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مقدمه
ساکن  ی غیررسمیها سکونتگاه درصد جمعیت شهرنشین کشورهای جهان سوم در 03حدود  دهد نشان می ها یبررس

این شاخص بیانگر توسعه و احداث مسکن بدون نظارت و هدایت دولت است  باالی(. میزان 5914هستند )داودپور، 

ها در قالب بخش  لتتوسعه، نقش دو با افزایش شهرنشینی در کشورهای درحال؛ زیرا (33-31: 5931)رفیعی و چگینی، 

مردم در تطبیق شرایط خود با بازار،  رو نیاز ا نیست؛غیررسمی  یها سکونتگاهساکنان رسمی جوابگوی معضل مسکن و 

 ،سمیبرالی، نئولشدن یدگرگونی و تجدید ساختار اقتصاد جهانی )جهاناز سوی دیگر،  .کنند یبخش غیررسمی را انتخاب م

است. گسترش  گذاشته ریتأث جنوبکشورهای  ژهیو نقاط شهری بزرگ به، بر شرایط زندگی(، اقتصاد ملی و ی و...دموکراس

 ۀمبادل و افزایش ارتباطات ۀدستاوردهای مثبت آن در زمین یا رغم پاره بازارهای مالی و اقتصادی علی شدن یفرایند جهان

مر موجب تنزل بافت کالبدی و اجتماعی است. همین ا داشتهموزون اقتصادی اجتماعی  ۀ، خطراتی را برای توسعها هتجرب

موج جدید (. 0: 5930شدن فقر شده است )مهندسین مشاور عرصه،  شهری ةشهری و گسترش پدید یها سکونتگاه

ی به ریگ چشمی از کشورهای جنوب ورود ا عمدهآغاز شد. در ابتدای این دوره، گروه  5314از حدود دهۀ  شدن یجهان

یی گرا جهاننشدند.  مند بهرهیکسان از رشد شدید تجارت جهانی  طور بهبازارهای جهانی داشتند، اما همۀ مناطق جهان 

دستخوش تغییر و تحول کرده  شدت بهو راهبردهای فضایی را در این کشورها  ها استیسعوامل اصلی برنامۀ توسعه، 

ها،  بسیاری از تعارض منشأاقتصاد ارتباط مستقیم دارد و  شدن یجهانیی است که با ها مؤلفهپدیدة فقر از  است.

از کشورهای شمال  تر دهیچیپبرای کشورهای جنوب بسیار  مسئله(. این 39: 5913ساعی، ست )ها ینابسامانو  ها کشمکش

 .است

ام نظ درفضا بر نقش کلیدی نهادهای دولتی در مبارزات پیوسته بر سر سازمان فضایی  یها استیتحلیل س

 است که نیروهای سیاسی و اجتماعی ۀابزار قدرتمند مداخل نمایانگرفضایی  راهبردهای .کند یم دیمدرن تأک یدار هیسرما

با مرتبط شدت منتقد سطح تکنوکرات  لوفور بهشود.  محسوب میروابط فضایی اجتماعی  یده برای سازمان یا لهیوس

 مسئلهاین  ،این مقالهدر راستای هدف  .دانست میطرح ایدئولوژیک از قدرت هژمونیک  را آنبود که  راهبردهاییچنین 

گذاشته است. به  ریعمل فضایی دولت در تولید فضای شهری تأثچگونه بر فضا  ی جهانیها استیسکه  شود یممطرح 

ی جهانی بررسی ها استیساز  رتأثی غیررسمی مها سکونتگاهای از اقدامات دولت و ساکنان  این منظور در ادامه خالصه

ی ربنایزی نظری، که ها دگاهید لوفور نیز پیگیری شده است. همچنین« حق به شهر»شده که این مورد در پرتو مفهوم 

ۀ اسکان غیررسمی ارائه شده است. در پایان نیز الگوی مسئلفکری این مقاله هستند معرفی و رویکرد بهینه در برخورد با 

 شدن فضا در کشورهای جنوب تدوین شده است. ایند غیررسمیتحلیلی مفهومی از فر

 مبانینظری

اسکان غیررسمی در کشورهای جنوب،  ۀبرخورد با مسئل ها در آنهریک از ی گوناگونی در ادبیات وجود دارد که ها دگاهید

 شده است. اشارهبه اجمال . در این مقاله به برخی از این نظریات اند هکرد بیانمتفاوتی را  یها تیواقع

یشناخترویکردبوم

تجمع مرکزی و  ۀکه منجر به فرایند دوگان بودجمعیت، در حال رشد و توسعه دائم فشارهای دلیل  شهر به ،برگس ۀبه گفت

دیگر را  یها تی، اما فعالکرد یجدید را به مرکز شهر جذب م یها تییعنی رقابت مکانی فعال ؛شد یی تجاری میتمرکززدا

( معتقد است در شرایطی که مالکان مساکن مناطق 5399(. هویت )590: 5934، ی)گاتدینر و باد راند یشهر م ۀبه حاشی

مرکزی  های همحل ،نگهداری تمایل ندارند یها نهیدلیل افزایش هز خود به ۀدر مساکن کهن یگذار هیبه سرما یشهر درون
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این  دهد، اما می رخگسترش در قسمت بیرونی  ،مدل . وی معتقد است در اینکنند میافت  یا هیبا انتقال به مناطق حاش

دلیل  همچنین به یابد. بروز می یدر اولین مناطق درونی شهر با دو مدل تهاجم و جانشین ههای دافع سمدلیل مکانی امر به

ها توسط قشر متوسط و آنگاه  و پاالیش مساکن با حرکت ثروتمندان و جایگزینی آن یا هیحاش یها جذابیت محله

 با یبه مساکن جیتدر ثروتمندان به روند؛ درنتیجه میزوال  طی زمان روبه یشهر . مساکن درونشود یدرآمد تکمیل م کم

را مساکنی یا  ،کنند یمساکن جدید م قشر متوسط و میانی یا اقدام به خریداز سوی دیگر، . کنند یباال نقل مکان م تیفیک

درآمد توان خرید مساکن نو یا  قشر کمدر این میان،  خرند. است، میکه قبالً در اختیار ثروتمندان بوده و کمی قدیمی 

که این قشر  رسد یکم به حدی م قیمت مساکن قدیمی مرکز شهر کماز سوی دیگر، ساخت مساکن جدید را ندارند. 

. افزایش شود یها متروکه م آنل با اشغا تدریج به ه،درآمد بود کمد. مساکنی که در اشغال افراد نخربا ها ر آنتوانند  می

طبقاتی است. تمرکز  درون یها به معنای افزایش امکان تماس ،انجامد یطبقاتی که به تمرکز فقر م میانهای  گزینی جدایی

که هدایتگر موفقیت در جامعه  ییها ها و ارزش ود نهادها، نقشکه با کمب آورد یوجود م رشد فقر محیطی اجتماعی به روبه

طبقاتی  درون یها که با نرخ باالی تمرکز فقر مواجهند، تعامالت و تماس ییها . در محلهشود یتر است، همراه م بزرگ

پایین داشته باشند، قات ببر ط یرگذاریگروه مرجع در تأث ۀمثاب به توانند یو نقشی که برخی طبقات متوسط م ابدی یفزونی م

 ،ابدی یبعد انتقال م یها به نسل یریپذ مسئله الگوهای رفتاری و ارزشی فقرا را که از طریق جامعه نی. اشود یمنتفی م

 .(331 ،33 :5933 ،بخشد )افروغ یکیم محتداوم و ت

رویکرداقتصادسیاسیفضا

، سو کیبنابراین از  ؛پردازد یحاکم بر نظام اقتصادی مکالن  یها استیرویکردها و س آثاراقتصاد سیاسی به ظهور و بسط 

ها بر مناسبات قدرت و روابط اجتماعی در طول زمان را فراهم  آن آثاراقتصادها و  های و ضعف ها امکان شناسایی قوت

. پردازد می یساز نهیزمبه  اقتصاد زةها در حو و حمایت حکومت شده فتهپذیر یها روش برای نقد سو، و از دیگر کند یم

 تولید، ابزار و منابع همراه مالکیت رانت اقتصادی و شکاف طبقاتی و درآمدی، به ،درآمد توزیع لیقباز مسائل مهمی 

 برمحور  اقتصادی سیاسی یها مدل .در اقتصاد سیاسی است مدنظراز جمله موضوعات  و...، یو خدمات تولیدی انحصارات

ها نوع و مکان  . در این مدلتأکید دارندای مؤثر بر امر انباشت سرمایه نیروهای حاکم بر تجمع سرمایه و نهاده

در اقتصاد سیاسی، چگونگی توزیع جغرافیایی سرمایه،  .است یا از عوامل مهم و حیاتی تغییرات محله ها یگذار هیسرما

یص منابع، نابرابری توسعه، تخص ۀاقتصادی و در زمین یها درآمد، خدمات، سهم بخش خصوصی و بخش دولتی در برنامه

نیز اقتصاد را هدف این سازمان تولید  .آورند یشهر و روستا و وضع قوانین اقتصادی، سازمان تولید یک کشور را پدید م

شهری صورتی از ستیز  یها معتقد است نزاع هاروی(. 344-533: 5911نژاد و عبدی،  )حاتمی کند یسیاسی تعیین م

بستگی میان  بلکه هم ،انجامد یستیزهای میان سرمایه و نیروی کار به نزاع نمهمۀ  ، اماطبقاتی بر سر منابع و شرایط است

اگرنه  - دار هیسرما ۀطبق یها رمجموعهیکارگر با نیازهای اقتصادی و منافع سیاسی ز ۀطبق یها که خواسته یزمان ها، آن

کارگر  ۀاستطاعت برای طبق از مسکن قابل شاید دارها هیبرای مثال سرما ؛است ریپذ منطبق شود، امکان -ی طورکل طبقه به

پاسخ به  ،برای افزایش دستمزد شود. به همین ترتیب ندادن کمتر موجب درخواست یبها در صورتی که اجاره ؛حمایت کنند

 و فروش دیخر از کودک و اوقات فراغت و تفریح، اگر مانند کاال قابل یتقاضاهایی مانند مدرسه، مراکز درمانی، نگهدار

 . انجامد یم دار هیسرما ۀیا احساس رفاه و رضایتمندی میان کارگران را افزایش دهد، به نیرومندترشدن طبق ،باشد

بنابراین زمین شرط حیات نیروی کار است. به همین  ؛نیروی کار به فضایی برای زندگی نیاز داردباید توجه داشت که 

ونقل،  عنوان شرط بنیادین زیست، در اینجا با مسکن، حمل گذشته از فضا به آید. شمار می بهاندازه شرط تولید سرمایه نیز 

 .دادن به محیط زندگی کارگران سهیم هستند، سروکار داریم منابعی که در شکل همجموع ،فراغت، تسهیالت و در کل
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ر حفظ و ارتقای استاندارد منظو . نیروی کار بهردیپذ یم ریهزینه و کیفیت موارد فوق از استاندارهای زندگی کارگران تأث

زندگی در مکان زیست خود بر سر مباحث مختلفی که به خلق، مدیریت و استفاده از محیط مصنوع مرتبط هستند، درگیر 

برحسب ارائۀ مسکن دولتی و  معتقد است تقاضا برای افزایش تدارکات مصرف، کستلز .(Harvey, 1987: 11شود ) یم

، اما الزم است این تقاضا را برحسب انواع خدمات و امکانات شهری درنظر گرفت شود یمخدمات اجتماعی بیشتر معنا 

(Castells, 1983: 15.) 

شهربهرویکرداجتماعیفضایی:حق

برای خدمات عمومی و مسکن مناسب را  همبارز ابداع کرد. همچنین 5311لوفور در تحوالت سال  را شهربه مفهوم حق 

 یها هیاجتماعی، اتحاد یها جنبش کمک بهدادن بود و  از کشورهای غربی در حال رخ کرد که در بسیاری ینیب شیپ

 ,Mitchellبعدی از کانون توجهات خارج شد ) یها مفهوم در دهه نی. اگرفت یکارگری، فعاالن و دانشجویان جان م

حق به شهر )و بار دیگر  گذاران استیمدنی و س ۀ، کارشناسان، جامعپژوهشگراناخیر،  یها (. در سال122-127 :2003

بر سر بازساخت جهانی نئولیبرال، اضمحالل  جادشدهیا یها ینگران ۀدر زمین را مدنظر قرار دادند.مذاکرات حقوق( 

حزب راست  ةشهری به اید پژوهشگرانبرخی  ،حق رأی شهروندان، که کنترل بر شهر را از دست دادند و دموکراسی

های ضد هژمونیک را در برابر  (. این مفهوم اشکالی از تصورات و پرکتیسSoja, 2000) کردنددرمورد شهر توجه 

که در آن ساکنان  دوباره پدیدار شد یا حق به شهر در دوره آورد. وجود می به شهری نئولیبرالی یها استیها و س پرکتیس

یت کلی رفاه اقتصادی در سطح تقو همچنین .از حقوق خود محروم شده و به حاشیه رانده شده بودند  ندهیطور فزا شهر به

  کرد. مییبرال هدایت لبه سمت پرکتیس های نورا هنوز چرخش جهانی « اجماع واشنگتن» و جهان

را شوند ارتباطی مستقیم دارد. این مفهوم  شهر با حق زندگی در فضاهایی که در شهر تولید و بازتولید می مفهوم حق

ز اینکه ساکنان کنترل بهتری بر روی تولید فضاهای زندگی روزمره کسی که ا» کرد:نخستین بار لوفور مطرح نیز 

شهر لوفور  به حق ۀاست که از نظری یاز کسان نیز هاروی(. Tonnelat, 2010: 6« )کرد خودشان داشته باشند، دفاع می

شهر به حق ساختن به ز حق او نیز ا .پذیرفته و بنیان نظری بسیاری از آثار خود را بر این مفهوم بنا نهاده است ریبسیار تأث

این  ویکشد.  که چه کسانی از حق ساختن شهرها برخوردار هستند به چالش میرا و این واقعیت  کند شهرها تعبیر می

بلکه آن را به شکلی ظریف و عمیق، ، داند یرا به آزادی فردی در دسترسی به امکانات شهری محدود نم شهربه  حق

از پارک،  . وی(50: 5935)هاروی،  ندیب یم «تغییردادن خودمان از طریق تغییردادن شهرحق » صورت فراتر و به

و بدون آگاهی از ماهیت عمل خویش،  میرمستقیغ یا گونه انسان با ساختن شهر، به: »کند یشناس شهر، نقل م جامعه

و تخصیص است یعنی  ، حق مشارکت و حق تصاحببر شهراز نظر پورسل حق  «.خویشتن را بازآفرینی کرده است

داشته باشد . تصاحب شامل حق ساکنان  شود یمشهروندان باید نقشی کلیدی در هر تصمیمی که منجر به تولید فضا 

برای دسترسی، تصرف و استفادة فیزیکی از فضای شهری است. تصاحب حق تولید فضای شهری متناسب با نیازهای 

سوندرز  .(Purcell, 2002) ولید شود که استفادة تمام و کمال را ممکن کندی تا گونه بهساکنان است؛ بنابراین فضا باید 

ی بین افرادی که استطاعت بند میتقس. مانند دهد یمنشان  ها یبند میتقسی اجتماعی خود را در انواع بند قطبمعتقد است 

طور  هستند و افرادی که بهدولتی  و حمایت ها کمکی که متکی به ا هیحاششده دارند، اقلیت  مالی برای مصرف خصوصی

، دلیل اخالقی و کنندگان مصرف، انتقال قدرت از تولیدکنندگان به دیگو یمپذیرند. وی  کامل از رکود اقتصادی تأثیر می

ی مردم و ها خواستهبر فهم  دیتأکی مصرف است؛ یعنی شناس جامعهمنزلۀ   بهی شهری شناس جامعهسیاسی تحول آتی 

در آثار پال و  توان یم(. نمونۀ این الگو را 011: 5933سوندرز، دارد )وجود  ها خواستهتحلیل اینکه چقدر امکان تحقق این 

کمک اعضای مختلف خود،  رو به افول است و بیشتر خانوارها به وقت تماموارد دید. به اعتقاد پال، کار دستمزدی 
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معتقد است باید ظرفیت افراد واقع در قعر را به طریقی تقویت کرد. در حال حاضر،  راهبردهای کاری متنوعی دارند. پال

ی افزایش ظرفیت ها راهبیشتر این افراد در حال خروج از خدمات دولتی هستند. وی تقویت بخش رفاهی دولتی را یکی از 

سیار پرهزینه و دشوار است. اگر خود مردم (. به اعتقاد وارد، مراقبت از مردم بPahl, 1984) داند ی این افراد میمند بهره

گونه که اشکال فردی و تعاونی کنترل که جای  پول داشته باشند که از خود مراقبت کنند، خیلی بهتر خواهد بود؛ بدین

ی ها خانهانتقال مالکیت »کردن دولتی را خواهند گرفت، اتالف کمتری خواهد داشت. وی در این زمینه معتقد است:  فراهم

)از دیدگاه هاروی مفهوم حق شهر در جایی مطرح «. هاست خانهها بهترین تضمین برای بقای این  ایی به ساکنان آنشور

(. Harvey, 2008: 23) «دارند تیاولوهای دیگر تقدم و  حق مالکیت خصوصی و نرخ سود بر حق»شود که  می

ی سو بهها را  هی( سرما30)همان، « سودبخشی ها نیاز به غلبه بر این موانع و گسترش قلمرو فعالیت»اساس  براین

حق شهر و حق بازسازی و دگرگونی شهر در  جهیدرنتدهد؛  های شهری سوق می شهرسازی و تولید فضا و زیرساخت

درصد جامعه را  5/4حاکم )که به تعبیر پل کروگمن استاد دانشگاه پرینستون، کمتر از  دار هیسرماانحصار منافع طبقۀ 

حق به شهر تنها در اختیار نخبگان سیاسی و اقتصادی قرار دارد که »در چنین شرایطی  گیرد. د( قرار میدهن تشکیل می

ی محل دار هیسرماشهر  نیبنابرا (؛91)همان، « ی خود شکل دهندها خواستهتوانند شهرها را هرچه بیشتر بر طبقۀ  می

های شهری چگونه آثار خود را بر زندگی  در دگرگونیی ا هیسرمادهد جذب مازاد  منازعات طبقاتی است. هاروی نشان می

ی به دار هیسرمانظام  در چارچوبعدالت شهری و  از منظراو  گذارد. جای می طبقۀ متوسط و طبقۀ فقیر در این شهرها به

ۀ نزدیک شهرسازی و سازوکارهای رابطگرفتن چنین حقی را حاصل  پردازد و نادیده بررسی حق انسانی نسبت به شهر می

 سودآوری ها عرصهی حاکم برای یافتن دار هیسرماگیرد که  داند. از دیدگاه او، این رابطه زمانی شکل می ی میدار هیسرما

 شود. ة بیشتر با محدودیت و موانعی مواجه میافزود ارزشی سرمایۀ مازاد و انباشت سرمایه و تولید ریکارگ به منظور به

طراحی » گوید: میکند و  ها را مطرح می آن بر حق زندگی در این فضاها، حق دسترسی به ت عالوهنالتو مینهزدر این 

وکار تجارت است و اغلب هدفشان پرهیز از  و نگهداری تعداد زیادی از مراکز شهری، مورد تقاضا و ادعای مناطق کسب

اشاره دارد که با   این امر به کنترل فضایی»دهد:  (. او ادامه میTonnelat, 2010: 7« )حضورهای ناخوشایند است

توان به  و این واقعیت را که می کند میحضور در همه جای شهر را انحصاری  محدودکردن حضور فیزیکی، امکان واقعی

(. در چنین شرایطی مراکز شهری از تنوع Tonnelat, 2010: 7« )دساز وجهی در شهر هر کسی بود با محدودیت مواجه می

 د.شو پذیرش همگان تهی میو 

غیررسمییهاسکونتگاهةرویکردهاینظریدرمواجههبامسئل.5جدول

برخوردۀنحویفضایغیررسمیریگشکلیهانهیزمرویکرد

 اکولوژیکی
گزینی طبقاتی/ فقر  / جداییعقالنیت اقتصادی رقابت فضایی/

 نکردن مداخله ی دولت و توجه یبو مهاجرت از روستا به شهر/ 
 خودرو یها سکونتگاه یساز حذف و پاک

 ارائۀ خدمات عمومی و ساخت مسکن اجتماعی دخالت کامل دولت و نبود همکاری میان دولت و مردم نئولیبرالیسم

 فضا یاسیاقتصاد س
نابرابری اجتماعی اقتصادی و شهرنشینی ناهمگون، انتقال 

 انباشت سرمایهشهر، تضاد میان کار و سرمایه،  فقر روستا به

در قالب توزیع  تغییرات رادیکال در نظام اجتماعی اقتصادی

 مجدد سرمایه

رویکرد اجتماعی فضایی 

 حق به شهر

گسترش اصول اخالقی کردن فضا/  ساالری و کاالیی دیوان

 ابزار سلطۀ سیاسی و ایدئولوژیک/ عنوان به، فضا نئولیبرالی

 تمایالت قلبی مردمنکردن بر نیازهای اجتماعی و  تکیه

تقویت  ی کارآمد/ساز خود فراهمکنترل، خودگردانی و 

بر فهم  دیتأکی مردم با محدودکردن قدرت/ مند بهرهظرفیت 

ها/ امنیت تصرف از  ی مردم و امکان تحقق آنها خواسته

 طریق انتقال حق مالکیت و حق استفاده از آن به مردم

منبع:نگارندگان
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 یپژوهششناسروش

پردازد و مبتنی بر راهبرد  شدن فضا می ی پدیدة غیررسمیسازوکارهامفهومی حاضر به شناخت ماهیت و -پژوهش تحلیلی

کاوی بر پایۀ فلسفه رئالیسم انتقادی است. براساس این فلسفه، موضوعات پژوهش علمی مستقل از پژوهشگر و  پس

یافت، حوزة پژوهش از حوزة تجربی، حوزة بالفعل و حوزة کنند. در این ره های علمی آن وجود دارند و عمل می فعالیت

هستند. حوزة بالفعل نیز متشکل از کل  مشاهده قابلواقعی برخوردار است. حوزة تجربی از رویدادهایی تشکیل شده که 

ه این است. همچنین حوزة واقعی متشکل از ساختارها و سازوکارهایی است ک مشاهده قابلو غیر  مشاهده قابلرویدادهای 

کنند. این ساختارها و سازوکارها جوهرة واقعی موضوعاتی هستند که در واقعیت وجود دارند. قدرت و  رویدادها را ایجاد می

 یتوالو  مشاهده قابلهای  پژوهشگر برای تبیین پدیده رو نیاز اآورند؛  وجود می را به  مشاهده ها آثاری قابل عمل این جوهره

دلیل  و سازوکارها )به ساختارهااین  آنجا کهها را کشف کند. از  ا و سازوکارهای حقیقی آنها باید ساختاره میان آن

: 5910کردن آن دارد )بلیکی،  ملموس هایی سعی در با ساختن مدل معموالًنیستند، پژوهشگر  مشاهده قابلبودن(  انتزاعی

و افراد )دولت، رهبران محلی و  ها گروهالت شدن فضا براساس فعل و انفعا (. در این تحلیل، پدیدة غیررسمی500-501

. در شود یمی جهانی حادث ها نیاجردر برخورد با  ها کیتاکتها در قالب راهبردها و  ی آنها زهیانگی و ریگ میتصممردم( و 

و شرایط و مقتضیات کشورهای جنوب از قبیل تمرکز سیاسی، نبود  ها دولتی اقتصادی سیاسی ها استیسسطح کالن 

، نئولیبرالیسم و شدن یجهانسیاسی، جنگ، درگیری، استعمار و اغتشاش سیاسی مرتبط با فرایندهای جهانی از جمله ثبات 

از فرایندهای  متأثرنفعان مختلف  ی دولت و ذیها یریگ میتصمدموکراسی، در سطح میانه، کنش و فعل و انفعاالت و 

 مدهای اجتماعی و فضایی همراه است.که در سطح خرد با آثار و پیا دیآ یموجود  سطح کالن به

 هاافتهبحثوی

 برفضایشهریدرکشورهایجنوبشدنیجهانریتأث

ی، مهاجرت از جنوب به شمال الملل نیبشدن تولید، تقسیم کار  یالملل نیبیعنی  شدن یجهانی روند ها یژگیواز نظر کاکس، 

شدن  شهری و شهری شدن یجهان(. Cox, 1986: 204)شود  یمپیدا  شدن یجهانو محیط رقابتی جدید که در جریان 

 سوم دانست که به تغییر نقش شهرها در نظام جهانی منجر شده است. ةفرد هزار دو ویژگی منحصربه توان یجهان را م

ارتباطی جدید و فناوری –اطالعاتی یها فضایی( است که سامانه-ناشی از به هم فشردگی )زمانی معموالً ،این پدیده

تر،  کاال، انسان، اطالعات و سرمایه را روان ۀزمان حرکت آزادان ایجاد کرده و هم شدن یی مدیریتی در فرایند جهانسازمان

 (.551: 5934)نجاتی حسینی،  است  ، گسترده و اثرگذارتر از قبل کردهتر عیسر

 and AlSayyad, 2004) شدن شدید در شهرهای کشورهای جنوب جهان منجر شده است به غیررسمی شدن یجهان

Roy.)  ها و مسکن و همچنین گفتمان  شدن از نظر تولید درآمد، اشکال سکونتگاه میاین غیررس« بقانگران»از دیدگاه

شهری در کشورهای جنوب در بافت  یزیر برنامه اساس است. براینبق راهبردهای یسادگ زندگی در شهرها به

 ۀشدن در فرم بقانگری ادامه دارد. از آنجا که توسع االیی از غیررسمیهمچنان با سطح ب ،گسترش فقر و نابرابری حال در

به نفع فقرا باید برای حمایت از فعالیت غیررسمی  یزیر ، برنامهشود ینادیده گرفته م یزیر سیستم برنامه بیشتر درشهری 

 .کنداقتصادی و مسکونی اذعان و عمل  ةدر هر دو حوز

به این معنا که ادغام در مقیاس جهانی  دانست؛متناقض  یفرایند را شدن یجهان ،یلخود از مان ۀ( در مطالع5333برنر )

جهانی و محلی،  یجوار برای مثال در مانیل هم ؛شود یشدن و فروپاشی در شهرهای جهانی مرتبط م هتک به فرایند تکه

دلیل  شهری به یها نی، زمسو غیرقانونی مظهر این تناقض است. از یک یها ها، ارگ و کلبه خراش فقیر و غنی، آسمان
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ها مهاجر هستند، با  آنبیشتر مردم که  بسیاری ازاز سوی دیگر، و  دنشو یسرعت در حال افزایش، کمیاب م تقاضای به

 ,Berner) کنندموجود در بازار مسکن را پرداخت  یها متیق توانند ینم و شوند یجدید اقتصادی جذب م یها فرصت

خارجی در امالک و  یها یگذار هی، سرماشدن یفیلیپین، بازساخت اقتصادی با توجه به جهانمثال در ؛ برای (1997

احتکار زمین و را به خود جلب کرده است. این وضعیت به افزایش قیمت زمین  ها یوانیو تا ها یژاپن از سویمستغالت 

زمین و مسکن را ندارند.  ۀپرداخت هزین عظیم و اخراج کسانی بوده است که توان یها ییجا هجابکه نتیجۀ آن منجر شده 

 .کند یسرانجام این تناقضات رقابت بر سر فضاهای شهری را تحریک م

به تضعیف  منتهیاین روند به احتمال زیاد که  شود یبه تغییرات در الگوهای مالکیت زمین منتج م شدن یجهان

متضمن  شدن یشدن، جهان فقر، نابرابری و غیررسمی. عالوه بر شود یاستثمارشده م یها گروه یریپذ بیآس وخودمختاری 

دموکراسی است. در کشورهای شمال، ایجاد تغییراتی از حکومت شهری به حکمروایی شهری همراه با تمرکززدایی و 

شامل بازیگران غیردولتی متعدد است. و چندجانبه ، شدن یجهان ۀرشد حاکم در زمین به حکمروایی در پاسخ به پیچیدگی رو

این حال در کشورهای جنوب، مدیریت شهری بسیار متمرکز باقی مانده و وابسته به دولت است. به همین دلیل، با با 

 زمینۀبه تحلیل شخصیت دموکراتیک  تواند یاشکال حکمروایی م کند ی( عنوان م3440توجه به این موانع سوینگدون )

ها و ظرفیت محدود در  براین، منابع، داده . عالوهکند میدوین نیروهای بازار منجر شود که قواعد بازی را ت از طریق محلی

 ریکاهش حوزه برای تأث باتمرکززدایی منافع فقرا را  ،اشنایدر ۀبه گفت. اندازد یم ریسطح محلی تمرکززدایی را بیشتر به تأخ

. رساند می به حداقل ها به گسترش منابع سازمانی محدودشان در سراسر قلمرو حاکمیت ساختن آن در سطح ملی و ملزم

تمرکززدایی  دریگ می  جهینفوذ سیاسی در سطح محلی هستند. وی نت قادر به اعمال یده ثروتمندان بدون سازمان ،برعکس

؛ فقرزدایی دارد یها استیمنفی بر سی ریتمرکززدایی سیاسی تأث اما ،فقرزدایی مرتبط است یها استیاداری و اجرایی با س

عمومی زمانی که مردم در  یها نهیهزمورد در ها تصمیمکردن هم جهت نگهداشت و متأثر یتر عیسو ةبرای فقرا حوز زیرا

حکمروایی غیرمتمرکز،  یبه تنظیمات جزئ یزیهر چ تی. درنهاگیرد شکل می، شوند یمشخصی مورد توجه واقع م ةحوز

به تحمیل  شدن یجهان (.09: 5930انتقال منابع بستگی دارد )دیواس و همکاران،  ةپاسخگویی و نحو ،نظارت دموکراتیک

 یساز یشدن طبیعت و خصوص کاالیی. منجر شده است شدن زمین و کاالیی سیاست هنجاری از قبیلفضاهای انتزاعی 

بر  افتهی شیافزا یها یریگ، درجهیافزایش است. درنت بهوبه احتمال زیاد ردر سراسر جهان تجارت در منابع طبیعی  و زمین

 .دهد یرخ م ها نهیسر کاربری، کنترل و مالکیت منابع زمین نیز در این زم

 قلمروهایشهریدرکشورهایجنوبنئولیبرالیسموتولید

خورده   شهری هنجاری به شکل بدی شکست ۀتوسع یها استینئولیبرالی و سایر س یها استیس، 5314 ۀدر اواخر ده

بود که با  یررسمی، در این دوره نگرش غالب اقتصاد آزاد غسورشد همراه بودند. از یک  شدن روبه غیررسمی با؛ زیرا بودند

، جهیبودند. درنت یررسمیکه هم رسمی و هم غ شود یشهری در سطح محلی مشخص م یها نیبازتوزیع سیاسی زم

شهری،  یها نییکرد اقتصاد آزاد به زمرودر این میان، کاربری زمین غیررسمی بر کاربری زمین رسمی غلبه داشت. 

مند  شهری بهره یها نینخبگان شهری است که از حداکثر دسترسی به زممیان  از رابطه یا شده تنظیم مجدد حساب

 :Jenkins, 2009غیررسمی دسترسی داشتند ) یها ستمیبه زمین از طریق س ورشد شهری بودند  به اکثریت روها  . اینبودند

زمین شهری دولتی تحت حمایت در سطح ۀ توسع یها برنامه ،تخصیص زمین به نخبگان شهریدلیل  به رو ؛ از این(97

درآمد تحت شرایط  این امر، منطق توجه بر جمعیت کم تر خود محکوم به شکست شدند. در اهداف گسترده یالملل نیب

 .کرد یتضعیف مرا غیررسمی شدن 
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اطمینان از مالکیت دائمی مکان بسیار حیاتی  نانینش نظر آلونک از، سند مالکیت رسمی بود. راهبردهایکی دیگر از 

با اتکا به ارزش آن، وام  تواند میو شخص  آورد یوجود م خود به انامنیت بیشتری برای ساکن ،است. زمینی که سند دارد

 پور، ری منزل خود را ترک کند )اعتصامیشخص با آسودگی خاطر بیشت شود یم سببدریافت کند. درحقیقت حق مالکیت 

از طریق  توانند یدرآمد، تنها م اعتبارات است و اقشار کم ۀدرواقع تقاضا برای دریافت وام بیشتر از عرض، اما (35 :5915

 هرندیگ دهنده و وام مربوط به وام کهدارد  یدر پ یا واردشدن به سیستم بانکی وام دریافت کنند. این کار مشکالت عمده

و افراد هراسند  میریسک باالی آن در بازگشت سرمایه دلیل  درآمد به ها از دادن اعتبار به افراد کم بانک ،سو کی. از است

 از سوی دیگر،. زنند از گرفتن وام سرباز میباالی وام دریافتی  ۀی در بازپرداخت پول و هزیننتواعلت نا نیز به درآمد کم

درگرو بانک بگذارند. مانع دیگر  یراحت به اند، کردهیافت رزحمت ساخته و برای آن سند دبا که را  یا نهاخ حاضر نیستند

مدرک ارائه کنند.  توانند یبودن شغلشان نم غیررسمی دلیل به بیشترکه  است رندهیگ نداشتن ضامن و مدرک فرودستان وام

. کنندتا تصرفات خود را مستحکم  دهد میسند مالکیت رسمی این اجازه را به نخبگان جدید متصرف زمین  ،دیگر سویاز 

که بر ایجاد و تثبیت دسترسی انحصاری به زمین شهری  استعنوان تغییر قانونی مهم پذیرفته  سند مالکیت رسمی به

عنوان  به یالملل نیب های سازمان از سویرویکرد این فرض بر این است که با این حال، بدون نقد نیست.  دارد. دیتأک

برخالف این مورد، این رویکرد ، اما (Jenkins, 2009) توسعه از طریق رهن ارائه شد ۀسرمای ۀاولی ۀبرای ضرب یا هیپا

با  مالی ضعیف، یها ستمیمالی و س نیعدم تأم دلیل بهبراین،  . عالوهداشتاز جمعیت روستایی فقیرتر  دی تمایل به خلع

بنا به گزارش هبیتات، امنیت حق سکونت و مالکیت همواره به مفهوم صدور سند مالکیت رسمی شکست همراه شد. 

. شود یمگیرد که در چارچوب قانونی حق مسکن و زمین افراد به رسمیت شناخته  یدربرمنیست، بلکه تمهیدات متنوعی را 

که از عدم رسمیت تا رسمیت  شود یماوت است و طیفی را شامل شرایط قانونی و اجتماعی هر کشور متف بنا براین امر 

 (.531: 5935، دوست رانیبردارد )ای مختلفی را درها نهیگزکامل 

در  مخالفت داشتند که البته با آنشدت  قوی دهقانی به یها یالب است که زمین یساز یخصوص راهبرد دیگر

تخصیص دولتی پسااستعماری و بدون بازارهای رسمی زمین پذیرفته شده است. شایان ذکر  یها ستمیکشورهایی با س

 5313از سال  (.Jenkins, 2009کردند ) یمعمل تقویت نخبگان مالک زمین  با هدف، یساز یاست تقاضاها برای خصوص

ن بوده و از تولید و توزیع مسکن به سازمان مسک یها نهیهز و کمک ها ارانهیدنبال حذف تمام  سیاست مسکن غنا به

دولت  یجا دولتی مسکن اجتناب کرده است. تغییر در سیاست از زمانی که بخش خصوصی به یها نهاد کمک به مساکن

شدن اقتصاد غنا  مسکن منجر شد. از سوی دیگر، این امر به دالری ۀاین وظیفه را برعهده گرفته است، به افزایش هزین

بودند  ها نهیخارجی تعلق داشت که قادر به پرداخت هز یها ییبه غنا عمدتاً اسیمق بزرگ یها توسعه که یطور به انجامید؛

(Konadu Agyemang, 2001.) 

با  ییها برای گروه ژهیو به ،رشد مسکن در این دوره به روش دیگری برای رسیدگی به تقاضای رونیز مساکن عمومی 

شهری و حتی بخشی از اقشار متوسط درآمدی در شهرهای  یدرآمدها کم(. Keivani and Werna, 2000درآمد متوسط بود )

زمین، سرپناه و مسکن  نیجهان سوم در برخورد با قیمت باالی زمین و مسکن و نیز شرایط بازار رسمی مسکن قادر به تأم

اوتی از مسکن را اشکال متنوع و متف« بازار غیررسمی زمین و مسکن»همین بخش در قالب  رو ؛ از اینبرای خود نیستند

ه این ترتیب مسکن ب ؛خودروست یها ها مسکن و سکونت در سکونتگاه آن نیتر که یکی از مهم کند یبرای آنان فراهم م

شهرهای بزرگ در جهان سوم  ةحوز تیدرصد( از جمع 34غیررسمی مأوای بخش مهمی )گاه تا  یها غیررسمی و سکونتگاه

نخبگان شهری مشغول تحکیم حقوق زمین از طریق سند مالکیت و  که یدرحال .(04: 5914شده است )شیخی، 

 یها ستمیرشد در هر دو سیستم بازار و س به در حال ظهور در این دوره نیروی رو متوسط ۀبودند، طبق یساز یخصوص
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ی دسترسخواهان گذشته حذف و  اسیمق تخصیص دولتی را نشان دادند. این افراد تا حد زیادی از تخصیص زمین بزرگ

این  یطورکل هرچند به ؛ها پذیرفتن دسترسی محدود به مسکن دولتی بود آن ۀ. تنها گزینشدندتر به زمین شهری  ارزان

ها در طرح خدمات و  آننیز درآمد را هدف قرار داده بودند. در برخی موارد  کم یها ها در سیستم اداری و رسمی، گروه طرح

ها  . این گروهداد یصرفه ارائه نم به مقرون یها نهیها گز زار مسکن رسمی به آنبا زیرا ؛شدند یغیررسمی ساکن م یها تیسا

قانونی  یها تیتر به زمین شهری از طریق محدود با دسترسی گران جهیو درنت نبودندمند  معموالً از فرایند تصرف زمین بهره

زمین دولتی رسمی مواجه بودند  ۀدر توسع چشمگیررسمی و کاهش  ۀدر عرض ها تیدر حال گسترش و سایر محدود

(Jenkins, 2009.) شدن حقوق زمین  نیز شاهد رشد رسمی 5334ۀو ده 5314 ۀسند مالکیت، اواخر ده درمورد، تیدرنها

 . دلیل رشد سریع شهرنشینی بودیم زمین و مسکن به ةعنوان رویکردی برای رسیدگی به تقاضای فزایند به

اند. در اصل این موضوع نیز بخشی  شدن انتخابی فشار آورده که برای رسمی ندنخبگان سیاسی و اقتصادی کسانی بود

متوسط و  ۀگسترش یافت تا دسترسی طبق یآرام شدن به . با گذشت زمان، این رسمیاست یدار هیاز سیستم بازار سرما

این شرایط، رقابت  . درردیگببه زمین غیررسمی خارج از نظام بازار منظم را دربر نشینانشهر بیشتر کنترل رقابلیتقاضای غ

هر گروه از مردم امکان دسترسی به زمین ؛ زیرا ابدی یطبقات مختلف مردم و با دولت ادامه م میانبر سر فضای شهری 

رشد در  به و تقاضای رو ها تیمحدوددلیل  به ؛ بنابراینشدن آن دارند را با امید به رسمی یررسمیابزار رسمی و غ کمک به

به کاالست. با این حال، با  شدن لیدر حال تبد یراحت به، زمین دسترسی غیررسمی به زمین شهری شده سببکه  ،عرضه

رسمی زمین شهری بعید  ۀتوسع ی،ا کالن منطقه یا هیفقیر در مناطق شهری با موقعیت حاش وجود بیشتر قشر توجه به

عنوان فرم غالب دسترسی زمین  ل زیاد بهدسترسی غیررسمی به زمین شهری به احتما توان گفت می رو نیاز ا ؛است

برای دسترسی به زمین  یسمیمکان باید طور که رقابت . به عبارت دیگر، هماناست ینیب شیشهری برای آینده قابل پ

 زمین باقی بماند. به برای دسترسی یتخصیص و تولید فضای شهری نیز مکانیسمضروری است باقی بماند، 

 5314 ۀگرایانه در شهرسازی جدید است. از ده رآمده از مدل عقالنی با رویکرد ترقیب یزیر برنامه راهبرد دیگر،

رویکرد  بودند.مبتنی ، شود یبر رویکرد عقالنی یا آنچه مدل جامع یا طرح کالبدی جامع نامیده م یزیر رویکردهای برنامه

 یزیر این امر همان برنامه بود. توجه یب، کرد یکه در آن کار م ییعقالنی به تعارض سیاسی یا به ویژگی خاص قلمرو

 با این حال، رویکرد عقالنی براساس پیامدهای منفی. است تفاوت یمحیط مصنوع ب به آنماهیت  که ستگرا تیکالبدی غا

، گزینی نژادی، قومی و جنسیتی درآمد، جدایی جایی ساکنان شهری کم هقرار گرفته است. چنین پیامدهایی شامل جاب نقدمورد 

. در بسیاری از کشورهای استکارشناسان  از سویدرمورد مسکن قابل استطاعت و تحمیل رویکرد باال به پایین  نبودن نگران

بسیاری از در مثال،  رایب است؛انداز مدرنیسم شهری هنوز هنجار و عادی  بندی و سند چشم جامع، منطقه یزیر جنوب، برنامه

با  5304یا دهه  5394 ۀبریتانیا یا اروپا از ده یزیر براساس قوانین برنامه یزیر هنوز مقررات برنامه کشورهای آفریقایی

فضایی استعماری و ابزار  یها پسااستعماری به تقویت و تثبیت برنامه یها دولتدر این میان،  وجود دارد. جزئی دنظریتجد

بندی و  منطقه ۀنام نییر هند، آد .استعماری تمایل دارند یها از دولت تر شکلی مقاوم بهمدیریت زمین و حتی گاهی 

در بسیاری موارد پذیرفته شده که اصالحات  .است  حکومت بریتانیا هنوز باقی مانده نظارت با دشدهیجامع تولی زیر برنامه

ی جهان ها به بعد، دولت 5314 ۀملی نیست. در شناخت این مهم، از ده ۀارضی ضروری است، اما شرط کافی برای توسع

دنبال  سیاست زمین مبتنی بر بازار، به ند.اجرا کرد یالملل نیاقتصاد نئولیبرالی و امور مالی باز  ریتأث بااصالحات ارضی را  سوم

. در اصل، تغییر ندجایگزین کرد درمورد زمینرا  ها دولت یا مداخله یها سمیزمین، مکان یساز یو تجار یساز یخصوص

 (. Moyo and Yeros, 2005) اس اصول بازار متمرکز بودجدید بر انتقال زمین براس یها استیس

 متأثررا دارد که  (درصد از کل جمعیت شهرنشین 04 )حدودنرخ شهرنشینی در جهان  نیتر عیآفریقا سر، در حال حاضر
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 باه ، واقعیت شهرنشینی آفریقا این است که این پدیدافتهی . برخالف کشورهای توسعهاستتعدیل ساختاری  یها برنامهاز 

تصرف عرفی زمین، اصالحات  یها استیس میاناز  ییها استی( س3440براون ) .همراه استزدایی و کاهش تولید  صنعت

خصوصی  یها یگذار هیاصالحات تصرف مبتنی بر بازار که سرما و دریافت در زامبیا بررسی کردرا ارضی و رهبران سنتی 

مالکیت خصوصی  توانستند می یالملل نیمنبع مجادله در زامبیا بوده است. نخبگان محلی، ملی و حتی ب ،دهد یرا ترویج م

مقاومت و درگیری درون اجتماعی را ایجاد  ،مالک از زمین ةبدون اجاز هاستفاد همچنین. را تأمین کنند« عرفی»زمین 

 میانسا و روستاییان، ؤر میاناعی و سیاسی شدن زمین عرفی، در حال تغییردادن روابط اجتم یکرده است. کاالی

نخبگان و  یها نیوزارت کشور بر زم یانداز است. رشوه و دست یربومیمردم محلی و غ میانروستاییان و گروه دیگر و 

 به نظرظرفیت ناکافی برای کنترل زمین تضعیف شده است.  کمک بهاختیار دولت  همچنینوجود دارد. نیز ها  بوروکرات

مزایای اصالحات ارضی  که یطور به ؛صالحات ارضی در زامبیا در حال تولید محرومیت اقتصادی و اجتماعی استا، براون

 ند.ا هماند بینص یفقرا ب جهیخارج تعلق گرفته است و درنت گذاران هیمبتنی بر بازار به نخبگان محلی و سرما

 جنوبیغیررسمیدرکشورهایدموکراسیوتولیدفضاةتجاربدرزمین

دیگری مرتبط ، عنصر پردازد یاقتصادی و حکومت شهری م-ساختار سیاسی ۀجدا از نئولیبرالیسم، دموکراسی که به بررسی رابط

و سایر دانشمندان علوم  دانان یجغراف کمک بهبا بافت شهری  شدن یدموکراسی و جهان میان ۀاست. درواقع، رابط شدن یبا جهان

بازساخت اقتصادی سیاسی درگیر تغییرات گسترده در  کنند یها عنوان م اول آن ۀدر مرحلاجتماعی جرح و تعدیل شده است 

حدی به ساکنان  این تغییرات حکومت تا ها از دیدگاه آندوم،  ۀ(. در مرحلBrenner, 1999: 431نهادهای حکومت شهری است )

هری بر تصمیماتی تمایل دارند که به شهرشان به کاهش کنترل ساکنان ش ،در اصل این تغییراتاست.   شهری محروم پرداخته

 یابی ایجاد فضا برای سازمان ازخودکامه در پوششی از دموکراسی رسمی پنهان شده بودند تا  یها در برزیل نظام .دهد یشکل م

ها  خانهاجرایی حکومت، منابع دولتی را در جهت رضایتمندی کار یها مختلف جلوگیری کنند. نخبگان سیاسی و شاخه یها گروه

 امکانطور مشابه در فیلیپین دموکراسی نمایشی،  (. بهHagiopan, 1994) کردند معرفی توزیع و این مطلب را برونداد دموکراسی 

نخبگان را در مقابل هم قرار  یها ، گروهینیچن نیا یها . رقابتکند فراهم می رانخبگان  یساالر رقابت سیاسی در رژیم اشراف

 ,Rulandکند ) یها را از مشارکت سیاسی محروم م از گروه درنهایت بسیاریو  شود یبه ناپایداری سیاسی م منجر و دهد یم

پیشین و  ةظهور سیاسی اقلیت طردشدبراساس آن که گرفت  فریقای جنوبی، در طول زمان تشکیالتی شکلآ (. در1992

. در شیلی، درک یو لغو قانون تبعیض نژادی را تضمین م تعهدات سیاسی روشن برای از میان برداشتن نابرابری و فقر گسترده

جدی بر نظام سیاسی کاهش داده است. دموکراسی در  گذاریریتأث برایگزینی فضایی، قدرت فقرا را  طرد اجتماعی و جدایی

 کنند یواگذار ملتی( ی وکازیر برنامه)را به نمایندگان منتخبی  ها میشیلی به تئوری لیبرال دموکراسی شبیه است. شهروندان تصم

اکثریت را به حاشیه برانند. در  ،اقلیت نظام شود یم سبب آنان انفعالو  که در عمل ممکن است منافع خود را تعقیب کنند

محلی و ملی ظرفیت حکومت شهری را کاهش داده است.  یها حکومت میانکلمبو، رقابت بوروکراتیک و سیاسی  هندوستان و

از دموکراسی  یا دهیچیکه ترکیب پ کند میانتخاباتی آشکار  یها استیخود را در س های هر شهر و محلعالوه رقابت سیاسی د به

دموکراسی در کشورهای جنوب که در آن زمین شهری منبع اصلی قدرت . (543: 5930نمایندگی و وکالتی هستند )دیواس، 

(. در همین Jenkins, 2009) شود ینخبگان استفاده م یها شهری به نفع گروه یها نیزم ؛ زیراتوجه است قابل شود، محسوب می

تشدید  سببمثال، در ماالوی  برای گرفتند؛ درنظر میبرای نظارت و تسلط  یا هیزمان سیاستمداران، فضای شهری را پا

از سوی  (.Brown, 2005) کردندمنظور کسب آرای سیاسی استفاده  ها از زمین شهری به آن زیرا شدند؛ها و اختالفات  رقابت

سیاسی  یزیر کل فرایند برنامه ۀارائ برای( Lefebvre, 1991ابزار سلطه و قدرت ) را یزیر برنامه، دیگر، نخبگان سیاسی به عمد

 کنند. دانند و از آن استفاده می می
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ازتولید غالب در فرایند اصلی انباشت سرمایه و ب یعامل ،منابع طبیعی و بازارهای تولید ،براین، کنترل زمین عالوه

و ساختارهای  ها استیبنابراین س ؛آفریقایی است یها بسیاری از دولت ۀاین منابع بنیان درآمدها و پای زیرا ؛اجتماعی است

منبع کلیدی تجهیز قدرت از طریق  کنترل زمین به پذیرند. در این میان، می ریکنترل زمین تأث ازشدت  قدرت، به

که در آن قدرت طبقه و سرمایه، مبارزات برای دموکراسی و توسعه را هدایت  شود یانتخاباتی تبدیل م یها استیس

که ساختارهای قدرت  در شرایطی ،مهمی برای مبارزات سیاسی تبدیل شود ۀبه نقط تواند ی. اصالحات زمین مکنند یم

؛ برای رندیگ یبر زمین شکل متوزیع مجدد نابرا ۀخارجی و در زمین ۀبا منافع سرمای ارتباططور نامنظم در  طبقه و نژاد به

قومی نهفته  میاناما اختالفات  ،ضعیف سیاستمداران ریشه داشت راهبردهایکنیا در  5333انتخابات سال  ۀمثال نتیج

جوامع روستایی  بیشتر کند ی. مافیجی اشاره م(Moyo, 2007: 6-7منتهی شد ) زیآم خشونت یها یریدرمورد زمین به درگ

. شدند یم یده اجتماعی سازمان یها ناای اشتراکی مبتنی بر اصل و نسب از اقتدار سیاسی و سازمآفریقایی حول ساختاره

 یها یبند شده و جهانی درمورد حق استفاده بود که به گروه در این ساختارها، دسترسی به زمین مبتنی بر حقوق شناخته

 .ماندندها ناکام  دموکراسی در شناخت ارزش لیبرال یها مدلگفت  توان یم اجدادی اختصاص داده شده بود. درمجموع

 یفضاییمردمهاکیتاکتباراهبردهایفضاییدولتتقابل

« کاربران»و « تولیدکنندگان»قلمرو  میانلوفور  از سویشده  و تاکتیک، همان ارتباط نزدیک تمایز مطرح راهبرد میانتمایز 

و  شده فیتعر یبرای شناخت آن، نیاز به فضای راهبردیطور که دوسرتو بیان داشت، امکان هرگونه عمل  است. همان

 ۀخود در تولید فضا اشاره دارد که در آن به رابط یها در چند نقطه از بحث راهبردیدارد. لوفور نیز به قلمرو  شده یزیر برنامه

، اشغال فضا با وسایل مختلف راهبرد. از نظر او هدف از هر کند یاشاره م خاص یو اشغال فضای راهبرد میانیک و ضروری نزد

 اشغال، دوسرتو، قادر به در اصطالح« قلمرو استراتژیک»یا در اصطالح لوفوری « بازنمایی فضا» .از جمله سیاست و جنگ است

ها،  ریزان شهری، بوروکرات )برنامه کنند یم شرکتکالن  یزیر برنامه یها تیر فعالبازیگرانی که د .تولید و تحمیل فضاهاست

 ۀقدرت اقتصادی و سیاسی برای توسع وفضا از نوع لوفوری  یساز دانشگاهیان( توانایی مفهوم و تکنوکرات، مهندسان اجتماعی

گروه ضعیف تنها  یها کیاست. تاکت انفضای ضعیفیا فضای دیگر  ،ها کیرا دارند. از سوی دیگر، فضای تاکت راهبردی

 ها تممکن است سرعت حرک ها هستند که در آن ییها روش ها کیو منحرف کنند. تاکت یکار فضاهای قدرت را دست توانند یم

 (.De Certeau, 1984: 30, 38) کنداز تاکتیک هموار  زیآم تیموفق ةراه را برای استفاد و یک فضا را تغییر دهد یده سازمان

 یساز پاک» لیهای آن از قب دنبال چالش دولت و پرکتیس فقرا در ابتدا ممکن است به و ربران فضای شهریکا

با  یسادگ و در برخی موارد به یلیم ی، بیتفاوت یفضایی مانند ب یها کیبلکه راه خود را از طریق تاکت ،نباشند« ها زاغه

فضایی مقامات دولتی  راهبردهاییکی از  .کنند عادی پیدا  استفاده از اعمال باها در این چارچوب  بهبود معیشت آن

(. Howard, 2003ها بوده است ) دهی بهتر آن منظور نظم رفتارهای شهری به یگذار با نام ها آن دادن قدرت و نفوذ نشان

در مقابل « اخالقی»، «یرقانونیغ»در مقابل « قانونی»دوگانه مانند  یها در این مورد، استفاده از ترمینولوژی جفت

و  «زیبا»در مقابل « زشت» ،«امن»در مقابل « خطرناک»، «پیشرفته»در مقابل « مانده عقب»، «یراخالقیغ»

این، مقامات  بر برای اعمال دستورالعمل ویژه در فضای شهری است. عالوه راهبردی «رسمی»در مقابل « غیررسمی»

. اصطالحات دیگر کنند یاستفاده م امالک داران هیسرمابا ها  نظور تقابل آنم به« نانینش زاغه»واژگانی مانند از شهری نیز 

دن کراعتبار یببرای (. مقامات شهری Howard 2003: 214) استشامل نادان، روسپی، تهیدست، گدا، بزهکار و جنایتکار 

 .اند مردم کرده زنی به گاقدام به انها بر فضای شهری،  آن ۀها یا در برخی موارد تضعیف سلط آنبر مردم، مدیریت 

دولت توانایی تحمیل فضای خود بر  زیرا ؛ابدی یصورت ناموفق ادامه م به از سوی دولت فضا یها ییتحمیل بازنما

به تدبیر  ،عنوان کاربران این فضا به ناتوانی دولت در تنظیم فضای شهری، ساکنان شهری به با توجهساکنان را ندارد. 
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مثال در لوزاکا شکست ؛ برای دهند یخود از فضای شهری ادامه م ۀفضایی در تالش برای دفاع از خواست یها سیپرکت

مورد نظر به فضاهای شهری منجر شدند که هرچند در حصار  یبند دولتی برای حفظ فرایند قالب یها پروژه

 یبند شهری معمولی دوباره قالب یها ییقایآفر از سویتا حد زیادی ، دولت سرکوبگر بودند یها ستمیس یها تیمحدود

دلیل اینکه به نیروی کار  ها را به غیررسمی که بریتانیا آن یها ، افراد ساکن در سکونتگاه5394 ۀ، در دههمچنینشدند. 

خود را بستگی و حیات مشارکتی  هم یها به اصطالح غیررسمی با خوشه یها ، این سکونتگاهکرد ینیاز داشتند تحمل م

تا فضای  دهند یعنوان کاربران فضا ادامه م فریقا، ساکنان به روش خود بهآ برای مثال در لیلونگوی دند؛نشان می دا

 درآمد ن کماساکن همچنین. کنندمقامات ملی و شهری تولید ی ها شهری یا شهر را با وجود طراحی عقیم آن و کنترل

 شده یزیر مناطق برنامه یرهاسازدارند و بادوام  ا نیمهدوام ی مواد و مصالح کم یی هستند کهها ناطالب فضایی با ساختم

 منظور به ییها نامک براین زمین امحلی و مالک مقاماتها با  جایی که آن را خواهانند؛پیراشهری  یها برای سکونتگاه

کنترل فضای شهری، در بسیاری از  دولت برتوانی براساس نا (.Howard, 2003: 208اند ) وساز مذاکره کرده ساخت

از موقعیت خود،  ها هستند و بیشتر آنخود  یها دنبال کنترل محله به محلی شهرها، مقامات اجتماعی و فرهنگی

(. در شرایط خاص، این رهبران به Harrell et al., 1976) کنند یها استفاده م سسهؤمشتریان و همچنین م یها شبکه

نهادهای رسمی که مجبور به کار با رهبران محلی  یافتن . درواقعاند کردهای شهری اقدام کنترل ساکنان شهر و فضاه

اند. این  ترتیب رهبران محلی از نقش خود برای اعمال کنترل بر فضای شهری بهره گرفته بدین ؛است، غیرمعمول نیست

نجر به رقابت بیشتر بر سر فضای و م کندوضعیت ممکن است توانایی مقررات دولتی بر فضای شهری را بیشتر تضعیف 

فضایی برای تخصیص مناسب فضای  منزلۀ تاکتیکی بهاختالف از رقابت و این، ساکنان شهری  بر شهری شود. عالوه

 و نتیجه گرفت رقابت بر سر فضای شهری در سنگاپور استعماری را مطالعه کرد( 5331اند. یوه ) شهری استفاده کرده

طور  بهنیز  . نیروهای غالب است  نیروهای غالب گروه قدرتمند شکل نگرفته کمک به تنهای فضاهای مصنوع شهر استعمار

 یها نهادهای استعماری قدرت و گروه راهبردهایو ضد راهبردهایندهای رقابت و گفتمان مربوط به امداوم از طریق فر

افراد قدرتمند مانند  یفضا یها ییمابازن درفضای شهری  اند. در این مورد، مختلف استعماری در جامعه تغییر کرده

« زندگی روزمره ۀفضای زیست»همچنین متشکل از . ریزان شهری بازتاب یافت ها و برنامه معماران، دانشمندان، تکنوکرات

را  یا دهیچیپ هایعمل کنند. این فضاهای متقابل نماد یا فضاهای متقابل «فضاهای بازنمایی»منزلۀ  به توانست یبود که م

(. به عبارت دیگر، Yeoh, 1996: 313مخفی یا زیرزمینی زندگی اجتماعی در ارتباط بودند )ۀ که با جنب کرد یمجسم م

 بوده است. رگذاریفضاهای استعماری غالب و فضاهای تقابل زیسته در تولید فضاهای شهری تأث میانرقابت 

به  ییها مشاهده کرد دولت غرامت در بانکوک دی ر خلعمطالعه درمورد مقاومت روزمره در براب نیز با( 5333اوکی )

اعطایی به  ۀنیهز ین دولت حاضر کمکا بر خود تحمیل کرد. عالوه یها ن زمین برای بازسازی خانهایا متصرف نانینش زاغه

ی پیدا به خدمات عمومی از قبیل آب و برق دسترس نتوانستندها  آن که یطور به ؛را حذف کرد نانینش مساکن زاغه برخی

تجاری را با قدرت اجتماعی برای کنترل فضای  یطلب فرصت ها یدر هوارد مشاهده کرد خارجنیز ( 3449) مونیس کنند.

منجر  5314 ۀنژادپرستانه ده یها استیژوهانسبورگ ترکیب کردند. درواقع، تغییر در س یشهر درون ۀشهری درمورد ناحی

فقیر و مهاجر به مرکز شهر نقل  های آفریقایی که یدرحال .مرکز شهر را ترک کنند ها تیشد بسیاری از ساکنان سفید و فعال

قوانینی را درمورد دارایی برقرار کردند.  تیمهاجران جدید فضاهای شهری را تحت سلطه گرفتند و درنها ،مکان کردند

فضایی  از نظر یشهر درون ۀ، ناحیتعلق نداشت. در این راه کس چیکه به ه کردندرقابت  ییها ها بر سر عرصه همچنین آن

، تاون پیهجوم مهاجران بومی در ک گرفت جهینتنیز ( 3449با تعهد محدود مقامات رسمی بازسازی شد. موری )

مانع کنترل  جهیدرنت وجمعیتی بر فضای شهری مسلط  یها که چگونه گروهاست  از این یا ژوهانسبورگ و پرتوریا جلوه
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گفتمان و رفتار نمادین خودشان  بااین، ساکنان فضاهای شهری را  بر عالوه .اند شدهمات مهاجران و اعمال قانون مقا

. کنند میها استفاده  ابزار مختلفی مانند شکایات، تظاهرات و روزنامهاز بر عمل و رفتار،  ریبنابراین برای تأث ؛کنند یتعریف م

 است.... همراه و یها ونیکی مانند تلویزیون، تلفنالکتر یها رسانهاستفاده از دیگر ساکنان شهری شامل  یها راه

شهری در شهر مانیل نشان داد تعداد زیادی از  یها نیو مبارزه برای زم شدن یمطالعه درمورد جهان با( 3443برنر )

به شهر جلب شده بودند، توان پرداخت قیمت  شدن یجدید اقتصادی ناشی از جهان یها که با فرصت ،مهاجران شهری

که به تصرف عدوانی زمین  رندیگ یکار م روزمره خود را به یها کیساکنان شهری تاکت، اما شهری را ندارند یها نیزم

 یزن برای دستیابی به قدرت چانه ییها ها خود را در گروه آن .شود یبرای دسترسی به زمین محدود نم یا لهیعنوان وس به

سکونتگاه خود در  کمک بهو  شوند یشهری حذف م یها یریگ مید تصماز فراین ها ؛ زیرا بیشتر آنکنند یم یده سازمان

 ۀ، مسکن خودیار، خلع یدها و توسعها بی. از سوی دیگر، مقامات دولتی به تخرکنند ینفوذ م زمین محل رقابت اعمال

ین، کاربران فضای ا بر عالوه(. Berner, 1997)اند  فضایی برای کنترل فضای شهری ادامه داده راهبردهاییعنوان  مکان به

کسانی که در قدرت هستند، بسته به ساختار  ۀناعادالن یها خطر برای مقاومت در برابر خواسته کم یها کیشهری از تاکت

 نینش در جوامع زاغه دی . در تحلیل دقیق از مقاومت در برابر خلعکنند یسیاسی، استبدادی و دموکراتیک استفاده م

های فضایی استفاده  برای بررسی پرکتیس« مستضعفان یها اسلحه»( از مفهوم جیمز اسکات از 5333بانکوک، اوکی )

شامل روابط شخصی با افراد  ها کیتاکت برخی. کنند استفاده میکه کاربران فضای شهری برای دفاع از فضاهای خود  کرد

 .استبه دولت، تظاهرات و اعتراضات و پوشش خبری  در سیاست یا قدرت، مذاکرات با افراد در قدرت، شکایت

یدرگیریورقابتبرسرفضاهاسمیمکان

که راهبردهای متفاوتی داشتند، نشان داده شد. در  ها نمونهدر برخی  ژهیو به، ها کیتاکتهای باال، خالصۀ راهبردها و  در بخش

آمده  اختصار  بهشدن در کشورهای جنوب،  یی غیررسمیفضا-و نیروهای جهانی و پیامدهای اجتماعی ها سمیمکان، 3جدول 

ی غیررسمی خارج از قلمرو رسمی و قانونی برای حقوق خود تالش ها سکونتگاهاست. همچنین نشان دادیم چگونه ساکنان 

این  کند یمکمک حقوق مالکیت است. پورسل اشاره  . این امر تجسم مبارزه در برابر سلب مالکیت از فضای شهری بهکنند یم

 گفت توان یم(. Purcell, 2014: 149دارند )ۀ یک حق است؛ به این معنا که کاربران حق طبیعی به فضای شهری جینتمبارزه 

 دردر تولید فضای شهری شکست خورده است. در شناخت این شکست دولت  شده،طور که درک  شهری همان یزیر برنامه

موفق شوند.  مطلوبشانتولید فضاهای شهری  درهای فضایی خالق  با پرکتیس توانند میتولید فضاهای شهری، مردم عادی 

 در ها به تنوع و تفاوت متخصصانمقامات و  در مقایسه باسازان رسمی، مردم عادی  در بین و کنار برنامه دهد میتجارب نشان 

های فرهنگی  روزانه و پرکتیس یها تیعالانطباق و گسترش فضاهایی برای ف با ها آن. ها یهمگنتا یکدستی و  فضا تمایل دارند

دولت توانایی و قابلیت کافی برای تنظیم  رسد ینظر م دارند. بهرا  بیرون از فضاهای انتزاعیۀ توانایی تولید فضاهای زیست ،خود

ها  ا، ائتالفه هری با ایجاد شبکهش یدادن به فضا در شکل شانیها تیبه استفاده از قابل را اجبار ساکنان شهری و فضای شهری

پرکتیس فضایی » :گفت توان یپرکتیس فضایی در تولید فضای شهری م عنوان بر نقش ائتالف به دی. با تأکنداردها  و انجمن

به سمت اهداف خودشان را  شده یزیر کردن فضای همگن برنامه مختلف که توانایی منحرف یها نیروهای پنهان گروهدلیل  به

در  رو نیاز ا ؛غیررسمی است یها ساکنان سکونتگاه ۀکه فضای زیست دور آ یوجود م راماتیزه بهدارند، یک فضای نمایشی یا د

ادراک فضای شهری را تغییر داده  ی شهریزیر برنامهدر قالب  استدالل کرد ایدئولوژی نئولیبرال توان یرابطه با تولید فضا م

حال حاضر و آینده هستند.  در یگذار هیمکان سرمابرای دنبال فضای شهری  به خارج از محدودة شهرمردم  ؛ زیرااست

دسترسی ارزان به زمین برای  منظور بهمردم محروم  دهد یزمین و مسکن نشان م ۀبراین، کاهش نقش دولت در تهی عالوه

 .شود یبر سر فضای شهری منجر م رقابت و درگیری، این روند به تی. درنهادهند یمسکن به مبارزه ادامه م
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. هنگامی که تقاضا کند ی، رقابت بر سر زمین شهری را تشدید مشدن یجهان گفت توان یم فوقموارد  براساس

 کمک به. از سوی دیگر درصد زیادی از مهاجران شهری که شود یزمین شهری کمیاب م ،سرعت در حال افزایش است به

اخت قیمت زمین شهری را ندارند. در اند، توان پرد جذب شده شدن یتوسط جهان جادشدهیجدید اقتصادی ا یها فرصت

 این امر دیگری غیر از توسل به ابتکارات خود برای دسترسی به زمین شهری را ندارند که ۀها گزین چنین شرایطی، آن

خود  ةروزمر راهبرد. در همین راستا، ساکنان شهری شود یبه رقابت بر سر زمین شهری با مقامات دولتی منجر م تیدرنها

خود را ها  کنند. آن دانند و از آن استفاده می می، ابزاری برای دسترسی به زمین شود یرا که به تصرف عدوانی محدود نم

شهری و البی بر  یریگ مییندهای تصمااز فر معموالً زیرا ؛کنند یم یده سازمان یزن برای رسیدن به قدرت چانه ائتالفیدر 

اند. از سوی دیگر، مقامات دولتی به درگیری برای تخریب، مسکن خودیار، اخراج  شدهسر زمین محل رقابت کنار گذاشته 

بقای »لوفور در کتاب  اند. کردهاقدام فضایی برای کنترل فضای شهری  راهبردهایعنوان  مکانی بهۀ و توسع

 ناپذیر فروکاست ذناپذیر ونفو را خودش و کند می ایستادگی داری سرمایه برابر در کارگر ۀطبق: سدینو یم« یدار هیسرما

 دیگری های هستند، گروه آن پیرامون دهقانانتنها  . نهشود می مجزا که زمانی یحت نیست، تنها طبقه این. دهد می نشان

. هستند ای حاشیه است ها واقع آن در حاکم طبقات راهبردی ۀشیاند مبانی /ها پایگاه که صنعتی مراکز و شهر به نسبت که

 و واسازی موجود، امر نفی: بود داده نسبت کارگر ۀطبق به مارکس که دارد عهده بر را یتیمأمور جهانی پرولتاریای این

در این باره، پورسل معتقد است حق  .(5930لوفور، شده ) اساساً دگرگون قالبی در آن بازسازیمنظور  به آن «ساختارزدایی»

سوی سیاست جدید و مشروط شهری است. حق  ی بها چهیدرپایان نیست، بلکه  شده یا روبه به شهر، ساختار سیاسی کامل

بلکه اثر آن بر ساختار اجتماعی و فضایی شهر از طریق سیاست پیچیده و  امر پیشینی را بررسی کند، تواند ینمشهر 

 (.Purcell, 2002: 106شود )به بهترین نحو، سیاست شهری ساکنان نامیده  تواند یمد شد که مشروط تعیین خواه

 جهانیوتولیدفضایغیررسمیدرکشورهایجنوبیهااستیمکانیسمعملس.5جدول

 

پیامدهاورویدادهامکانیسمعمل

جهان
 ی

شدن
خارجی در امالک و مستغالت/ تغییرات  یها یگذار هیجذب سرما 

/ یالملل نیب ۀدر الگوهای مالکیت زمین/ افزایش تحرک سرمای
 تشدید رقابت بین محلی

 انداز اقتصادی از دستورالعمل سیاسی چشم یریرپذیتأث

 متناقض بر شهرها/ ریشدن همراه با تأث تکه افزایش رقابت و تکه
زمین و افزایش قیمت زمین/ شدن شدید در شهرها/ احتکار  غیررسمی

 یها گروه یریپذ بیطرد فقرا از شهر/ تضعیف خودمختاری و آس
 شدن طبیعت استثمارشده/ کاالیی

نئولیبرالیسم
ها/  زدایی کنترل دولت بر صنعت/ کاهش مالیات شرکت مقررات 

 نیتأم یها اموال و خدمات عمومی/ حذف برنامه یساز یخصوص
تغییراتی از حکومت شهری به حکمروایی شهری همراه  /اجتماعی

 با تمرکززدایی و دموکراسی

 افزایش قطب در توزیع ثروت و قدرت/
 نشده/ یزیر و برنامه یرقانونیغ یها سکونتگاه ۀغلب

 شدن روستا/ شدن شهر و شهری روستایی
 کاربری زمین غیررسمی بر کاربری زمین رسمی ۀغلب

ی
دموکراس

 

 ابزار سلطه و قدرت/ ۀمثاب فضا به
 /یزیر اعمال هژمونی از طریق برنامه

و هدایت دموکراسی از طریق کنترل زمین/ تجهیز قدرت 
انتخاباتی از طریق زمین/ پاسخگویی گزینشی به  یها استیس

 ها یمدنی و حمایت از الب ۀجامع

 تقویت رقابت زمین در مناطق شهری/
ساکنان شهری/ کاهش قدرت فقرا/ کاهش ظرفیت  یساز محروم

 حکومت شهری/ لغو قانون تبعیض نژادی/ انفعال شهروندان

منبع:نگارندگان

متوسط، حتی  ۀ، بلکه برای طبقبوده استفقرا ن ةاخیر، بازارهای غیررسمی مسکن و زمین تنها در حوز یها در سال

(. چنین روندهایی به Roy and Alsayyad, 2004شده است ) داشتهاهمیت نیز نخبگان شهرهای جهانی دوم و سوم 

تجاوز به اراضی و  باغیرقانونی  یها بودن اشاره دارد که در آن سکونتگاه یرقانونیبودن و غ از قانونی یا دهیچیپ ةزنجیر

و معامله در مالکیت قانونی  کمک و بهد نوجود دار یمسکن خودیار شکل گرفتند که در کنار تقسیمات رسمی ثروتمندان
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اما با تخلف از مقررات کاربری اراضی شکل گرفتند. هر دو شکل مسکن غیررسمی هستند، اما هریک الگوی تحقق  ،بازار

بلکه تمایز در  ،نیستمطرح رسمی و غیررسمی  میان. در اینجا شکاف کنند میمشروعیت را مجسم  از یبسیار متفاوت

عنوان  توان ی، سایت غیررسمی جدید در مناطق پیراشهری است. درواقع مشدن است. در بسیاری از نقاط جهان غیررسمی

 .شود یشهرنشینی غیررسمی هدایت م از سویکرد گسترش مادرشهری 

گیرینتیجه
گیران در  و تصمیم ها دولتی سیاسی جهانی بر کنش فضایی ها ناگفتم ریتأثدر زمینۀ  بررسی تجارب کشورهای جنوب

افراد فرودست و فرادست )دولت و نخبگان( رقابت و درگیری  یها شهیمنظور درک ر بهرا نتایجی  ی فضای غیررسمی،ریگ شکل

 ادراکسرکوب مفاهیم و  بهها  ناگفتمبرآمده از این مفاهیم وارداتی نشان داد. همچنین مشخص شد  شهریبر سر فضاهای 

در فضای زیستۀ مردم در  خود یها ییاحدودی ناتوانی دولت برای تحمیل بازنم و تاشده بومی منجر فضای شهری 

آنچه در تجارب این است.  ناشی از این موضوع خدمات ۀشهری و ارائ ۀتوسع یها اجرای برنامه ی غیررسمی وها سکونتگاه

نئولیبرالی  یها استیبا ظهور سبود. بازارمحور  یها سمیتوزیعی به مکان یها سمیمفهوم متغیر دولت از مکانکشورها وجود داشت، 

مقامات رسمی برای دفاع از مقام  کردند، اماعمل ساکنان شهری را تقویت  ۀدامن ها سمیمکاناین  ،تعدیل ساختاری یها استیو س

 اثر یب هستند از رده خارج و نامناسب که گاهی حقوقی یها چارچوبدلیل  بهابتکارات مردمی را ، خود در تولید فضای شهری

نکتۀ دیگر . کند یم دییتأ. این امر استعمار فضا از سوی نخبگان شهری است که تجارب کشورهای جنوب این نکته را کنند یم

این است که بازارهای غیررسمی مسکن و زمین تنها در حوزة فقرا مطرح نیست، بلکه این امر برای طبقۀ متوسط و حتی نخبگان 

 مند زمینه یها نظر از تفاوت تولید فضای غیررسمی در کشورهای جنوب صرف شهرهای جهان سوم نیز مدنظر قرار گرفته است.

ناشی از رویکردهای غیرشمولگرا و ناکارآمد  ،ها سیاسی و کالبدی آن و تاریخی، اقتصادی، اجتماعی یها یژگییعنی و ،ها آن در

به رقابت، تنش و اختالف بر سر  تواند یم تیاین وضعیت درنها. حاکم بر مدیریت شهری بسیار متمرکز و وابسته به دولت است

 ی است،ساالر نئولیبرالیسم و ایجاد مردم ،شدن یجهانکشورها که ناشی از فرایندهای نتایج تجارب  .(5شود )شکل  منجرفضا 

 فقرا.  یریپذ بیجتماعی، آسا دطر از جمله شهرنشینی غیررسمی، ؛داری بر ساخت شهری و مدیریت شهری داشته استامعن ریتأث

منجر شده « مقررات زدایی بازار»شدن در کشورهای جنوب از طریق منطق  ی جهانی به روند غیررسمیها استیس

بعضی  دهد یوجود دارد که نشان م ییها مثال ؛ زیرا در بررسی تجارب کشورهانیست دکنندهیاما این وضعیت نااماست، 

تجارب کشورهای جنوب  .ی و رفع تبعیض نژادیرأ ؛ مانند حقمواقع فقرا منافعی اگرچه اندک و شکننده کسب کردند

تبعیض سکونتی علیه ساکنان  مقابلاجتماعی توجه کرد و در  یها به درگیری و تنش میان گروه باید دهد که نشان می

نقش مقامات و  نباید. همچنین یافتمبنی بر منافع جمعی  یحل سکونتی، راه یها نهیفرودست و محدودیت در انتخاب گز

آنان و  یها تیبلکه باید ابتکارات و خالق ،شمرد تیاهم غیررسمی را کم یها ن سکونتگاهان و ساکنامحلی، مالک رهبران

 را درنظر گرفت. ریپذ بیآس یها گروه یها یینیازها و توانا

نام  یی از قدرت از دست نخبگان، به فرودستان باید گام اول باشد. آنچه لوفور بهتمرکززدابا درنظرداشتن حق شهر، 

، سبکی از تفکر است که در تمام مناطق جهان ممکن است وجود داشته باشد؛ بنابراین باید برنامۀ کند یمیاد  شهر آرمان

ما ای فرایندی و تدریجی است که  باشد. حق به شهر مقوله مردم مطالبات یآور جمع برای ییسازوکارهاشهری مبتنی بر 

کند. دستیابی به چنین حقی،  در شهر نزدیک می روزمرهحق داشتن زندگی و را به دستیابی به حق تولید فضاهای زندگی 

ی ساکنان ریگ میتصمو  دسترسی به منابع و فضاهای شهری و کیفیت زندگی شهری ۀسازد که دو مؤلف شهری را می

 .اکن در آن نهادینه شده استبرای تمام طبقات س سوژة فعال، نه ابژة سیاسی عنوان به
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شدنفضادرکشورهایجنوبمفهومیفرایندغیررسمی-مدلتحلیلی.5شکل

 منبع:نگارندگان
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