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  چکیده

 تدریج با چرخش فضایی و در چارچوب گذار از شدن به پدیده فقر پس از دوران صنعتی

اي شهري جایگزین شده و با رسیدن به گام دوم انباشت  اي روستایی و صنعتی به پدیده پدیده

چندین . اي نو به خود گرفته که همواره رو به بازتولید بوده است سرمایه در شهرها، چهره

هاي  هاي گوناگونی ازجمله سکونتگاه مندي نام دهه است که براي نمود کالبديِ این مسئله

دار و  هاي مسئله نشینی، بافت نشینی، زاغه هاي غیررسمی، حاشیه شهري، سکونتگاه فقیرنشین

هاي گوناگون  در این گذار در سطح جهانی در دوره. رود دست موارد به کار می ازاین

هاي ناهمسانی براي برخورد با این پدیده اتخاذشده است که هریک آغاز گفتمانی  دیدگاه

ها و الزامات  ها بر پایه خواسته هریک از این گفتمان.  استمندي بوده غالب بر این مسئله

اند،  هایی که گفتمانِ حاکم به آن دچار شده سیاسی، اقتصادي و اجتماعی جامعه و نیز کاستی

هاي  رفت از چالش عنوان نظامی کارآمد در برون نظام معنایی خود را بازساخته و آن را به

داري تاکنون در  در سطح جهانی از هنگام چیرگی سرمایهدر این راستا . دهد جامعه ارائه می

هاي گوناگونی براي  ها و روش  دیدگاه،شناختی گفتمان توسعه، گفتمان فرهنگ فقر و آسیب

صورت  ها به این گفتمان. شده است هاي خودانگیختۀ شهري اتخاذ برخورد با فقر و سکونتگاه

به همین ترتیب گفتمان . ران اثر داشته استمستقیم بر شرایط ملی و گفتمان رایج دوره در ای

صورت مستقیم بر شرایط محلی  ها و رویکردهاي برآمده از آن در هر دوره به رایج و سیاست

  .تأثیرگذار بوده است

سکونتگاه خودانگیختۀ شهري،  فقر شهري، داري، سرمایه گفتمان انتقادي، :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه و طرح مسئله

هاي  ها و نارسایی داريِ شهرمدار، کاستی  چند سده گذشته چیره شدن اقتصاد سرمایهدر

توسعه، مهاجرت گسترده از  دولت و بازار رسمی و نابرابري در کشورهاي درحال

سوي مراکز  اي بهتر به ها و با امید به آینده حواشی فقر براي برخورداري از فرصت

ها و شهرها در تأمین  روند با ناکارآمدي دولتثروت شهري را در پی داشته است؛ این 

هاي تهیدست نشین شهري انجامید،  ویژه مسکن و اشتغال، به گسترش سکونتگاه نیاز به

هاي  سوم از افراد ساکن در شهرهاي جنوب در سکونتگاه که اکنون یک طوري به

  ).Turok & Borel-Saladin, 2018(کنند  خودانگیخته شهري زندگی می

هاي  ها واژگان و اصطالحات گوناگونی همچون سکونتگاه ن سکونتگاهبراي ای

 يها نشینی، بافت نشینی، زاغه هاي غیررسمی، حاشیه فقیرنشین شهري، سکونتگاه

عنوان  کاررفته و بیشتر به آبادها در متون به هاي خودانگیخته، حلبی ناکارآمد، سکونتگاه

گاه با  تر شدن ابعاد چالش هیچ تر و ژرف دهاند؛ اما گستر شده  آسیبی براي شهرها شناخته

گفتمانی که با نگاهی سطحی . اندیشی همراه نبوده است کارایی گفتمان چیره براي چاره

یند، با دیدگاهی تحقیرآمیز آو بیشتر به دور از پذیرش اجبارهاي گریزناپذیر این فر

 و قربانی را با متهم تهیدستان را شهروند ندانسته و آنان را عامل اصلی مسئله نگریسته

  .کند جایگزین می

ساالران دولتی و جامعه علمی نیز بدون درك دقیق تجربه  در چنین شرایطی فن

اند؛ به نظر  عنوان عنصري گفتمان ساز بر این موضوع دامن زده زیسته تهیدستان، به

رسد گفتمانِ جریانِ چیره، عمالً نتوانسته است با نگرشی ریشه نگر و شناخت  می

پردازي کند و  هاي خودانگیخته شهري را مفهوم هاي زیرین واقعیت مسئلۀ سکونتگاه یهال

. هاي ساختاريِ این مسئله را شناسایی و تبیین نماید سازوکارها، نیروها و گرایش

هاي رایج سودمند است که در این پژوهش  بندي گفتمان رو شناخت و صورت ازاین

 ملی، –لیل انتقادي گفتمان و با نگاهی جهانی کوشش شده است با استفاده از روش تح

  .بندي شود هاي چیره در هر دوره شناسایی و صورت گفتمان
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  روش پژوهش

 & Fairclough, 1995(روش ایـن پـژوهش کیفـی و روش تحلیـل انتقـادي گفتمـان       

Fairclough, 1992 (در رویکرد تحلیل گفتمان انتقادي، سه حوزه تحلیـل شـامل   . است

تولیـد و  ( گفتمـانی  هـاي   ، کنش )ها   نوشتار، تصویر بصري، یا ترکیبی از آن       گفتار،(متن  

: 1387سـرایی و دیگـران،   (هاي اجتمـاعی اسـت    و کنش ) گیرد  مصرف متن را در برمی    

ة معنا و ارتباطات اجتماعی هستند و عالوه بر آن          کنند  ها مجسم   در حقیقت گفتمان  ). 94

). 11: 1387فـرکالف،   (اسـی هـستند     عی و سی  کننده ذهنیت و نیز ارتباطات اجتما       تعیین

 رابطـه  ؛)Fairclough, 2003(ارتبـاط گفتمـان بـا واقعیـت ارتبـاطی دیـالکتیکی اسـت        

نوعی که گفتمان     ناپذیر گفتمان است، به     دیالکتیکی میان ساختار و رخدادها جزء جدایی      

 بازتولیـد  دهیِ مجدد ساختارها و در گیرد اما خود در شکل    واسطه ساختارها شکل می     به

  .ها نیز سهم دارد و تغییر آن

طـور   اند اما به واسطه داراي ماهیتی گفتمانی و ایدئولوژیک    طور بی   این ساختارها به  

غیرمستقیم، ساختارهاي سیاسی و اقتصادي، مناسبات بازار، روابط مبتنـی بـر جنـسیت،       

فرکالف،  (دهد روابط موجود در دولت و نهادهاي جامعه مدنی را نیز در خود جاي می             

؛ گفتمان زمانی به ثبات معنایی برسـد، بـه یـک گفتمـان هژمونیـک تبـدیل                  )96: 1379

هاي سنتی زبان شناسانه،  در تحلیل گفتمان برخالف تحلیل ). 1390مقدمی،  (خواهد شد   

متنـی یعنـی بافـت        بلکـه عوامـل بـرون      ؛شود  صرفاً به عناصر نحوي و لغوي توجه نمی       

  .گیرد ماعی، اقتصادي در کانون توجه قرار میموقعیتی فرهنگی، سیاسی، اجت

  

                                                
1. Practice 
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   ساختار روش تحلیل انتقادي گفتمان از دیدگاه فرکالف-1جدول 

هاي  کنش

  گفتمانی

هاي معنایی به کار  وگو و سایر نظام در این روش مفهوم گفتمان براي متن، گفت

مان را به این روش گفت. کند هاي اجتماعی جدا می گیرد و گفتمان را از سایر کنش می

  .کند ی چون متن و تصویر محدود مییها نظام

  قدرت

ها و احزاب یا دولت است و ادعا بر این است که  قدرت ابزاري در اختیار افراد، گروه

هاي گفتمانی به خلق و بازتولید روابط نابرابر قدرت، ایجاد طبقه، فقیر و غنی،  کنش

  .شود داري منجر می گرایی و تقویت نظام سرمایه مصرف

ایدئولوژي و 

  هژمونی

هاي ایدئولوژیک و غیر ایدئولوژیک وجود  در این رویکرد مرز مشترکی میان گفتمان

 زیرا این رویکرد بر این باور است که حقایق انکارناپذیري مانند عدالت و ؛دارد

کشی از دیگران وجود دارد که بارهایی از سلطه و از طریق  برابري، نفی ظلم و بهره

  .یافتنی است ها نسبت به آن دست ها و آگاهی توده زي ایدئولوژيآشکارسا

شناسایی  فاعل

)Subject(  

واسطه گفتمان، مجموعه واژگان و  سو به ها از یک ازنظر این رویکرد فاعل شناسایی

کنند و ممکن است عناصري از  ها را خلق می کلمات الزم براي تغذیۀ گفتمان

هاي تلفیقی جدیدي را بسازند اما از سوي   گفتمانهاي مختلف را برگزینند و گفتمان

  .شوند شده، دوباره به فاعل شناسایی تبدیل می هاي خلق دیگر، از طریق همان گفتمان

  تاریخ

و برشی از متن ) تاریخی نیست(تحلیل انتقادي گفتمان از این نظر تحلیلی ایستاست 

قه این رویکرد، متون موردعال. کند را در یک برهه تاریخی خاص بررسی می

علت این امر این است که . هاست ها و اخبار و اطالعیه هاي بازرگانی، روزنامه آگهی

شده  خوبی در آن منعکس هاي طبیعی شدگی و هژمونی صاحبان قدرت، به فرض پیش

  .است

  1395 و یورگنسن و فیلیپس، 1392شقاقی و فدائی، : منبع

  

هاي رایج پیرامون  یکی روند گفتماندر این پژوهش کوشش شده با نگاهی دیالکت

الملل  در این راستا نخست در سطح بین. هاي خودانگیخته شهري بررسی شود سکونتگاه

هاي اجتماعی و ساختار اجتماعی در چارچوب  مسائل اجتماعی و سیاسی، اندرکنش
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سپس دال برتر. شده است  روابط قدرت بررسی


هاي چیره تولیدشده   و ایدئولوژي

هاي  وسیلۀ مرور قوانین، کتب، مقاالت و نگرش ساالر علمی و دولتی به وه فنتوسط گر

راستا با چارچوب قدرت و نگرشی یکتا،  مختلف در قالب دیدگاهی انتقادي و هم

شدگی  تحلیل و اثرات آن در ایجاد هژمونی چیره، ساختارهاي اجتماعی و طبیعی

  .ها مورد بررسی قرار گرفت همانی گفتمان این

مورد بررسی قرار ) ایران(هاي سطح ملی   گفتمان،الملل ز بررسی سطح بینپس ا

. شده است زا بر نگرش چیره و جریان موجود بررسی گرفته و اثرات توسعه برون

الملل تحلیل و در  هاي سطح بین هاي موجود در ایران در چارچوب گفتمان گفتمان

دیالکتیکی مورد ارزیابی قرار چارچوب نظام تحلیل و تولید گفتمان و نگرشی یکتا و 

براي دریافت یکتاییِ موضوعِ شناسایی. گرفته است


 مورد پژوهش و دریافت تفاوت 

هاي دیگر برخورد ما با موضوع مورد پژوهش، به توصیفی  این هستیِ نوپدید با هستی

  .سویۀ انتقادي استداراي شود و  مینصرف فروکاسته 

  

  هاي خودانگیخته شهري در جهان نتگاهبندي انتقادي گفتمان سکو صورت -1

از دیرباز شکاف طبقه دارا و ندار و فرا دستان و فرودستان بوده است ولی امروزه با 

گیري و  از نگاه تاریخی شکل .تأثیر و غلبه نئولیبرالیسم جهانی تشدید شده است

 داري، پس از دوران فئودالیسم و نظام اقتصادي گسترش نظام گفتمان ساز سرمایه

سوداگري


 میالدي به اوج قدرت 1750 تا 1500 در اروپاي غربی ظهور یافت و از 

                                                
-هایی وجود دارند که براي آن گفتمان جنبه محوري   هستند که شناورند و دالهایی کننده  در هر گفتمان داللت

بندي  هاي مرکزي یا محوري جستجو کرد که در مفصل هایی را به نام دال دارند؛ درواقع در روش گفتمانی باید دال

ر مفهوم کلیدي و دال برت. بخشد ها وحدت می دارد و به آن گفتمانی، مفاهیم و اجزاي دیگر را کنار هم نگاه می

شوند  بندي می گردد و با هم مفصل هایی دیگر در سایه آن منتظم می بخش در هر گفتمان است که نشانه هویت

  ).1388خزایی، (

2. Object (in Engelish) & Objet (in France) 
3. Mercantilism 
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. داري صنعتی ایفا کرد فکري و عملی رسید و نقشی بااهمیت در مراحل آغازین سرمایه

در عقاید  و جان الك در طول سده هجدهم با تفکرات دانشمندانی چون دیوید هیوم

؛ Yilmaz; Genc, 2011(گذاري و تداوم یافت  هآدام اسمیت تفکر لیبرالیسم کالسیک پای

  ). 1393تفضلی، 

توان نخستین هژمونیِ چیره جهانی دانست که با تز لیبرالیسم  این مکتب را می

داري آزاد و فلسفه اصالت فرد نخستین گفتمان  بینی سرمایه اقتصادي و بر اساس جهان

حدومرز، بازار آزاد و  هاي بی دي؛ اما آزا)1372فوکویاما، (مؤثر بر جامعه را شکل داد 

هاي سیاسی، اجتماعی و اقتصادي ناشی از آن و  ناپذیر و نابرابري هاي سیري سودجویی

ها، پدید آمدن توده انبوه تهیدستان در کنار انباشت ثروت کارفرمایان  سلب همان آزادي

  .و هزاران مشکل فردي و اجتماعی دیگر را به دنبال داشت

گیري ایدئولوژي  هاي لیبرالیسم به شکل ردید در درستی اندیشهها و ت  این چالش

تر  گیري دولت رفاه و همچنان تداوم و ژرف جدید موسوم به لیبرال دموکراسی و شکل

؛ درواقع بحران دهۀ هفتاد موجب تغییر )Rawls, 1971(ها شد  شدن نابرابري

 بزرگ یا نظام سیاسی گر و هاي لیبرالیسم و بازنگري در حاکمیت دولت مداخله سیاست

هاي  متکی به دولت اقتصادي گشت و زمینه ایجاد نئولیبرالیسم جهانی در دولت

عنوان هژمونی چیره و گفتمان ساز مطرح  کار تاچر و ریگان را ایجاد کرد و به محافظه

هاي درونی آن هویدا شد  ز پیش تناقضاکند بیش  طور که هاروي اشاره می شد که همان

  ).1386؛ هاروي، 1390بروجنی،  صادقی؛ Mittelman ,2000  ؛3921قراگوزلو، (

 ؛در هر حال دو گفتمان چیره در دو سده گذشته در تضاد با یکدیگر شکل گرفت 

داري مشروعیت  کار که به نظم جامعه سرمایه طرف پیروان گفتمان محافظه ازیک

صورت رادیکال نقد  بخشد و از طرف دیگر گفتمان سوسیالیستی که این جامعه را به می

در ادامه با توجه به گستره وسیع نفوذ دیدگاه . )Xing & Hersh, 2004: 102(کند  می

در سطح جهانی گفتمان توسعه، فرهنگ فقر در دوران تسلط لیبرالیسم و داري  سرمایه

  .توجه بودند شناختی در دوران غلبه نئولیبرالیسم جهانی قابل  گفتمان آسیب،ازاین دو پس
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  گفتمان توسعه -1-1

در گفتمان توسعه که برخاسته از نگاه لیبرالیستی است، با واکاوي فقر در دو مفهوم 

 عنوان پیامدي از انتخاب مردم تهیدست قلمداد شده و  فقر بیشتر به،نسبی و مطلق

 & Lomasky(دانستند  مهاجرت از روستا به شهر را در توسعه اقتصادي امري ناگزیر می

Swan, 2009؛Davis & Sanchez Martinez, 2014 ،1398، پوالنی، 1392؛ نقدي :

در سده نوزدهم با یک دیدگاه رفتاري بودن فقر براي انگیزه کارگران ضروري ). 246

لیبرالیسم براي کاهش فقر بیشتر از در این دوره ). Townsend, 1979(شد  دیده می

، تأکید برافزایش روحیه و هاي تهیدستان داشته باشد اینکه تأکید بر بازسازي دارایی

انگیزه براي ایجاد امنیت اقتصادي در بازار دارد؛ در این دیدگاه با افزایش توسعه 

این امر مایه نادیده گرفتن تهیدستان . اقتصادي سروسامان تهیدستان بهبود خواهد یافت

د اي برخور گونه هاي قهرآمیز و به شد و باگذشت زمان و دست نیافتن به اهداف، شیوه

حذفی با پدیده و سرانجام تخلیه اجباري


 ,Lomasky & Swan( رویکردي فراگیر شد 

  ). 1389؛ شیخی و داودوندي، 1384پاتر و ایونز، ؛ 501 :2009

هاي ذینفع پدید   تنش فراوانی در شهرها و میان گروه،پیامدهاي تهدید به تخلیه

: 1380آندرویج، ( شد هاي شهري گسترده کشانده آورد که در برخی موارد به شورش

هاي خودخواهانۀ  ازآن سیاست گیري جنگ جهانی دوم و پس در دوران شکل). 19

. ویژه توده تهیدستان را نداشت ها توان مقابله با قشرهاي مختلف جامعه به تجاري دولت

ها باید  در این دوران این دیدگاه تقویت شد که گناه فقر به گردن فقرا نیست و دولت

برآمده از این گفتمان و در راستاي ضرورت . دامات الزم را بپذیرندمسئولیت اق

المللی توسعه  و بانک بین) IMF(المللی پول  بازسازي شرایط پس از جنگ، صندوق بین

و ترمیم


با برگزاري کنفرانس برتون ) 1944(و سازمان تجارت جهانی ) بانک جهانی (

  ). 102: 1374فر،  نعمان(وودز تشکیل شدند 

                                                
1. Force Eviction 
2. IBRD 
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این دوران گفتمان دانشگاهی و علمی تأثیر بسیاري بر گسترش مفاهیم لیبرالی در 

 چارلز آبرامزن فرد،تأثیرگذارتری. داشت


 و طرح لزوم مداخله دولت در تأمین کارآمد 

متحده  تقریباً برنامه مسکن عمومی فدرال در ایاالت. توجه بود زمین و مسکن فقرا قابل

از این تفکرات سرچشمه گرفت ) 1933(صنعتی آمریکا با قانون ملی بازسازي 

و سپس به )  McDonald, 2011؛1384؛ پاتر و ایونز، 1396محمدي و آشوري، (

 هزینۀ باال، اماهاي مختلف مسکن عمومی در کشورهاي دیگري انجامید؛  شکل

هاي تهیدست، تأکید بر  ناهمخوانی نقشۀ واحدها با سبک زندگی، پوشش ندادن گروه

یابی  بینانه، نبود توان پرداخت اقساط از سوي مالکان، مکان اي غیرواقعاستاندارده

نامطلوب مجموعه و بیشتر دور از مکان کار و مراکز شهري ازجمله عوامل ناکامی و 

در سال ). 115: 1388ایراندوست، (سازي و مسکن عمومی بود  شکست رویکرد خانه

، برنامه شهرهاي نمونه1964


وري جانسون براي حل مشکل  در دوره ریاست جمه

هاي فقیرنشین شکل گرفت که با افزایش منابع براي بازسازي مسکن  سکونتگاه

؛ )Hall, 2014: 310(تهیدستان، افزایش سطح خدمات و کیفیت محله همراه بود 

عنوان رویکردهاي جهانی در رویکردهاي کشورهاي مختلف  ها به مجموعه این سیاست

  .دانگیخته شهري بسیار اثرگذار بودهاي خو در چالش سکونتگاه

هاي مسکن و برخورد با مسئله مندي فقر در   البته چنانکه مارکوزه گفته سیاست

 ؛ها نبوده است داري و دولت هاي خیرخواهانه سرمایه این دوران همواره در راستاي نیت

 بلکه ناشی از فشارهاي نیروهاي فراتر از بخش مسکن مانند رکود و بیکاري شدید،

جنگ یا نیازهاي جنگ، تغییرات جمعیتی شهرها، تجدید ساختار اقتصادي، تغییر 

). Marcuse, 1995: 253(هاي نژادي بوده است  هاي مسکونی و یا تنش استفاده از زمین

طورکلی گفتمان لیبرالیسم در برخورد با فقر و نمود آن ناکام بود و در هر دوره با  به

ها تنها باعث تحریک   و ناکارآمدي این سیاستمشکالت متعددي مواجه بوده است

                                                
1. Charles Abrahms 
2. The Model cities program 
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شناسی در میان فقرا و کاهش حمایت عمومی از  هاي نژادي، پروراندن آسیب کلیشه

  ).Soss & Schram, 2006(هاي ضد فقر شد  تالش

  

   گفتمان فرهنگ فقر-1-2

گفتمان فرهنگ فقر


عنوان یک ایدئولوژي و  عنوان یک هژمونی چیره بلکه به  نه به

هاي  در این راستا دیدگاه.  شکل گرفت1960اي از گفتمان توسعه در دهۀ  هشاخ

کارانی چون اسکار لوئیس، ادوارد بنفیلد محافظه


 و توماس سول


 بنیادهاي نظري 

شناس آمریکایی بر پایه  اسکار لوئیس مردم. گیري این گفتمان را پدید آورد شکل

 را در پیوند با "گ فقر فرهن"هاي خود بر در مکزیک و پورتوریکو  پژوهش

کنند مطرح کرد که کمبود منابع خود را با  هاي مردمی که در فقر زندگی می فرهنگ خرده

). Hill & Gaines, 2007: 83(دهند  هاي منفی پاسخ می اي از باورها و نگرش مجموعه

انداز  او بر این باور بود که براي مردانی که دارایی و مشاغل پایدار ندارند، چشم

ها وجود ندارد و در یک حلقه گریزناپذیر فقر  اي براي فرزندان ناامید از آینده آن رمایهس

  ). Lewis, 1966: 22(گرفتار هستند 

اي یکی از مفاهیم بنیادي لوئیس پنداره ذهنیت حاشیه


کند که   است و اشاره می

 :Harrison, 1976( "نشین هستند ها حتی اگر در قلب شهر نیز واقع شوند حاشیه آن"

شده بر این گفتمان و بازاندیشی پیرامون فرهنگ فقر از همان ابتدا  ؛ نقدهایی وارد)833

جاي واکاوي علت اصلی دور تسلسل فقر   زیرا به؛برخی دوستداران آن را پریشان کرد

در کتاب ) 1968(در ادامه ادوارد بنفیلد ). Harvey & Reed, 1996(را مطرح کردند 

                                                
1. Calture of Poverty 
2. Edward Banfield 
3. Thomas Sowell 
4. Marginal Mindset 
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شهر غیر آسمانی"


مدعی شد که فرهنگ فقر طبقه پایین، ازجمله ماهیت  "

ها  توان به طبقات فرهنگی مبتنی بر ارزش هاي طبقاتی است و مردم را می فرهنگ خرده

از نگاه بنفیلد رفتارهاي مرتبط با . هاي نسبت به آینده تقسیم کرد خصوص ارزش و به

  ). Banfield, 1968: 47(شود  گیري فرد به آینده حاصل می موفقیت و شکست از جهت

ها  توماس سول از بلک اکونومیست


هاي  کارانی بود که با تمام برنامه  و محافظه

کند که  او ادعا می. پوستان مخالف بود خصوص سیاه دولتی براي بهبود وضعیت فقرا، به

البته . هاي فرهنگی ضعیف است نظریه فرهنگ فقر که ساختۀ فقراست، نتیجۀ ارزش

او با بررسی وضعیت اقتصادي . ها با دیدگاه بنفیلد متفاوت است رزشدیدگاه سول در ا

اند و  هاي فقیر درگذر زمان بهبودیافته کند که برخی از گروه هاي مختلف اذعان می گروه

هاي آن گروه فقیر نسبت به دیگر فقراست  این امر به دلیل برتري نگرش و ارزش

)Vedlitz, 1988: 241-242 .(هاي اجرایی آن بطور گسترده مورد نقد این نگاه و پیامد

دهی  ، براي نمونه جنیس پرلمن با تأکید بر انسجام و سازمان)3جدول (بوده است 

که این کند  اشاره میاجتماعی چشمگیر و توان درونی اجتماعات خودانگیختۀ شهري، 

بین بوده و مشتاق دریافت سطوح  افراد بسیار توانمند و به آینده زندگی خود خوش

به لحاظ اقتصادي بسیار فعال و . باالتر تحصیالت براي فرزندان خود هستند

به لحاظ سیاسی نیز افراد تندروي نبوده و صرفاً خواستار ارتقاي . کوش هستند سخت

  ).Perlman, 1973(وضعیت سکونت خویش هستند 

  

                                                
1. The Unheavenly City 
2. black economist 
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   بررسی نقدهاي واردشده بر گفتمان فرهنگ فقر-2جدول 

   دیدگاه/مفهوم   پژوهشگران  ردیف

1  
Valentine 

(1968: 142-
143)  

شناختی فقر و نادیده گرفتن فرآیندهاي  تأکید بر پیامدهاي روان

 هاي سازمانی و سیاسی اساسی چون تبعیض

2  Morris  
(1968: 131) 

تأکید بر تأثیرات منفی برچسب زدن به این شهروندان و لزوم دقت 

 .در بازتعریف واژگان مورد استفاده

3  
Kochar & 

Berndt 
(1969: 188) 

لوئیس بر این امر تأکید داشت که فرهنگ فقر سازگار است و به 

گرچه فرهنگ فقر . کند زنده ماندن فقرا در شرایط خود کمک می

هاي مثبت آن در  شود اما برخی جنبه بیشتر امري منفی انگاشته می

  .خصوص فقرا وجود دارد

4  
Eames and 

Goode  
(1970; 481)  

گذاري  مورداستفاده در فرهنگ فقر تا جایی دچار ارزشهاي  ویژگی

  .شده است و باعث ایجاد دید به فقرا خواهد شد

5  Townsend, 
(1979: 69) 

فرهنگ سخن نگفته  وضوح در خصوص فرهنگ و خرده لوئیس به

طور  شناسی آمده و هرگز به فرهنگ از جامعه است و مفهوم خرده

فرهنگ  معناي خرده. یستتعریف ن شناسی قابل کامل در انسان

مثبت و پایدار "ها، باورها و نهادهاي  عنوان نظامی از ارزش به

 و در تناقض با استدالل اکثریت جامعه با واژگانی "ایجادشده 

  .گري، ناتوانی و از بین بردن خودمختاري است ثباتی، فتنه چون بی

6  Murry et al  
(2001; 911) 

اي که  عنوان ایدئولوژي ر را بهاگرچه لوئیس ایدئولوژي فرهنگ فق

گیرد معرفی کرد؛ اما لوئیس در  مرزهاي ملی و قومی را در برمی

  .کشوري این پژوهش را مطرح ساخت که اقلیت قومی نداشت

7  Gajdosikienë 
(2004: 92) 

. کند مفهوم فرهنگ فقر، فقرا را به خاطر شرایطشان سرزنش می

این . دهد منفی قرار میلوئیس خود فقرا را در معرض پیامدهاي 

مفهوم از سوي ساختار قدرت و سیاست مورد سوءاستفاده قرار 

  .هاي این امر نبودند گرفت و مردم هرگز به دنبال ریشه
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  شناختی  گفتمان آسیب-1-3

هاي  ، ازجمله بحران در سیاست1970داري در اواخر دهۀ  هاي سرمایه بحران

 سیاسی ملی، زوال نظریه کینزي، -اقتصادي هاي  اقتصادي دولت رفاه، فروپاشی سیاست

سوي  دارانه، ضعف فرآیندهاي دولت ملی، حرکت به تر شدن اقتصاد سرمایه المللی بین

هاي لیبرالیسم  جانبه امکان تکامل و تغییر سیاست سازي همه دولت کوچک و خصوصی

 مبدل شد هاي بعد تبدیل نئولیبرالیسم به ایدئولوژي حاکم و مسلط در جهان براي دهه

  ).1395رهنما، (

 در دوران گفتمان نئولیبرال در یک مفهوم اقتصادي "غیررسمی"گیري واژه   شکل

تدریج دوگانه  بهمطرح شد و ) 1394مردانی، ) (1971 ("هارت کیت" توسط

المللی کار بیشتر زیر شعار حمایت از بخش  غیررسمی در متون سازمان بین/رسمی

تعبیر بروملی چنین رویکردي در حمایت از بخش به . غیررسمی را در پی داشت

کرد که تهدیدي براي ثروتمندان ایجاد  غیررسمی، کمک به فقرا را به نحوي ممکن می

ِ شهري منطق  به همین دلیل است که از دیدگاه الصیاد زیست غیررسمی. نکند

د، الصیا(گرفته است  اي است که ذیل پارادایم آزادسازيِ اقتصادي شکل سازماندهی

1395.(  

 اهداف نهادها و ،هاي جهانی نئولیبرالیسم  در این شرایط و در راستاي سیاست

کاهش فقر و دستیابی (المللی همچون برنامه توسعه سازمان ملل متحد  هاي بین سازمان

) بهبود کیفیت زندگی(، مرکز اسکان بشر ملل متحد یا هبیتات )به اهداف توسعه هزاره

هایی براي  عنوان بازوهاي چنین سیاست ل و بانک جهانی و بهالمللی پو و صندوق بین

؛ 14: 1389سازمان ملل متحد ایران، (کنترل و جهت دادن اقتصاد جهانی تکامل یافت 

 ,United Nation conference on human settlement؛ 215-216: 1379موسی زاده، 

ها در  این سازمان.)1397؛ کاکرین، 1395؛ رهنما، 144: 1388؛ ایراندوست، 1976

که به نهادها و ابزارهاي تشکیالتی در خدمت دفاع از  چارچوب نئولیبرال درحالی
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کنند  ظاهر با فشارهاي ایجادشده سیاسی به محرومان نیز کمک می ثروتمندان هستند، به

  ).369: 1384ایوانز، (

در این دوران رویکردهایی چون خودیاري


 مکان  الگوي و)منتج از تفکرات ترنر (

و خدمات براي برآورده کردن مسکن از سوي بانک جهانی ترویج شد که بیشتر 

 :Gattoni, 2009( از ورود ساخت مستقیم مسکن دور شدند ،نقش تسهیلگربا ها  دولت

هاي  هاي باال نتوانست مشکل گروه ها به دلیل هزینه ؛ در بسیاري از موارد طرح)4-5

ي نامطلوب گسترش شدید فضاي شهري و احتکار هدف را حل کند و بیشتر با پیامدها

؛ )Cities Alliance, 2011: 5 و Matovu, 2000:5(سازي همراه شد  زمین و اعیان

هاي کمک به فقرا که توسط محمد  حل عنوان یکی از راه همچنین اعتبارات خرد به

 به) 1392یونس، (برجسته شده بود ) 1983(یونس مطرح و در گرامین بانک بنگالدش 

  .رهیافتی فراگیر تبدیل شد

هاي تأمین مالی خرد  اگرچه شاید به دلیل اعتمادسازي تدریجی، بسیاري از موسسه

: 1392بنرجی و دوفلو، ( گیرند تدریج از الزام رسمی مسئولیت مشترك فاصله می به

گیري و تقویت رویکرد ارتقاء بخشی  ها به شکل ناکامی بیشتر این سیاست). 236-234

سیاست بهسازي نیز به دلیل تمرکز بر بخش کالبدي و یا جابجایی . ي انجامیدیا بهساز

شدگان را  هاي سیاسی، اجتماعی و اقتصادي به حاشیه رانده ساکنان نتوانست تنش

در این دوران تأکید هرناندو دسوتو ). Kovacic & Giampietro, 2017(برطرف نماید 

 و تأکید هاي خودانگیخته شهري، سکونتگاهبر جستار امنیت سکونت و مالکیت افراد در 

هاي مثبت حضور فقراي شهري در عرصه کارآفرینی شهري و انباشت  او بر جنبه

هاي جهانی و  ها و سازمان داري بر نگاه دولت مثابه دارایی براي سرمایه سرمایه فقرا به

وتو، ؛ دس1385دوسوتو، (تقویت رویکرد بهسازي و توانمندسازي بسیار مؤثر بود 

1389.(  

                                                
1. Self-help 
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هاي عمدة توانمندسازي، بانک جهانی توصیۀ مستقیمی  در راستاي تعیین سیاست

در مورد لحاظ نمودن چهار سیاست عمدة توانمندسازي ازجمله تمرکززدایی، 

سازي و آزادسازي و تسهیل ضوابط نیاز مبنایی در بهبود وضعیت محرومین  خصوصی

 بانک جهانی و 2000راستا در دهه در همین ). World Bank, 1993(شهري دارد 

هاي فرودست شهري را آغاز کردند که  هبیتات برنامه عملیاتی شهرهاي بدون سکونتگاه

همچنین ). UN-Habitat, 2003(درآمد بود  هدف آن بهبود شرایط زندگی افراد کم

هاي رادیکال، رویکردها  برنامه اسکان بشر ملل متحد در راستاي به حاشیه بردن جنبش

، کامیابی شهري )UN-Habitat, 2017(هایی سطحی همچون شهرهاي فراگیر   گزارهو

)UN-Habitat, 2013(آوري  ، تاب)UN-Habitat, 2018 (هاي مختلف  را در دوره

  .مطرح کرد

المللی که مبناي  هاي بین هاي برگرفته از گفتمان سازمان در این دوران سیاست

 مورد نقد جدي قرار گرفته است و ، شدهتوسعه سیاست بسیاري از کشورهاي درحال

هاي نهادي از بازارهاي  اینکه در بیشتر موارد نقش پیچیده دولت براي تأمین حمایت

هاي پوپولیستی براي ارائۀ دیدگاهی مناسب  خوبی روشن بود که با ارائۀ سیاست آزاد به

داري  هگرچه نظام سرمای). Mukhija, 2001: 20(نسبت به شرایط قدرت همراه بود 

جهانی تمایل به نمود در شکل منجی تهیدستان داشت، اما جامعه جهانی باوجوداین 

داري همچنان شاهد  هاي در چارچوب سرمایه سپاري رویکردهاي از باال به پایین و برون

هاي تهیدستان بود و چرخه ناکارآمد بازتولید ساختاري  گسترش سکونتگاه

 بود و به گفته مایک دیویس شهروندي هاي خودانگیخته شهري فعال سکونتگاه

ایراندوست و (فقیرترین ساکنان در شهرها پذیرفته نشد و حتی انکار شده بود 

المللی پول  هاي تعدیل ساختاري صندوق بین سیاست). 195: 1394دوستوندي، 

هاي فرودست و عامل اصلی  ترین عامل رشد فقر مردم بومی و پیدایش سکونتگاه مهم

هاي  تضعیـف نقش دولتو  میالدي 90 و 80برابري شهري در دهه رشد فقر و نا

  ).Davis, 2006(توسعه بود  کشورهاي درحال
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هاي مادي، ایجاد   جنیس پرلمن نیز در پژوهش جدید خود باوجود پیشرفت

نشینی ساکنان  نشینی و شکلی نو از حاشیه گیري ذهنیت حاشیه نسلی و شکل شکاف بین

هاي شهري  داري نو را برجسته کرده است که به بحران رمایهفاوالها در یک ساختار س

هاي جدید بر این یافته تأکید دارند که  نتایج پژوهش). 1397پرلمن، (دامن زده است 

کنند، ازنظر اقتصادي و سیاسی در  ها ازنظر اندازه و پیچیدگی رشد می هرچه سکونتگاه

  . توانند در شهر ادغام شوند مانده و نمی حاشیه باقی

 همچنین تصور چارچوب غیررسمی بودن را متعلق به افراد فقیر نباید دانست؛ 

چراکه در سراسر جهان، شهري شدن غیررسمی به همان اندازه که مربوط به 

هاي خودانگیخته شهري است، به همان اندازه مناطق حومه مرفه نشین را نیز  سکونتگاه

شوند  ریزي قانونی می برنامهشود که توسط دولت و طی فرآیند رسمی  شامل می

)2020,  et alRigon 2020؛, Roy& De Genova ; 2013, Alsayyad& Roy  ؛

Kovacic & Giampietro, 2017 .( از سوي دیگر امروزه باید اذعان داشت که ثروتمند

شدن گروهی در ساختار جدید به برکت افزایش به حاشیه رانده شدن گروه فقیر در 

  ).Bayat, 2004(شده است  حاصلکشورهاي جهان سوم 

رو نیاز به خوانشی دگراندیشانه نسبت به غیر رسـمیت فراگیـر شـده اسـت               ازاین

که با نگاهی انتقادي و بررسی سازوکارهاي غیررسـمی سـاز همچـون دولـت،             طوري  به

عنـوان نـوعی از تولیـد فـضاي شـهري و       سرمایه و ابزارهاي آن به زیست غیررسمی به  

؛ Irandoost et al, 2019(ریـزي و فراینـد شـهري شـدن بنگـرد       نامهشکل دیگري از بر

Roy, 2005 ؛Roy, 2012 ،1397؛ آشوري و دیگران.(  

  

  هاي خودانگیخته شهري در ایران بندي انتقادي گفتمان سکونتگاه صورت -2

در کشورهاي جهان سوم از جمله ایران، در یک روند تاریخی و بیشتر اسـتعماري         

زا بود که بیش   امري گزینشی و فرمایشی و برونعمدتاًداري   سرمایه ،بسترهاي اجتماعی 

؛ 1368کاستللو،  (، از قدرت به ثروت انجامیده استاز آنکه از ثروت به قدرت بیانجامد    
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هاي نیمۀ دوم سده نوزدهم، فرایند گذار اساسی       با دگرگونی ). 1373؛ بیل،   1381نوروز،  

زا و برآمـده   هاي برون نی شتاب گرفت و دگرشدنداري جها براي ادغام ایران در سرمایه 

بنـدي اجتمـاعی      صورت. داري دوران نوینی را شکل داد       از غرب و نظام جهانی سرمایه     

ها در چهرة فروپاشی اسـتبداد، ظهـور طبقـات اجتمـاعی        جدید برآمده از این دگرگونی    

: 1395نـژاد،   لیمص(نوین، دگرگونی در موازنۀ نیروها و تغییر آرایش طبقاتی جامعه بود     

184-183 .(  

) 1285-1288(تـوان انقـالب مـشروطه     گرچه سرآغاز اساسی این تحوالت را مـی  

 اما روي کار آمدن پهلوي آغاز      ؛دانست که نظام مشروطه جایگزین استبداد قاجاري شد       

گیري ساختار  زا بود و شکل هاي ژرف و مدرنیزاسیون برآمده از الگوهاي برون دگرگونی

اویـسی،  (بود  ساالري و استبداد نفتی با تمرکز بر شهرها       اسی مدرن و دیوان   اداري و سی  

هـاي ملـی بـه سـود          یند تاریخی بـا تـصاحب ثـروت       آاین فر ). 1381؛ کاتوزیان،   1386

ساالران و پیمانکاران، تجار بـزرگ و صـاحبان صـنایع             هاي خارجی و نیز دیوان      سرمایه

قر سیاه اکثریـت عظـیم مـردم و پایمـال          سو و ف    داخلی و تمرکز دولت اقتدارگرا از یک      

شدن تام و تمام حقوق اجتماعی آنان و نبود هر نوع آزادي اجتماعی و سیاسی از سوي  

تدریج دوگانـه مرکـز و حاشـیه در           در این دوران بود که به     ). 1378سوداگر،  (دیگر بود   

  .)Fard, 2018 ؛21: 1387ابراهیمی و مسگریان، (زمینه شهري نمایان شد 

  

  )1357 تا 1300( گفتمان شبه مدرنیستی متمرکز پهلوي -2-1

دوران پهلوي، دوران نگاه متمرکز و دستوري باال به پایین در راستاي مدرنیزاسیون      

داري جهـانی اسـت کـه در پـی آن و در چـارچوب          با الگوي غربی و ادغام در سرمایه      

 بنیـادي نمایـان   مثابـه چالـشی   هاي خودانگیخته شهري به    شهري شدن شتابان سکونتگاه   

هایی همچون تخته قاپوکردن عشایر، تشکیل نظـام          در دوران پهلوي اول سیاست    . شدند

هاي اولیـه مدرنیـسم و در دوران پهلـوي       گذاري بنیان   بوروکراتیک متمرکز اداري و پایه    

هـایی همچـون    ها و برنامه و طرح) 1327(دوم اصالحات ارضی، تأسیس سازمان برنامه   
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هاي جامع شهري، توسـعه شـهرمدار و تمرکـز بـر          و همچنین طرح   اصل چهارم ترومن  

هاي صنعتی با درآمدهاي نفتی و دگرگونی پایگاه طبقاتی و کالبدي کشور و نوعی             طرح

نشینی  پردازي حاشیه جداسازي طبقاتی و شکاف هر چه بیشتر افراد فقیر و غنی و مفهوم

  . ویژه از سوي نظام رسمی شد به

گیري مفاهیمی گاه تحقیرآمیز چون شـهري و      روستا و شکل   تقویت دوگانه شهر و   

دستان بیشتر مهاجرِ شهري را       و تهی ) 1379بیات،  ( گفتمان نوي را درانداخت      "دهاتی"

سرعت به تمایز فضایی و جدایی از گروه     هاي اجتماعی و فرهنگی به      با توجه به ویژگی   

؛ 1395؛ منـاهجی،  1363 حـسامیان و دیگـران،  (متوسط و ثروتمندان شهري مجبور کرد   

  ).1381؛ حاجی یوسفی، 1384زنوز،  هادي

هاي تهیدست شهري در حاشیه شهرهاي بزرگ ایـران         گرچه پیشینه سکونت گروه   

خـاتم،  ( بعد شدت یافت 1320گردد، اما رشد آن از سال   پیش از دوران پهلوي بازمی      به

هـاي توسـعه شـهري،      طـرح  که از این دوران بود   ). 1387؛ ابراهیمی و مسگریان،     1381

و قانون نوسازي و عمران     ) 1345(ها    قوانین و مقررات شهري همچون قانون شهرداري      

 تهیدستان ناتوان از تأمین شرایط الزم براي سکونت رسمی را به حاشیه رانـد و      ،شهري

هـا تخریــبِ   قــانون شـهرداري . دوگانـه رسـمیت و غیـر رســمیت را رسـمیت بخـشید     

هاي شهري و چـه در منطقـۀ حـریم            چه در داخل محدوده   وسازهاي غیرقانونی     ساخت

 را شـتاب داد     "جوامـع مجـزاي تهیدسـتان       "گیري    اطراف شهرها را مجاز کرد و شکل      

  ). 75: 1379بیات، (

 حاشـیه و چـالش مـسکن تهیدسـتان          –در این دوران با بیشتر شدن شکاف مرکز         

هاي سازمانی و   ساخت مسکن عمومی و احداث خانه،شهري، با تشکیل وزارت مسکن  

توجه بود   آبان تهران قابل13قیمت مانند کوي  ر قالب احداث مساکن ارزاناسکان فقرا د

حـسین زاده دلیـر،   (رفته بارزتر شد  وجود مشکل مسکن رفته ؛ بااین )1386ایراندوست،  (

هـاي   هـاي مـوردي دربـاره وضـعیت سـکونتگاه      همچنین در این دوران بررسی    ). 1375
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ــشین شــهر ــادان، همــدان و مــشهد آغــاز شــد  تهیدســت ن ي در شــهرهاي تهــران، آب

  ).22: 1381یوسفی،  حاجی(

آنچه در این دوره در ایـران رخ داد، نـه پیـشرفت اقتـصادي اجتمـاعی بـود و نـه            

درزمـانی کـه ادعـا    . مدرنیستی بود که عواید نفت آن را تسریع کـرد      مدرنیسم، بلکه شبه  

 قرار دارد، وضـعیت معیـشت و        "دن بزرگ   هاي تم   دروازه"شد که کشور در آستانه        می

کاتوزیـان،  (ویژه فقرا در سطح بسیار نامطلوب بود          هاي مختلف به    اي گروه   نیازهاي پایه 

تر اقتصادي میان طبقـات و      هاي عمیق   اي که در این دوران نابرابري       گونه  به) 323: 1381

  ).107: 1387 بنوعزیزي،  واشرف(مناطق آشکار شد 

 شکاف آشکار و فزاینده شهري تهیدستی و ثروت شهري، 1350 در ابتداي دهه 

نارضایتی فرودستان را به مسائل سیاسی پیوند داد و به چالشی براي دولت تبدیل کرد 

ویژه در  این سرآغاز رویارویی تهیدستان شهري با ساختار حاکم به). 1395موسوي، (

ي با رژیم پهلوي بود که و تا حد) 1379بیات، (هاي غیررسمی  ارتباط با تخریب مسکن

طورکلی  به). 33: 1395روزنامۀ ابتکار، (نقش روشنی در براندازي رژیم پهلوي داشت 

هاي خودانگیخته شهري متأثر از  در این دوره گفتمان چیره در مواجه با سکونتگاه

هایی همچون نادیده گرفتن، حذف و  المللی شامل سیاست گفتمان توسعه در سطح بین

ري و همچنین مسکن عمومی بود که البته نتوانست در عمل موجب بهبودي تخلیه اجبا

هاي خودانگیخته شهري  روز بر گستره سکونتگاه درآمد شود و روزبه وضعیت اقشار کم

  .شد افزوده می

  

  )1357-1368(گرایی و حمایت از مستضعفان   گفتمان سنت-2-2

 اقتصادي و اجتماعی – ایدئولوژيِ حاکم بر گفتمان چیره سیاسی 1357انقالب 

: 1395نژاد،  مصلی(هاي تهیدست تغییر داد  هاي گروه  با شعار توجه به خواستایران را

و در اصل سی و یکم قانون اساسی، داشتن مسکن مناسب با نیاز، حق هر فرد و ) 202

. خانواده ایرانی دانسته شد و دولت موظف شد زمینه اجراي این اصل را فراهم آورد
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ویژه در حل مسئلۀ  جانبه، حمایت از محرومان و مستضعفان به توسعه همهتوجه به 

جانبۀ مردم در فرآیند  مسکن، ضرورت از بین بردن فقر، اهمیت حضور و مشارکت همه

توسعه، از بین رفتن انحصار، اهتمام به بهبود زندگی همه شهروندان و بسط عدالت در 

روزنامۀ دنیاي (می ایران قرار داشت گذار جمهوري اسال کانون گفتمان رفاهی بنیان

  ).1: 1396اقتصاد، 

 در این دوران مستضعف در کانون توجه سیاسی قرار گرفت و کمک به فقرا 

هاي نهادي از جمله تشکیل جهاد سازندگی، بنیاد  گفتمانی نوینی شد که با دگرگونی

هاي  ونتگاهمستضعفین و کمیته امداد و نیز اقداماتی از قبیل تأمین آب و برق سک

زمان با به رسمیت  هم. اي به رسمیت شناخته شدن همراه شد گونه درآمدها و به کم

اي  گونه ها، تخصیص زمین و انواع یارانه به خانه شدن این گروه شناختن، وعده صاحب

در این دوره با تصویب ). 1379بیات، (پیشرفت آرام فقراي شهري را در پی داشت 

و تملک زمین شهري، وام و مصالح ) 1358(اراضی موات قانون زمین شهري و لغو 

 خدمات، دولت به دنبال حل مسئله مسکن -ارزان، و ترویج اشکالی از رویکرد زمین

  ).1385اطهاري، (بود 

 با وقوع جنگ تحمیلی و رشد شتابان شهري شرایط دشوارتر از 1359هاي  از سال

ریزي مسکن شهري کارآمد، حذف  گذشته شد و نبود سیاست اجتماعی منسجم و برنامه

هاي خودانگیخته در  ها و گسترش شتابان سکونتگاه درآمدها یا شهروند زدایی آن کم

مشکالتی مانند ). 21: 1385اطهاري، (شهرهاي ایران را در پی داشت  تمام کالن

هاي متناقض زمین و مسکن، مشکالت مربوط به سرمایه و مبهم بودن  سیاست

هاي شهري باعث افزایش  خش مسکن و کاهش عرضه زمینهاي آتی ب گیري جهت

گذاري بخش   با کاهش سرمایه1360مجدد قیمت مسکن شد و در نیمه دوم دهه 

خصوصی در حوزه مسکن و سوگیري ساخت مسکن بیشتر متوجه اقشار پردرآمد 

  ).26: 1384عزیزي، (جامعه شد 
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 وضعیت مسکن با نگاه هاي گوناگونی براي بهبود ها و برنامه در این دوران طرح

 بر پایۀ 1364سازي زمین در سال  طرح آماده. درآمدان شهري تدوین شد ویژه به کم

ها به دلیل نبود توان تأمین  از این جمله بود اما این طرح) 1354(قانون زمین شهري 

یابی و اجراي طرح، مشکالت  ها، عدم دید به مشکالت مکان تأسیسات و زیرساخت

هاي موجود و ناسازگاري میان  هاي سیاست زمین، وجود دوگانگیقانونی مالکیت 

هاي اعتباري و عدم تأمین اشتغال ساکنان نتوانست  ها و سیاست سیاست تقویت تعاونی

هاي خودانگیختۀ  درآمدها را سامان دهد و از گسترش سکونتگاه چالش مسکن کم

نرخ فقر ) 1357-1368(در این دوره ). 1392حسینی،  شاه(شهري جلوگیري کند 

روستایی کاهش محسوسی نداشت، اما وضعیت نرخ فقر شهري در اواخر این دوره 

  ). 196-198: 1394قهفرخی،  مدنی(افزایش یافت 

ساالر علمی نیز مقاالت متعددي درباره  در این دوران از سوي جامعه فن

نشینی آلونک"هاي خودانگیختۀ شهري نگاشته شد که عموماً واژگانی چون  سکونتگاه


" 

همچنین واژگانی همچون . بردند ها به کار می نشینی را براي این سکونتگاه و حاشیه

ویژه از سوي مسئوالن بسیار بکار  مستضعفان، حلبی نشین، گودنشین و خندق نشین به

رسد همچون گذشته دولت  باوجود تغییر گفتمان در این دوران، به نظر می. شد برده می

کننده رانت به افزایش شکاف فقر و غناي شهري دامن زد  در عمل در نقش توزیع

  ).1384زنوز،  هادي(

  

  )1368-1376( گفتمان توسعه و سازندگی -2-3

دیده ایران ناشی از جنگ بود  شعار اصلی دوران سازندگی بازسازي اقتصاد آسیب

و در این راستا دولت اقداماتی چون آزادسازي، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و 

                                                
1. Shanty Town 
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سازي را در دستور کار قرار داد صیخصو


این دوره با فروپاشی بلوك چپ و رونق . 

در دورة سازندگی . المللی پول همراه بود هاي لیبرالی با محوریت صندوق بین سیاست

تدریج رنگ باخت و  ها، رفع فقر به شعارهایی چون عدالت اجتماعی، کاهش نابرابري

ها  گذاري  گسترش سرمایه وایش ثروتسازندگی، احترام به مالکیت خصوصی، افز

 اقتصادي جدید و نوظهوري در بلوك قدرت –همچنین طبقۀ سیاسی . جایگزین آن شد

؛ 1393دلفروز، (دارانه، بوروکراتیک و تکنوکرات داشت  ظاهر شد که خصلتی سرمایه

  ). 1395آبادي و ابراهیمی،  ؛ باقري دولت1395نژاد،  مصلی

 به 1365 درصد در سال 27,3می سهم جمعیت فقیر از اگرچه بر پایه آمارهاي رس

اما در ). 19: 1384؛ پیران، 1393دلفروز، ( کاهش یافت 1375 درصد در سال 20,9

هاي فقیرنشین برخی   کاهش سطح زندگی و شکاف طبقاتی و گسترش سکونتگاه،عمل

 . به دنبال داشت1370در چند شهر بزرگ در اوایل دهه را هاي تهیدستان  شورش

 به بعد به دلیل وجود شرایط جنگی، غلبه 1368طورکلی پس از انقالب و از سال  به

اقتصاد لیبرال، تغییر در درآمد و تحصیالت و اشتغال و وابستگی به دولت، فقر و 

پور،  رفیع(افزایش یافت ) هم از نظر ذهنی و هم از دیدگاه نسبی(نابرابري در ایران 

1392 :195-175.(  

مسئله "عنوان یک  هاي خودانگیختۀ شهري به ی موضوع سکونتگاهدر چنین شرایط

درآمدهاي شهري مورد توجه قرار  به رسمیت شناخته شد و شهروند دانستن کم"شهري 

هاي  و طرح) مسکن آزاد، حمایتی و اجتماعی(هاي مسکن  گرفت و درباره سیاست

 نادیده گرفته شدن مثابه عامل زاینده غیررسمیت در مسکن تهیدستان شهري و شهري به

                                                
-   ما ":کند که عنوان رییس دولت و در راستاي نگاه لیبرالیستی و توسعه محوري اشاره می            هاشمی رفسنجانی به

اهیم سازندگی شود و کشور رونق اقتصادي و پیشرفت مادي پیدا کند و از لحاظ اقتصادي رشد کنـد، تـا            خو  می

بتواند به عدالت اجتماعی نزدیک شود و فقیر نداشـته باشـیم؛ تـا دیگـر، طبقـات محـروم در جامعـه، احـساس                    

روز  بین فقیر و غنـی، روزبـه  محرومیت نکنند و محروم نباشند؛ تا منطقۀ محروم در کشور نداشته باشیم و فاصله     

 ).141: 1395آبادي و ابراهیمی،  باقري دولت ("کمتر شود
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ها   قانون شهرداري100ها و استفاده از ماده  ویژه شهرداري از سوي نهادهاي مدیریتی به

در این دوران در جامعه ). 118: 1391خاتم، (به تخریب مساکن روشنگري شد 

  . همچنان رایج و چیره بود"نشینی حاشیه"ساالر علمی استفاده از واژه  فن

  

  )1376-1384( فقرزدایی  گفتمان اصالحات و-2-4

در این دوره با روي کار آمدن دولت اصالحات یک چرخش گفتمانی از توسعۀ 

هاي  اقتصادي به توسعۀ سیاسی اتفاق افتاد و به دلیل بهبود درآمدهاي نفتی سیاست

در این گفتمان ). 256-257: 1393دلفروز، (آزادسازي اقتصادي دولت قبل تداوم یافت 

هاي  عه و سازندگی، توجه اساسی به مسئله فقر و سکونتگاهبرخالف گفتمان توس

گفتمان (زاي بانک جهانی و نئولیبرالیسم  هاي برون شهري در قالب سیاست خودانگیختۀ

براي ) 1379-1383(در این راستا در برنامه سوم . در ایران مطرح شد) شناختی آسیب

منظور کاهش فقر و  ولتی نیز بهنخستین بار، همگام با نهادهاي دولتی، از نهادهاي غیرد

که براي اولین بار، نهادهاي ملی و دولتی، مردم و  طوري زدایی استفاده شد؛ به محرومیت

 ).14-15: 1393آرام،  حسینی و سام(بخش خصوصی درزمینۀ فقرزدایی کنار هم دیده شد 

ط  درصد در نقا39 و 31در این دوره گرچه بر اساس آمارها جمعیت زیرخط فقر از 

 رسید، اما برخی 1383 درصد در سال 28 و 29 به 1379شهري و روستایی در سال 

داد  ها گسترش شکاف فقر در مناطق روستایی و شهري را نشان می شاخص

  ).257 - 258: 1394قهفرخی،  مدنی(

 در این دوره ورود مفاهیم جدید به گفتمان رسمی چشمگیر بود و با اجراي طرح 

) Arefi, 2018(ات بخش مسکن با همکاري بانک جهانی بهسازي شهري و اصالح

در این . هاي خودانگیختۀ شهري مطرح شد مفاهیم توانمندسازي و ساماندهی سکونتگاه

راستا شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري ایران با همکاري وزارت کشور، 
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یب مبناي  را تدوین و پس از تصو"هاي غیررسمی  توانمندسازي سکونتگاه"سند ملی 

  ).73: 1390ایزدي، (گذاري و عمل در حوزه مسکن تهیدستان شهري کرد  سیاست

) هبیتات(رو این سند و اقدامات زیر تأثیر رویکردهاي بانک جهانی و سازمان ملل  ازاین

 در این دوران واژه .توان از عناصر مؤثر بر گفتمان چیره این دوره دانست را می

هاي فرودست سکونتگاه


 در جامعه ،راي نخستین بار توسط هبیتات معرفی شد که ب

ساالر دولتی و علمی تاکنون از واژه  همچنین اکثر جوامع فن. ساالر علمی رواج یافت فن

  .کنند ها استفاده می  براي خوانش این سکونتگاه"غیررسمی "

  

  )1384-1392( گفتمان عدالت و مهرورزي -2-5

ب و لزوم بسط عدالت اجتماعی، خبر از هاي انقال شدن ارزش انتقاد از کمرنگ

دولت نهم توانست طبقات سنتی . داد چرخش جدید در فضاي گفتمانی کشور را می

پسند جذب نموده و عالوه بر این از فقر  پایین و متوسط را با شعارهاي جذاب و عامه

را هاي پوپولیستی دهۀ اول انقالب  مردم به دلیل فساد حاکم سوءاستفاده کند و سیاست

در این دوران دال چیره از سوي وزیر راه و ). 263-264: 1393دلفروز، (زنده کند 

نشینی و اسکان غیررسمی بود که نشان از وضعیت این دوران  شهرسازي بر حاشیه

  .است

سند کاهش فقر و هدفمند " عالوه بر تأکید برنامۀ پنجم بر فقر، در این دوران 

اصول حاکم بر تدوین . وزیران رسید تصویب هیئت به 1384 در سال "ها  کردن یارانه

عنوان یک حق  این مصوبه دسترسی همۀ افراد جامعه به حداقل نیازهاي اساسی به

هاي اقتصادي و کسب  یند فعالیتآهمگانی، توانمندسازي فقرا باهدف شرکت در فر

گیري  هاي شغلی متناسب با نیازهاي بازار، جهت مشاغل پایدار و آموزش مهارت

هاي فقرزدایی براي ترویج افراد داراي توانایی کار از پوشش خدمات حمایتی به  رنامهب

                                                
1. Slums 
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بر اساس هزینه ؛ اما )171-172: 1394قهفرخی،  مدنی(هاي اجتماعی است  پوشش بیمه

 درصد از 1/40 درصد از خانوارهاي شهري و 4/33، 92 و 91خانوارها، در سال 

همچنین فقر مطلق در دولت نهم و دهم کامالً . دان خانوارهاي روستایی زیرخط فقر بوده

 ضریب جینی ،هاي آخر ویژه در سال ها، به در این دوران توزیع یارانه. افزایش پیدا کرد

، این ضریب به رقم 91که در سال  طوري انتظاري کرد به را دستخوش تغییرات غیرقابل

لکه نشانه برابري در توزیع  صدم رسید که نه بیانگر افزایش برابري در توزیع درآمد ب36

  ).6: 1395زادگان،  شریف(فقر در پهناي سرزمین ایران بود 

 به "مسکن مهر "ترین طرح احداث مسکن کشور با عنوان  در این دوران بزرگ

درآمد به اجرا درآمد و هزاران واحد مسکونی  هدف تأمین مسکن براي اقشار کم

شهرها و شهرهاي  هد که این طرح در کالند ها نشان می قیمت احداث شد؛ بررسی ارزان

میانی به دلیل نبود توان بازپرداخت وام، نداشتن تشکل الزم براي اقدام و افزایش 

 ).1393 و فیروزي و دیگران، 1394حجاري، (هاي هدف نرسید  ها، به گروه هزینه

ت و دفتر هبیتات با تمرکز بر موضوع کاهش آثار خطرا)  1388(در این دوران همچنین 

برنامه اسکان  اي بین نامه هاي تهیدستان بر اساس موافقت سکونتگاهبالیاي طبیعی و نیز 

  .و دولت جمهوري اسالمی ایران تأسیس شد بشر ملل متحد

ها و جلسات مکرري در خصوص فقر در ایران برگزار نمود و   فعالیت،این دفتر

ر گفتمان فقر در ایران داشتتأثیر بسیاري ب

ساالر علمی نیز  در این دوران جامعۀ فن.

هاي خودانگیختۀ شهري داشتند  هاي گوناگونی نسبت به مسئله مندي سکونتگاه دیدگاه

اسکان " و "نشین  حاشیه"هاي  ها از دال و همچنان پژوهشگران براي این سکونتگاه

ها نیز در  ساالر دولتی و رسانه معۀ فنکنند و دال حاکم بر جا  استفاده می"غیررسمی 

  .همین راستاست

  

                                                
1. https://unhabitat.org.ir/?page_id=92 
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  ) تاکنون1392( گفتمان اعتدال -2-6

حال،  بااین. اقتصادي مخدوش با رشد اقتصادي منفی میراث دولت نهم و دهم بود

 نیز دولت یازدهم در کنار ادامه برنامه توزیع یارانه تصمیم گرفت با 92در سال 

ویژه با تمرکز بر  هاي سازندگی و اصالحات را به فتمانبازسازي اقتصاد کشور، راه گ

  .کنترل تورم ادامه دهد

هایی گوناگونی براي بهبود وضعیت   سیاست،در این دوره و در برنامه ششم توسعه

 "ت " و "ب "بند . شده است هاي خودانگیختۀ شهري در نظر گرفته فقرا و سکونتگاه

ناکارآمد شهري و بهبود وضعیت و هاي  این سند در راستاي بازآفرینی بافت

 ).1: 1395برنامه ششم توسعه، (باشد  می) خصوص با اولویت زنان به(توانمندسازي فقرا 

ساز چه در  هاي گفتمان ترین سازمان در این میان شرکت بازآفرینی شهري ایران از مهم

راي در این دوران سند بازآفرینی شهري ب. جامعۀ علمی و چه در جامعۀ دولتی بود

عالوه بر این با تغییر نام .  به تصویب رسید1393هاي ناکارآمد شهري در سال  بافت

این ستاد  "ستاد ملی بازآفرینی" به 1382گرفته در سال   شکل"ستاد ملی توانمندسازي"

  .صورت ملی و استانی در سطح کشور بار دیگر برگزار شد به

توان به مواردي  سکن فقرا میهاي این دوره براي بهبود وضعیت م از دیگر سیاست

بدون (همچون تداوم سیاست مسکن مهر دولت نهم و دهم، توجه به مسکن اجتماعی 

، بازنگري طرح جامع مسکن، طرح اقدام ملی مسکن و ایجاد دفاتر )اي عینی نمونه

ترین  عنوان مهم در این فرآیند، مردم به. تسهیلگري و نهادهاي توسعه محله اشاره کرد

شده از سوي گفتمان  هاي ارائه گیرند و تمام سیاست برنامه موردتوجه قرار میرکن این 

شرکت بازآفرینی شهري ایران، (سوي وضعیتی مشارکتی داشته است  اعتدال رو به

؛ اما وجود ساختار متمرکز و با ساختار اقتصادي معیوب و رانتی در همراه با )1396

در این دوران عالوه بر . بسیار مشکل کردها را  المللی اجراي سیاست هاي بین تحریم

هاي ناکارآمد و  هاي غیررسمی شاهد ترویج مفهوم بافت نشینی و سکونتگاه حاشیه

  .ویژه از سوي شرکت بازآفرینی شهري ایران هستیم سیاست بازآفرینی شهري به
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هاي مختلف براي بهبود  هاي دولت در دوره توان گفت سیاست درمجموع می

محصولی  درآمد شهري تا حدي به اقتصاد سیاسی تک هاي کم وهوضعیت مسکن گر

المللی در هر  هاي بین ها و گفتمان ایران یا همان درآمدهاي نفتی و نیز پیروي از سیاست

یعنی در هر گفتمان بسته به وضعیت خزانه و درآمدهاي نفتی . دولت وابسته بوده است

در دستور کار قرار ) مسکن مهر(هایی چون مسکن عمومی  با افزایش درآمدها سیاست

هایی  هایی چون مشارکت و نهادسازي شد و با کمبود درآمدها سیاست گرفته می

  .)1 تصویر(. چنینی در دستور کار بود این

  

  
هاي خودانگیخته شهري  هاي اتخاذشده در سکونتگاه  انطباق درآمدهاي نفتی با سیاست- 1تصویر 

  )درآمد به میلیارد دالر(

  

ها و قوانین  توان گفت که سیاست هاي چیره در ایران می  به گفتمانبا نگاه

ساز  هاي گفتمان درآمد تا حدي وابسته به دیدگاه گرفته در خصوص اقشار کم شکل

در . شناختی بوده است المللی در سه زمینه گفتمان توسعه، فرهنگ فقر و آسیب بین
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و حذف و تخلیه اجباري هایی چون نادیده گرفتن  دوران پیش از انقالب سیاست

هاي اولیه پس  در سال. المللی در نظر گرفته شد برگرفته از گفتمان توسعه در سطح بین

گیري  از انقالب با دگرگونی ساختارهاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی در کشور و شکل

درآمد در اولویت قرار گرفت و سعی بر  هاي کم نگرش اسالمی و انقالبی کمک به گروه

داري فاصله گرفته شود اما با وقوع جنگ تحمیلی و  هاي سرمایه  تا از دیدگاهآن شد

هاي گفتمان توسعه سرلوحه  روي کار آمدن دولت سازندگی بار دیگر سیاست

در ) همچون مشهد(هاي شهري  هاي ملی قرار گرفت که نتیجۀ آن وقوع شورش سیاست

سازي زمین  هاي طرح آماده ستزا سیا صورت برون در این دوران بود که به. کشور بود

هاي هدف  و مسکن پاك در اولویت قرار گرفت که البته از گروه) زمین و خدمات(

  .بازماند) درآمد هاي کم گروه(خود 

المللی در ایران در دولت اصالحات و  ازاین دوران بود که با بهبود تعامالت بین پس

سازي در راستاي گفتمان هاي همچون توانمند ورود بانک جهانی به ایران سیاست

هاي  شناختی مطرح شد و به تصویب سند ملی توانمندسازي انجامید اما در دوره آسیب

) مسکن مهر(ها تداوم نیافت و دیدگاه چیره به سمت مسکن عمومی  بعد این سیاست

شناختی رویکردهایی  هاي آسیب در گفتمان اعتدال بار دیگر با غلبه سیاست. متمرکز شد

ش مشارکت عمومی، نهادسازي و بازآفرینی شهري مورد توجه قرار گرفت چون افزای

  ).4جدول (

غنی و /توان گفت در ایران همواره مسئله دوگانۀ فقیر در نهایت می

هایی چون  غیررسمی از پیش از انقالب تاکنون ادامه داشته و هر بار با برچسب/رسمی

درآمد در  هاي کم گروه... یررسمی وهاي غ نشینان، سکونتگاه نشینی، دهاتی، خندق حاشیه

صورت خودانگیخته  هایی با ساختاري متفاوت از بافت رسمی شهر و به سکونتگاه

  .اند شده  تفکیک
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  هاي خودانگیخته شهري در ایران بندي گفتمان سکونتگاه  صورت- 3جدول 

  نکات کلیدي  گفتمان  دوره
هاي  سیاست

  اجرایی
  دال چیره

1300
-

1357
  

گفتمان شبه 

مدرنیستی 

  متمرکز پهلوي

 قاپو کردن عشایر تخته -1

 اصالحات ارضی -2

 بودجه و  تأسیس سازمان برنامه -3

هاي توسعه شهري  تهیه طرح -4

 زا برون

 درآمدهاي سرشار نفتی -5

ها و  تأثیر قوانین شهرداري -6

  نوسازي شهري

  نادیده گرفتن

حذف و تخلیه 

  اجباري

  مسکن عمومی

  ، "دهاتی "

  "آبادها  حلبی"

1357
-

1368
فتمان گ  

گرایی و  سنت

حمایت از 

  مستضعفان

هاي حامی  ایجاد سازمان -1

 مستضعفان

 وقوع جنگ ایران و عراق -2

 رشد شهري شتابان -3

قوانین زمین شهري و اراضی  -4

 موات شهري

  )31اصل (اساسی  تدوین قانون -5

زمین و 

خدمات 

تحت عنوان (

  )سازي آماده

، "نشینان  خندق"

، "آبادها  حلبی"

 و "گودنشینان "

  "نشینی  آلونک"

1368
-

1376
  

گفتمان توسعه 

  و سازندگی

المللی پول  ورودي صندوق بین -1

 و بانک جهانی

هاي تعدیل اقتصادي،  سیاست -2

سازي و کاهش دخالت  خصوصی

 دولت در اقتصاد

 ایجاد شکاف طبقاتی -3

 هاي شهري شورش -4

هاي توسعه  شروع تهیه برنامه -5

  کشور

مسکن پاك 

مسکن (

  )اجتماعی

  "نشینی  حاشیه"
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1376
-

1384
  

گفتمان 

اصالحات و 

  فقرزدایی

 تأکید بر توسعه سیاسی -1

هاي اقتصادي  ادامه سیاست -2

 دولت پیشین

المللی پول  استقرار صندوق بین -3

و بانک جهانی در ایران و اعطاي 

  وام

سند 

  توانمندسازي

افزایش 

  مشارکت

 و "اسکان غیررسمی "

، "نشینی  حاشیه"

هاي  سکونتگاه"

  ،"فرودست 

1384
-

1392
  

 عدالت گفتمان

  و مهرورزي

 درآمدهاي سرشار نفتی -1

 ورود سازمان هبیتات به ایران -2

 وبودجه حذف سازمان برنامه -3

 هاي اقتصادي تحریم -4

  ها هدفمندسازي یارانه -5

  مسکن مهر

 و "اسکان غیررسمی "

، "نشینی  حاشیه"

هاي  سکونتگاه"

، "فرودست 

هاي  سکونتگاه"

  "فقیرنشین 

1392
-

1400
  

  گفتمان اعتدال

  درآمدهاي نفتیکاهش شدید -1

 هاي اقتصادي تحریم -2

 احیاي سازمان برنامه بودجه -3

تأکید بر تهیه برنامه آمایش  -4

 کشور

بازنگري طرح جامع مسکن  -5

  کشور

  بازآفرینی

  مسکن امید

 و "اسکان غیررسمی "

، "نشینی  حاشیه"

هاي  سکونتگاه"

، "فرودست 

هاي  سکونتگاه"

 بافت "، "فقیرنشین 

  "ناکارآمد 

 

  گیري نتیجه

رو واکاوي ریشه نگرانۀ گفتمان مدعی است  ها کارکرد ایدئولوژیک دارند، ازاین تمانگف

هاي  هاي گفتمانی به آفرینش و بازتولید مناسبات قدرت نابرابر میان گروه که کنش

رو است که تحلیل انتقادي گفتمان بر آن است که  ازاین. کند اجتماعی کمک می

کنند را شناخته و به   دیگران را تئوریزه میهایی که چیرگی یک گروه بر ایدئولوژي
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اند دست  هاي پنهان قدرت که خود را در پیوندهاي اجتماعی پنهان کرده چهارچوب

اندازه کم یا فزون از منشأ  ها و کنش ایدئولوژیک شاید به راستی ایدئولوژي به. یابد

جاي  دیگر به عبارت  بگسلند و یا به،اند اي که به وجودشان آورده اجتماعی و منافع ویژه

صورت خرد  هاي اجتماعی دانسته شوند، به آنکه برخاسته از منافع طبقات یا گروه

 ،از این رهگذر. شوند کنند و به سرشت اشیا و مردم منتسب می درست جلوه می

سان  شوند و بدین پایه تبدیل می ها و اعمال بهنجار شده به بخشی از دانش ایدئولوژي

عنوان رخدادهاي خرد و موضعی به انتظامی باالتر، یعنی  ا، بهه انتظام در همکنش

  . سازشی بر سر مواضع و اعمال ایدئولوژیک وابسته خواهد بود

راستی هرچه چیرگی یک بازنمود ویژه از یک پیوند اجتماعی بیشتر باشد، میزان   به

 و میزان این طبیعی شدگی.  اعمال مربوط به آن بیشتر خواهد شد"طبیعی شدگیِ"

بخشد و هدف از  عوامل ایدئولوژیک به برپایی روش تحلیل انتقاديِ گفتمان قوت می

هاي جریان غالب  رو است که گفتمان  ازاین؛شدگی انتزاعی است آن زدودن همین طبیعی

در حقیقت طبیعی شدگی، بازنمودهاي ایدئولوژیک . شوند برساخته و بازتولید می

کند، یعنی  ها را غیر شفاف می وسیله آن د و بدینآور صورت عقل سلیم درمی خاص را به

هاي  هاي مختلف گفتمان در طول دوره. شود ها نگاه نمی عنوان ایدئولوژي به آن دیگر به

هاي خودانگیخته شهري در جهان و ایران وجود داشته  گوناگونی پیرامون سکونتگاه

ولیبرالیسم جهانی در در سطح جهانی و از زمان چیره شدن لیبرالیسم تا سلطه نئ. است

هاي توسعه، فرهنگ فقر و  دوران کنونی با ابزارهاي نهادي و سازمانی، گفتمان

  .اند هاي چیره و تأثیرگذار بوده جمله گفتمان شناسی از آسیب

هاي مختلف ازجمله بازار آزاد، تعدیل ساختار  در طی این روند با غلبه سیاست

المللی پول،  بانک جهانی، صندوق بینهمچون (اقتصادي و تشکیل نهادهاي مختلف 

هاي گوناگونی بر فقرا ازجمله نادیده  داري نئولیبرال سیاست و سرمایه) سازمان هبیتات

. گرفتن و حذف و تخلیه اجباري، زمین و خدمات، بهسازي و توانمندسازي تحمیل شد

 همچون هاي اخیر نیز برنامه اسکان بشر ملل متحد با معرفی رویکردهاي نوین در سال
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به دنبال به حاشیه بردن مطالبات رادیکال ... آوري، بازآفرینی، حق محوري و تاب

هاي خودانگیخته شهري با نگاهی فروکاست گرایانه  شهروندان و ساکنان سکونتگاه

  .اند ها بر کشورهاي مختلف همت داشته است و افزون بر این بر اشاعه این دیدگاه

داري  هاي سرمایه دوره با توجه به تأثیرات سیاستنیز در هر ) سطح ملی(در ایران 

سیر تاریخی . شده است جهانی، رویکردهاي گوناگونی متناسب با آن دوره در نظر گرفته

هاي  هاي چیره و گسترش سکونتگاه دهنده ناکارآمدي گفتمان از گذشته تاکنون نشان

. آمدي استهاي مختلف در خودانگیخته شهري و افزایش شکاف طبقاتی میان گروه

روي در دوران کنونی در راستاي پیشگیري از بازتولید فقر نیاز به در نظر گرفتن  ازاین

هاي زیرین مسئله را با در نظر گرفتن  نگرشی انتقادي و دگراندیشانه که الیه

دهد،  سازوکارهاي غیررسمی ساز و با توجه به اقتصاد سیاسی فضا مدنظر قرار می

  .غیررسمی فراروي کرد/ بتوان درنهایت از دوگانه رسمی شود تا  شدت احساس می به



 1398، پاییز 10ال چهارم، شماره اي، س ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه     104 

  
  المللی و ملی هاي چیره در سطح بین  ایدئوگرام گفتمان-2 نمودار
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 منابع

     استقرار آموزشی مکتب نیاوران تاریخچـه ایجـاد         )1394 (.اباذري، یوسفعلی و پرنیان، حمیدرضا ،

، 22، دوره شناسی یه مطالعات جامعهنشرنهادهاي دولتیِ آموزش مدیریت و اقتصاد بـازار آزاد،      

 .176-151: 2شماره 

   آسیب شناسـی اقتـصادي نقـاط حاشـیه نـشین و      ، )1387 (.مسگریان، علی ؛ابراهیمی، سید محمد

، شماره نشریه اصالح و تربیت، )در مناطق اقبالیه، پوبیندرو خیرآباد قزوین  (ارتباط آن با جرائم     

78: 1-20. 

   ترجمـه  طبقات اجتماعی، دولت و انقالب در ایـران ، )1387 (.اشرف، احمد و بنوعزیزي، علـی 

 .یلوفر، چاپ اولانتشارات ن: سهیال ترابی فارسانی، تهران

 فصلنامهشدگان و جایگاه سازمان تأمین اجتماعی،  ، نظام تأمین مسکن بیمه)1385 (.اطهاري، کمال 

 .29-1: 24، سال هشتم، شماره اجتماعی تامین

  توسعه در هزارتوي فراموشـی،     : ، بررسی اجمالی الگوهاي توسعه در ایران      )1386 (.اویسی، داوود

 . اردیبهشت30: 1397، شماره روزنامه اعتماد

  رساله دکتري ر شهري، اي از توسعه ناپایدا ، اسکان غیررسمی جلوه)1386 (.ایراندوست، کیومرث

 .ریزي شهري، دانشگاه شهید بهشتی رشته جغرافیا و برنامه

  تهـران  نـشینی   هـاي غیررسـمی و اسـطورة حاشـیه          سکونتگاه،  )1388 (.ایراندوست، کیومرث ، :

 .ریزي شهري، چاپ اول انتشارات شرکت پردازش و برنامه

     هـاي فقیرنـشین بـا      سـکونتگاه ، حق به شهر و    )1394 (.ایراندوست، کیومرث و دوستوندي، میالد

-184: 50 و 49، شماره نشریه هفت شهرهاي خودانگیخته شهري در ایران،   تأکید بر سکونتگاه  

205. 

   گزارش ملی بهسازي مناطق نابـسامان شـهري جمهـوري اسـالمی             )1390 (.ایزدي، محمد سعید ،

 .84-65: 35-36، شماره هفت شهر نشریهایران، 

  تنگنا و گشایش در راهبر معاصر توسـعه ترجمـه مهنـاز ملکـی     : ولیبرالیسم، نئ )1384 (.ایوانز، پیتر

 .395-343: 50 و 49، شماره 12، سال نشریه مجلس و پژوهشمعیري، 

    تحلیـل فراینـد تولیـد فـضاي     )1397 (.آشوري، کسري؛ ایراندوست، کیومرث و خالق پناه، کمال ،

-211: 1، سال پنجم، شماره     يمجله جغرافیا و توسعه فضاي شهر     غیررسمی در شهر سنندج،     

242. 
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  توسـعه محـوري در دولـت سـازندگی و     )1395 (.آبادي، علی و ابراهیمـی، حـسین     باقري دولت ،

، سـال دوم،  فصلنامه علمی پژوهشی دولـت پژوهـی  الزامات آن براي سیاست خارجی ایران،       

 .173-133: 6شماره 

 آگاه، چاپ اول:  تهرانبهزاد باشی،:  ترجمه فئودالی، جامعه)1363 (.بلوخ، مارك. 

 ترجمه سید اسداهللا نبوي دستان در ایران جنبش تهی: هاي خیابانی  سیاست،)1379. (بیات، آصف 

 نشر شیرازه کتاب ما، چاپ اول: چاشمی، تهران

 اقتصاد فقیر بازاندیشی بنیادین در شیوه مبارزه با فقر ، )1392. (بنرجی، آبهیجیت و دوفلو، استر

 .انتشارات دنیاي اقتصاد، چاپ اول: ر خیرخواهان و مهدي فیضی، تهرانجعف:  ترجمهجهانی

        کیـومرث  :  ترجمـۀ توسـعه  شـهر در جهـان درحـال     ،  )1384. (پاتر، رابرت و ایوانز، سـلی لویـد

هـا و    انتـشارات سـازمان شـهرداري    : تهـران  ایراندوست؛ مهدي دهقان منشادي و میترا احمدي،    

 .هاي کشور، چاپ اول دهیاري

 ،هـاي غیررسـمی     چهـار دهـه زنـدگی بیمنـاك در سـکونتگاه          : فاوال،  )1397. ( جانیس پرلمن

انتـشارات دانـشگاه    : کیومرث ایراندوست و گالیـول مکرونـی، کردسـتان        :  ترجمه ریودوژانیرو

 .کردستان، چاپ اول

  محمـد  :  ترجمهدگرگونی بزرگ خاستگاه سیاسی و اقتصادي روزگار ما       ،  )1398. (پوالنی، کارل

 .نشر شیرازه، چاپ اول: رانمالجو، ته
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