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Abstract  
Introduction: the issue of the emergence of informal settlements in Saveh is 

one of the important subjects of urban management and this has been 

affected by the establishment of Kaveh Industrial City. Establishment of an 

industrial city in the development and rapid growth and attraction of 

immigrants from all over Iran, especially the villages of Saveh and 

neighboring provinces of Hamadan and Kermanshah has played a very 

important role in the spread of this phenomenon. Urban and industrial 

Tehran, Arak and Isfahan, especially the capital, has attracted a large 

population. Also, based on the selected theoretical framework and game 
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theory in Saveh, marginalized people resort to various techniques and 

methods to survive and stabilize their neighborhood. They play with the 

official policies of urban management, action and reaction. The actions of 

the actors towards each other cause them to progress in each stage and enter 

the next stage, but the end of the story of integration is within the scope of 

the comprehensive and detailed plan of the city. Finally all slum 

neighborhoods in the main body of the city will enter and accept by urban 

management's. 

Method: In this study, various methods and techniques included of field 

observations, participation in local community events, interviews with key 

informants, negotiating with local city managers and meta-analysis of 

consultants' studies, group discussion, and finally surveying among marginal 

residents Have used in  the target area. 
findings; researchers While studying the emergence and expansion of 

marginalization, have classified and identified various forms of marginalized 

neighborhoods in Saveh in the form of five models of emergence and 

expansion.  
Findings: The city of Saveh has faced rapid growth over the last half 

century, an important part of this growth has been due to the phenomenon of 

migration and the formation of informal settlements in the four corners of 

the city. Researchers presented and classified five typologies of marginal 

neighborhoods around the city. This typology is based on the knowledge and 

description of problems in the research field. All community areas as an 

informal settlements of Saveh in one of the five models (emerging, 

integrated, with moderate conditions, critical condition and finally areas with 

special conditions). Due to the different social and physical conditions and 

distinct   these neighborhoods, the approach of urban management should 

not be a single version for all neighborhoods.25neighborhoods are in one of 

the four stages of immigrant arrival, the formation of social cohesion with 

tools such as building religious affairs, the entry of urban services and 

infrastructure, and finally the full or partial recognition and accepted by 

urban organizations and institutions.  
Discussion; It seems that these 4 stages are connected in a chain and 

according to the game theory, the marginalized people play with the official 

policies of the city management and the actions and reactions of the actors 

towards each other cause them to progress in each stage and enter the next 

stage. It can continue until the end of the integration story within the master 

city plans. 
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 چکیده

 یریتی ایناز مسائل مهم مد یکی ی اخیر بهها دههطی در ساوه  یرسمیرغ یها سکونتگاه و گسترش ظهور ةمسئل
ی شهر صنعت یستأس؛ زیرا متأثر بوده استبسیار کاوه  یشهر صنعت یساز تأس پدیده یناست. ا ی بدل شدهشهر

، جوار مه یها شهر ساوه و استانپیرامون  یروستاها ویژه به یرانا بیشتر نقاطو جذب مهاجران از  یعدر رشد سر
به  یکیو نزد ی، مواصالتیصنعت یخی،تار یطشرا یلدل است. شهر به یر داشتهتأث همدان و کرمانشاه یعنی
 ،مطالعه ینبوده است. در ا بسیاری یتجاذب جمع یتخت،پا ویژه و بهاصفهان  ،اراک یو صنعت یشهر یها قطب

 ی،ارکت در مراسم اجتماعات محلمش یدانی،از مشاهدات م یمتنوع های یکها و تکن از روش پژوهشگران
 ین، برگزارامطالعات مشاور یلمطالعه و فراتحل یمحل یرانمذاکره با مد ی،دیرسانان کل مصاحبه با اطالع

پژوهشگران ضمن اند.  هدف استفاده کرده های هاز ساکنان محل یمایشپ تینهادرو  یجلسات بحث گروه
در قالب را معرفی و در شهر ساوه  یهحاش های هل متنوع محلاشکا نشینی، مطالعة روند پیدایش و گسترش حاشیه

نشینان و  ی مواجهة حاشیهها روشین انواع . همچنبندی و شناسایی کردند طبقه و گسترش یدایشپ ،پنج مدل
شاهد  یر،اخ قرن میکردند. شهر ساوه در طول نیی و معرفی شناساهای رسمی مدیریت شهری را  یاستسبا  بازی

در  یرسمیرغ یها سکونتگاه یریگ مهاجرت و شکل یدةپد دلیل بهرشد  یناز ا یبوده که بخش مهم یرشد شتابان
 ةمرحل چهاراز  یکیدر  دهند که یمها تشکیل  یهحاشمحلة شهر را  01از  محله 20شهر بوده است.  ةچهار گوش

 دریافت(، چون حسینیهی کن مذهبامانند ساخت ام یی)با ابزارها یانسجام اجتماع یریگ ورود مهاجران، شکل
 از سوی ینسب یاشدن کامل  یشدن و رسم شناخته یترسم به تینهادرو  یشهر یها ساختیرخدمات و ز

ر متصل هستند یکدیگبه  ای یرهزنج طور  هحل بامر ینا رسد ینظر م . بهگیرند یقرار م یشهر نهادهای وها  سازمان
و  کند می یباز یشهر یریتمد یرسم های یاستبا س تنوعیی مها روشنشینان به  یهحاش «یباز یةنظر»بر  و بنا

تا و  شود یم یبعد ةدر هر مرحله و ورود به مرحل یرو یشموجب پ یکدیگربه  یگرانباز یها واکنشکنش و 
 کند. یم یداادامه پ روی یشپیلی شهر این بازی و طرح جامع و تفص ةقصه ادغام در محدود یانپا

 ی.شناس شهری، ساوه، گونه یها استیس ینینش یهحاش می،یررس: اسکان غیدیکل های هواژ

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
 شهر نانینشهیحاش انیمدر  یزندگ تیفیک یارتقا یهاراه ةمطالع»با عنوان پژوهشی طرح از مستخرج ،یپژوهش ـ یعلم مقاله *
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 مسئله یانمقدمه و ب

محمودیان، گذاران است ) یاستو مورد توجه س یا از عوامل مهم در توسعة منطقه یکیمهاجرت 

 یرهایو متغ یمیو اقل یطیمح یطو شرا یکسواز  نکردن یشنابرابر و آما ةتوسع ی(. الگو1381

گسترده از مناطق کمتر برخوردار  یها ساز مهاجرت ینهزمی دیگر، از سو یو فرهنگ یاجتماع

. شود یم یصنعت یها مهاجران مانند قطب یجاذبه برا یدارا یو شهرها یتختبه پا ییروستا

حجم از  ینا یو اقتصاد ییفضا یریتجذب و مد ییو توانا یتکشورها ظرف یشهرها همچنین

شهرها  ینا یرامونپ یررسمیغ یها سکونتگاه ،فوق یلبه دال .اندک ندارند ین را در مدتامهاجر

بزرگ و  یاز شهرها یاریهمزاد بس یفرودست شهر های لهشدت در حال رشد هستند. مح به

 یلآش عنوان پاشنه را به یرسمیرغ یها کارشناسان سکونتگاه یبوده است. برخ یرانا یصنعت

که  ییها مجموعه دانند؛ یم یرپذمهاجر یشهرها و شهرها در کالن یژهو به ید،جد یشهر یریتمد

از  نبودناز منظر برخوردار یگرد یاز شهروندان و از سو فراوانیاستقرار تعداد  یلدل به یکسواز 

داشتن شهر سالم و  یبرا یاساس یچالش یزندگ یینپا یفیتمطلوب و ک یخدمات شهر

و  ها یبانواع آس یبرا فراوانی یلمناطق پتانس ینا ین. همچنآیند یحساب م به یدارپا ینیشهرنش

 کنند یدشهر را تهد یک یهست همة توانند یم توجهی یدارند و در صورت ب یمسائل اجتماع

که  یصنعت یشهرها و شهرها کالن ویژه به یرانیمعاصر ا های(. در شهر32: 1382ی، )نقد

 یرسمیرغ یها هسکونتگا یریگ ، شاهد شکلداردوجود  یتجذب جمع یبرا یشتریب یها جاذبه

علل و عوامل  یبرخاست است که ممکن  یمتعدد یطمعلول عوامل و شرا ینینش یه. حاشیمهست

ی جاذب جمعیت ها قطبشهرها و  ن کاستلز کالاثرتر باشد.  کم یا مؤثرتراز شهری به شهر دیگر، 

آن واقع هستند و مردم به دالیل مختلف به  درداند که  یمیدان مغناطیسی کشورها یا مناطقی م را

 یرانا یصنعت یشهرها میان، ینا (. در221: 1380علیزاده، د )نشو یماین شهرها کشیده  سمت

 یها اندازه با چالش هم یبا شهرها یسهماهر در مقایرکار فراوان و عموماً غ یرویبه ن یازن یلدل به

گاه اما  یست،ن اقاعده مستثن یناز ا یزمواجه بوده و هستند که شهر ساوه ن ینهزم یندر ا یشتریب

کل  یتشهر و نسبت از جمع یک یزیکیان از عرصه و وسعت فیننش یهو حاش ها یهسهم حاش

 یفتکل یینان مناسبات شهر را تعیننش یهو حاش کند یم یدابر متن غلبه پ یهاست که حاش یا اندازه به
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 یرفراگ یررسمیغ یها وجود سکونتگاه یلدل جهان سوم معموالً به یدر کشورها 1.کنند یم

دچار فقر کنند که  زندگی می ها یهحاش یندر ا یاز ساکنان شهر ، بسیاری(یرنشیناعات فق)اجتم

حال، مطالعات موجود تا  ینبا ا. هستند یاجتماع های یتو محروم ها یرساختز ی، فروپاشیدارناپا

 یالگو ةعنوان مناطق منفرد مربوط است و از ارائ به یهحاش های همحل های یتبه محروم زیادیحد 

. یردناروا صورت گ یمتعم ییفضا یناهمگن ةدربارتا غفلت شده و اجازه داده است  ین نوعکال

ها  یافته 2(SDIیه )حاش یت( و شاخص محرومGIS) یاییاطالعات جغراف های یستماستفاده از سبا 

از آب و  یتو محروم یطیمح یستمسکن، ز های یتمحروم بانشان داده است که ساکنان 

شهر  یرنشینفق های هدر محل یتمحروم یها شاخص ینا یت. وضعاند همواجه بودبهداشت 

این از دوسوم  یشباست، گسترده  یاجتماع یتمحروم دهندة وضوح نشان به یجریهالگوس ن

 (.2121آلیو، محروم هستند ) یاربس ها همحل

 در جهان رویه یب ینیاست که با توجه به رشد شهرنش یشهر ای یدهپد نشینی یهحاش یدةپد

 نشینی یهاست، حاش یافتهشکل گرفته و گسترش  یشهر-روستا یها و وجود مهاجرت یرانا و

و  یا و منطقه یناموزون شهر ةتوسع ةدهند شهرها، نشان یزیکیتعادل ف ةزنند عنوان برهم به

علیزاده اقدم، ) تاس یرهشناسان معماران و غ جامعه ی،ن شهرااز متخصص یاریبس ةدغدغ

هستند و  یدر هر کشور یاسیو س یاجتماع ی،رشد اقتصاد یراکز اصلم یشهر ینواح .(1381

اما  ،اند اثبات کرده یو نوآور یتکار، خالق، ثروت یجادا ینقاط برا ینتر عنوان جذاب خود را به

 یتمحروم یطی،و مح یزیکیف یبتخر های ینهدر زم یمهم یها حال، با چالش یندر ع

 ینرو هستند که ا هروب ینینش یهو حاش یکتراف کمبود مسکن، یکاری،ب ی،ناامن ی،اجتماع

گذاران و  یاستس ین،. با وجود ادده یشدت کاهش م را به یشهر یزندگ یفیتمشکالت ک

ها  انسان یزندگ یفیتبهبود ک یشهرها برا یتبر قابل یو مل یالملل یندر سطوح ب یزانر برنامه

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
هیشهردار وقت ساوه گفت: حاش ،ز آن استخراج شده استاحاضر  ةکه مقال یطرح مطالعات ةجلس نیاول در .1

 انتخاباتبر  شتریبشهردار  یآقا دیتأککند )احتماالً  یم فیتکل نییبر متن تع هیرشد کرده که حاش یقدر به ینینش

مصداق  اندتو یم زیشهر ن کی اتیجوانب ح ریسا ةدربار گزاره نیا اما ،(بود آن یبعد یروندها و شهر یشورا

 داشته باشد.

2. Slum Deprivation Index (SDI) 
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آنکه  یلدل به یررسمیسکونتگاه غ (.13 :2111 ،سازمان ملل متحد یتدارند )صندوق جمع یدکأت

از  یتمحرومکمک  به یهر شهر ة، در بدنندارد شده یناز قبل تدو طراحی شهری ةبرنام

آن، شناخته  یو اجتماع یوجود دارد و نمود کالبد یکه در متن شهر اصل یزندگ یاستانداردها

جذب  یبرا یقتصادو ا ینعتص های یرساختکه ز ییدر شهرها یژهطور و به یندفرا ین. ادشو یم

 یصنعت یشهرها میان، ین. در ادارد یشتریب یبرجستگ دارند،را  یرماهرکار ارزان و غ یروین

با  ،اندازه هم یبا شهرها یسهماهر در مقایرکار فراوان و عموماً غ یرویبه ن یازن یلدل به یرانا

دسته از شهرها در  ینبارز از ا ةنمون. مواجه بوده و هستند ینهزم یندر ا یشتریب یها چالش

 .است یرانا یمرکز ةشهر ساوه در منطق یسوم توسعه و جهان درحال یکشورها

 مواجه یطیمح یستو ز ی، اجتماعیاقتصاد ی،کالبد یداریچهار ناپا با یهمناطق حاش

متوسط و  ،بزرگ یشهرها بیشتردارد.  یبستگ یمختلف یلهستند. رشد شهر به عوامل و دال

. اند شده یلتشک یرسمیرو غ یو کوچک از دو بخش رسم یانیم یاشهره یو گاه حت یصنعت

از تداوم  یناناطم یبرا زانیر الزم است برنامه یررسمیغ های همحل یمنظور ارتقا و بهساز به

روند. روند بفراتر  یرقانونیغ /یو قانون یرسمیرغ /یرسم ةدوگان یمروند بهبود، از تقس

را در روند  یرسمیرو غ یرسم یها اشد که جنبهب راهبردهاییشامل  دیها با ینیفرآباز

تر  مناسب یو قانون ینظارت یها چارچوب توان یکار، م ینادغام کند. با انجام ا شهر یزیر برنامه

منزلة  به یو مشارکت عموم یگر ی، تصدیزیر کرد. برنامه یداپ یهشدن مناطق حاش یمهمراه با سه

هورن، محقق شود ) یرسمیرو غ یرسم یوندا پت یردگ میمدنظر قرار  یندفرا ینا ةسه جنب

 یرسمیراز رشد شهر متعلق به بخش غ یتوجه مانند ساوه بخش قابل ییشهرها بارةدر. (2111

پس از اراک  یشهر بزرگ استان مرکز یندوم یتاست. شهر ساوه از نظر جمع یهو مناطق حاش

. استقرار است یکزشهرستان استان مر یناول ،لومترمربعیک 1119و از لحاظ وسعت با 

 یگاهو جا یو فرهنگ یشهر در کنار متفکران ادب ینو انار ممتاز ا یرانا یشهر صنعت ینتر بزرگ

 نیز شهر ساوه یو ارتباط یاییجغراف یتموقع .شهر است ینا یزهاز وجوه مم یکژئواستراتژ

قرار  یتانمهم و باس یها ساوه بر سر راه یمبوده است. شهر قد مدنظر یخهمواره در طول تار

 یشممهم ابر ةاز جاد یاست. بخش کرده یر وصل میکدیگها و مناطق مهم را به  یتختداشته و پا

 گذشته یمهم شرق به غرب و جنوب به شمال از آن م یها و راه کرده یشهر عبور م یناز ا
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 یارروند بس است،توجه  قابل یارشهر ساوه بس  بارةدر ه(. آنچ111: 1311ی، است. )اصطخر

 :1380و همکاران،  یسال گذشته است )نقد ده یط یرسمیرغ یها رشد سکونتگاه یرگچشم

 یگر،به شهر د یاست که ممکن است از شهر یمتعدد یطمعلول عوامل و شرا ینینش یه(. حاش0

گذشته  ةکشور در چند ده ةتوسع یاثرتر باشد. بدون شک روند تحوالت و الگوها کم یا مؤثرتر

بزرگ و  یشهرهاویژه  ، بهشهرها ةها در هم سکونتگاه ینو گسترش ا یجاددر ا فراوانیسهم 

 یلدل کشور به یصنعت یداشته است. شهرها یشهر صنعت یکعنوان  متوسط مانند ساوه به

خود شاهد  یصنعتیرسطح غ هم یاز شهرها یشماهر بیرغ کار یرویبه ن یازو ن یشغل یها جاذبه

 های هتعداد محل یرر شهر ساوه در چند سال اخنمونه د یبرا ؛بودند ینواح ینا یریگ شکل

فوق بر بخش  یها سکونتگاه یتو جمع یافته یشافزا یرسمیرسکونتگاه غ 20به  11از  یهحاش

 یپرسش بوده است که چه انواع یندنبال پاسخ ا مطالعه به ینگرفته است. ا یشیشهر پ یرسم

 یناننش یهاست و حاش ییناساش در شهر ساوه قابل یهحاش های هو گسترش محل یریگ از شکل

 کنند. شوند و از آن استفاده می می شهر مواجه یرسم های یاستبا س ییچگونه و با چه ابزارها

 پژوهش ةنیشیو پ ینظر یمبان
برای مطالعة  های نظری متعددی یدگاهدشناسی شهری از مکتب شیکاگو تاکنون  در سنت جامعه

ی غیررسمی، ها سکونتگاهچنین برای مطالعة مسائل اجتماعی در شهرها وجود داشته و هم

 یها سکونتگاه ةمطالع یبراهای اخیر،  در طول سال .مشاهده است قابل منظرهای متفاوتی

ی از جمله مختلف های یدگاهد ی، ازو اجتماع یکالبد یو ارتقا یدهو با هدف سامان یرسمیرغ

بازآفرینی شهری استفاده  تینهادرو  یو توانمندسازسی شنا یترسم به یافت،ره ی،بازساز کنترل،

 یالملل ینب ینهادها از سویها  نگرش یگراز د یشب یزندگ یفیتبهبود ک همچنین .شده است

کاربرد ملل متحد  ةتوسع ةبرنام ی وبانک جهان اسکان بشر ملل متحد،مانند  ی،امور شهر یمتول

و  ینیع یکردارد: روعمده وجود د یکرددو رو یزن یشهر یزندگ یفیتکبارة در داشته است.

را منعکس  شان یزندگ یتاز وضع مادراک مرد ی،زندگ یذهن یفیت(. ک2119، 1لی) یذهن یکردرو

براساس  یذهن یها . شاخصشود یم یریگ اندازه یذهن یها و با استفاده از شاخص کند می

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
1. Lee 



 0011، بهار 0، شماره 01مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   110

 

افراد  یابیارز ی( و برا1812، 1کمبل) هستندمردم از وضع خود استوار  یفدرک و توص یچگونگ

رویکرد نظری مورد استناد و استفاده در  (.2119داس، د )نشو یاستفاده م یزندگ ینیع یتاز وضع

این نظریه در علوم اجتماعی بر این اصل بنا شده است که برای  .است 2نظریة بازی این مطالعه

ف فهم و درک بیشتر مسائل اجتماعی مجبور به تحلیل شرایطی هستیم که در آن دو یا چند طر

شوند و عمل هر رقیب بستگی  یمدرگیر با اهداف گوناگون وجود دارند که رقیب یکدیگر نامیده 

مفهوم اصلی در نظریة بازی تعداد دو یا چند  (.212 :1312 )روشندل،به عمل طرف مقابل دارد 

، 3کلمناند ) گرفتهگیرنده است که هرکدام در مواجهه با انتخابی خاص و نوعی عمل قرار  یمتصم

نشئت گرفته  گانه بچههای  یبازاز  های این نظریه یهپاکند،  یمبیان  (1882) 1پوندستون .(1880

دهند،  یمی کیک در برابر یکدیگر نشان ها تکهدر برابر  ها بچهاست؛ برای مثال او به رفتاری که 

ن فکر در حال برش کیک است، دیگری به ای ها بچهگوید: هنگامی که یکی از  کند و می یماشاره 

دیگر در نظریة بازی،  عبارت  به .دنبال دارد ین انتخاب را برای او بهتر بزرگکند که کدام برش  می

کند که هر بازیگر چه انتخابی را برای ماندن در میدان رقابت انجام  یمرفتار طرف مقابل تعیین 

ن را از هنگام ورود در همین زمینه با استفاده از این نظریه رفتار مهاجرا (1881) 0دهد. جیزنوف

های طوالنی در برابر مدیریت  بخشیدن به خود در طی سال به شهر ساوه تا اسکان و رسمیت

ی ها سکونتگاهتوان پدیدة  یمسوی دیگر،  . ازی رسمی ارزیابی کرده استها سازمانشهری و 

ها، نظریة یکی از این رویکرد .نیز مطالعه کرد شناسانه جامعهغیررسمی را از منظری متفاوت و 

این نظریه در علوم اجتماعی بر این اصل بنا شده است که برای فهم و درک بیشتر  .است بازی

مسائل اجتماعی مجبور به تحلیل شرایطی هستیم که در آن دو یا چند طرف درگیر با اهداف 

شوند و عمل هر رقیب بستگی به عمل طرف  یمگوناگون وجود دارند که رقیب یکدیگر نامیده 

گیرنده هستند  یمتصممفهوم اصلی در نظریة بازی دو یا چند  (.212 :1312 )روشندل،بل دارد مقا

اساس  . براین(1880کلمن، )اند  گرفتهکه هرکدام در مواجهه با انتخابی خاص و نوعی عمل قرار 

 های پژوهش حاضر به شرح زیر است: پرسش

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
1. Campbell 
2. Game Theory 
3. Colman 
4. Poundstone 
5. Jasanoff 



 111های حاشیه نشینان ...   نشینی و بازی های حاشیه شناسی، چالش مطالعة گونه

 

 وندی طی شده است؟ر های غیررسمی شهر ساوه چیست و چه علل گسترش سکونتگاه -

 یی را شناسایی کرد؟ها گونهچه  توان یمبراساس الگوی پیدایش و گسترش  -

ی ها سکونتگاهدر اقدامات و مداخالت در  (یابی و نقد)ارزهایی  ها و ضعف چه قوت -

 غیررسمی شهر ساوه وجود دارد؟

ی ی اجتماعی، اقتصادها شاخص ی غیررسمی شهر ساوه از نظرها از سکونتگاهیک  کدام -

 تری دارند؟ یبحرانکالبدی وضعیت  و

 ی اجراشده در قالب طرح توانمندسازی چه تأثیرات اجتماعی،ها پروژهو  ها طرح -

 ها داشته است؟ ی و اقتصادی بر محلهکالبد

هایی  یکتکنها و  های رسمی شهری از چه روش یاستسنشینان برای مواجهه با  حاشیه -

 کنند؟ استفاده می

 پژوهش یشناس روش
استخراج و شناخت رفتار ینان،نش یهمسائل و مصائب حاش ةدنبال مطالع ش حاضر بهپژوه

به ثبات در  یدنمهاجران در هنگام مهاجرت به شهر ساوه از هنگام ورود تا اسکان و رس

 پژوهش ینشده در ا استخراج یها فرادست است. داده یها و سازمان یشهر ینبا قوان همواجه

ی پژوهشفرایند  یمرور اسناد در ط  تا یدانیم یها برداشتاز  طیف وسیعی از تکنیکبراساس 

ها  مهاجران در برابر سازمان راهبردهایساوه انجام شده است.  یکه به سفارش شهردار است

عنوان  به «ها یبازنظریة » ها در قالب  شدن آن یمدل مهاجرت تا رسم پایانو در  یبررس یرسم

از ی متنوع های یکها و تکن با استفاده از روش شگرانپژوهارائه شد.  پژوهش ای ینهمدل زم

مصاحبه با  ی،اجتماعات محل یها گرفته تا مشارکت در مراسم و مناسبت یدانیمشاهدات م

مردم در مجلس،  ةندیشهر، نما ی)شهردار، شورا یمذاکره با مقامات محل یدی،رسانان کل اطالع

 یشهر یها طرح ی،ن قبلاات مشاورمطالع یل( مطالعه و فراتحلیراه و شهرساز یرانمد

از ساکنان  یمایشپ تینهادرو  یجلسات بحث گروه یبرگزار )طرح جامع و تفصیلی(ساوه

نفر از  21 یدی بارسانان کل عالو اط یفیدر بخش ک ها به بررسی این موضوع پرداختند. همحل

شهر  یسالما یو شورا یشهردار یراننفر از مد 1 یران بادر بخش مد ها و هن محلامعتمد

 ها دادهبوده است. ابزار گردآوری نفر  311 یمایشو پ ی. حجم نمونه در بخش کمشدمصاحبه 
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راساس مبانی نظری و اهداف طرح بوده که اعتبار و روای آن بساخته  نیز پرسشنامة محقق

 .و اعتبار صوری تعیین شده است 1آزمون مقدماتی صورت به

 هر ساوهدر ش یررسمیغ یها سکونتگاه یریگ شکل

استان و در  ینا یاست، در قسمت شمال یشهر ساوه که مرکز شهرستان ساوه در استان مرکز

و  یطول شرق ةقیدق 22درجه و  01و  یعرض شمال یقهدق 2درجه و  30 یاییمختصات جغراف

که  یافتهاستقرار  یدشت یشهر در ابتدا .همدان واقع شده است -سلفچگان -انتهر یراه در سه

)هندس( محدود  یندسپسند، مرق و ا هشا یها توسط کوه یبترت جنوب غرب به از شمال و

 یو دره نسبتاً بزرگ یدهمزلقان ارتفاعات را بر ةدشت رودخان ینا ی. در قسمت غربشده است

رودخانه در  ینا .کند یدره عبور م ینهمدان از داخل ا –ساوه  ةآورده است که جاد یدرا پد

جنوب شهر ساوه  یلومتریک 0و از حدود  یافتهاتصال  یچا قره ةده به رودخان سرخه یکینزد

 0تا  1 ینب یممال یبهموار با ش یدر دشت یطورکل . شهر ساوه بهیابد یم یانطرف قم جر به

طرف جنوب و جنوب شرق  از شمال و شمال غرب به ینزم یبو جهت ش یافتهدرصد استقرار 

 ،شهر یکه در شمال غرب ییها جز تپه به یمهم یفتوپوگرا ةعارض یباًشهر تقر یراموناست. در پ

اطراف  یاراض در مقایسه باتپه  ینغرب و شمال شهرک منجر واقع شده، وجود ندارد. ا یعنی

 21-10آن ممکن است به حدود  یبحداکثر ش ینبنابرا ؛متر ندارد 21از  یشب یخود ارتفاع

 (.1390بنا،  و نقش شهر یادرصد برسد )مشاور پو

در آن  یدجد یها مؤسسات و ساختمان یو برخ یافت یشتریب یتشهر اهم یهصفو ةدر دور

تا  یتو وجود امن یتجار یتشدند و رونق فعال یو بازساز یرتعمنیز  یاماکن مذهب. بنا شد

ساوه در  یزحال وجود دشت حاصلخ یندر هم .گذشته را بازگرداند یارتباط یتموقع یحدود

. یددر اطراف شهر را رونق بخش یکشاورز یدبند ساوه، تول یسو تأس یچاقره ةامتداد رودخان

سلسله و  یناما سقوط ا ،ندبودحال گسترش شهر  در یدجد یاقتصاد ةیجانما باعوامل  ینا ةهم

 یلدر اوا کهیطور هب ؛انحطاط را به شهر برگرداند ةدور گرید بارومرج و جنگ  هرج یتحاکم

 ییروستا یرینفر و به تعب 2011کمتر از  شهر یتجمع ییاروپا مسافر یک ةبه گفتیه، قاجار ةدور

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
1. Pre-test 
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. در دبومدنظر  که از گذشته در شهر وجود داشت یاش و آثار نبود که تنها اعتبار گذشته یشب

همدان از دشت زرند و نوبران )خارج از دشت  -عبور جاده تهران یلدل هب یپهلو ةدور یلاوا

 یناولدر  .کرد می یهخود، وجود خود را توج ینقش خدمات کشاورز یساوه(، شهر تنها به اتکا

 دهد یامر نشان م ینا که بود نفر 11.031شهر را  یتجمع 1330کشور در سال  یرسم یسرشمار

 یزن 1310تا سال  بود واطراف خود  ةمنطقبه  یخدمات کشاورزارائة شهر همچنان کارکرد اصلی 

 .حفظ کند توانست ینم یزخود را ن یعیرشد طب یحت که یطور به ؛اندک بود یارآن بس ةجاذب

 

 
 یکشور یماتشهرستان ساوه در نظام تقس یتموقع .1شکل 

 1315و بنا،  شهر نقش یا: مشاور پومنبع

 

کمتر  یکه رشد متوسطثبت شده نفر  11.020برابر  1310سال  یریشهر در آمارگ یتجمع

 یعیباالتر از رشد طب یاندک 1300-1310درصد( داشته است. شهر در دهه  8/1درصد ) 2از 

 یاندک برا ایهدوره توانست جاذب ینشهر در ا یگر. به عبارت دکرد یتخود جذب جمع

 رسید.نفر  20.101به  1300در سال  ساوه یتجمع، اما باشد داشته اطراف ییمهاجران روستا

ده  یط ستانشهر یتجمع و و گسترش شهر بود یتاوج جذب جمعنیز  1320-1300 ةده

نفر در سال  21.191به  1300نفر در سال  20.101از  یعنی ید؛برابر رس 2/0از  شیسال به ب

که  یبر عوامل عموم عالوه یتجذاب یندرصد ساالنه بود. ا 0/8 رشدمعادل که  یدنفر رس 1320
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کاوه و  یصنعت شهر، وجود کرده یرمهاجرپذ شدت به دوره ینرا در ا یرانا یشهرها یشترب

دوره به هر طرف گسترش  ینشهر در ا .دشت ساوه از آن جمله بوددر  یگرد یعصنا یتفعال

 یکشاورز های ینزم ینکه بهتر یجهتیعنی  ؛جنوب شهر سمتبه  یشترگسترش ب یژهو به یافت؛

 یافت. یتوجه گسترش قابل یزهمدان ن -سلفچگان -تهران یها امتداد محور جاده .قرار داشت

سرعت به  به ساوه و شهر شدجنوب اعمال  توسعه به یتمحدود 1320پس از  یها در سال

 ،دوره یندر هم ید.سورکان باال کش یخود را تا روستا که یطور به یافت؛طرف شمال گسترش 

غرب شهر که اکنون  یهکتار 111شهرک  یعنی، شهرک فجر 1320پس از  یها سال یعنی

 اند، یافتهقرار در آن است یزشهر ن یآموزش عال ساتیصورت چهار محله شکل گرفته و تأس به

شهر  تیجمع 1311-1320 ةسال پنج ةدر دور .کرد یتغرب هداُسوی  گسترش شهر را به

بود،  یقبل ةنرخ رشد کمتر از دور ینا .یدنفر رس 91.221و به  داشتدرصد  0/2معادل  یرشد

در آن دوره  ییزا و اشتغال یدتول یتظرف داد نشان می که َشد محسوب می خوبی یاررشد بس اما

 .مچنان باال بوده استه

 
 1315شهر ساوه از گذشته تا سال  ة. توسع2 شکل

 1315نقش شهر و بنا،  یا: مشاور پومنبع



 111های حاشیه نشینان ...   نشینی و بازی های حاشیه شناسی، چالش مطالعة گونه

 

 
 1335در سال  یررسمیغ یها . رشد سکونتگاه3 شکل

 1335: نگارندگان، منبع

شدن  به تهران و واقع یکیکاوه، نزد یقطب صنعت یلدل بود و به یعسر یاررشد شهر ساوه بس

 یتجمع کشور شمال جنوب و شرق و غرب یها نقل و بزرگراه و حمل یانیحل اتصال شردر م

 دهد. یدرصد را نشان م 0رشد  یانگینبرابر شد که م 12ساله حدود  01ة دور یکشهر در 

ساوه از رشد دو  دهد میدوره نشان  ینا یشهر ساوه با کشور ط یتجمع ةرشد ساالن یسةمقا

بیشتر رشد  اما ،کل کشور برخوردار بوده است رشدنسبت  در مقایسه با یتجمع یبرابر

و  متولدشهر  یندر ا یرسمیرمناطق غ بوده که یردر طول سه دهه اخهای حاشیة شهر  محله

 تا به امروز ادامه دارد. ها همحل ینا ةتوسع . گفتنی استرشد کرده است

 پژوهش های یافته
 ،گسترش گیری، ناسایی روند شکلبا توجه به اهداف مدنظر، در پژوهش حاضر ضمن ش 

نشینان شهر ساوه  ی مورد استفاده حاشیهها روشها و  یکتکنها و  یهحاشی ها گونهیی شناسا

و ادغام  رشد یت،تثب های رسمی شهری در قالب نظریة بازی استقرار، یاستسبرای مواجهه با 

شناسی  فنون گوناگون روش و ابزارهامطالعه با استفاده از  این مناطق نیز بررسی شده است. این

 زیر بخشی از نتایج پژوهش است. شدة های ارائه یافته آوری داده پرداخته و به جمع
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 اسکان یمکان برا ینبهتر یابیو ارز انورود مهاجر

اما سهم عمده  ،است یرانمهاجران ساوه از سراسر ا یدانی، منشأم ییها با توجه به برداشت

 یاستان مرکز ،ساوه شهرستان اطراف یکه از روستاها است ینکشاورزا و ییانمتعلق به روستا

 های یتکشت و زرع و فعال یمیاقل یها بر اثر بحران جوار هستند کههم یها و سپس استان

بودن و بازار کار  یرفته است و ساوه را با توجه به صنعت ینها در روستاها از ب آن یدیتول

 اند. کردهانتخاب  مهاجرت خود مقصدعنوان  بهمناسب 

 یرسم های یاستو مهاجران با س یناننش یهحاش ةمواجه های یوهش

 ساخت خانه یها برا استفاده از حصار باغ .1

و  و برای تعیین مقصد از مهاجرت شیاول پ ةمرحل؛ است یا مهاجران دومرحله یابیارز

 یابیسپس در بدو ورود پس از ارز گیرد. یمصورت به شهر را دارند  یمتکه قصد عز یهنگام

که قبالً در شهر  ینیاو آشنا یتیوال هم از سویاطالعات که  یآور جمع ینوضع موجود و همچن

محل  یناگاهی  کنند. یخود را انتخاب م یمحل زندگ گیرد، یاند صورت م ساوه ساکن شده

و در  یرسمیطور غ به انمالک از سویکه  شود یم یداریکوچک خر ینیزم صورت قطعه به

. شود یساخته م یاصولیرصورت کامالً غ به یشده است و در مدت کوتاه یکشهر تفک یرامونپ

باغداران و  یگرسمت مهاجر و در سمت د یکاست که در  یبازنظریة عمل شروع  ینا

است که  یباز ینبه ا یکمک یروین ینتر هم مهم ینزم یای. مافقرار دارند یرسم یها سازمان

 یرانا یشهرها یاریو در بس یستا مخصوص ساوه نرونده ین. اشود یم یدشانعا یمنافع کالن

مواقع مهاجران در بدو ورود  یاز آن را مشاهده کرد. در بعض ییها نمونه توان میهان ج یو حت

بندی و به  بدون تخریب دیوارها، باغ را از درون قطعه و یداریرا در قالب باغ خر یبزرگ ینزم

خود را  ةمحل حتی شبه وفروشند  د یا میدهن کنند و اجاره می واحدهای مختلف تقسیم می

 (.1)شکل  سازند یباغ درون آن م یوارهاید یببدون تخر

نوع  ینآباد را از ا یو عل ییشو یقال ةمحل توان یشهر ساوه م یررسمیسکونتگاه غ 20از 

در شهر ساوه قرار  یرسم یها مهاجران با ارگان ی( بازی)تئور یرمناطق دانست که در شروع مس

 .دارند
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 شهر ساوه یرامونانار در پ های و ساخت خانه در باغ ان. مهاجر4 شکل

 کاربری تغییر شروع و بخشیرسمیت برای ینمالک زم یک طرفاز  یابتیو ن یگاناسکان را .2

کنند.  یداشهر اسکان پ یقانون یها و مرز و محدوده یشهر های یوارهپشت د کنند یم یدر ابتدا سع

و  یشهر یها در خارج محدوده ینهارزان زم یمتق یاز طرف، گفت نتوا یعمل م ینا یهدر توج

محل است.  ینها در سکونت در ا آن یزةانگ ینتر بزرگ ،شدن یقرارگرفتن در حد بالفاصل رسم

دادن  اجاره دهند، یانجام م یررسمیغ یها ها در سکونتگاه که مالکان خانه کارهاییاز  یگرد یکی

 .استخود  ةبه محل یتتشخص و رسم ینوع ادیجا یبرا یرترملک به افراد فق

 محلهبه  یدنبخشیترسم یبرا راهی حسینیه؛ مانند مذهبی اماکن ایجاد .3

استفاده  یمتعدد یدوم از ابزارها ةشده در مرحل گفته یندکردن فرا یعمل یمهاجران در راستا

و مساجد  ها هینیمانند حس یمذهب یها ابزارها ساخت مکان ینا یناز قدرتمندتر یکی. کنند یم

در  یاجتماعات محل یبافت مذهب به است. با توجه آمده ادامهاز آن در  ییها که نمونه است

 ینا ،دارند یبه اماکن مذهب یو دولت یرسم یها که سازمان یتوجه و تقدس قابل یرانکشور ا

مشکالت  ةتجمع و ارائ یبرا یاماکن محل ینمواقع ا یو در بعض بودهموفق  یاربس فرایند

 ی بودند.دولت یها سازمان یندگانبه نما نشینان یهحاش
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 یها ساکنان سکونتگاه یباز های یکاز تکن یکیعنوان  به یمذهب یها از ساخت مکان ییها . نمونه5 شکل

  یشهر سیاستبا  یررسمیغ

 : نگارندگانمنبع

 ها ینهضت وانت .4

تأمین معیشت کسانی را که اقتصاد غیررسمی است  ،توسعه درحالدر بیشتر شهرهای جهان 

کند تا در اوضاع و احوال شهری ادامة  یمپذیر  امکان توانند شغلی رسمی برای خود ایجاد کنند، ینم

، امکان تملک مغازه که به شهر یرفق انوارد مهاجران و تازه؛ یعنی (221 :1380علیزاده، دهند )حیات 

در طول  ینبنابرا ؛است یسرپناه حداقل ینمها تأ تالش آن بیشترو ملک در شهر را ندارند و  ینزم

برای فعالیت « های شهریاشغال فضا»و  یتاز فعال یانواع یرانیدر شهر معاصر ا ینینش یهظهور حاش
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و حلب روغن تا  یههارپاچ یاز نشستن رو یتوسط فرودستان شهروکار  و کسب یتجار

 ةعرض یبرا یسانوانت و ن استفاده ازامروزه  تینهادرو فروشی و بساط دست ها یدست یگار

و  یخروجها، بلوارها و  یاباندر خ غیرهو  یوهاز همه فروش م یششهروندان از جمله و ب یحتاجما

تواند در فضاها و معابر مختلف  یمی راحت بهدلیل انعطاف فراوان  به کیتکناین  .ستشهرها یورد

 یبرا یالس یعنوان روش به یکنتک ینمختلف از ا های یاباندر خ یزدر شهر ساوه ن .جا شود جابه

 شود. یماستفاده  نشینان نام دارد، از سوی حاشیه 1«یانضباط شهر» یاستی کهبا س یباز

 بازارهاهفته و یمحل یبازارها .5

در اصطالح عامه  یا یمحل یبازارها .نشینان است یهحاشاشتغال دغدغة مهمی برای همة 

 یها و اشتغال یشهر یریتمد میان یباز یها و عرصه هایکتکن یگراز د یزن «بازارها هفته»

. در شهر هستندان و مهاجران یننش یهن و فعاالن آن حاشدر شهرهاست که شاغال یرسمیرغ

در طول روزهای  ییشو ماسه و آباد یاقوتبازارها از جمله  ینشهر ا از در چند نقطه یزساوه ن

 .شود یبرگزار مهفته 

 
 ییشوماسه ةبازار محل. هفته1 شکل

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
 ةادیعبور و مرور سواره و پ یفروشان برامبارزه با سد معبر و مزاحمت دست یاست که در راستا یطرح. 1

 مشابه وساز،ساخت ةحوز در. شود یاجرا م ریاخ یها شهرها در سالکالن ریو ساتهران  یشهردار یسو از یشهر

 .دارد برعهده را رمجازیغ یسازهاوساخت با مقابله ةفیوظ که است ساختمان سیپل ده،یا نیا
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 انقالبی و یفرهنگ یحضور در نهادها .1

میزان از  نداشتنیترضا یض، محرومیت نسبی وتبع ،جبران فقر های یکاز تکن یکی

و  ینیاننش یهو طرد حاش یرغلبه بر تحق یزو ن ی و کیفیت زندگیاز مواهب شهر یبرخوردار

و  ینواز مستضعف راهبرد است که ی و عقیدتیفرهنگ یور در نهادهاضحعالقه به 

روش  ینمساجد. با ای فرهنگی ها کانون یج وبس های یگاهاز جمله پا ؛دارندزدایی  یتمحروم

نسل دوم و  یبرا ویژه به (کنار عالیق قلبی و درونی )در ینسب یتاز احساس محروم یبخش

 .کنند یمها فرصت مشارکت و حضور اجتماعی پیدا  شود و آن یسوم مهاجران جبران م

 شهر یابات مجلس و شوراهااستفاده از ابزار انتخ .3

و نرخ  بیشتربا متن شهر  یسهدر مقا نیز باالست و بعد خانوار یةحاش های هدر محل یتمعجتراکم 

 یاشهر  یشوراها یژهو به ،در انتخابات یتیجمع باالیسهم  نیا یلمشارکت باالست. به دل ةبالقو

. هرچند ممکن است کند یم یداپ غلبه« متن های یتوانمند»بر  «یهحاش ةاراد» یاسالم یمجلس شورا

 یبه فراموش یرا تا حد ها همحل ینا گیری یمتصم یها پس از ورود به کانون یشوندگان گاه انتخاب

و در  یشهاضافه کرد که هم ید)البته با یردگ یم یشیبر متن پ یهحاش، انتخاب ةاما در مرحل ،بسپارند

به انتخابات  یمنته یزمان یها در بازه یهحاش مناطق ینبنابرا ؛(دهد یقاعده رخ نم ینشهرها ا ةهم

اشخاص ویژه  ، بهاحزاب از سویمختلف است و  یجوش و محل آمدوشد نامزدها و پرجنب یاربس

ها  سمن ها، همحل ینا انمعتمدگیرد.  یقرار ممدنظر ها  آن یانتخابات یها طرفداران و فراخوان نامزدها،

 یانتخابات برا ةاز بره کنند یم یسع ها همحل ینمساجد در ا یامنا یئتمؤثر مانند ه یها کانون یزو ن

سفالت معابر آ ی،مانند گازکش یاخذ خدمات یا یافتن یترسم ةوعد یزمردم محله و ن یانعکاس صدا

 یکودک یهشب ها یهحاش برد است. -برد یباز ینا یزنع مواق یبرخ .از نامزدها گرفته شودغیره  و

 ها همحل ینمردم ا دلیل ین. به همستعاطفه و اعطا یازمندشدت ن هبو  داردهستند که کمبود محبت 

 یکنزد یمدع یو خود را به نامزدها دهند یواکنش مثبت نشان م یابراز توجه ینتر به کوچک

برق  و معابر، دادن آب کردن مانند آسفالت ؛نشوند یعمل یگاه ها . اگرچه ممکن است وعدهکنند یم

شهر و فهرست  یمشدن در محدوده و حر گاز، داخل ةبه شبک یسدر حال حاضر دستر ویژه بهو 

 یقمار بهبودخواه یدچار نوع یناننش یهحاش حال، ین. با ایشهر یرساکنان فق یاز آرزوها ییبلندباال
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 ینا»جز قبول  یا چاره یشینپ یها وعده یافتنن تحققتجربة  با توجه بهممکن است  یهستند و حت

 یزها ن مشاوران آن یا. نامزدها شوندها  فراخوان ینجذب ا کار سازو ینهمو با  نباشند «شد یدبار شا

 ها همحل ینا یو اقتصاد یفرهنگ یو ساختارها یاجتماع یشناس نگاه به روان ینشهرها با ا بیشتردر 

 یدانیها و مطالعات م در مصاحبه دهند. یخود قرار م ةگسترد یغاتو تبل یرسان ها را مقاصد اطالع آن

عطف توجه مضاعف و  ینمردم به ا غیره، ، ساوه ویالمهمدان، کرمانشاه، ا یده در شهرهانگارن

به  یدنرس ی. مردم و ساکنان براکنند یو اشاره م یدکأبه انتخابات ت یشده در دوران منته اشباع

در  ممکن یآرا یشترینب یآور جمع یخود و رفع کمبودها و نامزدها برا یها و تقاضا درخواست

 .کنند یمدان فعالیت این می

 یخدمات شهر یها سازمان از سوی یهاول یترسم .1

 ینادغام ا انو معتمد یاجتماع نو فعاال یرهبران محل یه،حاش ،آرزو و تالش هر محله یتنها

 ینیو ع یزیکیطور ف به یررسمیغ یها شهرهاست. ساکنان سکونتگاه یاصل ةدر بدن ها همحل

را  یو خدمات شهر یالتتسه ةهم یافتدر ینبنابرا د؛پندارن یاز شهر مادر م یخود را بخش

 ینبنابرا ؛نمانده است یهتا ابد حاش یهحاش یچهکه نشان داده است  نیزتجربه  دانند. یحق خود م

 های یبونو با استفاده از تر یصورت رسم به رو و از این اند گرفته یادقاعده را  ینا یناننش یهحاش

منتقل  یبه مسئوالن شهر یشهر یالتخدمات و تسه فتیادر یبرارا خود  یمتعدد تقاضا

در مرحلة پیشین فشار بر  گرفته شکل یانسجام اجتماع ةها به پشتوان آن یگر،د یان. به بکنند می

 یةسرما ین با تکیه برو همچن کنند یمرا دنبال رسان  خدماتی ها سازمانمدیران شهری و 

و کنند  یانب یطور رسم خود را به یتقاضاهاد که کنن یم یدانفس پ اعتمادبه ،خود میان یاجتماع

 یمهم را برا ینکه ا ییاز ابزارها یکیرا حق خود بدانند.  یشهر یالتخدمات و تسه یافتدر

با اساس  . براینشهر است یو شورا یها در انتخابات پارلمان آن یحق رأ کند، میها فراهم  آن

ها  ابزار به نفع آن یناز اکنند که  یمتقاعد م ها را آن دهند، یانجام م یکه مسئوالن شهر کاری

 ین. اکنندها فراهم  آن یرا برا یشهر های یرساختخدمات و زشرطی که  کنند؛ به یاستفاده م

 یاوارد مجلس  یداهاییکه کاند کردمشاهده  توان یمنیز طور خاص در شهر ساوه  مطلب را به

اند. به  ها داشته به آن یشتریب یلتما مییررسغ یها که ساکنان سکونتگاه شوند یشهر م یشورا

و خدمات  ها یرساختبه ز یدنرس برایساکن در مناطق فرودست  یتجمع یگر،عبارت د
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 یبرا «به متن یهحاش ةغلب» توان یمطلب را م ینکه ا کنند یم یفتکل یینکل شهر تع یبرا یشهر

 نامید.شدن به متن  یلتبد

 یشتربوده و ب بخش یجهنت ،مرحله قرار دارند ینکه در ا یمردم یها در شهر ساوه تالش

آسفالت و مبلمان  یناز جمله انشعابات برق، آب و گاز و همچن یشهر یالتخدمات و تسه

 یباز ،ساوه پیش از این درطور که مشخص است،  ها شده است. همان وارد آن یشهر

در  گاه زودبازده و زمانی معموالً با برد ساکنان )هرچند یشهر ینو قوان یرانبا مد نشینان یهحاش

( همراه بوده است. ییها و مرارت ها یتحمل سختای با  ینهزم گاه سهل و ساده و در بلندمدت و

و  مدرسه و مرکز بهداشت ،و اتوبوس شرکت واحد یتاکس گاز،خطوط  دریافت آب، برق و

 روند است. ینا یقمصاد یگراز د آسفالت معابر

 یگاناما را ،مجازیرغ یشهر های یرساختز یخدمات و برخ یافتدر یبرا یباز .3

 یاست که در برخ یقاچاق یکش یمبرق و س یرهایتر استفاده از ت شده شناخته یوةشبهترین مثال و 

مشابهت برق  یگستردگ با یزنغیره آب و  یها معروف است. انشعاب «یبرق امام»مناطق به 

 یاسحاق ساوه با برخ یدس زاده امام پشت ةدر محل یدانیم یها در مصاحبه پژوهشگراند. ندار

مخالف بودند و اشاره  ی محلهرسم رشدندا برق باصراحت  که به دمواجه شدن یناننش یهحاش

 «برق! ةبرم سراغ ادار کنه یسرم درد م همگکنم؛  یاستفاده م یگانراکه دارم االن ا» کردند که یم

 خارجی تهدیدهای برابر در اتحاد و درونی انسجام  .11

یک راهکار  عنوان بههای حاشیه  ی جهان از جمله شهر ساوه، مهاجران در محلهدر همة جا

شدة بسیار منسجم در برابر شهرداری و راه و  برای بقا و حمایت از قلمروهای تصرف

 یاز مناطق یکیپس از اسکان مهاجران در  .کنند یمعمل  ها سازمانشهرسازی و سایر نهادها و 

خاص به  راهبردهایبا استفاده از  کنند یم یها سع آن یبعد ةدر مرحل ،اند که انتخاب کرده

 یکه در متن شهر زندگ ها و شهروندانی بخشی از بدنة شهر و شبیه محله عنوان خود بهمحلة 

ها تمرکز بر  آن یمرحله باز ین. درواقع در ایافتن باشند یترسم کنند، نگاه کنند و دنبال یم

مرحله  یندر ا یگر،عبارت د  . بهکنند یتوجه م ینیبه عوامل عکمتر ها  آندارد و  یذهن یها جنبه

 یتقاضااینکه تا  هستنددر تصور عموم  یذهن ةمحدود یو نوع یتدنبال تشخص و هو ها به آن
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 یلدل رسد ینظر م داشته باشند. البته به یشهر یرانرا از مد یشهر یالتورود خدمات و تسه

ها در  دادن به محدوده است که آن ارزش یبرا یغتبل یراهبرد نوع ینا گرفتن درپیش یاصل

 ینوع را هم به یمهاجران بعد تواند یامر م ین. اکردندو انتخاب  یمهاجرت خود بررس ةآستان

بیابند. اسکان  کنند یم یها زندگ که آن یا و در محدوده ها عمل کنند مانند آنکند تا  یبترغ

. های شهری خروجی این سازوکار است یاستسیکدیگر در برابر به زدن سرنوشت ساکنان  گره

 یذهن نیازهای یشکه از پ یانسجام اجتماع ن وو قدرتمندشد ییافزا به هم یندفرا ینا یجةنت

از تخریب با استفاده از بسیج زنان و  . ممانعتشود یاست منجر م یشهر های همحل یریگ شکل

 .هاست یکتکنخانوارها نیز یکی از این 

 جامع یها طرح قانونی ۀمحدود بهو واردشدن  فتنیایترسم یتالش برا .11

و  کنند یواگذار م یشهر یرانرا به مد یباز یررسمیغ یها ساکنان سکونتگاه ،مرحله این در

و  یران. مدگیرند یمنفعل به خود م شبه یحالت یو خدمات شهر یالتتسه یافتبعد از در

بدون ها از یکسو  . آناند گرفتهی را ها، امتیازات شهر یهحاشیابند که  ی نیز درمیمسئوالن شهر

 ینبه ا یشهر های یرساختخدمات و ز ةمرتبط، در حال ارائ های ینهعوارض و هز یافتدر

دادن شهر در سطح ملی یا  و از سوی دیگر برخی مالحظات مانند بزرگ نشان مناطق هستند

شهر کنند.  ینا یرسم ةمحله را وارد محدود ینا کنند یم یسع فشار رسانه و نهادهای مدنی

چراکه  کنند؛ یاز همه سود م یشها ب شهر ساکنان آن یاصل ةق به محدودطمنا ینالبته با ورود ا

 یتیو هو «اند شده یشهر»ادعا کنند که  توانند یو م شود یها چند برابر م و ملک آن ینارزش زم

بالفاصله ، ساوه رد. کنند یند در خود احساس مبود وارد شهر مقصد شدهتازه که  یجدا از زمان

 یریگ اختالف چشم یا محله و فروش امالک و روابط درون یدشدن سازوکار خر یپس از رسم

. دهد یرا نشان م یدر شهر اصل یهحاش ادغام امر ینکه ا شود مشاهده نمیشهر  یبا متن اصل

شهر  یررسمیغ های همحل بیشتر دهد یطرح جامع شهر ساوه است که نشان م ةمحدود 1شکل 

 یرسم یها ها و سازمان ساکنان آن میانکه  هایی یخاص با توجه به باز یزمان ةدور یوه طسا

 اند. وارد شده یشهر ةبه داخل محدودمانند بسیاری از دیگر شهرهای کشور  ،انجام شده است
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 شهر ساوه یررسمیغ یها سکونتگاه یت. پراکنش و موقع3 شکل

 : نگارندگانمنبع

 شهر ساوه یةشحا های همحل یشناس گونه

 ی،شهر ساوه از بعد برخوردار یةحاش های همحل پژوهشگران، های یافتهبراساس مطالعات و 

و  یاقتصاد یها شاخص یرو سا یخدمات شهر یفیتو ک یشدگ ادغام یزانم یزیکی،ف یتموقع

 و یبند دسته یرگونه به شرح ز  پنج یبررس یندر ا رو این از ؛سطح قرار ندارند یکدر  یاجتماع

 اند. شده شناسایی

 ؛آباد( عباس جمال، یدس آباد، یاقوت برق، ةادار پشت نمونه ی)برا یمحالت بحران (الف

 ،گاز نیک یکپ ی،غرب آباد عبدل ،سورکان بهزیستی، نمونه برایشده ) مناطق ادغام (ب

 (؛(یفالحت )جوزق

( ی)گرشاسبآباد  یهاد شرقی،آباد  عبدل نمونه برایمتعارف ) ومتوسط  های یهحاش (پ

 ؛(آباد ینام هدایت

 جنب رودخانهکنار  آباد، یل جاده، آباد، یمحک ،آباد فانوس نمونه برایخاص ) یطشرا (ت

 ؛(فجر شهر
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 اسحاق، سید پشت یانتها آباد، یعل نمونه برای) یریگ ظهور و شکل درحال های همحل ث(

 .(یهاله یی،شو یقال یی،شو ماسه

 

 
 شهر ساوه یرسمیرغ یها نتگاهانواع سکو یشناس. گونه1 شکل

 

 یشهر یرسم یها مهاجران با سازمان یباز نظریةدر قالب  پژوهش ای ینهمدل زم ةارائ

 یها سکونتگاه های حاشیه و مهاجران و ساکنان محله های بندی تجربه به جمعبا توجه 

متولی ی ها سازمانمدیریت شهری و  های رسمی یاستسبرای مواجهه با  ریز ندیفرا یررسمی،غ

و ادغام در  محله شدن شناخته یترسم عنوان مهاجر تا به از بدو ورود به رسان شهری و خدمات

 صورت گرفته است: یشهر ی تفصیلی و جامعها طرحی ها محدوده

 

 

 

 

 

 

 

 مکان ترین بهینه جامع ارزیابی
 (محله تولد) اولیه اسکان برای

 بخشیدنرسمیت برای تالش و انسجام 
 هابازی از انواعی با

 های زیرساخت و خدمات تقاضای
 شهری

 طرح محدودۀ به ورود و رسمیت
 جامع
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 گیری یجهبحث و نت

دلیل  براساس نظر متفکرانی مانند کاستلز شهر مغناطیس کشورها و مناطق پیرامونی است که به

در شهر یا  ینی. رشد شهرنشکند یمها و منابع در خود، افراد را جذب و جلب کز فرصتتمر

شهر و ادغام  یفتعر ییر، تغیتجمع یعیمهاجرت، رشد طب ینداز چهار فرا یتابعکشور 

و  یشافزا بنابراین رشد شهری تنها ناشی از ؛است یدجد یشهرها یسو تأس یاقمار یروستاها

نیز مربوط مهاجرت  به عوامل گوناگونی چون، بلکه ها نیستتغییر نرخ جمعیت خود شهر

و دافعه  /الگوی متعارف جاذبهبر  ، عالوهی بزرگ و صنعتی. علل مهاجرت به شهرهااست

کمبود کار  گسترش خدمات،در شهرها،  یرشد اشتغال صنعت به ویژه الگوی نامتوازن توسعه، به

بهتر  یندةبه آ ید، امیتمزد باال بر کشاورزبا دس یدادن مشاغل صنعت یح، ترجمضیغة معیشتو 

و تغییرات شهر و روستا  و مواهب توسعه میان نامناسب امکانات یعخود و فرزندان و توز یبرا

شهر در این  .ها پذیرفته است یهحاش. ساوه شهری است که تأثیر فراوانی از استاقلیمی وابسته 

 ی واقتصاد یها است. جاذبه بوده مواجه را یشتابان ینیرشد شهرنشبا گذشته  ةده چهارطول 

با . استتمایل به مهاجرت به این شهر بوده  یاصل یلشهر دل ینفراوان در ا یشغل یها فرصت

 یها گذشته در خود شهرستان و استان یها سال یمیاقل ییراتو تغ یتوجه به مسائل اقتصاد

تا  هستیم شهر یندر ا مییررسغ یها سکونتگاهچشمگیر همدان شاهد رشد  ویژه به ،جوار هم

و  یفیتوص یکردیرا با چالش مواجه کرده است. پژوهش حاضر با رو یشهر یریتکه مد آنجا

سکونت در  یندفرا یشهر ساوه و با هدف بررس ینینش یهرشد حاش ةبا توجه به تجرب یریتفس

 یه،لتا استقرار او کنند یکه مهاجران مبدأ خود را ترک م یاز زمان یمناطق فرودست شهر

که در  یتا زمان تینهادرو  یشهر یریتمد یرسم های یاستبا س یانطباق و باز یهاسازوکار

 و اجرا شد. یطراح شوند یشناخته م یتشهر مقصد به رسم

نشین در  یهحاش یتو جمع ها همحل یرشاهد رشد چشمگ ،دهه گذشتهی چند شهر ساوه ط

 یدهمحله رس 20به سه دهه  یط مییررسسکونتگاه غ ةمحل پنج که یطور هب ؛بوده است خود

 یها در کنار مشابهت یررسمیهر سکونتگاه غپژوهشگران،  یدانیمطالعات مبراساس است. 

استقرار  یتن و موقعاغالب مهاجر یمنشأ اجتماع یری،گ به زمان شکل با توجه ی،و شکل یذات

 پژوهش ینا ای ینهعنوان مدل زم که به رندیگ یمرحله قرار م چهاراز  یکی، در یشهر ةدر پهن
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 20 یترسم یر، رشد و قرارگرفتن در مسیریگ گفت ساختار شکل توان یاند. درواقع م شده بیان

 های یژگیحال هرکدام و یندر ع یول ،است یکدیگرمانند  یاز ابعاد حلة حاشیهم

از  مراحلطیفی از در  یشترب یاها با توجه به قدمت کمتر  از آن یتعداد .دارد یزن یفرد منحصربه

از  یکیدر ها  ین محلهاز ا یکهر، گفت توان یتر م ساده یان. به بدارندقرار  تا طرد و انزواادغام 

 یی)با ابزارها یانسجام اجتماع یری محله وگ ورود مهاجران، شکل ة زیر قرار دارند:مرحل چهار

 یها ساختیرخدمات و زو سایر  ها انشعابپیگیری و دریافت (، یمانند ساخت امکان مذهب

ها و  سازمان از سوی ینسب یاشدن کامل  یشدن و رسم شناخته یترسم به تینهادرو  یشهر

آمده پنج  دست بهی ها دادههمچنین پژوهشگران با استفاده از  .و جذب و ادغام یشهر ینهادها

 یفبراساس شناخت و توص یشناس گونه این. های حاشیة شهر ارائه کردند شناسی از محله گونه

از پنج  یکیشهر ساوه در  ی غیررسمیها سکونتگاهحاشیه و  های همة محله پژوهش یداناز م

 یدارا یو نواح یبحران های هو محل متعارف یطشرا یشده، دارا گونه )در حال ظهور، ادغام

ی کالبدی و اجتماعی ها شاخصبا توجه به شرایط متفاوت و  .گیرند یمقرار  خاص( یطشرا

 .ها درنظر بگیرد ت شهری نیز نباید راهکاری یکسان برای همه محلهها، مدیری متمایز این محله

ینان نش یهحاشدر شهر ساوه،  ها یباز یةنظر همچنین براساس چارچوب نظری منتخب و 

ها با  . آنشوند یممتوسل  ها روشها و  یکتکنبرای بقا و تثبیت محلة خود به انواعی از 

 یها العمل عمل و عکس . در این میان،کنند یم یباز یشهر یریتمد یرسم های یاستس

 یاناما پا شود، یم یبعد ةدر هر مرحله و ورود به مرحل روییشموجب پ یکدیگر با یگرانباز

شهر وارد  یاصل ةدر بدن ها همحل همةشهر است.  یلیطرح جامع و تفص ةقصه ادغام در محدود

انتظار  فهرستدر  آباد ة یلادآباد و ج فعالً تنها فانوس و ی وارد خواهند شدزود بهیا شده 

اگرچه  اند. نشدهکامالً ادغام  زاده سید اسحاق امام پشت شویی، یی و ماسهشو یقالو البته هستند 

ها در همة  یهحاشنکتة مهم این است که همة  کنند. یم یافتدر یخدمات محدود شهر نیزها  آن

. دست خواهند یافت یشهردر متن به جذب  یتدرنهاشهرهای ایران و از جمله ساوه، 

 های یاستکالن س یطو شرا یرانمد یاجتماع یشناس و روان یناننش یهفرهنگ حاش شناخت خرده

 های یباز نظریةبه درک  تواند یکمتر از اقشار فرودست م یا یشترب یتبر حما یدولت مبن

 کمک کند. یگرهر شهر مفروض د یادر ساوه  یشهر های یاستبا س ها یهحاش
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یری حاشیه و گ شکلیند در فرا یگران شهریباز یها العمل رها و عکسرفتا ییشناسا

 توان یها م جهت ارزشمند است که با درنظرگرفتن آن یناز ا ی غیررسمیها سکونتگاه

های دیروز، امروز  یهحاشتوجه به این تجربه که همة  کرد )با دوینتی ا تازه های شهری یاستس

ورود مهاجران  از ابتدای« شناسیرسمیتبه»ید با اند( با شدهجزء بدنة اصلی همة شهرها 

 ینیتوانند با ابزارها و قوانب یشهر یرانمدیری اولیة گ شکلو  یرمهاجرپذ یبه شهرها ییروستا

 .ی، مدیریت و بازآفرینی کنندده ها را در همان بدو ورود سازمان آن ،که در دست دارند
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 منابع
 و  ییو روستا ینظام شهر یلو تحل یبررس ینرزمس یشآما ،(1399) یاستان مرکز یاستاندار

 .یزیر معاونت برنامه :اراک، یاستان مرکز یریعشا

 یو فرهنگ یشرکت نشر علم :تهران، مسالک و ممالک(، 1311ابواسحاق ) یمابراه ی،اصطخر. 

 ،یبه سفارش دفتر سازمان بهداشت جهان :تهران، شهر سالم( ۀ)پروژ ساوه ،(1391)یتی گ اعتماد 

 .یراندر ا

 پردیس دانش :تهرانیران، در ا دستان ی: جنبش تهیابانیخ های یاستس، (1381آصف ) یات،ب. 

 اطالعات  ةمجل، «در تهران ینینششتابان و ناهمگون، آلونک ینیشهرنش» ،(1322) یز، پرویرانپ

 .01-01: 12 ، شماریاقتصاد-یاسیس

 شهرهفت مةفصلنا، «زاهدان یرآبادد ش: موریررسمیسکان غاهم درباب  باز»(، 1391) یزپرو یران،پ ،

 .21-1 :9ة شمار

 اسکان و نشینی یهحاش در انقالب، از قبل شهری نشینی یهحاش پدیدۀ(، 1392) یعل یوسفی،حاج 

 .یبخش و توان یستیتهران: انتشارات دانشگاه علوم بهز، غیررسمی

 ه و شهرسازیوزارت را ،(1392) یررسمیاسکان غ یدهسامان و یتوانمندساز یمل سند 

 نوسازی و بهسازی راهبردی ملی سند، (1383) یشهر یعمران و بهساز یتخصص شرکت مادر 

 .وزارت مسکن :، تهرانشهری ناکارآمد و فرسوده یها بافت

 یو معمار یشهرساز یعال یشورا :، تهرانی جامع شهریها طرح (،1399)جامع شهر ساوه  طرح 

 .یرانا

 شهرداری ساوه :، ساوهی تفصیلی شهر ساوهها رحط (،1381) شهر ساوه یلیتفص طرح. 

 و  یستی، تهران: دانشگاه علوم بهزیختهاسکان خودانگ های یژگیو یبازنگر ،(1392، مظفر )یصراف

 .یبخش توان

 11-0 :9شمارة  شهر،هفت ةفصلنام، «ینیتا متن شهرنش نشینی یهاز حاش»(، 1391) ، مظفریصراف. 

 یریگ شکل یامدهایبر علل و پ یلیتحل» (،1381)ه محمدامینی علیزاده اقدم، محمدباقر و حمید 

فصلنامة مطالعات و تحقیقات اجتماعی در  ،«ینبر شهر خم یژهبا نگرش و یننشیهمناطق حاش

 .132-121 :2شمارة  ایران،

  از مهاجرت در یتمندیو رضا یاجتماع یةسرما ةرابط» (،1381)محمودیان، حسین و سعید مقدس 
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 .291-223 :1، شمارة فصلنامة مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، «نتاشهرستان بهارس
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