شکلگیری فضاهای مسکونی در کرمانشاه 1375 -95
(با تأکید بر مسکن مهر و سکونتگاههای غیررسمی)
سياوش قلي پور*  ،جليل كريمي
تاريخ دريافت1396/12/21:

**

 ،گالويژ صادقي

***

تاريخ پذيرش1397/10/2:

چكيده
اين مقاله تالش ميكند كه شكلگيري فضاهاي مسكوني شهريِ كرمانشاه را
در دو دهه ( )1395-1375بررسي كند .چارچو

نظري پژوهش مبتني بر

آراي لفور در با توليد فضا است .روش تحقيق كيفي و تكنيک گردآوري
دادهها مشاهده ،مصاحبه و بررسي اسناد است .يافتهها نشان ميدهند كه در
طي اين دو دهه شهر در جهات مختلف بهويژه شمال شرقي ،شمال غربي،
جنو

غربي و شرق رشد برونزا داشتهاند .رشد طبيعي جمعيت و

مهاجرت روستاييان و ساكنان ساير شهرهاي استان به كرمانشاه از مهمترين
داليل رشد شهر در اين دوره هستند .سه فرايند در شكلگيري فضاي
مسكوني اين دوره نقش داشته است :نخست ،سياستهاي مسكن مهر كه

* استاديار جامعهشناسي دانشگاه رازي (نويسنده مسئول).
** استاديار جامعهشناسي دانشگاه رازي.
*** كارشناس ارشد جامعهشناسي دانشگاه رازي.

gholipoor.sia@gmail.com
jkarimi79@gmail.com
sadeghi.gelare@gmail.com
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سب

رشد شهرکهاي پرديس ،دولتآباد ،دانش و كيهانشهر شد .اين

شهرکها به پراكندگي و ازهمگسيختگي فضاي شهري دامن زدند ،همچنين
به دليل كمبود امكانات زيرساختي و فضاي عمومي ،عاري از حيات شهري
هستند و هويت محلهاي در آنها شكل نگرفته و افراد در خانههاي خويش
محبوساند .دوم ،رشد سكونتگاههاي غيررسمي درهدراز ،نوكان ،كرناچي
و دهپهن است كه بهرغم عدم وجود زيرساختها و فقر امكانات از پويايي
بيشتري در زندگي روزمره برخوردارند .سوم ،كاركردهاي اقتصادي و
فراغتي فضاهاي مسكوني جديد كه تعامل آنها را با بازارچهها داخل شهر
اجتنا ناپذير ساخته است .همچنين سكونتگاههاي غيررسمي سب

رشد

پديده كوچه نشيني بهمثابه تاكتيكي براي مقاومت در برابر كمبود فضاي
فراغت شده است.
واژههای كليدی :توليد فضا ،سكونتگاههاي غيررسمي ،فضا ،كرمانشاه،
مسكن مهر

مقدمه و بيان مسئله
يكي از مهمترين مؤلفه هاي زندگي شهري داشتن مسكن مناس

است .متراژ كافي ،نور،

امكانات ،دسترسي به خدمات ،فرآيندهاي توسعه ،روندهاي سرمايه ،مداخالت طراحان
و سياستگذاران ،تاريخ ،سياست گذاري و عوامل متعدد ديگري در كيفيت آن
نقشآفريني مي كنند .چنانچه خانه افراد سرشار از معنا ،خاطرات و مراقبت از يكديگر
باشد ميتوان آن را «خانه» يا محل سكونت ناميد ،اما اگر افراد بدان دلبستگي نداشته
باشند و آن را به مثابه محل گذر تلقي كنند و هر آن به فكر ترک آنجا باشند ديگر
نميتوان آن را خانه ناميد ،بلكه خوابگاه و يا محل گذر ناميدن آن مناس تر است .افراد
بدان احساس تعلق ندارند و در راستاي اعتال ،حفظ و نگهداري آن نميكوشند .كمبود
مسكن مشكل شهرنشيني در جهان امروز است .عوامل مختلفي مانند افزايش جمعيت
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(كه به دليل مهاجرتهاي بيرويه و رشد طبيعي بود) ،ناكارآمدي مديريت شهري،
كمبود منابع و فقر در آن نقش دارند .امري كه برنامهريزان و سياستگذاران را مجبور به
چارهانديشي در رفع آن كرده است اما كماكان اين مشكل پابرجاست .بلندمرتبهسازي،
رشد سكونتگاه هاي غيررسمي و يا حتي مسكنِ مهر اقداماتي در راستاي حل اين
مشكل بودهاند؛ راهحلهايي كه در مقاطع زماني مختلف مطرحشدهاند .اين موارد باوجود
مفيد بودن ،مشكالت خود را نيز به همراه داشتهاند .ايران در قرن گذشته رشد جمعيتِ
شهري زيادي را از سر گذرانده است .جمعيت شهرنشين  37/9درصدي سال  1345به
 74درصد در سال  1395رسيده است .اين ميزان در استان كرمانشاه شدت بيشتري
داشته است .جمعيت  34/3درصدي سال  1345به مرز  75/2درصد در سال 1395
رسيده است (ج .)1
جدول  -1رشد جمعيت شهری و روستايي در ايران و استان كرمانشاه
1345

1365

1355

1385

1375

1395

1390

شهري

روستايي

شهري

روستايي

شهري

روستايي

شهري

روستايي

شهري

روستايي

شهري

روستايي

شهري

روستايي

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

كرمانش
اه
كل

62/1 37/9

47

53

28/56 71/43 31/5 68/5 38/7 61/3 45/7 54/3

74

26

كشور
منبع :سرشماري نفوس و مسكن

تهيه مسكن براي اين جمعيت دشوار بوده و چالشهاي بزرگي را رقمزده است.
هر جا كه تمركز جمعيت بيشتر بوده مشكل بيشتري نيز وجود داشته است .طبق آمار
سرشماري  64/5 ،1395درصد جمعيت شهري استان كرمانشاه در شهر كرمانشاه ساكن
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هستند .جمعيت  125000نفري سال  1335هماكنون به مرز يکميليون نفر رسيده است.
تهيه مسكن براي اين جمعيت مسئله جدي اين شهر در سالهاي اخير بوده است (قلي
پور .)1391 ،شهرکسازيهاي متعدد و متوالي در دهههاي گذشته براي پاسخگويي به
اين نياز بوده است .از طرفي بخش عظيمي از جمعيت شهري توان دستيابي به مسكن
مناس

به طرق رسمي و قانوني را نداشتهاند .آنها به شيوههاي غيررسمي در گستره

شهرها و يا درجاهاي دورافتاده ،منزل خويش را بنانهادهاند ،بخش عظيمي از تاريخ
شهرنشيني در ايران تاريخِ تهيدستان شهري و مواجهه آنها با كمبود مسكن است (بيات
1377؛ قلي پور .)1393
در دو دهه گذشته مطالعات اندكي در با

فضاهاي مسكوني در كرمانشاه صورت

گرفته است و آگاهي ما در اين زمينه اندک است و فرآيندهاي تأثيرگذار بر آن مشخص
نيست .اين مقاله تالش دارد تا شكلگيري فضاي شهري (بهويژه فضاي مسكوني)
كرمانشاه در فاصله زماني  1375تا  1395را بررسي كند .بنابراين تالش ميكند به
سؤاالت زير پاسخ دهد:
 رشد كالبدي شهر در فاصله سالهاي  1375تا  1395چگونه است؟ -طرح مسكن مهر و سكونتگاههاي غيررسمي چه تأثيري بر رشد شهر دارند؟

پيشينه پژوهش
برخي از مطالعاتي كه در زمينه موضوع مقاله حاضر انجامشده در ادامه بررسي شده
است.
اسدي ( )1387در پاياننامهاي با عنوان «ارزيابي سياستهاي دولتي تأمين مسكن
در مورد گروههاي كمدرآمد شهري (مطالعه موردي شهر زنجان)» به بررسي موضوع
مسكن مهر بهعنوان يكي از بخشهاي مهم توسعه و سياستهاي تأمين مسكن دولتي
گروههاي كمدرآمد پرداخته است .بر اساس نتايج تحقيق ،سياستهاي دولتي تأمين
مسكن با وجود كاهش اسكان غيررسمي ،توجه چنداني به ويژگيهاي اقتصادي و

شكلگيري فضاهاي مسكوني در كرمانشاه ...

اجتماعي گروههاي كمدرآمد نداشته و اين جريان موج
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است.
مبين ( )1390در پاياننامهاي با عنوان «بررسي و تحليل سياستگذاريهاي عرضه
مسكن اقشار كمدرآمد در كشور با تأكيد بر مسكن مهر (نمونه موردي شهر سنندج)» به
بررسي روندها و عوامل تأثيرگذار بر سياستگذاريهاي بخش مسكن و زمين شهري و
تجزيهوتحليل پيامدهاي ناشي از اين سياستگذاريها پرداخته است .روش تحقيق
پژوهش توسعهاي -كاربردي بوده و نتايج تحقيق نشان ميدهد كه پروژه مسكن مهر با
مشكالتي ازجمله نبود برنامههاي مدون و بلندمدت بهمنظور تأمين مسكن اقشار
كمدرآمد و يا مقطعي بودن برنامهها و ناكافي بودن وام و يارانهها و حجم اعتبارات
بانكي در بخش مسكن نسبت به تقاضاي مسكن اقشار كمدرآمد مواجه بوده ست.
بيرانوند ( )1390در پژوهشي با موضوع «بررسي نقاط ضعف و قوت واگذاري
مسكن مهر و ارائه راهكارهاي اصالحي براي نيل به اهداف تعيينشده (مطالعه موردي
شهرستان خرمآباد)» بهمنظور بررسي اهداف و برنامههاي مسكن مهر و ارائه برنامههاي
اصالحي ،به بررسي نقاط ضعف و قوت واگذاري واحدها از جنبه دسترسي به اهداف
اصلي ،اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و زيستمحيطي از طريق روش پيمايش پرداخته
است .يافتههاي تحقيق نشان ميدهد كه دسترسي به اهداف اقتصادي و زيستمحيطي
در حد متوسط ،دسترسي به اهداف اجتماعي در حد متوسط به پايين و دستيابي به
اهداف فرهنگي در حد بسيار ضعيف است.
داريپور ( )1394در پاياننامهاي با عنوان «بررسي پيامدهاي اجتماعي جدايي
گزيني مكاني-فضايي مسكن مهر (مطالعه موردي شهر اميديه) ،از طريق روش
توصيفي -تحليلي به بررسي طرح مسكن مهر پرداخته است .نتايج تحقيق نشان ميدهد
كه ساكنان مسكن مهر در فقر نسبي به سر ميبرند و بيش از نيمي از متقاضيان داراي
ريشه شهري ميباشند .ساكنان طرح مسكن مهر سكونت در اين مكان را نوعي برچس
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اجتماعي تلقي ميكنند  .از سويي اكثر ساكنان از سكونت در مساكن مهر رضايت ندارند.
سط ناامني و ناهنجاري نيز در مساكن مهر كمتر از حد متوسط است.
زارع گاريزي ( )1393در پاياننامهاي با عنوان «ارزيابي طرح مسكن مهر بر اساس
معيارهاي سكونتگاههاي پايدار» با استناد به رويكرد سيستمي به اين نتيجه دستيافت كه
مساكن مهر به مجتمعهاي خوابگاهي با مكانيابي غيركارشناسانه و فاصله بسيار زياد از
مراكز شهري و محل اشتغال تبديلشدهاند و همچنين تأخير در ساخت واحدها و عدم در
نظر گرفتن كيفيت محيط در ساخت مسكن مهر ،موج

عدم موفقيت طرحشده است.

قليپور و همكاران ( )1392در مقالهاي باعنوان «برنامههاي توسعه و فضاي شهري
در كرمانشاه  »1335-1345به بررسي تأثير شرايط اقتصادي -اجتماعي بر سازماندهي
فضايي در كرمانشاه پرداختهاند .رويكرد نظري مقاله مبتني بر نظريات هانري لفور بوده
و دادهها از طريق تكنيکهاي مشاهده و بررسي اسناد جمعآوريشدهاند .نتايج نشان
ميدهند كه برنامههاي عمراني سب
شده اند .موضوعي كه سب

گسيختگي فضايي در روابط ديرينه شهر -روستا

جابجايي جمعيت از روستا به شهر و به دنبال آن تغييرات

فضايي شده است .در درون شهر نيز فرايندهاي توسعه ،نامتوازن بودهاند و شهر را به
سمت قطبي شدن (فقير/غني) پيش بردهاند.
قليپور و همكاران ( )1393در مقالهاي با عنوان «بازگشت طردشدگان ،ظهور
سكونتگاههاي غيررسمي در كرمانشاه» با استفاده از تكنيکهاي بررسي اسناد ،مشاهده و
مصاحبه و چارچو

نظري مبتني بر آراي ميشل دوسرتو ،به بررسي روند ظهور

سكونتگاههاي غيررسمي در كرمانشاه پرداختهاند .نتايج تحقيق نشان ميدهد كه اصالحات
ارضي سب

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

اقتصادي ظرفيت پذيرش مهاجران را نداشته ،مهاجران مجبور شدهاند كه به تصرف عدواني
زمينهاي باير در نقاط دورافتاده ،تصرف خزنده ،بازتقسيم زمين و ...رويآورند و به شيوه
غيررسمي به ساختن سرپناهي براي خود بپردازند كه اين سكونتگاههاي غيررسميِ
خودساخته به لحاظ دسترسي به امكانات ،در وضعيت مساعدي نميباشند.

شكلگيري فضاهاي مسكوني در كرمانشاه ...
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كريمي و همكاران ( )1396در مقالهاي به بررسي تاريخي و جمعيت شناختي
سكونتگاههاي غيررسمي كرمانشاه پرداختهاند .در اين پژوهش  13مورد از اين
سكونتگاهها با استفاده از روشهاي اسنادي و آماري بررسيشده است؛ يافتهها نشان
ميدهد كه :وسعت محالت حاشيهنشين از  1352تا  1390حدود  14برابر افزايشيافته
است؛ ازنظر كالبدي در يک دهه اخير ،بهسازي صورت گرفته است؛ ازنظر فرهنگي ،در
تركي

زباني ،قومي و مذهبي بافتها تغييري ديده نشده ،موارد پيشين متراكمتر و

باثباتتر شدهاند؛ جمعيت اين مناطق در سالهاي  1385-90اندكي كاهشيافته است.
در مقايسه با محلههاي مرفه شهر ،جمعيت كمتر از  15سال ،جمعيت فعال ،نرخ
باسوادي مردان ،جمعيت فاقد همسر و مهاجرفرستي در مناطق مسئلهدار بيشتر است.
اين مناطق ،در زمينه وقوع جرم ازنظر آماري ،برخالف تصور عمومي ،بهجز در مورد
جرمهاي مربوط به مواد مخدر ،وضع چندان نامساعدي ندارند .در موارد غير از مواد
مخدر ،تصور ميزان امنيت زندگي در اين محالت براي ساكنان آنها با آنچه ساكنان
محالت ديگر ،ازجمله محالت برخوردارتر و مرفهتر درباره آنها در سردارند متفاوت
بوده و ارزيابي ساكنان از امنيت ،عموماً باالتر است .درمجموع اين مناطق را ميتوان
ازلحاظ وضعيت كالبدي به سه دسته تقسيم كرد :سط ِ ( 1وضعيت نامناس ):
دولتآباد ،آناهيتا؛ سط ِ ( 2وضعيت نگرانكننده) :شامل شاطرآباد ،باغ ابريشم،
حكمتآباد ،چقاگالن؛ و سط ِ ( 3وضعيت بحراني) :شامل چقاكبود ،نوكان ،درهدراز،
جعفرآباد ،كوليآباد ،چمن و صادقيه.
اين مطالعات داليل شكلگيري فضاي شهري را توضي

ندادهاند .اما ارزيابي

مبسوطي از اين طرح را ارائه دادهاند و به ناكاميهايي مانند عدم توجه به وضعيت
اقتصادي فرودستان ،نداشتن برنامههاي بلندمدت ،برچس زني ،ناامني اجتماعي ،عدم
دسترسي به اهداف اجتماعي و فرهنگي ،مكانيابي غير كارشناسانه و تبديلشدن آنها به
مكانهاي خوا

اشارهكردهاند .همچنين برخي از اين مطالعات به شكلگيري فضاي

مسكوني در دهههاي  40و  50در كرمانشاه پرداختهاند.
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مباني نظری
مسكن و يا فضاي سكونت امري داده شده نيست بلكه در درون فرآيندهاي اقتصادي و
اجتماعي ساخته ميشوند .پارادايمهاي مختلفي مانند اكولوژي شهر ،مديريت گرايي
شهري و اقتصاد سياسي دراينباره بحث كردهاند (بنگريد به سوندرز .)1394 ،در
پارادايم اخير بهطورجدي به شكلگيري فضاي شهري توجه شده است .در اين رويكرد
هِنري لُفِور )1991( 1در كتابي با عنوان «توليد فضا» رابطه فضا و شهرنشيني را در درون
شيوه توليد بسط و گسترش داده است .ازنظر وي فضاي (اجتماعي) يک محصول
(اجتماعي) است« .هر جامعهاي در چارچو
همراه با ويژگيهاي عجي وغري

شيوه توليد مشخصي به وجود ميآيد و

ذاتي اين چارچو  ،فضاي خودش را صورت

ميبخشد» )Lefebvre, 2009: 187( .شيوه توليد پيشاسرمايهداري (جوامع اوليه بدون
دولت ،بردهداري ،فئوداليسم و توليد آسيايي) و سرمايهداري هركدام فضاهاي خاص
خود را دارند« .يک شيوه توليد صرفاً در صورتي قوام ميگيرد و شايسته اين نام است
كه فضاي (و زمان اجتماعي) مشخصي را به وجود آورد» (.)Lefebvre, 2009: 217
باوجوداين ،توليد فضا صرفاً مبتني بر شيوه توليد اقتصادي نيست بلكه كنشگران
و معاني كه آنان در زندگي روزمره به محيط خود ميدهند نيز در اين فرآيند نقش دارند.
به همين دليل لُفِور معناي گستردهاي از توليد و فضا را مدنظر دارد .تا قبل از وي دو
تصور از فضا وجود داشت :فضاي ذهني و فيزيكي« .اولي در حيطه نظامهاي فكري و
دومي در طبيعت و ادراک حسي قرار داشت اما لُفِور مفهوم فضاي اجتماعي را اضافه
كرد كه در ارتباط با نيروهاي توليد است» ( .)Lefebvre, 1991: Chapter oneوي از
يکسويهنگري پرهيز كرد و سازندگان شهرها را صرفاً شهرسازان و برنامهريزان نميداند
بلكه همسو با آنان نقش مردم عادي ،متصرفان عُدواني ،زنان ،كودكان ،گروههاي
فرودست شهري و اعمال فضايي افراد را جدي ارزيابي مينمايد .توليد فضا بهطور

1. Lefebvre, H
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همزمان حاصل ديالكتيک سه بُعد است كه درهمتنيدهاند و بهمثابه شبكهاي از روابط
روابط

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

گوناگون و حركات پيچيده باهم مرتبط ميشوند» (اشميد .)75 :1393 ،سه بعد تأثيرگذار
بر توليد فضا عبارتاند از :بازنمايي فضا ،1فضاي بازنمايي ،2عمل فضايي .3بهاينترتي
فضا را به سه شيوه مينگريم ،بهمثابه امري درک شده ،تصور شده و زيست شده.
جدول  -1سهگانه مفهومي لفور و چارچوبهای مرتبط
حوزه

ابعاد سهگانه(فضاي

انسان

معرفها

فيزيكي/تجربه)
عمل فضايي

مسيرها ،مقصدها ،راه پيدا كردن ،شيوههاي
حملونقل

فيزيكي
(طبيعت)

فضاي برداشتشده

ذهني

بازنمايي فضا

بوييدن ،ديدن ،شنيدن ،چشيدن ،لمس كردن،
حركت كردن ،حضور به هم رسانيدن ،جدا

بدن من /بدن
تو

كردن4

نقشهها ،گفتمانها ،مفاهيم ،روشها ،مدلها،
نظريهها ،رشتههاي آكادميک

(انتزاعيات

انديشيدن ،تعمق كردن ،نظاممند ساختن ،خيال

صوري درباره
فضا)

فضاي انگاشت شده

اجتماعي

فضاي بازنمايي

كردن،5

تصور كردن ،تفسير كردن ،اندازهگيري

ذهن من/ذهن
تو

كردن ،دستهبندي كردن
عمومي7

(تعامالت
انساني)

خانه ،قبرستان ،جشنواره ،6مزرعه ،اداره ،بناي

فضاي زيست شده

زندگي كردن در لحظه ،دوست داشتن ،ترسيدن،
خلق كردن ،شهادت دادن ،ملحق شدن به ،شناختن
محدوديتها ،عضويت يافتن

تجربه مستقيم
من /تجربه
مستقيم تو

منبعCrap, 2008: 133 :
1. Representations of space
2. Representational spaces
3. Spacial practice
4. dissociating
5. ideating
6. festival
7. public monument
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بٌعد نخست «همان فضاي مفهومسازي شده ،فضاي دانشمندان ،برنامهريزان،
شهرسازان ،زيربخشهاي تكنوكراتيک و مهندسين اجتماعي بهعنوان سنخ خاصي از
هنرمندان با يک تمايل علمي است» ( .)Lefebvre, 1991: 38اين بُعد ذهني ،انديشيده
شده و مبتني بر بازنمايي است« .هر بازنمايي ايدئولوژيک است» ()Lefebvre, 1976: 29
و نقشي پركتيكال بر حفظ منافع طبقاتي دارد .بنابراين فضا صوري و خنثي نيست ،در
خأل وجود ندارد بلكه سياسي و داراي محتواي تاريخي است .برنامهريزي آن را بهمثابه
ابژهاي علمي (عيني و نا ) مطرح ميكند و آن را وسيلهاي ميداند «كه ميتوان براي
فروش به سان كاال بازنمايي ،همگن ،تقسيم و براي منظورهاي خاص ،بخشبندي و
تفكيک كرد» ( .)Zieleniec, 2007: 81برنامهريزي ،ذهنيتي عقالني ،از باال همراه با
رويكردي علمي و تكنيكي است و به سلطه و نگاه يكسانساز كمک ميكند .چگونگي
بازنمايي فضا پيامدهايي براي چگونگي استفاده از آن دارد .برنامهريزي براي كنترل و
سلطه گروهي بر گروه ديگر از طريق محدود كردن تماس و كنشهاي اجتماعي و يا از
طريق تفكيک و جداسازي نقشآفريني ميكند« .درنتيجه پتانسيل براي تعارض بر كنترل
بازنماييهاي فضا همان پتانسيل تضاد بين طبقات يا شكافهاي اجتماعي است»
).)Zieleniec, 2007: 84
بُعد دوم ،در تقابل با لحظه اول ،به فضاي زيسته مردم مرتبط است« .ابداعات
ذهني رمزگان ،نشانهها ،گفتمانهاي فضايي ،برنامههاي يوتوپيايي ،چشماندازهاي خيالي
و حتي ساختهاي مادي مانند فضاهاي نمادين ،محيطهاي ساختهشده خاص ،نقاشيها،
موزهها و نظاير آن هستند كه معاني و امكانهاي جديدي را براي اعمال فضايي تصور
ميكنند» ( .)Harvey, 1990: 218-219در اين بٌعد ،مردم تصميم ميگيرند كه به مكاني
حيات شهري ببخشند .آنها از طريق زبان ،نمادها و دوگانههاي مختلفي مانند
مقدس/غير مقدس ،آبرومند/بي آبرو ،زشت/زيبا و نظاير آن سپهر اجتماعي شهر را
ميسازند .اين بٌعد «فضا را بهمثابه امري ميبيند كه در طول زمان و بهواسطه استفاده،
توليدشده و تغيير كرده است؛ فضايي آك نده از نمادگرايي و معنا فضاي دانش غيررسمي،
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فضا بهسان امري واقعي و تصور شده» (الدن .)77 :1393 ،كنشگران اين عرصه تعداد
بيشماري از افراد هستند كه عامدانه و مبتني بر تصميم خاصي اين كار را انجام
نميدهند .آنها به جهان خويش معنا ميبخشند و آن را به خانه و سكونتگاهي تبديل
ميكنند كه خاطرات را حفظ و از يكديگر مراقبت ميكنند .اين بعد از سهگانه لُفِور
تحت تأثير انديشه هايدگر ( )1377در مقاله «بنا كردن ،سكني گزيدن و انديشيدن»
است .بااينكه فضاي زيسته تحت تأثير عقالني سازي ،اندازهگيري و مداخالت بعد اول
است اما پتانسيل هاي زيادي براي به چالش كشيدن آن و استفادههاي خالقانه دارد.
فضاي بازنمايي ،فضاي ساكنان و استفادهكنندگان است.
بُعد سوم ،در بردارنده همنشينيِ نزديكي ميان واقعيت شهري (راهها و شبكههايي
كه مجموعه مكان هاي جداشده از هم براي كار ،زندگي خصوصي و اوقات فراغت) و
واقعيت روزانه (روزمرگي) است .بهبيانديگر ،اعمال فضايي و زندگي روزمره از طرفي
تحت تأثير بعد عقالني و همگون ساز بازنمايي فضا و از طرفي متأثر از خالقيتها و
پتانسيلهاي زندگي روزمره هستند ،فرآيندهاي تفكيک و فضاهاي مصرف توليدشده از
طريق برنامه ريزان ساكنان را از هم جدا و بيگانگي را حاكم ميسازند .لُفِور ( )1971در

نقد زندگي روزمره نشان ميدهد «ايدئولوژي مصرف از طريق استراتژي از مد افتادگي
افراد را مجبور به مصرف و از طريق استراتژي خيال 1آنها را با شرايط منطبق ميسازد.
اين مكانيسم اعمال فضايي را در راستاي بعد اول و سركو

زندگي روزمره پيش

ميبرد» ( .)88-72 :1971ازنظر لُفِور «هيچ سيستم كنترلي هرگز نميتواند مطلق و تام
باشد» ( .)Merrifield, 2006: 26لحظه 2و كارناوال ميتوانند شرايط ماللتبار زندگي
روزمره را به چالش بكشند .دوسرتو ( )1382در مقاله «قدم زدن در شهر» خالقيت
كنشگران در اين بعد را از طريق معناسازي و تاكتيکهاي مؤثر در ناديده گرفتن نظم
شهرسازان را بسط و گسترش داد.
1. Make believe
2. moment
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سهگانههاي لُفِور هم به جنبه فيزيكي (مكانها ،فرآيندهاي انضمامي توليد و
مصرف ،نشانهها ،نمادها و تصاوير) و هم به تجار

زيسته (خالقيتهاي انساني،

احساسات ،افكار ،تخيالت و نگرشها) و هم كردارهاي آنها توجه دارند .اين سه بعد
تعيينكننده شكلگيري فضاي شهري هستند.

روششناسي
روش بررسي مقاله كيفي است .روشهاي كيفي داراي انواع مختلفي هستند .در اين
مقاله از روششناسي «سه مرحلهاي لفور استفاده خواهد شد-1 :توصيف -2تحليل و
بازنگري  -3تبيين سير تكويني» (مريفيلد).
توصيف :چه چيزي دارد رخ ميدهد؟ كه پاسخ به اين پرسش از راه مشاهدات
تجربي توصيفگر مسئله است؛
تحليل و بازنگری :چرا رخ ميدهد؟ پاسخ به اين پرسش به شكلي واقعبينانه و
روشن با دوري از هرگونه ابهام از طريق استدالل قياسي به جزء بيني دقيق از علل
رخداد مسئله ميرسد؛ پژوهشگر در اين بخش با استناد به منابع موجود ازجمله كت ،
مقاالت ،نقشهها و عكسهاي هوايي به بررسي چرايي موضوع ميپردازد.
جدول  -2مراحل تحقيق و تكنيكهای گردآوری دادهها
مراحل

يافتهها

تكنيکهاي گردآوري داده

توصيف

تغييرات فضايي دو دهه 1375-1395

مشاهده ،اسناد

تحليل و بازنگري

داليل رشد شهر

اسناد ،برنامههاي توسعه ،طرح جامع

تبيين سير تكويني

سازماندهي فضايي شهر

مشاهده ،اسناد (نقشه) ،مصاحبه،
تجربه زيسته

تبيين سير تكويني :چگونه در حال ادامه يافتن است؟ پاسخ به اين پرسش با
مطالعه تغييرات وضعيت و تأثيرات ،مسئله را با توجه با امور وابسته ارزيابي ميكند و
ساختار يا مدلي مفهومي از آن ارائه ميكند.
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جامعه موردمطالعه :شهر كرمانشاه و محالت و بافتهاي مسكوني كه از سال
 1375تا  1395در آن رشد كردهاند ،جامعه موردمطالعه است.
تكنيك گردآوری دادهها :تكنيکهاي مختلفي مانند مشاهده ،بررسي اسناد،
مصاحبه و تجربه زيسته براي گردآوري داده به كار خواهند رفت .بنا بر شرايط الزم و
مراحل تحقيق طبق جدول زير از تكنيکهاي گردآوري داده استفاده خواهد شد.
تكنيك تجزيهوتحليل دادهها :تجزيهوتحليل در روش كيفي فرايندي پيچيده،
درهموبرهم و وقتگير است در اين مقاله روش پنج مرحلهاي ذيل در تجزيهوتحليل
دادهها مورداستفاده قرار خواهد گرفت.
 .1سازماندهي دادهها
 .2طبقهبندي دادهها ،موضوعهاي اصلي و الگوها
 .3آزمون فرضيه با توجه به دادهها
 .4جستجو براي توجيههاي مختلف اين دادهها
 .5نوشتن و تهيه گزارش (مارشال ،راسمن .)157 :1381

تغييرات فضای شهری از سال  1375تا 1395
بر اساس دادههاي سرشماري جمعيت  693157نفري كرمانشاه در سال  1375به
 946651نفر در سال  1395رسيده است .اين ميزان حاكي از آن است كه حدود
 253494نفر به جمعيت شهر اضافهشده است .بدون شک اين افزايشِ جمعيت سب
رشد و گسترش شهر شده است .بخشي از اين رشد در دو دهه اخير بهصورت عمودي
از طريق آپارتمانسازي در محالت الهيه 22 ،بهمن ،فرهنگيان ،كارمندان و كسري رخ
داد كه مدنظر ما نيست .اما بخش ديگري بهصورت رشد افقي و گسترش شهر در
اطراف رخداده است كه تالش ميكنيم آن را توضي و سازوكار شكلگيري آن را شرح
دهيم .با نگاهي به نقشه شماره  1متوجه ميشويم شهر از چهار نقطه شرق و شمال
شرقي و غر

و جنو

غربي گسترش چشمگيري داشته است.
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نقشه  -1گسترش محالت شهر كرمانشاه 1375-1395

منبع :دادههاي ميداني 1396

محلههاي نوكان ،دانش و ده پهن در بخش شرق و شمال شرقي ،كرناچي در شمال
غر  ،درهدراز در غر

و پرديس در جنو غر

ايجاد شدهاند .دو پويش شهرکسازي

و سكونتگاههاي غيررسمي در اين رشد ديده ميشود كه از سال  1344آغازشده و
تاكنون ادامه دارند.
جدول  -3شهركسازیها و سكونتگاههای غيررسمي از 1340-1390
شهرکسازيها

سكونتگاههاي غيررسمي

دهههاي  40و 50

 22بهمن ،آناهيتا ،الهيه

جعفرآباد ،كوليآباد ،شاطرآباد ،دولتآباد

دهههاي  60و 70

شهرک معلم ،تعاون ،فرهنگيان،

چقاگالن ،چقاميرزا ،قلعهكهنه،

كارمندان

مرادحاصل ،سرخهليژه ،كيهانشهر

دانش ،تكاور ،پرديس ،كيانشهر،

كرناچي ،دهپهن ،درهدراز ،نوكان

دهههاي  80و 90

دولتآباد
منبع :قلي پور1391 ،
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برخي از اين محلهها در سال  1375وجود داشتهاند اما جمعيت چنداني نداشتند
ولي در اين دو دهه كامالً رشد كردهاند .در ابتدا شهرکها و پسازآن سكونتگاههاي
غيررسمي را معرفي ميكنيم.

شهركها
شهرك پرديس :اين شهرک تازه احداثشده با قدمتي دهساله در جنو

غربي

كرمانشاه و در قسمت غربي ميدان آزادگان واقع است كه جمعيت آن  20361نفر و
خانوارهاي ساكن در آن  5207خانوار ميباشند .شهرکهاي ژاندارمري و زيباشهر در
جنو

و شهرک صدرا در شرق آن قرار دارند .شهرک پرديس در دهه اخير جزء يكي از

محالت پرجمعيت شهر بشمار ميآيد كه اجراي طرح مسكن مهر نيز باعث افزايش
جمعيت آن شده است .به رغم جمعيت زياد و تمكن مالي باالي سكنه آن،
زيرساختهاي زندگي شهري مانند :معابر مناس

و فضاي سبز كافي در آن رعايت

نشده است .مسكن مهر اين شهرک پروژهاي  5000واحدي است كه بهصورت  15طبقه
و  100واحدي احداثشدهاند كه مشكالتي اعم از شلوغي اين ساختمانها ،عدم وجود
امكانات تفريحي ،فرهنگي و بهداشتي مناس

موج

انصراف بسياري از كارمندان

مشمول طرح و در دسترس قرار گرفتن آنها براي مردم عامه باقيمتي بيشتر از مساكن
مهر ساير شهرکها شده است .با اجراي طرح و در دسترس قرار گرفتن واحدها
اعتراضاتي مبني بر باال بودن قيمت واحدهاي اين شهرک نسبت به ساير شهرکها
صورت گرفت كه از داليل اين امر ميتوان به خودمالک بودن پروژه و خريداري اين
زمين توسط تعاوني سازنده اشاره كرد .ساكنان معتقدند كه توجه به زير ساختهايِ
مناس  ،محوطهسازي و فضاسازي دليل گرانتر بودن قيمت واحدهاي مسكوني در اين
شهرک است .بااينوجود مشكالت زيادي در اين شهرک وجود دارد.
«وضعيت مسكن مهر پرديس ازنظر دوري راه و نبود آسفالت محوطه
خروجي بسيار اذيت كننده است .درون محوطه خط تاكسي ويژه براي
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رفتوآمد ساكنان وجود ندارد و سالمندان و زنان باردار از اين نظر خيلي
اذيت ميشوند ،مثالً كساني كه وسيله نقليه شخصي ندارند براي رفتن به
درمانگاه اول شهرک مجبورند تماممسير را تا در

خروجي پياده بروند.

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

مديران پروژه معتقدند كه امكانات زيرساختي پروژه كامل بوده و نقصي در اين
رابطه وجود ندارد و كمبودهاي موجود به دليل عدم سرمايهگذاري بخش خصوصي در
اين محالت جهت ساخت درمانگاه ،مركز خريد و ...است.
شهرك دولتآباد :شهرک دولتآباد در شمال غربي شهر كرمانشاه قرار دارد كه از
شمال و شرق محدود به اراضي كشاورزي ،در شرق محدود به شهرک كارگاهي
ديزل آباد و از سمت غر

و جنو

محدود به اراضي كشاورزي است .بخشي از اين

شهرک قديمي است و قدمت آن به دهه  40و تشكيل اولين سكونتگاههاي غيررسمي در
كرمانشاه برميگردد .عالوه بر حاشيهاي بودن اين شهرک كه ميتواند عامل اصلي
پرجمعيت بودن آن باشد اجراي طرح مسكن مهر نيز به اين مسئله دامن زده است.
مسكن مهر شهرک دولتآباد يكي از بزرگترين پروژههاي طرح مسكن است كه با
توجه به رضايت مردم از نحوه ساخت آنها ميتوان گفت كه واحدها نسبت به ديگر
شهرکها ساخت بهتري دارند ،اما زيرساختهاي شهري الزم را ندارد؛ معابر نامناس ،
امكانات بهداشتي نامساعد و كمبود فضاي سبز ازجمله مشكالت آن هستند.
«دليل اينكه مسكن مهر دولتآباد را بهعنوان يكي از محلتههتاي نامناست
ميشناسند وجود اقشار ضعيف و البته بيشتر زنان بيتوهاي هستتند كته از طترف
كميته امداد و يا بهزيستي به اينجا آمدهانتد .همته ختانوادههتا را نمتيشتود بته
يک چشم نگاه كرد .مثالً اگر در يک بلوک يک خانواده خو نباشتد استم كتل
بلوک بد در ميرود» (زن  35ساله ساكن مسكن مهر دولتآباد).
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قيمت مسكن مهر دولتآباد پايين است به همين دليل اقشار فرودست بيشتري در
آن حضور دارند و آسي هاي اجتماعيِ سكونتگاههاي غيررسمي (ايراندوست )1386
در آن تسري پيدا كرده است ،اين موارد ،محله را با داغ ننگ روبرو ساخته است.
شهرك كيهانشهر :اين شهرک در شرق كرمانشاه و در جوار شاطرآباد واقعشده
است كه در جنو

آن شهرکهاي سجاديه ،بسيج و رسالت قرار دارند .شهرک

كيهانشهر با  12749نفر جمعيت و  3322خانوار سكونتگاه بيشتر تهيدستان شهري و
غالباً لک زبانان است .در اين شهرک فضاي عمومي وجود ندارد بااينوجود جزء
محالت سكونتگاه غيررسمي محسو

نميشود زيرا زمينهاي اين شهرک از طرف

دولت به صورت قانوني واگذارشده است .نزديكي اين شهرک به بافت مركزي شهر
سب

شده است كه آن از حالت اقماري خارج و جزء بافت اصلي شهر قرار گيرد .البته

عدم پويايي اقتصاد شهري ،بيكاري و فضاي قطبي شهر اين شهرک را در معرض
فروغلتيدن به جدايي گزيني قرار داده است .شهرک كيهانشهر نيز ازجمله شهرکهاي
بستر طرح مسكن مهر در كرمانشاه است كه پروژه  1376واحدي مهر در آن اجراشده
است .در اين شهرک نيز همچون ساير شهرکها پروژه مسكن اقشار كمدرآمد با
محدوديتهايي مواجه است كه ازجمله آن ميتوان به نامناس

بودن مكان احداث به

دليل نزديكي به قبرستان ،عدم وجود فضاي سبز و نزديكي به محلههاي جرمخيز اشاره
كرد.
شهرك دانش :اين شهرک در شمال شرقي شهر و شمال شهرک نوكان و بخش
شرقي شهرک ظفر قرار دارد و اوج شكلگيري آن به احداث مسكن مهر برميگردد.
بدين معنا كه تقريباً با اجراي طرح مسكن مهر بود كه در اين شهرک ساختوسازها
شدت گرفت و بهعنوان يكي از شهرک هاي پرجمعيت كرمانشاه بشمار آمد .جمعيت اين
شهرک  1734نفر ( )444خانوار است .بهمانند ديگر شهرکها عدم وجود فضاي سبز،
كمآبي و زيرساختهاي نامناس

از مشكالت آن محسو

ميشوند.
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سكونتگاههای غيررسمي
دهپهن :ده پهن روستايي از توابع بخش مركزي كرمانشاه است كه در دهستان
درودفرامان قرار دارد .اين روستا امروزه در داخل محدوده شهري قرارگرفته و يكي از
محالت شهر بشمار ميآيد .بر اساس مصوبه شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور
مبني بر اينكه روستاهاي باالي  3500نفر جمعيت از حاشيه به متن شهر منتقل شوند
روستاهاي دهپهن به مجموعه بافت شهري پيوست .باوجوداينكه گسترش شهر اين
روستا را نيز در برگرفته اما همچنان ساكنان آن از روستايي بودن محله معترضاند
چراكه اجراي خدمات شهري در آنجا در سط حداقل است بهطوريكه بيشتر مساكن
محله انشعا

آ  ،برق و گاز ندارند و بهصورت غيرقانوني از اين امتيازات استفاده

مي كنند .اخيراً اقداماتي در رابطه با آسفالت معابر اصلي در شهرک صورت گرفته است
اما فضاسازي همچنان بسيار ضعيف است .از ديگر مشكالت اين محله ناامني ،بوي بد
رودخانه آبشوران ،عدم وجود امكانات بهداشتي و سيستم حملونقل است.
درهدراز :شهرک درهدراز در جنو
قبل از انقال

محور دولتآباد -كوزران ايجاد شده است.

هيچ نشانهاي از اين شهر نبود و بهتدريج بر روي اراضي كم بازده توسط

كردهاي قلخاني و سنجابي پا گرفت .قيمت ارزان زمينهاي دره دراز عامل جذ
جمعيت بود .بنگاههاي محل كه داراي سابقه زيادي در محله هستند معتقدند كه قيمت
زمين در اين محله در سال  1375حدوداً ده هزار تومان بوده است .اكنون اين شهرک
بهعنوان يكي از شهرکهاي حاشيهاي شهر با  7697نفر جمعيت و  1874خانوار
ثبتشده است .مشاهدات حاكي از آن است كه هيچگونه امكاناتي در اين محله نيست.
كرناچي :اين محله با  8920نفر جمعيت و  2370خانوار در قسمت غربي جاده
سنندج واقع است كه در همسايگي شهرکهاي آناهيتا ،معلم و آزمايش قرار دارد.
شهرک كرناچي ازجمله سكونتگاههاي غيررسمي تازه احداث شده در شهر است كه
درگذشته بهعنوان روستا در خارج از شهر قرار داشته است .تقريباً از اوايل دهه هشتاد به
دليل افزايش جمعيت شهري و پايين بودن قيمت زمين شهرک ،بسياري از مهاجران
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روستايي كه عمدتاً بيكار و يا از دسته كارگران فصلي بودند به ساختن سرپناه البته
بهصورت غيررسمي در آنجا اقدام نمودند .در چند سال اول از حداقل امكانات اوليه
بيبهره بودند .ساخت اين منازل با مشكالت عمدهاي مواجه بود ،بهطوريكه شهرداري
بارها اقدام به تخري

آنها كرده است .كوچهها و معابر نامناس

در زمستانها كه بارندگي موج

كه همه خاكي بودند

ايجاد گل ميشد معضل بزرگي براي رفتوآمد ساكنان

بشمار مي آمد .عدم وجود مدرسه و درمانگاه در سالهاي اوليه احداث شهرک ،نبود
مركز خريد و شرايط الزم جهت تهيه نيازهاي اوليه زندگي ساكنان بسياري از آنها را
مجبور به ترک منازل خود كرد .اما از اوايل دهه  90اقداماتي در جهت آسفالت معابر و
احداث مراكز بهداشتي و فرهنگي مانند درمانگاه و مدرسه با امكانات بهتر در آنجا
صورت گرفت .با اين وجود اين محله از تمام امكانات و زيرساختها محروم است

عكس  -1عدم وجود معابر نامناسب در كرناچي
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نوكان :در منتهياليه شمال شرقي كرمانشاه در شمال بزرگراه است .اين شهرک
درگذشته جزء روستاهاي پيرامون شهر بوده و امروزه يكي از سكونتگاههاي حاشيهاي
و فقيرنشين است .بيشتر ساكنان اين محله لکهاي صحنه ،كنگاور ،هرسين و بيستون
هستند البته عدهاي از فقراي شهري نيز در اين محله ساكن هستند .سكونت  13540نفر
جمعيت و  3650خانوار گواهي بر پرجمعيت بودن شهرک است اما با اينوجود بسياري
از امكانات و خدمات شهري در آنجا در سط پايين است .كوچهها و معابر تنگ و
باريک ،عدم جود امكانات بهداشتي و فرهنگي ،حضور اراذلواوباش ،افزايش ناامني ،نام
اين شهرک را بهعنوان يكي از محالت پرخطر و جرمخيز در اذهان عمومي حک كرده
است.

داليل رشد شهر
عوامل مؤثري مانند تغييرات رضاخاني (كالرک و كالرک )1395 ،اصالحات ارضي
(قلي پور  ،)1393جنگ تحميلي (آمايش سرزمين  )1396در رشد شهر كرمانشاه در قرن
حاضر نقش داشتهاند .اما در دو دهه اخير عوامل ديگري مانند رشد طبيعي جمعيت و
مهاجرت روستا به شهر در اين زمينه مؤثر بودهاند.
رشد طبيعي جمعيت :به دليل باال رفتن سط امنيت و همچنين امكانات بهداشتي
و درماني است.
مهاجرت روستا به شهر :غير از رشد طبيعي ،مهاجرت نيز عامل مهمي در افزايش
جمعيت شهري است و به داليل گوناگوني صورت ميگيرد« .اشاعه خدمات بهداشتي،
توسعه وسايل ارتباط جمعي و نيز ورود تكنولوژي جديد و مكانيزه شدن كشاورزي از
علل تشديد مهاجرت روستاييان به نقاط شهري بوده است» (نقدي .)12 :1386 ،دادهها
نشان ميدهد كه علل مهاجرت روستا به شهر عبارتاند از )1 :خشكسالي و كمبود آب
در روستاها :در سالهاي اخير كه كرمانشاه با بحران كمآبي مواجه شده است سط
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زمين هاي زير كشت جهت كشاورزي و توليد محصول و به دنبال آن شرايط درآمدزايي
نيز كاهش يافته است كه اين جريان عامل مهمي در مهاجرت روستا به شهر است.
 )2كمبود درآمد در روستاها :از جمله داليل اين امر ميتوان به كاهش تعداد نيروي
انساني در روستا و عدم سرمايهگذاري بر روي زمينهاي كشاورزي اشاره كرد.
بهطوريكه در بسياري از روستاهاي استان سط قابلتوجهي از زمينهاي كشاورزي
بهصورت باير ماندهاند )3 .بيكاری و عدم وجود شغل در مناطق روستايي :استان
كرمانشاه به طوركلي با مشكل كمبود اشتغال مواجه است بنابراين روستاها نيز از اين
قاعده مستثنا نيستند و هرساله تعداد بسياري از مهاجران روستايي در پي يافتن شغل به
شهر ميآيند .امروزه اين امر بسيار راحت صورت ميگيرد و بسياري از روستاييان حتي
ميتوانند رفتوآمد هر روزه به شهر داشته باشند )4 .گرايش به مصرف و زندگي
شهری :اين موضوع كه در سالهاي اخير به يكي از عوامل مهم در مهاجرت روستا-
شهري در نظر گرفته شده است به گرايش روستاييان به شهر به علت وجود امكانات
بهداشتي ،رفاهي ،خدماتي و فرهنگي در شهر و تالش براي شهري شدن اشاره دارد.
 )5تفاوت سطح زندگي روستا و شهر :ازآنجاكه روستاها هم به لحاظ درآمدي و هم به
لحاظ سبک زندگي در سط پايين تري از شهر قرار دارند بنابراين روستاييان باهدف
دستيابي به امكانات شهري اقدام به مهاجرت ميكنند.
در دوره موردمطالعه محدوده شهرها توسط طرحهاي جامع مسدود شد و در
كرمانشاه نيز اجازه دستاندازي شهر به دشتهاي اطراف محدود و واگذاري و تقسيم
زمين توسط تعاونيها نيز غيرممكن شد.

سازماندهي فضايي شهر
بازنمايي فضا (سياستهای مسكن مهر) :اين بعد تأثير گستردهاي در شكلگيري
فضاي شهري دارد .دولت به همراه روندهاي سرمايه از طريق طرحها و برنامههاي كالن
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مانند طرح جامع در اين عرصه تأثيرگذار است .رويهمرفته مسكن اقشار كمدرآمد
همواره باسياستهاي گوناگون مدنظر بوده است .بااينحال چارهانديشي در اين
خصوص را ميتوان در قال

دو رويكرد اساسي تبيين كرد:

رويكرد اول :سياست زمين حمايتي است كه به دهه اول بعد از انقال
برنامه دوم مربوط ميشود كه در قال

تا پايان

اين سياست ،زمين بهصورت انفرادي و تعاوني

باقيمت منطقهاي واگذار شد.
رويكرد دوم :سياست مسكن حمايتي است كه در دوره برنامه سوم شكل گرفت
و بحث قانون استيجار و احداث و واگذاري مسكن بهصورت اجاره بهشرط تمليک در
آن مطرح شد.
در زمينه عملكرد سياست مسكن حمايتي آمارها حاكي از آن است كه توليد كل
واحدهاي استيجاري دولتي با منابع داخلي و استيجاري خصوصي تنها حدود  120هزار
واحد بوده است .بنابراين عملكرد اين سياست با برنامه آن تفاوت معناداري دارد.
عدمجامعيت سياستهاي بكار گرفتهشده در زمينه مسكن كمدرآمدها با اتكا به مطالعات
طرح جامع مسكن در سالهاي  1384و  1385بيشازپيش آشكار شد .وجود حدود 3/5
ميليون خانوار فاقد مسكن ملكي كه از اين تعداد  50درصد متعلق به چهار دهک اول
درآمدي بودند بر اين امر صحه ميگذاشت .از سوي ديگر در مطالعه طرح جامع كه
سند راهبردي اجراي آن در سال  1385تدوين و نهايي شد 55 ،برنامه در قال

 9محور

پيشبينيشده بود كه يكي از برنامههاي آن در محور مسكن گروههاي كمدرآمد ،برنامه
واگذاري حق بهرهبرداري از زمين موسوم به مسكن مهر بود.
مسكن مهر بهمنظور ايجاد زمينه و بسترسازي براي تأمين مسكن مناس

براي

آحاد ملت و بهويژه اقشار كمدرآمد ،تقويت نقش حاكميتي دولت در امر تأمين مسكن و
در راستاي حصول به عدالت اجتماعي و توانمندسازي گروههاي كمدرآمد با رويكرد
تقويت تعاونيهاي مسكن ،خيرين مسكنساز و نهادهاي حمايتي ،حصول مديريت
يكپارچه و منسجم ،كاهش سهم زمين در قيمت تمام شده واحد مسكوني و حمايت و
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بند «د» تبصره  6قانون بودجه سال  1386كل كشور با

پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي بهعنوان متولي برنامهريزي و هدايت بخش مسكن،
تهيه و در ارديبهشت  1386به تصوي

هيأت وزيران رسيد .گروه هدف اين برنامه نيز

اشخاص فاقد مسكن ملكي دهکهاي درآمدي پايين و مياني تعيين شد كه با توجه به
فاكتورهايي از جمله :عدم سابقه استفاده از امكانات دولتي ،فاقد زمين يا مسكن ملكي
بودن ،پنج سال سابقه سكونت در شهر موردتقاضا و متأهل يا سرپرست خانوار بودن ،از
متقاضيان ثبتنام به عمل آمد.
دولت زمينهايي را بهصورت رايگان براي ساختوساز در نظر داشت و با در
اختيار قرار دادن آنها در دست پيمانكاران و مهندسان و برنامهريزان شهري،
سياستهاي اعطاي مسكن اقشار پايين و بدون مسكن جامعه را اجرا نمود .در قال

اين

طرح در شهرهاي باالي يکميليون نفر جمعيت زمينهاي وقفي و دولتي در نظر گرفته
شد و مساكن به صورت آپارتماني و طي اقساط چندماهه در اختيار بسياري از مردم قرار
گرفت .هرچند كه طرح با مشكالتي ازجمله افزايش قيمت مسكن و مقروض شدن
دولت به بانک مركزي و افزايش تورم ،افزايش پيشقسطهاي مقررشده و به دنبال آن
اعتراضات متقاضيان ،قرار گرفتن زمينهاي بستر طرح در حومه شهرها و عدم وجود
شرايط مساعد فضايي مواجه بود اما در قال

آن بسياري از خانوارهاي فاقد مسكن

صاح خانه شدند .نتيجه آن شكلگيري شهرکهاي دولتآباد ،پرديس ،كيهانشهر و
شهرک دانش بود .اين رشد و توسعه ،ارادهگرايانه و از باال بر ساختار شهر تحميل شد.
در اين روند به هارموني ،پذيرش ،پيوستگي فضايي ،نيازمنديهاي شهروندان و كيفيت
زندگي توجه نشد .آنچه كه مهم بود ساخت مسكن بود آنهم به هر شيوهاي كه بتواند
پاسخگوي نيازها باشد.
مهم ترين مشكل اين طرح تشديد چندپارگي و يا گسيختگي بيشتر شهري در
كرمانشاه بود« .موانع طبيعي (تپهماهور ،رودخانه و مسيل) و مصنوعي (تأسيسات نظامي،
مشاغل مزاحم ،قبرستان ،شركت نفت) كرمانشاه را به شكل شهري چندپاره درآورده
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است كه درنتيجه آن امكان يكپارچگي و انسجام اجتماعي كمرنگ شده است» (قليپور،
 )27-24 :1395افزون بر اين تمايزات اجتماعي و فرهنگي با اين تكهپارگي منطبق است
و مرزهاي نفوذناپذير ي را در شهر به وجود آورده است .انتظار ميرفت كه ساخت
مسكن مهر در فضاهاي خالي انجام پذيرد و يا حداقل اينكه با برخي مشاغل مزاحم
(ديزلآباد) و تأسيسات نظامي جايگزين گردد تا شهر بهسوي پيوستگي فضايي پيش
رود .اما اين مهم عملياتي نشد و در مقابل ،مسكن مهر در اطراف شهر در تمام جهات
ساخته شد و پراكندگي شهري را فزوني بخشيد .اين نوع مداخله در فضا متناس

با

شهر نبود و بر گسيختگي آن افزود.

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

عالوه بر پراكندگي و عدم پيوستگي شهري ،اين شهرکها از كمبود امكانات و
دسترسي نامناس

رنج ميبرند .بنابراين ساكنان آنها مجبورند براي تهيه حداقل نيازهاي

روزانه به مركز شهر و يا شهرکهاي نزديک مراجعه كنند .براي مثال ساكنان مسكن مهر
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دانش و ظفر به بازار مسكن ،دولتآباد به آزادي و بازار روز ،كيهانشهر به بازار روز و
پرديس به بازار فردوسي و مصدق جهت خريد مايحتاج خود مراجعه ميكنند.
«ميبينيد كه نه بازارچهاي و نه پاركي اينجا وجود ندارد .زن و بچه متا بايتد
براي خريد به خيابان هاي ديگتر برونتد .حتتي نتانوايي نزديكتي هتم نتداريم...
هيچچيز در دسترس نيست .مسئوآلنهم بته اينجتا رستيدگي نمتيكننتد ...تمتام
نيازهاي ما از طريق بازار مسكن رفع ميشود كه فاصلهاش خيلي زيتاد استت و
بايد دو مسير ماشينسوار شويم تا به آنجا برسيم» (مرد  40ساله ستاكن مستكن
مهر دانش).

هويت محلهاي در شهرک ها شكل نگرفته است .مشاهدات حاكي از آن است كه
مركز خريد ،پارک ،خيابان ،فرهنگسرا ،ورزشگاه و بازار در هيچكدام از شهرکهاي
مدنظر ساخته نشده است .بنابراين فعاليتهاي جمعي نظير پيادهروي ،تفري و سرگرمي،
پرسهزني ،خريد و يا حتي ورزش در اين محلهها وجود ندارد.
«مسكن مهر جايي براي تعامل ندارد .هر ختانوار درون قفتس ختود حتبس
شده است و با همسايه خود غريبه است .نه فضاي سبزي براي گفتگو و تعامتل
وجود دارد نه محيط فرهنگياي براي بحث( »...زن  27ساله ،ساكن مسكن مهتر
پرديس).

افراد در درون خانههاي خويش محبوساند .آنها امكان در كنار هم بودن ،ديدار و
گزينش را ندارند تا از آن طريق بتوانند تعامالت اجتماعي را افزايش دهند.
فضای بازنمای (ظهور سكونتگاههای غيررسمي جديد) :عالوه بر مسكن مهر
روندهاي ديگري تحت عناوين رشد سكونتگاههاي غيررسمي و معناسازي در
شكلگيري فضاهايِ مسكونيِ شهري مؤثر بود .باوجود اينكه در برنامه مسكن مهر
اولويت با فقراي شهري بود اما بهمرور تعداد زيادي از آنها طرد شدند .عدهاي از افراد
نتوانستند در ثبتنام اوليه شركت كنند .برخي ديگر توانايي پرداخت قسط را نداشتند و
انصراف دادند .آزاد شدن خريدوفروش واحدهاي مسكنِ مهر زمينه را براي سوداگران
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فراهم نمود كه هر يک ،چند واحد خريداري كنند و اجاره بدهند .بنابراين بازهم عده
زيادي از فرودستان مغفول واقع شدند و هدف كلي طرح زير سؤال رفت .فرودستان
طردشده كه هم از فضاي رسمي شهر و هم از طرح دولتي مهر محروم شده بودند اين
محروميت را با هجوم به حاشيههاي شهر بهويژه روستاها جبران كردند.
كرناچي ،درهدراز ،نوكان و دهپهن طي چند سال جمعيت بسياري از فقراي شهري
را در خود جاي دادند و مأمني براي اقشار بيبضاعت شهر شدند .مالكان زمينهاي
زراعي اين روستاها كه با تقاضاي فقراي شهري روبرو شدند زمينهاي خود را با
متراژهاي مختلف قطعهبندي و به فروش رساندند .اين روستاها بهمرور رشد كرده و به
بافت شهري ملحق شدند .در اوايل شكلگيري از هيچگونه امكاناتي برخوردار نبودند اما
تالشهاي مضاعف ساكناني كه خود با جان و دل محلهشان را وسعت دادند اندكي بدان
حيات بخشيد .تعامالت اجتماعي باالست كه دليل آن به همبستگيهاي قومي مبتني بر
شبكههاي اجتماعي درونگروهي مربوط ميشود .و متأثر از فضاهاي عمومي و مدرن
شهري نيست .چنين وضعيتي بخشي از مشكالت زندگي روزمره را براي آنها هموار
ميسازد .مشاركت اجتماعي نيز در مقايسه با مسكن مهر در سط باالتري قرار دارد.
زيرا آنها به طرق مختلف تالش كردهاند تا برخي امكانات شهري مانند :داروخانه،
پستبانک ،درمانگاه ،مدرسه ،مسجدهاي مردمنهاد ،فضاهاي فراغتي و مذهبي مانند
حسينيهها را فراهم سازند كه نشان از اوضاع بسامان حاشيهها نسبت به مساكن مهر
دولتي است.
با اين وجود مشكالت زيادي در اين سكونتگاهها وجود دارد .زيرساختهاي
شهري ،امكانات رفاهي و خدماتي وجود ندارد .مهمترين آنها كمبود امكانات
حملونقل عمومي و مناس

نبودن معابر است .مضاف براين پاسگاههاي انتظامي در

حاشيهها حضور ندارند .در برخي سكونتگاههاي غيررسمي مانند نوكان اراذلواوباش
تهديدي براي امنيت اجتماعي هستند.
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«نوكان يكي از ناامن ترين محتالت كرمانشتاه استت كته بيشتتر ستاكنان آن
موادفروش و قاچاقچي هستند .اين شهرک تا حدي بدنام و ناامن است كه حتي
ساكنان خود آنهم جرأت رفتوآمد در ستاعاتي از شتبانهروز را در آن ندارنتد
چه برسد به اينكه غريبهاي در ساعاتي از شت

از آن محلته عبتور كنتد چتون

احتمال جي بري و خفتگيري خيلي باالست» (مرد  40ستاله ،ستاكن شتهرک
الهيه).

اما باوجوداين شرايط نيز ميتوان گفت كه حاشيهها نسبت به مسكن مهر پوياترند
و حيات شهري بيشتري در آنها جريان دارد و از لحاظ كنش اجتماعي فرايند بهتري را
طي كردهاند و زندگي روزمره در آنها بيشتر در جريان بوده است.
«من اين خانه را باجان و دل ساختم .تا حدي براش زحمت كشيدم و وقت
گذاشتم كه وقتي استراحت ميكنم احستاس آرامتش دارم .هرچنتد كته قتانوني
ساخته نشده ولي يک آجرش را با يک قوطيكبريتي به اسم مسكن مهر عتوض
نميكنم .همسايه هايمان را دوست داريم ،گويي يک خانوادهايم» (مرد  40ستاله
ساكن شهرک كرناچي).

فرآيند بعدي معنادهي به مكان است كه بيشتر در راستاي انگزني به مسكن مهر و
سكونتگاههاي غيررسمي است .بنا به ماهيت محله انگهاي متفاوتي در فضاي ذهني
شهر ايجاد شد .در مسكن مهر دولتآباد انگ اخالقي ،نوكان انگ بزهكاري و خشونت
و در دهپهن و كرناچي انگ فرودستي زده شد.
«اينجا بيشتر قشر ضعيف شهر ساكن اند .تعداد زيتادي از ستاكنان از طترف
بهزيستي و كميته امداد اينجا ساكن شدهاند .به همين دليل هم اسم مستكن مهتر
دولت آباد بد در رفته كه بيشتر ساكناني كه از طرف كميته امتداد اينجتا هستتند،
زنان بيوه و بيسرپرست هستند»( .مرد  35ساله ساكن مسكن مهر دولتآباد).

معنادهي به مكان صرفاً در حيطه داغ ننگ نبود بلكه مسكن مهر پرديس به
محلهاي خوشنام تبديل شد و طبقات متوسط در آن ساكن شدند.
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عمل فضايي (اعمال اقتصادی و فراغتي) :تجربه زندگي روزمره با عمل در فضا
تكميل ميشود و افراد در قيدوبند مكانهاي شهري و فضاي ذهني شهر قرار ميگيرند.
بنابراين كردارهاي فضايي درجاهايي نه صرفاً در راستاي تبعيت از نظم تكنوكراتها
بلكه به مقاومت عليه آن ميپردازند ،فضاهاي مسكوني متفاوت ،اعمال فضايي متفاوتي
را نيز به دنبال دارند .كردارهاي اقتصادي ساكنان حاشيهها بهگونهاي است كه در بطن
فضاي زندگيشان رخ ميدهد .ازآنجاكه در ساخت اين شهرکها توازن و قاعده رسمي
رعايت نشده است رفع نيازهاي اوليه مانند خريدهاي روزانه و ...هم در همانجا ممكن
است .چراكه تقريباً در كنار هرچند خانه يک مغازه كوچک وجود دارد كه ساكنان با
مراجعه به آن ميتوانند مايحتاج خود را تهيه كنند بنابراين كردار اقتصادي ساكنان
سكونتگاههاي غيررسمي درون خود بافت صورت ميگيرد .اما در مجتمعهاي دولتي
مهر قاعده اينگونه نيست چراكه در برنامه احداث اين مجتمعها همهچيز بهصورت
قانوني و رسمي و طبق ايده معماران و طراحان شهري انجامشده است بنابراين الزمه آن
وجود بازارچه يا مركز خريد دولتي جهت انجام كردارهاي اقتصادي است كه اين قاعده
در هيچيک از چهار شهركي كه طرح مسكن مهر در آنها اجراشده رعايت نشده است و
ما در هيچيک از اين شهرکها مركز خريد و يا بازارچهاي بهصورت اختصاصي
نميبينيم .براي مثال س اكنان مسكن مهر ظفر و دانش براي خريدهاي روزانه مجبور به
مراجعه به بازار شهرک مسكن هستند و يا ساكنان مسكن مهر پرديس به بازار فردوسي
و مدرس ،ساكنان مسكن مهر دولتآباد به بازار اصلي دولتآباد يا بازار روز آزادي و
ساكنان كيهانشهر به آزادي مراجعه ميكنند .اين جريان باعث شده است كه آنها مجبور
باشند كه هم مسافت طوالنياي را طي كنند و هم از طرفي بار جمعيتي عظيمي را بر
بازار محالت ديگر وارد كنند .جريان زندگي روزمره تنها به اقتصاد برنميگردد ،يكي از
مهمترين مؤلفههاي روزمرگي اوقات فراغت است ،كه نقش مهمي در تعامل اجتماعي و
بازشناسي هويت دارد.
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نهادها و فضاهاي مدرنِ شهري اين وظيفه را بر عهدهدارند .نحوه گذران فراغت
بيشتر براي روستايياني كه به شهرها مهاجرت ميكنند مشكلساز است چراكه آنها با
روابط غير صميمي و خشک در زندگي شهري مواجه ميشوند و چون توانايي تحمل
اين شرايط را نداشته و با آن بيگانهاند به دنبال راهي براي مقابله با آن هستند كه به
طريقي بتوانند روابط اجتماعي خود را دوباره احيا كنند .اين موضوع در سكونتگاههاي
رسمي مانند مساكن مهر براي ساكنان بسيار سخت و طاقتفرساست چرا كه راهي براي
مقابله با اين فضاي تحميلي ندارند .براي مثال ما در هيچيک از شهرکهاي بستر طرح
مسكن مهر فضاي سبز و پارک اختصاصي براي ساكنان اين محالت نميبينيم .ساكنان
ساختمانهاي مهر محبوس شدگاني هستند كه تنهايي و عدم تعاملشان با ديگران به
عادت روزمرهشان بدل شده است .چراكه راهي براي مقاومت در برابر اين چارچو
بسته و همچنين بيكفايتيهاي برنامههاي دولتي نداشته و اعتراضهايشان نيز تاكنون راه
بهجايي نبرده است .نه كوچهاي براي برخوردهاي هرچند موقتي روزانه و نه بازارچه و
مركز خريدي براي حضور و تعامل با ديگري .اما در محالت حاشيهاي شهر داستان
بهگونهاي ديگر است .بيشتر كساني كه از نبود فضاي فراغت در سكونتگاههاي خود
رنج ميبرند زناني هستند كه منشأ روستايي دارند .به روابط اجتماعي عميق عادت
كردهاند و نيازمند تعامالت بيشتري هستند .از طرفي بحث شد كه فضاي عمومي در اين
سكونتگاهها وجود ندارد .در نبود چنين امكاناتي آنها تاكتيكي را براي هموار كردن
شرايط فراهم كردهاند كه «كوچه نشيني» نام دارد.
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عكس  -3كوچه نشيني زنان در سكونتگاههای غيررسمي

زنان كوچه نشين بدون توجه به اينكه كارشان چه پيامدهايي براي شهر دارد و تا
چه اندازه باعث زشت شدن چهره شهر ميشود تنها هدفشان بازگشت به روابط
اجتماعياي است كه در زندگي روستايي تجربه كردهاند و اكنون شهر اين امكان را از
آنها گرفته است .كوچه نشيني زنان سب

تحكيم شبكههاي اجتماعي ،تسهيل روابط

اجتماعي و افزايش اعتماد اجتماعي ميشود .از طرفي كوچه نشيني پيامدهاي منفي نيز
دارد .براي مثال تعامالت در اين سكونتگاهها موج

گسترش سرمايه اجتماعي

ميانگروهي ميشود .چون اكثر ساكنان محالت حاشيهنشين بهصورت گروهي به شهر
آمدهاند و كولونيهاي قوميرا بنانهادهاند كه قبيلهگرايي و تعصبات قومي را تشديد
ميكنند .همچنين شلوغي كوچهها ،سخت شدن رفتوآمد ،نگاههاي خيره به رهگذر
همگي باعث زشت شدن چهره شهر ميشود.
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نتيجهگيری
كرمانشاه طي دو دهه اخير نسبت به دهههاي قبل رشد اندكي را در زمينه فضاي شهري
تجربه كرده است .برخالف گذشته كه رشد شهري به عواملي مانند اصالحات ارضي و
جنگ مربوط ميشد در اين سالها رشد جمعيت ناشي از مهاجرت روستا به شهر است
كه مي توان داليلي مانند خشكسالي ،جاذبه زندگي شهري و رشد طبيعي جمعيت را
براي آن ذكر كرد .اين رشد جمعيت سب

توسعه برونزا بهصورت شهرکهاي پرديس،

كيهانشهر ،دولتآباد و سكونتگاههاي غيررسمي دهپهن ،كرناچي ،نوكان و درهدراز شده
است.
سه روند در شكل گيري فضاي اجتماعي شهري نقش داشتند .نخست ،به فضاي
انديشيده شده در قال

طرحها و سياستهاي رسمي مربوط است .برخالف ساليان

گذشته طرح جامع تأثيري در اين روند ندارد .دولت براي تأمين مسكن فقراي شهري در
قال

مسكن مهر اقدام به اين عمل كرد .اعطاي مسكن به متقاضيان مشروط به شرايطي

ازجمله بومي بودن ،نداشتن مسكن ملكي ،پرداخت مبلغي بهعنوان پيشقسط و اقساط
بلندمدت بود كه بنياد مسكن مسئوليت ثبتنام از متقاضيان را بر عهده داشت .بعد از
انجام اين طرح مشكالتي مانند برنامهريزي از باال ،فرآيندهاي يكدست كننده و انتزاعي،
عدم توجه به بافت اجتماعي و فرهنگي متقاضيان كه در طرح جامع وجود داشت در
مسكن مهر نيز وجود دارد .اين طرح در كرمانشاه همراه با مكانيابي درستي نبود و
كامالً در راستاي يكي از نقاط ضعف شهر كه تكهپارگي بود پيش رفت و پيوستگي
شهري را در وضعيت نامناسبي قرار دارد .مسكن مهر بهمثابه مداخله در فضاي شهري از
هيچ منطقي پيروي نميكند و در درون هيچ پارادايم شهري قابل توصيف و يا تبيين
نيست.
رابطه اين طرح با تاريخ شهر گسيخته و ارتباطي ارگانيک به بافتهاي همجوار
ندارد .دوم ،فرودستان شهري كه شانس مالكيت نداشتند به ناگزير به فكر چاره براي
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دسترسي به مسكن افتادند .آنها سعي كردند كه در ارزانترين جاي شهر مكاني را براي
خود تهيه كنند كه در اين زمان روستاهاي اطراف شهر كه بعداً در حوزه شهري قرار
گرفتند بهترين مكان بودند بنابراين شهرکهاي نوكان ،كرناچي ،دهپهن و درهدراز رشد
يافتند .افراد راندهشده از بافت رسمي شهر و طرح مسكن مهر در رشد و گسترش اين
سكونتگاهها نقش بسزايي داشتند چنانچه هماكنون اين شهرکها مكانهاي به لحاظ
جمعيتي متراكم و عاري از امكانات و زيرساختهاي شهري هستند .اين نوع مداخله در
فضا غيررس مي و از پايين صورت گرفت .ارتباطات اجتماعي ،عضوگيري و شبكههاي
اجتماعي در آنها مبتني بر خانواده و خويشاوندي است .در اين روند معناسازيهاي
گستردهاي در زندگي روزمره شكل گرفت كه عمدتاً در راستاي بدنام كردن بخش
توسعهيافته شهر در دو دهه اخير بود .چنانچه شهرک پرديس را جدا نماييم همه
محالت پا گرفته در اين دوره برچس

خوردند و در فضاي اجتماعي شهر ،خوشنام

نيستند.
روند سوم كردارهاي ساكنين بخش توسعهيافته شهر در دو دهه اخير است كه در
بازتوليد شرايط موجود نقش مؤثري داشت .در مسكن محيط بسته و تعيينشده است.
همچنين نبود فضاي فراغت ،عدم برنامهريزي براي محوطهسازي ،مشكالت عبور و
مرور ،فاصله از مركز شهر ،نبود مركز خريد مختص شهرک و عدم توجه به نيازهاي
فرهنگي سب

شده است كه افراد در خانههاي خويش حبس شوند .آنها براي خريد و

تهيه مايحتاج اوليه همچنان به مكانهاي موجود در شهر ميروند .محله آنها بهمثابه
خوابگاه است .اما در مقابل در سكونتگاهها چون از ابتدا خود افراد نيز درگير فرايند
توليد فضا بودهاند و نظارت كمتري در آن وجود دارد زمينه بروز خالقيت بسيار راحت
صورت ميگيرد بهگونهاي كه خود افراد اقدام به توليد فضاي خريد (مغازههاي كوچک)
و فضاي فراغت (كوچه نشيني) ميكنند .كوچه نشيني كرداري فراغتي براي مقاومت در
برابر كمبود امكانات و فضاهاي عمومي است.
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