
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 1375 -95گیری فضاهای مسکونی در کرمانشاه شکل

 های غیررسمی(گاهنت)با تأکید بر مسکن مهر و سکو

 
 ***،  گالويژ صادقي  **،  جليل كريمي  *سياوش قلي پور

 1397/10/2تاريخ پذيرش: 1396/12/21 تاريخ دريافت:

  

 چكيده 
 را كرمانشاه شهريِ مسكوني فضاهاي گيريشكل كه كندمي تالش مقاله اين
 بر مبتني پژوهش نظري چارچو . كند بررسي( 1375-1395) دهه دو در

 گردآوري تكنيک و كيفي تحقيق روش. است فضا توليد با  در لفور رايآ

 در كه دهندمي نشان هايافته. است اسناد بررسي و مصاحبه مشاهده، هاداده
 غربي، شمال شرقي، شمال ويژهبه مختلف جهات در شهر دهه دو اين طي

 و جمعيت طبيعي رشد. نداداشته زابرون رشد شرق و غربي جنو 
 ترينمهم از كرمانشاه به استان شهرهاي ساير ساكنان و روستاييان تمهاجر

 فضاي گيريشكل در فرايند سه. هستند دوره اين در شهر رشد داليل
 كه مهر مسكن هايسياست نخست،: است داشته نقش دوره اين مسكوني

                                                 
 gholipoor.sia@gmail.com                (.دانشگاه رازي )نويسنده مسئول يشناسجامعه ياراستاد *

 gmail.com79jkarimi@         شناسي دانشگاه رازي.استاديار جامعه **

 sadeghi.gelare@gmail.com              ي.شناسي دانشگاه رازارشد جامعهكارشناس  ***
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 اين. شد كيهانشهر و دانش آباد،دولت پرديس، هايشهرک رشد سب 

 همچنين ،زدند دامن شهري فضاي گسيختگيازهم و ندگيپراك به هاشهرک
 شهري حيات از عاري ،عمومي فضاي و زيرساختي امكانات كمبود دليل به

 خويش هايخانه در افراد و نگرفته شكل هاآن در ايمحله هويت و هستند
 كرناچي نوكان، دراز،دره غيررسمي هايگاهسكونت رشد دوم،. اندمحبوس

 پويايي از امكانات فقر و هازيرساخت وجود عدم رغمبه كه است پهنده و
 و اقتصادي كاركردهاي سوم،. برخوردارند روزمره زندگي در بيشتري

 شهر داخل هابازارچه با را هاآن تعامل كه جديد مسكوني فضاهاي فراغتي
 رشد سب  غيررسمي هايگاهسكونت همچنين. است ساخته ناپذيراجتنا 

 فضاي كمبود برابر در مقاومت براي تاكتيكي مثابهبه ينيكوچه نش پديده
 .است شده فراغت

 ه،فضا، كرمانشا غيررسمي، هايگاهسكونت فضا، توليد های كليدی:واژه

 مهر مسكن

 

 مقدمه و بيان مسئله
هاي زندگي شهري داشتن مسكن مناس  است. متراژ كافي، نور، ترين مؤلفهيكي از مهم

خدمات، فرآيندهاي توسعه، روندهاي سرمايه، مداخالت طراحان  امكانات، دسترسي به

گذاري و عوامل متعدد ديگري در كيفيت آن گذاران، تاريخ، سياستو سياست

كنند. چنانچه خانه افراد سرشار از معنا، خاطرات و مراقبت از يكديگر آفريني مينقش

افراد بدان دلبستگي نداشته اما اگر  ،يا محل سكونت ناميد« خانه»توان آن را باشد مي

مثابه محل گذر تلقي كنند و هر آن به فكر ترک آنجا باشند ديگر باشند و آن را به

تر است. افراد خانه ناميد، بلكه خوابگاه و يا محل گذر ناميدن آن مناس  راتوان آن نمي

مبود كوشند. كحفظ و نگهداري آن نمي ،بدان احساس تعلق ندارند و در راستاي اعتال

مسكن مشكل شهرنشيني در جهان امروز است. عوامل مختلفي مانند افزايش جمعيت 
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و رشد طبيعي بود(، ناكارآمدي مديريت شهري،  هيرويبي هامهاجرت)كه به دليل 

گذاران را مجبور به و سياست زانيربرنامهكمبود منابع و فقر در آن نقش دارند. امري كه 

سازي، است اما كماكان اين مشكل پابرجاست. بلندمرتبه ي در رفع آن كردهشياندچاره

هاي غيررسمي و يا حتي مسكنِ مهر اقداماتي در راستاي حل اين گاهرشد سكونت

 باوجوداند. اين موارد شدهكه در مقاطع زماني مختلف مطرح ييهاحلراه ؛اندمشكل بوده

ان در قرن گذشته رشد جمعيتِ اند. ايرمشكالت خود را نيز به همراه داشته ،مفيد بودن

به  1345درصدي سال  9/37شهري زيادي را از سر گذرانده است. جمعيت شهرنشين 

رسيده است. اين ميزان در استان كرمانشاه شدت بيشتري  1395درصد در سال  74

 1395درصد در سال  2/75به مرز  1345درصدي سال  3/34داشته است. جمعيت 

 (.1 ج) استرسيده 

 
 رشد جمعيت شهری و روستايي در ايران و استان كرمانشاه -1جدول 
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استان 

كرمانش

 اه

3/34 7/65 1/43 9/56 2/56 8/43 7/61 3/38 7/66 3/33 8/69 2/30 2/75 8/24 

كل 

 كشور

9/37 1/62 47 53 3/54 7/45 3/61 7/38 5/68 5/31 43/71 56/28 74 26 

 منبع: سرشماري نفوس و مسكن

 

زده است. هاي بزرگي را رقمتهيه مسكن براي اين جمعيت دشوار بوده و چالش

هر جا كه تمركز جمعيت بيشتر بوده مشكل بيشتري نيز وجود داشته است. طبق آمار 

ساكن درصد جمعيت شهري استان كرمانشاه در شهر كرمانشاه  5/64، 1395سرشماري 
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ميليون نفر رسيده است. اكنون به مرز يکهم 1335نفري سال  125000. جمعيت هستند

هاي اخير بوده است )قلي تهيه مسكن براي اين جمعيت مسئله جدي اين شهر در سال

براي پاسخگويي به  گذشته يهاالي در دهههاي متعدد و متوسازي(. شهرک1391پور، 

اين نياز بوده است. از طرفي بخش عظيمي از جمعيت شهري توان دستيابي به مسكن 

 هگسترهاي غيررسمي در به شيوه هاآناند. مناس  به طرق رسمي و قانوني را نداشته

تاريخ  بخش عظيمي از، اندمنزل خويش را بنانهاده ،شهرها و يا درجاهاي دورافتاده

ها با كمبود مسكن است )بيات ه آنهشهرنشيني در ايران تاريخِ تهيدستان شهري و مواج

 (. 1393؛ قلي پور 1377

ورت در دو دهه گذشته مطالعات اندكي در با  فضاهاي مسكوني در كرمانشاه ص

شخص آن م فرآيندهاي تأثيرگذار بر و گرفته است و آگاهي ما در اين زمينه اندک است

 ويژه فضاي مسكوني(گيري فضاي شهري )بهاين مقاله تالش دارد تا شكل نيست.

كند به را بررسي كند. بنابراين تالش مي 1395تا  1375كرمانشاه در فاصله زماني 

 :زير پاسخ دهد سؤاالت

 چگونه است؟ 1395تا  1375هاي رشد كالبدي شهر در فاصله سال -

 دارند؟ ي چه تأثيري بر رشد شهرهاي غيررسمگاهطرح مسكن مهر و سكونت -

 

 پيشينه پژوهش
شده  يبررس دامهشده در ابرخي از مطالعاتي كه در زمينه موضوع مقاله حاضر انجام

 است.

ي دولتي تأمين مسكن هااستيسارزيابي »ي با عنوان انامهانيپا( در 1387اسدي )

به بررسي موضوع « شهري )مطالعه موردي شهر زنجان( درآمدكمي هاگروهدر مورد 

ي تأمين مسكن دولتي هااستيسي مهم توسعه و هابخشعنوان يكي از مسكن مهر به

ي دولتي تأمين هااستيسپرداخته است. بر اساس نتايج تحقيق،  درآمدكمي هاگروه

ي اقتصادي و هايژگيوكاهش اسكان غيررسمي، توجه چنداني به  ا وجودمسكن ب



  

 

 

 
 79      گيري فضاهاي مسكوني در كرمانشاه  ...شكل

شده داشته و اين جريان موج  عدم پيشرفت اين طرحن درآمدكمي هاگروهاجتماعي 

 است.

 هعرضي هايگذاراستيسبررسي و تحليل »ي با عنوان انامهانيپا( در 1390مبين )

ه ب« ندج(موردي شهر سن هنموندر كشور با تأكيد بر مسكن مهر ) درآمدكممسكن اقشار 

ي و مسكن و زمين شهري بخش هايگذاراستيسبررسي روندها و عوامل تأثيرگذار بر 

ق پرداخته است. روش تحقي هايگذاراستيسوتحليل پيامدهاي ناشي از اين تجزيه

هر با مسكن م هپروژكه  دهديمكاربردي بوده و نتايج تحقيق نشان  -ياتوسعهپژوهش 

ار منظور تأمين مسكن اقشمدون و بلندمدت به هايبرنامهمشكالتي ازجمله نبود 

رات و حجم اعتبا هاارانهو ناكافي بودن وام و ي هابرنامهعي بودن و يا مقط درآمدكم

 مواجه بوده ست. درآمدكمبانكي در بخش مسكن نسبت به تقاضاي مسكن اقشار 

 بررسي نقاط ضعف و قوت واگذاري»( در پژوهشي با موضوع 1390بيرانوند )

دي ه )مطالعه مورشدراهكارهاي اصالحي براي نيل به اهداف تعيين هارائمسكن مهر و 

 هايرنامهب هارائمسكن مهر و  هايبرنامهمنظور بررسي اهداف و به« (آبادخرمشهرستان 

داف دسترسي به اه هجنباصالحي، به بررسي نقاط ضعف و قوت واگذاري واحدها از 

ته محيطي از طريق روش پيمايش پرداخاصلي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست

محيطي كه دسترسي به اهداف اقتصادي و زيست دهديمقيق نشان ي تحهاافتهاست. ي

به  در حد متوسط، دسترسي به اهداف اجتماعي در حد متوسط به پايين و دستيابي

 اهداف فرهنگي در حد بسيار ضعيف است.

بررسي پيامدهاي اجتماعي جدايي »ي با عنوان انامهانيپا( در 1394) پوريدار

موردي شهر اميديه(، از طريق روش  همطالعمهر ) فضايي مسكن-گزيني مكاني

 دهديمتحليلي به بررسي طرح مسكن مهر پرداخته است. نتايج تحقيق نشان  -توصيفي

و بيش از نيمي از متقاضيان داراي  برنديمكه ساكنان مسكن مهر در فقر نسبي به سر 

نوعي برچس  . ساكنان طرح مسكن مهر سكونت در اين مكان را باشنديمشهري  هشير
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. از سويي اكثر ساكنان از سكونت در مساكن مهر رضايت ندارند. كننديماجتماعي تلقي 

 سط  ناامني و ناهنجاري نيز در مساكن مهر كمتر از حد متوسط است.

ر اساس بارزيابي طرح مسكن مهر »ي با عنوان انامهانيپا( در 1393زارع گاريزي )

يافت كه دست با استناد به رويكرد سيستمي به اين نتيجه« پايدار هايگاهسكونتمعيارهاي 

از  ار زيادي غيركارشناسانه و فاصله بسيابيمكاني خوابگاهي با هامجتمعمساكن مهر به 

 دم درعاند و همچنين تأخير در ساخت واحدها و شدهمراكز شهري و محل اشتغال تبديل

 شده است.م موفقيت طرحموج  عد ،نظر گرفتن كيفيت محيط در ساخت مسكن مهر

اي شهري هاي توسعه و فضبرنامه»اي باعنوان ( در مقاله1392) و همكاران پورقلي

دهي ماناجتماعي بر ساز -به بررسي تأثير شرايط اقتصادي« 1335-1345در كرمانشاه 

ه ور بودري لفاند. رويكرد نظري مقاله مبتني بر نظريات هانفضايي در كرمانشاه پرداخته

ن اند. نتايج نشاشدهآوريهاي مشاهده و بررسي اسناد جمعها از طريق تكنيکادهو د

ستا رو -شهر ههاي عمراني سب  گسيختگي فضايي در روابط ديريندهند كه برنامهمي

ت غييرااند. موضوعي كه سب  جابجايي جمعيت از روستا به شهر و به دنبال آن تشده

ا به اند و شهر رنامتوازن بوده ،رايندهاي توسعهفضايي شده است. در درون شهر نيز ف

 اند.فقير/غني( پيش برده) سمت قطبي شدن

 بازگشت طردشدگان، ظهور»اي با عنوان ( در مقاله1393و همكاران ) پورقلي

 وشاهده مهاي بررسي اسناد، با استفاده از تكنيک« هاي غيررسمي در كرمانشاهگاهسكونت

بتني بر آراي ميشل دوسرتو، به بررسي روند ظهور مصاحبه و چارچو  نظري م

حات دهد كه اصالاند. نتايج تحقيق نشان ميهاي غيررسمي در كرمانشاه پرداختهگاهسكونت

 ارضي سب  مهاجرت از روستاهاي اطراف به كرمانشاه شده است. شهر كه به لحاظ

اني عدو د كه به تصرفاناقتصادي ظرفيت پذيرش مهاجران را نداشته، مهاجران مجبور شده

 هه شيوبآورند و هاي باير در نقاط دورافتاده، تصرف خزنده، بازتقسيم زمين و... رويزمين

 هاي غيررسميِگاهغيررسمي به ساختن سرپناهي براي خود بپردازند كه اين سكونت

 باشند.در وضعيت مساعدي نمي ،خودساخته به لحاظ دسترسي به امكانات
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 به بررسي تاريخي و جمعيت شناختي اي( در مقاله1396)كريمي و همكاران 

 مورد از اين 13 پژوهش نيا در. اندپرداخته كرمانشاه غيررسمي هايگاهسكونت

 ها نشان؛ يافتهشده استبررسي آماريو  ياسناد يهابا استفاده از روش هاگاهسكونت

 يافتهبرابر افزايش 14حدود  1390تا  1352 از نشينحاشيه محالت وسعت: دهد كهمي

 در ي،فرهنگ ازنظر است؛ گرفته صورت بهسازي اخير، دهه يک در كالبدي ازنظر ؛است

 و ترممتراك پيشين موارد ديده نشده، تغييري هابافت مذهبي و قومي زباني، تركي 

 يافته است.اندكي كاهش 1385-90هاي سال در مناطقن يا تيجمع اند؛شده ترباثبات

 فعال، نرخ جمعيت سال، 15 از كمتر جمعيت ،شهر مرفه هايبا محله سهيمقا در

است.  بيشتر دارمسئله مناطق در باسوادي مردان، جمعيت فاقد همسر و مهاجرفرستي

جز در مورد به عمومي، تصور برخالف آماري، ازنظر جرم وقوع زمينه اين مناطق، در

 مواد زا غير موارددر  ندارند. نامساعدي چندان وضع مخدر، مواد به مربوط هايجرم

 ساكنان آنچه با هاآن ساكنان براي محالت اين در زندگي امنيت ميزان تصور مخدر،

 تفاوتم سردارند در هاآن درباره ترمرفه وبرخوردارتر  محالت ازجمله ديگر، محالت

توان ق را ميدرمجموع اين مناط .است باالتر عموماً امنيت، از ساكنان ارزيابي بوده و

)وضعيت نامناس (:  1ازلحاظ وضعيت كالبدي به سه دسته تقسيم كرد: سط ِ 

ريشم، شاطرآباد، باغ اب كننده(: شامل)وضعيت نگران 2آباد، آناهيتا؛ سط ِ دولت

دراز، ه)وضعيت بحراني(: شامل چقاكبود، نوكان، در 3آباد، چقاگالن؛ و سط ِ حكمت

 .آباد، چمن و صادقيهجعفرآباد، كولي

بي اند. اما ارزياگيري فضاي شهري را توضي  ندادهاين مطالعات داليل شكل

يت ه وضعهايي مانند عدم توجه باند و به ناكاميمبسوطي از اين طرح را ارائه داده

م ي، عدزني، ناامني اجتماعهاي بلندمدت، برچس اقتصادي فرودستان، نداشتن برنامه

ها به شدن آنيابي غير كارشناسانه و تبديل، مكاندسترسي به اهداف اجتماعي و فرهنگي

گيري فضاي اند. همچنين برخي از اين مطالعات به شكلكردههاي خوا  اشارهمكان

 اند.در كرمانشاه پرداخته 50و  40هاي مسكوني در دهه
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 مباني نظری
 شده نيست بلكه در درون فرآيندهاي اقتصادي ومسكن و يا فضاي سكونت امري داده

مختلفي مانند اكولوژي شهر، مديريت گرايي  هايشوند. پارادايماجتماعي ساخته مي

(. در 1394اند )بنگريد به سوندرز، باره بحث كردهشهري و اقتصاد سياسي دراين

 گيري فضاي شهري توجه شده است. در اين رويكردطورجدي به شكلپارادايم اخير به

رابطه فضا و شهرنشيني را در درون  «توليد فضا»عنوان ( در كتابي با 1991) 1هِنري لُفِور

شيوه توليد بسط و گسترش داده است. ازنظر وي فضاي )اجتماعي( يک محصول 

آيد و در چارچو  شيوه توليد مشخصي به وجود مي ايهر جامعه»)اجتماعي( است. 

وغري  ذاتي اين چارچو ، فضاي خودش را صورت هاي عجي همراه با ويژگي

داري )جوامع اوليه بدون شيوه توليد پيشاسرمايه (Lefebvre, 2009: 187) «.بخشدمي

داري هركدام فضاهاي خاص داري، فئوداليسم و توليد آسيايي( و سرمايهدولت، برده

گيرد و شايسته اين نام است يک شيوه توليد صرفاً در صورتي قوام مي»خود را دارند. 

 .(Lefebvre, 2009: 217)« ي را به وجود آورد)و زمان اجتماعي( مشخص يكه فضا

باوجوداين، توليد فضا صرفاً مبتني بر شيوه توليد اقتصادي نيست بلكه كنشگران 

دهند نيز در اين فرآيند نقش دارند. و معاني كه آنان در زندگي روزمره به محيط خود مي

دارد. تا قبل از وي دو اي از توليد و فضا را مدنظر به همين دليل لُفِور معناي گسترده

هاي فكري و اولي در حيطه نظام»تصور از فضا وجود داشت: فضاي ذهني و فيزيكي. 

طبيعت و ادراک حسي قرار داشت اما لُفِور مفهوم فضاي اجتماعي را اضافه در دومي 

. وي از (Lefebvre, 1991: Chapter one)« كرد كه در ارتباط با نيروهاي توليد است

داند ريزان نميشهرسازان و برنامه ري پرهيز كرد و سازندگان شهرها را صرفاًنگسويهيک

هاي بلكه همسو با آنان نقش مردم عادي، متصرفان عُدواني، زنان، كودكان، گروه

طور نمايد. توليد فضا بهميفرودست شهري و اعمال فضايي افراد را جدي ارزيابي 

                                                 
1. Lefebvre, H 
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اي از روابط مثابه شبكهاند و بهتنيدهدرهمزمان حاصل ديالكتيک سه بُعد است كه هم

اين ديالكتيک مبتني بر سه لحظه با ارزش يكسان است كه در قال  روابط »هستند. 

(. سه بعد تأثيرگذار 75: 1393)اشميد، « شوندگوناگون و حركات پيچيده باهم مرتبط مي

ترتي  اين. به3فضايي ، عمل2، فضاي بازنمايي1بازنمايي فضا :اند ازبر توليد فضا عبارت

 مثابه امري درک شده، تصور شده و زيست شده.نگريم، بهفضا را به سه شيوه مي
 

 های مرتبطگانه مفهومي لفور و چارچوبسه -1جدول 

گانه)فضاي ابعاد سه حوزه

 فيزيكي/تجربه(

 انسان هامعرف

 

 فيزيكي

 طبيعت()

هاي مسيرها، مقصدها، راه پيدا كردن، شيوه عمل فضايي

 ونقلحمل

 
بدن من/ بدن 

 تو
 

 

 
 

ذهن من/ذهن 

 تو
 
 

 

تجربه مستقيم 

تجربه  من/

 مستقيم تو

بوييدن، ديدن، شنيدن، چشيدن، لمس كردن،  شدهفضاي برداشت

 4حركت كردن، حضور به هم رسانيدن، جدا كردن

 ذهني

انتزاعيات )

صوري درباره 

 فضا(

ها، ها، مدلهيم، روشها، مفاها، گفتماننقشه بازنمايي فضا

 هاي آكادميکها، رشتهنظريه

 

 فضاي انگاشت شده

مند ساختن، خيال انديشيدن، تعمق كردن، نظام

گيري تصور كردن، تفسير كردن، اندازه ،5كردن

 بندي كردنكردن، دسته

 اجتماعي

)تعامالت 

 انساني(

ي ، مزرعه، اداره، بنا6خانه، قبرستان، جشنواره فضاي بازنمايي

 7عمومي

 زندگي كردن در لحظه، دوست داشتن، ترسيدن، فضاي زيست شده

ملحق شدن به، شناختن  خلق كردن، شهادت دادن،

 عضويت يافتن ها،محدوديت

 Crap, 2008: 133 منبع:

                                                 
1. Representations of space 
2. Representational spaces 
3. Spacial practice 
4. dissociating 
5. ideating 
6. festival 
7. public monument 
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ريزان، سازي شده، فضاي دانشمندان، برنامههمان فضاي مفهوم»بٌعد نخست 

ز عنوان سنخ خاصي او مهندسين اجتماعي بههاي تكنوكراتيک سازان، زيربخششهر

يشيده عد ذهني، اند. اين بُ(Lefebvre, 1991: 38)« هنرمندان با يک تمايل علمي است

 (Lefebvre, 1976: 29) «هر بازنمايي ايدئولوژيک است»شده و مبتني بر بازنمايي است. 

در  يست،خنثي ن و نقشي پركتيكال بر حفظ منافع طبقاتي دارد. بنابراين فضا صوري و

مثابه هريزي آن را بي تاريخي است. برنامهاخأل وجود ندارد بلكه سياسي و داراي محتو

ي توان براكه مي»داند اي ميكند و آن را وسيلهاي علمي )عيني و نا ( مطرح ميابژه

بندي و بخش ،سان كاال بازنمايي، همگن، تقسيم و براي منظورهاي خاصفروش به

مراه با ريزي، ذهنيتي عقالني، از باال ه. برنامه(Zieleniec, 2007: 81) «تفكيک كرد

كند. چگونگي ساز كمک ميرويكردي علمي و تكنيكي است و به سلطه و نگاه يكسان

 نترل وريزي براي كبازنمايي فضا پيامدهايي براي چگونگي استفاده از آن دارد. برنامه

ا از يهاي اجتماعي و ود كردن تماس و كنشسلطه گروهي بر گروه ديگر از طريق محد

ل ر كنتردرنتيجه پتانسيل براي تعارض ب»كند. آفريني ميطريق تفكيک و جداسازي نقش

  «هاي اجتماعي استفضا همان پتانسيل تضاد بين طبقات يا شكاف هايبازنمايي

Zieleniec, 2007: 84)). 

ابداعات »مردم مرتبط است. به فضاي زيسته  عد دوم، در تقابل با لحظه اول،بُ

اندازهاي خيالي هاي يوتوپيايي، چشمهاي فضايي، برنامهها، گفتمانذهني رمزگان، نشانه

ها، شده خاص، نقاشيهاي ساختههاي مادي مانند فضاهاي نمادين، محيطو حتي ساخت

ور هاي جديدي را براي اعمال فضايي تصها و نظاير آن هستند كه معاني و امكانموزه

گيرند كه به مكاني در اين بٌعد، مردم تصميم مي .(Harvey, 1990: 218-219)« ندنكمي

هاي مختلفي مانند ها از طريق زبان، نمادها و دوگانهحيات شهري ببخشند. آن

آبرو، زشت/زيبا و نظاير آن سپهر اجتماعي شهر را مقدس، آبرومند/بي مقدس/غير

واسطه استفاده، بيند كه در طول زمان و بهثابه امري ميمفضا را به»سازند. اين بٌعد مي

نده از نمادگرايي و معنا فضاي دانش غيررسمي، كتوليدشده و تغيير كرده است؛ فضايي آ
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(. كنشگران اين عرصه تعداد 77: 1393)الدن، « سان امري واقعي و تصور شدهفضا به

م خاصي اين كار را انجام شماري از افراد هستند كه عامدانه و مبتني بر تصميبي

گاهي تبديل بخشند و آن را به خانه و سكونتها به جهان خويش معنا ميآن دهند.نمي

گانه لُفِور كنند. اين بعد از سهكنند كه خاطرات را حفظ و از يكديگر مراقبت ميمي

« انديشيدن و بنا كردن، سكني گزيدن»( در مقاله 1377تحت تأثير انديشه هايدگر )

گيري و مداخالت بعد اول فضاي زيسته تحت تأثير عقالني سازي، اندازه كهاينست. باا

هاي خالقانه دارد. هاي زيادي براي به چالش كشيدن آن و استفادهاست اما پتانسيل

 كنندگان است.فضاي ساكنان و استفاده ،فضاي بازنمايي

هايي ها و شبكهري )راهنشينيِ نزديكي ميان واقعيت شههم عد سوم، در بردارندهبُ

هاي جداشده از هم براي كار، زندگي خصوصي و اوقات فراغت( و كه مجموعه مكان

ديگر، اعمال فضايي و زندگي روزمره از طرفي بياناست. به واقعيت روزانه )روزمرگي(

ها و تحت تأثير بعد عقالني و همگون ساز بازنمايي فضا و از طرفي متأثر از خالقيت

فرآيندهاي تفكيک و فضاهاي مصرف توليدشده از  ،هاي زندگي روزمره هستندپتانسيل

( در 1971سازند. لُفِور )ريزان ساكنان را از هم جدا و بيگانگي را حاكم ميطريق برنامه

 از مد افتادگيايدئولوژي مصرف از طريق استراتژي »دهد نقد زندگي روزمره نشان مي

سازد. مي منطبقها را با شرايط آن 1خياليق استراتژي به مصرف و از طر مجبورافراد را 

اين مكانيسم اعمال فضايي را در راستاي بعد اول و سركو  زندگي روزمره پيش 

تواند مطلق و تام ينمهيچ سيستم كنترلي هرگز »(. ازنظر لُفِور 72-88: 1971« )بردمي

بار زندگي د شرايط ماللتتواننمي كارناوالو  2لحظه .( ,2006Merrifield :26)« باشد

خالقيت « قدم زدن در شهر»( در مقاله 1382دوسرتو ) .روزمره را به چالش بكشند

نظم  گرفتن يدهناددر  مؤثرهاي كنشگران در اين بعد را از طريق معناسازي و تاكتيک

 شهرسازان را بسط و گسترش داد.

                                                 
1. Make believe 

2. moment 
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 وليد اي انضمامي توها، فرآيندههاي لُفِور هم به جنبه فيزيكي )مكانگانهسه

هاي انساني، ها، نمادها و تصاوير( و هم به تجار  زيسته )خالقيتمصرف، نشانه

عد سه ب ها توجه دارند. اينها( و هم كردارهاي آناحساسات، افكار، تخيالت و نگرش

 گيري فضاي شهري هستند.كننده شكلتعيين

 

 يشناسروش
ين اداراي انواع مختلفي هستند. در  هاي كيفيروش بررسي مقاله كيفي است. روش

و  تحليل-2توصيف -1اي لفور استفاده خواهد شد: سه مرحله»شناسي مقاله از روش

 .()مريفيلد« تبيين سير تكويني -3بازنگري 

 ؟ كه پاسخ به اين پرسش از راه مشاهداتدهديم: چه چيزي دارد رخ توصيف

 مسئله است؛ توصيفگرتجربي 

و  نانهيبواقع؟ پاسخ به اين پرسش به شكلي دهديمرا رخ : چتحليل و بازنگری

 ز عللادقيق  جزء بينيروشن با دوري از هرگونه ابهام از طريق استدالل قياسي به 

، له كت ؛ پژوهشگر در اين بخش با استناد به منابع موجود ازجمرسديمرخداد مسئله 

 .پردازديم ي هوايي به بررسي چرايي موضوعهاعكسو  هانقشهمقاالت، 
 

 هاهای گردآوری دادهمراحل تحقيق و تكنيك -2جدول 

 ي گردآوري دادههاکيتكن هاافتهي مراحل

 مشاهده، اسناد 1375-1395تغييرات فضايي دو دهه  توصيف

 توسعه، طرح جامع هايبرنامهاسناد،  داليل رشد شهر تحليل و بازنگري

شاهده، اسناد )نقشه(، مصاحبه، م دهي فضايي شهرسازمان تبيين سير تكويني
 تجربه زيسته

 
 با : چگونه در حال ادامه يافتن است؟ پاسخ به اين پرسشتبيين سير تكويني

و  كنديميابي تغييرات وضعيت و تأثيرات، مسئله را با توجه با امور وابسته ارز همطالع

 .كنديمساختار يا مدلي مفهومي از آن ارائه 
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ل هاي مسكوني كه از ساكرمانشاه و محالت و بافت: شهر جامعه موردمطالعه

 اند، جامعه موردمطالعه است.در آن رشد كرده 1395تا  1375

 هاي مختلفي مانند مشاهده، بررسي اسناد،: تكنيکهاتكنيك گردآوری داده

زم و يط البر شرا بنا مصاحبه و تجربه زيسته براي گردآوري داده به كار خواهند رفت.

 هاي گردآوري داده استفاده خواهد شد.طبق جدول زير از تكنيک مراحل تحقيق

، وتحليل در روش كيفي فرايندي پيچيده: تجزيههاوتحليل دادهتكنيك تجزيه

وتحليل اي ذيل در تجزيهگير است در اين مقاله روش پنج مرحلهو وقت وبرهمدرهم

 ها مورداستفاده قرار خواهد گرفت.داده
 هادهدهي دا. سازمان1 

 هاي اصلي و الگوهاها، موضوعبندي داده. طبقه2

 ها. آزمون فرضيه با توجه به داده3

 هاهاي مختلف اين داده. جستجو براي توجيه4

 .(157: 1381. نوشتن و تهيه گزارش )مارشال، راسمن 5

 

 1395تا  1375تغييرات فضای شهری از سال 
به  1375ري كرمانشاه در سال نف 693157هاي سرشماري جمعيت بر اساس داده

رسيده است. اين ميزان حاكي از آن است كه حدود  1395نفر در سال  946651

 است. بدون شک اين افزايشِ جمعيت سب  شدهاضافهنفر به جمعيت شهر  253494

عمودي  صورتبهبخشي از اين رشد در دو دهه اخير  رشد و گسترش شهر شده است.

سري رخ كبهمن، فرهنگيان، كارمندان و  22ر محالت الهيه، سازي داز طريق آپارتمان

رشد افقي و گسترش شهر در  صورتبهداد كه مدنظر ما نيست. اما بخش ديگري 

گيري آن را شرح كنيم آن را توضي  و سازوكار شكلاست كه تالش مي دادهرخاطراف 

مال ه شرق و ششويم شهر از چهار نقطمتوجه مي 1با نگاهي به نقشه شماره  دهيم.

 شرقي و غر  و جنو  غربي گسترش چشمگيري داشته است.
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 1375-1395گسترش محالت شهر كرمانشاه  -1نقشه 

 
 1396هاي ميداني منبع: داده 

 
ال پهن در بخش شرق و شمال شرقي، كرناچي در شمهاي نوكان، دانش و دهمحله

سازي ند. دو پويش شهرکاشده غر  ايجاددراز در غر  و پرديس در جنو غر ، دره

 وآغازشده  1344شود كه از سال هاي غيررسمي در اين رشد ديده ميگاهو سكونت

 دارند.تاكنون ادامه 
 

 1340-1390های غيررسمي از گاهها و سكونتسازیشهرك -3جدول 

 هاي غيررسميگاهسكونت هاسازيشهرک 

 آبادآباد، شاطرآباد، دولتباد، كوليجعفرآ بهمن، آناهيتا، الهيه 22 50و  40هاي دهه

شهرک معلم، تعاون، فرهنگيان،  70و  60هاي دهه

 كارمندان

كهنه، چقاگالن، چقاميرزا، قلعه

 ليژه، كيهانشهرمرادحاصل، سرخه

دانش، تكاور، پرديس، كيانشهر،  90و  80هاي دهه

 آباددولت

 دراز، نوكانپهن، درهكرناچي، ده

 1391منبع: قلي پور، 
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اشتند اند اما جمعيت چنداني ندوجود داشته 1375ها در سال برخي از اين محله

هاي گاهازآن سكونتها و پساند. در ابتدا شهرکولي در اين دو دهه كامالً رشد كرده

 كنيم.غيررسمي را معرفي مي

 

 هاشهرك
ساله در جنو  غربي شده با قدمتي دهاين شهرک تازه احداثشهرك پرديس: 

ر و نف 20361كرمانشاه و در قسمت غربي ميدان آزادگان واقع است كه جمعيت آن 

هر در هاي ژاندارمري و زيباشباشند. شهرکخانوار مي 5207خانوارهاي ساكن در آن 

 ي ازاخير جزء يك هجنو  و شهرک صدرا در شرق آن قرار دارند. شهرک پرديس در ده

 اي طرح مسكن مهر نيز باعث افزايشآيد كه اجرمحالت پرجمعيت شهر بشمار مي

رغم جمعيت زياد و تمكن مالي باالي سكنه آن، جمعيت آن شده است. به

ت فضاي سبز كافي در آن رعاي و معابر مناس  :هاي زندگي شهري مانندزيرساخت

طبقه  15صورت واحدي است كه به 5000اي نشده است. مسكن مهر اين شهرک پروژه

ها، عدم وجود اند كه مشكالتي اعم از شلوغي اين ساختمانهشدواحدي احداث 100و 

ان امكانات تفريحي، فرهنگي و بهداشتي مناس  موج  انصراف بسياري از كارمند

كن ز مساها براي مردم عامه باقيمتي بيشتر امشمول طرح و در دسترس قرار گرفتن آن

گرفتن واحدها ها شده است. با اجراي طرح و در دسترس قرار مهر ساير شهرک

ها اعتراضاتي مبني بر باال بودن قيمت واحدهاي اين شهرک نسبت به ساير شهرک

 ي اينتوان به خودمالک بودن پروژه و خريدارصورت گرفت كه از داليل اين امر مي

هايِ ختزمين توسط تعاوني سازنده اشاره كرد. ساكنان معتقدند كه توجه به زير سا

ين اتر بودن قيمت واحدهاي مسكوني در سازي دليل گرانسازي و فضامناس ، محوطه

 وجود مشكالت زيادي در اين شهرک وجود دارد.شهرک است. بااين
 هوضعيت مسكن مهر پرديس ازنظر دوري راه و نبود آسفالت محوط»

خروجي بسيار اذيت كننده است. درون محوطه خط تاكسي ويژه براي 
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دان و زنان باردار از اين نظر خيلي وآمد ساكنان وجود ندارد و سالمنرفت

مثالً كساني كه وسيله نقليه شخصي ندارند براي رفتن به ، شونداذيت مي
مسير را تا در  خروجي پياده بروند. درمانگاه اول شهرک مجبورند تمام

مبلغ كرايه نيز طوري است كه واقعاً خط اتوبوس ويژه مسكن مهر الزم 
 هر پرديس(.ساله ساكن مسكن م 27)زن « است

ن ر ايدمديران پروژه معتقدند كه امكانات زيرساختي پروژه كامل بوده و نقصي 

در  گذاري بخش خصوصيرابطه وجود ندارد و كمبودهاي موجود به دليل عدم سرمايه

 اين محالت جهت ساخت درمانگاه، مركز خريد و... است.

ز كه ا شاه قرار داردآباد در شمال غربي شهر كرمانشهرک دولتآباد: شهرك دولت

شمال و شرق محدود به اراضي كشاورزي، در شرق محدود به شهرک كارگاهي 

ن آباد و از سمت غر  و جنو  محدود به اراضي كشاورزي است. بخشي از ايديزل

هاي غيررسمي در و تشكيل اولين سكونتگاه 40 هشهرک قديمي است و قدمت آن به ده

صلي تواند عامل ااي بودن اين شهرک كه ميحاشيهگردد. عالوه بر كرمانشاه برمي

ست. پرجمعيت بودن آن باشد اجراي طرح مسكن مهر نيز به اين مسئله دامن زده ا

هاي طرح مسكن است كه با ترين پروژهآباد يكي از بزرگمسكن مهر شهرک دولت

گر يتوان گفت كه واحدها نسبت به دها مينحوه ساخت آن توجه به رضايت مردم از

 مناس ،معابر نا ؛هاي شهري الزم را نداردزيرساختاما  ،ها ساخت بهتري دارندشهرک

 كمبود فضاي سبز ازجمله مشكالت آن هستند. و امكانات بهداشتي نامساعد
هتاي نامناست    عنوان يكي از محلته آباد را بهمسكن مهر دولت كهايندليل »

 اي هستتند كته از طترف   ن بيتوه شناسند وجود اقشار ضعيف و البته بيشتر زنامي
شتود بته   هتا را نمتي  ختانواده  هانتد. همت  كميته امداد و يا بهزيستي به اينجا آمده

چشم نگاه كرد. مثالً اگر در يک بلوک يک خانواده خو  نباشتد استم كتل    يک
 آباد(.ساله ساكن مسكن مهر دولت 35)زن « رودبلوک بد در مي
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ي در به همين دليل اقشار فرودست بيشترآباد پايين است قيمت مسكن مهر دولت

( 1386غيررسمي )ايراندوست  هايگاههاي اجتماعيِ سكونتآن حضور دارند و آسي 

 است. محله را با داغ ننگ روبرو ساخته ،ن موارديا ،كرده است در آن تسري پيدا

شده اين شهرک در شرق كرمانشاه و در جوار شاطرآباد واقعشهرك كيهانشهر: 

هاي سجاديه، بسيج و رسالت قرار دارند. شهرک در جنو  آن شهرک است كه

دستان شهري و خانوار سكونتگاه بيشتر تهي 3322نفر جمعيت و  12749كيهانشهر با 

وجود جزء غالباً لک زبانان است. در اين شهرک فضاي عمومي وجود ندارد بااين

ين شهرک از طرف هاي اشود زيرا زمينمحالت سكونتگاه غيررسمي محسو  نمي

 صورت قانوني واگذارشده است. نزديكي اين شهرک به بافت مركزي شهردولت به

البته  .قرار گيردبافت اصلي شهر  ءسب  شده است كه آن از حالت اقماري خارج و جز

عدم پويايي اقتصاد شهري، بيكاري و فضاي قطبي شهر اين شهرک را در معرض 

هاي رکداده است. شهرک كيهانشهر نيز ازجمله شهفروغلتيدن به جدايي گزيني قرار 

اشده واحدي مهر در آن اجر 1376 هبستر طرح مسكن مهر در كرمانشاه است كه پروژ

درآمد با مسكن اقشار كم هها پروژاست. در اين شهرک نيز همچون ساير شهرک

به ث توان به نامناس  بودن مكان احداآن مي ههايي مواجه است كه ازجملمحدوديت

خيز اشاره هاي جرمعدم وجود فضاي سبز و نزديكي به محله دليل نزديكي به قبرستان،

 كرد.

شمال شرقي شهر و شمال شهرک نوكان و بخش  اين شهرک درشهرك دانش: 

گردد. گيري آن به احداث مسكن مهر برميشرقي شهرک ظفر قرار دارد و اوج شكل

وسازها مهر بود كه در اين شهرک ساختبدين معنا كه تقريباً با اجراي طرح مسكن 

اين  هاي پرجمعيت كرمانشاه بشمار آمد. جمعيتعنوان يكي از شهرکشدت گرفت و به

بز، ها عدم وجود فضاي سمانند ديگر شهرکخانوار است. به (444)نفر  1734شهرک 

 شوند.هاي نامناس  از مشكالت آن محسو  ميآبي و زيرساختكم
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 رسميهای غيرگاهسكونت

ان ده پهن روستايي از توابع بخش مركزي كرمانشاه است كه در دهستپهن: ده

كي از ه و يدرودفرامان قرار دارد. اين روستا امروزه در داخل محدوده شهري قرارگرفت

ور آيد. بر اساس مصوبه شوراي عالي معماري و شهرسازي كشمحالت شهر بشمار مي

قل شوند نفر جمعيت از حاشيه به متن شهر منت 3500روستاهاي باالي  كهاينمبني بر 

 گسترش شهر اين كهاينباوجود بافت شهري پيوست. هپهن به مجموعروستاهاي ده

اند عترضروستا را نيز در برگرفته اما همچنان ساكنان آن از روستايي بودن محله م

 كنكه بيشتر مساطوريچراكه اجراي خدمات شهري در آنجا در سط  حداقل است به

اده استف صورت غيرقانوني از اين امتيازاتمحله انشعا  آ ، برق و گاز ندارند و به

ست ارفته گكنند. اخيراً اقداماتي در رابطه با آسفالت معابر اصلي در شهرک صورت مي

 وي بدباما فضاسازي همچنان بسيار ضعيف است. از ديگر مشكالت اين محله ناامني، 

 ونقل است.د امكانات بهداشتي و سيستم حملرودخانه آبشوران، عدم وجو

 .شده است كوزران ايجاد -آباددراز در جنو  محور دولت: شهرک درهدرازدره

 ه توسطبازد تدريج بر روي اراضي كماي از اين شهر نبود و بهقبل از انقال  هيچ نشانه

ل جذ  راز عامد هاي درهكردهاي قلخاني و سنجابي پا گرفت. قيمت ارزان زمين

ت ه قيمكزيادي در محله هستند معتقدند  ههاي محل كه داراي سابقجمعيت بود. بنگاه

ين شهرک حدوداً ده هزار تومان بوده است. اكنون ا 1375زمين در اين محله در سال 

خانوار  1874نفر جمعيت و  7697اي شهر با هاي حاشيهعنوان يكي از شهرکبه

 يست.نگونه امكاناتي در اين محله آن است كه هيچشده است. مشاهدات حاكي از ثبت

 هخانوار در قسمت غربي جاد 2370نفر جمعيت و  8920اين محله با كرناچي: 

هاي آناهيتا، معلم و آزمايش قرار دارد. سنندج واقع است كه در همسايگي شهرک

شده در شهر است كه  هاي غيررسمي تازه احداثگاهشهرک كرناچي ازجمله سكونت

هشتاد به  هعنوان روستا در خارج از شهر قرار داشته است. تقريباً از اوايل دهدرگذشته به

بسياري از مهاجران  ،دليل افزايش جمعيت شهري و پايين بودن قيمت زمين شهرک
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كارگران فصلي بودند به ساختن سرپناه البته  هروستايي كه عمدتاً بيكار و يا از دست

اقدام نمودند. در چند سال اول از حداقل امكانات اوليه صورت غيررسمي در آنجا به

كه شهرداري طورياي مواجه بود، بهساخت اين منازل با مشكالت عمده بهره بودند.بي

ها و معابر نامناس  كه همه خاكي بودند ها كرده است. كوچهبارها اقدام به تخري  آن

ن اوآمد ساكنل بزرگي براي رفتشد معضها كه بارندگي موج  ايجاد گل ميدر زمستان

احداث شهرک، نبود  ههاي اوليآمد. عدم وجود مدرسه و درمانگاه در سالبشمار مي

ها را ن بسياري از آنانيازهاي اوليه زندگي ساكن همركز خريد و شرايط الزم جهت تهي

ر و اقداماتي در جهت آسفالت معاب 90 همجبور به ترک منازل خود كرد. اما از اوايل ده

احداث مراكز بهداشتي و فرهنگي مانند درمانگاه و مدرسه با امكانات بهتر در آنجا 

 ها محروم استاين محله از تمام امكانات و زيرساخت با اين وجودصورت گرفت. 

 

 
 عدم وجود معابر نامناسب در كرناچي -1 عكس
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هرک اين شاليه شمال شرقي كرمانشاه در شمال بزرگراه است. در منتهينوكان: 

اي هاي حاشيهگاهدرگذشته جزء روستاهاي پيرامون شهر بوده و امروزه يكي از سكونت

 ستونبي و هاي صحنه، كنگاور، هرسينو فقيرنشين است. بيشتر ساكنان اين محله لک

نفر  13540اي از فقراي شهري نيز در اين محله ساكن هستند. سكونت هستند البته عده

وجود بسياري اين اما با استگواهي بر پرجمعيت بودن شهرک  خانوار 3650جمعيت و 

گ و ها و معابر تنكوچه از امكانات و خدمات شهري در آنجا در سط  پايين است.

، نام اامنيواوباش، افزايش نباريک، عدم جود امكانات بهداشتي و فرهنگي، حضور اراذل

رده در اذهان عمومي حک كخيز عنوان يكي از محالت پرخطر و جرماين شهرک را به

 است.

 

 داليل رشد شهر
 اصالحات ارضي (1395عوامل مؤثري مانند تغييرات رضاخاني )كالرک و كالرک، 

ر قرن د( در رشد شهر كرمانشاه 1396(، جنگ تحميلي )آمايش سرزمين 1393)قلي پور 

 يت ومعمانند رشد طبيعي ج اند. اما در دو دهه اخير عوامل ديگريحاضر نقش داشته

 اند.مهاجرت روستا به شهر در اين زمينه مؤثر بوده

ي داشتبه دليل باال رفتن سط  امنيت و همچنين امكانات به رشد طبيعي جمعيت:

 و درماني است.

غير از رشد طبيعي، مهاجرت نيز عامل مهمي در افزايش  مهاجرت روستا به شهر:

خدمات بهداشتي،  هاشاع» گيرد.جمعيت شهري است و به داليل گوناگوني صورت مي

جمعي و نيز ورود تكنولوژي جديد و مكانيزه شدن كشاورزي از وسايل ارتباط هتوسع

ها (. داده12: 1386)نقدي، « علل تشديد مهاجرت روستاييان به نقاط شهري بوده است

( خشكسالي و كمبود آب 1اند از: دهد كه علل مهاجرت روستا به شهر عبارتنشان مي

آبي مواجه شده است سط  هاي اخير كه كرمانشاه با بحران كمدر سال ا:در روستاه
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هاي زير كشت جهت كشاورزي و توليد محصول و به دنبال آن شرايط درآمدزايي زمين

  .يافته است كه اين جريان عامل مهمي در مهاجرت روستا به شهر استنيز كاهش

توان به كاهش تعداد نيروي ر ميجمله داليل اين ام از ( كمبود درآمد در روستاها:2

هاي كشاورزي اشاره كرد. گذاري بر روي زمينانساني در روستا و عدم سرمايه

هاي كشاورزي توجهي از زمينكه در بسياري از روستاهاي استان سط  قابلطوريبه

استان  ( بيكاری و عدم وجود شغل در مناطق روستايي:3اند. صورت باير ماندهبه

طوركلي با مشكل كمبود اشتغال مواجه است بنابراين روستاها نيز از اين بهكرمانشاه 

قاعده مستثنا نيستند و هرساله تعداد بسياري از مهاجران روستايي در پي يافتن شغل به 

گيرد و بسياري از روستاييان حتي آيند. امروزه اين امر بسيار راحت صورت ميشهر مي

( گرايش به مصرف و زندگي 4شهر داشته باشند.  وآمد هر روزه بهتوانند رفتمي

-هاي اخير به يكي از عوامل مهم در مهاجرت روستااين موضوع كه در سال شهری:

شده است به گرايش روستاييان به شهر به علت وجود امكانات شهري در نظر گرفته

 . بهداشتي، رفاهي، خدماتي و فرهنگي در شهر و تالش براي شهري شدن اشاره دارد

ازآنجاكه روستاها هم به لحاظ درآمدي و هم به  ( تفاوت سطح زندگي روستا و شهر:5

تري از شهر قرار دارند بنابراين روستاييان باهدف لحاظ سبک زندگي در سط  پايين

 كنند.دستيابي به امكانات شهري اقدام به مهاجرت مي

د شد و در هاي جامع مسدودر دوره موردمطالعه محدوده شهرها توسط طرح

قسيم واگذاري و ت وهاي اطراف محدود اندازي شهر به دشتكرمانشاه نيز اجازه دست

 غيرممكن شد.نيز ها زمين توسط تعاوني

 

 دهي فضايي شهرسازمان

گيري اي در شكلاين بعد تأثير گستردههای مسكن مهر(: بازنمايي فضا )سياست

هاي كالن ها و برنامهيه از طريق طرحفضاي شهري دارد. دولت به همراه روندهاي سرما
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درآمد رفته مسكن اقشار كمهم. روياست مانند طرح جامع در اين عرصه تأثيرگذار

انديشي در اين حال چارههاي گوناگون مدنظر بوده است. بااينهمواره باسياست

 در قال  دو رويكرد اساسي تبيين كرد: توانيمخصوص را 

 پايان اول بعد از انقال  تا هدهحمايتي است كه به سياست زمين  رويكرد اول:

عاوني تصورت انفرادي و كه در قال  اين سياست، زمين به شوديمدوم مربوط  هبرنام

 ي واگذار شد.امنطقهباقيمت 

 سوم شكل گرفت هبرنام هدورسياست مسكن حمايتي است كه در  رويكرد دوم:

شرط تمليک در صورت اجاره بهكن بهو بحث قانون استيجار و احداث و واگذاري مس

 آن مطرح شد.

كل  عملكرد سياست مسكن حمايتي آمارها حاكي از آن است كه توليد هنيزمدر 

هزار  120 واحدهاي استيجاري دولتي با منابع داخلي و استيجاري خصوصي تنها حدود

. داردي آن تفاوت معنادار هبرنامواحد بوده است. بنابراين عملكرد اين سياست با 

طالعات مبا اتكا به  درآمدهاكممسكن  هنيزمشده در ي بكار گرفتههااستيسجامعيت عدم

 5/3ازپيش آشكار شد. وجود حدود بيش 1385و  1384ي هاسالطرح جامع مسكن در 

هک اول ددرصد متعلق به چهار  50ميليون خانوار فاقد مسكن ملكي كه از اين تعداد 

ه كطرح جامع  همطالع. از سوي ديگر در گذاشتيمصحه درآمدي بودند بر اين امر 

محور  9  برنامه در قال 55تدوين و نهايي شد،  1385سند راهبردي اجراي آن در سال 

 هبرنام، درآمدكمي هاگروهآن در محور مسكن  هايبرنامهبود كه يكي از  شدهبينيپيش

 . ي از زمين موسوم به مسكن مهر بودبرداربهرهواگذاري حق 

منظور ايجاد زمينه و بسترسازي براي تأمين مسكن مناس  براي مسكن مهر به

، تقويت نقش حاكميتي دولت در امر تأمين مسكن و درآمدكماقشار  ژهيوبهآحاد ملت و 

با رويكرد  درآمدكمي هاگروهدر راستاي حصول به عدالت اجتماعي و توانمندسازي 

و نهادهاي حمايتي، حصول مديريت  سازمسكني مسكن، خيرين هايتعاونتقويت 

واحد مسكوني و حمايت و  هشديكپارچه و منسجم، كاهش سهم زمين در قيمت تمام 
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كل كشور با  1386سال  هبودجقانون  6 هتبصر« د»ي، در قال  بند سازانبوههدايت 

ي و هدايت بخش مسكن، زيربرنامهمتولي  عنوانبهپيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي 

به تصوي  هيأت وزيران رسيد. گروه هدف اين برنامه نيز  1386ه و در ارديبهشت تهي

ي درآمدي پايين و مياني تعيين شد كه با توجه به هادهکاشخاص فاقد مسكن ملكي 

استفاده از امكانات دولتي، فاقد زمين يا مسكن ملكي  هسابقجمله: عدم  فاكتورهايي از

موردتقاضا و متأهل يا سرپرست خانوار بودن، از  سكونت در شهر هسابقبودن، پنج سال 

 نام به عمل آمد.متقاضيان ثبت

 وساز در نظر داشت و با درصورت رايگان براي ساختيي را بههانيزمدولت 

شهري،  زانيربرنامهها در دست پيمانكاران و مهندسان و اختيار قرار دادن آن

ين ال  اقكن جامعه را اجرا نمود. در ي اعطاي مسكن اقشار پايين و بدون مسهااستيس

رفته گي وقفي و دولتي در نظر هانيزمميليون نفر جمعيت طرح در شهرهاي باالي يک

رار ردم قمصورت آپارتماني و طي اقساط چندماهه در اختيار بسياري از شد و مساكن به

گرفت. هرچند كه طرح با مشكالتي ازجمله افزايش قيمت مسكن و مقروض شدن 

ال آن ي مقررشده و به دنبهاقسطشيپلت به بانک مركزي و افزايش تورم، افزايش دو

جود وشهرها و عدم  هحومي بستر طرح در هانيزماعتراضات متقاضيان، قرار گرفتن 

 مسكن شرايط مساعد فضايي مواجه بود اما در قال  آن بسياري از خانوارهاي فاقد

انشهر و هآباد، پرديس، كيهاي دولتکگيري شهرخانه شدند. نتيجه آن شكلصاح 

شد.  ر تحميلگرايانه و از باال بر ساختار شهاراده ،رشد و توسعهاين شهرک دانش بود. 

ت كيفي وهاي شهروندان در اين روند به هارموني، پذيرش، پيوستگي فضايي، نيازمندي

 كه بتواند ايهم به هر شيوهنشد. آنچه كه مهم بود ساخت مسكن بود آن توجهزندگي 

 پاسخگوي نيازها باشد. 

ترين مشكل اين طرح تشديد چندپارگي و يا گسيختگي بيشتر شهري در مهم

، رودخانه و مسيل( و مصنوعي )تأسيسات نظامي، ماهورتپه) يعيطبموانع »كرمانشاه بود. 

مشاغل مزاحم، قبرستان، شركت نفت( كرمانشاه را به شكل شهري چندپاره درآورده 
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 ،پور)قلي« آن امكان يكپارچگي و انسجام اجتماعي كمرنگ شده است جهيدرنتاست كه 

ي منطبق است پارگتكه( افزون بر اين تمايزات اجتماعي و فرهنگي با اين 27-24: 1395

كه ساخت  رفتيمي را در شهر به وجود آورده است. انتظار رينفوذناپذو مرزهاي 

با برخي مشاغل مزاحم  كهاينيا حداقل مسكن مهر در فضاهاي خالي انجام پذيرد و 

سوي پيوستگي فضايي پيش ( و تأسيسات نظامي جايگزين گردد تا شهر بهآبادزليد)

رود. اما اين مهم عملياتي نشد و در مقابل، مسكن مهر در اطراف شهر در تمام جهات 

ا ساخته شد و پراكندگي شهري را فزوني بخشيد. اين نوع مداخله در فضا متناس  ب

 شهر نبود و بر گسيختگي آن افزود.

 

 
 عدم توجه به زيرساخت و فضای عمومي در مسكن مهرِ شهرك پرديس -2 عكس

 

ها از كمبود امكانات و عالوه بر پراكندگي و عدم پيوستگي شهري، اين شهرک

حداقل نيازهاي  هيتهها مجبورند براي برند. بنابراين ساكنان آندسترسي نامناس  رنج مي

ي نزديک مراجعه كنند. براي مثال ساكنان مسكن مهر هاشهرکانه به مركز شهر و يا روز
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به آزادي و بازار روز، كيهانشهر به بازار روز و  آباددولتدانش و ظفر به بازار مسكن، 

 .كننديمپرديس به بازار فردوسي و مصدق جهت خريد مايحتاج خود مراجعه 

ا بايتد  مت  هاركي اينجا وجود ندارد. زن و بچاي و نه پبينيد كه نه بازارچهمي»

 هاي ديگتر برونتد. حتتي نتانوايي نزديكتي هتم نتداريم...       براي خريد به خيابان
كننتد... تمتام   هم بته اينجتا رستيدگي نمتي    چيز در دسترس نيست. مسئوآلنهيچ

 اش خيلي زيتاد استت و  شود كه فاصلهنيازهاي ما از طريق بازار مسكن رفع مي

كن ساله ستاكن مست   40)مرد  «سوار شويم تا به آنجا برسيمماشين بايد دو مسير
 مهر دانش(.

ها شكل نگرفته است. مشاهدات حاكي از آن است كه اي در شهرکهويت محله

هاي كدام از شهرکمركز خريد، پارک، خيابان، فرهنگسرا، ورزشگاه و بازار در هيچ

گرمي، روي، تفري  و سرنظير پياده هاي جمعيمدنظر ساخته نشده است. بنابراين فعاليت

 ها وجود ندارد.زني، خريد و يا حتي ورزش در اين محلهپرسه

مسكن مهر جايي براي تعامل ندارد. هر ختانوار درون قفتس ختود حتبس     »
 خود غريبه است. نه فضاي سبزي براي گفتگو و تعامتل  هشده است و با همساي

 ساله، ساكن مسكن مهتر  27)زن  «اي براي بحث...وجود دارد نه محيط فرهنگي
 پرديس(.

ديدار و  امكان در كنار هم بودن، هاآناند. هاي خويش محبوسافراد در درون خانه

 د.گزينش را ندارند تا از آن طريق بتوانند تعامالت اجتماعي را افزايش دهن

عالوه بر مسكن مهر غيررسمي جديد(:  هایگاهسكونتفضای بازنمای )ظهور 

هاي غيررسمي و معناسازي در گاهديگري تحت عناوين رشد سكونتروندهاي 

مسكن مهر  هدر برنام كهاين بود. باوجود مؤثرگيري فضاهايِ مسكونيِ شهري شكل

اي از افراد ها طرد شدند. عدهمرور تعداد زيادي از آناولويت با فقراي شهري بود اما به

ديگر توانايي پرداخت قسط را نداشتند و  نام اوليه شركت كنند. برخينتوانستند در ثبت

انصراف دادند. آزاد شدن خريدوفروش واحدهاي مسكنِ مهر زمينه را براي سوداگران 
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 هچند واحد خريداري كنند و اجاره بدهند. بنابراين بازهم عد، فراهم نمود كه هر يک

ستان فرود فرودستان مغفول واقع شدند و هدف كلي طرح زير سؤال رفت. زيادي از

طردشده كه هم از فضاي رسمي شهر و هم از طرح دولتي مهر محروم شده بودند اين 

 ويژه روستاها جبران كردند. هاي شهر بهمحروميت را با هجوم به حاشيه

هري شپهن طي چند سال جمعيت بسياري از فقراي دراز، نوكان و دهكرناچي، دره

هاي نبضاعت شهر شدند. مالكان زميرا در خود جاي دادند و مأمني براي اقشار بي

هاي خود را با زراعي اين روستاها كه با تقاضاي فقراي شهري روبرو شدند زمين

به  وكرده مرور رشد بندي و به فروش رساندند. اين روستاها بهمتراژهاي مختلف قطعه

اما  دبودننگونه امكاناتي برخوردار گيري از هيچبافت شهري ملحق شدند. در اوايل شكل

 ي بدانشان را وسعت دادند اندكجان و دل محله هاي مضاعف ساكناني كه خود باتالش

ر بهاي قومي مبتني دليل آن به همبستگي كه حيات بخشيد. تعامالت اجتماعي باالست

رن شود. و متأثر از فضاهاي عمومي و مدگروهي مربوط ميهاي اجتماعي درونشبكه

ها هموار ي از مشكالت زندگي روزمره را براي آنشهري نيست. چنين وضعيتي بخش

د. ر دارسازد. مشاركت اجتماعي نيز در مقايسه با مسكن مهر در سط  باالتري قرامي

 خانه،دارو :تا برخي امكانات شهري مانند اندكردهها به طرق مختلف تالش زيرا آن

نند و مذهبي ما ، فضاهاي فراغتينهادمردم، درمانگاه، مدرسه، مسجدهاي بانکپست

 كن مهرنسبت به مسا هاهيحاشرا فراهم سازند كه نشان از اوضاع بسامان  هاهينيحس

 دولتي است.

 يهاها وجود دارد. زيرساختگاهمشكالت زيادي در اين سكونت با اين وجود

 ها كمبود امكاناتترين آنوجود ندارد. مهم شهري، امكانات رفاهي و خدماتي

هاي انتظامي در مناس  نبودن معابر است. مضاف براين پاسگاه ونقل عمومي وحمل

 واوباشهاي غيررسمي مانند نوكان اراذلگاهها حضور ندارند. در برخي سكونتحاشيه

 تهديدي براي امنيت اجتماعي هستند.
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ترين محتالت كرمانشتاه استت كته بيشتتر ستاكنان آن       نوكان يكي از ناامن»

 اين شهرک تا حدي بدنام و ناامن است كه حتيموادفروش و قاچاقچي هستند. 
 روز را در آن ندارنتد وآمد در ستاعاتي از شتبانه  هم جرأت رفتساكنان خود آن

اي در ساعاتي از شت  از آن محلته عبتور كنتد چتون      غريبه كهاينچه برسد به 

ستاله، ستاكن شتهرک     40)مرد  «گيري خيلي باالستبري و خفتاحتمال جي 
 الهيه(.

رند وياتها نسبت به مسكن مهر پتوان گفت كه حاشيهجوداين شرايط نيز مياما باو

ا رهتري بلحاظ كنش اجتماعي فرايند  و از ها جريان داردو حيات شهري بيشتري در آن

 ها بيشتر در جريان بوده است.اند و زندگي روزمره در آنطي كرده

كشيدم و وقت من اين خانه را باجان و دل ساختم. تا حدي براش زحمت »

كنم احستاس آرامتش دارم. هرچنتد كته قتانوني      گذاشتم كه وقتي استراحت مي
كبريتي به اسم مسكن مهر عتوض  ساخته نشده ولي يک آجرش را با يک قوطي

ه ستال  40)مرد  «ايمهايمان را دوست داريم، گويي يک خانوادهكنم. همسايهنمي
 ساكن شهرک كرناچي(.

هر و زني به مسكن مان است كه بيشتر در راستاي انگفرآيند بعدي معنادهي به مك

هني هاي متفاوتي در فضاي ذهاي غيررسمي است. بنا به ماهيت محله انگگاهسكونت

شونت خآباد انگ اخالقي، نوكان انگ بزهكاري و شهر ايجاد شد. در مسكن مهر دولت

 پهن و كرناچي انگ فرودستي زده شد.و در ده

 اند. تعداد زيتادي از ستاكنان از طترف   يف شهر ساكناينجا بيشتر قشر ضع»
هتر  ماند. به همين دليل هم اسم مستكن  امداد اينجا ساكن شده بهزيستي و كميته

 ،ستتند امتداد اينجتا ه   آباد بد در رفته كه بيشتر ساكناني كه از طرف كميتهدولت
 (.آبادساله ساكن مسكن مهر دولت 35مرد ) «.سرپرست هستندزنان بيوه و بي

ه نبود بلكه مسكن مهر پرديس ب ننگمعنادهي به مكان صرفاً در حيطه داغ 

 شدند. ساكننام تبديل شد و طبقات متوسط در آن اي خوشمحله



 

 

 

 

 

 

 1395 زمستان، 10وم، شماره سپژوهشنامه مددكاري اجتماعي، سال     102  

فضا  زندگي روزمره با عمل در هتجربعمل فضايي )اعمال اقتصادی و فراغتي(: 

. رنديگيمقرار ي شهري و فضاي ذهني شهر هامكان دوبنديقو افراد در  شوديمتكميل 

 هاوكراتتكنبنابراين كردارهاي فضايي درجاهايي نه صرفاً در راستاي تبعيت از نظم 

تي متفاو اعمال فضايي ،فضاهاي مسكوني متفاوت ،پردازنديمبلكه به مقاومت عليه آن 

طن بي است كه در اگونهبه هاهيحاشرا نيز به دنبال دارند. كردارهاي اقتصادي ساكنان 

مي رس هقاعدتوازن و  هاشهرک. ازآنجاكه در ساخت اين دهديمرخ  شانيندگزفضاي 

جا ممكن انرعايت نشده است رفع نيازهاي اوليه مانند خريدهاي روزانه و... هم در هم

ا كنان بكوچک وجود دارد كه سا همغازاست. چراكه تقريباً در كنار هرچند خانه يک 

ان دي ساكنرا تهيه كنند بنابراين كردار اقتصامايحتاج خود  تواننديممراجعه به آن 

ي دولتي هامجتمع. اما در رديگيمغيررسمي درون خود بافت صورت  هايگاهسكونت

صورت به زيچهمه هامجتمعاحداث اين  هبرنامگونه نيست چراكه در مهر قاعده اين

آن  هالزم راينشده است بنابمعماران و طراحان شهري انجام هدياقانوني و رسمي و طبق 

عده ين قاوجود بازارچه يا مركز خريد دولتي جهت انجام كردارهاي اقتصادي است كه ا

ست و رعايت نشده ا اجراشدهها از چهار شهركي كه طرح مسكن مهر در آن کيچيهدر 

صورت اختصاصي ي بهابازارچهمركز خريد و يا  هاشهرکاز اين  کيچيهما در 

ه بجبور ماكنان مسكن مهر ظفر و دانش براي خريدهاي روزانه . براي مثال سمينيبينم

سي فردو مراجعه به بازار شهرک مسكن هستند و يا ساكنان مسكن مهر پرديس به بازار

و  ز آزادييا بازار رو آباددولتبه بازار اصلي  آباددولتو مدرس، ساكنان مسكن مهر 

ها مجبور نيان باعث شده است كه آ. اين جركننديمساكنان كيهانشهر به آزادي مراجعه 

 را بر ي را طي كنند و هم از طرفي بار جمعيتي عظيميايطوالنباشند كه هم مسافت 

كي از ي ،گردديبرنمبازار محالت ديگر وارد كنند. جريان زندگي روزمره تنها به اقتصاد 

عي و ماكه نقش مهمي در تعامل اجت ،ي روزمرگي اوقات فراغت استهامؤلفهترين مهم

 بازشناسي هويت دارد. 
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 راغتفنحوه گذران  دارند.نهادها و فضاهاي مدرنِ شهري اين وظيفه را بر عهده

ها با ناست چراكه آ سازمشكل كننديمكه به شهرها مهاجرت  بيشتر براي روستايياني

 و چون توانايي تحمل شونديمروابط غير صميمي و خشک در زندگي شهري مواجه 

 كه به ن هستندآبه دنبال راهي براي مقابله با  اندگانهيبرا نداشته و با آن اين شرايط 

 هايگاهونتسكطريقي بتوانند روابط اجتماعي خود را دوباره احيا كنند. اين موضوع در 

براي  چرا كه راهي فرساستطاقترسمي مانند مساكن مهر براي ساكنان بسيار سخت و 

ح ي بستر طرهاشهرکاز  کيچيهرند. براي مثال ما در مقابله با اين فضاي تحميلي ندا

. ساكنان مينيبينممسكن مهر فضاي سبز و پارک اختصاصي براي ساكنان اين محالت 

ن به ي هستند كه تنهايي و عدم تعاملشان با ديگراشدگان محبوسي مهر هاساختمان

و  اين چارچبدل شده است. چراكه راهي براي مقاومت در برابر  شانروزمرهعادت 

اه رنيز تاكنون  شانيهااعتراضدولتي نداشته و  هايبرنامهي هايتيكفايببسته و همچنين 

و  ازارچهبي براي برخوردهاي هرچند موقتي روزانه و نه اكوچهجايي نبرده است. نه به

ي شهر داستان اهيحاشمركز خريدي براي حضور و تعامل با ديگري. اما در محالت 

خود  هايگاهسكونتاز نبود فضاي فراغت در  كساني كهديگر است. بيشتر  ايگونهبه

عادت  روابط اجتماعي عميق هزناني هستند كه منشأ روستايي دارند. ب برنديمرنج 

ين اي در اند و نيازمند تعامالت بيشتري هستند. از طرفي بحث شد كه فضاي عمومكرده

ردن كموار ها تاكتيكي را براي هكاناتي آنها وجود ندارد. در نبود چنين امگاهسكونت

 .نام دارد« كوچه نشيني»اند كه شرايط فراهم كرده



 

 

 

 

 

 

 1395 زمستان، 10وم، شماره سپژوهشنامه مددكاري اجتماعي، سال     104  

 
 های غيررسميگاهكوچه نشيني زنان در سكونت -3عكس 

 

ا تارد و كارشان چه پيامدهايي براي شهر د كهاينبدون توجه به  كوچه نشينزنان 

هدفشان بازگشت به روابط تنها  شوديمشهر  هچهرچه اندازه باعث زشت شدن 

ز اان را و اكنون شهر اين امك اندكردهي است كه در زندگي روستايي تجربه اياجتماع

ابط ي اجتماعي، تسهيل روهاشبكهنشيني زنان سب  تحكيم  كوچه ها گرفته است.آن

يز نفي نمشود. از طرفي كوچه نشيني پيامدهاي اجتماعي و افزايش اعتماد اجتماعي مي

اجتماعي  هيسرماموج  گسترش  هاگاهسكونتبراي مثال تعامالت در اين  دارد.

ر صورت گروهي به شهبه نينشهيحاش. چون اكثر ساكنان محالت شوديمي گروهانيم

ا تشديد رگرايي و تعصبات قومي قبيله كه اندبنانهاده رايقومي هايكولونو  اندآمده

 ي خيره به رهگذرهانگاه، وآمدرفتن ، سخت شدهاكوچهكنند. همچنين شلوغي مي

 .شوديمشهر  هچهرهمگي باعث زشت شدن 
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 یريگجهينت
ي شهري فضا هنيزمي قبل رشد اندكي را در هادههاخير نسبت به  هدهكرمانشاه طي دو 

ضي و تجربه كرده است. برخالف گذشته كه رشد شهري به عواملي مانند اصالحات ار

ست رشد جمعيت ناشي از مهاجرت روستا به شهر ا هالسادر اين  شديمجنگ مربوط 

ا رتوان داليلي مانند خشكسالي، جاذبه زندگي شهري و رشد طبيعي جمعيت كه مي

هاي پرديس، صورت شهرکزا بهبراي آن ذكر كرد. اين رشد جمعيت سب  توسعه برون

ده شدراز و دره پهن، كرناچي، نوكانهاي غيررسمي دهگاهآباد و سكونتانشهر، دولتهكي

 است. 

گيري فضاي اجتماعي شهري نقش داشتند. نخست، به فضاي سه روند در شكل

 هاي رسمي مربوط است. برخالف ساليانها و سياستانديشيده شده در قال  طرح

ر هري دشمسكن فقراي  نيتأمگذشته طرح جامع تأثيري در اين روند ندارد. دولت براي 

طي شراي ين عمل كرد. اعطاي مسكن به متقاضيان مشروط بهقال  مسكن مهر اقدام به ا

و اقساط  قسطشيپعنوان ازجمله بومي بودن، نداشتن مسكن ملكي، پرداخت مبلغي به

از  ت. بعداز متقاضيان را بر عهده داش نامثبتبلندمدت بود كه بنياد مسكن مسئوليت 

، نتزاعياده و ندهاي يكدست كننريزي از باال، فرآيانجام اين طرح مشكالتي مانند برنامه

در  عدم توجه به بافت اجتماعي و فرهنگي متقاضيان كه در طرح جامع وجود داشت

د و يابي درستي نبومسكن مهر نيز وجود دارد. اين طرح در كرمانشاه همراه با مكان

تگي پارگي بود پيش رفت و پيوسدر راستاي يكي از نقاط ضعف شهر كه تكه كامالً

از  ي شهريمثابه مداخله در فضادر وضعيت نامناسبي قرار دارد. مسكن مهر بهشهري را 

بيين تكند و در درون هيچ پارادايم شهري قابل توصيف و يا هيچ منطقي پيروي نمي

 نيست. 

هاي همجوار رابطه اين طرح با تاريخ شهر گسيخته و ارتباطي ارگانيک به بافت

مالكيت نداشتند به ناگزير به فكر چاره براي ندارد. دوم، فرودستان شهري كه شانس 
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جاي شهر مكاني را براي  نيترارزانها سعي كردند كه در دسترسي به مسكن افتادند. آن

بعداً در حوزه شهري قرار  كه شهرخود تهيه كنند كه در اين زمان روستاهاي اطراف 

رشد  درازدرهو  پهندهي نوكان، كرناچي، هاشهرکگرفتند بهترين مكان بودند بنابراين 

از بافت رسمي شهر و طرح مسكن مهر در رشد و گسترش اين  شدهراندهيافتند. افراد 

ي به لحاظ هامكان هاشهرکاكنون اين ها نقش بسزايي داشتند چنانچه همگاهسكونت

ي شهري هستند. اين نوع مداخله در هارساختيزجمعيتي متراكم و عاري از امكانات و 

هاي مي و از پايين صورت گرفت. ارتباطات اجتماعي، عضوگيري و شبكهفضا غيررس

هاي ها مبتني بر خانواده و خويشاوندي است. در اين روند معناسازياجتماعي در آن

اي در زندگي روزمره شكل گرفت كه عمدتاً در راستاي بدنام كردن بخش گسترده

پرديس را جدا نماييم همه شهر در دو دهه اخير بود. چنانچه شهرک  افتهيتوسعه

نام خوش ،محالت پا گرفته در اين دوره برچس  خوردند و در فضاي اجتماعي شهر

 نيستند.

ه در شهر در دو دهه اخير است ك افتهيتوسعهبخش  نيساكنروند سوم كردارهاي 

شده است. محيط بسته و تعيين بازتوليد شرايط موجود نقش مؤثري داشت. در مسكن

 وي، مشكالت عبور سازمحوطهي براي زيربرنامهفضاي فراغت، عدم  همچنين نبود

زهاي مرور، فاصله از مركز شهر، نبود مركز خريد مختص شهرک و عدم توجه به نيا

براي خريد و  هاآنهاي خويش حبس شوند. فرهنگي سب  شده است كه افراد در خانه

مثابه ها بهروند. محله آنميهاي موجود در شهر تهيه مايحتاج اوليه همچنان به مكان

رايند رگير فدچون از ابتدا خود افراد نيز  هاگاهسكونتخوابگاه است. اما در مقابل در 

حت سيار رابروز خالقيت ب هنيزمو نظارت كمتري در آن وجود دارد  اندبودهتوليد فضا 

 هاي كوچک(هي كه خود افراد اقدام به توليد فضاي خريد )مغازاگونهبه رديگيمصورت 

 ومت در. كوچه نشيني كرداري فراغتي براي مقاكننديمو فضاي فراغت )كوچه نشيني( 

 برابر كمبود امكانات و فضاهاي عمومي است.
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