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چکیده
هدفاينمقالهبررسيشکلگیریوروندتحولمحلهخاکسفیدبهمثابه بازارغیررسميزمینو

تحلیلحقبهشهردرمحلههایفرودستشهریاست.اينبازارهايکيازمنابع

مسکنوهمچنین 
هایکمدرآمددربسیاریازنقاطشهریبزرگ


تأمینمسکنودسترسيبهخدماتبرایگروه
رايج
هایفرودستشهرینامبردهميشودکه


باعنوانمحله
کشورهایتوسعهيابندهاستواکنونازآنها

تحت تأثیر توأمان شهری شدن فقر (فقر شهری) و سیاستهای ناکارآمد توسعه شهری شکل
هاناشيازآنهاکیفیتنازلواحدهایمسکونيازيکسووکمبوديا


يابياينمحله

ساخت
ميگیرند.

نامطلوب بودن سطح خدمات شهری موجود است و از سوی ديگر وضعیت مبهم حقوقي مالکیت
ومانعازسرمايهگذاریورونق

زمینوواحدهایمسکونيکهگاهيمتأثرازتصرفعدوانياست 
هانیزبامشکلمواجهميشود.تداوم


ودرنتیجهبهسازیکالبدیساختمان
نمحلهها

اقتصادیدراي
اين وضعیت هم به درهمريختگي کالبدی و گسست آن از کل شهر و موضوع بافتهای فرسوده
شود.خاکسفیددرسهدههگذشتهشکلهایگوناگونياز


شهریبرایتخريبونوسازیشهریمي
بازارغیررسميزمینومسکنراتجربهکردهاستکه ازتصرفعدوانياراضيوقفيودولتيآغاز
شدوتفکیکواحدهایمسکونيموجودواستفادهمشترکازخدماتشهری وتوسعهعمودیبه
واپسینتحوالتآنمحسوبميشود .

شکلپشتبامسازیازجمله

کلید واژگان:اراضيوقفي،بازارهایغیررسميزمینومسکن،تصرفعدوانيزمینشهری،تهران،
محلههایفرودستشهری .
خاکسفید،شهر،فقرشهری ،

استاديارگروهعلوماجتماعيدانشگاهآزاداسالميتهرانمرکز

meh.Javaheripour@iauctb.ac.ir
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مقدمه
فقرشهریياشهریشدنفقرپیامدرشدجمعیتشهریوکاهشدرآمد ملياستکه
بازتاب کالبدی آن در اسکان غیررسمي يا محلههای فرودست شهری انعکاس مييابد .در
حافظه تاريخي  توسعه شهری تهران اولین بازتاب فقر شهری به نیمه نخست دهه 1340
خانههایجنوبشهرتهراناست.
کورهپز 
کههمراهباشکلگیریگودهایاطراف 

بازميگردد

شد.وليهمهجنبههایفقر


خاستگاهآننیزمهاجرتناشيازاصالحاتارضيپنداشتهمي
هاييمانندنازیآباد،


هرنبود.بلکهتوسعهمحله
شهریمحدودبهگودهایمتروکجنوبش
ياخچي آبادياخزانهمتأثرازاستقرارصنايعتولیدیبودکهدراينقسمتازشهرتأسیس

شده بودند (انبارهای متعدد و صنايع چیتسازی ،روغن نباتي ،تعمیرگاه شرکت واحد،
کشتارگاه و فرودگاه قلعه مرغي) .نزديکي اين محلهها به بنگاههای اقتصادی و همچنین
مرکزشهرموجبجذبجمعیتبهاينمنطقهشدهبود .
وقوعانقالب  1357تأثیریبسزابرروندتوسعهشهریوبازارزمینشهریگذاشت.
کمرنگ شده بود که
امنیت مالکیت خصوصي در سايه مصادره اموال وابستگان پهلوی  
برخاستهازنگرشيبهتوسعهبراساسعدالتتوزيعيوبازتوزيع ثروتبود.باوقوعجنگ
نیز شروع مهاجرت جنگزدگان و ضرورت اسکان آنها اين وضعیت را تشديد کرده بود و
تصرفعدوانياراضيداخلشهرياپیرامونآنمحدودبهچندمکاننبود.درنتیجهشناخت
سیر شکلگیری محله خاک سفید را نميتوان به جريانهای مهاجرتي اواخر دهه پنجاه،
ئتامنایبنیادمسکندر
محلهغربتياجزيرهازيکسووازسویديگربهبیانیهرئیسهی 

اوايلسال1358محدودساخت .
شايدبتوانبااقتباسازلوفبور گفت :خاک سفیدمکانتالقيتاريخ،فضاوزندگي
روزمره است .اراضي اين محدوده عمدتاً در اختیار نوادگان قاجار بود که پس از حکومت
پهلوی بخشهايي در اختیار نخبگان حاکم آن قرار ميگیرد .بخشهايي از اين اراضي در
مالکیتخصوصيوياوقفشدهبودندوپسازسال 1357نیز برخياوقاتازآنها باعنوان

نامبردهمي شدند.فضایکالبدیخاکسفیددرقالباراضيمواتيابه

مجهولالمالک

کلي
آيدويابهدستمهاجراناولیهبهشکلبازارغیررسميزمیندرميآيد؛


تملکدولتدرمي
طلبانهای که ناظر بر کنش اجتماعي توده مردم و گروههای


عدالت
تحت تأثیر شعارهای 
کم درآمدبرایبهدستآوردنغنائمناشيازانقالب.اگرزندگيروزمرهرااينگونهتعبیر

يشوند»وآنراناشيازقواعدناظربرکنشمتقابل
کنیم«جايياستکهآرزوهابرآوردهم 
بازپسگیریآناست،تالقيامرتاريخيو

اجتماعيبدانیمکهدرپيحقبهيغمارفتهويا
تحققميپیوندد.اگرازديدگاهلوفبور «زندگي روزمرهجايي

زندگيروزمرهدر متنشهر
است که هم انقالب بايد در آن سطح واقع شود و هم بايد خودش متحول شود؛ به نظر
لوفبور نبايد منتظرانقالبماند»(اطهاری .)1390،برخالفديدگاهلوفبور حقبهشهردر
پس از سال  1357با ناديده گرفتن مالکیت خصوصي ،سودای عدالت توزيعي و در متن
انقالبشکلگرفت .
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گیریتاريخيواسنادیدارد.درابتداسعيميشودکهمفهوم

ازاينرواينبررسي  
سمت
محله هایفرودستوفقرشهریبازخوانيشود.سپسبهسیرتحولمالکیتاراضيدردوره

ميشود.در
قبلازسال 1357دردودورهقاجاروپهلوی(درمحدودهمطالعاتي)پرداخته  
واپسینتحلیلکوششميشودکهمحلهخاک سفیدرابهمثابهبخشيازبازارغیررسمي

زمینومسکنبازشناسيکند.نامپیشیناينمحدودهدرسندثبتيمورخسال 1313با
نمره پالک  93و همچنین نقشه تفکیکي « 1322سفید خاک» است .در اين سند و به
همینتاريخمالکیتاينمحدودهازخانمشمسالملوکاماميبهمیرزامحمدرفیعيمنتقل
شودکهاينخودسرآغازنقلوانتقاالتحقوقيآندردهههایبعداست .


مي


محله فرودست شهری
جوييهایناشياز
ناپذيراستوعواملاقتصادیمانندصرفه 


روندتوسعهشهرنشینيبرگشت
تمرکزفعالیتهایاقتصادی،سرريزومازادنیرویکارنقاطروستاييبهدلیلمکانیزاسیون،

اقتصاد بيوزن و بيمکان مبتني بر فناوریهای جديد اطالعات و ارتباطات و دانشپايه
شهرها را تبديل به موتور توسعه اقتصادی کشورها کرده است .اين ظرفیتهای جديد
تواندزمینهگسترشعدالتاجتماعيدرشهروبهرهمندیگروهبیشتریراازخدمات


مي
پايهوهمچنینبرترفراهمآورد؛بنابراينتوسعهشهریپايداردرمتأثرازدوخصیصهمهم
است :نخست برخورداری از اقتصاد شهری مولد و جاذب سرمايه و دوم مبتني بر عدالت
اجتماعيورفعتبعیضازگروههایکمدرآمد.ولياکنونفقردرنقاطشهریبهويژهدر

کشورهایتوسعهيابنده باآهنگ سريعتری نسبت بانقاطروستايي درحالافزايشاست.

1
حدوديکمیلیاردنفردرمحلههایفرودستشهری ساکنهستندکهوضعیتعموميآنها

تراکمافرادياخانواردرواحدمسکوني،آلودگيهایمحیطي،عدمدسترسيبهخدماتپايه

شهریاست.ايناصطالحداللتبرتماميسکونتگاههاييداردکهوضعیتمسکننامناسبو

کمبودخدماتشهریمواجههستندودربرخيمواردفاقدمجوزقانونيبرایتملکزمینو
واحدمسکونيهستند .
بر اساس تعريف برنامهْ توسعه هزاره اصطالح محلههای فرودست شهری بر طیف
گستردهای از سکونتگاههای گروههای کمدرآمد با وضعیت نامناسب زندگي داللت دارد.

عامترين  تعريف اين اصطالح داللت بر مناطق پرجمعیت شهری دارد که مشخصه آنها

واحدهای مسکوني پايینتر از حد استاندارد و فاقد بهرهمندی از خدمات کافي است .اين
تعريفبرويژگي هاييازقبیلتراکمزيادجمعیت،مسکنغیراستانداردونامتعارف(ازحیث

ساختار و برخورداری از خدمات) و درهمريختگي کالبدی و فالکت ناشي از فقر و عدم
دارد.دومعیارنخستکالبدیوفضاييهستنددرحاليکهسوميجنبه

خدماترسانيتأکید

1

urban slums
(خودانگیخته)( Illegal ،غیرقانوني)(Unauthorized،بدونمجوز)،

بااصطالحاتيازقبیلSpontaneous

(حاشیهای)و( Informalغیررسمي)نیزنامیدهشدهاست.

(Irregularنابسامان)Marginal،
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اجتماعي -اقتصادی و رفتاری دارد .واحدهای مسکوني چنین محلهها و سکونتگاههايي از
ترراشاملميشودودرآنهادسترسيبه


هایبادوام

تهتاسازه
سرپناههایسادهوموقتيگرف

زيرساختهاوخدماتپايهمحدودوياباکیفیتبسیارنازلاست .

شدهاند ولي بهتدريج ساکنان اصلي
محلههايي که زماني پررونق و مطلوب تلقي مي 

محلههاييکهدرآنها
اندنیززيرپوششايناصطالحقرارميگیرند  .


خودراازدستداده
کیفیت خانههای قديمي تنزل پیدا کرده و به طور متداول هر واحد مسکوني بهتدريج
هاييبافتهای


هایچنینمحله

درآمداجارهدادهشدهاست.نمونه

هایکم

تفکیکوبهگروه
فرسوده مرکز شهرها هستند .ولي در بیشتر موارد اين محلهها از ابتدا فرسوده ساخته
ميشوند و به تدريج موفق به استفاده از خدمات شهری به شکل رسمي و غیررسمي

ميشوند .در عین حال اين اصطالح به سکونتگاههای غیررسمي گسترده (از جمله

هایغیرقانوني)نیزاطالقميشودکهدرشهرهایکشورهای


هایعدوانيوتفکیک

تصرف
درحالتوسعه به سرعت به نماد فقر شهری تبديل ميشوند .کیفیت واحد مسکوني اين

هایابتداييوسادهتاسازههایبادوامرادر


هانیزمتنوعاستوطیفيازسرپناه

سکونتگاه
برمي گیرد ،ضمن آنکه دسترسي به آب آشامیدني ،دفع فاضالب و ساير خدمات و

سیاستهایناکارآمداقتصادیومسکن موجببه

زيرساختهایپايهمعموالًمحدوداست .

حاشیه رانده شدن ساکنان اين محلهها و ايجاد محیطي فقرزده و مستعد آسیبهای
اجتماعيميشود(هبیتات.)8-9:2003،2



فقر شهری یا شهری شدن فقر
رشدطبیعيجمعیتشهرهاوجذبسرريزنیرویکارنقاطروستاييدوعامليهستندکه
یرادرشهرهاافزايشدادهاند.شهرهابرایپاسخگوييبه

تقاضابرایمسکنوخدماتشهر
فرصتهای

اين تقاضای روزافزون بايد بتوانند از حیث اقتصادی جاذب سرمايه و افزايش 
شغليباشندتاازاينرهگذرسطحدرآمدومصرفگروههایگوناگوناجتماعيراوبهبیان

ديگرتقاضایمؤثررابهويژهبرایگروههایکمدرآمدترافزايشدهند .عدمتوجهبهنقش

شهرهابهعنوانمحرکتوسعهاقتصادیواجتماعيوبهشکلمشخصبهاقتصادشهریدر
سووسیاستهایناکارآمدتوسعهشهریبرای


زمینهجذبسرمايهوايجاداشتغالازيک
هایکمدرآمدموجبشکافبینعرضهوتقاضا

تأمینمسکنوخدماتدرتوانمالي گروه
هایکمدرآمدافزودهاست .

شدهاستوبرآسیبپذيریگروه

گروههای درآمدی محدود
فقر پديدهای چندوجهي است که فقط به سطوح پايین  
نميشود.درگزارشتوسعهجهانيسال 2001بهچهارمشخصهفقردرآمدی،فقربهداشت

وآموزش،ناامني فردی ونحوهسکونتومحرومیت ازحقوقشهروندی يا شهروندزدايي
(بانکجهاني )2001،3
UN-Habitat
World Bank

2
3
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محرومیتهای چندگانه گروههای کمدرآمد را ميتوان چنین برشمرد :دسترسي

همچنین 
محدودبهفرصتهایشغلي ودرآمدی،مسکنوخدماتنامناسب،محیط غیربهداشتي و

خشونتآمیز ،کمبوديا نبودسازوکارهای حمايت اجتماعي و دسترسي محدودبهامکانات

ایازمشخصههانیست،بلکه


فقطمجموعه
بهداشتي وآموزشي.بهاين ترتیب فقرشهری 
محسوبميشود .

آسیبپذيریودرمعرضمخاطرهبودننیز

وضعیتپويای

تصوير:1الگویفقرشهری

منبع:پیشین 128 :


ازجنبهآسیبپذيری(مفهومپويای درمعرضمخاطرهسقوطبه

تحلیل فقرشهری 
فقر)ميتواندمفید باشدکهارتباطنزديکي نیز بامالکیت دارايي دارد.هرچهمیزان دارايي

داراييهایافرادبیشتر

پذيرميشوندوهرچهزوالتدريجي 


باشدکمترآسیب
افرادبیشتر 
هاراميتوانبهاين شرحنامبرد:


دارايي
افزودهميشود .اين 

باشدبرمیزان ناامني آنهانیز 
کار ،سرمايه انساني :سالمتي ،آموزش و مهارت و توانای برای کار کردن ،داراييها مولد
بهمثابهمهمترين)،مناسباتبین اعضای خانواروسرمايه اجتماعي (بانکجهاني،

(مسکن
 .)127:1999
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اقتصاد و توسعه شهری در ایران
ميگذاردودر
نرخرشدجمعیت شهری وتعدادشهرهاپسازدهه 1365روبهافزايش  
درآمدسرانهرخميدهد .درآمدسرانه

کنارآنپديدهایديگری بهنامکاهشروبهافزايش 

نمييابدبلکهاز 8847به 6386هزارريال کاهش
کشوردردوره 55تا 85نهتنهاافزايش  
مييابد .به بیان ديگر جمعیت شهری کشور دو برابر ميشود ولي درامد سرانه حدود 20

درصدکاهشمييابد .

قیمتهای ثابت) و روند افزاينده تعداد شهرها

بررسي وضعیت تولید ناخالص داخلي (
تواندتصويریکالنازوضعیتفقرشهریترسیمکند.بنابردادههایبانکمرکزیايران


مي
تهایجاریروبهافزايشبودهواز
مقداردرآمدمليکشوردرطيسهدههبرحسبقیم 
 4167در سال  1355به  2029186میلیارد ريال در سال  1385افزايش يافته و سیر
صعودی عامل تورم هم قابل مشاهده است .ولي اين نماگر به قیمت ثابت در دوره مورد
بررسي حدود  50درصد رشد نشان ميدهد .بهرغم اين رشد مقدار درآمد سرانه به
مت های ثابت هنوز به ابتدای دوره نزديک نشده است .به نحوی که درآمد سرانه به
قی 
قیمتهای ثابت از  8847هزار ريال در سال  1355به  6386هزار ريال در سال 1385

کاهشيافتهاست .

درآمدمليودرآمدسرانهکشوربهقیمتهایجاریوثابتسال(1376سالپايه) 

جدول:1
سال

1355

1365

1375

1385

قیمتهای

درآمدمليکشوربه
جاری-میلیاردريال

4167

12147

206950

2029186

قیمتهای

درآمدمليکشوربه
ثابتسال-1376میلیارد 298227
ريال

151510

246865

450179

جمعیتدرکل کشور -هزار
نفر

33709

49445

60055

70496

قیمتهای

درآمدسرانهبه
ثابتسال-1376هزارريال

8847

3064

4111

6386

منبع:بانکمرکزیايران1388،


بنابراينرشددرآمدمليبهقیمتثابتبهدلیلرشدجمعیتدردهههای 55تا75

خودراازدستمي دهد.ازسویديگررشددرآمدمليدرسال1385

75تاحدودیتأثیر
و پس از آن متأثر از افزايش بهای نفت در بازارهای جهاني است و نه ناشي از رونق
فعالیتهای اقتصادی .دو عامل مقدار هزينه خانوارهای شهری و شاخص قیمت کاالها

مي تواندبهتدقیقوضعیتتوزيعمنابعکمککند.بنابرگزارشهزينهودرآمدخانوارهای
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شهری(مرکزآمارايران)متوسطکلهزينهخالصساالنهيکخانوارشهری 94214هزار
هزارتومان)بودهاست.اينارقامبرایسالهای 85و 86نیزبهترتیب

ريال(ماهانه 785
شدهکهنشاندهندهسیرصعودیهزينهخانواراست .


هزارريالمحاسبه
67286و81289
نميگیرد.
درسریهایزماني کهسالپايه آن1383استروندافزايش فقرچهرهمتفاوتي  

بنا برمحاسبه بانکمرکزی ايران سرانهدرآمدملي به قیمتهایثابتسال 83درسال
1355بهحداکثر(37362.9هزارريال)وازآنپستاسال1367بهکمترينحددرچهل
ميرسد .دوره  86تا  90بیشترين روند افزايش درآمد سرانه است که بین
سال گذشته  
 25081.7تا 26484.0هزارريال درنوساناست.ولي سال 91وباکاهشقیمت نفتو
برابرميشود؛

ميرسدکهتقريباًباسال1353
رکوداقتصادیبهحدود21690.1هزارريال 
بنابراين هر چند از سال  1370تا سال  1390درآمد سرانه افزايش داشته است ولي به
موازاتآنجمعیتکلکشورنیزافزايشيافتهاستوسهمجمعیتشهریازکلکشوربه
روميتوان

يافتهاند.ازهمین
درصدميرسدکهدر 1331شهرکوچکوبزرگسکونت 

70
گفتفقرچهرهشهریبهخودگرفتهاست .
هرچندمحاسبههزينهخانوارهایشهریوروستاييازسویمرکزباهدفتعیین
هایملياستوليميتواندتصويری

خطفقرصورتنميگیردوکاربردآنبیشتردرح 
ساب

کليازوضعیتاقتصادی وسطحرفاهخانوارهارانشاندهد.متوسطکلهزينهخانوارهادر
بیندهکهایهزينههفتموهشتماست،بهبیانديگرحدود 70درصدنمونه

سال 1386
ترازمتوسطهزينهکلقرارميگیردونشانازعمیقشدن


ایپايین

موردبررسيدرآستانه
شکافبینگروههایهزينهاست .


:درآمدسرانهبهقیمتهایثابتسال 1383

نمودار1
40000
35000
30000
25000

20000
15000
10000
5000
0

منبع:بانکمرکزیجمهوریاسالميايران1393 ،


میزان تورم نیز عامل ديگری است که هم بر میزان مصرف و رفاه خانوارها تأثیر
ميگذارد و هم ميتوان تأثیرات آن را بر روند تغییرات میانگین کل هزينه خانوار شهری
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توأمميشود.به

مشاهدهکرد.تأثیر اين روندتغییرات درآمدسرانهباروندافزايش تورمنیز 
نحوی که شاخصکلبهای کاالوخدماتمصرفي از 130واحددرسال 1380بهحدود
ميرسد(براساسقیمتپايهسال.)1383
300درصددرسال300درصددرسال 1390
اينافزايشقیمتبرایموادخوراکيازمرز330واحدنیزعبورميکند .
ازسوی ديگر سهمدودهکپايین طي دهههشتادهرچندباتغییرات بسیار اندک
مييابدولي بهمعنای تحولبنیادی درفقرشهری نیست.درنتیجه بیست
کمي افزايش  
مندیازهفتصدمدرآمدهادرآستانهفقرمطلقهستند؛

درصدساکناننقاطشهریباب 
هره
ميتوانندموضوعجمعیت
ميتواننتیجهگرفتکهحدود10میلیوننفرازجمعیتشهری 

محلههایفرودستباشند.ازنیمه دومدهههشتادتاکنوننزديک بهيک صدشهربررسي

شدهاند .جمعیت ساکن در محلههای غیررسمي در  91شهر و  974محله حدود شش

میلیونوچهارصدهزارنفراست(وزارتراهوشهرسازی .)1394،

پیشینه مالکیت اراضی شرق تهران :از قاجار تا پهلوی
فضایکالبدیبرشکلگیریساختار

تاريخدرفضایکالبدیمتبلورميشودودرجایخود

ميگذارد«.اهمیت تحولزندگي اجتماعي اززندگي
سکونتگاهها(شهری)تأثیر  

اجتماعيو 
يشودوتغییرزندگيروزمرهبايددرمسیرتاريخيباشد.محلآمیزشايندو
روزمرهآغازم 
يزند» (اطهاری.)1390،سیرتحوالت
شهراستکهامرخصوصي رابهامرتاريخي پیوند م 
رانميتوان

اقتصادی–اجتماعيشرقتهران(محدودهکنونيمنطقهچهارشهرداریتهران)
ازسیرتحولتاريخيوبازتابکالبدیآنجداگانهبررسيکرد.منطقهایازشهرتهرانکه

صاحبمنصبان قدرت قاجار ،نخبگان سیاسي پهلوی و

در سه دوره در ارتباط با 
يدستان شهریو
بوروکراتهایپسازانقالبدستخوشتحولشد.پسازانقالبنیزته 

يابياسکانغیررسمييامحلههایفرودستشهرینقشمؤثریداشتند.


ساخت
روستاييدر
مجتمعهای مسکوني محدود

اين فقط به سیاست خیاباني و تصرف برخي از واحدها و 
نميشود (بیات ،)1391 ،بلکه به گونهای با غارت زمین شهری هم همراه ميشود .نیل

5
4
)چنینميگويد«:شعار

انتقامجو(اسمیت 1390،؛اسلیتر 2016 ،
اسمیتدرتوصیفشهر 
6
)ميتواندبهراحتياينباشدکهچهافرادیشهرراازدست

نبردشهرانتقامجو(روانشیست

شهرانتقامجوالزماست

شناختدقیقتر

دادندوچهگروهيبايدتاوانآنرابپردازد».برای
نگاهيزادگاهروانشیزميعنيشهرپاريسدراواخرقرننوزدهمداشتهباشیم .
جنبشروانشیزمبهشورشطبقهکارگرفرانسهدردولتناپلئونسومبازميگرددکه

هادراختیارخودداشتندودرواکنشبهآنانتقامجويانجنبشيرا

شهرپاريسرابرایماه
هایعمدهایاز اراضي


گیریشهربود.دردورهقاجاربخش

سازماندادندوهدفآنبازپس
4

Smith
Slater
6
revanchist
5
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انتخابتهرانبهعنوانپايتختدراختیارصاحبمنصبانآنبود.در

شرقتهرانپیشاز 
دوره  1300به بعد و حکومت پهلوی اول و دوم بخشهايي از اين اراضي در اختیار
گروههايي از
شخصیتهای سیاسي اين دوره قرار ميگیرد؛ و با طنین انقالب   1357

روستايیانجنوباستانآذربايجانشرقيوساکنانشرقتهران،اراضيراکهدراختیارافراد
وابستهبهپهلویونوادگانقاجاربود،تصرفکردندودرزمانکوتاهيبهفروشرساندند.به
روايتساکناناولیهمحدودهمحلهخاکسفیداينتقسیماراضيگاهبهصورتچندصد
قالبسنگ انجام ميشد .در آن زمان حق به شهر مفهومي متفاوت از
متری و يا پرتاب  
ديدگاه لوفبور  ،هاروی و نیل اسمیت داشت .معنای آن غارت زمین شهری با حرکت
سازمان يافته روستايیان مستقر در اين منطقه و وابستگان آنها در استانهای دوردست و

محلههاینزديکبهاينمحدودهبود.عدمتوجهبهمالکیتخصوصيکهدر اينسرزمین

ایطوالنيداشت،وقوعانقالبوتغییراتسريعاجتماعيازجملهمصادرهزمینهاو


پیشینه
امالک منصوبان رژيم پهلوی که پیش از سال  1357ايران را ترک کرده بودند و از همه
مجهولالمالک پنداشته ميشدند ،در فرايندی

مهمتر اراضي وقفي که پس از سال  57

درشکلگیری

تدريجپسازدههها

ساختيابياسکانغیررسميوبه 

همزمانو توأماندر 

محلههایفرودستشهرینقشمؤثریداشتند .

از آن زمان که شهر تهران در دوران قاجار به عنوان پايتخت انتخاب شد ،تمامي
محدودهمنطقهچهارشهرداریکنونيخارجازحدوددورهناصریشهرتهرانقرارداشتو
گروههای متمول در فصل
زمینهای اطراف شهر و روستاهای اطراف به عنوان تفرجگاه  

حفاظتشده پارکهای

منطقههای 

تابستان مورد استفاده قرار ميگرفت .افزون بر اين ،
سرخهحصار ،غزال ،تلو و قوچک ،معروفترين مناطق اردوگاهي و شکارگاه دوره

جنگلي 
نالدوله پسر احمد میرزا و
سلطنت قاجار بودهاند .مالک بسیاری از اراضي شرق تهران عی 
نواده فتحعلي شاه بود .تعدادی روستا در اين محدوده وجود داشت که با تهران بهتدريج
وجودداشتهاند.از

هاوزمینهای کشاورزی 

ادغامشدند.دراواخرقاجارودوران پهلوی  
باغ
سال1335بهبعداينمنطقهباحفظنقشتفرجگاهيويیالقيخودتبديلبهمکانيبرای
الدولهباغهایمشهوریبه

استقرارويالهایتابستانيمتمولینبودهاست.درحواليباغعین
آبادوحسینآبادولويزان


باغدرمبارک
فواصليدرجهاتمختلفآنقرارزمانياطرافاين
و...باغهایسرسبزفراوانيوجودداشتکهباگذشتزمانکاربریآنهاتغییرکردواراضي
اطرافکهتماممنطقهراپوششميدادند ،به

.باغهای 
هابهخانهسازیاختصاصيافتند 

آن
مرورتفکیکشدندوازمیانرفتند.عینالدولهتاسال1306خورشیدیدرقیدحیاتبود.
درسالهایپايانيعمرباورشکستگيبزرگيمواجهشد.طلبکارانبسیاریازاموالاورا

وی 
خارجميشود ومالک

بهيغما بردند بهاينترتیب اين باغوعمارتازمالکیت عین الدوله
ميکند.بعداز
جديدی بانام (بصیرالدوله) هروی پیدا کرد .بصیرالدوله عمارترانوسازی  
عمارتوباغمزبوربهفرزندشدکترنصرتاهللهرویرسیدوازویهمبه

مرگمالکجديد
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مييابد .تا اينکه در سال  1376خورشیدی با توافق آخرين مالک باغ،
دخترش انتقال  
شهرداریآنرادراختیارگرفت(شهرداریمنطقه4تهران .)1394،
ازمحلههای

خچهای 
ميتوانتاري 
در محدودهجغرافیايي گستردهپیرامون خاکسفید  
اربابهرمزازبزرگترين

انپارسيافت کهدردهه 1310خورشیدی 
قديمي آنمانندتهر 
ميشودو
يسازد بههمین نامنامیده  
سرمايهداران زرتشتي شهرکي درشمالشرقتهرانم 
آنجااسکانمييابند .

شماربسیاریاززرتشتیاندر
ميشود ،حدود چهل سال قبل منطقهای
محدودهای که اکنون شمیران نو نامیده  

زراعي و موسوم به هفت برادران بوده است .اين منطقه در زمان اصالحات ارضي و
خارجميشودومنصوبانحکومتشروعبه

نخستوزيری علي امیني ازتصرفمالکاناولیه 

احداثويال -باغميکنند.باگذشتزمانمیراث قاجاردراين منطقهبهحکومتپهلوی
ميشود .تا قبل از آن
ميرسد .در کنار اين محدوده محله ديگری است که اوقاف نامیده  

خانههایکميدراين
انقالباراضياينمحلهخارجازمحدودهشهریبودوبههمیندلیل 
بودهکهزمینهارا

زمینهایاوقافآقایعبدالوهابتهراني
محلهوجودداشتند.مالکاصلي 
ساختوساز در اختیار مردم قرار داده بود .ساکنان اولیه محله اوقاف

وقف کرده و برای 
زمینها در اختیار مردم
کارمندان ارتش بودهاند .بعد از انقالب اسالمي ايران بخش ديگر  
قرارگرفت.خانههایمحلهاوقافسندمالکیت نداشتند واهالي محلهاوقافبستهبه

عادی 
متراژ ساختمانهای خود ساالنه مبلغي را به عنوان اجاره به اداره اوقاف شرق تهران
پرداختهاند .اراضي کنوني واقع در محله مجیدآباد نیز متعلق به مالک اولیه آن يعني

م
ي
عدهایازطلبکارانشبهعنوانغرامت
عبدالمجیدمیرزاعینالدولهبودهکهپسازمرگوی 
تصرفميکنند.عمده تحوالتکالبدی منطقهتحتتأثیر مسائلاجتماعي  -اقتصادی وبا

تطبیقبرشرايططبیعيوفیزيکيمنطقهودرنهايتضوابطومقرراتموجودشکلگرفته
است .
در طول سالهای بعد نیز موقعیت منطقه  4بهترين مکان برای استقرار نیروهای
سالهای 1300تا
نظامي برای حفاظتوپشتیباني درشرقتهرانبودهاست.چنانچهطي  
 1330قسمت عمده اراضي تحت تصرف مراکز نظامي و کارخانههای وابسته به آن قرار
گرفت .


خاک سفید و حق به شهر
اگرروندتحولوشکلگیریمحلهخاکسفیدراخارجازچارچوبنظریفقرشهری،بازار

غیررسمي زمین و مسکن و به مثابه يکي از نمادهای محلههای فرودست شهری مورد
بررسيقرارگیرد،چیزیازآنجز«محلهغربت»و«جزيره»بهعنوانکانونبزهکاریباقي
نميماند .گويا تمامي جنبههای اقتصادی – اجتماعي خاک سفید در «جزيره» خالصه

ميشودوباتخريبآنتماميمشکالتاينمحلهبرطرفخواهدشد .
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بتدالکههاييبهنامه

واقعشکلگیریمحلهخاکسفیددردهه1350آغازشدوا

در
جليآباددرآنپديدآمد.موجبزرگهجومجمعیتيبهمحلهنیزبهسالهایاولیهانقالب

بازميگردد وتا قبلازسال 1357نیز خارجازمحدودهقانوني شهرتهرانبودهاست.از

شکلگیریوتاکنونموضوعمالکیتاراضيواقعدرمحدودهخاکسفیديکي
همانابتدای 
ازمشخصههایمهمونیزمشکلعمدهآنبودهاستبهنحویکهبیشترساکناندارایسند

رسميمالکیتعرصهواعیاننیستند .
تاهلل سید هادی خسروشاهي کهعالوهبرمسئولیت کمیتۀ
درابتدای سال 1358آي 
بود،دررسانههااعالم

هیئتامنایبنیادمسکنانقالبرانیزعهدهدار

منطقۀدوازده،رياست
ميکندکهبنیادمسکنانقالباسالميدرسهتاششماهمشکلمسکنراحلخواهدکرد .

«فروردين  59بنیاد مسکنانقالبدراطالعیهای اعالمکرداگرشهرداری تهرانظرفيک
نهای واگذارشدهتوسطبنیاد مسکنپروانۀ ساختمانصادر
ساختوسازدرزمی 

هفتهبرای 
بدونپروانهاقدامبهساختوسازکنند»(توسلي.)1393،درعملحق

يتوانند
نکرد،مردمم 
بهشهربرپايه اين رويکرد بهعدالتتوزيعي تحققيافته بود.تصرفاراضي وقفي فقطبه
نمونهموردی خاکسفید محدودنبود،بلکهدرداخلمحدودهشهرتهراننیز محلهمانند
قرارميگیرد«.سال1358

قیطريهواراضيمواتآنبااحکامدولتيموضوعتصرفعدواني
دفترخانهسازی برای مستضعفین» که وظیفۀ خودراتأمینمسکنبرای محرومانتعريف

«
بخشهایمختلفتپه،سندصادرکرد
کردهبود،رأساًاينتپهراتصرفوتفکیککرد.برای 
ازانقالببخشعمدهای

وآنهارابهافرادیدرازایدريافتپولفروخت»(همان).تاپیش

ازاراضي خاکسفید وپیرامون آنمتعلقبهچندتنازمقاماترژيم پهلوی ووابستگان
دورهقاجاربودهکهپسازانقالبمصادرهشدهاست(باغبختیار درشمالاين محدودهکه
دستمحسوبميشود).

نمونهایازاين
ميگیرد ،
بعدهادراختیاردانشگاهآزاداسالميقرار 
بههمیندلیلدردهه1360بسیاریازاراضيمنطقهبهتصرفغیرقانونيبرخيازساکنان
ميشود .
درميآيد.تصرفعدوانيزمینشهریدرهمیندورانآغاز 

اگردرماههایاولیهپسازسال 1357گهگاهاقدامات هیجاني برایتحققعدالت

توزيعي صورت ميگرفت ،با تدوين قانون اساسي و از جمله بر اساس اصلهای ( 45که
واموال

المالک 


مجهول
بهانضمامواموال 

شدنانفالوثروتهایعمومي 

داللتبردولتي 
نهادنثروتهای

ازغاصبانمستردميشود)و47قانوناساسي(مبنيدراختیار

که
ي 
عموم 
ناشي از ربا ،غصب ،سو استفاده از موقوفات به بیتالمال) راه برای اجرای عدالت توزيعي
هموارتر ميشود .ولي در نظر توده مردم و گروههای کمدرآمد شهری تحقق اين امر در
شد.شعارهایعدالتطلبانهپیروزی مستضعفین بر

تصرفعدواني اراضي شهری تداعي  
مي
پذيرترميکرد .


اتوجیه
تصرفهایعدوانير

مستکبرينجريان
تصويب قانون زمین شهری نخستین بار در سال  1360و سپس در سال ،1366
ميشود:
ميگذارد.دربندنخستاينقانونتصريح 
رسالتجديدیپیشرویبخشدولتي 
«فراهمنمودنزمینهالزمجهتاجرایاصل31ونیلبهاهدافمندرجدراصول43و45
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و47قانوناساسيجمهوریاسالميايرانبرایتأمینمسکنوتأسیساتعموميمواداين
نکتهایکهکمتربهآن
(مرکزپژوهشهایمجلس.)1394،ولي  

يرسد»
قانونبهتصويبم 
قانوناستکهعنوانميشود«:اراضيوقفيبهوقفیت

توجهشدهاست،مادهسهبنددهاين
نوقفثبتشدهودرمراجع ذيصالح ثابتشودکه

خودباقي استولي اگرزمیني بهعنوا
تمامياقسمتيازآنمواتبودهسندوقفزمینمواتابطالودراختیاردولتقرارميگیرد
لکنهرگونهواگذاریاراضيازطرفاوقافياآستانقدسرضویوياسايرمتولیانبايستي
برطبقضوابطشهرسازی ورعايت نظرواقفصورتگیرد» (همان).درنتیجه اراضي وقفي
که موات محسوب شوند در تملک دولت قرار ميگیرد .نبايد از نظر دور داشت که بخش
ایاززمینهایمنطقه4شهرداریتهرانکهمحلهگلشن(خاکسفیدپیشین)کهدر


عمده
محدوده آن واقع است ،پیش و پس از سال  1357موضوع اراضي وقفي بوده است .وقف
رزمینهای اسالمي و خاورمیانه دارد (مداح .)1392 ،اين امر نیز درباره

تاريخ کهني در س
ايراننیزصادقاستتاآنجاکهبرخيازشهرهامانندشهرقدس(روستایقلعهحسنخان
پیشین)درپیرامون تهرانومحلهاوقافواقعدرمنطقهچهارشهرداری تهراننیز چنین
پیشینهایدارد(شهرداری منطقه 4تهران.)1394،توسعهشهریدرشهر مالير برشالوده

شکلگرفتهاند(شمس.)1389،درنتیجه پساز

تفکیک رسمي وغیررسمياراضي وقفي 
سال  1357اراضي وقفي با عنوانهای مجهولالمالک و يا در تملک بخش دولتي موضوع
اسکانغیررسميميشوند .

دردهه 1360بهدلیل جنگموضوعتصرفعدواني اراضي وقفي يا دولتي چندان
مورداعتنانبودوتصورمديريتشهریاينبودکهباپايانجنگمهاجرانبهمبدأمهاجرت
بازميگردند .در اوايل دهه هفتاد موضوع به شکل دقیقتری و با عنوان اسکان غیررسمي

مورد توجه قرار ميگیرد (مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی ايران .)1374 ،ولي اين
سکونتگاههای پیرامون آن مانند اسالمشهر ،قرچک ،نسیم شهر

پديده تقريباً در تهران و 
(اکبرآباد) نسیم شهر (سلطانآباد) ،سرحدات خود را دهه شصت ايجاد و در دهه 1370
ميکند .
تثبیت 
بهرغم تفاوتهای ويژه هر يک از حیث نحوه شکلگیری يا ترکیب اجتماعي فصل

مشترک تمامي آنها در بازار غیررسمي زمین و مسکن است .مطالعات سازمان فضايي و
سیمایشهریتهراناينرونداينگونهتوصیفميکند :


درسالهایبعدازپیروزیانقالباسالميتاپايانجنگتحمیلياز آهنگ

«
رشد تهران کاسته شد ولي کانونهای جمعیتي اطراف تهران توسعه يافتند.
مشکالتناشيازجنگ،تحريمهایاقتصادیوکاهشدرآمدنفتي،باعثرواج

بخشخدماتورکودبخشهایصنعتوکشاورزیشد.اينعواملنقشمهمي

درمهاجرتبهنقاطشهریوبهويژهتهرانشد.مهاجرتبهتهراندرايندوره
وحجمساختوسازدراراضيحدفاصلمحدوده5و25سالهطرحجامعباعث

گسترشسريعشهردرخارجازمحدودهپنجسالهشد.برخيازعواملمؤثربر



محله هایفرودستشهریوحقبهشهر؛موردپژوهيمحلهخاکسفید 175...
 

تحوالتکالبدیشهرتهراندرايندورهواگذاریزمینبود)1:واگذاریزمین
وسطحاکمشرعدرسالها

هایمسکونيوشهرکهات


بهمنظورايجادمجتمع
 61تا  )2 .65واگذاری زمین به منظور ايجاد مجتمعهای مسکوني به وسیله
مینشهریدرفاصلهسالهای)3.65-62واگذاریزمینبرایاحداث

سازمانز
هکتاردرسالهای.71-61بعداز

شهرکهایمصوببامساحتبیشازسي 

پايانجنگتحمیليتاکنوندورهکاهشرشدوگسترششهرتهرانوبالعکس
توسعه مناطق پیراموني آن بوده است .در اين دوره اعمال نظارت و برخورد
قانوني شهرداری تهران با ساختوسازهای غیرمجاز داخل محدوده قانوني و
حريمشهرباعثممانعتدرتوسعهکالبدیوافزايشجمعیتشهرتهرانشد.
البته اين موضوع خود باعث رانده شدن مهاجران به خارج از حريم شهرها و
استقر ارآنهادرنقاطروستاييوشهریپیرامونحريمتهرانشد» (شهرداری
تهران .)1382،


افزون بر اين نکات بايد به سرريز اقتصادی – اجتماعي به پیرامون شهر به دلیل
افزايشقیمتزمین،مسکنوخدماتاشارهکرد.بازارهایغیررسميزمینومسکنتنها
برای مهاجران جذاب نبودند بلکه شمار قابل توجهي از جمعیت پیشین شهر تهران برای
تداومبقایخودبهآنرویآوردند(مرکزمطالعاتوتحقیقاتشهرسازی .)1374،محله
خاک سفید که پس از تخريب محله غربت (جزيره هم از آن نام برده ميشد) در سال
،1379اکنونبخشيازمنطقهچهارشهرداریتهرانودرمحدودهناحیهششآناست.
جزيرهتخريبشدوبرزمینآنپارکيبهنامگلشنتأسیسشدونامکنونياينناحیهنیز
گلشناست.
بنابراينچندعاملدرروندتصاحباراضيمؤثربودهاست.نخستعملکردخودبخش
مصادرههايي است که در سالهای اول انقالب به وجود آمد .دوم نقش

دولتي و جريان 
ازمستضعفانمطرحميشد.

خواهانهایکهدرهمیندورانباعنوانحمايت


عدالت
شعارهای
محسوبميشدکهفاقد

منطقهایدورافتادهازمتنشهراصلي 

درآندورانخاکسفید 
خدماتپايهشهریبود.
همین امر به ساکنان اولیه اجازه ميداد هر گونه تصرفي را در زمینها و در سايه
عارهایروزبهعملآورند.عاملسومدورههشتسالهجنگتحمیلياستکهباسالهای

ش
اولیهانقالبمصادفمي شود.درنتیجهمديريتشهریچندانتمايلينداشتکهدرروند

غیرقانونيوساختوسازهایغیرمجازمداخلهکند.درآندورانخدماتچنداني

تملکهای 

شبکهاتوبوسراني

نميشد.بهگفتهساکناناولیهحتيتاسال1362
همدراينمنطقهارائه 
بهاينمنطقهخدماتارائهنميکرد؛بنابراينموجاولتصاحباراضيتوسطساکناناولیهو

شدهتحققمييابدکهبنابراظهاراتمطلعینابعاداين


هایتصرف

تفکیکغیررسميزمین
يرسید.برخيازاينگروهباتفکیکغیررسميزمین
تصاحبگاهبهچندينخیابانکنونيم 
شدهرافروختندومنطقهراترککردندوشمارینیزهماينکدراينمنطقه


اراضيتصاحب
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ینفوذ راتشکیل
ینفع وذ 
ساکنوشاغلهستندکهبخشيازشبکهاجتماعيگروههایذ 
يدهند .
م

نقشه:1محدودهمنطقهچهارشهرداریتهرانومحلهخاکسفیدياسفیدخاک(گلشن) 














مأخذ:شهرداریمنطقچهار 
خاستگاه جغرافیايي اکثر ساکنان اولیه شهرستان کلیبر در آذربايجان شرقي بوده
است.دردهه 1360همینافرادبرایتثبیتموقعیتخودبهاسکانبستگاندورونزديک
خوداقدامکردند وضمن تفکیکغیررسمياراضيباسندهایدستي(پته)اقدامبهفروش
آن به ساير ساکنان جديد ميکنند .همین افراد بعدها در نهادهای مردمي از جمله
هایوکاالهایعرضهشدهازسویستادبسیجاقتصادی


امنایمساجد،توزيعکاالبرگ

هیئت
نقش مؤثری ايفا ميکنند .در همین دوران به دلیل اينکه اداره ثبت وضعیت اراضي اين
المالکعنوانميکند،برخيازنهادهایوابستهبهدولتمانندبنیاد 15


منطقهرامجهول
خرداد،ستادپیگیریفرمانحضرتامام،طرحتوسعهلويزان،شرکتخانهگستروابستهبه
بنیادمسکنانقالباسالميمالکیتايناراضيدراختیارخودميگیرندکهبنابراظهارات
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درصدمنطقهمي رسد.بهنحویکهبرخيازساکنانباپرداخت

مطلعینمحليبهحدود80
اند.وليتعهدمحضریدادهاندکهدرصورت


مبالغيبهايننهادهاسندموقتدريافتکرده
اعتراضاحتماليمالکرسميايناسنادبياعتبارخواهدبود .

در حال حاضر بنیاد  15خرداد زمینهای تحت مالکیت خود را به افراد متصرف
ایکهازخريداردريافتميکندمبنيبراينکهاگرمالکاصلي


فروشد.همراهبااقرارنامه

مي
درطرحدعویدردادگستریبرندهشدودادگاهمالکیتویرابهرسمیتشناخت،بنیاد
يراکهپرداختهازبینميرود،باافزايش

خردادچیزیراقبولنميکندودرواقعپول

 15
نرخفروشزمینتوسطبنیاد15خرداداستقبالمردمازخريدو تهیهسندمالکیتکاسته
عهنامه)
معاملهملکدرمحدودهبراساسقولنامهای(مباي 

هماکنونهم
شدهاست.ازديربازو 
يشود.مواردقولنامهدستي(برای
کهدربنگاههایمعامالت ملکي تنظیمم 

انجامميشود 

گريز از پرداخت حق داللي) نیز بسیار است .بر اساس گفته ساکنان ،اين رويه مشکل
هایاجارهاینیزبهافرادمورداعتماداجاره

چندانيبرایاهاليايجادنميکند.معموالًخانه

دادهمي شود.چراکهمالکمسکنياملکتجاریسندقابلقبوليبرایاحرازمالکیتخود

کراردکند.فقدانسندمالکیت،زمینهرابرایتفکیک

نداردومتصرفميتواندادعایمال

وساختوافزايشفضاهایجديدمساعدکردهاست .
بهنظرمي رسداکثرساکنانومطلعینمحليباموضوعوضعیتمبهمحقوقياراضي

آشنا هستند و آدرس روشني در اين زمینه در اختیار ميگذارند :پالکهای ثبتي تهران
مجهولالمالک» نامیدهميشود (وظايفهیئتحل

پارسکهدراسنادموجودادارهثبت«
اختالف موضوع ماده  147و  148موضوع ساختمانها که فاقد سند هستند يا در اراضي
دولتيوشهرداریاحداثشدهاند) .

بنابراينموجدومساختيابيوتثبیتنسبيمنطقهخاکسفید باحضورنهادهای

دولتي و ادعای مالکیت آنها شکل ميگیرد .اراضي وسیع واقع در شمال خاک سفید و
نالدين ) که در اختیار دانشگاه امام حسین است و از آن تحت
بزرگراه وفادار (بزرگراه زي 
نامبردهميشودنمونهبارزیازتأثیرموجدوماست.

عنوانپروژهمجتمعمسکونيوليعصر
درطرحبررسيمسائلتوسعهشهریمناطقتهرانبهوضوحبهاينموضوعاشارهميشود

عبارتانداز :

کهازاهممشکالتاينمحدوده

یغیرقانونيزمینپسازانقالبوساختوسازهایغیرقانوني،

تملکها
« )1
ساختوسازهای غیرقانوني و بدون مجوز در

تفکیک و واگذاری زمین )2 ،
مالکیتنهادهاینظامي(کهحدود 17درصداراضيمنطقهچهارشهرداری
برنامهريزیشهری
راشاملميشود)کهمديريتشهرراازحیطهنظارتو 

قانونمند نبودن ساختوسازهای درون مالکیت
يسازد و اساس  
خارج م 
پارهای از ساختوسازهای بدون مجوز و يا با کسب
نظامي )3 ،وجود  
مجوزهای ويژه از شهرداری )4 ،وجود بافتهای ريزدانه و ادامه تفکیک
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واحدهایمسکونيريزدانه درمحالتيمانندخاکسفید» (شهرداریتهران،
)1382


نمونهديگرآنبنابراظهاراتساکنان،محدودهخیابانشهیدحسنمرادیواقعدر
جنوبخاکسفیداستکهدراختیارستاداجراييفرمانحضرتاماماست.ايناطالعاتاز
جهتدرذهنساکنانبهيادماندهاستکههريکبهگونهایدرپيتعیینتکلیفمالکیت

زمینخودباايننهادهاآشناشدهاند .

اکنونبايدبهموجسومشکل گیریمحدودهمطالعاتياشارهکردکهدراينبررسياز

آنتحتعنوانتفکیکغیررسميواحدهایمسکونينامبردهشدهاست .


بازار غیررسمی مسکن :تفکیک واحدهای مسکونی
دهه  1370را ميتوان دوران گسترده شدن ساختوسازها در محدوده دانست .برخي از
سوداگرانمحليباخريدقطعاتتفکیکينسبتاًبزرگ،ايجادمعابرکمعرض(حدوديکمتر)
تبديل به پنج الي شش پسوپیش قواره ميکنند و آنها را با اسناد غیررسمي در اختیار
کهایغیررسميواحدهایتجاریوخدماتينیزگاه
متقاضیانميگذارند.درونهمینتفکی 

ادهروهاايجادشدهاست.اينرونددردهه1370روبهشدتگذاشتههماکنون
باتصرفپی 
کها تامرز 35متروکمترهمرسیدهاست.
نیزادامهدارد.بنابرمشاهداتعینياينتفکی 
شود.بهرغماستفادهازمصالحبادواممانند


وسازهادرطبقهدومنیزمشاهدهمي

اينساخت
يدوام هستند و اکثر ديوارها به صورت تیغه
آجر و تیرآهن ولي از حیث ساخت بسیار ب 
يهای کم مقاومت استفاده ميشود .برخي از
ساخته ميشوند و برای اتصاالت از نبش 
ايرانیتاستفادهميکنند.درنتیجهدر

درآمدنیزبرایپوششسقفازورقههای


هایکم

گروه
برابرهرگونهزلزلهبهشدتآسیبپذيرهستند.همچنین نبايدازنظردورداشتکهبخش

عمدهای از سرمايه اقتصادی ساکنان را شامل ميشود .بهرغم مداخله شهرداری و تخريب

آنها،اينساختوسازهاروبهافزايشگذاشتهاست.مقابلهقهرآمیز نیزباآنبیهودهاست

شبکهحمايتيروابطفامیليدرهنگامدرگیری (کهبیشتردرموردساکنانقديميمحل
صادقاست)وسرعتعملساختوسازهایشبانهشهرداریرادرمقابلانجامگرفتهقرار

ازسویديگرباتوجهبهساختارجوانجمعیتوشکلگیریخانوارهایجديدبه

ميدهد .

ويژهآنبخشازجمعیتکهقدمتسکونتبیشتریدارندبرایتأمینسرپناهخودبیشاز
پیش به بازار غیررسمي تفکیک زمین روی خواهند آورد .به اين نکات در مورد موضوع
تجمیعاراضيبايدتوجهشود .
در اين شکل ميتوان نحوه تفکیک غیررسمي واحدهای مسکوني را مشاهده کرد.
هابهصورتزمینبودهاستکهاکنونکمترميتوانآنرامشاهده


برخيازاينتفکیک
کرد.تقريباًزمینخاليکهمناسبتصرفباشدوجودندارديااينکهشهرداریدراينزمینه
بهشدتواکنشنشانميدهد.روندرايجتفکیکواحدهایمسکونياست.باخريدبرخياز
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باايجادمعابرکمعرضآنهاراتبديل

واحدهایمسکونيکهمساحتبیشازصدمتردارند ،
بهپیشقوارهوپسقوارهميکنند.اينفرايندکمتردريکمرحلهاتفاقافتادهاست.همراه

با جابجايي ساکنان و خريد فروش غیررسمي واحدهای مسکوني ،مالکان جديد بنا بر
نیازهایموجودواحدمسکونيخودراتفکیکميکنند.نحوهاستفادهازخدماتيمانندبرق،

آبوگازنیزبهصورتمشترکانجامميشود.

نمودار:3تفکیکواحدهایمسکونيوايجادمعابر

منبع:مهندسانمشاورعرصه 1387،


درهمريختگي کالبدی که جلب نظر ميکند از همین حیث در قسمتهای مختلف

دهندهتفکیکهایغیررسميزمین


عرضدرمحدودهنشان
محلهشکلگرفتهاست.معابرکم
و واحدهای مسکوني هستند .مشاهدات عیني نشان ميدهد که ميتوان در آينده نزديک
انتظارداشتکهاکثرواحدهایيکطبقهدرهمینوضعیتتبديلبهواحدهایدوطبقه
شوند .باآنکهواحدهایمسکونيدرخاکسفیدعمرچندانيندارندوليازهمانابتدانیزبه
ایفرسودهساختهشدهاندواينوضعیتباتفکیکواحدهایمسکونيوخامتبیشتری


گونه
کندبهنحویکهبرخيازاتاقهافاقدپنجرههستند .

پیدامي
اين وضعیت ساختوساز فقط به واحدهای مسکوني محدود نميشود .برخي از
واحدهایتجارینیزدرکنارهمینواحدهاشکلميگیرند.بهاينترتیبيکاتاقازفضای

فروشيياارائهخدماتاختصاصدادهميشودوواحدمسکونيهمسرپناه


مسکونيبهخرده
استوهممحلاشتغال .

نتیجهگیری
خاک سفید با مها جرت شکل گرفته است ولي نسل دوم اين محله خود را ساکن تهران
یزبان و به بخش خدا آفرين شهرستان
ميداند .بخش قابل توجهي از ساکنان محله آذر 

کلیبر استان آذربايجان شرقي تعلق دارند .ولي بهتدريج از استانهايي مانند مازندران و
لرستان و شهرستانهای سبزوار ،مالير ،اراک به جمعیت آن افزوده شدهاند همبستگي
طايفه اینزدساکنانبهويژهآندستهکهخودرااهلبخشخداآفرينشهرستان
قومي  -
ترکمرنگترشدهاست.


سنيجوان
ولياينخصلتنزدگروههای

کلیبرميدانند،قویاست

بي نظميويانظمغیرهندسيبافتکالبدیمحلهبهطرزآشکاریدرساختبناهامتبلور
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هایپيدرپي


شدهاست.شايدازاينحیث،بافتمحلهدرشهرتهرانيگانهباشد.تفکیک
تنیدهایشدهکهبهآشفتگيدرسامانفضايي
گیریبافتمتراکمودرهم 


بناهاموجبشکل
غیرمجازکماکانساختوسازهایشبانه

بهرغم تخريبپیوستهبناهای 
محلهانجامیدهاست .
ادامهيافتهاست .
خاکسفیدبخشيازنیرویکارنیمهماهروماهرشهرتهرانراتأمینميکند(برای

نمونه کارگران نقاش ساختمان و خدماتي) .در لبه شمالي محله تعداد قابلتوجهي
هایتعمیراتومبیلوفروشقطعاتيدکيوجودداردوبهدلیلارائهخدماتارزانتر

کارگاه
به بقای خود ادامه داده است .سطح خدمات شهری در اين محدوده نازل است و بهرغم
تخريب جزيره و احداث فضای سبز و مجموعه فرهنگي (گلشن) سیمای شهری آن
دستخوشتحولمهمينشدهاست .
هایکمدرآمداينمحلهموضوعبافت


اکنونپسازسهدههتحملوتساهلباگروه
فرسوده شهری و نوسازی است که اين امر میسر نميشود مگر با بیرون راني ساکنان
7
.اکثراينطرحتوصیههایکليبرایتعريضمعابرورفعمشکلنفوذپذيریودر

کنوني
نتیجهتخريبساختمانهایمجاوراينمعابردارند.کوچکبودنقطعاتواحدهایمسکوني

(ريزدانگي) نیزگرايشبهتخريبونوسازیراازديدگاهمديريتشهریتقويتکردهاست.
يازساختمانهانیزدرحريمتأسیساتشهریمانندخطوطانتقالبرققراردارند و

برخ
نداشتنسندمالکیترسميومجوزساختمانيفرايندبیرونراندن ساکنانرابا پرداخت
تسهیلميکند.مديريتشهرینیزبهخوبي

مبلغيدرقبالواحدهایمسکونيموجودآن 
واقفاستکهساکنانکنونيامکانمشارکتاقتصادیدرنوسازیمحلههاييمانندخاک

سفیدراندارندودر نتیجهبیرونراندنآنهاوجايگزين کردن خانوارهايي کهتوانمالي
بیشتریدارندفرجاممداخلهکالبدیخواهدبود.بهنظرميرسدتنهاچارهبهسازیخاک

سفیدبهر سمیتشناختنحقمالکیتآنهانسببهواحدهایمسکونيدراختیارآناناست
وازطريقنهادسازیبر پايه مشارکتاجتماعيو تقويتشوراياریدرمقیاسمحلههابر
میزانسرمايهاجتماعيروبهکاهشآنافزود.تأمینامنیتوحقنگاهداشتمحلسکونت
مهمترين گام برای شروع فرايند بهسازی تدريجي محلههای فرودست شهری و جلب

مشارکتاجتماعياست.محلههایفرودستشهریهمانندخاکسفیدواحدهایمسکوني

ريزدانهای دارند که کیفیت سکونت در آن مطلوب نیست و از خدمات شهری مناسب

برخوردارنیستند،وليآنهابخشيازسرمايهاقتصادیشهرمحسوبميشوندکهمعموالًدر

شودتادستکمسخناز


آمارهایمليازآنهابهعنوانواحدمسکونيمعمولينامبردهمي
بهبودوضعیتشاخصهایکميمسکندرچنددههاخیربهمیانآيد .

ازديدگاهمديريتشهریبهاينمحلهبافتفرسودهميگويندکهواحدهایمسکوني
ريختهای

آن مساحتي کمي دارد و شبکه معابر آن نفوذناپذير است و ظاهر کالبدی درهم
دارد سرانه های خدماتي و فرهنگي آن ناچیز است .واحدهای مسکوني اين محله قدمت
gentrification

7
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چنداني ندارند و از مصالح بادوام ساخته شدهاند که بر حسب اين معیارها فرسوده تلقي
شوند.خاکسفیدازابتداباغفلتمديريتشهریفرسودهبناشدهبودواکنونزمانآن
فتهای
يها یمديريتشهریدردههشصتباطرحبازسازیبا 
گشادهدست 

رسیدهاستکه
فرسودهبازپسگرفتهشود .
محلهخاکسفیدنیزدرچهاردههگذشتهبربسترتصرفعدوانياراضيوقفيشکل
محلهای به نام جزيره در سال 79
گرفت ،به شکل غیررسمي گسترش يافت و با تخريب  
بهرهمندشدند،
تبديلبهمحلهگلشنشد.گروهيازساکناناولیهکهازثمرهتصرفاراضي 
اينمحلهراترککردند.گروهينیزبهدلیلوضعیتمبهمزمینوساختمانباقيماندندو
طبقهاضافهشدهبه

کشده يا 
شماری نیز با مهاجرتواسکان درواحدهایمسکوني تفکی 
پشتباممسکنخودراتأمینکردند .
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