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تاریخ دریافت5931/20/02 :

تاریخ پذیرش5930/20/52 :

چکیده
پیدایش سکونتگاههای غیررسمی کرمانشاه به دهه  1331برمیگردد .در این پژوهش  13مورد از این
سکونتگاهها با استفاده از روشهای اسنادی و آماری بررسی شده است؛ یافتهها نشان میدهد که :وسعت
محالت حاشیهنشین از  1332تا  1311حدود  13برابر افزایش یافته است؛ از نظر کالبدی در یک دهه اخیر،
بهسازی صورت گرفته است؛ از نظر فرهنگی ،در ترکیب زبانی ،قومی و مذهبی بافتها تغییری دیده نشده،
موارد پیشین متراکمتر و باثباتتر شدهاند؛ جمعیت ابن مناطق در سالهای  1333-11اندکی کاهش یافته
است .در مقایسه با محلههای مرفه شهر ،جمعیت کمتر از  13سال ،جمعیت فعال ،نرخ باسوادی مردان،
جمعیت فاقد همسر و مهاجرفرستی در مناطق مسألهدار بیشتر است .این مناطق ،در زمینه وقوع جرم از نظر
آماری ،بر خالف تصور عمومی ،بهجز در مورد جرمهای مربوط به مواد مخدر ،وضع چندان نامساعدی ندارند.
در موارد غیر از مواد مخدر ،تصور میزان امنیت زندگی در این محالت برای ساکنان آنها با آنچه ساکنان
محالت دیگر ،از جمله محالت برخوردارتر و مرفهتر درباره آنها در سر دارند متفاوت بوده و ارزیابی ساکنان از
امنیت ،عموماً باالتر است .در مجموع این مناطق را میتوان از لحاظ وضعیت کالبدی به سه دسته تقسیم
کرد :.سطحِ ( 1وضعیت نامناسب) :دولتآباد ،آناهیتا؛ سطحِ ( 2وضعیت نگرانکننده) :شامل شاطرآباد ،باغ
ابریشم ،حکمتآباد ،چقاگالن؛ و سطحِ ( 3وضعیت بحرانی) :شامل چقاکبود ،نوکان ،درهدراز ،جعفرآباد،
کولیآباد ،چمن و صادقیه .در این زمینه میتوان پیشنهاد کرد که محله دولتآباد و حتی آناهیتا را از شمار
بافتهای دارای مشکالت عمیق و جدی خارج کرد.
کلیدواژهها :اسکان غیررسمی ،توسعه ،حاشیهنشینی ،جمعیت ،فقر ،کرمانشاه.
 -1استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه رازی
 -2استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه رازی
 -3مربی گروه جامعهشناسی جهاد دانشگاهی کرمانشاه
* :نویسنده مسئول

Email: j.karimi@razi.ac.ir
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 .1مقدمه
شهرنشینی باعث ایجاد تراکم در مکان ،زمان ،فضا ،اقتصاد یا بهصورت کلی ،به قول دورکیم
«تراکم مادی و اخالقی» میشود .زیستن در چنین فضای متراکمی هم برای عموم جامعه و
هم برای مدیران اقتضائات خاص دارد .همگان مجبور به کسب مهارتها و ویژگیهای
اخالقی و رفتاریای هستند که بتوانند به صورت مسالمتآمیز با دیگران ،دیگران عمدتاً
غریبه  ،همسایگی کنند یا همشهری باشند .در دیگر سو ،مدیران در این نوع از فضای
اجتماعی ،نیازمند برخورداری از دانش و تجربهای هستند که در شرایط ماقبل شهرنشینی
(سنتی و روستانشین) به آن نیاز نبود .این دانش و تجربه نقشی مهم و گسترده در طراحی
مادی و غیرمادی شهرها دارند .فقدان هر کدام از این دو محور ،زندگی شهری را با مشکالت
و مسائل جدی اخالقی ،اقتصادی و روانی روبرو میکند.
نشانههای واقعی فقدان هر دو نیازمندی فوق را میتوان در شهر کرمانشاه دید .برای
نمونه ،مرکز آمار ایران در گزارش سال  1311از نرخ بیکاری کشور ( چند ماه قبل از
شروع پژوهش حاضر) ،نرخ بیکاری استان کرمانشاه را  11/2درصد ،چهار درصد باالتر از
میانگین نرخ بیکاری کشور 12/2 ( ،درصد) ،اعالم کرد ه است .بر این اساس ،استان
کرمانشاه پس از استان های لرستان (  21/2درصد) ،ایالم (  11/3درصد ) و فارس (11/3
درصد) رتبه چهارم نرخ بیکاری را بین استان های کشور دارد .بهعالوه ،نرخ بیکاری سال
 11استان کرمانشاه نسبت به  1311آن ( 13/1درصد) نیم درصد افزایش یافته است.
میزان درآمد ،بیکارى ،فقر ،مهاجرت ،جمعیت کولىها ،فقر فرهنگى ،توزیع ناعادالنه اعتبارات
و امکانات ،تجمع خالفکاران و حاشیهنشینى بر وقوع جرائم اجتماعى تأثیر داشته است که
این موارد زمینههای تهدیدکننده ،فرهنگی و امنیتی شهری کرمانشاه را ایجاد کرده است.
ظهور قاچاق کاال ،سالح و مهمات ،مواد مخدر ،مشروبات الکلى ،فساد و فحشا و همچنین
مشاغل کاذب ازجمله نمونههاى معلول و مشهود ،در این استان محسوب مىشود (هزارجریبی
و همکاران .)33:1331 ،لهساییزاده ( )1311نیز بر آن است که در طول دهه اخیر،
خشونتها بهطور چشمگیری در شهر کرمانشاه افزایش یافته است.
در زمینه فقر و گسترش آن ،مطالعات نشان میدهند که بین مناطق شهر کرمانشاه
نابرابری شدید وجود دارد .مقایسه آمار فقر در سال  1313و  1333نشان میدهد که درصد
فقرا (از  11درصد به  33درصد) و مرفهین (از  1درصد به  23درصد) افزایش یافته و قشر
متوسط بسیار نحیف شده است (از  31درصد به  21درصد) (روستایی و همکاران.)1311 ،
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به عبارت دیگر جامعه در طی یک دهه از توزیع نسبتاً بهنجار نابرابری به وضعیتی دوقطبی و
نابهنجار رسیده است .شواهدی از این دست را میتوان در موارد دیگری مانند ،اعتیاد ،فقدان
سرمایه اجتماعی بهویژه در بعد اعتماد اجتماعی و مدارای فرهنگی 1ارائه کرد.
شهر کرمانشاه بهعنوان بزرگترین شهر در غرب ایران ،طی سه دهه گذشته گسترش
فیزیکی شهری وسیعی داشته و رشد نابسامان جمعیتی موجب تشدید و تسریع روند
شکلگیری بافتهای حاشیهای در این شهر شده است .به بیان دقیقتر در حال حاضر شهر
کرمانشاه با بحران حاشیهنشینی روبهروست .وجود بیش از  31شهرک که اسکان در آنها
نامناسب و معیارهای شهرسازی و شهرنشینی بهندرت در آنها قابل رؤیت است به یکی از
چالشهای اساسی پیش روی استان درآمده است.
از لحاظ تاریخی ،محالت اسکان غیررسمی از دههی  1331و بعد از اصالحات ارضی
شکل گرفته ،در دههی  1331بهدلیل افزایش قیمت نفت و جاذبههای شهری رشد کردند.
در سالهای  1331-13به دلیل جنگ و مهاجرت آوارگان جنگی گسترش آن شدت یافت.
در فاصله سالهای  1313-13بهدلیل تعیین محدوده شهر و فروش تراکم و بازگشت
مهاجران جنگ روند توسعه افقی کند؛ اما مناطق متراکمتر شدند .مهمترین ویژگیهای این
محلهها عبارت است از :رشد جمعیت باال ،زندگی در زیرخط فقر ،اشتغال کاذب یا ناپایدار،
بار تکفل باال ،زیربنای مسکونی پایین ،مرگ و میر باال ،تراکم باالتر ،میزان آسیبهای
اجتماعی بیشتر از سایر محالت و توسعهنیافتگی کالبدی (آب ،گاز ،معابر ،اماکن فرهنگی،
بهداشتی ،ورزشی و  )...بسیار بیشتر ،حتی در قیاس با سایر مناطق شهر و نه استانداردهای
ملی و بینالمللی.
مقوالت باال هر کدام بهتنهایی میتواند برای یک اجتماع شهری آسیبزا باشد؛ اما نکته
مهمتر شاید این باشد که این عوامل شکلی از در همپیچیدگی دارند که از منظر تاریخی ،بعد
از پیدایش همدیگر را تقویت کرده و میکنند .فرایندها و ساختارهای جمعیتی (مثل جوانی
جمعیت و مهاجرت درونی و بیرونی شهر) به همراه فقدان برنامهریزی جامع و نیز پدیدههای
ناخواستهای چون جنگ تحمیلی و  ...در نهایت به فقر و حاشیهنشینی منجر شده و همین
دو مقوله دوباره ساختارها و فرایندهای جمعیتی را متأثر کردهاند و این دور معیوب کماکان

 .1طبق نتایج مطالعات آمایش سرزمینی استان کرمانشاه ( ،)1313میزان سرمایه اجتماعی و مدارای فرهنگی در سطح متوسطط بطوده
است (برای اطالع از جزئیات این مطالعات به گزارشهای آمایش ،موجود در دانشگاه رازی مراجعه شود).

4

تهدیدستان شهری (نگاهی تاریخی و جمعیتشناختی ) ...

ادامه دارد .بهعالوه ،در کن ار این منظومه ،باید سایر مسائل اجتماعی ناشی از این منظومه را
هم دید که ابعاد فرهنگی ،اخالقی و اقتصادی بلندمدت و کوتاهمدت دارد.
هدف این جستار ،بررسی حاشیهنشینی در شهر کرمانشاه از دو منظر تاریخی و
جمعیتشناختی است .هدف خاص مبحث تاریخی ،ارائه تصویری تحلیلی و علتکاوانه از
شرایط ظهور و گسترش سکونتگاههای غیررسمی و در نتیجه آن مسأله حاشیهنشینی است.
در این بخش ،جامعه آماری ،شهر کرمانشاه ،در گستره تاریخی  31سال اخیر است و روش
تحقیق ،روش تحلیلی و کتابخانهای است .از آنجا که یکی از مباحث تاریخی ،تحوالت
جمعیتی است ،در بخش دوم جستار به مقوالت جمعیتشناختی ،هم در گستره تاریخی
موردنظر و هم در زمان حال پرداخته شده است .در این بخش جامعه آماری ،شامل 13
منطقه از مناطق دارای مسأله و دو مورد از مناطق برخوردار شهر کرمانشاه ،بهعنوان نمونه
گواه مورد بررسی قرار گرفتهاند .روش پژوهش این بخش ،استنادی-آماری و بهعبارتی کمی
بوده است و در آن ویژگیهای جمعیتی دوگونه مناطق (حاشیهنشین و برخوردار) بهصورت
تطبیقی توصیف و تحلیل شده است .در اصل پژوهش 1که این مقاله از آن استخراج شده
است ،مشاهداتی میدانی نیز وجود دارد که بهدلیل رعایت اجمال در جستار حاضر ارائه نشده
است.
 .2پیشینه پژوهش
همانطور که در بخش تاریخی به تفصیل توضیح داده شده ،مسأله حاشیهنشینی قدمتی
نزدیک به نیمقرن دارد .اما بررسیهای نشان میدهد که مطالعات پژوهشی مرتبط با این
مسأله اجتماعی تنها در دو دهه اخیر از لحاظ کمی افزایش یافته است .از معدود مطالعات
متقدم بر این دو دهه ،میتوان به مطالعه احسن و نیرومند در سال  ،1332درباره
حاشیهنشینان همدان و کرمانشاه اشاره کرد .این تأخیر در شروع مطالعات را در دهه شصت
میتوان به شرایط جنگی و عدم امکان انجام مطالعات درباره حاشیهنشینی نسبت داد و در
دهه پنجاه علت را میتوان در عدم گستردگی اصل مسأله حاشیهنشینی یافت .درست است
که اساس و نقطه شروع اسکان غیررسمی و در ادامه حاشیهنشینی را باید در دهههای  31و
 31شمسی باید جست ،اما باید توجه داشته که در این دو دهه بهدلیل فقدان توسعه و
 .1مقاله حاضر از یافتههای طرحی پژوهشی استخراج شده که در سال  ،1312با کارفرمایی جهاد دانشگاهی کرمانشاه انجام گرفته
است.
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شهرنشینی در کل استان و حتی کشور ،حاشیهنشینی چندان برجسته نبود و همچنانکه در
تجربه سالخوردگان دیده میشود ،فاصله فقیر و غنی کمتر بود و هنوز فاصلهگذاری اجتماعی
و جداییگزینی اجتماعی و اقتصادی مشهود نبود.
به هر روی ،مطالعات مرتبط با حاشیهنشینی در دو دهه اخیر فزونی گرفته و دستکم از
لحاظ کمی رشد کرده است .اگرچه هنوز هم نمیتوان گفت که این مطالعات به حد کفایت
رسیده است و در کل هم با توجه به شرایط متغیرِ حاشیهنشینی ،نمیشود حد نصابی برای
آنها تعیین کرد؛ بنابراین ،در هر زمان ،با در نظر گرفتن برخی مالحظات ،ضرورت و اهمیت
انجام مطالعات پژوهشی در باب موضوع این گفتار همچنان باقی است.
مشخصات پژوهشهایی که پیش از این بهصورت خاص به موضوع حاضر پرداختهاند ،در
جدول  1ارائه شده است .در این بخش برخی از ویژگیهای این مطالعات بهصورت کلی
ارزیابی و در چند محور جمعبندی شده است:
 حاشیهنشینی پدیدهای با سابقه تاریخی حدود نیم قرن است ،اما بیشتر مطالعات انجامگرفته درباره آن متأخر و همچنین از نظر کمی ،اندک است.
 بیشتر این مطالعات چندان جدی و عمیق نیستند .با این حال ،در بین همین پژوهشها،مواردی وجود دارند که این نقصان را ندارند ،اما از ویژگی دیگری رنج میبرند؛ ضعف این
دسته ،عمدتاً ناشی از رویکرد آنهاست که اساساً مهندسی است .در این رهیافتها ،موضوع
تحقیق اصوالً از منظری ابژکتیو (عینی) بررسی شده است و به ابعاد سوبژکتیو و حتی
سادهتر از آن ،ابعاد اجتماعی و فرهنگی بیتوجهی شده است .این رویکرد در حقیقت خود
بخشی از همان پارادایمی است که از ابتدا ،توسعه کشور و ازجمله شهر کرمانشاه را بر
اساس مدرنیزاسیون (توسعه عینی و از باال) اداره کرده و پیش برده است.
 همچنین میتوان گفت که بخش عمدهای از مطالعات پیشین از نقصانی به نام جزئینگریو بخشی نگری در رنجند .در این حالت از تحقیق ،کلیت موضوع نادیده گرفته میشود و به
این امر که چگونه واقعیت کنونی به شکل حاضر درآمده و چه فعالیتها و فرایندهایی آن
را به اینجا رساندهاند ،پرداخته نمیشود .در نتیجه میتوان گفت که این مطالعات ضعف
تاریخی دارند یا بهعبارت بهتر اساساً نگاه تاریخی ندارند .این در حالی است که مسأله
اسکان غیررسمی یک موضوع تاریخی است و راهحلهای تغییر آن نیز نیازمند نگاه
تاریخمند است.
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 با اینکه چند مورد از پژوهشها از نظر گستردگی و عمق از اعتبار خوبی برخوردارند،میتوان گفت که در زمینه نسبت و رابطه بین این پژوهشها مشکل وجود دارد .انتظار
این است که این تحقیقات حالتی انباشتی داشته و در دیالکتیک با یکدیگر ،بر همدیگر
بیافزایند .اتفاقی که در این موارد کمتر افتاده است .آنها اگر چه در مواردی از همدیگر
وام و الهام گرفتهاند ،اما این تأثیرپذیریها سطحی به نظر میآیند.
 با توجه به نتایج این پژوهشها به نظر میرسد مشکالت بافتهای اسکان غیررسمی بهرغمانجام تحقیقات متنوع و متعدد هنوز رفع نشده است .از این منظر ،به نظر میرسد
سازمانهای مسئول نیز بیشتر به انجام پژوهش و نه بهکارگیری نتایج آنها و برطرف کردن
مشکالت توجه داشتهاند .یا اینکه اولویتهای عملکردی آنها در جاهای دیگر متمرکز بوده
است( .پیداست که این نکته چندان به خود پژوهشهای انجام شده مرتبط نیست و بیشتر
یک نکته تحلیلی بیرون از موضوع پژوهش و به میدان عملکردی ادارات و سازمان مربوط
است).
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جدول  :1خالصه پیشینه پژوهشی
پژوهشگر

سؤال اصلی

متغیر مستقل

روش
پژوهش

جامعه آماری

ایسپا
1331

احساس امنیت

ندارد

پیمایش

شهر کرمانشاه

ارزشها و ...
1331

ارزیابی ارزشها و
نگرشها

ندارد

پیمایش

کل کشور

مهندسان مشاور
1332

امکانسنجی بهسازی
شهرنگر و توانمندسازی
اجتماعی

ندارد

پیمایش

بافتهای مسألهدار و
مناطق اسکان
غیررسمی

جهاد دانشگاهی
1333

ارزیابی اجتماعی

ندارد

پیمایش

جعفرآباد ،دولتآباد
و کولیآباد

ایراندوست و ...
1331

ارزیابی اجتماعی

ندارد

پیمایش

دولتآباد ،چمن
زینالعابدین و
سرخهلیژه

عالیپور
1331

توزیع فضایی
سکونتگاههای غیررسمی

مهاجرت

پیمایش

درهدراز ،شهرک
آناهیتا

نیازی
1331

راهکارهای توانمندسازی

ندارد

پیمایش

جعفرآباد

الماسی
1333

تأثیر حاشیهنشینی بر
تولید ناخالص داخلی

حاشیهنشینی

اسنادی

شهر کرمانشاه

رستمی و ...
1333

توزیع خدمات شهری

ندارد

پیمایش

شهر کرمانشاه

هزارجریبی و ...
1333

تأثیر حاشیهنشینی بر
جرم

حاشیهنشینی

پیمایش

کارشناسان انتظامی،
رؤسای کالنتریها،
رؤسای تجسس،
پاسگاههای انتظامی

دلانگیزان
1331

جمعیت ،اشتغال و
بیکاری

ندارد

پیمایش

جعفرآباد ،دولتآباد،
کولیآباد و شاطرآباد

روستایی و ...
1311

توزیع فضایی فقر

ندارد

پیمایش

کرمانشاه

قلیپور و ...
1311

برنامههای توسعه و فضای
شهری

شرایط اقتصادی،
برنامههای توسعه

تاریخی،
اسنادی

کرمانشاه

اباذری و ...
1311

برساخت فضایی شهر
کرمانشاه در دوره قاجار

اقتصاد و فرهنگ
دینی

تاریخی،
اسنادی

کرمانشاه
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تقوایی و ...
1311

مقایسه سرمایه اجتماعی
در بافتهای شهری

بافتهای شهری
(جدید ،قدیم،
غیررسمی)

پیمایش

لهساییزاده
1311

رابطه محرومیت نسبی با
خشونت شهری

محرومیت نسبی

پیمایش

 3محله :جعفرآباد،
شاطرآباد ،دولتآباد،
آناهیتا

نقدی
1312

آسیبشناسی اسکان
غیررسمی

مهاجرت ،اقتصادی،
جمعیت

پیمایش

جعفرآباد

نقدی
1312

مسائل زنان حاشیهنشین
و مدیریت شهری

متغیرهای جمعیتی و
اقتصادی

مشاهده،
مصاحبه

حاشیههای همدان،
جعفرآباد کرمانشاه،

واعظزاده
1312

تحلیل وضعیت خشونت
جوانان

متغیرهای جمعیتی و
فرهنگی

پیمایش

جوانان  13-21ساله
چهار منطقه الهیه،
مسکن ،جعفرآباد و
دولتآباد

حامد
1312

زمینههای جلب مشارکت
ساکنان مناطق اسکان
غیررسمی

ندارد

مشاهده،
مصاحبه

جعفرآباد و کولیآباد

کرمی
1312

تأثیر ویژگیهای فردی،
اجتماعی و اقتصادی بر
آسیبهای اجتماعی

ویژگیهای فردی و
اجتماعی و اقتصادی

پیمایش

سه محله زیباشهر،
جوانشیر ،جعفرآباد

درهدراز

 .3تحلیل تاریخی
از منظر جامعه شناسی تاریخی ،منطقه کرمانشاه در دوران قاجطار از شطهرهای دارای ماهیطت
ایلی به حساب می آمده است .شهر بسیار کوچک و دارای تنوع فرهنگی بوده و در عین حطال
گروههای فرهنگی بهرغم همبستگیهای درونی ،فاقد سرمایه اجتماعی الزم برای تشکیل یک
جامعه بزرگتر بودهاند .بهرغم ماهیت ایلی کرمانشاه در دوره پیش از مدرنیزاسیون ،این شطهر
بهدلیل وجود راه تجاری-زیارتیِ کرمانشاه -بغداد از اهمیت زیادی برخطوردار بطوده اسطت .بطا
شروع سلطنت قاجار ،هرجومرج ناشی از فقدان حکومت فراگیر در کرمانشاه رفع شد و توسعه
اقتصادی را در پی داشت .این مرحله ظرفیطت آن را داشطت کطه کرمانشطاه را از سطوداگری و
واسطهگری به مرحله صنعتیشدن برساند (حسامیان  1311و اُبِن  )1312معالوصف ،پطس از
آشوب های دوران مشروطه ،کشور و همچنین کرمانشاه در نطوعی هطرجومطرج اجتمطاعی فطرو
رفت؛ و از قضا ،چنانکه در تحلیلهای تاریخی فراوان آمده است ،این نابسطامانیهطا زمینطه را
برای روی کار آمدن رضاخانِ دارای سابقه نظامی و معتقد بطه دیسطپلین نظطامی در مطدیریت
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جامعه فراهم کرد و بدینترتیب مدرنیزاسیون آمرانه پهلویها آغاز شد.
سرآغاز عصر مدرنیزاسیون در ایران ،دو دههی ابتدایی سده حاضر بطود .اقطدامات رضاشطاه
غالباً در راستای توسعه شهرها بود .یکی از پیامدهای این اقدام ایجاد اشتغال بیشطتر در شطهر
کرمانشاه بود .برای نمونه ،از سال  1311تا  211 ،1321کارخانه ،بطا  31تطا  11هطزار کطارگر
تأسیس شد .کرمانشاه به بغداد ،تهران ،سنندج و پاوه با جطاده آسطفالته وصطل شطد .تأسطیس
پاالیشگاه نفت با استخدام افرادی از طوایف منطقه ،یکی از عوامل افزایش جمعیت شهر شطد،
زیرا دولت برای کارمندان و کارگران ماهر ،مَسکن تهیه کرد و به کطارگران سطاده وام و یارانطه
مسکن داد .مجتمع پاالیشگاه نمونه بارز ایطن اقطدامات اسطت؛ ایطن شطرکت ،همچنطین بطرای
تحصیل فرزندان کارکنان خود مدارسی تأسیس کطرد (کطالرکهطا .)11 :1111 ،عامطل دیگطر
اسکان اجباری عشایر بود که موجطب تحصطیل فرزنطدان آنهطا در کرمانشطاه و اسطکان عشطایر
بهدنبال آن شد .عامل سوم ،آغاز سربازگیری اجبطاری از سطال  1313بطود .ایطن قطانون از دو
طریق بر شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهر تأثیر گذاشطت .اول ،بطا تأسطیس سطربازخانههطای
متعددی که در توسعه فضای شهر نقش داشطتند و دوم ،بطا عطدم بازگشطت تعطداد زیطادی از
روستاییان جوانی که بهواسطه سربازی با فرهنگ شهری آشنا شده بودند و زندگی خود را در
شهر ادامه دادند .در این دوره ،این عوامل موجب رشد جمعیت شطهر و بطه در پطی آن تولیطد
حاشیهنشینی در شهر شدند؛ بنابراین ،رشد ابتدایی جمعیت کرمانشاه نه بهدلیل رشد موالیطد
و  ،...بلکه بهدلیل مهاجرت از اطراف و اکناف شهر بود.
افزایش جمعیت تأثیر خود بر حجم و اندازه کالبد شهر را نشان داد .دولت رضطاخان بطرای
دگرگونی شهر ایرانی ایدههای شهرسازی فرانسوی را اجرا کرد کطه در آن تطالش مطیشطد بطا
احداث خیابان بافتهای کهن را تخریب کنند« .قانون تعریض و توسعه معابر و خیابانها» در
سال  1312هجری-شمسی ،دسترسی به درون بافتهای کهطن را ممکطن سطاخت .در شطهر
خیابانهای صلیبگونه متعددی ساخته شد که با از هم گسطالندن شطهر ،سطازمان اجتمطاعی
محله را از بین بردند .یکی دیگر از اهداف این طراحی شهری تسهیل فضای تجطارت بطود .در
نتیجه ،خیابانهای دارای مغازههای لوکس ،ویتریندار و متحدالشکل سپه (مطدرس) کطاربری
تجاری پیدا کرد و بهعنوان فضایی مدرن در برابر بازار سنتی کرمانشاه قد علم کرد .بهعبارتی،
شهر با خواست گردش سرمایه و کاال هماهنگ شد .در این مغازهها کاالهای غربی ،بطهعنطوان
رقیب کاالها و تولیدات بومی ،به وفور در دسترس بود .بهتدریج بطازار سطنتی از رونطق افتطاد.
کمی بعدتر ،عبور و مرور اتومبیل و افزایش سریع حملونقل در ایطن خیابطان ،چهطره سطنتی
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شهر را بیش از پیش دگرگون ساخت (زهرهوندی1331 ،؛ سلطانی.)1311 ،
در سططالهططای  1321تططا  ،1332تغییططرات فضططایی و شهرنشططینی در کرمانشططاه همچططون
دوره های قبل کامالً متأثر از شرایط داخلی ایران بود .ویژگطی مهطم ایطن دوره شطروع جنطگ
جهانی دوم و سقوط دولت رضاخان و بهدنبال آن توقف فرایند مدرنیزاسطیون اسطت .در سطال
 ،1321بودجه دولت به  11میلیارد ریال ،یعنی  1/3میلیارد کمتر از بودجطه دو سطال پطیش،
کاهش یافت (حسامیان .)31 :1311 ،ضعف دولت مرکزی و رکود اقتصطادی ،عطالوه بطر کنطد
کردن روند مدرنیزاسیون و مشطکالتی کطه بطرای صطادرات کشطاورزی بطهوجطود آورد ،سطبب
فعالشدن شکافهای قومی در ایران شطد و جنطبشهطایی در کردسطتان و آذربایجطان بطه راه
افتاد .کرمانشاه نیز از این رخدادها در امان نماند و دچار بینظمطیهطای متعطددی شطد .ایطن
سالها بهعنوان سالهای قحطی یاد میشود .عالوه بر رکود اقتصادی داخلی ،تجارت خطارجی
نیز بهخاطر جنگ جهانی دوم دچار رکود شد .عوامل یاد شده سبب شد کطه رابططه سطازمان
یافته شهر و روستا دچار گسیختگی شود و مازاد اقتصادی روستا به شطهرها نرسطد .در اواخطر
این دوره تا قبل از کودتای  23مرداد  1332آرامش نسبی حاکم شد و با سر کارآمدن دولطت
مصدق ،برنامه عمرانطی اول ( )1321-33تطدوین شطد (مشطهدیزاده .)311 :1333 ،یکطی از
مؤلفه های مهم این برنامه اصالحات عمرانی و شهری بود و با اجرای آن ،باز هم بر جاذبههای
شهری افزوده شد و نطفههای مهاجرت روستا به شهر در همین سالها بسته شد.
دوره  1332تا  1333دوران شکوفایی شهرها و شهرنشینی بود .در  23مرداد سطال 1332
دولت مصدق با یک کودتای نظامی سقوط کطرد و پطس از آن شطرایط اجتمطاعی و اقتصطادی
ایران دگرگون شد .درآمد سرشار نفت موجب آغاز از سرگیری اصالحات اقتصادی -اجتمطاعی
شد .دولت ،باز هم روند مدرنیزاسطیون را حتطی شطتاب بیشطتر از سطر گرفطت و تطالش کطرد
زیرساخت های اقتصادی و دستگاه دیطوان سطاالری را گسطترش و سطرمایهگطذاری صطنعتی را
افزایش دهد و جهت پیشبرد این اهداف چنطد برنامطه عمرانطی هفطت سطاله را تعریطف کطرد.
مهمترین تفاوت این دوره با دوره قبل اتکای دولت بر درآمدهای سرشار نفتی بود.
در مجموع ،از سال  1332تا  ،1333کرمانشاه از طرحهای زیرساختی بهویطژه جطادههطای
بین استانی و درون استانی بهره برد ،اما در حطوزه صطنعت سطرمایهگطذاری چنطدانی صطورت
نگرفططت .رشططد انططدکی در ارتبططاط بططا صططنایع کشططاورزی صططورت گرفططت .عططالوه بططر کمبططود
سرمایهگذاریِ دولت در بخش صنعت ،سطرمایهگطذاری خصوصطی نیطز در ایطن بخطش بسطیار
محدود بود .معالوصف ،این فعالیتها و سرمایهگذاریها چند ویژگی اساسی داشت :نطامتوازن
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بود و بیشتر به خدمات شهری و کمتر به بخش صنعت و کشطاورزی توجطه داشطت .سیاسطت
دروازه باز ،بخش کشاورزی را که توان رقابت بطا رقبطای خطارجی را نداشطت ،تضطعیف کطرد و
بسیاری از صنعتگران باسابقه را بیکار کرد؛ می توان گفت شهر و روستا و حتی کل کشطور بطه
نوعی به بازار کاالهای غربی بدل شد.
این اقدامات سبب شد که شهر کرمانشاه از رونق و جاذبههای زیادی برخوردار شود،
روستا موقعیت تولیدی قبلی خود را از دست بدهد و چشم به تغییرات شهری بدوزد .شیوه
تولید قبلی روستا دچار رکود شد و ارتباط ارگانیکاش با شهر در معرض گسستن کامل بود.
از سوی دیگر ،بهخاطر گسترش امکانات بهداشتی ،جمعیت روستایی زیاد شد .افزایش
جمعیت روستا موجب بیشتر شدن نسبت افراد به مساحت زمین زیر کشت میشد .بسیاری
از روستاییان شیوه تولید روستایی و سنتی جدا شدند .زمینههای سرمایهگذاری در شهر
بیشتر و به تدریج به مرکز اصلی اشتغال نیروی کار دستمزدی تبدیل شد؛ و چون رابطه
کاالیی و بر مبنای پول بود ،دستمزد مشاغل شهری بیشتر بود ،از این رو بر مهاجرت
روستائیان به شهر افزوده میشد .در نتیجه از  1333تا  12311 ،1333نفر به جمعیت
کرمانشاه اضافه شد .جابهجایی جمعیتی مذکور دارای تأثیرات فضایی مهمی بود و توانست
در ریختشناسی شهر تغییرات گستردهای بهوجود آورد.
از سال  1333تا سال  1333تغییرات متعدد دیگری در رشد و توسعه شهر و شبکه
خیابان های آن ایجاد شد .این تحوالت ،قیمت مسکن و زمین را در نقاط مختلف دگرگون
کرد .ثروتمندان شهر مطلوبترین بخشهای فضا ،بخش جنوبی شهر (از میدان شهرداری
سابق به طرف فردوسی) را تصاحب کردند و با باال بردن قیمت امالک و مستغالت اجازه
ندادند که اقشار کمدرآمد در این محالت حضور یابند .قشرهای اجتماعی پایینتر به ناچار در
قسمتهای شمالی شهر نظیر رشیدی ،وکیلآقا ،برزهدماغ ،فیضآباد و اطراف میدان شاهپور
(آزادی) که قیمت ملک در آن ارزانتر و فاقد تأسیسات زیربنایی بود سکونت یافتند
(کالرکها .)33 ،بدین ترتیب شهر قدیم که زمانی محل زندگی اعیان و فقرا در کنار هم بود،
این بار از حضور ثروتمندان خالی و محل مناسبی برای تهیدستان شهری شد و شبکههای
اجتماعی بافتهای سنتی و نظام همسایگی از هم گسیخته شد.
از نظر فرهنگی ،با طرد فقرای شهری و مهاجران و سکونت آنها در نیمه شمالی که فاقد
امکانات و زیرساخت های شهری بود و تمرکز ثروتمندان و متموّلین در نیمه جنوبیِ دارای
بیشترین امکانات رفاهی و برخوردار از زیرساختهای شهری ،زمینههای شکلگیری تقابل
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(فقیر ،سنتی)( /ثروتمند ،مدرن) بهوجود آمد .منطقه جنوب شهر هر روز از امکانات و
تخصیص منابع بیشتری برخوردار میشد و قسمت شمال به منطقه فقرا مهاجران روستایی
تبدیل میشد (قلیپور .)1311 ،مجموع این شرایط فضای اجتماعی شهر را به سمتی برد که
چندان عادالنه نبود و نطفههای نابرابری و تراژدی حاشیهنشینی را در بطن خویش پرورش
داد.
اسکان غیررسمی ،بهعنوان پدیدهای اجتماعی ،از اواسط دهه  ،1331ظهور کرد .اصالحات
ارضی از سال  1331شروع و در طی سه مرحله در سال  1331به پایان رسید .تأثیرات این
پدیده به مرور زمان از طریق مهاجرت روستائیان به شهر در اواخر دهه  31بروز کرد .این
اصالحات دو پیامد مهم برای روستاییان داشت :نخست ،نیروی انسانی از شیوه تولید سنتی
رها شده و این موجب افزایش تعداد افراد جویای کار و در نتیجه نرخ بیکاری شد؛ دوم،
روابط سرمایهدارانه در روستا بسط پیدا کرد .اقتصاد پولی ،نظام سهمبری و نسقداری را از
بین برد و بهجای آن سیستم اجارهداری ،فروش نیروی کار و فروش محصول را جایگزین
ساخت و با این کار امکان خرید انواع کاالها ممکن و بازار مصرف رواج پیدا کرد (اعتماد،
1311؛ و جلیلی  .)1333به بیان دیگر ،سامان تولیدی سنتی از هم پاشید و البته ساختار
تولیدی دیگری جایگزین آن نشد .با از دست رفتن جاذبههای اقتصادی روستا ،بعضی از
اقشار روستایی نظیر خوشنشینان دلیلی برای ماندن در روستا نداشتند.
در کنار عدم جذابیت روستا ،دولت برنامطه عمرانطی چهطارم ( )1331-31را در شطهر آغطاز
کرده بود که از محل درآمدهای نفت اجرا میشد .از مشکالت عمده ططرح ،اخطتالف فطاحش
درآمد میان روستائیان و شهری ها بود .این بار کرمانشاه هم جطز ططرح جطامع قطرار گرفطت و
فعالیتهای خدماتی و عمرانی زیادی در این سالها انجطام گرفطت؛ امطا توزیطع امکانطات بطین
سالهای  1333-33ناعادالنه بود .بسیاری از سرمایهگذاریهطا در بخطش جنطوبی شطهر و یطا
دشت قره سو ،با فاصله زیاد از بخش شمالی شهر ،صورت گرفت و بخش شمالی به خاطر عدم
سرمایهگذاری و فعالیت عمرانی در دهه چهطل بطه حطال خطود رهطا شطد .در اواخطر دهطه 31
بسیاری از ادارات نظیر دانشگاه رازی ،اداره مسکن و شهرسازی ،بیمارستان  211تختخوابی و
چندین اداره دیگر به بهانه شلوغی به دشت قرهسو بهویطژه در شطهرک  1بهمطن ( 22بهمطن)
انتقال یافتند .چندین بانک نیز در این شهرک پا گرفتند (سطلطانی .)1311 ،بطهتطدریج ،ایطن
شهرک به یک مرکز در برابر بافت کهن قد علم کرد و قیمت امالک و مستغالت آن روزبطهروز
زیادتر شد.
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مهاجرت های ایطن دوره تطأثیر زیطادی بطر سطاختار جمعیتطی کرمانشطاه داشطت .جمعیطت
 131131نفریِ سال  1333به  211111نفر در  1333تغییر کرد؛ یعنی  112111نفطر (هطر
سال تقریباً ده هزار نفر) به جمعیت شهر اضافه شد و میزان رشد جمعیت برابر  3/1بود .ایطن
میزان بیانگر جابهجایی جمعیتی بسیار بزرگی در شهر بود که تأثیرات فضطایی گسطتردهای را
هم در شهر کرمانشاه ایجاد کرد .طبق طرح جامع (مشاور مرجان ،)1332 ،در طول سالهای
 1333تا  1333افزایش جمعیت سبب شکل گیری سه نوع پویش شهری شد :رشطد طبیعطی
شهر ،شهرکسازی و حاشیهنشینی.
شهرکهای کرمانشاه مبتنی بر طرح جامع  1332و در محدوده شهر سطاخته شطدند؛ امطا
مهاجرت روزافزون روستائیان اطراف کرمانشاه سبب شد بسیاری از افطراد بطه ططرق مختلطف
(تصرف عدوانی ،تصرف خزنده و باز تقسیم زمین) به تولید فضا در خارج از محطدوده قطانونی
بپردازند؛ آنها زمین هایی را برای سکونت اختیار کردند که جزو امالک وقفطی و منطابع ملطی
بودند .از آن جا که هدف برنامه پطنجم در تهیطه مسطکن بطرای مطردم پیشطگیری از مهطاجرت
بیرویه به تهران بود ،بیتوجه به اشتغال و تولید دست به ساختن شهرکهای متفطاوت زد .از
این جمله ،شهرکهای  22بهمن ( 1بهمن) ،آبادانی و مسطکن و آناهیتطا بودنطد کطه در ططرح
جامع کشور در شهر کرمانشاه قرار گرفتند .جمعیطت شطهر در سطال  231111 ،1331بطود و
یک درصد آن ( 2333نفر) شامل  332خانوار در محالت جعفرآباد ،شاطرآباد ،راسته توپخانه،
دولت آباد و ده مجنون (چمن زینالعابدین فعلی) حاشیهنشین بودند؛ امطا حاشطیهنشطینان بطه
سرعت در حال رشد بودند .در سال  1332سطح مناطق حاشیهای  33هکتار و جمعیت آنان
 21111نفر بودند (مشاور مرجان1332 ،؛ در قلیپور.)112 :1311 ،
بنابراین میتوان گفت ،وضعیت تهیدستان دهه  31و  ،31پیامد برنامطهریطزیهطای نطابرابر
ناشی از مدرنیزاسیون حکومت پهلوی بود و خودشطان هطم اغلطب اصطالت روسطتایی داشطتند
(احسن و نیرومند .)21 :1332 ،تأثیر عامل اقتصطادی در حاشطیهنشطینی کرمانشطاه مشطهود
است؛ کرمانشاه ،ظرفیت اقتصادی جذب این نیروهطای انسطانی را نداشطت (قلطیپطور:1311 ،
 .)113در نتیجه ،حاشیهنشینان فاقد امتیاز ،راههای مختلفی را برای برخطورداری از امکانطات
(آب ،برق ،سیستم فاضالب ،مدرسه و مراکز بهداشتی) در پیش گرفتند .تصطرف عطدوانی کطه
با مقاومت شهرداری و نیروهای نظطامی روبطهرو شطد ،سطرانجام در  21شطهریور  1331بطرای
نخستین بار رسماً قانونی اعالم شد (بیات به نقل از قلیپور.)113 :1311 ،
این حاشیهنشینیِ ناگزیر ،طرد فرهنگی در زبان و سبک زندگی را نیز در پی داشطت .آداب
معاشرت ،شیوه رفتار ،آداب و رسوم سکنه شهر قدیم نسبت به حاشطیهنشطینان برتطر دانسطته
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شد .زبان فرودستان سورانی (مردم کرمانشاه به اشتباه به آن جافی میگویند) و لکطی و زبطان
معیار زبان کرمانشاهی بود .بدین قرار «ما» در برابر «دیگران» قرار گرفتنطد .حاشطیهنشطینان
اصرار داشتند که خود را کرمانشاهی جلوه دهند ،اما مرکزنشینان نمیپذیرفت و این اصطرار و
انکار موجب تحقیر و خودکم بینی آنها شد .سکنه قدیمی شطهر مهمانطان جدیطد را بطهعنطوان
همشهری نمیپذیرفتند .آنها را باعث و بانی نابسامانی شهر خویش میدانستند .فرودسطتان از
موقعیت و جایگاه خویش آگاه شدند و بهعنوان یک قشطر اجتمطاعی در برابطر سطکنه قطدیمی
متحد شدند؛ وخیمترین شکل طرد در میان مهاجرین روستایی بود .آنها بهطور همزمطان در
سه بعد اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی طرد شدند (قلیپور.)113-1 :1311 ،
توسعه چشمگیر و نامتوازن شهر کرمانشاه طی این چند دههی گذشطته و رشطد نابسطامان
جمعیتی موجب تشدید و تسریع روند شکلگیری بافتهای حاشیهای که امطروز در دل شطهر
جای گرفتهاند ،شده است؛ پس از انقالب اسالمی نیز این روند متوقف نشد و بر ابعاد و عمطق
آن افزوده شده است.
در سال  ،1331از کل جمعیت ( 231111نفر) کمی بیش از یک درصد آن حاشیهنشین
بودند؛ اما جمعیت حاشیهنشینان به سرعت در حال رشد بود .در سال  1332سطح مناطق
حاشیهای  33هکتار و جمعیت آن  21111نفر بود (مشاور مرجان) .در  1311محدودهای
قانونی برای شهر تعیین شد ،اما باز هم در سالهای  1331-13بهدلیل جنگ و مهاجرت
آوارگان جنگی گسترش آن شدت یافت .در فاصله  1313-13بهدلیل تعیین محدوده شهر و
فروش تراکم و بازگشت مهاجرین جنگی روند توسعه افقی کُند اما مناطق متراکمتر شدند.
در دهه  ، 1331در طرح تجدیدنظر محدوده قانون شهر ،محدوده قانونی همان چیزی تعیین
شد که در سال  1311تأیید شده و تغییر چندانی نکرد (عالیپور.)33 :1331 ،
امروز براساس مطالعات قبلی ،بیش از  31بافت مسألهدار ،یعنی مناطقی که اسطتانداردهای
شهرسازی و شهرنشینی بسیار کم در آنها قابل رؤیت است ،در شهر کرمانشاه وجطود دارد .در
این بافتهای مسئلهدار انواع مسائل عینی و ذهنی با کمیطت و کیفیطت بطاال و نگطرانکننطده
وجود دارند؛ اما شاید سه عنصر فقدان امکانات کالبطدی ،فقطر اقتصطادی و فرهنگطی و تطراکم
جمعیتی باال ،مهمترین مشکالت عینی باشند که از منظر تاریخی ،بعد از پیدایش همطدیگر را
تقویت کرده و میکنند .فرایندها و ساختارهای جمعیتی (مثطل جطوانی جمعیطت و مهطاجرت
درونی و بیرونی شهر) به همراه فقدان برنامهریزی جامع و نیز پدیدههای ناخواسطتهای چطون
جنگ با عراق و  ...در نهایت به فقر و حاشیهنشطینی منجطر شطده و همطین دو مقولطه دوبطاره
ساختارها و فرایندهای جمعیتی را متأثر کردهاند و این دور باطل کماکان ادامه دارد .بهعالوه،
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در کنار این منظومه ،باید سایر مسائل اجتماعی ناشی از آن را هم دیطد کطه ابعطاد فرهنگطی،
اخالقی و اقتصادی بلندمدت و کوتاهمدت دارد .این وضعیت چنان گسترده و عمیق است کطه
حتی با قطعیت نمیتوان ادعا کرد که آیا مناطق مسألهدار مالک و ویژگی بارز و اصطلی شطهر
هستند یا بافتهای متعارف و استاندارد با طبقه متوسط و باالی جامعه .چنانکه حتی از نگاه
بیرونی ،یعنی از نگاه ناظر غیرساکن ،ویژگی های فرهنگی و اجتماعی جنوب شهریها (فقرا و
حاشیهنشینان) در توصیف اجتماعی این شهر دست باال دارد.
طبق مطالعات قبلی 31 ،بافت مسألهدار در شهر کرمانشاه شناسایی شده است (جهاد
دانشگاهی .)1332 ،و  13مورد از آنها بهعنوان مناطق اسکان غیررسمی معرفی شدهاند .این
 13منطقه عبارتند از کولیآباد ،شاطرآباد ،دولتآباد ،جعفرآباد ،صادقیه (کچلآباد) ،چقاگالن،
چقاکبود ،باغ ابریشم ،حکمتآباد ،آناهیتا ،نوکان ،درهدراز ،چمن زینالعابدین .طبق جدول ،1
مساحت این  13محله تقریباً  1113هکتار است که در مقایسه با مساحت کل شهر کرمانشاه
( 1313/1هکتار) در حدود یک هشتم است و اگر  23بافت دیگر را اضافه کنیم ،بسیار بیشتر
خواهد شد .همچنین مقایسه این آمار (سال  )1311با یک دهه قبل نشان از رشد مساحت
این مناطق دارد.
جدول  :2فهرست ،موقعیت و مساحت  13سکونتگاه غیررسمی ()1391
ردیف

اسم

موقعیت

قدمت

نوع بافت

مقیاس

مساحت (هکتار)

1

آناهیتا

شمال غرب

+1331

نیمهشهری

ناحیه

33/33

2

باغ ابریشم

شمال غرب

-1331

روستا

محله

33/23

3

حکمتآباد

شمال-مرکزی

-1331

روستا

محله

31

3

چقاکبود

شمال-مرکزی

-1331

روستا

محله

22/3

3

نوکان

شمال شرق

+1331

روستا

ناحیه

11/31

1

جعفرآباد

شرق

+1331

روستا

محله

121

1

چقاگالن

شرق

-1331

روستا

محله

13/32

3

شاطرآباد

شرق-مرکزی

+1331

نیمهشهری

ناحیه

121/3

1

صادقیه

جنوب

+1311

نیمهشهری

محله

11/3

11

کولیآباد

غرب

+1331

نیمهروستایی

ناحیه

11/33

11

چمنزینالعابدین

غرب

+1311

روستایی

محله

21/31

12

دولتآباد

غرب

+1331

نیمهشهری

ناحیه

112/11

13

درهدراز

غرب

+1331

روستا

محله

12/33

جمع
منبع( :اطلس محالت حاشیهنشین شهر کرمانشاه ،سازمان بهزیستی ،1311 ،به نقل از کرمی )11 :1312

1113
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در مقام نتیجهگیری از این بخش تاریخی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 از نظر وسعت در طول  3دهه ( 1331تا  )1311بر وسعت محالت حاشیهنشین افزودهشده است .در سال  1332سطح مناطق حاشیهای  33هکتار و در سال  1311به 1111
هکتار رسیده است .بیشترین مساحت از آنِ شاطرآباد  ،131دولتآباد  113و کولیآباد 11
هکتار بوده و کمترین مساحت به درهدراز  ،13صادقیه  13و چقاگالن  22هکتار تعلق
داشته است.
 از نظر کالبدی و امکانات (آب ،برق ،گاز و )...در یک دهه اخیر ،بهسازی صورت گرفتهاست .در این مدت بهویژه از نظر بهسازی معابر تغییرات خوبی صورت گرفته است .با این
حال این تغییرات سطحی است و در آینده احتماالً نیازمند برنامهریزی جامع و بنیادی
است .در مجموع این مناطق را میتوان از لحاظ وضعیت کالبدی به سه دسته تقسیم کرد:
سطح (1وضعیت نامناسب) :دولتآباد ،آناهیتا؛ سطح ( 2وضعیت نگرانکننده) :شامل
شاطرآباد باغ ابریشم ،حکمتآباد ،چقاگالن؛ سطح ( 3وضعیت بحرانی) :شامل چقاکبود،
نوکان ،درهدراز ،جعفرآباد ،کولیآباد ،چمن و صادقیه.

نقشه  :1سکونتگاه مسألهدار در شهر کرمانشاه
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 از نظر فرهنگی ،تغییری در ترکیب زبانی ،قومی و مذهبی بافتها صورت نگرفته و حتیموارد پیشین متراکمتر و باثباتتر شدهاند .بهطور منطقی میتوان گفت که ساختار و
وضعیت اجتماعی نیز پیچیدهتر و بغرنجتر شده است .آمار و اطالعاتی که درباره برخی
آسیبهای اجتماعی در این مناطق هست ،ازجمله نتایج این تغییر در میزان تراکم و
پیچیدگی است.
 از منظر جمعیتشناختی ،در فاصله  3سال ( )1333-11شمار جمعیت مناطق آناهیتا ،باغابریشم ،نوکان ،صادقیه و درهدراز افزایش یافته و جمعیت  3محله دیگر کاهش یافته است.
بیشترین افزایش جمعیت در باغ ابریشم ( 2331نفر) و بیشترین کاهش جمعیت در
جعفرآباد ( )1112اتفاق افتاده است .در این زمینه میتوان به ویژگی مشترک سه منطقه
درهدراز ،صادقیه و نوکان اشاره کرد که همه روستاهایی بودهاند که به شهر ملحق شدهاند؛
به عبارت دیگر مناطق نزدیکتر به شهر عموماً کاهش جمعیت داشتهاند و میتوان آن را
به مهاجرت و ویژگیها و محدودیتهای توپوگرافیک نسبت داد (که در بند زیر تشریح
شده است) .از نظر تعداد خانوارها در این پنج سال تعداد  2133خانوار به خانوارهای این
مناطق اضافه شده است.
 جمعیت مناطق حاشیهنشین  13گانه در  233223 ،1333نفر بوده و در  1311به 223112نفر رسیده است .در باب کاهش جمعیت در فاصله  33تا  ،11با توجه به اینکه
تعداد خانوارها هم اضافه شده اما جمعیت افزایش نیافته است ،میتوان به عواملی مانند
کاهش رشد جمعیت ،کاهش مهاجرت از شهرها و روستاهای اطراف به این محالت ،و
مهمتر از همه افزایش میزان مهاجرفرستی این محالت به سایر محالت نسبتاً برخوردار
اشاره کرد .در این محالت بهویژه محالتی که کامالً داخل شهر هستند و لبههای آنها
محدودیت طبیعی (کوه ،رودخانه) یا مصنوعی (جاده و بلوار) دارد (مانند مناطق
حکمتآباد ،چقاکبود ،چقاگالن ،چمن ،دولتآباد ،جعفرآباد ،شاطرآباد و کولیآباد) ،امکان
توسعه افقی وجود نداشته و همزمان قوانین شهرداری و شرایط محله نیز اجازه توسعه
عمودی را به آنها نداده است .در این شرایط خانوارهایی که سرمایههای اقتصادی،
فرهنگی یا اجتماعی آنها افزایش پیدا کرده است ،به محالت همجوار ،اما برخوردارتر
مهاجرت کردهاند .یادآوری میشود که یکی از چالشهای استان کرمانشاه کاهش سهم
جمعیتی آن از کل جمعیت کشور است که ناشی از مهاجرفرستی استان است .در فاصله
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سال  33تا  11جمعیت کرمانشاه از  131313به  1331313رسیده است که بیانگر تنها
 11331نفر افزایش است .بهعالوه ،در تمامی مناطق میانگین بُعد خانوار در سال 1311
نسبت به  1333کاهش یافته است که دلیل اصلی آن کاهش باروری در دو دههی اخیر
بوده است.
جدول  :3تحوالت جمعیتی در مناطق  13گانه ()1385-1391
جمعیت

بعد خانوار

خانوار

ردیف

منطقه

1

آناهیتا

11111

2

باغ ابریشم

11211

13131

3

حکمتآباد

11313

11231

3

چقاکبود

3131

3331

3

نوکان

11311

13131

1

چقاگالن

3113

3113

1

شاطرآباد

31331

33133

11113

3

جعفرآباد

32333

33131

12112

11112

1

صادقیه

3113

3311

1111

1211

11

چمن زینالعابدین

3211

3313

11

کولیآباد

33133

31111

12

دولتآباد

31331

32133

13

درهدراز

1321

1311

1312

233223

223112

33313

جمع

1385

1391

1385

1391

1385

1391

11113

2313

2131

3/13

3/11

2121

3333

3/31

3

2113

2111

3/11

3//32

1333

1323

3/12

3/13

2313

3331

3/13

3/3

1311

1113

3

3/33

1313

3/31

3/33

3/33

3/32

3/31

3/21

1211

1111

3/32

3/33

11331

11113

3/13

3/3

3213

3233

3/33

3/11

2113

3/3

3/1

11113

3/13

3/13

منبع :دادههای سرشماری  1333و  ،1311استانداری کرمانشاه

 -4تحلیل جمعیتشناختی
دالیل اصلی سکونت غیررسمی در دو دهه  31و  31در بخش تحلیل تاریخی ارائه شد که
مهم ترین آنها رشد جمعیت ،توسعه نامتوازن شهر و روستا و مهاجرت روستائیها به شهر به
همراه فرایند تفکیک اجتماعی در شهر و افزایش نابرابری اجتماعی بود .امّا پس از سال
 1313رشد جمعیتی شهر حتی از متوسط کشور نیز کمتر بوده است .در دهه  11و 11
عامل سکونت غیررسمی ،رشد جمعیتی مهاجرت روستایی– عشایری مخصوصاً پس از جنگ
 .1این دو عدد جمعیت مربوط به  11محله است که اساس آمارگیری سال  1333بوده است .در آمارگیری  1311سه روستای نوکطان،
دره دراز و کرناچی به آمار شهر کرمانشاه اضافه شده است .با احتساب این سه محله جمعیت کرمانشطاه در سطال  1311برابطر اسطت بطا
333313؛ و در سال  312333 ،1333نفر؛ یعنی جمعیت کرمانشاه  13112نفر افزایش یافته است.
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تحمیلی بوده است و مهاجرت آوارگان جنگی منطقه غرب را به کرمانشاه بیش از پیش کرده
بود .بهویژه می توانیم به سیل مهاجرت شهرهای مرزی چون قصرشیرین و نفتشهر به
شهرک آناهیتا اشاره کرد.
بهطورکلی ،درصد جمعیت کمتر از  13ساله در مناطق اسکان غیررسمی بیش از مناطق
مرکزی و مرفه (همچون کسری و  22بهمن) است .این امر بیانگر تفاوت باروری این دو گروه
و همچنین ساختار پیرتر جمعیت در مناطق مرفه است .در حقیقت میتوان گفت که این
بافتهای غیررسمی ناخواسته در جهت سیاستهای جمعیتی متأخر هستند که هدف اصلی
آن افزایش جمعیت است .در هر صورت ،حال که چنین جمعیت جوانی وجود دارد و این
جمعیت هنو ز پشتش از رفاه طبقه متوسط باد نخورده و میل و توان کارکردن و اشتغال
دارد ،میتوان به آن به مثابه ظرفیت و فرصت نگاه کرد.
شاخص میزان موالید در این مناطق (جعفرآباد و چقاگالن با  11/3در هزار و چمن
زینالعابدین با  11/3در هزار بیشترین ،آناهیتا با  11/3در هزار و چقاکبود با  11/1در هزار
کمترین میزان خام موالید) از میزان خام موالید مناطق کسری و  22بهمن بیشتر بوده است.
تفاوت میزان موالید بیش از اینکه پیامد تفاوت واقعی باروری باشد ،ناشی از تفاوت نسلی
باروری است؛ بدین معنا که جمعیت ساکن در کسری و  22بهمن ،بیشتر آنهایی هستند که
دوران فرزندآوری را گذراندهاند و در دهه  31و  11زندگی هستند؛ اما جمعیت مناطق
حاشیهنشین جوانتر و بیشتر در سنین تشکیل خانواده و فرزندآوری هستند بنابراین تعداد
موالید مناطق کسری و  22بهمن نسبت به مناطق حاشیهنشین کمتر است .این امر به ما
گوشزد میکند که سیاست افزایشی جمعیت را باید با احتیاط و بهصورت هدفمند اجرا کرد؛
در غیر این صورت ممکن است در نهایت به افزایش جمعیت قشرهای پایین جامعه بیانجامد
که اصوالٌ فینفسه نمیتواند نافع به حال فرایند توسعه پایدار باشد.
در راستای جوانی جمعیت در مناطق اسکان غیررسمی ،درصد جمعیت فعال این مناطق
بیشتر از مناطق مرفه (مانند کسری و  22بهمن) است .ضروری است که برای این جمعیت
فعال زمینه اشتغال قانونی فراهم آید؛ به احتمال زیاد این گروه چندان هم در پی شغلهای
با درآمد و اعتبار باال نیستند و بهراحتی میتوان در شغلهای ساده و بینیاز از مهارت و
تحصیالت باال آنها را به کار گمارد .طبیعی است که بیکارماندن جمعیت فعال ،مایل و نیازمند
بهکار و اشتغال پیامدهای زیان بارتری دارد تا جمعیت فعالی که به هر صورت میل یا نیاز به
کار درآمدزا ندارد.
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در تمام سکونتگاههای غیررسمی ،درصد باسوادی مردان بیش از زنان است و این تفاوت
تقریباً ده درصد است؛ اما در مناطق کسری و  22بهمن تفاوت درصد باسوادی زنان و مردان
کمتر است .با توجه به اهمیت باالی نقش زنان در تربیت و آموزش نسلهای آینده ،ضروری
است که در مناطق نابرخوردار برنامههای ویژهای برای آموزش دختران و حتی زنان فراهم
شود.
مناطق جعفرآباد ،چقاکبود ،دولتآباد ،آناهیتا ،چمن زینالعابدین و شهرک صادقیه
کمترین جمعیت دارای همسر و مناطق شاطر آباد ،باغ ابریشم ،چقاگالن و حکمتآباد درصد
جمعیت دارای همسر آنها بیشتر بوده است .مقایسه مناطق حاشیهنشین با مناطق کسری و
 22بهمن نشان میدهد که درصد جمعیت دارای همسر در مناطق کسری و  22بهمن
بیشتر بوده است که شاید به دلیل وضعیت اقتصادی بهتر و ازدواج جوانان در این مناطق
باشد .ایجاد اشتغال یکی از منطقیترین و کاراترین راههای افزایش میل به تشکیل خانواده
است که در این مناطق نسبت آن بسیار پایین است .آسیبهای اخالقی و اجتماعی برخی از
این مناطق (مانند تنفروشی و  )...پیامدهای این وضعیتاند.
از نظر مهاجرپذیری در کل شهر مهاجرت وجود دارد ،ولی سهم دولتآباد ( 311در هطزار)
و شاطرآباد ( 313در هزار) بسیار باالست و در مناطقی مانند آناهیتا و باغ ابریشطم بطین 111
تا  131در هزار و بقیه مناطق مانند چمن زیطن العابطدین ،جعفرآبطاد و چقطاکبود نیطز میطزان
مهاجرپذیری کمتر (حطدود  111در هطزار) بطوده اسطت .مهاجرپطذیری  22بهمطن و کسطری
بهترتیب  132و  131در هزار بوده است؛ بنابراین میتوان گفت کطه در سطالهطای آینطده بطا
توجه به مهاجرپذیری زیاد و مهاجرفرستی انطدک دولطت آبطاد و شطاطرآباد ،احتمطال افطزایش
جمعیت همچنان باالست .همچنین باید این نکته را در نظر داشت که بطین مهاجرپطذیری در
مناطق محروم و مناطق مرفه تفاوتی کیفی نیز وجود دارد؛ مهاجران از روستا بطه شطهر یطا از
مناطق مسألهدارتر عموماً به مناطقی ماننطد دولطتآبطاد و شطاطرآبطاد مطیرونطد ،درحطالیکطه
مهاجران به مناطقی مانند  22بهمن و کسطری عمطدتاً گطروه هطایی هسطتند کطه از موقعیطت
اجتماعی و اقتصادی مناسب برخوردارند و با ورود به ایطن منطاطق سطرمایههطای اقتصطادی و
اجتماعی خود را نیز بههمراه میآورند.
دلیل عمده مهاجرت عوامل اقتصادی بطوده اسطت؛ بطا ایطن حطال متغیرهطای اجتمطاعی و
فرهنگی نیز در روند مهاجرتها تأثیرگذار بودهاند .برای مثال بیشطتر مهطاجرتهطا بطهصطورت
خانوادگی صورت گرفته است .مهاجران معمطوالً در مقصطد خویشطاوندانی داشطتهانطد؛ آنهطا از
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لحاظ زبانی و مذهبی به محله همسان با خود مهطاجرت کطردهانطد؛ مهطاجران بطه دولطتآبطاد
عمدتاً از غرب کرمانشاه ،سنی و سورانی ،مهاجران به جعفرآباد عمدتاً از جنوب شطرقی دورود
و فرامان ،لک و شیعه ،مهاجران به کولیآباد عمدتاً از جنطوب و اهطل حطق هسطتند؛ بنطابراین
تصور میرود که در آینده ،این اجتماعهای مهاجر با توجه بطه ویژگطیهطای جمعیتطی تعطادل
نیروهای اجتماعی در شهر را بهگونهای متفاوت از امروز رقم بزنند.
محالت اسکان غیررسمی عمدتاً در زمینه وقوع جرم ،دستکم از نظر آماری ،بر خالف
تصور افکار عمومی ،وضع چندان نامساعدی ندارند .هر چند ،این موضوع از نظر جرمهای
مربوط به مواد مخدر برعکس است .در واقع در زمینه مواد مخدر ،چه از لحاظ مجرمان و چه
خود جرم ،مناطق اسکان غیررسمی (بهویژه جعفرآباد ،مسکن ،باغ ابریشم ،چمن و مسیر نفت
(کولیآباد) ،کیانشهر ،آریاشهر و نیز اخیراً مرکز شهر) در صدر قرار دارند .در موارد غیر از مواد
مخدر ،تصور میزان امنیت زندگی در این محالت برای ساکنان آنها با آنچه ساکنان محالت
دیگر ،ازجمله محالت برخوردارتر و مرفهتر درباره آنها در سر دارند متفاوت است؛ ارزیابی
ساکنان از امنیت عموماً باالتر است.
 -5نتیجهگیری
پدیده اسکان غیررسمی در کرمانشاه حاصل دستکم شش دهه دستکاری آگاهانه زیستگاه
انسانی از سوی مسؤوالن و نیز رخدادها و فعالیتهای ناخواسته و تحمیلی انسانی و طبیعی
است .این وضعیت دو پیامد مهم دارد :نخست ،همه افراد در مقام اعضای عادی جامعه و
اعضای دارای مسؤولیت رسمی در قبال حل مشکالت ناشی از وجود چنین فضاهایی مسؤول
هستند .نباید تصور کرد که پرداختن به مسأله این بافتها همواره و تماماً بر عهده یک نهاد
یا سازمان است؛ بنابراین همه نهادهای مرتبط باید همکاری داشته باشند .دوم ،حل مشکالت
پدیدهای با این قدمت نیازمند زمانی دست کم برابر با مدتی است که وضعیت را بدینجا
رسانده است؛ بنابراین دست یازیدن به اقدامات تهاجمی و ناگهانی مانند تخریب بافتها
بهویژه در شرایط شهر کرمانشاه غیرمنطقی و بیفایده به نظر میرسد.
سکونتگاه های غیررسمی دارای شیوه زیست ،سبک زندگی و مناسبات اجتماعی و
سیاسی خاص خود هستند؛ بنابراین بهتر است این ویژگیهای را به مثابه نوعی شیوه بقا،
تالشی برای زنده ماندن در کالنشهرها نگریست و نه بهمثابه ویروس زندگی سعادتمند
شهرنشینان مرفه .نحوه تعامل سایر شهروندان و مسئوالن با این فرهنگها باید مبتنی بر
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پذیرش اخالقی آنها و نه تخاصم و تحقیر باشد .هر چند این امر سخت و عمالً دشوار است،
اما سنگربندی فقیر و غنی در نهایت به نفع کلیت شهر نیست؛ ضمن اینکه باعث ایجاد
اشکالی از عقدههای روانی می شود که در آینده نه چندان دور انسجام و همبستگی جامعه را
با خطر مواجه میکند .بهویژه مسؤوالن و برنامهریزان شهری باید نظارت و رسیدگی
همیشگی بر این محالت را مضاعف کنند .باید قدرشناس آنها باشند و در فاصله نیازشان به
مشارکت اجتماعی و سیاسی نیز به امور آنها رسیدگی کنند و نه فقط در هنگام انتخابات.
با توجه به آنچه بررسی شد میتوان مواردی را بهعنوان پیشنهاد ویژه این مطالعه
فهرست کرد:
عمرانی و اقتصادی :افزایش دخالتهای کالبدی در سطح محله برای ارتقطای کمطی کیفطی
محیط؛ ایجاد خدمات و کاربریهای سبز ،مراکز اصلی و فرعی در سطح محله ،ایجطاد تنطوع و
جذابیت در محیط؛ ارتقای خدمات شهری (آب ،برق ،گاز و فاضالب)؛ توانمندسطازی محطالت
سکونت غیررسمی و تالش برای کاستن از نابرابری.
اجتماعی و فرهنگی :دوری جستن از نگاه تحقیرآمیز و فرادستانه محققان و برنامهریزان در
پژوهش و برنامهریزی؛ فراهم کردن امکاناتی برای آگاهیبخشطی و بازنمطایی ایطن محطالت در
رسانه های رسمی بهمنظور ایجاد حس تعلق اجتماعی به بدنطه اصطلی شطهر؛ اططالع رسطانی و
آگاهیبخشی در زمینههای مورد نیاز (مانند نزاع و درگیری و اعتیطاد) و نقطد کطردن فرهنطگ
بومی فقدان مدارا و تمایل آنی به درگیری فیزیکی؛ تالش برای افزایش انگیزهی ساکنان برای
تداوم سکونت و تقویت وجوه بالقوهی سرمایهی اجتماعی در سطح محلطه بطرای برنامطهریطزی
مطلوب و بهرهمندی از ظرفیتهای سرمایهی اجتماعی در محالت؛ ایجاد ارتبطاط بیشطتر بطین
مردم و نهادهای مداخلهگر از طریق ایجاد گروههطای رابطط ویطژه هطر منطقطه (ماننطد روابطط
مشورتی با شورایاریهای محله) و حمایت از نهادهای موجطود؛ افطزایش امکانطات آموزشطی و
ترغیب به سوادآموزی بهویژه برای دختران.
پژوهشی و سیاستی :بازاندیشی در سیاستهای گذشته بهویطژه در مطوارد عمطدتاً نطاموفق؛
کمک گرفتن از افراد تحصیلکرده یا مطلع ساکن در سکونتگاههای غیررسطمی بطرای انجطام
پژوهشهای میدانی و مشارکت دادن آنها در کارگروهها؛ در نظر گرفتن مؤلفههای غیرکالبدی
مانند ساختار اجتماعی ،تعامالت و مشارکتکنندگان در طرحها و برنامههطا؛ انجطام تحقیقطات
دقیق ،جدی و گسترده درباره این بافت ها ،تقویطت و اصطالح بانطک هطای اطالعطاتی و سطامانه
جمع آوری اطالعات از این بافت ها و بهروزکردن آنها؛ همکطاری نزدیطک همطه سطازمان هطای
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مربوطه با گروه های تحقیقاتی؛ ارائه یافته هطا بطه سطازمان هطایی ماننطد شطهرداری و تقاضطای
مداخله دادن آنها در تصمیم گیری های مربوط به مجوز ساختوساز و تراکم و  ...بطهویطژه در
بافتهای مسألهدار؛ اختصاص دبیرخانه یا اتاق دائمی برای سکونتگاههای غیررسمی در یکی
از ارگانهای مرتبط (مثل استانداری ،فرمانداری ،شهرداری و .)...
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