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Abstract 12  

 The present study attempts to investigate the right to the city in 
Sadeghiyeh town. The theoretical framework for the research is based on 
Henry Lefebvre's views. Qualitative research methods and techniques are 
used for data collection, observation, interviewing and document review. 
The results show: 1: Urban spaces (educational and cultural space, green 
space, sports space, consumption space and transportation system) in the 
town are either absent or inadequate. Neighboring towns are also under 
siege and Sadeghieh residents are unable to use them, so they are deprived 
of the right to own the city, 2: Town residents are not involved in the 
construction of public spaces and community activities in the town, and 
community life, shared memories, and feelings of belonging to the town 
are not formed. So they have no right to participate, 3. The reasons for 
disrespecting the city are due to the migration of the villagers to the city in 
the 40s and 80s (the Persian year) and their exclusion in the daily life. 
Trends that tore the city apart make them financially disadvantaged groups 
that were unable to enjoy urban amenities, and on the other hand, such 
groups live in Sadeghieh Town were pushed to the edge of the city and 
denied the right to the city. 
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  چکیده12

 يکند. چهارچوب نظر یرا بررس هیحق بر شهر در شهرك صادق کند یپژوهش حاضر تالش م

داده، مشاهده،  يو فنون گردآور یفیلوفور است. روش پژوهش ک يبر آراء هانر یپژوهش مبتن

و  یآموزش ي(فضا يشهر يفضاها- 1: دهند ینشان م ها افتهیاسناد است.  یمصاحبه و بررس

وجود ندارد  ایونقل) در محله  حمل ستمیمصرف و س يفضا ،یورزش يسبز، فضا يفضا ،یفرهنگ

توان استفاده  هیصادق نیاست و ساکن هیدر محاصره سرما زین. محالت مجاور ستندیمناسب ن ای

 يمحله در ساخت فضا نیساکن- 2اند.  از حق تصاحب بر شهر محروم نیها را ندارند، بنابرا از آن

خاطرات مشترك و احساس  ،یجمع اتیندارند و ح مشارکتمحله  یجمع يها تیو فعال یعموم

حق بر  تیعدم رعا لیدال- 3ندارند.  زیمشارکت نحق  يرو نی. بدردیگ یتعلق در محله شکل نم

که  ییروزه است. روندها یو طرد در زندگ 80تا  40از مهاجرت روستا به شهر در دهه  یشهر ناش

برخوردار هستند توانستند از امکانات  یالکه از توان م یشهر شدند، گروه یسبب دو پارگ

شهر رانده و از حق بر  هیبه حاش هیصادق یبرخوردار شوند و گروه کم برخوردار مانند اهال يشهر

  .شهر محروم شدند
  

  .، فضا، کرمانشاهطردحق تصاحب، حق مشارکت،  :واژگان کلیدي
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  مقدمه -1

ورود مدرنیته به ایران، ساختار فضایی شهرهاي ایران از جمله کرمانشاه را دستخوش تغییر 

تا کنون و وقوع  40دهه کرد. عوامل مختلفی مانند مهاجرت گسترده روستا به شهر در 

هزار  60در گسترش کالنشهر کرمانشاه نقش داشتند. جمعیت  1359جنگ تحمیلی در 

به مرز  1300سال  ) کرمانشاه درFloor, 2018:14-17،  25: 1393نفري (بنگرید به رابینو 

). روند 1395رسیده است (سرشماري نفوس و مسکن  1395میلیون نفر در سال  1

ی بوده است (بنگرید به کالرك، برنامگ یبجمعیت اغلب مبتنی بر اضطرار و  گزینی این

نیز اغلب در راستاي اسکان کارمندان  1382و  1364، 1352هاي جامع  ). طرح16: 1395

ها از باال و توسط طراحان و  دولت و جلوگیري از مهاجرت روستاییان اجرا شدند. این طرح

هاي  هاي ناشی از اندیشه علمی، ریاضیانی و بازنمایی هاي دانشمندان اجرا شدند. اندیشه

هاي زندگی روزمره، آمایش سرزمین، تغییرات  ها بودند. نقش واقعیت انتزاعی مبناي آن

ها مغفول است. طرح توسعه شهري در  شیوه تولید و درآمدهاي سرشار نفتی در طراحی آن

محله قبل از انقالب و  4( وردارکم برخاي مانند محالت  بینی نشده کرمانشاه، موارد پیش

مورد بعد از انقالب) را به وجود آورد که در دایره مطالعات توسعه شهري جاي نداشتند.  30

حق تصاحب فضاهاي شهري (فضاي سبز، آموزشی، سالمت، تفریحی، فرهنگی و به  ها آن

نیز  ها طور کلی مصرف جمعی) را نداشتند. به پیرو این امر حق مشارکت در ساخت آن

اي خودانگیخته و بدون توجه به  هاي خود به شیوه وجود نداشت و صرفاً در ساخت خانه

هاي  استانداردهاي دسترسی، زیربنایی و بهداشتی مشارکت کردند که نتیجه آن خانه

؛ مشاور 1391پور  ؛ قلی1389کیفیت و محالت فقیرنشین بودند (بنگرید به ایراندوست  بی

اي روشنفکرانه و یا  ). حق بر شهر دغدغه1396و همکاران  ؛ کریمی1382تدبیر شهر 

 ناش درآکادمیک نیست بله درخواستی براي بهتر زیستن در فضاهاي شهري است: زیست 

انسان امروز به نحوي که بتواند زندگی اجتماعی سالم داشته باشد و استعدادهایش را در 

کاالیی شدن زمین و مسکن از بین شکوفا کند. حق بر شهر در دنیاي امروز توسط روند 

؛ کالرك 1393کنند (بنگرید به مایلز و مایلز  رفته است. شهرهاي کنونی نابرابري تولید می

پذیري قرار  رانند که در آستانه رویت هایی می ) و بسیاري از سکنه شهر را به مکان1396

د، مهاجران، درآم نشینان، مستاجران کم ها، حاشیه خانمان نگیرند. طردشدگان، بی

است. در چند  21ي قرن شهرها کالن ریناپذ ییجداو صداهاي خاموش بخش  پوستان نیرنگ

هاي بسیاري در دنیا به طور خودانگیخته به دنبال دسترسی به حق بر  دهه اخیر جنبش

از دل تنگناهاي  ها آن). 1391؛ مریفیلد و هاروي، 1395شهر هستند (بنگرید به هاروي، 
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هستند و  هیسرمااند که در خدمت انباشت  ایی به وجود آمدهزندگی در شهره

  اند. گرهاي دموکراتیک را از یاد برده مداخله

صورت نگرفته است. » حق بر شهر«اي در باب  کرمانشاه تا کنون مطالعه شهر کالندر 

ها شهر را  )، نامکان1396معهذا برخی مناطق آن در محاصره سرمایه است (بنگرید به مهر، 

) و محالت 1394و  1393پور،  اند (قلی اند و فضاهاي عمومی را تقلیل داده وردیدهدرن

اند. این پژوهش به دنبال آن است تا وضعیت حق  جاي آن رشد کرده نشین در جاي حاشیه

  زیر پاسخ دهد. سؤاالتبه  کند یمبنابراین تالش ؛ بر شهر را در محله صادقیه بررسی کند

  رك صادقیه چگونه است؟وضعیت حق بر شهر در شه- 1

  اند؟ گیري وضعیت حق بر شهر کدام دالیل شکل- 2

  

  پیشینه پژوهش - 2

به دنبال حق به شهر:  ها یاکباتان«ي تحت عنوان ا مقاله) در 1394ایرانمنش و مختاري (

حق به شهر را مورد بررسی قرار » نگاهی به کنشگري شهري نوزاده در شهرك اکباتان

ی به حق به شهر ابی دستبه منظور  ي اهالی اکباتان،ها کنشی بررس ها آندادند. هدف 

اهالی اکباتان  دهد یمنشان  ها افته. روش این پژوهش مشاهده مشارکتی است. یباشد یم

ي از باال به پایین مدیریت شهري و نگاه معطوف به سودآوري زیر برنامهدر مواجه با نحوة 

تا براي جلب اعتماد  کردندحامیانی که تالش آن، حامیان محیط زیست را تشکیل دادند. 

و جلب توجه  ها یسخنران، ها شیهمامردمِ اکباتان و افزایش سرمایه اجتماعی، شرکت در 

  شان گام بردارند. اهالی و جامعه دانشگاهی، در راستاي احقاق حق خود به شهر و محله

فضا و «ان ) در پژوهشی تحت عنو1394برجی، گلدیس ( وحیدي معروفی، حسین و  

ي فضایی برآمده از حق شهري به منظور ها مؤلفهي حق شهري: شناسایی ریپذ تحقق

به شناسایی ارتباط بین » تحلیل و ارزیابی پروژه نواب در تهران و الدفانس در پاریس

ي شهر و یا هرگونه فعالیت کنترل فضایی با مفهوم حق زیر برنامهمعماري، طراحی و 

نشان  ها افته. یباشد یمها ارزیابی و مقایسه  د استفاده آنشهري پرداختند. روش مور

ي شهري قرار گیرد. ها پروژهبه عنوان معیاري براي ارزیابی  تواند یم: حق بر شهر دهند یم

ها تاثیري  مداخالت کالبدي به دلیل تغییر در شیوه زندگی و حقوق اجتماعی افراد و گروه

  مستقیم بر حق شهر دارند.

ي پرداز مفهوم«) در پژوهشی تحت عنوان 1395پور، الناز ( سن و الونديرفیعیان، مح  

به دنبال درك صحیح مفهوم حق به » اندیشه حق به شهر در جستجوي مدلی مفهومی



  

 الملل دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین

 

 1398و زمستان  زیی/ پا2/ شماره دومدوره 

690 

دهد: حق به  روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می .شهر هستند

در امور شهري است. از این رو شهر، شامل تعلق یافتن شهر به شهروندان و مشارکت آنان 

روي این مفهوم در خلق فضايِ شهريِ با کیفیت، شامل حکمرانی  ترین مقوالت پیشِ مهم

شهري، شمول اجتماعی، تنوع فرهنگی در شهر، آزادي اجتماعی و حق دسترسی به 

  خدمات شهري براي تمام ساکنان شهر است.

به » ر و فضاهاي عمومی شهريحق به شه«) در پژوهشی با عنوان 1396شارع پور (  

با هدف به دست آوردن تصویري از حق به شهر  ي فضاي عمومیروندهامطالعه و تحلیل 

پرداخته است. چهارچوب نظري این پژوهش، آراي هانري لوفور است. روش پژوهش کیفی 

در حال خصوصی  وقفه یبي اخیر فضاهاي عمومی ها سالاست. از منظر این پژوهش، در 

ي اقتصادي، کارکردهاد و فضا در حال تبدیل به کاال است. فضا داراي شدن هستن

 ریتأثتحت  کارکردهاکه وقتی به یک کاال تبدیل شود، این  باشد یماجتماعی، بهداشتی 

. از طرف دیگر با خصوصی شدن شوند یماز فضا حذف  ها آنقرار گرفته و بعضی از 

 توانند ینمو همگان  شود یمفکیک فضاهاي عمومی، فضا به دو بخش خصوصی و عمومی ت

ي بر ریپذ کیتفکاین، این  براست استفاده کنند، عالوه  بر نهیهزاز فضاي خصوصی که 

 ریتأثو مشارکت و حضورشان در فضا را تحت  گذارد یمي ذهنی افراد جامعه اثر ها حالت

  .شود یم. این شرایط مانع احقاق حق به شهر براي مردم دهد یمقرار 
  

  وب نظريچارچ - 3

 شناس جامعهفیلسوف و  )1901- 1991( 2از سوي هانري لوفور 1مفهوم حق به شهر

به اعتقاد وي، شهرنشینی در معناي امروزيِ آن دیگر ساختن «فرانسوي مطرح شد. 

و بناهاي مختلف یا تمرکز بیشتر جمعیت در  ها پارك، ها تونل، ها خراش آسمان ،ها بزرگراه

ي الزم براي تقویت و رشد فرهنگ جامعه بشري ها تیظرفد از شهرها نیست، بلکه شهر بای

» ي از حقوق استا مجموعهبرخوردار باشد. شهرنشینی در معناي امروز آن به معناي تحقق 

. براي لوفور حق به شهر یک هاست آن) که حق به شهر نیز یکی از 45: 1389(لوفور، 

نه یک حق طبیعی و نه از « درخواست براي دسترسی به زندگی شهري است. حق به شهر

شکل آن دال بر حقوق شهروندان و ساکنان شهر و  نیتر یواقعنوع قراردادي آن. حق در 

که کسی به دلیل سازماندهی  شود یمدارد ... حق معطوف به شهر مانع از آن  ها گروه

                                                      
1. the right of city 
2. Henri lefebver 
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(شورجه و شاکري، » شهر از واقعیت شهري زندگی محروم شود طلبانه ییجداو  زیآم ضیتبع

و  1که عبارتند از: حق تصاحب حق به شهر دو مؤلفه مهم و اساسی دارد). «341: 1393

 .Lefebvre, 1968: 158)» (2حق مشارکت

حق تصاحب: شامل حق دسترسی، تصرف و استفاده از فضا و تولید فضاي جدید   

در واقع حق تصاحب شهر، اشاره به این نکته دارد که «منطبق با نیازهاي مردم است. 

به واسطه مالکیت خصوصی،  مثالًکنان را از حق تصاحب فضاهاي شهري به هر دلیلی، سا

). این تصاحب با اشغال 186: 1394(ایراندوست و دوستوندي، » محروم کرد توان ینم

، میا درآوردهکردن مکانی تفاوت دارد. در اشغال کردن مکان، ما فقط جایی را به تصرف 

تملک تنها به معناي تصرف فضاهاي شهري فعلی و : «دیگو یمولی همانگونه که لوفور 

» که به معناي حق تولید فضاي شهري متناسب با نیازهاي ساکنان نیز است موجود نیست

). تصاحب عاملی است براي تفکر مجدد به مفهوم مالکیت 1394(ایراندوست و دوستوندي، 

شهر است. نوعی صحیح، جهت تغییر تصورات مرسوم ما درباره اینکه چه کسی مالک 

خواهی و کنش عمل آگاهانه فردي هر یک از شهروندان براي تغییر مناسبات فضایی و  حق

  فراهم آوردن شرایط زیست بهتر در شهر است.

: به نظر لوفور، حق به شهر نمایانگر حق مشارکت در جامعه از طریق مشارکت حق  

مشارکت به این معناست  ي روزمره (کار، سکونت، تحصیل و تفریح) است. حقها تیفعال

داراي حق و مشروعیت براي دخالت در تولید فضاي شهر  سکونتشانساکنان شهر به دلیل 

يِ مربوط ها يریگ میتصمساکنان شهر باید در سطوح مختلف «هستند. بر اساس این حق 

). حق 91: 1394(تقوایی و همکاران، » به امور و مسائل شهر و فضاي شهري دخیل باشند

گیري در اموري است که به طور مشخص  رکت اشاره به مرکزیت شهروندان در تصمیممشا

. شهروندان نقشی کلیدي براي هر تصمیم که دهند یمفضاي شهري را تحت تأثیر قرار 

این تصمیمات در چه مقیاسی  کند ینمدارند. فرقی  شود یممنجر به تولید فضاي شهري 

سازي شهروندان  . مهم این است نقش تصمیمشود یماي، محلی و ملی) گرفته  (منطقه

یک دستور کار وسیع  دیگو یممرکزي و محوري باشد. در واقع حق مشارکتی که لوفور 

ي تا کنون گر رهااداما این خود مدیریتی و خود ؛ گري، براي همه شهروندان است خود اداره

ع آن چرا حق به شهر ایجاد نشده است. این که چرا خود مدیریتی شکل نگرفته و به تب

رعایت نشده است مربوط به شیوه تولید فضا است. هر شیوه تولیدي فضاي مخصوص به 

                                                      
1. the right of appriation 
2. the right of participation. 
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. دورانی که با نام کردند یم: جوامع اولیه، درون طبیعت اولیه حرکت ندیآفر یمخودش را 

شیوه تولید آسیایی، فضاي «شد.  شهر دولتي ریگ شکل، باعث میشناس یمي دار بردهعصر 

سو در پیوند با آب و آبیاري  ي را به وجود آورد که از یکا گسترده شده یدهسازمان

و از سوي دیگر در پیوند با  شوند یمي بزرگی که ناگزیر از سوي دولت هماهنگ ها پروژه

(لوفور، » راند یمي کشاورزي فرمان ها اجتماعقدرت اجرایی و نظامی قرار دارد که بر 

(لوفور،  »فضاي ملکی بنا بود وسخت سفتی ده سازمان فئودالیسم بر نوعی). «54: 1394

سازماندهی  دارنه هیسرمااما در عصر حاضر و از قرن بیستم به بعد شیوه تولید ؛ )54: 1394

، مینام یمما فضا  چه آنفضایی را به سمت و سویی دیگر هدایت کرد. این شیوه تولید تمام 

 خواهد یمکه  گونه آنرا  ها آند درآورد و اعم از کوه، دریا، زمین و... را تحت سیطره خو

فضا را از نو تولید و بازتولید کند. به بیان دیگر،  خواهد یمداري  شکل دهد. سرمایه

ي یک شیوه تولید جهانی است؛ دار هیسرماي قبلی محلی باقی ماندند؛ ولی ها وهیش

 شبکهبه مدد ي جهانی را از طریق و فضاهاي محلی و ملی و هم فضاهاي که هم ا وهیش«

فضایی است که هم به عنوان  ،ندیآفر یم. فضایی که این شیوه تولید ندیآفر یمارتباطات، 

، هم ابژه مصرف است و از سوي دیگر کارکرد سیاسی دارد و شود یمابزار تولید به آن نگاه 

منطق  داري فضا را با ). شیوه تولید سرمایه45: 1394(لوفور،» باشد یمابزار سیاسی نیز 

که با اصل کسب ثروت بیشتر و ارزش افزوده باالتر همراه است. همچنین  کند یمتولید 

هاي  تولید شامل هر کاالیی، اعم از کاالهاي ضروري، لوکس، خدماتی مانند گرفتن مشاوره

آموزي و آموزش است. با افزایش تولید، مصرف نیز افزایش  خانوادگی، شغلی و... علم

عرضه داشته،  ها آندانند که خدا به  ، دریاها و ... را که همه موهبتی میها کوه. حتی ابدی یم

گاه، فضاي سبز  با عناوینی چون تفریح حاال دیگر بخشی از طبیعت بکر نیستند و همگی

ي رو نیبد، هزینه کردن پول است. ها آنبه فضاهایی تبدیل شدند که شرط استفاده از 

با  شود یمیجاد رفاه عمومی در استفاده از فضاها ایجاد تولید فضايِ بیشتر که با هدف ا

هایی است که  ؛ ثروتی که حاصل اندوختن پولآورد یمخودش پول و ثروت زیادي به همراه 

اینجاست که لوفور در کارش از دو ارزش  ؛ وکنند یممردم در راه مصرف فضاها هزینه 

و ارزش  گردد یمگی بر . ارزش مصرفی که به زندگی اجتماعی و فرهندیگو یمسخن 

، تنها به دارانه هیسرما. شیوه تولید گردد یمي که به رشد، توسعه و تولید اقتصادي بر ا مبادله

، درنتیجه در دام سه فرایند همگنی، تجزیه و سلسله کند یمي فضا توجه ا مبادلهارزش 

ِ آن  يمادبعد . فضایی که ندیآفر یمي شده مرزبندو فضاهایی کامالً  افتد یممراتبی شدن 

یابد. شهر فضایی  است و تا سطح کاال تقلیل می تر برجستهبعد اجتماعی، فرهنگی و عمومی 
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هاي مختلفی چون مراکز خرید، پارك،  است که اکنون به وسیله این شیوه تولید، به مکان

فضاي شهر عالوه بر تجزیه شدن، گرفتار سلسله « محیط کاري و... تجزیه شده است.

، محله اعیان، محله فقرا، خیابان ولگردها و... شده شهر نییپای چون باالي شهر، مراتب

). با کاالیی شدن فضايِ شهري، شهروندان از 410- 413: 1393(بنگرید به شمولی، 

شوند و عدالت اجتماعی  ها نیست محروم می یِ آنمالیی که متناسب با بودجه ها قسمت

که بناهاي تاریخی، نماد آن هستند به  ي و تاریخیشود. همچنین وجه هنر کمرنگ می

شوند که باید سودآور باشند. شیوه تولید  روند و به فضاهایی تبدیل می محاق می

را به وجود آورده است که در آن نیاز و عدالت  گاهیجا رییتغداري، نوعی دگرگونی و  سرمایه

ه تولید هرچه بیشتر فضا و کیفیت زندگی عمومی کمرنگ و حرص و طمعِ افسار گسیخته ب

ي ها شرکت، ادارات نوسازي، ها يشهرداري دولتی مانند ها سازمان. از منظر لوفور پردازد یم

داري عمل  ایدئولوژي حاکم بر بورژوازي و سرمایه ساختمانی همگی در راستاي اهداف

لید از طریق بازنمایی فضایی، به اجرا و حفظ آنچه شیوه تو ها سازماناین . «کنند یم

: بخش اول). بازنماییِ فضا که شامل 1991(لوفور » کنند یماقدام  خواهد یمي دار هیسرما

ی به فضاي شهري استفاده ده شکلیی است که براي ها طرحو  ها نقشههمان تصاویر، 

ي این بخش از ها نشانهو  رمزگانداراي منطق، دانش و محتواي ایدئولوژیکی است.  شود یم

بنابراین، کسانی که «داري باشد.  که در راستاي هدف سرمایه شود یمفضا طوري تولید 

، نحوه تولید و سازماندهی و به کار بردن آن را کنند یمي فضا را کنترل ها ییبازنمانحوه 

داري این است  : بخش اول). ایدئولوژي سرمایه1991(لوفور، » الجرم در کنترل خود دارند

به دست آورد چرا که قدرت یافتن بورژوازي قدرت که همواره بورژوازي سود بیشتري 

ي فضا را کاال کرد؛ تمام دار هیسرماداري است. وقتی  ي سرمایهها هیپاگرفتن و تحکیم 

. برداشتندي شهري همه در راستاي منافع این طبقه گام ها یکش نقشهو  ها برنامه

آمد که فضاي شهري را به داري براي لوفور در توسعه اعمالی به بیان در ایدئولوژي سرمایه«

بازنمایی شود، بر آن استیال  توانست یماز طریق آن، فضا  که کرد یمي تصور ا لهیوسمثابه 

یابد، آن را به فروش به مثابه کاالي مصرفی تقسیم و تفکیک کرد و براي کارکردهاي 

بزرگ  يها نظامهمه «). لوفور بر این باور است که 7: 1991(لوفور، » خاصی در نظر گرفت

. همیشه یک گروهی گذارد یماز خود به جا  مانده یباقیک مازاد دارند. در واقع هر کل یک 

داري همان  در نظام سرمایه ها مانده یباق، رندیگ ینماز مردم هست که در هیچ کلی جاي 

 خواهد یمحق به شهر  ؛ ونشینی است و حاشیه ها زاغهاز فضا،  سهمشانمردمی هستند که 

یی صحبت کند که به دنبال گرفتن حق خود براي سکونت در یک جامعه ادهامازدربارة 
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). بر این اساس حق به شهر Merrifield, 2006: 71(» شهري و زندگی شهري هستند

در معناي ضمنی یک انقالب است. انقالب شهروندي که خواهان حقوق برابر براي زیست 

است که در برگیرنده حقوق مردم شهري  شهري است. حق به شهر لوفور به دنبال دانشی

ي فضا به واسطه استفاده از آن ها فهمبراي به مالکیت درآوردن پیوست معانی، نمادها و 

است. به بیان دیگر، حق عموم شهري براي جایگزین کردن اولویت بخشی به فضا براي 

ي دور دار هیسرماو  سازي را از دولت مبادله، با ارزش مصرفی فضا. حق به شهر لوفور تصمیم

. حق به شهر بر نیاز به ساختاردهی کند یمدهی  و به سوي تولید فضاي شهري از نو جهت

و  دهند یمدوباره به روابط قدرتی تأکید دارند که زیربناي تولید فضاي شهري را تشکیل 

 حق .کند یمکنندگان شهري منتقل  کنترل را به طور بنیادین از سرمایه و دولت به سکونت

  شهر، حق خلق شهر جدید و متفاوت است. به

  

  یشناس روش - 4

  روش پژوهش مبتنی بر روش سه گانه لوفور است.

؟ که پاسخ به این پرسش از راه مشاهدات تجربی دهد یمتوصیف: چه چیزي دارد رخ 

گر مسئله است؛ بنابراین این بخش به حق بر شهر (حق تصرف و حق مشارکت) در  توصیف

  .دازدپر یممحله صادقیه 

و روشن با  نانهیب واقع؟ پاسخ به این پرسش به شکلی دهد یمتحلیل و بازنگري: چرا رخ   

ی دقیق از علل رخداد مسئله نیجزءبدوري از هرگونه ابهام از طریق استدالل قیاسی به 

؛ پژوهشگران در این بخش با استناد به منابع موجود از جمله کتب، مقاالت، رسد یم

. در این پژوهش روندهاي پردازند یمهوایی به بررسی چرایی موضوع  يها عکسو  ها نقشه

هاي جامع، تفصیلی که نقش مؤثري در تولید کالبد  هاي توسعه، طرح اقتصادي، برنامه

شهري دارند مطرح خواهند شد. بحث جدي دیگر مناطق و فضاهاي شهري است که به 

اي مثال محالت کم برخوردار در . برشوند یمدور از مناسبات رسمی و طراحی شهر ساخته 

 این حیطه جاي دارند.

 مطالعهتبیین سیر تکوینی: چگونه در حال ادامه یافتن است؟ پاسخ به این پرسش با   

و ساختار یا  کند یمتغییرات وضعیت و تأثیرات، مسئله را با توجه با امور وابسته ارزیابی 

  .کند یممدلی مفهومی از آن ارائه 

یی در نظر گرفته شد که به تفصیل در ها مؤلفهدن مفهوم حق به شهر براي عملیاتی کر

  اند. آمده 1جدول شماره 
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  هاي حق بر شهر ي مؤلفهساز: عینی 1جدول 
  

  حق مشارکت  حق تصاحب  ردیف

  شهروندي و شهروند  دبستان، راهنمایی، دبیرستان)( یآموزشکاربري فضاي   1

  سازي خاطره  فضاي سبز (پارك) کاربري  2

  فضا به تعلق احساس  ، مراکز پرورش فکري کودکان)ها کتابخانهربري فرهنگی (کا  3

  جان و جسم تمدد  ي ورزشی، زمین فوتبال، باشگاه)ها سالنکاربري ورزشی (  4

  در برگیري یا طرد و حذف  ی)فروش خردهمجتمع تجاري، ( يتجارکاربري    5

  پذیرش تعامل و حیات جمعی  ونقل حملوضعیت   6

  

کرمانشاه است. این  شهر کالن: جامعه مورد مطالعه، محله صادقیه در رد مطالعهجامعه مو

  الیه جنوبِ شرقیِ شهر و جداي از بدنه اصلی آن قرار دارد. شهرك در منتهی

: فنون مورد استفاده در این پژوهش، مشاهده، مصاحبه و بررسی فنون گردآوري داده

ماه مشاهدات منظمی در باب کالبد و  به مدت شش پژوهشگران. یکی از باشد یماسناد 

مصاحبه عمیق با ساکنین محله صورت گرفت.  20رفتار در این محله داشتند. همچنین 

سرانجام اسناد متعددي که در مورد پیدایی محله و جایگاه آن در شهر است مورد بررسی 

  قرار گرفتند.

  
  اه داده لیوتحل هیتجز: مراحل تحقیق و فنون گردآوري و 2جدول 

  

  لیوتحل هیتجزفنون   فنون گردآوري  ها افتهی  مراحل

بررسی ویژگی، محدودیت و   توصیف

امکانات فضایی محله صادقیه 

  بر اساس مفهوم حق به شهر

  تحلیل:- الف  مشاهده، مصاحبه

   مدیریت داده - 1

         کدگذاري - 2

  تحلیل محتوي  - 3

 یف کیفی صوت - 4

  ستخراج الگوهاا - 5

  يبند بقهط  - 6

  ها تفسیر داده - ب

  ارش نویسیگز- ج

بررسی دالیل در حاشیه قرار   تحلیل و بازنگري

گرفتن صادقیه و عدم رعایت 

  حق به شهر

بررسی اسناد و 

  ي شهريها يزیر برنامه

مشاهده، مصاحبه، بررسی   انگ خوردگی صادقیه  تبیین سیر تکوینی

  اسناد

  

  ي پژوهشها افتهی - 5

رقیِ کرمانشاه است. مساحت ي واقع در جنوب شا محلهشهرك صادقیه (کچل آباد)، 
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، محله 1. بر اساس تصویر شماره باشد یمخانوار  1400هکتار و داراي  34این شهرك 

صادقیه از بافت شهري جدا است. این مسئله مربوط به محله صادقیه نیست و شهر 

و که عوامل جغرافیایی، سیاسی، نظامی  باشد یمپاره  شهري تکه«کرمانشاه، به طور کلی، 

: 1396؛ 126- 127: 1397پور،  (بنگرید به قلی »ی آن نقش دارندپارگ تکهاقتصادي در 

11.(  
  : عکس هوایی از شهرك صادقیه و ورودي آن1تصویر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  1397، مهر ماه گانمنبع: نگارند

  

، در قسمت دهد یماین محله از سمت جنوب و شرق، حریم بیرونی شهر را شکل   

ي آن منتهی است. تنها مسیر ها باغماهور، در ضلع غربی به دره سراب و  تپهلی به شما

ارتباطی آن با بدنه اصلی شهر جاده شمالی است. فاصله شهرك تا نقطه اتصال به شهر 

ي خالی، باغ و قسمت دیگر به تپه منتهی ها نیزممتر است که یک سوي آن  300حدود 

. شوند یمر، منازل مسکونی شهرك صادقیه دیده است. پس از طی کردن جاده این مسی

سازي طبقه دیگري نیز روي  هاي شهرك یک طبقه هستند یا توسط سبک بیشتر خانه
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  ها بنا شده است. آن

  

  حق تصاحب - 1- 5

کوچه و خیابان: شهرك صادقیه، داراي یک خیابان اصلی است که در امتداد همان جاده 

: یک شاخه از خیابان به شود یمه چند شاخه تقسیم ورودي شهرك قرار دارد. این خیابان ب

. از سمت شرق نیز خیابان اصلی به دو شاخه یا دو خیابان رود یمسمت غرب شهرك 

. کند یمفرعی تقسیم شده که یکی به سمت شرق و دیگري به سمت جنوب شرقی حرکت 

و با مفهوم  یی براي عبور و مرور وسایل نقلیه هستندها گذرگاههاي شهر صرفاً  خیابان

اند  رو ندارند و درختکاري نشده زیرا پیاده؛ خیابان در اندیشه هاوسمان فاصله زیادي دارند

زنی نیستند. ساکنین را دعوت به بودن در کنار هم  هایی براي پرسه بنابراین مکان

اي هم براي این کار  کنند. مردم در صدد تصرف این عناصر شهري نیستند و انگیزه نمی

ي محله ما طوري است که عابران هم هنگام عبور دچار ها ابانیخو  ها کوچهبیشتر «    ندارند.

که اصالً  روها ادهیپچه برسد به اینکه کسی مثل من معلول باشد. وضعیت  شوند یممشکل 

اصالً  دینیب یمرو نیست یا اگر هست همانطور که خودتان هم  خوب نیست چون یا پیاده

هر زمان از  شود یممن مناسب نیست. این شرایط باعث  اشخاصی مثل وآمد رفتبراي 

ساله، دیپلم،  50(مرد معلول،» به لحاظ جسمانی اذیت شوم واقعاً میآ یمخانه بیرون 

 متأهل و ساکن شهرك).

گونه که در  دارند. آن پنجاه کوچه در این شهرك وجود دارد که عمدتاً پلکانی و شیب  

هري مناسبی ندارند. جز براي گذر کردن کارکرد شود منظر ش دیده می 2تصویر شماره 

  براي معلولین حرکتی دشوار و در مواردي غیر ممکن است. وآمد رفتدیگري ندارند و 
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   در شهرك صادقیه دار بیشي ها کوچه: 2تصویر شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  رو دارد خیابان شرقی که یک پیاده:  3تصویر شماره 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  1397ندگان، مهرماه منبع: نگار

  

دبستانی و مهد کودك، یک شهرك صادقیه داراي یک پیش فضاي آموزشی و فرهنگی:

دبستان، یک دبیرستان دخترانه (دوره اول) و یک دبیرستان (دوره اول و دوم) است و 

هايِ فرهنگی، هنري و یا  اما فضایی براي آموزش؛ جوابگوي آموزش رسمی در محله هستند

  ندارد.آموزي  مهارت

به دلیل  ها تابستان ؛ وکنند یمسه فرزند دارم که هر سه در مقطع دبستان تحصیل «  
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ي تابستانی ها کالسرا در  ها آن خواهند یمو دائم از من  شوند یمبیکاري، کم حوصله 

را در  میها بچهو اگر  شود ینمي تشکیل ا برنامه فوقنام کنم، اما در محله ما کالس  ثبت

وآمد و شهریه  نام کنم در پرداخت هزینه رفت ، آموزشی محالت دیگر ثبتهاي هنري کالس

هایی هستند  ، پردیس، کانون2فاز مشکل خواهم داشت. در محالت جوانشیر، فرهنگیان 

اما  کند یمي هنري، تفریحی برگزار ها برنامههاي آموزشی،  کالس ها بچهبا مبالغ کم براي 

  ساله، ساکن صاقیه). 41زن » (این امکانات در محله ما نیست

متر است که در ورودي آن  4500محله داراي پارك کوچکی با مساحت  فضاي سبز:  

قرار دارد. ضلع شمالی پارك به فضاي بازي براي کودکان اختصاص داده شده که شامل 

چند وسیله ورزشی و وسایل بازي چون تاب و سرسره است و قسمت دیگر پارك در قالب 

ي شده به تفریحگاه سالمندان تبدیل شده است. علیرغم فقر فضاي عمومی کار چمنفضاي 

ها در بر ندارد و  اي براي خانواده رود مردم پارك (بودن در پارك هزینه در صادقیه انتظار می

توانند حضور داشته باشند) را تصاحب کنند و آن را فرصت و امکانی براي باهم  همگان می

اما فاصله از منازل ؛ ها ممکن شود طریق دیدار و گزینش بین آنتا از این  بودن تلقی کنند

موانع جدي براي با هم بودن  مسکونی، حضور معتادین و اراذل و اوباش و نداشتن اغذیه

  هستند.

  کاربري ورزشی در صادقیه وجود ندارد. فضاي ورزشی:

وزیعی دسترسی آسان به انواع فضاها و خدمات نقش مهمی در عدالت ت فضاي تجاري:

). کمبود این فضاها به ویژه فضاهايِ خدماتی (جدول شماره 1379دارد (بنگرید به هاروي، 

  دهد. ها را کاهش می ) شانس انتخاب کاالهاي متناسب با درآمد خانوار، سلیقه و ذائقه آن3

  
  ی در محلهفروش خرده: وضعیت 3جدول 

  

موقعیت جغرافیایی در   یفروش خرده

  محله

  کننده عرضهالي خدمات و کا  تعداد

  سوپرمارکت

قسمت شرقی ورودي 

  شهرك

یی، اقالم بهداشتی و مواد شوینده، مواد غذا  1

  ریالتحر لوازم

یی، اقالم بهداشتی و مواد شوینده، مواد غذا  2  مرکز شهرك

  ریالتحر لوازم

 یی، اقالم بهداشتی و مواد شوینده،مواد غذا  1  جنوب شهرك

  ریالتحر لوازم

  تهیه نان لواش  1شرقی ورودي قسمت   نانوایی
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  شهرك

  خواربارفروشی
  میوه  1  مرکز شهرك

  میوه و سبزیجات  1  غرب شهرك

  فروش البسه کودکانه و زنانه  2  مرکز شهرك  پوشاك

  سالن آرایش زنانه
  ارائه خدمات به بانوان  1  غرب شهرك

  ارائه خدمات به بانوان  1  جنوب شرقی شهرك

  ارائه خدمات به مردان  1  غرب شهرك  پیرایشگاه مردانه

  فروش ظروف خانگی، لوازم کادویی و لوکس  1  جنوب شهرك  لوازم خانگی

  خیاطی البسه بانوان  1  غرب شهرك  خیاطی

  1397 یدانیمي ها دادهمنبع: 

  

ها و  ، ساختمانها جادهو  ها راهدر وضعیت بهنجار تأسیسات شهري،  :ونقل حملوضعیت 

باید براي همه مردم  دهد یمکالبد یک شهر را تشکیل  کلیه فضاهاي شهري که در مجموع

شهر یکسان و مناسب باشد. این مهم در شهرك صادقیه با وضعیت مناسب فاصله دارد. 

هايِ ورودي،  وآمد شهروندان و سه ایستگاه در قسمت تعداد پنج دستگاه اتوبوس براي رفت

به صورت منظم و در ساعات  ها اتوبوسمیانی و انتهایی شهرك در نظر گرفته شده است. 

  و فواصل زمانی تردد طوالنی است. شوند ینممشخص وارد شهرك 

کنیم، چون آمد و نیامد دارد. من  اگر بخواهیم جایی برویم روي اتوبوس حساب باز نمی«

رسد، اما محله ما  دیدم که اتوبوس محالت دیگر مثل فردوسی سر ساعت به ایستگاه می

گویند این مسیر  می میکن یمي اتوبوس اعتراض ها رانندهه اینطوري نیست وقتی هم ب

ی) مسافر ران اتوبوسمسافرش کمتر است به همین دلیل ما تنها وقتی که از ترمینال (

  ساله، ساکن شهرك صادقیه). 34خانم (» میکن یمداشته باشیم به این سمت حرکت 

این مسیر را ندارند. شیب  ها نیز به دلیل کمبود مسافر رغبتی براي کار کردن در تاکسی 

  ها نیز تردد در درون محله را دشوار ساخته است. تند کوچه

ي متروکه که محل نگهداري، ها نیزمهاي بدقواره،  درهم ریختگی منازل مسکونی، خیابان

قطعات فرسوده ماشین، اثاثیه منزل و ضایعات ساختمانی است منظر شهري را زشت کرده 

کنند. تا  ي باز اطراف شهرك فضاي عمومی براي خود تولید نمیاست. اهالی علیرغم فضاها

کنون حرکتی خودجوش و داوطلبانه از جانب مردم در واکنش فقر فضاهاي عمومی، 

فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و سایر خدمات انجام نگرفته است. فروبستگی و در خود بودن 

  جزوي از زندگی ساکنین است.

با فضاهاي عمومی  نینش انیاعاي  ي به صادقیه، محلهترین محله شهر فردوسی نزدیک
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شاپ، رستوران، باشگاه) و فضاهاي  متنوع و متکثر (پارك الله، خیابان کسري، انواع کافی

است.  درخورهاي شهري  مصرف (مراکز خرید، مگامال، پاالدیوم، پالزا) و زیرساخت

ادي براي تصرف فضاهاي اما موانع زی؛ دسترسی به خدمات براي سنین مختلف میسر است

وآمد براي بسیاري دشوار  این محله توسط اهالی صادقیه وجود دارد: نخست، هزینه رفت

ونقل عمومی در وضعیت مناسبی نیست. دوم، توانایی مالی براي خرید  زیرا حمل؛ است

کاالهاي موجود در فضاهاي لوکس را ندارند. سوم، مرزهاي نمادینی که از طریق جامعه 

در سرتاسر محله فردوسی ساري و جاري است، مرزهاي نمادین بسیاري را بر مصرفی 

  سازد. سازند که به مثابه دیواري نفوذناپذیر فقرا را از اغنیا جدا می می

  

  حق مشارکت - 2- 5

کمبود فضاي عمومی، حیات جمعی در این محله را فقیر ساخته است. زنان، مغازة خیاطیِ 

ها زنان هستند) را به فضاهایی براي  وشاکی (اغلب صاحبان آنبانوان، سالن آرایش، مغازه پ

  اند. آیی و تعامل خودشان تبدیل کرده گردهم

ي همسایه به ها خانمبا چند تا از  بعدازظهرهازن همسایه مغازه خیاطی دارد، معموالً «  

 ساله، ساکن محله). 40(زن » و براي یکی دو ساعت در کنار هم هستیم میرو یممغازه او 

یی که ها خانمبا  ها وقتي همین کوچه مغازه پوشاك فروشی دارد، بعضی ها خانمیکی از «

، ساله 42(زن » کنیم دار همسایه هستند با هم در مغازه چند ساعتی، صحبت می با مغازه

 ساکن محله).

اند در این فضاهاي کوچک روابط اجتماعی خود را بهبود  زنان تا حدودي تالش کرده  

  توانند در بیرون از محله پیوندهاي اجتماعی برقرار کنند. نمی ها آنببخشند. 

کودکان نیز فضایی براي تجربه زیست جمعی ندارند. دور بودن پارك از برخی منازل 

هاي  مسکونی و حضور اراذل و اوباش و معتادین، کودکان را به سوي استفاده از زمین

  اطراف سوق داده است.

رهنگی فضاهایی ایمن براي تفریح و سرگرمی کودکان هاي ف ي و کانونبادقصر «  

که آن هم به خاطر قرار گرفتن در قسمت ورودي  هستند. در اینجا فقط یک پارك هست

شهرك و حضور اراذل و اوباش، والدین خیلی تمایل ندارند که فرزندانشان مدت زیادي در 

 ساکن شهرك صادقیه). ساله 41کودك مادر (» آن باشند

هاي الزم، کودکان  مهمی در رشد شخصیت کودکان دارد. در نبود زیرساخت بازي نقش  

هاي خالیِ قسمت شرقی شهرك را به عنوان فضايِ جمعی کودکانه مورد استفاده قرار  زمین
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 دهند. می

    

  : ضلع غربی شهرك صادقیه، فضاي بازي و اجتماع کودکان شهرك4تصویر 

  
  1397مهر ماه  گانمنبع: نگارند

  

ها امکان بازي کردن نیست. زمینِ خالیِ مناسب  دار بودن کوچه ت باریک و شیببه عل«  

ها در محدودة خانه خود (به ضلع  براي فوتبال هم نداریم، به همین دلیل، بیشتر وقت

  (کودك ساکن شهرك).» کنیم شرقی شهرك اشاره دارد) بازي می

دهند کاربر دیگر  یح میمردان تالشی براي تولید فضاي جمعی در محله ندارند و ترج  

  کنند. محالت شهر باشند. جوانان پسر بیشتر از فضاهاي محله فردوسی استفاده می

؛ سواري نیست. جاي دیگري هم نداریم ي و ماشینرو ادهیپخیابان شهرك مناسب «

ی و اطرافش فردوسگذاریم و به خیابان  ها با دوستانمان قرار می بنابراین، اغلب غروب

» کند گذرانیم. فاصله طبقاتی همیشه ما را اذیت می د ساعتی را با هم میو چن میرو یم

 ساله، ساکن شهرك). 25جوان (

زندگی اجتماعی در شهرك صادقیه به دلیل کمبود فضاي عمومی مملو از   

  یی و فقدان مشارکت عمومی در سطح محله است.گرا خانواده

ینکه شرایطش پیش نیامده، اینجا ، آن هم به دلیل امینیب ینمخیلی اهالی محله را «  

ي خودمان ها هیهمسابازار ندارد تا زنان همسایه را ببینیم. محدوده ارتباطمان، به همین 

 ساله ساکن شهرك). 33(زن » ختم شده است
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ها، امکان پیوندهاي اجتماعی در سطح  به همسایه نیساکنمحدود شدن ارتباطات   

ندان تمایلی به برقراري ارتباط با دیگري ندارند. محله را دشوار کرده است. مردان نیز، چ

 اند. نگزیده» سکنی«کنند و در صادقیه  گویی افراد در اینجا از یکدیگر مواظبت نمی

جسارت  ها آنفقرِ روابط اجتماعی گسترده و نداشتن سرمایه اجتماعی کافی سبب شده 

تشکیل دهند و  نهاد مردمتر یا گروه محلی و  کافی نداشته باشند تا اجتماعات بزرگ

؛ ي شهري مثل شهرداري رفع کنندنهادهابرقراري ارتباط با  مشکالت محله را از طریق

بنابراین در رفع مشکالت شهري حتی در سطح محله خود نیز مشارکت ندارند. ساکنین 

هاي فاضالب و قطعی برق به صورت  ی معابر، خرابی لولهگرفتگ آببراي رفع مواردي نظیر 

با مباحث آموزش  ها آن. کنند یمهی (ساکنین هر کوچه یا چندین خانواده) عمل گرو درون

نهاد و یا تسهیلگران اجتماعی نیز فعالیتی در  هاي مردم شهروندي آشنایی ندارند. انجمن

محله ندارند. شکل کالبديِ شهرك و وضعیت غیر مرسوم تعامل (تعامالت پاره پاره و روابط 

محله صادقیه را به شهرکی خوابگاهی و عاري از امکانات تبدیل  سرد با دیگري ناشناخته)،

گیري خاطره ندارند.  آیی، تعامل و شکل کرده است. اهالی زیرساخت مناسب براي گردهم

ها نه تنها در محافظت و مراقبت از یکدیگر نیست بلکه در تناسب با  سکونت کردن آن

  ها تنیده نشده است. در کنار آننیز  زمین و آسمان نیز قرار ندارد و شبکه معانی
، مثالً وقتی تیم ایران به جام کشاند یمنبود فضاي مناسب، ما را به مناطق دیگر «  

يِ محله ها ابانیخرفتند، خب وقتی  ها ابانیخجهانی رفت همه مردم خوشحال بودند و به 

کوچک، کم عرض و نامناسب است و فضایی براي شادي هم نیست، ما هم براي شریک 

شدن در شادي به خیابان محالت دیگر مثل مصدق و خیابان کاشانی رفتیم و هنوز وقتی 

ي از محله ا خاطره که یصورتدر  میافت یمبه یاد وقایع آن روز  میکن یماز آن خیابان عبور 

  ساله، دانشجو، مجرد، ساکن شهرك). 25(جوان » خودمان نداریم

د جهت دیدار و گزینش در ایجاد حس آوردن افرا پویاییِ فضايِ شهري ضمن گردهم  

ي است که از یک سو به ا دهیپدکند. حس تعلق به فضاي شهري  آفرینی می تعلق نیز نقش

هاي فردي و از سوي دیگر به نحوه تعامالت اجتماعی و ارتباط با دیگران و شرایط  ویژگی

احساس محیطی وابسته است. فقر فضاي شهري و به دنبال آن روابط اجتماعی گسسته، 

  تعلق به محله را در وضعیت نامناسبی قرار داده است.

فضاي اجتماعی سرد و عدم پیوندهايِ اجتماعی، افراد را ناگزیر به سمت بیرون از محله 

وآمد این مسیر را نیز  اما جدایی شهرك از بدنه اصلی شهر و هزینه رفت؛ دهد سوق می

ن محله خویش ندارند. توان مالی دشوار ساخته است. مردم فضایی براي تصاحب در درو
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این  تأملها براي تصاحب فضاهاي شهرِ اصلی (کرمانشاه) نیز اندك است. نکته قابل  آن

است که محالت مجاور مانند مصدق، فردوسی، کسري و بهار نیز در محاصره روندهاي 

). فضاهاي مصرف لوکس مانند مراکز خرید، 1396سرمایه هستند (بنگرید به مهر 

ها به دلیل  اند. حضور در این مکان استار، پاالدیوم و نظایر آن کل منطقه را درنوردیدههایپر

آورد. مضاف بر این، حق مشارکت نیز در سطح نازلی  حسرت به بار می صرفاًفقر مالی 

مداخالت نهادهاي شهري براي مصرف جمعی و کاالهاي عمومی انجام نگرفته است. 

ورد توجه قرار ندارد. تا کنون اهالی واکنشی به این طردشدگی اي است که م صادقیه محله

هاي جمعی مطالبه محور و یا حتی غیر آن  اند. همبستگی نداشتن حق بر شهر انجام نداده

  کنند، در میان آنان پا نگرفته است. که نیاز جمعی را برآورده می

  

  دالیل عدم رعایت حق بر شهر در محلۀ صادقیه - 6

رویه  دلیل اصلی عدم رعایت حق بر شهر روند بی روستا به شهر:مهاجرت  - 1- 6

شروع  40مهاجرت مناطق روستایی اطراف به شهر کرمانشاه است. این روند در اواسط دهه 

یعنی ؛ رسید 1365نفر در سال  560514به  1355نفري سال  290600شد. جمعیت 

ین بازه زمانی جنگ تحمیلی نیز درصدي را تجربه کرد. در ا 8/6حدوداً دو برابر شد و رشد 

مرزنشینان دیار خود را ترك و به کرمانشاه  1358آفرین بود. با آغاز جنگ در سال  نقش

سال امکان اسکان متناسب با حق بر  10مهاجرت کردند. دو برابر شدن جمعیت ظرف 

شهر تا «شهر را دشوار ساخت. افزایش جمعیت سبب انفجار رشد شهر در تمام جهات شد. 

در شمال و دامنه سفیدکوه در جنوب گسترش یافت و دشت حاصلخیز  بستان طاقدامنه 

). 152: 1396(آمایش سرزمین، مجلد نظام شهري، » کرمانشاه کاربري مسکونی پیدا کرد

سازي و  شمسی دو پویش شهري وجود داشت: شهرك 70و  60، 50در سه دهه 

ي شمالی ها از شهرك اند عبارتدر این دوره  شده ساختهي ها شهركنشینی.  حاشیه

شهر، رسالت و آریاشهر)،  هاي شرقی (کیهان (فرهنگیان، کارمندان، معلم و تعاون)، شهرك

هاي ظفر، تکاور، هوانیروز، جهاد، پرواز، نساجی)، شرق (شهرك سپاه،  شمال شرقی (شهرك

و  ظامی)کهریز (آزادگان)، بسیج، فاز دوم شهرك سجادیه، شهر سالم و شهرك نیروي انت

رانی، تاکسیرانی، دادگستري، شهرك تیمسار  ها، شهرك چقامیرزا، اتوبوس غرب (شهرك گل

ها مبتنی بر  احداث شد. ساخت آن نجفی، فاز چهارم الهیه، بنیاد مستضعفان و جانبازان).

از طرح جامع شهري است. با این که فقر فضاي عمومی و دسترسی  متأثربازنمایی فضا و 

هایی را در معابر، ایستگاه اتوبوس،  ها هویداست اما حداقل ه خدمات در آننامناسب ب
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اند. با این وجود تا رسیدن به حیات  ها رعایت کرده کشی تفکیک زمین، مصالح و خیابان

  شهري پویا و سرزنده فاصله زیادي دارند.

 34نشینی است که یک سوم جمعیت شهر و  رویه حاشیه پویش دوم رشد رشد بی  

که توانایی خرید زمین و یا خانه در محدوده طرح جامع  ها آنشود.  ه را شامل میمحل

و  میباز تقسنداشتند مبادرت تهیه مسکن به طرقی مانند تصرف عدوانی، تصرف خزنده، 

ها  دهد پراکنش آن نشان می 1سکونت در روستاهايِ محدوده شهري کردند. نقشه شماره 

ین موات، ارزان و بدون سند مالکیت، مسیل و یا دور منطق خاصی ندارد. هر جایی که زم

  .اند. اند به محله شهري تبدیل کرده از نظارت شهرداري را پیدا کرده
  

  

  80تا  57ها و محالت ساخته شده دهه  : شهرك1نقشه 
  

  
  1396منبع: آمایش سرزمین، 

  

قرار گرفت صادقیه روستایی در جنوب کرمانشاه بود که با توسعه شهر در محدوده شهر   

و به دلیل قیمت پایین زمین به مکان مناسبی براي مهاجران تبدیل شد و بافتی نیمه 

ي ها فروش دستشهري پیدا کرد. به مرور زمان قشرهاي کم درآمد مانند کارگران فصلی، 

درون شهر به دلیل سرمایه اندك و عدم توانایی خرید خانه در محالت مناسب شهر بدانها 

در محله صادقیه  1364در سال  »ایران آمایش«ي مهندسین ها دادهاساس  اضافه شدند. بر

(آمایش سرزمین، مجلد نظام شهري،  کردند یمنفر زندگی  1000 حدوداًخانوار و  300
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هاي توسعه و طرح جامع شهري مسکن ارزان قیمت  ). به طور کلی در برنامه158: 1396

ها پیدا نشود تا جلو  اي در شهر براي آن مد نظر نبوده است. تالش بر این بود که جاذبه

 وساز ساختي مربوط به ها يزیر برنامهرویه گرفته شود. به همین دلیل در  مهاجرت بی

مهري و طرد از بدنه اصلی شهر (حوزه طرح جامع)  شهر مورد بی دست یتهشهري، قشر 

همیشه روستاها و براي  ها آنها به روستا نشد.  قرار گرفتند. طرد از شهر سبب بازگشت آن

را به ساخت منازل مسکونی خارج از  ها آني خود را ترك کرده بودند. این شرایط ها خانه

سال از  30واکنش جدي به طرد بود. با اینکه حدود  ي رسمی شهر واداشت که محدوده

گذرد، هنوز تالشی براي تصاحب فضا و مشارکت در تولید  ها در این محله می آن تسکون

هاي اجتماعی نیست  اند. حق بر شهر لزوماً فعالیتی آکادمیک و برگرفته از نظریه آن نداشته

اي انسانی. صدایی برخاسته از منازل  بلکه فریاد و درخواستی است براي زیستن به شیوه

داري است. سکوت  هاي سرمایه خواهی هاي شهر براي مبارزه با زیاده مسکونی و خیابان

از  متأثریصال و عدم توانایی در مواجهه با روندهاي از باال و ساکنان صادقیه ناشی از است

سرمایه است. دو قطبی بودن شهر (تقابل با فردوسی) احساس یگانگی را از بین برده و 

تا در چارچوبی که برایشان  کند یمرا داراي حد و مرزي قرار داده که شهروندان را وادار 

هر استفاده کنند. مرزبندي و تفکیک شهري وآمد باشند و از ش تعیین شده در رفت

  تا کنون است. 40ترین نتیجه روند توسعه شهري از دهه  برجسته
  

، ها رساختیزانزواي محله، عدم تعبیه طرد و انگ خوردگی در زندگی روزمره:  - 2- 6

نداشتن فضاهاي فرهنگی، آموزشی و عمومی همراه با فقر مالی باعث شد محله صادقیه از 

ي در ریگ شکلبخورد. از همان زمان  ات شهري طرد شود و در فضاي ذهنی انگدایره حی

 آن راروي نام  ، کمبود امکانات و زیرساخت در محله عیان بود بدین60اوایل دهه 

از امکانات است.  که عاري شود یمي گفته ا منطقهگذاشتند. در زبان محلی به » آباد کچل«

محله اضافه نشده است. به مروز زمان برچسب  از آن زمان تا کنون چیزي به امکانات

  ناامنی و محیط بزهکاري نیز بدان زده شد.

گاهی اوقات از اینکه پیش دوستانم محل زندگی خود را مطرح کنم خودداري «  

کنم. بارها اتفاق افتاده که به  ها بدانند که من کجا زندگی می کنم. دوست ندارم آن می

اهل کجام بحث را عوض کردم. عین یه کابوس میمونه.  خاطر اینکه دوستان ندانند من

  ساله). 22(علی، دانشجو، » کاش اینطور نبود

ی و نداشتن فضاي مناسب براي جذب دیگر شهروندان صادقیه را به انگ خوردگ  



    شهر کرمانشاه در کالن هیحق بر شهرِ محله صادق                                                                   

1398پاییز و زمستان  /2شماره  /دوره دوم  

707 

دربارة شهرك انگیزه هرگونه  نامناسبِاي منزوي تبدیل کرده است. بر ساخت معانی  محله

گ کرده است زیرا برگشت سرمایه در آن غیر محتمل است. گذاري را کمرن سرمایه

اند و آثار فرسودگی و کهنگی در ظاهر محله  ي کوچک هم پا نگرفتهوکارها کسب

  گذاري برشمرد. توان دالیل دیگري براي عدم سرمایه ی، میانگ خوردگعالوه بر 

ها و مسیرها  شبکه راه ي منزوي است که در درونا محلهنداشتن مسیر مناسب: صادقیه - 1

وآمد دیگر شهروندان به آن وجود ندارد، کنشگرانِ فضاهاي مصرف و  قرار ندارد. امکان رفت

وجود ندارد. از نظر  ها آن خدمات ارائهخدمات بر این باورند که تقاضایی براي  دهندگان ارائه

ودي به همراه ي و احداث فضاي جدید، براي متقاضیان اندك و فقیر سگذار هیسرماها  آن

  برد. ها از بین می ندارد و این مهم انگیزه آن

گیري در آستانه دید شهروندان و  رویت ناپذیري محله: شهرك صادقیه از بدو شکل - 2

المللی  اند. نهادهاي بین ها هم بازنمایی از آن نداشته مدیران شهري قرار نداشته است. رسانه

ها اهالی نیز  اند. بر طبق مصاحبه سکوت کردههاي آکادمیک تا کنون درباره آن  و حوزه

بنابراین منابع عمومی نیز در این محله ؛ اند مطالبه خاصی را به طور گروهی مطرح نکرده

اي  ها در چنین محله اند. با تمام این تفاسیر کمبود فضا و زیرساخت منزوي هزینه نشده

ه مانند دیگران حقی بر زندگی کرمانشاه نیست و شهروندان صادقیه نیز ب شهر کالن زیبنده

  شهري دارند که تا کنون اعاده نشده است.

  

  يریگ جهینت - 7

ي توسعه ها برنامه. اند کردهي ایران در سده اخیر، روندهاي توسعه مختلفی را تجربه شهرها

توجه زیادي به توسعه شهر و نادیده گرفتن روستا داشتند. این مسئله انگیزه زیادي براي 

هجري شمسی بود. مالزم با این روند  50و  40اییان به شهر در دهه مهاجرت روست

اصالحات ارضی نیز روستاییان را از شیوه تولید زراعی جدا و روانه شهرها کرد. در نتیجه 

مواجه شد، فرایندي که سکنی » بیش از حد شهري شدن«این دو روند ایران با پدیده 

رو  ، نابرابري و توسعه نامتوازن روبهها رساختیزه گزیدن در شهرها را با اضطرار، عدم توجه ب

ي ایران این وضعیت را تجربه کرد. این شهر در شهرهاساخت. شهر کرمانشاه به مانند دیگر 

نشینی مواجه شده است.  سازي و حاشیه تا کنون با شهرك 1340روند رشد خود از دهه 

خوردار دارد که از امکانات و محله کم بر 34)، این شهر 1382ي تدبیر شهر (ها دادهطبق 

ي مختلف شهري از حیث سطح برخورداري تفاوت ها محلهها محروم هستند.  زیرساخت

  صادقیه از محالت کم برخوردار است. زیادي وجود دارد،
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شهري را با پویایی  پیوستگی فضایی یکی از ارکان جدي زندگی شهري است که حیات  

افراد زندگی جمعی را به مثابه یک کل تجربه  ودش یمو باعث  کند یمو سرزندگی مواجه 

و در موارد دیگري، فرودستان به  کنند یمکنند. در برخی موارد اغنیا خود را از دیگران جدا 

شوند. محله صادقیه به طور کامل از بافت شهري جدا است و ارتباط  حاشیه رانده می

شی از توپوگرافی شهر و بخشی ارگانیک با بدنه اصلی شهر ندارد. بخشی از این مسئله نا

ي ها رساختیزهستند که  آن انگریبدیگر ناشی طرد است. از منظر حق تصاحب، مشاهدات 

ونقل عمومی در  شهري الزم براي زندگی آبرومند در این محله وجود ندارد. وسایل حمل

وضعیت مناسبی نیست، فضاهاي عمومی در این شهرك وجود ندارند. همچنین این محله 

وجود فضاي تجاري، تفریحی، آموزشی و پزشکی نیز محروم است. این مهم زمانی بیشتر از 

ي ها خانهکه به زندگی معلولین، سالمندان و کودکان توجه کنیم که در  شود یماحساس 

خویش محبوس هستند. از منظر حق مشارکت نیز، مردم صادقیه در شهرسازي، 

ر نگرفتند. از سوي دیگر شرایط فیزیکی محله مورد مشورت قرا گاه چیهي شهري زیر برنامه

و نبود فضاي تعامل نیز، باعث شده است مردم نتوانند به راحتی با هم ارتباط داشته باشند، 

سطح مشارکت محلی براي بهبود مسائل محله، نیز کاهش یافته است. عدم رعایت حق به 

زندگی اجتماعی و شهري  قرار گرفتن در قلمرو رغم یعلشهر، گویاي آن است که صادقیه، 

بنابراین، شهرك صادقیه نه تنها ؛ کرمانشاه، در نظام اجتماعی این شهر ادغام نشده است

ي ا محلهبراي مدیران شهري که براي عامه مردم نیز اهمیت ندارد و آن را به عنوان 

شناسند که شرایط مناسبی براي زندگی سالم ندارد. حق بر شهر یک  ي میا هیحاش

هاي خودجوش  رود واکنش بنابراین انتظار می؛ است درخورعمومی براي زندگی  درخواست

از جانب مردم براي براي دسترسی به حق بر شهر صورت پذیرد. تا کنون این مهم در 

اند.  و حقوق خود را از یاد برده رفتهصادقیه محقق نشده است. سکنه این محله در خود فرو 

اي  سازي در آن دشوار است. افراد ذره اریخ ندارد، خاطرهصادقیه نامکانی است که هویت و ت

ها دشوار است.  و سر در گریبان، توانایی ساختن خاطره ندارند. برقراري رابطه در بین آن

خانه تفرد آفرین، » مغاره«مناسک، گردهمایی و فضایی براي با هم بودن ندارند. بودن در 

  گیرد. تعلق در چنین فضایی شکل نمی است. احساس آور أساز خود بیگانه کننده و ی
هاي جامع در ادوار  کرمانشاه بر اساس طرح شهر کالنریزان و طراحان شهري در  برنامه  

گوناگون، نابرابري خلق کردند و برخی افراد را از دسترسی به کاالهاي عمومی و 

دیده که در آستانه  هاست آنهاي شهر محروم کردند. محله صادقیه از جمله  زیرساخت

 دلگشاپنهان شده و تنها تابلویی کوچک در خیابان  ماهورها تپهشدن هم قرار ندارد. پشت 
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دهد. حق بر شهر شاخص مناسبی براي ارزیابی عملکرد توسعه شهري  از حضور آن خبر می

هايِ توسعه شهري را برمال  است و عدم عدالت توزیعی و خشونت سرمایه در برنامه

دهد  کشد. به ما نشان می مبنی بر خنثی بودن و فراغت ارزشی را به چالش میها  ادعاي آن

سازي  هاي جامع در راستاي منافع فرادستان و توانگران مالی تدوین و پیاده که طرح

اي براي  اند که از کمترین امکانات برخوردارند و انگیزه هاي خاموشی را تولید کرده و محله

انداز  ها فروکش کرده و بدون طرح و چشم ندارند. شور زندگی در آناعتالي زندگی خویش 

سال سکونت، قدمی براي بهبود فضاي عمومی و احیاي  40کنند. بعد از  روزگار سپري می

   .اند محل زندگی خویش برنداشته
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  منابع

، نشینی ي غیررسمی و اسطوره حاشیهها گاه سکونت)، 1389ایراندوست، کیومرث (

  مان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران.تهران: ساز

ي ها گاه سکونتحق به شهر و «)، 1394ایراندوست، کیومرث؛ دوستوندي، میالد (

نشریه ، »هاي خودانگیخته شهري در ایران گاه فقیرنشین با تاکید بر سکونت

  .49-50، شماره 4، دوره شهرسازي و معماري هفت شهر

ها به دنبال حق به شهر: نگاهی به  اکباتانی«)، 1394(اره ایرانمنش، محمد؛ مختاري، به

، نشریه شهرسازي و معماري هفت »کنشگري شهري نوزاده در شهرك اکباتان

  .239-247، صص 49-50، شماره 4، دوره شهر

  ، سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه.نظام شهري)، 1396آمایش سرزمین (

، ترجمه، بازرگانی و جامعۀ شهر و ایالت کرمانشاه گزارشی از)، 1393رابینو، لویی (

  ي، کرمانشاه: دانشگاه رازي.ا همزهفریبرز 

مفهوم پردازي اندیشه حق به شهر در «)، 1395رفیعیان، محسن؛ الوندي پور، الناز (

صص ، 2، شماره 16، دوره مجله جامعه شناسی ایران ،»جستجوي مدلی مفهومی

47-25.  

  مرکز آمار ایران. ،)1395(سرشماري نفوس و مسکن 

فصلنامه  ،»حق به شهر و فضاهاي عمومی شهري«)، 1396(، محمود پور شارع

شماره ، دوره اول، سال دوم، تخصصی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگري

2,66-51.  

، مونی، تفاوت: هانري لوفور و ریموند ویلیامزژکلیت، ه)، 1393( شمولی، اندرو

  محمد فاضلی، تهران: تیسا. مترجمان: افشین خاکباز،

هانري لوفور: تولید دیالکتیکی فضاي شهري «)، 1393شورچه، محمود؛ شاکري، محمد (

  ، تهران: تیسا.فلسفه، شهر و زندگی روزمرهدر  ،»و زندگی روزمره

تولید اجتماعی فضاي شهري (مطالعه موردي: شهر )، 1391پور، سیاوش ( قلی

  ه علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.رساله دکتري، دانشکد ،کرمانشاه)

هاي غیررسمی در  گاه بازگشت طرد شدگان: ظهور سکونت«)، 1393پور، سیاوش ( قلی

  .63-87، 1، شماره 21، دوره یشناخت جامعهدر مطالعات ، »کرمانشاه
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در  ،»ها و تهدید حیات شهري در کرمانشاه گسترش نامکان«)، 1394پور، سیاوش ( قلی

  .77-101، 1، شماره 22، دوره ختیشنا مطالعات جامعه

، در دانشگاه رازي در »نیاز دانشگاهی در خود و شهري بی«)، 1396پور، سیاوش ( قلی

 ، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.بستر محلی

در  ،»پارگی، مونوریل و حیات شهري در کرمانشاه تکه«)، 1397پور، سیاوش ( قلی

  .119-141 ، 1، شماره 8، دوره رانی ایشناس انسانهاي  پژوهش

تهیدستان شهري: نگاهی تاریخی و «)، 1396کریمی، جلیل و همکاران (

شناسی  هاي جامعه پژوهش، در »کرمانشاهنشینی در  شناختی به حاشیه جمعیت

  .1-26، 11، شماره 6، دوره معاصر

سیاوش ، ترجمۀ کرمانشاه شهري در ایران)، 1395کالرك دیوید، کالرك، برایان (

  پور، کرمانشاه: دانشگاه رازي. قلی

حمید پورنگ،  ترجمه، جامعه مصرفی و شهر پسامدرن)، 1396کالرك، دیوید (

  تهران: علمی فرهنگی.

ترجمه: کمال  ،»ي شهريزیر برنامهیی درباره شهر و ها هینظر« ،)1389(لوفور، هانري 

  .84-85، شماره فصلنامه بن اطهاري،

درآمدي بر ، ترجمه آیدین ترکمه، در »فضا و شیوه تولید«)، 1394لوفور، هانري (

  ، تهران: تیسا.تولید فضاي هانري لوفور

، ترجمۀ مرتضی قلیچ و شهرهاي مصرفی)، 1392مایلز، استیون، مایلز، مالکوم (

  محمدحسن خطیبی بایگی، تهران: تیسا.

هاي  حرانهاي شهري ب حق به شهر: ریشه)، 1391مریفیلد، اندي و هاروي، دیوید (

  ، ترجمۀ خسرو کالنتري، تهران: مهر ویستا.مالی

ي اسکان غیر توانمندسازی طرح سنج امکانگزارش )، 1382مشاور تدبیر شهر (

  ، وزارت مسکن و شهرسازي.رسمی کرمانشاه

: شهري حق پذیري تحقق و فضا«) 1394(برجی، گلدیس  وحیدي معروفی، حسین؛

 پروژه ارزیابی و تحلیل منظور به شهري حق از برآمده فضایی هاي مؤلفه شناسایی

، شهري مطالعات پژوهشی علمی فصلنامه، »پاریس در الدفانس و تهران در نواب

  .5-14، 2شماره ، 16 دوره

، پایان کرمانشاه شهر کالنمصرف و بیگانگی: مطالعه موردي )، 1396مهر، بهار (



  

 الملل دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین

 

 1398و زمستان  زیی/ پا2/ شماره دومدوره 

712 

  ازي.نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه ر

، مترجمان، فرخ حسامیان، محمدرضا عدالت اجتماعی و شهر)، 1379هاروي، دیوید (

  ریزي شهري. زاده، تهران: شرکت پردازش و برنامه حائري، بهروز منادي

، ترجمۀ خسرو کالنتري از حق به شهر تا شهرهاي شورشی)، 1395هاروي، دیوید (

   .و پرویز صداقت، تهران: آگاه
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