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چكيده
این مقاله تالش میكند فرآیند ظهور سکونتگاههای غیررسمی را در كرمانشاه مطالعه كند.
رویکرد نظری مقاله مبتنی بر آرای میشل دُوسِرتو است .وی نقش كنشهای روزمره را در
ساخت شهرها برجسته می سازد و معتقد است افراد عادی خالق و معناساز هستند .آنها
مکانهای شهری را به فضاهای زیسته تبدیل میكنند .دادهها از طریق تکنیکهای بررسی
اسناد ،مشاهده و مصاحبه گردآوری شدهاند .نتایج پژوهش نشان میدهد كه «برنامهی
اصالحات ارضی» سبب شد روستاییانِ دشتهای اطراف كرمانشاه به این شهر مهاجرت كنند
و ساالنه بهطور متوسط (از  231تا  ) 211دههزار نفر به جمعیت آن بیفزایند؛ درحالی كه
شهر بهلحاظ اقتصادی ظرفیت پذیرش مهاجرین یادشده را نداشت .همچنین فقر ،بیسوادی و
عدم تخصص مهاجرین جذب آنها را غیرممکن ساخت .برنامهریزی شهری نیز از طریق
«طرح جامع» استراتژیهایی نظیر متراژ باالی مسکن را برای طرد آنها در پیش گرفت.
مطرودین كه چارهای نداشتند «راه دیگر»ی را در پیش گرفتند و برای بقا مبارزه كردند .آنها
تاكتیکهای مختلفی نظیر تصرف عدوانیِ زمینهای بایر و موات در نقاط پرت و دورافتاده،
تصرف خزنده ،باز تقسیم زمین ،انشعابهای غیر قانونی آب و برق را در پیش گرفتند تا
بتوانند بهشیوهای غیر رسمی ماوایی برای خود دستوپا كنند .نتیجهی این تالشهای بیامان
در كرمانشاه شکلگیری چهار سکونتگاه غیررسمی جعفرآباد ،شاطرآباد ،دولتآباد و
كولیآباد بود.
كليدواژگان :استراتژی ،تاكتیک ،مهاجرت ،طرد ،تصرف عدوانی.

 .پست الکترونیکی نویسنده رابط:

Gholipoor.sia@gmail.com
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مقدمه و بيان مسئله
شهرهای ایران در قرن حاضر تحوالت زیادی را تجربه كردند .یکی از مهمترین این موارد
مهاجرتهای بیرویه از روستا به شهر بود .پژوهشگران این حوزه اصالحات ارضی و فروش
نفت را از عوامل مهم و موثر در شکلگیری این پدیده میدانند (مشهدیزاده  272؛ اعتماد
 277؛ حسامیان  277؛ حبیبی  .) 237مهاجرین تراكم جمعیتی زیادی را در شهرها بهوجود
آوردند .مشکالت زیادی نظیر فقر ،بیكاری ،آسیبهای اجتماعی ،بیقوارگی محالت شهری و
كمبود فضاهای شهری پیامد این پدیده بود .شهر كرمانشاه مهمترین مکان شهریِ مهاجرپذیر
غرب كشور بود .جمعیت  31322نفری سال  221به  1151 3نفر در سال  211تبدیل شد.
افزایش جمعیت مذكور تحوالت عظیمی را در بافت شهری بهجای گذاشت .در فاصلهی یادشده
توسعهی شهر هیوالگونه بود ،بهگونهای كه شهر از كوههای «سفیدكوه» در جنوب تا كوههای
«تاق بستان» در شمال را دربرگرفت .همزمان با مهاجرتهای گسترده اولین طرح جامع شهری
نیز برای این شهر تصویب و در سال  213اجرا شد .قبل از آن در اواسط دههی 35
دستاندازی به دشت حاصل خیز كرمانشاه صورت گرفته بود اما طرح بدان مشروعیت بیشتری
بخشید و محدودهی رشد شهر را برای سالهای آتی تعیین كرد .طرح جامع ساخت چهار
شهرک الهیه 33 ،بهمن ،آبادانی و مسکن و آناهیتا را در دستور كار خویش قرار داد .نکتهی حائز
اهمیت آن است كه مهاجرین و فقرای شهری نتوانستند در این شهرکها اسکان داده شوند.
ارادهای از جانب نهادهای رسمی برای جذب آنها نبود .حتی استراتژیهایی برای طرد آنها از
محدودهی شهر در نظر گرفته شد .ظاهراً در طرح جامع شهری این گروهها بهعنوان سکنهی
كرمانشاه تلقی نشده بودند و هیچ برنامهای برای اسکان آنها در نظر گرفته نشده بود .فقرای
شهری كه عمدتاً مهاجرین روستایی بودند سواد ،تخصص ،مهارت ،پسانداز نداشتند .مضاف بر
این تعداد افراد خانوار آنها زیاد بود .آنها در شهر جایی برای سکونت نداشتند و كسی بدانها
وقعی نمینهاد و بدین سبب مشکالت بزرگی نظیر بقا ،از بین رفتن كیان خانواده ،تهدید و
بیآبرویی را تجربه كردند .مضاف بر این توان مبارزه با نیروهای دولتی را نداشتند .بیقدرتی و
بینوایی سبب نشد كه راه انزوا در پیش گیرند .آنها با چنگ و دندان از خانه و خانوادهی
خویش دفاع كردند و تاكتیکهای متعددی را برای رسیدن به این مهم در نظر گرفتند .برخالف
تصور رایج ساخت شهرها صرفاً در اختیار شهرسازان نیست .بینوایان و فرودستان نیز گاهی
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مبادرت بدین كار میورزند و بهدور از هر ارعاب و تردیدی مسکن میسازند و برای رسیدن
بدین كار تاكتیکهای مختلفی را اتخاذ میكنند .آنها این كار را در شرایط ناامیدی و بدون
هیچگونه چشماندازی انجام میدهند .این مقاله سعی دارد با تحلیل برنامههای كالن مسکن و
شهرسازی و «طرح جامع» استراتژیهای طرد فرودستان آشکار سازد و همچنین تاكتیکهایی كه
فرودستان برای دست یابی به خانه در نظر گرفتند را بررسی نماید؛ تاكتیکهایی كه افراد بینوا
بدون حمایت مالی و صرفاً بنا به ضرورت بقا در پیش گرفتند .حال مقالهی حاضر سعی دارد
برای دو سوال زیر پاسخهایی مناسب پیدا كند:
استراتژی طراحان و شهرسازان برای طرد فرودستان كدام است؟- 3فرودستان برای حفظ كیان خانواده چه تاكتیکهایی را در پیش گرفتند؟
چهارچوب نظري
اغلب تصور میشود كه ساخت و شکلگیری شهرها درنتیجهی اعمال و كردار شهرسازان و
طراحان شهری است .آنها از طریق دانشهای یقینی نظیر هندسه و ریاضیات و براساس یک
برنامهی جامع در شکلگیری و ایجاد شهرها نقش اساسی ایفا میكنند .رابطهی وثیقی میان
دانشهای پوزیتیویستی و شهرسازی وجود دارد تا جایی كه شهرسازی همچون لوكوربوزیه
( ) 225در «نقد شهرهای معاصر» مؤلفههایی نظیر نظم ،هندسه ،ستایش از اتومبیل ،طبقهبندی
جمعیتی ،ستایش از بزرگ راه و دشمنی با خیابان را در ساخت شهرها مهم ارزیابی كرد و معتقد
بود كه «خانه ماشینی است برای زیستن» .در چنین فضای فکری ،جایگاه مردم بهعنوان
كنشگرانی كه معناسازی میكنند و برای هر مکانی فضای اجتماعی خاصی را میسازند مغفول
بود .مارتین هایدگر ) 277( 3در مقالهی «سکونت كردن چیست؟» تفکر فنی و مهندسی را در
عرصهی ساختوساز مورد نقد قرار داد .وی بین بنا كردن و سکونت كردن تفاوت قائل شد.
سکونت كردن دارای معنای اضافهای نظیر پرورش دادن ،خو گرفتن با محیط ،مراقبت كردن،
آسیب نرساندن و معنا دادن به جهان است .هر پروژهای كه بنا میشود ممکن است كه محل
اقامت باشد اما محل سکونت نیست .مسکن انبوه در شهرهای امروزی محل اقامت هستند اما
مکان سکونت نیستند« .سکونت بیانگر برقراری پیوندی پرمعنا بین انسان و محیطی مفروض
1 . Le Corbusier
2 . Heidegger, M
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میباشد» (شولتز  .) 7 ، 273هانری لفور (  ) 22در راستای ایدهی هایدگر ،نقش مردم در
تولید فضا و معنا دادن به محیط زندگیِ خویش را در كتاب تولید فضا نظریهپردازی كرد .وی
شکلگیری فضاهای شهری را حاصل سه لحظه 3میداند :اول ،بازنمایی فضا 2كه تحت تأثیر
ایدهها و مفاهیم شهرسازان و یا برنامهریزان شهری است .دوم ،فضایِ بازنمایی 3كه به نقش
افراد در زندگی روزمره میپردازد .آنها بدون توجه به هر نوع تفکر فنی شهر را معنادار
میسازند ،برخی مکانها را خوب و برخی را نامناسب تعریف میكنند ،شهرها را بر مبنای امور
مقدس/غیر مقدس ،خوب/بد و  ...تفکیک و به محلهها و بخشهای مختلف تقسیم میكنند .این
حوزه جایی برای مقاومت در مقابل تفکرات شهرسازان است .لحظه سوم ،عمل فضایی 1یا همان
كنشگری افراد در مسیرها ،رهوارها و مکانهای مختلف شهری است؛ جایی كه فضاهای
اجتماعیِ موجود بازتولید میشوند .لُفور تعامل و یا برآیند این سه لحظه با هم را در فهم
فضاهای شهری و چگونگی تولید آنها اساسی میداند .اندیشمندی كه لحظهی دوم و سوم
رویکرد لُفور را در حیات شهری و شکلگیری فضاهای جدید بسط و گسترش داد میشل
دوسرتو 1است كه آرایش مبنای نظری این مقاله است .وی در پراتیک زندگی روزمره () 233
رویکردهای مفهومی و انتزاعی به شهر را نقد و آن را «شهر مفهوم» نامید .از نظر او برنامهریزان،
شهرسازان ،طراحان و جغرافیدانان نوعی یکپارچگی و یکسانی را به شهر تحمیل میكنند و
ویژگیهای خاص آن را نادیده میگیرند .ادارهی امور شهر از نظر آنها با طرد پیوند خورده
است .تمام چیزهایی را كه قابل كنترل ،طبقهبندی و یا نظریهپردازی نباشند بهعنوان نابههنجاری،
حاشیهنشینی ،گتو 7و نظایر آن حذف میكنند .دوسرتو از دو مفهوم «استراتژی» و «تاكتیک»
استفاده میكند كه آنها را از اندیشههای نظامی وام گرفته است« .استراتژی مستلزم طرحی است
كه بسط مییابد و فضا را انتظام میبخشد» و عمدتاً بهدنبال ساماندهی و كنترل فضاست.
شهرسازان و طراحان از طریق برنامهریزی شهری استراتژیهای الزم را جهت نظارت بر
رفتارهای مردم تدوین و اعمال میكنند .شهرسازان كارهای خود را در لوای مباحث توسعه پیش

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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می برند كه صرفاً به زمان توجه دارند و شرایط امکان توسعه و یا فضا را نادیده میگیرند .آنها
گاهی گروههایی را نادیده گرفته و یا از برنامههای خود طرد میكنند« .بیتردید توسعه به شمار
فزایندهای از این طردشدگان اجازه میدهد كه به مدار ادارهی شهر بازگردند ،و حتی نارساییها
را به طرق ساخت شبکههای نظمی شدیدتر بدل میكند .لیکن در واقعیت ،توسعه مرتباً اثراتی
تولید میكند كه در تناقض با اموری قرار میگیرد كه آنها را نشانه رفته است» (دوسرتو ، 233
.) 23
از نظر دوسرتو ضعیف در برابر قوی دستوپابسته نیست« :این بازیگران هر روزه ،بهسادگی
تابع نظم مستقر نیستند؛ بهبیان دقیقتر آنها معانی خودشان را ایجاد و بهطرق خوشایند و
مصطلح فضای شهری را تولید میكنند» (تانکیس  .)3 7 ، 233آنها در زمینهی استراتژیهایِ
شهرسازان تاكتیکهای الزم را بهكار میبندند تا با اقدامات مبتکرانهی خویش فضا را بهنفع خود
تصرف نمایند .مفهوم تاكتیک بهمعنای اعمالی «تصادفی و ناگهانی در زمینهی نبرد است كه از
جانب افرادی عادی در زندگی روزمره اعمال میشود» .تاكتیکها غیرقطعی ،نادیدنی و پراكنده
هستند .بهبیان دیگر ،استراتژی شهرسازان و برنامهریزان توانایی حذف «پراتیکها» و
«حکایتهای فضایی» را كه در بطن زندگی روزمره شکل میگیرند ندارد .این اعمال از طریق
«قدم زدن در شهر»« ،دیوارنویسی» و تاكتیکهای فضایی نظیر «اسکیتبازی» عینیت مییابند.
اینها اعمال تکراری ،استثنایی و متکثری هستند كه نظام شهری قدرت اداره كردن آنها را
ندارد .آنها «مجموعهای از چرخشها ،گشتها و واگشتها را ارائه میكنند كه قابل قیاس با
چرخشهای طرز بیان و یا شمایل سبکی است» (دوسرتو: 233 ،

 .) 3كنشگران با

قدمهایشان مکانها را به هم میبافند ،با نامگذاری و قصهپردازی حکایاتی را در مورد مسیرها،
رهوارها و ابژه های شهری میسازند و شهر را قابل سکونت میكنند .این اعمال در درون نظام
عقالنیِ شهرسازی رخ میدهند و نه در خارج از آن .اما «فضاهایی را مورد استفاده قرار میدهند
كه دیده نمیشوند ،دانشِشان از این فضاها همانقدر كور است كه دانش عشاق از عشق ،وقتی
یکدیگر را در آغوش دارند» (دوسرتو.) 21 : 233 ،
دیوار نوشته ها با نشانههایی سروكار دارند كه بیانگر همبستگی ،نفی و اعتراض علیه ظلم،
تبعیض و یا حتی وحشتآفرینی افراد و یا گروهها هستند .اسکیتبازان نیز بسیاری از فضاهای
مرده ،خصوصی و پرت را به تصرف خویش درمیآورند« .استفادههای حیلهگرانه از فضا قطعاً
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تاكتیکهای هوشمندانهی «ضعیف» در چهارچوب نظم مستقر قدرت است؛ هنر گول زدن رقیب
در زمین خود» (دوسرتو  .)33 ، 233حركات بینظم اسکیتبازان فضا را از نو پیکربندی كرده و
مالکیت آن را زیر سوال میبرند.

روش تحقيق
روش بررسی این پژوهش «كیفی» است .تکنیکهای گردآوری اطالعات عبارتند از بررسی اسناد
و مشاهده و مصاحبه.
بررسي اسناد :مهمترین اسنادی كه در این مقاله بررسی شدند بهترتیب عبارتند از:
 برنامههای عمرانی چهارم و پنجم .میزان بودجههای تعیین شده در این برنامهها سعی در بیاندافعهی روستا و جاذبهی شهر دارد -3 .طرح جامع  ، 213كه استراتژی برنامهریزی شهری را
برای ما آشکار میسازد-2 .آمار سرشماری  231و  211و  -3متون مرتبط با حوزهی
سکونتگاههای غیررسمی.
مشاهده :مشاهدهی كالبد فیزیکی شهر و مقایسهی محالت مختلف (بهلحاظ معماری و بافت
اجتماعی و فرهنگی و تطبیق آن با یکدیگر).
مصاحبه :چندین مصاحبه با افراد كهن سال شهر كه خود فرآیند طرد و ساخت
سکونتگاههای غیررسمی را زیسته بودند ،صورت گرفت.
شيوهي تجزیه و تحليل دادهها :دادهها طی مراحل زیر تجزیه و تحلیل شدند- :
سازماندهی دادهها؛ -3طبقهبندی دادهها ،موضوعهای اصلی و الگوها؛  -2بررسی سواالت
تحقیق با توجه به دادهها؛  -3جستوجو برای توجیههای مختلف این دادهها  -1نوشتن و
تهیهی گزارش (مارشال و راسمن .) 17 ، 23
اصالحات ارضي ،مهاجرت و افزایش جمعيت شهرها
اصالحات ارضی برنامهی كالنی بود كه سعی داشت نظام ارباب-رعیتی در ایران را تغییر دهد.
این برنامه طی سه مرحله از سال  23شروع و تا سال  21پایان یافت .هدف مرحلهی اول
تقسیم اراضی بزرگ مالکانِ غایب از ده و محدود كردن مالکیت به میزان یک ده ششدانگ بود
(ازكیا  .)3 5 ، 275هدف مرحلهی دوم حذف نظام سهمبری و رشد اجارهداری و عدم تغییر
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شکل مالکیت و مناسبات قبلی (ارباب-رعیتی) بود .هدف مرحلهی سوم فروش زمین به زارع و
تقسیم زمین بهنسبت بهرهی مالکانه و تفکیک سهم مالک و زارع از یکدیگر بود .اصالحات
ارضی دو پیامد مهم برای روستاییان داشت:
اول) رها شدن نیروی انسانی از شیوهی تولید سنتی .این امر از دو طریق ممکن شد :الف)
در طی سه مرحله اجرای اصالحات ارضی زمین به صاحب نسق واگذار شد و خوشنشینان،
برزگران و دهقانان فقیر سهمی نبردند .ب) بسیاری از زمینهای بایر ،مراتع و جنگلها ملی اعالم
شدند و دامداران جزء كه شدیداً به آنها وابسته بودند چارهای جز رها كردن شیوهی تولید
خویش نداشتند .چون در روستا غیر از شیوهی تولید سنتی اشتغال وجود نداشت ،روز به روز
بر تعداد بیكاران افزوده شد« .بیكاری در فاصلهی بیست سال (از  221به بعد) در روستاهای
]كشور[ ده برابر شد و از حدود  71هزار در سال  221به حدود  715هزار نفر در سال 211
رسید» (اعتماد .)7 ، 277
دوم) بسط روابط سرمایهداری در روستا :این امر از طریق روابط پولی میسر شد .اقتصاد
پولی نظام سهمبری و نسقداری را از بین برد و بهجای آن سیستم اجارهداری ،فروش نیروی كار
و فروش محصول را جایگزین ساخت .با این كار خرید انواع كاالها ممکن شد و بازار مصرف
رواج پیدا كرد .به بیان دیگر ،سازمان تولیدی سنتی برای همیشه از هم پاشید و سازمان تولیدی
دیگری جایگزین آن نشد.
همزمان با تغییراتی كه در شیوهی تولید سنتی در روستا رخ داد دولت طرحها و برنامههای
عمرانی خود را كه عموماً شهری و صنعتی بودند پیگیری نمود .در سال  231دولت برنامهی
عمرانی چهارم (  ) 231- 21خود را از محل درآمدهای نفت اجرا كرد .در این برنامه 11
میلیارد ریال برای كشاورزی سرمایهگذاری شد ،اما این مقدار برای بهبود شیوهی تولید و رونق
كشاورزی نبود بلکه بیشتر در راستای پیشبرد اهداف برنامهی اصالحات ارضی پیش رفت.
میزان سرمایهگذاری برای صنعت و معدن  22میلیارد ،ارتباطات و حملونقل  35میلیارد ریال،
آب  33/1میلیارد ریال ،برق  23میلیارد ریال ،مخابرات  35/2میلیارد ریال بود .رویهمرفته
موارد سرمایهگذاری برنامه در راستای توسعه و عمران شهری بودند و همچنان عمران و آبادانی
روستا در آن نقشی نداشت .از  335میلیارد ریال اعتبارات عمرانی برنامهی چهارم فقط 2/
میلیارد ریال صرف عمران روستا شد.
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برنامه عمرانی پنجم نیز در سال  213اجرا شد .در حین اجرای برنامه قیمت نفت بهشیوهی
سرسامآوری باال رفت .بودجهی اولیهی برنامه  133میلیارد ریال بود كه پس از تجدیدنظر به
 3123/3میلیارد ریال افزایش یافت .سهم بخش صنایع  377/ 3میلیارد ریال ،نفت  121/2میلیارد
ریال ،ارتباطات  353/3میلیارد ریال ،آب  13/3میلیارد ریال ،گاز  35میلیارد ریال ،برق 2 5/1
میلیارد ریال ،ساختمانهای دولتی  2 2میلیارد ریال بود .تنها هزینههایی كه برای كشاورزی و
عمران روستا صرف شد بهترتیب  71/3و  15میلیارد ریال بود.
ور ود سرمایه به شهر و نادیده گرفتن روستاها تغییرات ساختاری عظیمی را بهوجود آورد.
بهبیان دیگر دافعهی زندگی روستایی با جاذبهی زندگی شهری همزمان شد و زمینههای
مهاجرت را فراهم ساخت .یکی از ناظران آگاه دههی  15در مورد روستاییان كرمانشاه میگوید:
كشاورز «با یک حساب ساده به این نتیجه میرسد كه اگر

تن گندم یک سوم محصول ساالنه

او باشد بهزحمت پاسخگوی دستمزد و دوخت دو دست لباس در شهر میباشد .پس منطق
حکم میكند كشتوكار و زرع را در ده به پیرمرد ازكارافتادهی خانواده واگذار كند و خود با
بلند كردن موی سر و پوشیدن شلوار پاچهگشاد و پیراهن تنگ به رنگ جوانان شهری درآید و
تقریباً روزی  35یا  15تومان از امکانات شهری كه هزار مرتبه برای او مزیت دارد ،درآمد داشته
باشد» (جلیلی .) 57 ، 213
تغییرات ساختاری فوق جابهجایی عظیم جمعیتی را بهدنبال داشت  .شهر كرمانشاه در طول
این دو دهه قطب اصلی مهاجرتهای روستایی منطقهی غرب كشور محسوب میشد.
پژوهشهایی كه در این دوره انجام گرفتند اغلب مهاجرتهای روستا به شهر را براساس همین
جاذبه و دافعه تحلیل كردند .برای مثال كاظمی زنگنه ( ) 211در پژوهش «علل مهاجرت
روستاییان بخش هرسین به كرمانشاه» به موارد زیر اشاره میكند:
 بدی وضع معیشت  -3پایداری روشهای سنتی كشاورزی و عدم استفاده از وسایلجدید كشاورزی  -2عدم امکانات بهداشتی و آموزشی  -3عدم امکانات تفریحی و فراغتی
 -1عدم برخورداری عدهای از قوانین و مقررات نظام زمینداری  -1عدم رقابت صنایع دستی
با صنایع ماشینی و متروک ماندن صنایع دستی  -7توسعهی ارتباطات و نزدیک شدن فرهنگ
روستا و شهر به هم  -3حس بهتر زیستن در شهر و امکان ادامهی تحصیل برای فرزندان
 -2تاسیس كارخانههای متعدد از قبیل پارچهبافی ،بیسکویت و شیرینیسازی ،توسعهی
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پاالیشگاه نفت كرمانشاه ،رشد فعالیتهای ساختمان و برنامههای عمرانی و سرمایهگذاریهای
قابل توجه كه سبب جذب روستاییان مهاجر شده است (كاظمی زنگنه .)21-22 ، 211
مهاجرتهای این دوره تأثیر زیادی بر ساختار جمعیتی كرمانشاه داشت .جمعیت 37225
نفریِ سال  231به  325155نفر در  211تبدیل شد .یعنی 53175نفر به جمعیت شهر اضافه
شد .تقریباً هر سال  5555نفر به جمعیت شهر اضافه شده است .میزان رشد جمعیت برابر 3/
بود .این میزان بیانگر جابهجایی جمعیتی بسیار بزرگی در شهر بود .عمدهی جمعیت فوق
ریشهی روستایی داشتند و مهارتهای الزم جهت زندگی در شهر نظیر سواد نداشتند .همچنین
این افراد عمدتاً فقرای روستایی بودند و بهناچار و جهت فرار از مشقت فقر در روستا به شهر
مهاجرت كردند .این جمعیت نمیتوانست سبب اعتالی مقصد مهاجرت خویش شوند .از طرف
دیگر در شهر نیز زمینهی پذیرایی برای مهمانان ناخوانده فراهم نشده بود.
برنامهریزي شهري و طرد مهاجرین
برنامهریزی شهری شکلی از اقدام جمعی است كه بهوسیلهی مقامات حکومتی صورت میگیرد.
این كار تالشی از جانب حکومت سیاسی را نشان میدهد كه با هدف تأثیرگذاریِ شکلگیری و
كنترل نتایج حاصل از نیروهای ساختوساز امالک ]مالکان زمین ،پیمانكاران ساختمان،
تأمینكنندگان مالی ساختوساز ،دریافتكنندگان زمین[ صورت میگیرد .برنامهریزی شهری در
جستوجوی نفوذ بر برنامهریزی راهبردی و ساختوساز زمین و زیرساختهای حملونقل و
عمل كردهایی است كه زمین و ساختمان به آن تخصیص یافته است (مکالرن .) 5 ، 225
ابزار دولت برای برنامهریزی «طرح جامع» بود كه مبتنی بر ایدهی مدرنیستهایی نظیر «ابنز
هاوارد» و «لوكوربوزیه» بود .آنها تحتتأثیر اثباتگرایی 3ایدههای عامگرایانه ،صوری و مبتنی
بر محاسبه را در برنامهریزی شهری مطرح كردند .بهطور كلی زمانمندی ،مکانمندی ،تمایزات
فرهنگی ،نابرابریهای اقتصادی و زندگی روزمره در آثار آنها مغفول بود .در هیچ جای طرح
جامع ( ) 213مسکن فرودستان و مهاجرتهای روستا به شهر جدی گرفته نشد .در این طرح
ساخت چهار شهرک  33بهمن ،آبادانی و مسکن ،الهیه و آناهیتا منظور گردید كه كامالً در اختیار
1 .Howard, E
2 .Positivism
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طبقات متوسط و كارمندان دولت قرار گرفت .این مهم متأثر از برنامهریزیهای كلی مسکن در
سطح كشور بود .برای مثال میزان سرمایهگذاری در مسکن نابرابری عمیقی میان فرودستان و
طبقات متوسط شهری را نشان میدهد .برطبق دادههای جدول زیر از كل اعتبارات برنامهی پنجم
در بخش مسکن میزان  15/3میلیارد ریال یعنی  12درصد برای مسکن كارگری و كارمندی و
 32/1میلیارد ریال یعنی  35درصد برای مسکن فرودستان و روستاییان در نظر گرفته شد.
«درحالی كه در برنامهی چهارم این سهم به حدود  23درصد بالغ میگردید» (اطهاری و دیگران
 273جلد چهارم.)37 ،
جدول شمارهي  .61ميزان سرمایه گذاري مسكن در برنامهي پنجم (برحسب ميليارد ریال)
بخش عمومي
عنوان برنامه

از محل
اعتبارات
عمراني

خانههای سازمانی

بخش خصوصي

از منابع
مؤسسات
انتفاعي و

جمع

بازرگاني

از محل

از محل

پساندازهاي

اعتبارات

خصوصي

عمراني

جمع
جمع

كل

37/2

/1

33/3

-

-

-

33/3

55

3

53

-

-

-

53

32

1/1

32/1

171

-

171

733/1

كمکهای اعتباری

22/7

-

22/7

5

-

5

32/7

جمع

325

5

335

131

-

131

231

كارگری
خانههای سازمانی
كارمندی
خانههای
ارزانقیمت
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مسکن كارگران اغلب به «كارگران متخصص كارخانجات تعلق گرفت» (گزارش بررسی
عملکرد  35ساله .)33 ،مسکن كارمندان نیز «برای نیروهای سهگانهی ارتش ،اغلب در تهران و
برای اُمرا ،افسران عالیرتبه صورت میپذیرفت .یا در جهت تأمین مسکن برای گروههایی كه
خود قادر به برآوردن نیازهای سکونتی خود بودند مثل نمایندگان مجلس و غیره هزینه
میگردید» (اطهاری و دیگران  ، 273جلد چهارم 35 .)33 :درصد اعتباراتی كه در اختیار
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فرودستان قرار گرفته بود عمالً به این گروه نمیرسید زیرا آنها شغل ثابت و درآمد مکفی
ندا شتند و بالفاصله بعد از احراز مالکیت آن را به گروههای درآمدی باالتر میفروختند.
سکنهی شهر در این سالها در برابر برنامههای شهری موقعیت برابری نداشتند .بعضی مورد
حمایت حکومت بودند و بهراحتی به منابع دست پیدا كردند .بعضی دیگر خارج از طرح و
برنامه برای خویشتن برنامههای غیررسمی و خارج از طرح جامع درنظر گرفتند .منطقی بود كه
دولت در برنامهریزی شهری خود تهیدستان مذكور را در الویت قرار دهد ،اما قضیه چیزی دیگر
شد و تنها كسانی كه در ساختوسازهای رسمی لحاظ نشدند همین گروههای حاشیهای بودند.
متراژ باالی زمین شهرکها كه  255متر و باالتر بود همراه با باال رفتن قیمت آنها بهخاطر داللی
و بورسبازی و عدم توجه دولت به مسکن فرودستان سبب شد كه آنها توانایی خرید مسکن
بهشیوهی رسمی را نداشته باشند .آنها كمكم به گروه بزرگی از فرودستان شهری تبدیل و از
محدودههای قانونی طرح جامع بیرون رانده شدند .این گروههای فاقد امتیاز كه روزبهروز بر
تعداد آنها نیز افزوده میشد با فقرای قرن  2كامالً متفاوت بودند .در شهرهای سنتی ایران
فرودستان زیادی زندگی میكردند .آنها اغلب باربر ،دورهگرد ،نوكر و فروشندگان خیابانی
بودند و در كنار بقیهی اهالی شهر زندگی میكردند .اما فرودستان دههی  35و  15محصول
برنامهریزیهای نابرابر ناشی از مدرنیزاسیون حکومت پهلوی بودند و اغلب رگوریشهی
روستایی داشتند 7« .درصد خردهمالک دامدار 31 ،درصد مالک سهمبر 3 ،درصد چوپان و
كارگر كشاورز،

درصد كاسب ،پیشهور و واسطهی فروش 3 ،درصد عمله و مستخدم1 ،

درصد نامشخص بودند» (احسن و نیرومند  .)3 ، 213رویهمرفته برنامههای عمرانی در
راستای برابری و عدالت میان اقشار مختلف جامعه پیش نمیرفتند .ساختار نابرابر نتیجهای غیر
از طرد تهیدستان شهری را در پی نداشت .آنها نمیتوانستند شغلی اختیار كنند كه كفاف
زندگی و یا گذران آن را داشته باشد .مضاف بر این توان پرداخت اجارهی خانه را نیز نداشتند.
گروههای فرودست مورد نظر ما اغلب سواد كافی نداشتند .پژوهشی كه در مورد مهاجران
روستاییِ هرسین انجام گرفته نشان میدهد « 33/71درصد آنها بیسواد 32/71 ،درصد سواد
قدیمی 23/1 ،درصد ابتدایی و  1درصد سیکل بودند» (كاظمی زنگنه  .)31 ، 211بیسوادی
به آنها اجازه نمیداد كه در مشاغل دولتی استخدام شوند .از طرف دیگر سرمایهی مالی كافی
جهت پرداختن به دادوستد و سوداگری را نداشتند .مگر نه اینكه آنها بهخاطر فقر و نداری
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ناشی از نابودی شیوهی تولید ،از روستا مهاجرت كرده بودند بهامید اینكه در شهر به نوایی
برسند؟ همین نویسنده در مورد علت سکونت آنها در محالت حاشیهنشین كرمانشاه مینویسد:
 15درصد بهخاطر بیپولی و كمدرآمدی،

درصد بهخاطر اجارهبها،

درصد بهخاطر رهایی

از اجارهنشینی 7 ،درصد بهخاطر ناچاری 3 ،درصد جهت نزدیکی به اقوام و  3درصد بهجهت
عالقه در حاشیهها سکونت گزیدهاند .عنصر اقتصادی در حاشیهنشینی آنها مشهود است .در
كرمانشاه دههی  15ظرفیت اقتصادی جذب این نیروهای انسانی وجود نداشت .كرمانشاه هرگز
یک قطب اقتصادی نظیر اراک ،تبریز و یا اصفهان نبود .تنها امکان زیست آنها ساختوساز
مسکن بود .اغلب بهعنوان كارگر ساده در این حوزه مشغول به كار شدند .چون بیمه نبودند و
امنیت شغلی نداشتند هم چنان در فقر خویش باقی ماندند و شهر با تمام امکانات رفاهی و
عمرانی برای آنان سرابی بیش نبود .آنها بهناگزیر جهت حفظ آبرو و نگهداری از خانوادههایشان
بهسوی حاشیهها رانده شدند و در جایی سکونت گزیدند كه از هرگونه تأسیسات و تجهیزات
شهری بیبهره بود .فرآیندهای یادشده «طرد اجتماعی» نام دارند .اسمیت پرسی ( )3555و علی
مدنیپور ( ) 221طرد را چندبعدی میدانند .طرد پدیدهای صرفاً اقتصادی نیست بلکه باتوجه
به بافت تاریخی– اجتماعی یک جامعه میتواند در سطوح فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی عمل
نماید .در عرصهی اقتصادی فرم اصلی طرد عدم دسترسی به بازار كار و دیگر فرصتهای
اقتصادی است ،فقر و بیكاری در بطن این بعد قرار دارند .با توجه به دادههای باال این جنبهی
اقتصادی طرد عیان بود .بعد سیاسی طرد در برنامههای عمرانی و طرحهای شهری نهفته بود.
نابود كردن شیوهی تولید سنتی و جایگزین كردن شیوهی تولید جدید ،كاهش نقش كشاورزی
در ساختار اقتصادی ،تفکیک قطعات زمین در متراژ باال برای كارگزاران حکومت ،عدم واگذاری
زمین شهری به حاشیهنشینان و خارج از محدوده قرار دادن آنها از جانب دولت جملگی بیانگر
چنین روندی بودند .میتوان گفت كه دولت پهلوی عالقهای به روستاییان نداشت ،زیرا نه در
روستا برای آنها امکاناتی قائل بود و نه در شهر .آنها مطرودشدگان و آوارگانی بودند كه از
خانه و كاشانهی خود كنده شده بودند و نمیتوانستند مأوایی برای خود بیابند .طرد در عرصهی
فرهنگ از طریق زبان ،سبک زندگی و قومیت اعمال شد؛ زبان كرمانشاهی معیار شد و زبان
فرودستان در حاشیه قرار گرفت .زبان معیار در رسانههای مدرنی نظیر رادیو و تلویزیون
بازنمایی میشد و اغلب تجار ،كسبه و بروكراتهای دولتی با این زبان تکلم میكردند .طرد
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فرهنگی منحصر به زبان نبود و سبک زندگی را نیز دربرمیگرفت .آداب معاشرت ،شیوهی رفتار،
آدابورسوم سکنهی شهر قدیم نسبت به حاشیهنشینان برتر دانسته شد .سکنهی قدیمی شهر
وقتی در برابر مهاجران روستایی قرار گرفتند از اتحاد و همبستگی بیشتری برخوردار شدند .زبان
آنها نقش مهمی در این زمینه داشت و آنها را بهعنوان «ما» در برابر «دیگران» (كه همان
مهاجران روستایی بودند) یکپارچه میكرد« .حاشیهنشینان بسیاری را مشاهده كردم كه زبان و
شیوهی رفتار خود را پنهان می كردند و اصرار داشتند كه خود را كرمانشاهی معرفی كنند».
موقعیت فرودست حاشیهنشینان عامل اصلی این خودكمتربینی بود .چنانچه نابرابری برای مدت
مدیدی پایدار بماند نوعی خودكمبینی در افراد شکل میگیرد كه برمبنای آن افراد نسبت به
فرهنگ خویش احساس تعلق نمیكنند .طرد فرهنگی در همین حدواندازه باقی نماند .اغلب
اتفاق میافتاد كه حاشیهنشینان با واژگان اهانتآمیزی نظیر «كَرَهجاف»« ،كاحَمَه» و «لَکِیل» مورد
خطاب قرار میگرفتند .سکنهی قدیمی شهر مهمانان جدید را بهعنوان همشهریان خود
نمیپذیرفتند و آنها را باعث و بانی نابهسامانی شهر خویش میدانستند .همین موضوع سبب
شد كه فرودستان از موقعیت و جایگاه اجتماعی خویش آگاه شوند و بهعنوان یک قشر اجتماعی
در برابر سکنهی قدیمی متحد گردند .ریشهی این اتحاد در طرد همهجانبه بود.
اهالی شهر قدیم بهنسبت مهاجرین روستایی در جایگاه بسیار باالتری بودند؛ بهلحاظ
اقتصادی نبض بازار سنتی را در دست داشتند و مالک مغازههای كنار خیابانهای متعدد كرمانشاه
بودند .همچنین اغلب بروكراتها نیز كرمانشاهی بودند .وخیمترین شکل طرد در میان مهاجرین
روستایی بود .آنها بهطور همزمان در سه بعد اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی طرد شدند.

بازگشت طردشدگان و شكلگيري سكونتگاههاي غيررسمي
طرد همهجانبه از شهر راه برگشتی نداشت .آنها خانهی خود در روستا را برای همیشه ترک
كرده بودند .در مأوای جدید نیز توان زندگی در شهر را نداشتند .حال این سوال پیش میآید كه
آنها چگونه توانستند معضالت بهوجودآمده را حل كنند؟ بهنظر میرسد كه بشر همیشه برای
خانواده و «خانه» توان مبارزهی باالیی دارد و با چنگودندان در این عرصه مبارزه میكند .نیروی
او در این عرصه بیانتهاست و توان باالیی برای حل مشکالت دارد .تاكتیکهای متعددی را
خلق میكند تا بتواند از این دو نگهداری كند .مگر نه این است كه مهاجرین در این برهه از
تاریخ با از بین رفتن كیان خانواده و «خانه» روبهرو بودند؟ این دو حوزه با مفاهیمی نظیر آبرو،
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شرافت ،مأوی ،تبار ،خاندان و تمام عناصر حیثیت اجتماعی گره خورده بودند .ظاهراً مبارزه و
سختكوشی در این عرصه نیاز به هیچگونه آگاهی اجتماعی ندارد؛ ضرورتی اجتماعی است كه
ابناء بشر بهراحتی برای آن تالش میكنند .تمام استعداد خود را بهكار میگیرند كه بتوانند خانهی
خود را در بطن این نامالیمات حفظ كنند .آنها برای دسترسی به این مهم از هیچ كاری
فروگذار نکردند .اولین سکونتگاههای غیررسمی كرمانشاه نتیجهی مبارزهی مهاجرین كرمانشاه
جهت دسترسی به خانه بود .فرودستان در اوایل دههی  35با یک پیشروی آرام در بخش
شمالی شهر كرمانشاه سکونت پیدا كردند .آنها بهلحاظ فضایی هیچ نمودی نداشتند .آنها در
مراحل اولیه سعی كردند در محالت مخروبهی مركز شهر نظیر توپخانه بهویژه اطراف بازار سنتی
و كاروانسراهای مخروبه جایی را برای خود دستوپا كنند .برطبق پژوهشهای «مركز مطالعات
اجتماعی» دانشکدهی علوم اجتماعی «جمعیت شهر ]كرمانشاه[ در سال 215حدوداً 325555
هزار نفر برآورده میشود كه از اینان حدود

درصد یعنی  3113نفر حاشیهنشین بودهاند»

(احسن و نیرومند  .)3 ، 213این تعداد در  133خانوار زندگی میكردند كه پراكنش آنها در
محالت حاشیهنشین عبارت بود از :جعفرآباد (  22خانوار) ،شاطرآباد ( 72خانوار) ،راستهی
توپخانه ( 11خانوار) ،دولتآباد ( 37خانوار) ،ده مجنون ( 31خانوار) .حاشیهنشینان بهسرعت
درحال رشد بودند .در سال « 213سطح مناطق حاشیهای  32هکتار و جمعیت آنان  37555نفر
بود» (مشاور مرجان  .) 213دادههای باال نشان میدهد كه هستههای اولیهی مناطق حاشیهای
شکل گرفته است .مناطق مركزی بهزودی متراكم شدند و ظرفیت جذب جمعیت را از دست
دادند .بدین روی تهیدستان از طریق همیاری و همكاری با شبکههای خانواده و بهشیوههای
غیررسمی (تصرف عدوانی ،تصرف خزنده و بازتقسیم زمین) در زمینهای موات و یا بهلحاظ
مالکی وقفی و جزء منابع ملی ،در درهها ،مسیلها و جاهای پرت خانههای محقری را برای خود
دستوپا كردند .این بناهای محقر سکونتگاههای بزرگ غیررسمی را بنا نهادند كه تاكنون
پابرجا هستند و هنوز هم بعضی از آنها با شهر اصلی گره نخوردهاند.
الزم به ذكر است كه مهاجرین یکپارچه و یکدست نبودند .آنها دارای تمایزات و
تفاوتهای بسیار جدی بودند كه فضای اجتماعی شهر كرمانشاه را در دهههای بعد كامالً
تحتتأثیر قرار داد و آن را به سمتوسوی تفکیک شهری هدایت كردند .كرمانشاه برخالف
بسیاری از شهرهای ایران كه در بطن یک بافت قومی هستند ،در مرز میان دو قوم لک (در
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شرق) و كرد (در غرب) قرار دارد .این دو قوم هر كدام از نظر زبان ،تاریخ ،رسوم ،سبک
زندگی ،آداب معاشرت ،تزئین داخلی منزل و نظایر آن كامالً با هم تفاوت دارند.
این تمایزات هر كدام بهنحوی در ساختار فضایی شهر نقش ایفا كردند و آن را بهسمت
قطبی شدن و تفکیک پیش بردند .دلیل این امر آن است كه مهاجران بهشیوهی پراكنده و ذرهای
در شهر سکنی نگزیدند بلکه هركدام از آنها براساس محورهای ورود به شهر در قسمتی از
شهر كه نزدیک منطقهی روستایی خودشان بود كلنیهایی را برمبنای خانواده و خویشاوندی
تشکیل دادند .طوایف لک كه در حوزهی شرقی استان كرمانشاه ،شمال لرستان ،جنوب همدان و
شمال ایالم قرار دارند از محور بیستون و درود فرامان در محالت جعفرآباد و شاطرآباد سکنی
گزیدند .طوایف كرد كه در غرب و شمال غربی استان قرار دارند از محور سراب نیلوفر،
سنجابی و اورامانات در غرب و از اسالم آباد در جنوب در محالت دولتآباد و كولیآباد سکنی
گزیدند .جدول زیر منشاء قومی محالت حاشیهنشین را نشان میدهد.
جدول شمارهي  .6منشاء قومي سكونتگاههاي غيررسمي
محالت

منشاء قومي

جعفرآباد

لک (لرستان ،ایالم ،كرمانشاه)

شاطرآباد

لک (كرمانشاه)

دولتآباد

كرد ،فقرای كرمانشاهی

كولیآباد

كرد ،فقرای كرمانشاهی ،كولی

منبع :مشاور تدبیر شهر 72 ، 233

مهاجرین براساس زمینههای قومی خویش نوعی تفکیک (كرد /لک) را پایهریزی كردند .این
ت فکیک كامالً ارادی و داوطلبانه بود زیرا روابط نابرابر قدرت و عدم دسترسی مساوی به
امکانات در شکلگیری آن نقش چندانی نداشت .برای مهاجرین بین جعفرآباد ،شاطرآباد،
دولتآباد و كولیآباد به جهت قیمت زمین ،امکانات زیرساختی ،تجهیزات شهری ،تاسیسات
شهری چندان تفاوتی وجود نداشت .هیچ مؤلفهی شهری این محالت را بهلحاظ كیفیت متفاوت
نمیساخت .تنها عامل متمایزكنندهی آنها متغیرهای اجتماعی نظیر روابط اجتماعیِ غیررسمی و
نظام خانواده و خویشاوندی بود .آنها ترجیح میدادند كه در كنار اقوام و آشنایان خود باشند
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زیرا زندگی ناامن ،عدم امنیت شغلی و نیاز به كمک خویشاوندان آنها را مجبور به زندگی در
كنار همدیگر میكرد .همیاری و هم كاری مبتنی بر خانواده و خویشاوندی یکی از عوامل اصلی
بقای این مهمانان ناخوانده بود .محالت حاشیهنشین در چهار جای متفاوت پاگرفتند و هرگز
كلنی منسجمی را بهوجود نیاوردند .دالیل پراكندگی این سکونتگاههای غیررسمی عبارتند از:
موانع طبیعی (نهر ،تپهماهور و مسیلها)؛ اراضی تفکیکشده و آمادهسازیشده جهت
ساختوساز؛ اراضی دولتی نظیر پادگانهای ارتش؛ و گورستانها .درواقع فضای رشد و
توسعهی هر كدام از این سکونتگاهها محدود بوده است چون از هر طرف به یکی از موانع
یادشده برخورد میكرده است .اكنون ضمن بحث در مورد حدود و ثغور مکانی و
محدودیتهای توسعهی آنها برخی ویژگیهای دیگر آنها را مطرح میكنیم.
جعفرآباد :این محله در شرق بافت قدیمی كرمانشاه قرار دارد .كمكم در اواخر دههی 35
هستههای اولیهی آن شکل گرفت و در فاصلهی سالهای  211تا  211رشد نامتعارفی پیدا
كرد .جعفرآباد از شمال به دیوار گورستان باغ فردوس ،از غرب به امتداد كمربندی شرقی ،از
شرق به اراضی دولتی ،از جنوب شرق به ترانشه طبیعی موجود در محیط و از جنوب غربی به
اراضی پادگان صالحآباد محدود میشود« .امالک جعفرآباد از لحاظ ثبتی در محدودهی پالک و
 1اصلی بخش یک حومهی كرمانشاه معروف به اراضی موقوفه كركوتی است» (كشاورز ، 233
 .)1این امالک توسط شخص حقیقی تفکیک و فروخته شدند .قطعات تفکیکی در اوایل 355
متر بودند ،اما بعدها توسط اهالی به قطعات  55و سپس به قطعات  15متری بازتقسیم شدند.
نیازی ( ) 237در پژوهشی تحتعنوان «توانمندسازی سکونتگاه غیررسمی جعفرآباد»
مینویسد« :شهرداری ]در همان اوایل[ نسبت به ساختوساز در منطقه ممانعت به عمل آورد.
لیکن بهتدریج با مقاومت مردم روبهرو شد و ساختوسازها بهصورت دستهجمعی و شبانهروزی
صورت میگرفت .بدینترتیب محله در مدت كوتاهی و بهسرعت توسعهی زیادی یافته است.
همچنین در سالهای اولیهی شکلگیری جعفرآباد هیچگونه تاسیساتی در محله وجود نداشت و
پس از گذشت چند سالی بعد از نصب اولین تیر برق و انتقال برق به محله اطمینان بیشتری
برای ساكنین بهوجود آمد .بهتبع رشد و توسعهی جعفرآباد چند برابر شد» (نیازی .)73 ، 237
مورد جعفرآباد نمونهی خاصی از تصرف عدوانی محسوب میشود .مردم علیرغم میل
تکنوكراتها و طراحان شهری در لحظاتی خاص و سرنوشتساز مامنی را برای خود دستوپا
كردند .مشاركت ،همیاری و تاكتیکهای آنها برای رسیدن به این هدف نشان از خالقیتها و
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پتانسیلهای زندگی روزمره جهت نادیده گرفتن نظم انتزاعی و سركوبگر شهر دارد .عزیزعلی
یکی از سکنهی جعفرآباد میگوید:

نقشهي شمارهي  .6سكونتگاههاي غيررسمي و شهرکها در كرمانشاه ()6531
منبع :عالی پور231 ،

«با فامیل هماهنگ می شدیم و اوایل شب شروع به ساختن خانه میكردیم .تا صبح كه مردم
از خواب بیدار میشدند و مامورهای شهرداری سرمیرسیدند خانهای را كامل ساخته بودیم.
میدونید كه اینكار با یک بنای سفتكار و دو كارگر ممکن نیست .تمام بناهایی كه تو فامیل بود
و پسرعموها ،پسرداییها ،برادران و خواهران همگی كمک میكردیم .یادم میآید خواهرام هم
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دوشادوش ما تا صبح كار میكردند .میدونید پولی هم بابت كارگر و بنا نمیپرداختیم چون
فامیل بودیم و ما هم درعوض چنین كارهایی را برای آنها انجام میدادیم».
شاطرآباد :شاطرآباد در اواخر دههی  35در شمال شرقی شهر كرمانشاه شکل گرفت.
محلهی مذكور در دهههای 15و  15رشد كرد و از سمت غرب و جنوب به شهر متصل شد .این
سکونتگاه از شمال به قرارگاه ارتش ،از شرق به حریم كمربندی  31متری شرقی ،از غرب به
خیابان راهنماییورانندگی و از جنوب به میدان بار محدود شده است .زمینهای این سکونتگاه
اوقافی بودند و بدون مجوز و برنامهی پیشبینیشده توسط زمین خواران بزرگ تصرف و به
مهاجران فروخته شد .تفکیک این زمینها بهطور كامالً ارگانیک صورت گرفت .ساختوسازها
هم كامالً مبتنی بر مشاركت خودجوش و البته از سر ناچاری و جهت حفظ حیات صورت
گرفت .یکی از ساكنین این محله در مورد چگونگی ساختوساز محله میگوید:
«دولت حریفمان نمیشد .همه با هم همدست بودیم .كسی دیگری را لو نمیداد .انتظار
خیلی زیادی نداشتیم .به خانههای كوچک و محقری راضی بودیم .با كمک دوست و آشنا توی
یکی دو روز میساختیمش .تازه جا هم برای فامیلهای روستایی پیدا میكردیم و سریع خبرشان
میكردیم تا اونا هم تو شهر صاحبِ خونه بشن» (رضا یکی ساكنان شاطرآباد).
دولتآباد :در اواخر دههی  35در شمال غربی شهر شکل گرفت .از شمال و شرق محدود
به اراضی كشاورزی ،همچنین در شرق محدود به شهرک كارگاهی دیزلآباد ،از سمت غرب و
جنوب محدود به اراضی كشاورزی است .در اوایل دههی  15سیل ویرانگری در منطقهی غربی
كرمانشاه بهوجود آمد و دولت نیز سیلزدگان را در این مکان اسکان داد« .این زمینها در ابتدا
به صورت رسمی و از سوی دولت با مقررات و ضوابط خاصی واگذار شد و از همان زمان نیز
زیرساختهای اصلی آبوبرق آن تامین شد» (ایراندوست  .) 2 ، 231فقر ساكنین سبب شد
كه خانههای غیرقابل اطمینان با مصالح نامناسب نظیر حلبی در این سکونتگاه ساخته شوند.
باوجوداین در اواخر حکومت پهلوی دالالن و بورسبازان بهتفکیک و واگذاری مابقی زمینها و
بازتقسیم متراژهای اولیه پرداختند.
كوليآباد :این محله كه از چند بافت غیررسمی بهنامهای «كولیآباد قدیم در شمال شرقی،
چال بزگیرها در شمال غربی و زورآباد تشکیل شده است» (تدبیر شهر  .)13 ، 233كولیآباد در
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اواخر دههی  35برفراز تپههای غربی شهر قدیم (تپههای صابونی و وكیلآقا) بهوجود آمد .از
شمال محدود به  35متری مطهری ،از شرق محدود به  35متری صابونی ،از غرب محدود به
كمربندی غربی و از جنوب محدود به بافتهای منظم و جدیدتری است .در درون این بافت
هیچگونه معبر و یا شریان رفتوآمدی وجود ندارد .بخشی از امالک این محله خصوصی و
بخشی دیگر نیز تصرف عدوانی است .ساختوساز در این محله نیز چون محلهی جعفرآباد
مبتنی بر همیاری و همكاریهای محلی بود .كسانی كه به این محلهی حاشیهنشین میآمدند
لزوماً مهاجرین روستایی نبودند؛ برخی از فقرای شهرِ كهن نیز كه توانایی پرداخت اجارهخانه را
نداشتند به خیل روستاییان پیوستند و در این محله سکونت گزیدند .آنها ظرف كمتر از چند
روز یک خانه را بنا مینهادند .مصالح آن عمدتاً خشت خام ،آجر و تیرچوب و یا حتی حلبی
بود.
در طرح جامع  213چنین آمده است« :ساكنین این منطقه ]شاطرآباد و جعفرآباد[ مهاجرین
هستند كه بهمرور زمان قطعه زمینی را بهصورت ابتدایی تبدیل به واحد مسکونی كردهاند و بارها
شهرداری آنها را تهدید كرده است .سکنهی آن كمدرآمد ،تراكم بسیار زیاد ،اغلب موارد در هر
اتاق یک خانواده زندگی میكنند .این منطقه فاقد هر گونه تاسیسات شهری است .كل تاسیسات
آن را تعداد معدودی دكانهای مختصر و چرخهای دستی تشکیل میدهد كه عرضهی كاال را
بهعهده دارند .حتی یک معبر آسفالت هم ندارند .فاضالبها روباز و در سطح كوچهها جریان
دارند .زبالهها در اطراف آن انباشته شده است .ساختمانها از خشت و گل و فاقد هرگونه ضابطه
و معیار قابل قبول هستند» (مشاور مرجان  .) 11- 17 ، 213تفکیک این محالت بدون طرح و
برنامه و كامالً ارگانیک بود .وسیلهی نقلیهی عمومی جهت تردد به شهر نداشتند .با پای پیاده
مسیر را تا شهر طی میكردند .در طول این مدت سکونتگاههای غیررسمی مذكور آب و برق
نداشتند .اغلب خانهها چاه داشتند ،گاهی اوقات از طریق تانکر به این محالت آب میآوردند و
با ظرفهای پالستیکی در میان آنان تقسیم میكردند .هر خانهای یک تانکر آب ذخیره داشت كه
جهت شستوشو یا پختوپز استفاده میكردند .اتفاق میافتاد كه برای مدت مدیدی از كمبود
آب در مضیقه بودند .شبها روشنایی منزل را از طریق چراغهای نفتی نظیر لمپا ،چراغ انگلیسی
و گردسوز تامین میكردند .چنین شیوهی برخورداری از امکانات با محدودهی شهر كه از آب،
برق ،تلفن و امکانات عمرانی برخوردار بودند ،قابل مقایسه نبود و نابرابری بیش از اندازه و عیان
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بود .كمكم یکی دو سال قبل از انقالب درخواست حاشیهنشینان برای برخورداری از امکانات
شروع شد .آنها خواستار حق مالکیت بر متصرفات و زیرساختهای شهری ،خدمات عمومی
نظیر آب ،برق و سیستم فاضالبكشی ،مدرسه و مراكز بهداشتی شدند .شهرداری پاسخگویِ
خواستههایِ حاشیهنشینان نبود زیرا تصور میشد كه با این كار بر تعداد آنها افزوده خواهد شد.
در ضمن هزینهی زیادی را دربرداشت .حاشیهنشینان فاقد امتیاز ،راههای مختلفی از قبیل انشعاب
غیرقانونی آبوبرق برای برخورداری امکانات را در پیش گرفتند .شهرداری و نیروهای دولتی
بارها بهبهانه ی چنین اعمال غیرقانونی سعی داشتند كه این محالت را از بین ببرند اما
حاشیهنشینان مصمم بودند كه از زندگی و شیوهی معیشت خویش دفاع كنند .چندین بار
نیروهای شهرداری تصمیم داشتند كه اهالی كولیآباد (محلهی زورآباد) را متفرق سازند و
خانههای آنها را خراب كنند اما موفق به این كار نشدند .عملیات مبارزه با حاشیهنشینی در كل
كشور بهویژه در تهران ،مشهد ،كرج ،اهواز و كرمانشاه شدیدتر بود« .تا تابستان و پاییز 211
مناطق مسکونی تصرفشده به صحنهی نبرد تبدیل شده بود .جوخههای ویرانساز شهرداری كه
بهوسیلهی صدها تن از افراد شبهنظامی و نیز بولدزر و كامیون و جیپهای نظامی پشتیبانی
میشدند به سکونتگاهها حمله میكردند تا خانههایی را كه بهطور غیرقانونی ساخته شده بودند،
ویران و از توسعهی بیشترشان جلوگیری نمایند» (بیات  .)2 ، 277در موارد نادری دولت موفق
به این كار شد .اغلب فرودستان پیروز میشدند زیرا آنها از خانه و كاشانهی خویش دفاع
میكردند و راهی جز مقاومت نداشتند .باالخره این مقاومتها بهثمر نشست و در تاریخ 35
شهریور  ، 217سه روز بعد از قیام خونین  7شهریور« ،برای نخستین بار دولت رسماً قانونی
بودن و تحکیم جوامع خودسرانه و غیرقانونی را بهرسمیت شناخت» (بیات .)27 ، 277
بدینروی مسئلهی مالکیت برای بعضی از محالت خودرو حل شد ولی همچنان از خدمات
عمومی بیبهره بودند.
در چهار سکونت گاه رسمی یادشده مکان عمومی و تفریحی غیر از مساجد و تکایا وجود
نداشت .آنها عمدتاً به مالقات خویشاوندان خود میرفتند .زنان اغلب وقت خود را در خانه،
حیاط خانه (با تصور اینكه متراژ خانهها بهطور متوسط  15الی  15متر بود) و یا در درون كوچه
سپری میكردند .بعدازظهرهای تابستان كه هوا رو به خنکی میگذاشت اغلب زنان این كوچهها
بهصورت دستهجمعی تا تاریکی شب با هم گفتوگو میكردند كه اصطالحاً آن را «كوچهنشینی»
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مینامند؛ شیوهای برای گذران فراغت زنان محالت حاشیهنشین كه متناسب با شیوهی زندگی
آنان بود .این شیوه نیازی به هزینههای مادی نداشت و سبب تحکیم شبکههای اجتماعی میشد
و گذران زمان را برای گونهی اجتماعی خاصی از زنان راحتتر میساخت .آگاهی از اخبار
محله ،آشنا كردن دختران و پسران و در مواردی پیدا كردن شغلهای كاذب از مزایای این نوع
همنشینی بود .زشت شدن چهرهی شهر ،دعواهای ناشی از حرف و حدیثهای این فضا
پیامدهای منفی آن بودند .جوانان نیز معموالً سر گذرها را بهعنوان پاتوق انتخاب میكردند و در
آنجا خردهفرهنگ جوانان را تشکیل دادند .آنها خود را «منال پشت بدنه»« ،منال كلواس»،
«منال جعفرآباد» و نظایر آن مینامیدند و انتظار داشتند با گفتن این كلمات طرف مقابل حساب
كار دستش بیاید و از هر گونه برخورد فیزیکی با این قلدرها پرهیز كند.
گروه دیگری از جوانان این حاشیهها در سنین خیلی پایین  5تا  3سالگی در بخش
اعیاننشین شهر به خریدن نان خشکه ،ضایعات و دستفروشی مشغول میشدند تا بتوانند
كمکی به هزینهی خانوار بکنند و همین وضعیت در مورد دو محلهی حاشیهنشین دولتآباد و
كولیآباد نیز صادق بود .فرهنگ حاشیهنشینهای كرمانشاه یکپارچه نبود؛ بخشی بهخاطر
رگوریشههای قومی بود كه قبالً بحث شد و بخش دیگر به تمایزات مکانی و پراكندگی آنها
مربوط میشد .چهار سکونتگاه غیررسمی بهلحاظ مکانی كامالً مجزا بود و لبههای آنها
هیچگونه همپوشانی با بافت مجاور نداشت .بدینروی تمایز میان فضاهای اجتماعی آسانتر
گشت .راب شیلدز ( ) 227معتقد است مکان از طریق كدگذاری وارد دنیای زبان و فضای
اجتماعی میشود .از نظر او جغرافیدانان به نقش كدگذاری در «جغرافیاهای تخیلی» و «تولید
فضای اجتماعی» توجه نکردهاند؛ بهبیان دیگر آنها زبان و اندیشه را در تولید فضا نادیده گرفتند.
مکان مقولهای تجربی و كالبدی نیست بلکه دارای جنبههای ارزشی و معنایی است و از طریق
اعمال خالقیتهای ذهنی قابل دستیابی است .او همچون دوسرتو «نامیدن» را لحظهای مهم
میداند؛ زیرا هم اتحاد بهوجود میآورد و هم جدا میسازد و هم اینكه از طریق آن مکان وارد
دنیای زبان میشود .ما از طریق رفتار در زندگی روزمره برخی مکانها را خوب/بد،
خطرناک/ایمن ،مقدس/نامقدس مینامیم .هر كدام از این نامها بر نظام اجتماعی و فضایی كه در
آن زندگی میكنیم تأثیر میگذارند .نامگذاری سبب میشود كه خصیصههای یک مکان به دنیای
 .واژهای است محلی كه بهمعنای بچهمحل میباشد.
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زبان وارد شود .انتخاب نام بهعنوان دال مركزی ،استعارات و نمادهای زیادی دیگری را
حولوحوش خود جمع می كند و فضای ذهنی خاصی را اطراف یک مکان و یا یک فرهنگ
بهوجود میآورد .نامگذاری جعفرآباد بهخاطر شخصی بهنام «جعفر جالل دولتشاهی» است كه
امالک وقفی این محله را تفکیک و بهفروش رسانید .نامگذاری محلهی دولتآباد بهخاطر اسکان
سیلزدگان توسط دولت بود .نامگذاری محلهی كولیآباد بدین دلیل بود كه مهاجرین اولیهی این
محله كولیها بودند (هماكنون كولیها در این محله حضور ندارند) .در درون این محله بخشی
به تصرف عدوانی پرداختند بههمین دلیل آن را «زورآباد» و «مفتآباد» مینامند .بخش دیگری از
این محله «چال بزگیرها» نام دارد زیرا قبالً در این مکان احشام خریدوفروش میشدند .شاطرآباد
نام روستایی بود در مجاورت پاالیشگاه كه در سال  232بهسبب توسعهی تاسیسات شركت
نفت به محل فعلی آن یعنی شمال سیلو انتقال یافت و نام خود را حفظ كرد« .نام» با مفاهیم و
استعارا ت دیگری گره خورده و فضای اجتماعی خاصی را در شهر تولید میكند« .جعفرآباد» با
خشونت ،تهور و بیباكی گره خورد .بهنظرم استقرار روستاهای محل سکونت قبلی آنها در
ناحیهی كوهستانی تاحدودی در اطالق این خصیصهها نقش داشت .خوی متهور و بیباک
كوهستان در زندگی جدید آنها منعکس شد« .كولیآباد» با مفاهیم و خصیصههایی نظیر
سهلانگاری مفصلبندی شد .سبک زندگی رها و بهدور از خشونت كولیها در شکلگیری
فضای این محله نقش داشت .نام «دولتآباد» با مفاهیمی نظیر ریاضت ،فقر ،سختكوشی،
تعمیرات و لباس كردی تركیببندی شد .ساكنین اهل حق ،اهالی قلخانی و سنجابی نیز در
شکلگیری این استعارات و مفاهیم نقش داشتند .واژهی «شاطرآباد» نیز با فقر ،بیكاری ،بزهكاری
و شلوغی عجین شد.
مطالب یادشده نشان میدهند كه طردِ گستردهی فرودستان شهری سبب ناامیدی آنها نشد.
بهزعم دِسُوتُو ( ) 232آنها برای بقا «راه دیگر»ی را در پیش گرفتند .شیوههای غیررسمی و
غیرمعمول را در پیش گرفتند تا بتوانند سرپناهی را در حومهها برای خانوادهی خویش دستوپا
كنند .مجموعهی این تالشهای مجدانه ،متکثر ،پردامنه و گسترده پیدایش سکونتگاههای
غیررسمی را بهدنبال داشت.
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نتيجهگيري
اصالحات ارضی ایران با كنده شدن روستاییان از محل سکونت خویش و مهاجرت گستردهی
آنان بهسوی شهرها همراه بود .در غرب كشور كرمانشاه یکی از نقاط مهاجرپذیر بود و رشد 3/
درصدی جمعیت را در فاصلهی  231تا  211تجربه كرد .مهاجران ،كشاورزان دشتهای
اطراف بودند و برای یافتن زندگی بهتر راهی این شهر شدند .اما در این شهر زمینهی پذیرایی از
آنها فراهم نشده بود و با نامهربانی روبهرو شدند .تعداد آنها آن قدر زیاد بود كه چنین امکانی
بهلحاظ ساختاری ممکن نبود .بیمهارتی ،بی سوادی ،فقر و تعداد زیاد افراد خانوار مزید بر علت
شد تا آنان نتوانند در محل زندگی جدید خود بهمانند سکنهی قدیم زندگی درخوری بیابند.
شهرسازان نیز از طریق «طرح جامع» استراتژیهایی را در پیش گرفتند كه سبب طرد آنان شد.
آن ها شهر را توسعه دادند و دشت بزرگ كرمانشاه را برای این منظور مورد تعرض قرار دادند؛
ا ما نه برای گروه مورد نظر ما كه همان مهاجرین یا فرودستان هستند .گروههای هدف طرح
جامع و برنامههای كالن مسکن و شهرسازی اغنیا ،امرای ارتش ،نظامیان و كارمندان دولت
بودند .تقسیم زمین در متراژ باال ،ارائهی سوبسید به كارمندان ،نظامیان و امرای ارتش مهمترین
استراتژیهای شهرسازان بودند .غیرصنعتی بودن كرمانشاه و نبودن امکانات شغلی امکان جذب
مهاجرین را از بین برد .آنها نتوانستند در شهر زندگی كنند و امکان بازگشت به روستا را
نداشتند .بنابراین برای حفظ آبرو و خانواده بهناچار و برحسب ضرورت تاكتیکهای زیادی را
درپیش گرفتند تا بتوانند به این مهم جامهی عمل بپوشانند و به زندگی شهری بازگردند .تصرف
عدوانیِ زمینهای موات ،اوقافی در مسیلها ،درهها آن هم بهصورت گروهی و دستهجمعی
مهمترین این تاكتیکها بود .بخشهایی از كولیآباد بههمین خاطر زورآباد و مفتآباد نامیده
شدند .تصرف خزنده نیز یکی از این تاكتیکها بود .بعد از اینكه خانهای در مکانی موات
ساخته میشد ،آرامآرام ،شباهنگام و بیسروصدا خانههای دیگری نیز ساخته میشدند .تاكتیک
دیگر تقسیم زمین در مقیاسهای ریزتر بود .افراد بدون اجازهی شهرداری و یا هرگونه كسب
مجوزی و بهاختیار خود و بهكمک خویشاوندان زمینهای  355متری را به دو و یا چهار قطعه
تفکیک میكردند .تاكتیک بعدی شکل دادن فرهنگ كوچهنشینی از طرف زنان بود .آنها نبود
فضاهای فراغت شهری و كمبود فضای داخل خانه را با این كار جبران كردند .از آنجا كه
لولهكشی آب و برق نیز نداشتند تاكتیکهایی نظیر انشعابهای غیرقانونی برق و استفاده از
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تانکر را بهكار گرفتند تا بتوانند خانه و كاشانهی خود را حفظ كنند .آنان برای احراز مالکیت نیز
راههای مختلفی را بهكار گرفتند كه تا سالها تداوم داشت.
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