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 چكيده

. های غیررسمی را در كرمانشاه مطالعه كند گاه نتفرآیند ظهور سکو كند یماین مقاله تالش 
های روزمره را در  وی نقش كنش. رویکرد نظری مقاله مبتنی بر آرای میشل دُوسِرتو است

ها  ن آ. سازد و معتقد است افراد عادی خالق و معناساز هستند ساخت شهرها برجسته می
ی بررسی ها کیتکناز طریق  ها داده. كنند های شهری را به فضاهای زیسته تبدیل می مکان

ی  برنامه»كه  دهد یمنتایج پژوهش نشان . اند اسناد، مشاهده و مصاحبه گردآوری شده
های اطراف كرمانشاه به این شهر مهاجرت كنند  سبب شد روستاییانِ دشت« اصالحات ارضی

كه   درحالیهزار نفر به جمعیت آن بیفزایند؛  ده( 211 تا  231 از )طور متوسط  و ساالنه به
سوادی و  چنین فقر، بی هم. لحاظ اقتصادی ظرفیت پذیرش مهاجرین یادشده را نداشت شهر به

ریزی شهری نیز از طریق  برنامه. ها را غیرممکن ساخت عدم تخصص مهاجرین جذب آن
. ها در پیش گرفت هایی نظیر متراژ باالی مسکن را برای طرد آن استراتژی« طرح جامع»

ها  آن. ی را در پیش گرفتند و برای بقا مبارزه كردند«راه دیگر»ای نداشتند رهمطرودین كه چا
های بایر و موات در نقاط پرت و دورافتاده، های مختلفی نظیر تصرف عدوانیِ زمین تاكتیک

های غیر قانونی آب و برق را در پیش گرفتند تا  تصرف خزنده، باز تقسیم زمین، انشعاب
امان  های بی ی این تالش نتیجه. وپا كنند ر رسمی ماوایی برای خود دستای غی شیوه بتوانند به

آباد و  گاه غیررسمی جعفرآباد، شاطرآباد، دولت گیری چهار سکونت در كرمانشاه شکل
 . آباد بود كولی

 .استراتژی، تاكتیک، مهاجرت، طرد، تصرف عدوانی: كليدواژگان
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 مقدمه و بيان مسئله
ترین این موارد  یکی از مهم. ر تحوالت زیادی را تجربه كردندشهرهای ایران در قرن حاض

پژوهشگران این حوزه اصالحات ارضی و فروش . رویه از روستا به شهر بود های بی مهاجرت

؛ اعتماد 272 زاده  مشهدی)دانند  گیری این پدیده می نفت را از عوامل مهم و موثر در شکل

وجود  رین تراكم جمعیتی زیادی را در شهرها بهمهاج(. 237 ؛ حبیبی 277 ؛ حسامیان 277 

قوارگی محالت شهری و  های اجتماعی، بی كاری، آسیب مشکالت زیادی نظیر فقر، بی. آوردند

ترین مکان شهریِ مهاجرپذیر  شهر كرمانشاه مهم. كمبود فضاهای شهری پیامد این پدیده بود

. تبدیل شد 211 نفر در سال  3 1151به  221 نفری سال  31322 جمعیت . غرب كشور بود

ی یادشده  در فاصله. جای گذاشت افزایش جمعیت مذكور تحوالت عظیمی را در بافت شهری به

های  در جنوب تا كوه« سفیدكوه»های  ای كه شهر از كوه گونه ی شهر هیوالگونه بود، به توسعه

لین طرح جامع شهری های گسترده او زمان با مهاجرت هم. در شمال را دربرگرفت« بستان تاق»

 35ی  قبل از آن در اواسط دهه. اجرا شد 213 نیز برای این شهر تصویب و در سال 

خیز كرمانشاه صورت گرفته بود اما طرح بدان مشروعیت بیشتری  اندازی به دشت حاصل دست

طرح جامع ساخت چهار . های آتی تعیین كرد ی رشد شهر را برای سال بخشید و محدوده

ی حائز  نکته. بهمن، آبادانی و مسکن و آناهیتا را در دستور كار خویش قرار داد 33، شهرک الهیه

. ها اسکان داده شوند اهمیت آن است كه مهاجرین و فقرای شهری نتوانستند در این شهرک

ها از  هایی برای طرد آن حتی استراتژی. ها نبود ای از جانب نهادهای رسمی برای جذب آن اراده

ی  عنوان سکنه ها به ظاهراً در طرح جامع شهری این گروه. ر در نظر گرفته شدی شه محدوده

فقرای . ها در نظر گرفته نشده بود ای برای اسکان آن كرمانشاه تلقی نشده بودند و هیچ برنامه

مضاف بر . انداز نداشتند شهری كه عمدتاً مهاجرین روستایی بودند سواد، تخصص، مهارت، پس

ها  ها در شهر جایی برای سکونت نداشتند و كسی بدان آن. ها زیاد بود خانوار آناین تعداد افراد 

، از بین رفتن كیان خانواده، تهدید و بقانهاد و بدین سبب مشکالت بزرگی نظیر  وقعی نمی

قدرتی و  بی. مضاف بر این توان مبارزه با نیروهای دولتی را نداشتند. آبرویی را تجربه كردند بی

ی  دندان از خانه و خانواده و  ها با چنگ آن. بب نشد كه راه انزوا در پیش گیرندنوایی س بی

برخالف . های متعددی را برای رسیدن به این مهم در نظر گرفتند خویش دفاع كردند و تاكتیک

نوایان و فرودستان نیز گاهی  بی. تصور رایج ساخت شهرها صرفاً در اختیار شهرسازان نیست
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سازند و برای رسیدن  دور از هر ارعاب و تردیدی مسکن می ورزند و بهمی مبادرت بدین كار

ها این كار را در شرایط ناامیدی و بدون  آن. كنند های مختلفی را اتخاذ می بدین كار تاكتیک

های كالن مسکن و  این مقاله سعی دارد با تحلیل برنامه. دهند اندازی انجام می گونه چشم هیچ

هایی كه  چنین تاكتیک های طرد فرودستان آشکار سازد و هم استراتژی« معطرح جا»شهرسازی و 

نوا  هایی كه افراد بی یابی به خانه در نظر گرفتند را بررسی نماید؛ تاكتیک فرودستان برای دست

ی حاضر سعی دارد  حال مقاله. بدون حمایت مالی و صرفاً بنا به ضرورت بقا در پیش گرفتند

 :هایی مناسب پیدا كند سخبرای دو سوال زیر پا

 استراتژی طراحان و شهرسازان برای طرد فرودستان كدام است؟  - 

 هایی را در پیش گرفتند؟ فرودستان برای حفظ كیان خانواده چه تاكتیک  -3

 چهارچوب نظري

ی اعمال و كردار شهرسازان و  گیری شهرها درنتیجه شود كه ساخت و شکل اغلب تصور می

های یقینی نظیر هندسه و ریاضیات و براساس یک ا از طریق دانشه آن. طراحان شهری است

ی وثیقی میان  رابطه. كنندگیری و ایجاد شهرها نقش اساسی ایفا میی جامع در شکل برنامه

  چون لوكوربوزیه های پوزیتیویستی و شهرسازی وجود دارد تا جایی كه شهرسازی همدانش

بندی  ایی نظیر نظم، هندسه، ستایش از اتومبیل، طبقهه مؤلفه« نقد شهرهای معاصر»در ( 225 )

راه و دشمنی با خیابان را در ساخت شهرها مهم ارزیابی كرد و معتقد  جمعیتی، ستایش از بزرگ

عنوان  در چنین فضای فکری، جایگاه مردم به. «خانه ماشینی است برای زیستن»بود كه 

سازند مغفول فضای اجتماعی خاصی را می كنند و برای هر مکانیگرانی كه معناسازی می كنش

تفکر فنی و مهندسی را در « سکونت كردن چیست؟»ی  در مقاله( 277 ) 3مارتین هایدگر. بود

. و سکونت كردن تفاوت قائل شد بنا كردنوی بین . وساز مورد نقد قرار داد ی ساخت عرصه

با محیط، مراقبت كردن، ای نظیر پرورش دادن، خو گرفتن سکونت كردن دارای معنای اضافه

شود ممکن است كه محل ای كه بنا میهر پروژه. آسیب نرساندن و معنا دادن به جهان است

مسکن انبوه در شهرهای امروزی محل اقامت هستند اما . اقامت باشد اما محل سکونت نیست

فروض گر برقراری پیوندی پرمعنا بین انسان و محیطی م سکونت بیان». مکان سکونت نیستند

                                                        
1 . Le Corbusier 

2 . Heidegger, M 
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ی هایدگر، نقش مردم در  در راستای ایده(  22 )  هانری لفور(. 7 ، 273 شولتز )« باشدمی

وی . پردازی كرد نظریه تولید فضاتولید فضا و معنا دادن به محیط زندگیِ خویش را در كتاب 

كه تحت تأثیر  2بازنمایی فضا ،اول: داند می 3گیری فضاهای شهری را حاصل سه لحظه شکل

كه به نقش  3دوم، فضایِ  بازنمایی. ریزان شهری استها و مفاهیم شهرسازان و یا برنامهایده

ها بدون توجه به هر نوع تفکر فنی شهر را معنادار  آن. پردازدافراد در زندگی روزمره می

كنند، شهرها را بر مبنای امور  ها را خوب و برخی را نامناسب تعریف می سازند، برخی مکان می

این . كنند های مختلف تقسیم میها و بخشتفکیک و به محله... بد و /مقدس، خوب یرغ/مقدس

یا همان  1لحظه سوم، عمل فضایی. حوزه جایی برای مقاومت در مقابل تفکرات شهرسازان است

های مختلف شهری است؛ جایی كه فضاهای گری افراد در مسیرها، رهوارها و مکان كنش

لُفور تعامل و یا برآیند این سه لحظه با هم را در فهم . شوندمیاجتماعیِ موجود بازتولید 

ی دوم و سوم  اندیشمندی كه لحظه. داندها اساسی می فضاهای شهری و چگونگی تولید آن

گیری فضاهای جدید بسط و گسترش داد میشل  رویکرد لُفور را در حیات شهری و شکل

( 233 ) پراتیک زندگی روزمرهوی در . استكه آرایش مبنای نظری این مقاله   است  1دوسرتو

ریزان،  از نظر او برنامه. نامید« شهر مفهوم»رویکردهای مفهومی و انتزاعی به شهر را نقد و آن را 

كنند و سانی را به شهر تحمیل می پارچگی و یک دانان نوعی یک شهرسازان، طراحان و جغرافی

ها با طرد پیوند خورده  ی امور شهر از نظر آن اداره. گیرندرا نادیده می  های خاص آنویژگی

هنجاری،  عنوان نابه پردازی نباشند به بندی و یا نظریه تمام چیزهایی را كه قابل كنترل، طبقه. است

« تاكتیک»و « استراتژی»دوسرتو از دو مفهوم . كنندو نظایر آن حذف می 7نشینی، گتو حاشیه

استراتژی مستلزم طرحی است ». های نظامی وام گرفته است ها را از اندیشه كند كه آن استفاده می

. دهی و كنترل فضاست دنبال سامان و عمدتاً به« بخشد یابد و فضا را انتظام میكه بسط می

های الزم را جهت نظارت بر  ریزی شهری استراتژی شهرسازان و طراحان از طریق برنامه

ن كارهای خود را در لوای مباحث توسعه پیش شهرسازا. كنند رفتارهای مردم تدوین و اعمال می

                                                        
1. Lefebvre, H 

2. moment 

3.repersentation of space 
4. representational spaces 
5. Spatial Practice 
6 .De Certeau, M. 
7 . Ghetto 
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ها  آن. گیرندبرند كه صرفاً به زمان توجه دارند و شرایط امکان توسعه و یا فضا را نادیده میمی

تردید توسعه به شمار  بی». كنند های خود طرد می هایی را نادیده گرفته و یا از برنامه گاهی گروه

ها ی شهر بازگردند، و حتی نارسایی دهد كه به مدار ادارهیای از این طردشدگان اجازه مفزاینده

لیکن در واقعیت، توسعه مرتباً اثراتی . كند های نظمی شدیدتر بدل می را به طرق ساخت شبکه

، 233 دوسرتو )« ها را نشانه رفته است گیرد كه آنكند كه در تناقض با اموری قرار میتولید می

 23.) 

سادگی  این بازیگران هر روزه، به»: وپابسته نیست برابر قوی دست از نظر دوسرتو ضعیف در

طرق خوشایند و  ها معانی خودشان را ایجاد و به تر آن بیان دقیق تابع نظم مستقر نیستند؛ به

هایِ  ی استراتژی ها در زمینه آن(. 7 3، 233 تانکیس )« كنند مصطلح فضای شهری را تولید می

نفع خود  ی خویش فضا را به بندند تا با اقدامات مبتکرانه كار می را به های الزم شهرسازان تاكتیک

ی نبرد است كه از  تصادفی و ناگهانی در زمینه»معنای اعمالی  مفهوم تاكتیک به. تصرف نمایند

ها غیرقطعی، نادیدنی و پراكنده  تاكتیک. «شود جانب افرادی عادی در زندگی روزمره اعمال می

و « هاپراتیک»وانایی حذف ریزان تگر، استراتژی شهرسازان و برنامهبیان دی به. هستند

این اعمال از طریق . گیرند نداردرا كه در بطن زندگی روزمره شکل می« های فضایی حکایت»

. یابندعینیت می« بازی اسکیت»های فضایی نظیر و تاكتیک« دیوارنویسی»، «شهر قدم زدن در»

ها را  یی و متکثری هستند كه نظام شهری قدرت اداره كردن آنها اعمال تکراری، استثنا این

كنند كه قابل قیاس با ها را ارائه میها و واگشتها، گشتای از چرخشمجموعه»ها  آن. ندارد

گران با  كنش(.  3 : 233 تو، دوسر)« های طرز بیان و یا شمایل سبکی استچرخش

پردازی حکایاتی را در مورد مسیرها، گذاری و قصهنامبافند، با ها را به هم میهایشان مکان قدم

این اعمال در درون نظام . كنندسازند و شهر را قابل سکونت میرهوارها و ابژه های شهری می

دهند فضاهایی را مورد استفاده قرار می»اما . دهند و نه در خارج از آنعقالنیِ شهرسازی رخ می

قدر كور است كه دانش عشاق از عشق، وقتی  ن فضاها همانشوند، دانشِشان از ایكه دیده نمی

 (. 21 : 233 دوسرتو، )« دیگر را در آغوش دارند یک

بستگی، نفی و اعتراض علیه ظلم،  گر هم هایی سروكار دارند كه بیان دیوار نوشته ها با نشانه

یاری از فضاهای بازان نیز بس اسکیت. ها هستند آفرینی افراد و یا گروه تبعیض و یا حتی وحشت

گرانه از فضا قطعاً  های حیله استفاده». آورند مرده، خصوصی و پرت را به تصرف خویش درمی
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در چهارچوب نظم مستقر قدرت است؛ هنر گول زدن رقیب « ضعیف»ی  های هوشمندانه تاكتیک

رده و بازان فضا را از نو پیکربندی ك نظم اسکیت حركات بی (.33، 233 دوسرتو )« در زمین خود

  .برند را زیر سوال می مالکیت آن

 روش تحقيق
ی گردآوری اطالعات عبارتند از بررسی اسناد ها کیتکن. است« كیفی»روش بررسی این پژوهش 

 .و مشاهده و مصاحبه

 :ترتیب عبارتند از اسنادی كه در این مقاله بررسی شدند به نیتر مهم :بررسي اسناد

سعی در بیان  ها برنامهی تعیین شده در این ها بودجهمیزان . نجمی عمرانی چهارم و پها برنامه - 

ریزی شهری را  ، كه استراتژی برنامه213 طرح جامع  -3. ی شهر دارد ی روستا و جاذبه دافعه

ی  متون مرتبط با حوزه -3و  211 و  231 آمار سرشماری -2. سازدبرای ما آشکار می

 .های غیررسمی گاه سکونت

لحاظ معماری و بافت  به)ی محالت مختلف  ی كالبد فیزیکی شهر و مقایسه همشاهد :مشاهده

 (. دیگر اجتماعی و فرهنگی و تطبیق آن با یک

سال شهر كه خود فرآیند طرد و ساخت  چندین مصاحبه با افراد كهن: مصاحبه

 .های غیررسمی را زیسته بودند، صورت گرفت گاه سکونت

 - : ها طی مراحل زیر تجزیه و تحلیل شدند ادهد: ها ي تجزیه و تحليل داده شيوه

بررسی سواالت  -2های اصلی و الگوها؛  ها، موضوع بندی داده طبقه-3ها؛  دهی داده سازمان

نوشتن و  -1ها  های مختلف این داده وجو برای توجیه جست -3ها؛  تحقیق با توجه به داده

 (. 17 ،  23 مارشال و راسمن )ی گزارش  تهیه

 

 ارضي، مهاجرت و افزایش جمعيت شهرها اصالحات

. رعیتی در ایران را تغییر دهد-ی كالنی بود كه سعی داشت نظام ارباب اصالحات ارضی برنامه

ی اول  هدف مرحله. پایان یافت  21 شروع و تا سال   23 این برنامه طی سه مرحله از سال 

دانگ بود  به میزان یک ده شش تقسیم اراضی بزرگ مالکانِ غایب از ده و محدود كردن مالکیت

داری و عدم تغییر  بری و رشد اجاره ی دوم حذف نظام سهم هدف مرحله(. 5 3، 275 ازكیا )
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ی سوم فروش زمین به زارع و  هدف مرحله. بود( رعیتی-ارباب)شکل مالکیت و مناسبات قبلی 

اصالحات . گر بوددی ی مالکانه و تفکیک سهم مالک و زارع از یک نسبت بهره تقسیم زمین به

 :ارضی دو پیامد مهم برای روستاییان داشت

( الف: این امر از دو طریق ممکن شد. ی تولید سنتی رها شدن نیروی انسانی از شیوه( اول 

نشینان، در طی سه مرحله اجرای اصالحات ارضی زمین به صاحب نسق واگذار شد و خوش

ها ملی اعالم  های بایر، مراتع و جنگل ی از زمینبسیار( ب. برزگران و دهقانان فقیر سهمی نبردند

ی تولید  ای جز رها كردن شیوه ها وابسته بودند چاره داران جزء كه شدیداً به آن شدند و دام

ی تولید سنتی اشتغال وجود نداشت، روز به روز  چون در روستا غیر از شیوه. خویش نداشتند

در روستاهای ( به بعد 221 از )ی بیست سال  اصلهكاری در ف بی». كاران افزوده شد بر تعداد بی

 211 سال  هزار نفر در 715به حدود  221 هزار در سال  71ده برابر شد و از حدود  ]كشور[

 (. 7، 277 اعتماد )« رسید

اقتصاد . این امر از طریق روابط پولی میسر شد: داری در روستابسط روابط سرمایه( دوم

داری، فروش نیروی كار  جای آن سیستم اجاره داری را از بین برد و به بری و نسق پولی نظام سهم

با این كار خرید انواع كاالها ممکن شد و بازار مصرف . و فروش محصول را جایگزین ساخت

بیان دیگر، سازمان تولیدی سنتی برای همیشه از هم پاشید و سازمان تولیدی  به. رواج پیدا كرد

 . دیگری جایگزین آن نشد

های  ها و برنامه ی تولید سنتی در روستا رخ داد دولت طرح زمان با تغییراتی كه در شیوه هم

ی  دولت برنامه 231 در سال . گیری نمودعمرانی خود را كه عموماً شهری و صنعتی بودند پی

 11در این برنامه . خود را از محل درآمدهای نفت اجرا كرد( 231 - 21 )عمرانی چهارم 

ی تولید و رونق  گذاری شد، اما این مقدار برای بهبود شیوه ل برای كشاورزی سرمایهمیلیارد ریا

. ی اصالحات ارضی پیش رفت برد اهداف برنامه كشاورزی نبود بلکه بیشتر در راستای پیش

میلیارد ریال،  35ونقل  میلیارد، ارتباطات و حمل 22گذاری برای صنعت و معدن  میزان سرمایه

رفته  هم روی. میلیارد ریال بود 2/35میلیارد ریال، مخابرات  23ریال، برق  میلیارد 1/33آب 

چنان عمران و آبادانی  گذاری برنامه در راستای توسعه و عمران شهری بودند و هم موارد سرمایه

 2/ ی چهارم فقط  میلیارد ریال اعتبارات عمرانی برنامه 335از . روستا در آن نقشی نداشت

 . ف عمران روستا شدمیلیارد ریال صر
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ی  شیوه در حین اجرای برنامه قیمت نفت به. اجرا شد 213 برنامه عمرانی پنجم نیز در سال 

میلیارد ریال بود كه پس از تجدیدنظر به  133 ی برنامه  ی اولیه بودجه. آوری باال رفت سرسام

میلیارد  2/121نفت  میلیارد ریال، 3/377 سهم بخش صنایع . میلیارد ریال افزایش یافت 3/3123

 5 1/2میلیارد ریال، برق  35 میلیارد ریال، گاز  13 /3میلیارد ریال، آب  3/353ریال، ارتباطات 

هایی كه برای كشاورزی و تنها هزینه. میلیارد ریال بود 2 2های دولتی  میلیارد ریال، ساختمان

 .میلیارد ریال بود 15و  71 /3ترتیب  عمران روستا صرف شد به

. وجود آورد ود سرمایه به شهر و نادیده گرفتن روستاها تغییرات ساختاری عظیمی را بهور

های  زمان شد و زمینه ی زندگی شهری هم ی زندگی روستایی با جاذبه بیان دیگر دافعه به

: گوید در مورد روستاییان كرمانشاه می 15ی  یکی از ناظران آگاه دهه. مهاجرت را فراهم ساخت

تن گندم یک سوم محصول ساالنه   رسد كه اگر  یک حساب ساده به این نتیجه میبا »كشاورز 

پس منطق . باشد مزد و دوخت دو دست لباس در شهر می گوی دست زحمت پاسخ او باشد به

ی خانواده واگذار كند و خود با  وكار و زرع را در ده به پیرمرد ازكارافتاده كند كشت حکم می

رنگ جوانان شهری درآید و  گشاد و پیراهن تنگ به دن شلوار پاچهبلند كردن موی سر و پوشی

تومان از امکانات شهری كه هزار مرتبه برای او مزیت دارد، درآمد داشته  15یا  35تقریباً روزی 

 (. 57 ، 213 جلیلی )« باشد

شهر كرمانشاه در طول . دنبال داشت جایی عظیم جمعیتی را به تغییرات ساختاری فوق جابه

. شد ی غرب كشور محسوب می های روستایی منطقه ن دو دهه قطب اصلی مهاجرتای

های روستا به شهر را براساس همین  هایی كه در این دوره انجام گرفتند اغلب مهاجرت پژوهش

علل مهاجرت »در پژوهش ( 211 )برای مثال كاظمی زنگنه . جاذبه و دافعه تحلیل كردند

 :كند به موارد زیر اشاره می« اهروستاییان بخش هرسین به كرمانش

های سنتی كشاورزی و عدم استفاده از وسایل  پایداری روش -3بدی وضع معیشت  - 

 عدم امکانات تفریحی و فراغتی -3عدم امکانات بهداشتی و آموزشی  -2جدید كشاورزی 

دستی عدم رقابت صنایع  -1داری  ای از قوانین و مقررات نظام زمین عدم برخورداری عده -1

ی ارتباطات و نزدیک شدن فرهنگ  توسعه -7با صنایع ماشینی و متروک ماندن صنایع دستی 

 ی تحصیل برای فرزندان  حس بهتر زیستن در شهر و امکان ادامه -3روستا و شهر به هم 

ی  سازی، توسعه بافی، بیسکویت و شیرینی های متعدد از قبیل پارچه تاسیس كارخانه -2
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های  گذاری های عمرانی و سرمایه های ساختمان و برنامه مانشاه، رشد فعالیتپاالیشگاه نفت كر

 (.21-22، 211 كاظمی زنگنه )قابل توجه كه سبب جذب روستاییان مهاجر شده است 

 37225 جمعیت . های این دوره تأثیر زیادی بر ساختار جمعیتی كرمانشاه داشت مهاجرت 

نفر به جمعیت شهر اضافه  53175 یعنی. تبدیل شد 211 نفر در  325155به  231 نفریِ سال 

 3/ میزان رشد جمعیت برابر . نفر به جمعیت شهر اضافه شده است 5555 تقریباً هر سال . شد

ی جمعیت فوق  عمده. جایی جمعیتی بسیار بزرگی در شهر بودگر جابه این میزان بیان. بود

چنین  هم. ی در شهر نظیر سواد نداشتندهای الزم جهت زندگ ی روستایی داشتند و مهارت ریشه

ناچار و جهت فرار از مشقت فقر در روستا به شهر  این افراد عمدتاً فقرای روستایی بودند و به

از طرف . توانست سبب اعتالی مقصد مهاجرت خویش شوند این جمعیت نمی. مهاجرت كردند

 . هم نشده بودی پذیرایی برای مهمانان ناخوانده فرا دیگر در شهر نیز زمینه

 

 ریزي شهري و طرد مهاجرین برنامه

. گیرد ی مقامات حکومتی صورت می وسیله ریزی شهری شکلی از اقدام جمعی است كه بهبرنامه

گیری و  دهد كه با هدف تأثیرگذاریِ شکل این كار تالشی از جانب حکومت سیاسی را نشان می

كاران ساختمان،  الکان زمین، پیمانم[وساز امالک  كنترل نتایج حاصل از نیروهای ساخت

ریزی شهری در برنامه. گیرد صورت می ]كنندگان زمین وساز، دریافت كنندگان مالی ساخت تأمین

ونقل و  های حمل وساز زمین و زیرساخت ریزی راهبردی و ساختوجوی نفوذ بر برنامه جست

(. 5  ، 225 الرن  مک)كردهایی است كه زمین و ساختمان به آن تخصیص یافته است  عمل

ابنز »هایی نظیر  ی مدرنیست بود كه مبتنی بر ایده« طرح جامع»ریزی ابزار دولت برای برنامه

گرایانه، صوری و مبتنی  های عام ایده 3گرایی تأثیر اثبات ها تحت آن. بود« لوكوربوزیه»و   «هاوارد

مندی، تمایزات  مندی، مکان نطور كلی زما به. ریزی شهری مطرح كردندبر محاسبه را در برنامه

در هیچ جای طرح . ها مغفول بود های اقتصادی و زندگی روزمره در آثار آن فرهنگی، نابرابری

در این طرح . های روستا به شهر جدی گرفته نشد مسکن فرودستان و مهاجرت( 213 )جامع 

كه كامالً در اختیار  بهمن، آبادانی و مسکن، الهیه و آناهیتا منظور گردید 33ساخت چهار شهرک 

                                                        
1 .Howard, E 

2 .Positivism 
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های كلی مسکن در  ریزی این مهم متأثر از برنامه. طبقات متوسط و كارمندان دولت قرار گرفت

گذاری در مسکن نابرابری عمیقی میان فرودستان و  برای مثال میزان سرمایه. سطح كشور بود

ی پنجم  ات برنامههای جدول زیر از كل اعتبار برطبق داده. دهد طبقات متوسط شهری را نشان می

درصد برای مسکن كارگری و كارمندی و  12میلیارد ریال یعنی  15 /3در بخش مسکن میزان 

. درصد برای مسکن فرودستان و روستاییان در نظر گرفته شد 35میلیارد ریال یعنی  1/32

ران اطهاری و دیگ)« گردید درصد بالغ می 23ی چهارم این سهم به حدود  درحالی كه در برنامه»

 (.37جلد چهارم،  273 

 (برحسب ميليارد ریال)ي پنجم  ميزان سرمایه گذاري مسكن در برنامه. 61ي  جدول شماره

 عنوان برنامه

 بخش خصوصي بخش عمومي

جمع 

 كل

محل  از

اعتبارات 

 عمراني

از منابع 

مؤسسات 

انتفاعي و 

 بازرگاني

 جمع

از محل 

اندازهاي  پس

 خصوصي

از محل 

اعتبارات 

 عمراني

 جمع

های سازمانی  خانه

 كارگری
2/37 1/  3/33 - - - 3/33 

های سازمانی  خانه

 كارمندی
 55 3  53 - - -  53 

های  خانه

 قیمت ارزان
32 1/1 1/32 171 - 171 1/733 

 7/32 5  - 5  7/22 - 7/22 های اعتباری كمک

 231 131 - 131 335 5  325 جمع

 213 نظرشده، برنامه و بودجه ی عمرانی پنجم، تجدید برنامه: منبع

 

گزارش بررسی )« كارگران متخصص كارخانجات تعلق گرفت»مسکن كارگران اغلب به 

ی ارتش، اغلب در تهران و  گانه برای نیروهای سه»مسکن كارمندان نیز (. 33ساله،  35عملکرد 

هایی كه  روهیا در جهت تأمین مسکن برای گ. پذیرفت رتبه صورت می برای اُمرا، افسران عالی

خود قادر به برآوردن نیازهای سکونتی خود بودند مثل نمایندگان مجلس و غیره هزینه 

درصد اعتباراتی كه در اختیار  35(. 33: ، جلد چهارم273 اطهاری و دیگران )« گردید می
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ها شغل ثابت و درآمد مکفی  رسید زیرا آنفرودستان قرار گرفته بود عمالً به این گروه نمی

 . فروختندهای درآمدی باالتر می شتند و بالفاصله بعد از احراز مالکیت آن را به گروهندا

بعضی مورد . های شهری موقعیت برابری نداشتند ها در برابر برنامه ی شهر در این سال سکنه

بعضی دیگر خارج از طرح و . راحتی به منابع دست پیدا كردند حمایت حکومت بودند و به

منطقی بود كه . های غیررسمی و خارج از طرح جامع درنظر گرفتند یشتن برنامهبرنامه برای خو

دستان مذكور را در الویت قرار دهد، اما قضیه چیزی دیگر  ریزی شهری خود تهیدولت در برنامه

. ای بودند های حاشیه وسازهای رسمی لحاظ نشدند همین گروه شد و تنها كسانی كه در ساخت

خاطر داللی  ها به متر و باالتر بود همراه با باال رفتن قیمت آن 255ها كه  رکمتراژ باالی زمین شه

ها توانایی خرید مسکن  بازی و عدم توجه دولت به مسکن فرودستان سبب شد كه آن و بورس

كم به گروه بزرگی از فرودستان شهری تبدیل و از  ها كم آن. ی رسمی را نداشته باشند شیوه به

روز بر  های فاقد امتیاز كه روزبه این گروه. طرح جامع بیرون رانده شدند های قانونی محدوده

در شهرهای سنتی ایران . كامالً متفاوت بودند 2 شد با فقرای قرن  ها نیز افزوده می تعداد آن

گرد، نوكر و فروشندگان خیابانی  ها اغلب باربر، دوره آن. كردند فرودستان زیادی زندگی می

محصول  15و  35ی  اما فرودستان دهه. كردند ی اهالی شهر زندگی می بقیهبودند و در كنار 

ی  وریشه های نابرابر ناشی از مدرنیزاسیون حکومت پهلوی بودند و اغلب رگ ریزیبرنامه

درصد چوپان و  3بر،  درصد مالک سهم 31دار،  مالک دام درصد خرده 7 ». روستایی داشتند

 1درصد عمله و مستخدم،  3 ی فروش،  ور و واسطه شهكاسب، پی درصد   كارگر كشاورز، 

های عمرانی در رفته برنامه هم روی(.  3، 213 احسن و نیرومند )« درصد نامشخص بودند

ای غیر  ساختار نابرابر نتیجه. رفتند راستای برابری و عدالت میان اقشار مختلف جامعه پیش نمی

توانستند شغلی اختیار كنند كه كفاف  ا نمیه آن. دستان شهری را در پی نداشت از طرد تهی

 . ی خانه را نیز نداشتند مضاف بر این توان پرداخت اجاره. زندگی و یا گذران آن را داشته باشد

پژوهشی كه در مورد مهاجران . های فرودست مورد نظر ما اغلب سواد كافی نداشتند گروه

درصد سواد  71/32سواد،  ها بی د آندرص 71/33»دهد  روستاییِ هرسین انجام گرفته نشان می

سوادی  بی(. 31، 211 كاظمی زنگنه )« درصد سیکل بودند 1 درصد ابتدایی و  1/23قدیمی، 

ی مالی كافی  از طرف دیگر سرمایه. داد كه در مشاغل دولتی استخدام شوند ها اجازه نمی به آن

خاطر فقر و نداری  ها به ه آنك مگر نه این. جهت پرداختن به دادوستد و سوداگری را نداشتند
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كه در شهر به نوایی  امید این ی تولید، از روستا مهاجرت كرده بودند به ناشی از نابودی شیوه

: نویسد نشین كرمانشاه می ها در محالت حاشیه برسند؟ همین نویسنده در مورد علت سکونت آن

خاطر رهایی  درصد به   بها،  خاطر اجاره درصد به   درآمدی،  پولی و كم خاطر بی درصد به 15

جهت  درصد به 3درصد جهت نزدیکی به اقوام و  3خاطر ناچاری،  درصد به 7 نشینی،  از اجاره

در . ها مشهود است نشینی آن عنصر اقتصادی در حاشیه. اند ها سکونت گزیده عالقه در حاشیه

كرمانشاه هرگز . اشتظرفیت اقتصادی جذب این نیروهای انسانی وجود ند 15ی  كرمانشاه دهه

وساز  ها ساخت تنها امکان زیست آن. یک قطب اقتصادی نظیر اراک، تبریز و یا اصفهان نبود

چون بیمه نبودند و . عنوان كارگر ساده در این حوزه مشغول به كار شدند اغلب به. مسکن بود

ت رفاهی و چنان در فقر خویش باقی ماندند و شهر با تمام امکانا امنیت شغلی نداشتند هم

هایشان  داری از خانواده ناگزیر جهت حفظ آبرو و نگه ها به آن. عمرانی برای آنان سرابی بیش نبود

ها رانده شدند و در جایی سکونت گزیدند كه از هرگونه تأسیسات و تجهیزات  سوی حاشیه به

و علی ( 3555)اسمیت پرسی . نام دارند« طرد اجتماعی»فرآیندهای یادشده . بهره بود شهری بی

ای صرفاً اقتصادی نیست بلکه باتوجه  طرد پدیده. دانند طرد را چندبعدی می( 221 )پور  مدنی

عمل  فرهنگی، اجتماعی، سیاسیتواند در سطوح  اجتماعی یک جامعه می –به بافت تاریخی

های  رسی به بازار كار و دیگر فرصت ی اقتصادی فرم اصلی طرد عدم دست در عرصه. نماید

ی  های باال این جنبه با توجه به داده. كاری در بطن این بعد قرار دارند دی است، فقر و بیاقتصا

. های شهری نهفته بود های عمرانی و طرح بعد سیاسی طرد در برنامه. اقتصادی طرد عیان بود

ی تولید جدید، كاهش نقش كشاورزی  ی تولید سنتی و جایگزین كردن شیوه نابود كردن شیوه

ر اقتصادی، تفکیک قطعات زمین در متراژ باال برای كارگزاران حکومت، عدم واگذاری در ساختا

گر  ها از جانب دولت جملگی بیان نشینان و خارج از محدوده قرار دادن آن زمین شهری به حاشیه

ای به روستاییان نداشت، زیرا نه در  توان گفت كه دولت پهلوی عالقه می. چنین روندی بودند

ها مطرودشدگان و آوارگانی بودند كه از  آن. ها امکاناتی قائل بود و نه در شهر آن روستا برای

ی  طرد در عرصه. توانستند مأوایی برای خود بیابند ی خود كنده شده بودند و نمی خانه و كاشانه

فرهنگ از طریق زبان، سبک زندگی و قومیت اعمال شد؛ زبان كرمانشاهی معیار شد و زبان 

های مدرنی نظیر رادیو و تلویزیون  زبان معیار در رسانه. حاشیه قرار گرفت فرودستان در

طرد . كردند های دولتی با این زبان تکلم می شد و اغلب تجار، كسبه و بروكرات بازنمایی می
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ی رفتار،  آداب معاشرت، شیوه. گرفت فرهنگی منحصر به زبان نبود و سبک زندگی را نیز دربرمی

ی قدیمی شهر  سکنه. شد نشینان برتر دانسته  شهر قدیم نسبت به حاشیه ی ورسوم سکنه آداب

زبان . بستگی بیشتری برخوردار شدند وقتی در برابر مهاجران روستایی قرار گرفتند از اتحاد و هم

كه همان )« دیگران»در برابر « ما»عنوان  ها را به ها نقش مهمی در این زمینه داشت و آن آن

نشینان بسیاری را مشاهده كردم كه زبان و  حاشیه». كرد پارچه می یک( ودندمهاجران روستایی ب

. «كردند و اصرار داشتند كه خود را كرمانشاهی معرفی كنند ی رفتار خود را پنهان می شیوه

چه نابرابری برای مدت  چنان. نشینان عامل اصلی این خودكمتربینی بود موقعیت فرودست حاشیه

گیرد كه برمبنای آن افراد نسبت به  بینی در افراد شکل می وعی خودكممدیدی پایدار بماند ن

اغلب . طرد فرهنگی در همین حدواندازه باقی نماند. كنند فرهنگ خویش احساس تعلق نمی

مورد « لَکِیل»و « كاحَمَه»، «جاف كَرَه»آمیزی نظیر  نشینان با واژگان اهانت افتاد كه حاشیه اتفاق می

شهریان خود  عنوان هم ی قدیمی شهر مهمانان جدید را به سکنه. ندگرفت خطاب قرار می

همین موضوع سبب . دانستند سامانی شهر خویش می ها را باعث و بانی نابه پذیرفتند و آن نمی

عنوان یک قشر اجتماعی  شد كه فرودستان از موقعیت و جایگاه اجتماعی خویش آگاه شوند و به

 . جانبه بود ی این اتحاد در طرد همه ریشه. دندی قدیمی متحد گر در برابر سکنه

لحاظ  نسبت مهاجرین روستایی در جایگاه بسیار باالتری بودند؛ به اهالی شهر قدیم به

های متعدد كرمانشاه  های كنار خیابان اقتصادی نبض بازار سنتی را در دست داشتند و مالک مغازه

ترین شکل طرد در میان مهاجرین  وخیم. بودندها نیز كرمانشاهی  چنین اغلب بروكرات هم. بودند

 . زمان در سه بعد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی طرد شدند طور هم ها به آن. روستایی بود

 هاي غيررسمي گاه گيري سكونت بازگشت طردشدگان و شكل
ی خود در روستا را برای همیشه ترک  ها خانه آن. جانبه از شهر راه برگشتی نداشت طرد همه

آید كه  حال این سوال پیش می. در مأوای جدید نیز توان زندگی در شهر را نداشتند. بودند كرده

رسد كه بشر همیشه برای  نظر می وجودآمده را حل كنند؟ به ها چگونه توانستند معضالت به آن

وی نیر. كند ودندان در این عرصه مبارزه می ی باالیی دارد و با چنگ توان مبارزه« خانه»خانواده و 

های متعددی را  تاكتیک. انتهاست و توان باالیی برای حل مشکالت دارد او در این عرصه بی

مگر نه این است كه مهاجرین در این برهه از . داری كند كند تا بتواند از این دو نگهخلق می

آبرو،  رو بودند؟ این دو حوزه با مفاهیمی نظیر روبه« خانه»تاریخ با از بین رفتن كیان خانواده و 
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ظاهراً مبارزه و . شرافت، مأوی، تبار، خاندان و تمام عناصر حیثیت اجتماعی گره خورده بودند

گونه آگاهی اجتماعی ندارد؛ ضرورتی اجتماعی است كه  كوشی در این عرصه نیاز به هیچ سخت

ی  وانند خانهگیرند كه بت كار می تمام استعداد خود را به. كنند راحتی برای آن تالش می ابناء بشر به

رسی به این مهم از هیچ كاری  ها برای دست آن. خود را در بطن این نامالیمات حفظ كنند

ی مهاجرین كرمانشاه  ی مبارزه های غیررسمی كرمانشاه نتیجه گاه اولین سکونت. فروگذار نکردند

ش روی آرام در بخ با یک پیش 35ی  فرودستان در اوایل دهه .رسی به خانه بود جهت دست

ها در  آن. لحاظ فضایی هیچ نمودی نداشتند ها به آن. شمالی شهر كرمانشاه سکونت پیدا كردند

ویژه اطراف بازار سنتی  ی مركز شهر نظیر توپخانه به مراحل اولیه سعی كردند در محالت مخروبه

ت مركز مطالعا»های  برطبق پژوهش. وپا كنند سراهای مخروبه جایی را برای خود دست و كاروان

 325555حدوداً  215 در سال ]كرمانشاه[جمعیت شهر »ی علوم اجتماعی  دانشکده« اجتماعی

« اند نشین بوده نفر حاشیه 3113درصد یعنی   شود كه از اینان حدود  هزار نفر برآورده می

ها در  كردند كه پراكنش آن خانوار زندگی می 133این تعداد در (. 3، 213 احسن و نیرومند )

ی  ، راسته(خانوار 72)، شاطرآباد (خانوار  22)جعفرآباد : نشین عبارت بود از شیهمحالت حا

سرعت  نشینان به حاشیه(. خانوار 31)، ده مجنون (خانوار 37)آباد  ، دولت(خانوار 11)توپخانه 

نفر  37555هکتار و جمعیت آنان  32ای  سطح مناطق حاشیه» 213 در سال . درحال رشد بودند

ای  ی مناطق حاشیه های اولیه دهد كه هسته های باال نشان می داده(. 213 مرجان مشاور )« بود

زودی متراكم شدند و ظرفیت جذب جمعیت را از دست  مناطق مركزی به. شکل گرفته است

های  شیوه های خانواده و به كاری با شبکه یاری و هم دستان از طریق هم بدین روی تهی. دادند

لحاظ  های موات و یا به در زمین( تصرف خزنده و بازتقسیم زمین تصرف عدوانی،)غیررسمی 

های محقری را برای خود  ها و جاهای پرت خانه ها، مسیل مالکی وقفی و جزء منابع ملی، در دره

های بزرگ غیررسمی را بنا نهادند كه تاكنون  گاه این بناهای محقر سکونت. وپا كردند دست

 . اند ها با شهر اصلی گره نخورده ز آنپابرجا هستند و هنوز هم بعضی ا

ها دارای تمایزات و  آن. دست نبودند پارچه و یک الزم به ذكر است كه مهاجرین یک

های بعد كامالً  های بسیار جدی بودند كه فضای اجتماعی شهر كرمانشاه را در دهه تفاوت

رمانشاه برخالف ك. وسوی تفکیک شهری هدایت كردند تأثیر قرار داد و آن را به سمت تحت

در )بسیاری از شهرهای ایران كه در بطن یک بافت قومی هستند، در مرز میان دو قوم لک 
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این دو قوم هر كدام از نظر زبان، تاریخ، رسوم، سبک . قرار دارد( در غرب)و كرد ( شرق

 . زندگی، آداب معاشرت، تزئین داخلی منزل و نظایر آن كامالً با هم تفاوت دارند

سمت  نحوی در ساختار فضایی شهر نقش ایفا كردند و آن را به یزات هر كدام بهاین تما

ای  ی پراكنده و ذره شیوه دلیل این امر آن است كه مهاجران به. قطبی شدن و تفکیک پیش بردند

ها براساس محورهای ورود به شهر در قسمتی از  در شهر سکنی نگزیدند بلکه هركدام از آن

هایی را برمبنای خانواده و خویشاوندی  ی روستایی خودشان بود كلنی شهر كه نزدیک منطقه

ی شرقی استان كرمانشاه، شمال لرستان، جنوب همدان و  طوایف لک كه در حوزه. تشکیل دادند

شمال ایالم قرار دارند از محور بیستون و درود فرامان در محالت جعفرآباد و شاطرآباد سکنی 

و شمال غربی استان قرار دارند از محور سراب نیلوفر،  طوایف كرد كه در غرب. گزیدند

آباد سکنی  آباد و كولی سنجابی و اورامانات در غرب و از اسالم آباد در جنوب در محالت دولت

 .دهد نشین را نشان می جدول زیر منشاء قومی محالت حاشیه. گزیدند

 

 هاي غيررسمي گاه منشاء قومي سكونت. 6ي  جدول شماره

 شاء قوميمن محالت

 (لرستان، ایالم، كرمانشاه)لک  جعفرآباد

 (كرمانشاه)لک  شاطرآباد

 كرد، فقرای كرمانشاهی آباد دولت

 كرد، فقرای كرمانشاهی، كولی آباد كولی

 72 ، 233 مشاور تدبیر شهر : منبع

این . ریزی كردند را پایه( لک/ كرد)های قومی خویش نوعی تفکیک  مهاجرین براساس زمینه

رسی مساوی به  فکیک كامالً ارادی و داوطلبانه بود زیرا روابط نابرابر قدرت و عدم دستت

برای مهاجرین بین جعفرآباد، شاطرآباد، . گیری آن نقش چندانی نداشت امکانات در شکل

جهت قیمت زمین، امکانات زیرساختی، تجهیزات شهری، تاسیسات  آباد به آباد و كولی دولت

لحاظ كیفیت متفاوت  ی شهری این محالت را به هیچ مؤلفه. وجود نداشت شهری چندان تفاوتی

ها متغیرهای اجتماعی نظیر روابط اجتماعیِ غیررسمی و  ی آن تنها عامل متمایزكننده. ساخت نمی

دادند كه در كنار اقوام و آشنایان خود باشند  ها ترجیح می آن. نظام خانواده و خویشاوندی بود
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ها را مجبور به زندگی در  عدم امنیت شغلی و نیاز به كمک خویشاوندان آن زیرا زندگی ناامن،

كاری مبتنی بر خانواده و خویشاوندی یکی از عوامل اصلی  یاری و هم هم. كرد دیگر می كنار هم

نشین در چهار جای متفاوت پاگرفتند و هرگز  محالت حاشیه. بقای این مهمانان ناخوانده بود

: های غیررسمی عبارتند از گاه دالیل پراكندگی این سکونت. جود نیاوردندو كلنی منسجمی را به

شده جهت  سازی شده و آماده ؛ اراضی تفکیک(ها ماهور و مسیل نهر، تپه)موانع طبیعی 

درواقع فضای رشد و . ها های ارتش؛ و گورستان وساز؛ اراضی دولتی نظیر پادگان ساخت

محدود بوده است چون از هر طرف به یکی از موانع  ها گاه ی هر كدام از این سکونت توسعه

اكنون ضمن بحث در مورد حدود و ثغور مکانی و . كرده استیادشده برخورد می

 .كنیم ها را مطرح می های دیگر آن ها برخی ویژگی ی آن های توسعه محدودیت

 35ی  دههكم در اواخر  كم. این محله در شرق بافت قدیمی كرمانشاه قرار دارد: جعفرآباد
رشد نامتعارفی پیدا  211 تا  211 های  ی سال ی آن شکل گرفت و در فاصله های اولیه هسته
جعفرآباد از شمال به دیوار گورستان باغ فردوس، از غرب به امتداد كمربندی شرقی، از . كرد

شرق به اراضی دولتی، از جنوب شرق به ترانشه طبیعی موجود در محیط و از جنوب غربی به 
و   ی پالک  امالک جعفرآباد از لحاظ ثبتی در محدوده». شود آباد محدود می راضی پادگان صالحا
، 233 كشاورز )« ی كرمانشاه معروف به اراضی موقوفه كركوتی است اصلی بخش یک حومه 1

 355قطعات تفکیکی در اوایل . این امالک توسط شخص حقیقی تفکیک و فروخته شدند(.  1
. متری بازتقسیم شدند 15و سپس به قطعات  55 بعدها توسط اهالی به قطعات متر بودند، اما 

« گاه غیررسمی جعفرآباد مندسازی سکونت توان»عنوان  در پژوهشی تحت( 237 )نیازی 
. وساز در منطقه ممانعت به عمل آورد نسبت به ساخت ]در همان اوایل[شهرداری »: نویسد می

روزی  جمعی و شبانه صورت دسته وسازها به رو شد و ساخت بهتدریج با مقاومت مردم رو لیکن به
. ی زیادی یافته است سرعت توسعه ترتیب محله در مدت كوتاهی و به بدین. گرفت صورت می

گونه تاسیساتی در محله وجود نداشت و  گیری جعفرآباد هیچ ی شکل های اولیه چنین در سال هم
ر برق و انتقال برق به محله اطمینان بیشتری پس از گذشت چند سالی بعد از نصب اولین تی

(. 73، 237 نیازی )« ی جعفرآباد چند برابر شد تبع رشد و توسعه به. وجود آمد برای ساكنین به
رغم میل  مردم علی. شود ی خاصی از تصرف عدوانی محسوب می مورد جعفرآباد نمونه

وپا  امنی را برای خود دستساز م ها و طراحان شهری در لحظاتی خاص و سرنوشت تکنوكرات
ها و  ها برای رسیدن به این هدف نشان از خالقیت های آن یاری و تاكتیک مشاركت، هم. كردند
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عزیزعلی . گر شهر داردهای زندگی روزمره جهت نادیده گرفتن نظم انتزاعی و سركوب پتانسیل
 :گوید ی جعفرآباد می یکی از سکنه

 

 
 (6531)ها در كرمانشاه  اي غيررسمي و شهرکه گاه سكونت. 6ي  ي شماره نقشه

 231 عالی پور، : منبع

تا صبح كه مردم . كردیم شدیم و اوایل شب شروع به ساختن خانه می با فامیل هماهنگ می»

. ای را كامل ساخته بودیم رسیدند خانه شدند و مامورهای شهرداری سرمی از خواب بیدار می

تمام بناهایی كه تو فامیل بود . كار و دو كارگر ممکن نیست تكار با یک بنای سفدونید كه اینمی

آید خواهرام هم  یادم می. كردیم ها، برادران و خواهران همگی كمک می و پسرعموها، پسردایی
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پرداختیم چون  دونید پولی هم بابت كارگر و بنا نمی می. كردند دوشادوش ما تا صبح كار می

 .«دادیم ها انجام می ارهایی را برای آنفامیل بودیم و ما هم درعوض چنین ك
 

. در شمال شرقی شهر كرمانشاه شکل گرفت 35ی  شاطرآباد در  اواخر دهه :شاطرآباد

این . رشد كرد و از سمت غرب و جنوب به شهر متصل شد 15و  15های ی مذكور در دهه محله

ی شرقی، از غرب به متر 31گاه از شمال به قرارگاه ارتش، از شرق به حریم كمربندی  سکونت

گاه  های این سکونت زمین. ورانندگی و از جنوب به میدان بار محدود شده است خیابان راهنمایی

خواران بزرگ تصرف و به  شده توسط زمین بینی ی پیش اوقافی بودند و بدون مجوز و برنامه

وسازها  اختس. طور كامالً ارگانیک صورت گرفت ها به تفکیک این زمین. مهاجران فروخته شد

هم كامالً مبتنی بر مشاركت خودجوش و البته از سر ناچاری و جهت حفظ حیات صورت 

 :گوید وساز محله می یکی از ساكنین این محله در مورد چگونگی ساخت. گرفت

انتظار . داد كسی دیگری را لو نمی. دست بودیم همه با هم هم. شد دولت حریفمان نمی»

با كمک دوست و آشنا توی . های كوچک و محقری راضی بودیم نهبه خا. خیلی زیادی نداشتیم

كردیم و سریع خبرشان  های روستایی پیدا می تازه جا هم برای فامیل. ساختیمش یکی دو روز می

 (.رضا یکی ساكنان شاطرآباد)« كردیم تا اونا هم تو شهر صاحبِ خونه بشن می
 

از شمال و شرق محدود . شکل گرفت در شمال غربی شهر 35ی  در اواخر دهه :آباددولت

آباد، از سمت غرب و  چنین در شرق محدود به شهرک كارگاهی دیزل به اراضی كشاورزی، هم

ی غربی  گری در منطقه سیل ویران 15ی  در اوایل دهه. جنوب محدود به اراضی كشاورزی است

ها در ابتدا  این زمین». دزدگان را در این مکان اسکان دا وجود آمد و دولت نیز سیل كرمانشاه به

صورت رسمی و از سوی دولت با مقررات و ضوابط خاصی واگذار شد و از همان زمان نیز  به

فقر ساكنین سبب شد (.  2 ، 231 ایراندوست )« وبرق آن تامین شد های اصلی آب زیرساخت

. اخته شوندگاه س های غیرقابل اطمینان با مصالح نامناسب نظیر حلبی در این سکونت كه خانه

ها و  تفکیک و واگذاری مابقی زمین بازان به باوجوداین در اواخر حکومت پهلوی دالالن و بورس

 .بازتقسیم متراژهای اولیه پرداختند
 

آباد قدیم در شمال شرقی،  كولی»های  نام این محله كه از چند بافت غیررسمی به: آباد كولي

آباد در  كولی(. 13، 233 تدبیر شهر )« شده است چال بزگیرها در شمال غربی و زورآباد تشکیل



  
 
 
 
 
 

 62  ررسمی در كرمانشاههاي غي گاه بازگشت طردشدگان، ظهور سكونت

 

 

از . وجود آمد به( آقا های صابونی و وكیل تپه)های غربی شهر قدیم  برفراز تپه 35ی  اواخر دهه

متری صابونی، از غرب محدود به  35متری مطهری، از شرق محدود به  35شمال محدود به 

در درون این بافت . و جدیدتری استهای منظم  كمربندی غربی و از جنوب محدود به بافت

بخشی از امالک این محله خصوصی و . وآمدی وجود ندارد گونه معبر و یا شریان رفت هیچ

ی جعفرآباد  وساز در این محله نیز چون محله ساخت. بخشی دیگر نیز تصرف عدوانی است

آمدند  نشین می ی حاشیه كسانی كه به این محله. های محلی بود كاری یاری و هم مبتنی بر هم

خانه را  لزوماً مهاجرین روستایی نبودند؛ برخی از فقرای شهرِ كهن نیز كه توانایی پرداخت اجاره

ها ظرف كمتر از چند  آن. نداشتند به خیل روستاییان پیوستند و در این محله سکونت گزیدند

و یا حتی حلبی مصالح آن عمدتاً خشت خام، آجر و تیرچوب . نهادند روز یک خانه را بنا می

 .بود

مهاجرین  ]شاطرآباد و جعفرآباد[ساكنین این منطقه »: چنین آمده است 213 در طرح جامع 

اند و بارها  صورت ابتدایی تبدیل به واحد مسکونی كرده مرور زمان قطعه زمینی را به هستند كه به

اد، اغلب موارد در هر درآمد، تراكم بسیار زی ی آن كم سکنه. ها را تهدید كرده است شهرداری آن

كل تاسیسات . ت شهری است این منطقه فاقد هر گونه تاسیسا. كنند اتاق یک خانواده زندگی می

ی كاال را  دهد كه عرضه های دستی تشکیل می های مختصر و چرخ آن را تعداد معدودی دكان

ها جریان  وچهها روباز و در سطح ك فاضالب. حتی یک معبر آسفالت هم ندارند. عهده دارند به

ها از خشت و گل و فاقد هرگونه ضابطه  ساختمان. ها در اطراف آن انباشته شده است زباله. دارند

تفکیک این محالت بدون طرح و (. 11 -17 ، 213 مشاور مرجان )« و معیار قابل قبول هستند

با پای پیاده . ی عمومی جهت تردد به شهر نداشتند ی نقلیه وسیله. برنامه و كامالً ارگانیک بود

های غیررسمی مذكور آب و برق  گاه در طول این مدت سکونت. كردند مسیر را تا شهر طی می

آوردند و  ها چاه داشتند، گاهی اوقات از طریق تانکر به این محالت آب می اغلب خانه. نداشتند

یره داشت كه ای یک تانکر آب ذخ هر خانه. كردند های پالستیکی در میان آنان تقسیم می با ظرف

افتاد كه برای مدت مدیدی از كمبود  اتفاق می. كردند وپز استفاده می وشو یا پخت جهت شست

های نفتی نظیر لمپا، چراغ انگلیسی  ها روشنایی منزل را از طریق چراغ شب. آب در مضیقه بودند

كه از آب، ی شهر  ی برخورداری از امکانات با محدوده چنین شیوه. كردند و گردسوز تامین می

برق، تلفن و امکانات عمرانی برخوردار بودند، قابل مقایسه نبود و نابرابری بیش از اندازه و عیان 
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نشینان برای برخورداری از امکانات  كم یکی دو سال قبل از انقالب درخواست حاشیه كم. بود

مومی های شهری، خدمات ع ها خواستار حق مالکیت بر متصرفات و زیرساخت آن. شروع شد

گویِ  شهرداری پاسخ. كشی، مدرسه و مراكز بهداشتی شدند نظیر آب، برق و سیستم فاضالب

. ها افزوده خواهد شد شد كه با این كار بر تعداد آن نشینان نبود زیرا تصور می هایِ حاشیه خواسته

یل انشعاب های مختلفی از قب نشینان فاقد امتیاز، راه حاشیه. ی زیادی را دربرداشت در ضمن هزینه

شهرداری و نیروهای دولتی . وبرق برای برخورداری امکانات را در پیش گرفتند غیرقانونی آب

ی چنین اعمال غیرقانونی سعی داشتند كه این محالت را از بین ببرند اما  بهانه بارها به

چندین بار . ی معیشت خویش دفاع كنند نشینان مصمم بودند كه از زندگی و شیوه حاشیه

را متفرق سازند و ( ی زورآباد محله)آباد  های شهرداری تصمیم داشتند كه اهالی كولینیرو

نشینی در كل  عملیات مبارزه با حاشیه. كار نشدند ها را خراب كنند اما موفق به این های آن خانه

 211 تا تابستان و پاییز ». ویژه در تهران، مشهد، كرج، اهواز و كرمانشاه شدیدتر بود كشور به

ساز شهرداری كه های ویران جوخه. ی نبرد تبدیل شده بود شده به صحنه مناطق مسکونی تصرف

های نظامی پشتیبانی  نظامی و نیز بولدزر و كامیون و جیپ ی صدها تن از افراد شبه وسیله به

د، طور غیرقانونی ساخته شده بودن هایی را كه به كردند تا خانه ها حمله می گاه شدند به سکونت می

در موارد نادری دولت موفق (.  2، 277 بیات )« ی بیشترشان جلوگیری نمایند ویران و از توسعه

ی خویش دفاع  ها از خانه و كاشانه شدند زیرا آن اغلب فرودستان پیروز می. كار شدبه این 

 35ثمر نشست و در تاریخ  ها به باالخره این مقاومت. كردند و راهی جز مقاومت نداشتند می

برای نخستین بار دولت رسماً قانونی »شهریور،  7 ، سه روز بعد از قیام خونین 217 شهریور 

(. 27، 277 بیات )« رسمیت شناخت بودن و تحکیم جوامع خودسرانه و غیرقانونی را به

چنان از خدمات  ی مالکیت برای بعضی از محالت خودرو حل شد ولی هم روی مسئله بدین

 .بهره بودند عمومی بی

گاه رسمی یادشده مکان عمومی و تفریحی غیر از مساجد و تکایا وجود  در چهار سکونت

زنان اغلب وقت خود را در خانه، . رفتند ها عمدتاً به مالقات خویشاوندان خود می آن. نداشت

و یا در درون كوچه ( متر بود 15الی  15طور متوسط  ها به كه متراژ خانه با تصور این)حیاط خانه 

ها  گذاشت اغلب زنان این كوچه بعدازظهرهای تابستان كه هوا رو به خنکی می. كردند می سپری

« نشینی كوچه»كردند كه اصطالحاً آن را  وگو می جمعی تا تاریکی شب با هم گفت صورت دسته به
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ی زندگی  نشین كه متناسب با شیوه ای برای گذران فراغت زنان محالت حاشیه نامند؛ شیوه می

شد  های اجتماعی می های مادی نداشت و سبب تحکیم شبکه این شیوه نیازی به هزینه. آنان بود

آگاهی از اخبار . ساخت تر می ی اجتماعی خاصی از زنان راحت و گذران زمان را برای گونه

های كاذب از مزایای این نوع  محله، آشنا كردن دختران و پسران و در مواردی پیدا كردن شغل

های این فضا  ی شهر، دعواهای ناشی از حرف و حدیث شت شدن چهرهز. نشینی بود هم

كردند و در  عنوان پاتوق انتخاب می جوانان نیز معموالً سر گذرها را به. پیامدهای منفی آن بودند

، «منال كلواس»، «پشت بدنه  منال»ها خود را  آن. فرهنگ جوانان را تشکیل دادند جا خرده آن

نامیدند و انتظار داشتند با گفتن این كلمات طرف مقابل حساب  ر آن میو نظای« منال جعفرآباد»

 . كار دستش بیاید و از هر گونه برخورد فیزیکی با این قلدرها پرهیز كند

سالگی در بخش  3 تا  5 ها در سنین خیلی پایین  گروه دیگری از جوانان این حاشیه

شدند تا بتوانند  روشی مشغول میف نشین شهر به خریدن نان خشکه، ضایعات و دست اعیان

آباد و  نشین دولت ی حاشیه ی خانوار بکنند و همین وضعیت در مورد دو محله كمکی به هزینه

خاطر  پارچه نبود؛ بخشی به های كرمانشاه یک نشین فرهنگ حاشیه. آباد نیز صادق بود كولی

ها  کانی و پراكندگی آنهای قومی بود كه قبالً بحث شد و بخش دیگر به تمایزات م وریشه رگ

ها  های آن لحاظ مکانی كامالً مجزا بود و لبه گاه غیررسمی به چهار سکونت. شد مربوط می

تر  روی تمایز میان فضاهای اجتماعی آسان بدین. پوشانی با بافت مجاور نداشت گونه هم هیچ

و فضای معتقد است مکان از طریق كدگذاری وارد دنیای زبان ( 227 )راب شیلدز . گشت

تولید »و « جغرافیاهای تخیلی»دانان به نقش كدگذاری در از نظر او جغرافی. شود اجتماعی می

. ها زبان و اندیشه را در تولید فضا نادیده گرفتند بیان دیگر آن اند؛ به توجه نکرده« فضای اجتماعی

ست و از طریق های ارزشی و معنایی ا ای تجربی و كالبدی نیست بلکه دارای جنبه مکان مقوله

ای مهم  را لحظه« نامیدن»چون دوسرتو  او هم. یابی است های ذهنی قابل دست اعمال خالقیت

كه از طریق آن مکان وارد  سازد و هم این آورد و هم جدا می وجود می داند؛ زیرا هم اتحاد به می

بد، /ها را خوب ما از طریق رفتار در زندگی روزمره برخی مکان. شود دنیای زبان می

ها بر نظام اجتماعی و فضایی كه در  هر كدام از این نام. نامیم نامقدس می/ایمن، مقدس/خطرناک

های یک مکان به دنیای  شود كه خصیصه گذاری سبب مینام. گذارند كنیم تأثیر می آن زندگی می

                                                        
 .باشد محل می معنای بچه ای است محلی كه بهواژه.     
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عنوان دال مركزی، استعارات و نمادهای زیادی دیگری را  انتخاب نام به. زبان وارد شود

كند و فضای ذهنی خاصی را اطراف یک مکان و یا یک فرهنگ  وحوش خود جمع می حول

است كه « جعفر جالل دولتشاهی»نام  خاطر شخصی به گذاری جعفرآباد به نام. آورد وجود می به

خاطر اسکان  آباد بهی دولت گذاری محلهنام. فروش رسانید امالک وقفی این محله را تفکیک و به

ی این  آباد بدین دلیل بود كه مهاجرین اولیهی كولی گذاری محله نام. سط دولت بودزدگان تو سیل

در درون این محله بخشی (. ها در این محله حضور ندارند اكنون كولی هم)ها بودند  محله كولی

بخش دیگری از . نامند می« آباد مفت»و « زورآباد»همین دلیل آن را  به تصرف عدوانی پرداختند به

شاطرآباد . شدند نام دارد زیرا قبالً در این مکان احشام خریدوفروش می« چال بزگیرها»حله این م

ی تاسیسات شركت  سبب توسعه به 232 نام روستایی بود در مجاورت پاالیشگاه كه در سال 

با مفاهیم و « نام». نفت به محل فعلی آن یعنی شمال سیلو انتقال یافت و نام خود را حفظ كرد

با « جعفرآباد». كند ت دیگری گره خورده و  فضای اجتماعی خاصی را در شهر تولید میاستعارا

ها در  نظرم استقرار روستاهای محل سکونت قبلی آن به. باكی گره خورد خشونت، تهور و بی

باک خوی متهور و بی. ها نقش داشت ی كوهستانی تاحدودی در اطالق این خصیصه ناحیه

هایی نظیر  با مفاهیم و خصیصه« آباد كولی». ها منعکس شد آنكوهستان در زندگی جدید 

گیری  ها در شکل دور از خشونت كولی سبک زندگی رها و به. بندی شدانگاری مفصل سهل

كوشی،  با مفاهیمی نظیر ریاضت، فقر، سخت« آباد دولت»نام . فضای این محله نقش داشت

حق، اهالی قلخانی و سنجابی نیز در  ساكنین اهل. بندی شد تعمیرات و لباس كردی تركیب

كاری  كاری، بزه نیز با فقر، بی« شاطرآباد»ی  واژه. گیری این استعارات و مفاهیم نقش داشتند شکل

 .و شلوغی عجین شد

. ها نشد ی فرودستان شهری سبب ناامیدی آن دهند كه طردِ گسترده مطالب یادشده نشان می

های غیررسمی و  شیوه. ی را در پیش گرفتند«راه دیگر»بقا ها برای  آن( 232 )زعم دِسُوتُو  به

وپا  ی خویش دست ها برای خانواده غیرمعمول را در پیش گرفتند تا بتوانند سرپناهی را در حومه

های  گاه های مجدانه، متکثر، پردامنه و گسترده پیدایش سکونت ی این تالش مجموعه. كنند

 . دنبال داشت غیررسمی را به
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 يريگ نتيجه
ی  اصالحات ارضی ایران با كنده شدن روستاییان از محل سکونت خویش و مهاجرت گسترده 

 3/ در غرب كشور كرمانشاه یکی از نقاط مهاجرپذیر بود و رشد . سوی شهرها همراه بود آنان به

های  مهاجران، كشاورزان دشت. تجربه كرد 211 تا  231 ی  درصدی جمعیت را در فاصله

ی پذیرایی از  اما در این شهر زمینه. و برای یافتن زندگی بهتر راهی این شهر شدنداطراف بودند 

قدر زیاد بود كه چنین امکانی  ها آن تعداد آن. رو شدند ها فراهم نشده بود و با نامهربانی روبه آن

علت سوادی، فقر و تعداد زیاد افراد خانوار مزید بر  مهارتی، بی بی. لحاظ ساختاری ممکن نبود به

. ی قدیم زندگی درخوری بیابند مانند سکنه شد تا آنان نتوانند در محل زندگی جدید خود به

. هایی را در پیش گرفتند كه سبب طرد آنان شد استراتژی« طرح جامع»شهرسازان نیز از طریق 

ها شهر را توسعه دادند و دشت بزرگ كرمانشاه را برای این منظور مورد تعرض قرار دادند؛  آن

های هدف طرح  گروه. ما نه برای گروه مورد نظر ما كه همان مهاجرین یا فرودستان هستندا

های كالن مسکن و شهرسازی اغنیا، امرای ارتش، نظامیان و كارمندان دولت  جامع و برنامه

ترین  ی سوبسید به كارمندان، نظامیان و امرای ارتش مهم تقسیم زمین در متراژ باال، ارائه. بودند

غیرصنعتی بودن كرمانشاه و نبودن امکانات شغلی امکان جذب . های شهرسازان بودند اتژیاستر

ها نتوانستند در شهر زندگی كنند و امکان بازگشت به روستا را  آن. مهاجرین را از بین برد

های زیادی را  ناچار و برحسب ضرورت تاكتیک بنابراین برای حفظ آبرو و خانواده به. نداشتند

تصرف . ی عمل بپوشانند و به زندگی شهری بازگردند فتند تا بتوانند به این مهم جامهدرپیش گر

جمعی  صورت گروهی و دسته ها آن هم به ها، دره های موات، اوقافی در مسیل عدوانیِ زمین

آباد نامیده  همین خاطر زورآباد و مفت آباد به هایی از كولی بخش. ها بود ترین این تاكتیک مهم

ای در مکانی موات  كه خانه بعد از این. ها بود رف خزنده نیز یکی از این تاكتیکتص. شدند

تاكتیک . شدند های دیگری نیز ساخته می سروصدا خانه آرام، شباهنگام و بی شد، آرام ساخته می

ی شهرداری و یا هرگونه كسب  افراد بدون اجازه. های ریزتر بود دیگر تقسیم زمین در مقیاس

متری را به دو و یا چهار قطعه  355های  كمک خویشاوندان زمین ختیار خود و بها مجوزی و به

ها نبود  آن. نشینی از طرف زنان بود تاكتیک بعدی شکل دادن فرهنگ كوچه. كردند تفکیک می

جا كه  از آن. فضاهای فراغت شهری و كمبود فضای داخل خانه را با این كار جبران كردند

های غیرقانونی برق و استفاده از  هایی نظیر انشعاب نداشتند تاكتیک و برق نیز  كشی آب لوله
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آنان برای احراز مالکیت نیز . ی خود را حفظ كنند كار گرفتند تا بتوانند خانه و كاشانه تانکر را به

 . ها تداوم داشت كار گرفتند كه تا سال های مختلفی را به راه

 

 منابع 
ی  دانشکده. ی مطالعات اجتماعی موسسه. شینان كرمانشاه و همدانن حاشیه. 213 . احسن و نیرومند.  

 .دانشگاه تهران: علوم اجتماعی

 .اطالعات: تهران. شناسی روستایی ای بر جامعه مقدمه. 275 . ازكیا، مصطفی. 3

ی چهارم  ، گزارش مرحلهها حل علل و راه: نشيني در ایران حاشيه. 273 . اطهاری، كمال و همکاران. 2

وزارت مسکن : تهران. بخش اول و دوم. «مسکن و اسکان غیر رسمی. ی كالبدی ریزی توسعهامهبرن»

 .و شهرسازی

ی پنجم  گزارش مرحله ها، حل علل و راه: نشيني در ایران حاشيه. 273 . اطهاری، كمال و همکاران. 3

 .وزارت مسکن و شهرسازی: ، تهران« درآمدها رسمیت شناختن كم به»

 .آگاه: تهران. شهرنشینی در ایراندر « های اخیر مهاجرت در ایران در دهه». 277 . یتیاعتماد، گ. 1

سازمان : تهران. نشینی ی حاشیه های غیررسمی و اسطوره گاه سکونت. 232 . ایراندوست، كیومرث. 1

 .فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران

. ی سید اسداهلل نبوی ترجمه. دستان در ایران جنبش تهی: های خیابانی سیاست. 277 . بیات، آصف. 7

 .شیرازه: تهران

 .های شهری مناسبات اجتماعی و شکل: ی اجتماعی فضا، شهر و نظریه. 233 .  تانکیس، فرن. 3

 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران. ی حمیدرضا پارسی و آرزو افالطونی ترجمه

. ی دكتری نامه پایان. ر جرم در استان كرمانشاهانبررسي عوامل موثر ب. 213 . اهلل جلیلی، حبیب. 2

 .دانشگاه تهران. ی حقوق و علوم سیاسی دانشکده

 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران. از شار تا شهر. 237 . حبیبی، محسن. 5   

 مطالعات فرهنگیدر . پور ی شهریار وقفی ترجمه. «قدم زدن در شهر». 233 . دوسرتو، میشل.   

 .انتشارات تلخون: تهران. اری سایمون دورینگویراست به

 .نی: تهران. ی جعفر خیرخواهان ترجمه. راه دیگر. 232 . دِسُوتُو، ارناندو. 3 

 .گزارش عملكرد برنامه عمراني چهارم. 237 . سازمان برنامه و بودجه. 2 

مود امیر یاز ی مح ترجمه. سوی معماری تمثیلی به: مفهوم سکونت.  23 . شولتز، كریستیان. 3  

 . آگه: تهران. احمدی



  
 
 
 
 
 

 66  ررسمی در كرمانشاههاي غي گاه بازگشت طردشدگان، ظهور سكونت

 

 

ی  نامه پایان. ي غيررسمي كرمانشاهها گاه عوامل موثر بر پراكندگي سكونت. 231 . پور، امین عالی. 1 

 .دانشگاه تهران: ی هنرهای زیبا دانشکده. كارشناسی ارشد

ی  نامه پایان. علل مهاجرت روستایيان بخش هرسين به كرمانشاه. 211 . كاظمی زنگنه، عبدالمجید. 1 

 .دانشگاه تهران: ی علوم اجتماعی دانشکده. كارشناسی

 .طاقبستان: كرمانشاه. كرمانشاهِ ما به دورنمای قدیم. 233 . كشاورز، اردشیر. 7 

ویراستاری فرانسوا  به. واقعیات یا تخیالت: شهرسازیدر « نقد شهرهای معاصر». 225 . لوكوربوزیه. 3 

 .راندانشگاه ته: تهران. شوای

. گزارش امكان سنجي طرح توانمند سازي اسكان غير رسمي كرمانشاه. 233 . مشاور تدبیر شهر. 2 

 .وزارت مسکن و شهرسازی

 .وزارت مسکن و شهرسازی: تهران. طرح جامع شهر كرمانشاه. 213 . مشاور مرجان. 35

دانشگاه علم و : تهران. ریزي در ایرانتحليلي از وضعيت برنامه. 272 . مشهدیزاده، ناصر.  3     

 .صنعت

. پایان نامه كارشناسی ارشد. توانمندسازي سكونت گاه غيررسمي جعفرآباد. 237 . نیازی، كیوان. 33

 .دانشکده هنرهای زیبا. دانشگاه تهران

در فلسفه . ترجمه شاپور اعتماد. «بنا كردن، سکونت كردن، فکر كردن». 277 . هایدگر، مارتین. 32   

 .  مركز: تهران  .تکنولوژی

سید . ترجمه علی پارسائیان. هاي تحقيق كيفي روش.  23 .راسمن، كرچمن –مارشال، كاترین . 33

 . های فرهنگی محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش

ترجمه . ریزي شهريساخت و ساز امالک و برنامه: ایجاد فضاي شهري. 225 . مک الرن، اندرو. 31

 .جامعه مهندسان مشاور ایران: رانته. گیتی اعتماد و دیگران

 
1. Lefebvre, H .1991. The Production of Space. Oxford: Blackwell. 

2. De Certeau, M. 1984. The Practice of Everyday Life. Berkeley, CA: University of California 

Press. 
3. Madanipoor, A. 1996.  Social Exclusion and Space, in LeGate, R and F. Stout (eds) The 

City Reader. London: Routledge. 
4. Percy-Smith, J. 2000. Policy Response to Social Exclusion: Toward Inclusion? Buckingham: 

Open University Press. 
5. Shields, R. 1997. Spatial Stress and Resistance: Social Meaning of Spatialisation in Benko, 

G. and U. Strothmayer. (eds.) Space and Social Theory. Oxford: Blackwell. 

 


