ها را به شدت کاهش داده و زمینه ی 
)عربشاهی، 1382: 110(. البته این واقعیت نه صرفًا به عنوان یک تهدید، بلکه باید 

برنامه ریزی  برای هدایت  عنوان یک فرصت  به 
 .)63  :1390 زاده،  )رستم  شود  استفاده  شهری 
شهرنشینی و رشد فزاینده ی شهرگرایی، محصول 
مقیاس  در  اجتماعی  اقتصادی  ساختار  معلول  و 
کالن ملی است )اذانی و همکاران، 1390: 21(. 
امکانات شهرها با جمعیت، وسعت، شمار نهادها 
اجتماعی  تجاری،  اقتصادی،  زندگی  قدرت  و 
 :1385 )حبیب،  است  متناسب  آن  فرهنگی  و 
104(. باید توجه داشت که شهر، مهم ترین محل 
اجتماعی شدن توده ها و در عین حال، مکاِن بروز 
با   .)70  :1383 )لطفی،  رفتارهاست  فردی ترین 
در  این که سامان دهی محله ها می تواند  به  توجه 
برنامه ریزی توسعه ی یک شهر مفید واقع شود، 
بنابراین الگوی توسعه ی فضایی کالبدی محله ها 
نهادی  و  میدانی  شناخت  طریق  از  می تواند  نیز 
ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست 
محیطی و فضایی-کالبدی محدوده ی مورد نظر 
انجام شود تا بتوان با تجزیه و تحلیل ساختارها 
در  اجرایی  و  عملی  راهکارهای  کارکردها،  و 
داد  ارائه  نظر  مورد  فضای  سامان دهی  جهت 
که در نهایت، با توجه به راهبردهای ارائه شده، 

محدوده ی مورد نظر توسعه یابد.

بیان موضوع و طرح مسأله
جمله  از  حاشیه نشینی  و  غیر رسمی  اسکان 
پدیده هایی است که به دنبال تحوالت ساختاري 
و بروز مسایل و مشکالت اقتصادی - اجتماعی 
مهاجرت هاي  و  شهرنشینی  سریع  جریان  مانند 
کشورهاي  بیش تر  در  گسیخته  لجام  روستایی 
جهان به  ویژه کشورهاي جهان سوم پدیدار شده 
در  مرسوم  شیوه ی  به  غیررسمی  اسکان  است. 
ایران از دهه ی 1320 آغاز و تا اواخر دهه ی 50 
با شدت نسبتًا زیادي روند گسترش خود را طی 
کرده و بعد از انقالب از لحاظ شدت شکل گیري، 
شهرهاي  اساسی  معضالت  از  یکی  عنوان  به 
در  موجود  آمارهاي  طبق  می شود.  مطرح  ایران 
کشورهاي در حال توسعه، حدود 50 درصد جمعیت 
شهري در آلونک ها و مناطق حاشیه نشین زندگی 
این نسبت  این شهرها  از  می کنند که در بعضی 
تا 80 درصد افزایش می یابد. در حدود 20 درصد 
ساکنان مناطق شهرِي کشورهاي توسعه یافته را، 
اسکان غیررسمی تشکیل می دهد. از آن جایی که 
حاشیه نشینی و سکونت  هاي غیررسمی با تجمعی 
از اقشار کم درآمد و غالبًا با مشاغل غیررسمی و 
شیوه اي از شهرنشینی ناپایدار همراهند، زمینه ساز 
بسیاري از آسیب هاي اجتماعی به شمار می روند 
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و گاهًا موجب بروز ویژگی هاي منفِی شخصیتی 
حقارت،  بی هویتی،  بی ارزشی،  و  پوچی  مانند: 
احساساتی  بروز  در  توانایی  عدم  و  سرخوردگی 
از  یکی  می تواند  خود،  و  شود  می  خشم  مانند 
جمله  از  بزهکاري هایی  انواع  بروز  اصلی  عوامل 
شود.  سرقت  و  فیزیکی  برخوردهاي  اعتیاد، 
در  حاشیه نشینی  پررنگ  نقش  به  توجه  با  پس 
برنامه ریزی هاي امنیتی، زیباسازي و کاهش جرم 
و جنایات و با توجه به این که این مشکل ، صرفًا 
عوامل  از  و  نبوده  فیزیکی  و  کالبدي  مسئله اي 
کالن ساختاري در سطوح ملی و منطقه اي ناشی 
به وسیله ی مدیران شهري  به آن  می شود، توجه 

ضروري به نظر می رسد.
   در فرآیند تعیین و معرفی این سکونت گاه ها، 

و  نبوده  توجه  مورد  کالبدی  شاخص های  صرفًا 
زیست  اجتماعی،  اقتصادی-   شاخص های  به 
محیطی و زیربنایی نیز توجه می شود. در برخورد 
با این گونه سکونت گاه ها، مهم ترین راه حلی که 
تاکنون در سطح جهانی شناخته شده و مورد عمل 
قرار می   گیرد، توانمندسازی است که به وسیله ی 
و  آفریقایی  کشورهای  اغلب  در  جهانی  بانک 
ایران  کشور  در  و  شده  دنبال  التین  آمریکای 
شهرهای  با  ارتباط  در  تخصصی  صورت  به  نیز 
مشهد،  شیراز،  مانند  غیررسمی  بافت های  دارای 
اهواز، کرمانشاه، بندرعباس، همدان و...  مطالعات 
توانمندسازی صورت گرفته و در برخی موارد، وارد 

مقوله ی اجرا شده است )فهیمی   زاده ، 1384(.

   در نیمه ی دوم دهه ی 80 میالدی، راهبرد توانمندسازی به همراه ارتقا یا بهسازی 
جهانی،  بانک  عمل  ابتکار  با  توانمندسازان  رهیافت  شد.  توصیه  موجود  محیط های 
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند برزیل، هندوستان، ایران و... در حال 
اجراست که این رهیافت، هم با چالش های نظرِی مفهومی و هم مشکالت اجرایی 
و  کارایی  افزایش  عامل  اجتماعی  سرمایه ی  دیگر،  سوی  از  روبروست.  عدیده ای 
بهره ورِی اموری مانند تحصیالت، مهارت ها، چیدمان های تولیدی و اجتماعی است 
که با تمرکز بر ساختارهای اجتماعی مانند ساختار خانواده، دوستی و همسایه گان و نیز 
سازمان های غیردولتی و نهادهای عمومی، افزایش التزام شهروندی و افزایش انسجام 
بیش تر بین افراد و ساختارهای اجتماعی را نوید می دهد. با توجه به تجربه های مشابه 
موفقیت  برای  ذی نفعان  مشارکت  به  نیاز  می رسد  نظر  به  زمینه،  این  در  فراوان  و 

پروژه های مشابه، غیرقابل انکار باشد.
در حال حاضر، در نظریه های شهرسازی در سراسر جهان، مشارکت جایگاه مهمی 
طی  ایران  در  و  است  یافته  شهری  مختلف  بافت های  بهسازی  فرآیند  در  به ویژه 
سال های اخیر، مشارکت شهروندان در تمام امور مطرح بوده است. هسته ی مرکزِی 

به  آنان  بیش تر  تأثیرگذاری  و  همکاری  شهروندان،  یافتن  قدرت  مشارکت،  مفهوم 
  .(242 :2010 ,.Wekesa et al) تحقق طرح های شهری است

   مشارکت بر این عقیده استوار است که همه ی افراد حق دارند در مورد اموری که 
مربوط به خودشان است، احساس مسئولیت کنند؛ درباره ی آن فکر کنند؛ اندیشه ی 
اثر می گذارد،  آن ها  زندگی  بر  که  بر تصمیم هایی  و  کنند  بیان  ترس  بدون  را  خود 
دخالت داشته باشند. بنیادی ترین اندیشه ی زیرساخِت مشارکت، پذیرش اصل برابری 
مردمان است. مردمان هرگاه در پیوند با یکدیگر از اهمیت و ارزش برابر برخوردار 
شوند، آن گاه مشارکت میان آنان می تواند به »برخاستن و خیز برداشتن« یاری دهد 
و سود بهره مندی های بسیار برای همه فراهم آورد. با این نگرش، توجه به خواست 
مردم در سکونت گاه های غیررسمی ، می تواند همراهِی قابل قبولی از سوی مردم به 
 Wekesa et) همراه داشته باشد و در این زمینه به پیشرفت های مورد نظر نایل آمد

.(240 :2010 ,.al

سکونت گاه ها،  این گونه  ساکناِن  و  مردم  مؤثر  مشارکت  به  دست یابی  منظور  به     
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به  این مکان ها  افراد ساکن در  به نظر می رسد  دارد.  آنان وجود  اعتماد  به جلب  نیاز 
برای  مراکزی  از  استفاده  و  نداشته  شهری  مدیران  به  کافی  اعتماد  مختلف،  دالیل 
فرهنگ سازی و نیز ارتقای مشارکت اجتماعی آنان، بتواند تأثیرات مناسبی در تغییر این 
رویه به همراه داشته باشد. اطمینان به این که نظرات و خواسته های ایشان سبب تعریف 
الزامات طراحی خانه  ی مردم خواهد شد؛ از مهم ترین نکات در تحقیقات مشابه به شمار 
می رود. برخی معتقدند که جلب اعتماد و مشارکت مردم، چالشی جدی در موفقیت و 
عدم موفقیت طرح خواهد بود؛ البته در پاره   ای از موارد از جمله احداث خانه ی محله ی 
سهل آباد شیراز،  می   تواند از جمله نقاط مثبت طرح باشد؛ که چنان چه میزان مشارکت 
ساکنان در مدیریت آن بیش تر باشد، می تواند پیامدهاي مثبتی در راستاي اعتمادسازي 
محله  این  پویایی  به  نهایت،  در  و  باشد  داشته  ساکنان  مشارکت  برانگیختن حس  و 

)سکونت گاه  غیررسمی که هدف اصلی این طرح است( خواهد انجامید.
پیرامون  نواحی  به طور کلی، حاشیه نشینی و رشد سکونت گاه هاي غیررسمی در     
شهري، امروز یکی از بزرگ ترین چالش هاي مدیریت کالن شهري بوده و در تقابل با 
مدیریت پایدار شهري، به معظلی فراگیر و اجتناب ناپذیر تبدیل شده است؛ هم چنین، 
از آن دسته موضوعات اجتماعی  مهاجرت و حاشیه نشینی به دلیل تأثیرات مختلف، 
این  با  نمی پذیرد.  پایان  آن ها  درباره  ی  کنکاش  مصرف  تاریخ  هیچ وقت  که  است 
اوصاف، پرداختن به مسأله  ی اسکان غیررسمی در شهر شیراز، نه تنها ضرورتی برآمده 
از ارزش هاي اعتقادي و انسانی، بلکه سازگار با منافع اجتماعی و توسعه  ی ملی است.

ضرورت طرح موضوع
خانه محله می تواند کاربرد متفاوتی برای مردم سکونت گاه های غیررسمی ِحومه  ی 
باشد. تحقیقات نشان می دهد که مهم ترین کارکرد خانه محله  کالن شهرها داشته 
در محله های حاشیه اِی شهرها، افزایش ارتباط میان ساکنان است. افزایش تعامالت 
برای  گام  اولین  دارد،  رواج  آن ها  در  تحصیالت  فقِر  و  انزواطلبی  که  افرادی  میان 
بهبود این شرایط به شمار می رود )زیاری و همکاران، 1392: 45(. ایجاد پویایی در 
و  مردم  آن،  بخش  تأثیرگذارترین  می پذیرد.  تأثیر  مختلفی  عوامل  از  سکونت گاه ها 
ساکنان هر محله هستند. با توجه به این که محله های حاشیه های شهرهای بزرگ، 
از امکانات و شرایط مساعد مادی و زیرساخت های موجود در سایر بخش های شهر 
محروم هستند و زمینه ی بروز جرم و بزهکاری در آن ها فراوان است، می توان با ایجاد 
مراکز فرهنگی، اجتماعی مانند »خانه های محله«، شرایط مطلوبی را برای کاربران 
فراهم کرد. این امر یکی از روش های کم  هزینه و تأثیرگذار به شمار می رود، که با 

توجه به شرایط هر منطقه، می توان از آن بهره گرفت.

اهداف پژوهش 
هدف اصلی این تحقیق، پویاسازی سکونت گاه های غیررسمی است و هدف فرعی، 
سکونت گاه   )یک  سهل آباد  محله ی  در  مردم  مشارکت  ارتقای  افزایش  چگونگی 
نام  به  مرکز  یک  طراحی  از  استفاده  با  شیراز(  کالن شهر  حاشیه ی  در  غیررسمی 

خانه ی مردم است که خود، موجب پویایی محله 
خواهد شد و به صورت کاربردی و با در نظر گرفتن 
الزامات حاصل از مطالعه ها و مشارکت ذی نفعان، 

در طراحی ارائه خواهد شد.

سؤاالت یا فرضیه های پژوهش 
صورت  مطالعه های  و  باال  اهداف  به  توجه  با 
گرفته، سؤاالت تحقیق به این شکل مطرح شدند:

پویاسازی  در  تأثیرگذار  عوامل  مهم ترین   -
سکونت گاه های غیررسمی در کالن شهرها چیست؟

- تأثیری که خانه  محله در پویاسازی سکونت گاه های 
غیررسمی می تواند بگذارد، چیست؟

- چگونه می توان با طراحی یک خانه ی مردم در 
محله ی سهل آباد شیراز، اقدام به جلب مشارکت 
ساکنان کرده و با استفاده از آن، موجب پویاسازی 

سکونت گاه های غیررسمی شد؟
مشارکت  ارتقای  منظور  به  راهکارهایی  چه   -
مردم در محله ی سهل آباد شیراز وجود دارد که با 
استفاده از آن ها، می توان کیفیت زندگی ساکنان 

را بهبود بخشید؟

روش پژوهش
و  کّمی  تحقیق  صورت  به  استفاده،  مورد  روش 
بهره گیری از پرسش نامه است. در ابتدا با استفاده 
زمینه ی  معتبر،  علمی  مراجع  و  اینترنتی  منابع  از 
مناسبی برای تحقیق تعریف شد و سپس متناسب 
در  شد.  طراحی  پرسش نامه  سؤاالت  آن،  با 
به  پاسخ گویی  راستای  در  سؤال   21 پرسش نامه، 
دو سؤال اساسی تحقیق مطرح شد؛ که به منظور 
تعیین روایی و پایایی پرسش نامه   ها، از افراد خبره و 
کارشناسان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان 
از  استفاده شد. پس  مقدماتی  مطالعه ی  عنوان  به 
با  مقبولیت سؤاالت طراحی شده،  و  کیفیت  تأیید 
مقیاس لیکرت 5 سطحی )شامل 1: خیلی کم، 2: 
کم، 3: متوسط، 4: زیاد، 5: خیلی زیاد(، به بررسی 
اقدام  شیراز  سهل آباد  محله ی  در  مطالعه  مورد 
کردیم. آزمون مورد استفاده t یک طرفه است که 
می تواند میانگین ها را بر اساس یک معیار انتخاب 
شده، مورد قیاس قرار دهد. نتایج حاکی از آن است 
که 14 سؤال از 21 سؤاِل مطرح شده، از نظر آماری 
معنادار شده اند. مرحله ی بعدی، بررسی   های میدانی 
ارائه ی  و  مشکالت  ثبت  نیز  و  موضوع  با  مرتبط 
تحقیق  در  منطقی  استدالل  با  متناسب  راهکارها 
منابع  دقیق  بررسی  با  ابتدا  منظور،  این  به  است. 
علمی معتبر، چارچوبی کلی برای کار تعریف شد. 
سپس با انجام بررسی   های میدانی و مشاهده های 
و  تعیین  منطقه،  این  در  دقیق، مشکالت ساکنان 
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موارد معنادار طبقه بندی شد. 
   ساختار تحقیق در این پروژه از نوع تحقیقات 
این  در  است.  کیفی-کّمی  ماهیت  با  کاربردی 
از دانش و اطالعات کتابخانه ای  روش، استفاده 
را  چارچوبی  و صاحب نظران،  کارشناسان  نظر  و 
تعیین می کند که براساس آن، بقیه ی قسمت های 
و  توزیع  و  پرسش نامه  طراحی  جمله  از  پروژه 
به  مردم؛  خانه ی  طراحی  انجام  و  آن ها  تحلیل 
عنوان یک پیشنهاد در محله ی سهل آباد، به اجرا 

درآمده است.

ادبیات نظری پژوهش

چهارچوب مفهومی- نظری پژوهش

 )slum( حاشیه نشینی
با  و  کثیف  و  نامناسب  خانه هاي  با  ناحیه اي  به 
تراکم باال گفته می شود؛ این اصطالح به دهه ی 
به  که   slum از  آن  احتمااًل  برمی گردد.   1820
شده  منتج  دارد،  اشاره  کثیف  و  باتالقی  مکان 

.( cowan،355)  2000:است

تعریف و تاریخچه ی اسکان غیررسمی
ناپدیدشدنی  و  گذرا  پدیده ای  غیررسمی  اسکان 
نیست و در سطح کشورهای در حال توسعه به 
کشورها  این  در  است.  گسترش  حال  در  شدت 
کشورهای  به  اقتصادی  وابستگی های  دلیل  به 
توسعه یافته، نابرابری های اقتصادی- اجتماعی، 
بیش تر نمایان است که همین امر، باعث افزایش 
و  شده  روستا  و  شهر  بین  شکاف  و  نابرابری ها 
نشینی،  زاغه  حاشیه نشینی،  ایجاد  آن،  نتیجه ی 
آلونک نشینی و به طور کلی، اسکان غیررسمی 
اجتماعی، مفهومی  از آن جا که سرمایه ی  است. 
کالن است و در برگیرنده ی ابعادی مانند اعتماد 
هنجارهاست،  و  اجتماعی  مشارکت  اجتماعی، 
توانمندسازی سکونت گاه های غیررسمی می تواند 
راهبردی مؤثر در راستای ارتقای کیفیت زندگی 

و عدالت اجتماعی- اقتصادی باشد ))پیری و همکاران، 
1391(. اصطالح »حاشیه   نشین« که گاهی با نام   هایی 
مانند »زاغه   نشین«، »آلونک   نشین«، »حلبی   آبادنشین«، 
می   شود،  شناخته  هم  »کپرنشین«  و  »گودنشین« 
جامعه   شناس  پارک؛  رابرت  توسط  بار  نخستین  برای 
آمریکایی به کار برده شد. او در مقاله ی »مهاجرت بشر 
حاشیه   نشین  افراد  درباره ی  حاشیه   نشین«،  انسان  و 
هستند  کسانی  حاشیه   نشینان  که  دارد  نظری  چنین 
انسانی  فرهنگی-  لحاظ  از  مهاجرت،  علت  به  از  که 
دارای دو رگه ی فرهنگی متفاوت اند و با آن فرهنگ 
دوگانه زندگی می کنند و در هر دو نوع فرهنگ سهیم 
فرهنگ  است که  یا حتی ممکن  و  و شریک هستند 
جامعه ی میزبان را هم نپذیرفته باشند. این افراد معمواًل پس از مهاجرت، تمایلی به 

گفت و گو در مورد گذشته ی خود ندارند.
  حال، با توجه به تاریخچه ی اسکان غیررسمی و تجارت داخلی و جهانی در ارائه ی 
راه حل  به این نتیجه می رسیم که با توجه به این که سامان دهی محالت غیررسمی 
توسعه ی  الگوی  برای  واقع شود،  توسعه ی یک شهر مفید  برنامه ریزی  در  می تواند 
فضایی- کالبدی محله های حاشیه نشین  نیز، می بایست از طریق شناخت میدانی و 
نهادی و ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و فضایی-کالبدی 
محدوده ی مورد نظر انجام شود تا بتوان با تجزیه و تحلیل ساختارها و کارکردها، 
راهکارهای عملی و اجرایی برای سامان دهی موارد گفته شده ارائه داد که در نهایت، 
با توجه به راهبردهای ارائه شده، محله های مورد نظر توسعه یابند. شریک هستند. 
این افراد مایل نیستند از گذشته ی خود بگویند و هنوز، همه ی ابعاد جامعه ی میزباِن 

خود را نیز، نپذیرفته اند.«
   با توجه به این که سامان دهی محله ها می تواند در برنامه ریزی توسعه ی یک شهر 
از  نیز می تواند  کالبدی محله ها  توسعه ی فضایی-  الگوی  بنابراین  واقع شود،  مفید 
اجتماعی، فرهنگی، زیست  اقتصادی،  نهادی، ساختارهای  طریق شناخت میدانی و 
و  تجزیه  با  بتوان  تا  شود،  انجام  نظر  مورد  محدوده ی  فضایی-کالبدی  و  محیطی 
تحلیل ساختارها و کارکردها، راهکارهای عملی و اجرایی برای سامان دهی فضای 
موردنظر ارائه داد که در نهایت، با توجه به راهبردهای ارائه شده، محدوده ی مورد 

نظر توسعه یابد.

پیشینه ی برنامه ریزي و سیاست هاي مداخله و تأمین مسکن در بافت هاي 
غیر رسمي در جهان و ایران  

جوامع و دولت ها از ابتداي پیدایش سکونت گاه هاي غیر رسمي تاکنون، رویکردها و 
شیوه هاي متفاوتي را براي برخورد و رویارویي با این وصله هاي نامناسب بر پیکره ی 
شهرها پیش روي خود قرار داده اند؛ چنان چه رویکردها و شیوه هاي رویارویي با این 
سکونت گاه ها، از بدبینانه ترین حالت که عمومًا توسل به قوه ی قهریه و تخریب این 
و  اصالح طلبانه  اقدامات  به سمت  جهت  تغییر  با  امروز،  و  آغاز  است،  بوده  مناطق 
مداراجویانه ادامه یافته است؛ با این  حال، مي توان سیاست هاي اعمال شده در مورد 

این سکونت گاه ها را به دو دسته تقسیم کرد:
1. سیاست هاي پیش گیرانه که عمومًا معطوف به ایجاد زمینه هاي اولیه برای عدم 

بروز و شکل گیري این نواحي است؛
2. سیاست هاي توسعه  برای بهبود وضعیت نواحي شکل گرفته.

   شیوه هاي برخورد با این سکونت گاه ها را از بُعد زماني، مي توان این گونه تقسیم بندي 
کرد.
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شد.  آغاز   1350 سال  از  عمدتًا  پدیده  این  مورد  در  علمي  پژوهش هاي  ایران،  در 
مهاجرت هاي منتهي به حاشیه نشیني از سال هاي پیش از سال 1320 شروع شده و از 
سال 1330 به بعد، در شهرهاي مورد نظر افزایش یافته است. نگاهي به مطالعه های 
به  بعد،  درسال هاي  روند  این  که  مي دهد  نشان  سال 1350،  از  پس  انجام شده ي 
شدت رشد کرده است. حاشیه نشیني درکشور ما، پیش از سال 1320 شروع شد و 
طي دهه هاي مختلف تا سال1350 به  شدت رشد کرده است، به  طوري  که تعداد 
حاشیه نشینان در شهرهای مورد مطالعه در سال 1350 نسبت به سال 1320، بیش از 
11 برابر شده است.)طرح توانمندسازی سکونت گاه های غیررسمی شیراز- مهندسین 

مشاور پارس،1388(

محدوده ی مطالعه شده و جامعه ی آماری 

معرفی محله ی سهل آباد
سهل آباد واقع در حاشیه ي جنوب شرقی کالن شهر شیراز قرار دارد و  20% ساکنان 
را تشکیل می دهند. دلیل  از کل جمعیت ساکن  افغان %4  آن بی   سوادند. مهاجران 
قیمت  را،  است  شهری  درون  مهاجرت  نوع  از  که  منطقه  این  به  مهاجرت  اصلی 
پایین زمین و مسکن می دانند. از نظر بافت و کاربری اراضی این منطقه، زمین های 
کشاورزی در آن از بین رفته و در حال تخریب هستند و به محلی برای انبار زباله 
و  شهری  رفاهی  امکانات  نبود  می توان  محله  این  شاخص های  از  شده اند.  تبدیل 
مکان هایی مانند پارک و زمین ورزش اشاره کرد. )مهندسین مشاوره ی پارس،1386(

   براساس ویژگی های بیان شده برای محله های بافت فرسوده، می توان این گونه 
عنوان کرد که سهل آباد، با توجه به این که در قدیم روستا بوده و به عنوان بخشی 
مستقل از شهر شیراز عمل می کرده است و نیز، با روند گسترش شهرنشینی و با توجه 

به مهاجرت هایی که از روستاها و یا شهرستان ها صورت گرفته است و هم چنین، با 
خطرپذیر  محدوده ی  در  این  که  و  فرسوده  بافت  ویژگی های  تمامی  گرفتن  نظر  در 
و  شهری  فاضالب های  مانند  زیست محیطی  مسایل  هم چنین  و  طبیعی  بالیای  و 
پسماندهای خانگی از نظر محیط زیست قرار دارد؛ و هم چنین به لحاظ مشخصات 
جمعیتی و ساختار سنی و جمعیتی، سهل آباد نشان می دهد که در حدود 8/50 درصد 
از جمعیت محله را مردان و در حدود2/48 درصد به زنان اختصاص دارد که نشان 
از مهاجرت هاي خانوادگي روستاییان و عشایر به این محله را دارد. درصد باالیي از 
جمعیت محله را جوانان تشکیل می دهند که به مسکن، اشتغال و امکانات فرهنگي 
و رفاهي نیاز دارند؛ هم چنین باال بودن درصد زنان در محله نیز، خود امکانات خاصي 
را در سطح محله مي طلبد و توجه به نیازها و خواسته هاي آنان باید مدنظر قرار داده 
شود؛ َکما این که درصد باالي گروه مردان جوان نیز، مسایل و مشکالت خاص خود را 
از جمله کمبود شغل و باال بون سطح بیکاري و باال بودن آمار جرم و اعتیاد را دارند و 
این مسایل در سطح محله نمایان است. جمعیت جواني که با توجه به سن خاص خود، 
نیاز به مسکن و امکاناتي براي ازدواج و تشکیل خانواده دارد، نیازمند برنامه  ریزي هاي 
غیر  سکونت گاه هاي  توانمندسازي  و  سامان دهي  )طرح  است.  اجرا  قابل  و  اصولي 

رسمي شهر شیراز مهندسان مشاور پارس،1388(

یافته های پژوهش
پس از انجام تحقیق، دستاوردها مورد آنالیز قرار 
با  که  شد؛  بررسی  آن،  اولیه  ی  نتایج  و  گرفت 
توجه به نتایج حاصل از این تحلیل ها، می   توانیم 
ارتباط  افزایش  زمینه  ی  در  را  تأثیر  بیش ترین 
ادبیات  ارتباط در  افزایش  این  بدانیم.  افراد  میان 
شاخصه های  از  یکی  عنوان  به  مطالعه،  مورد 
پویایی  این  می   رود.  شمار  به  محله ها  در  پویایی 
شده  ساکنان  وضعیت  بهبود  به  منجر  می تواند 
آنان  زندگی  کیفِی  ارتقای  به  دیگر،  سوی  از  و 
کمک شایانی کند. یکی از مهم ترین دارایی   های 
انسان، اطرافیان او به شمار می رود. در این زمینه، 
خانه  محله نقش بسیار مؤثری ایفا کرده و با این 
ساکنان کمک  توانمندسازی  به  می   تواند  ترتیب، 
قابل توجهی کند. هر چند ساکنان از نظر مالی و 
نیز تخصص های مختلف علمی و مدارج مختلف 
آکادمیک، در رتبه   های باالیی قرار نمی   گیرند؛ اما 
این ارتباط ها می تواند امکان بهبود شرایط زندگی 
افزایش  ساکنان  خود  دارایی   های  به  توجه  با  را 

دهد.

نیز  و  محله  ساکنان  با  آشنایی  زمینه  ی  در 
یک  عنوان  به  می   توانیم  آنان،  توانایی   های 
کیفیت  بهبود  برای  کننده  تعیین  بسیار  عامل 
سبب  مسئله  این  کرد.  نگاه  ساکنان  زندگی 
نیز،  با جنبه های مختلِف زندگی و  افراد  می شود 
آشنا شده؛ شرایط کاری جدید  متفاوتی  امکانات 
به  و  آموخته  را  خود  توانایی های  با  متناسب  و 
صورت غیرمستقیم، وارد فعالیت های اقتصادی و 

اجتماعی مناسب شوند.
   تقریبًا تمام مشارکت  کنندگان در این تحقیق، 
معتقدند که خانه  محله سبب شده است تا انگیزه  ی 
این  کنند.  پیدا  آن  در  سکونت  برای  بیش تری 
انگیزه که با سرزندگی و زیست پذیری در ادبیاِت 
طراحی شهری مترادف است، سبب می شود افراد، 
زندگی  محیط  به  مناسبی  خاطر  تعلق  احساس 

جدول شماره  ی 1: سؤاالت با بیش ترین تأثیر در پژوهش به همراه رتبه  ی آن ها
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خود داشته باشند و برای بهبود شرایط زیستن در 
آن، تالش کنند. این رویکرد یکی از مناسب ترین 
در  مختلف  فعالیت های  انجام  برای  رویکردها 
محله های محروم و حاشیه نشین کشور به شمار 
می توان  نیز  امنیت  احساس  زمینه  ی  در  می رود. 
و  تعامالت  افزایش  که  کرد  استدالل  این گونه 
ارتباط میان افراد در درجه  ی اول، سبب آشنایی 
فضا  در  مطلوبیت  و  آرامش  احساس  و  بیش تر 
می شود و در مرحله  ی بعدی، با افزایش صحبت 
و آشنایی میان آنان، شرایط مناسب تری را برای 

ساکنان فراهم می   آورد.

جمع بندی و نتیجه گیری 
با استفاده از سامان دهی فضایی و بهبود کیفیت 
بهبود شرایط  و  به کنترل  اقدام  محیط، می   توان 
رشد  کنترل  فقر؛  کاهش  جهت  در  امنیتی 
مردمی  داشتن  منابع؛  منطقی  توزیع  جمعیت؛ 
سالم   تر، آموزش دیده   تر و تعلیم یافته   تر در مناطق 
حاشیه   ای کرد. این بهبودها را می   توان به صورت 

زیر طبقه   بندی کرد:
محله  ی  در  میان مدت  اجرایِی  هاي  طرح    -
کالبدي  بیش تِر  انتظام  ایجاد  جمله  از  سهل آباد، 
و اجتماعی درون ساختار فضایی محله است که 
طرح هاي  اجراي  با  تنگاتنگی  ارتباط  می بایست 
کالن داشته باشند و هم چنین می توان یادآور شد 
کالبدي  طرح هاي  جمله  از  مسکن  بهسازي  که 

محله است؛
آموزشی،  و درمانی،  بهداشتی  تأسیس مراکز    -
فرهنگی و تفریحی؛ برای ارتقای کیفیت زندگی 

و ایجاد حس تعلق خاطر افراد؛
- طرح هاي اجرایی کوتاه مدت محله  ی سهل آباد؛ 
واحدهاي  بهسازي  طرح  اجراي  و  تحقق  مانند 

مسکونی و سامان دهی آن ها؛
- تفکیک کاربری   های صنعتی و مسکونی، برای 
زیست  آلودگی   های  کاهش  و  ایمنی  افزایش 
محیطی؛ هم چنین ایجاد کارگاه   های تولیدی برای 

جذب سرمایه   گذاران خصوصی؛
-  تقویت مراکز تصمیم   گیري بومی مانند مساجد، 
و  ساکنان  مشارکت  روحیه  ی  ارتقای  منظور  به 
امور  واگذاري  و  محله  شوراي  اختیارها،  افزایش 
به  ساکنان،  به  مختلف  حوزه   هاي  در  مدیریتی 

منظور اعتماد   سازي آنان.
   نتایج این تحقیق نشان می دهد که مهم ترین 
در محله های حاشیه   ای  محله  خانه   های  کارکرد 
شهرها، افزایش ارتباط میان ساکنان است. با این 
قدرتمندتر  و  ترتیب، می   توانیم جامعه ای سالم تر 

را شاهد  زیادی  بهبودهای  اقتصادی  و  اجتماعی  زمینه های  در  که  آوریم  وجود  به 
هستند. این رویکرد می تواند در بهبود شرایط زندگی در شهرهای بزرگ کشور نیز 
مؤثر باشد. پویایی سکونت گاه ها آرمانی است که به وسیله عوامل مختلفی کنترل 
می شود. مهم ترین بخش آن را مردم و ساکنان هر محله تشکیل می دهند. با توجه 
به این که محله های حاشیه   ای شهرهای بزرگ از امکانات و نیز شرایط مساعد مادی 
و تفریحات سایر بخش ها محروم هستند و زمینه ی بروز جرم و بزهکاری در آن ها 
محله،  خانه های  مانند  اجتماعی  فرهنگی-  مراکز  کمک  با  می   توان  است،  فراوان 
شرایط مطلوبی را برای کاربران فراهم کرد. این رویه، یکی از روش های کم هزینه 
و تأثیرگذار به شمار می   رود که با توجه به شرایط مناطق حاشیه ای کشور،  استفاده 

از آن توصیه می شود.
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