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 چکیده

در بیشاتر  و داری جهاانیسرمایهنظام سازوکارهای درپی گسترش شهری معاصر فقر و نابرابری  گیری و گسترششکل

را درپی داشته شهرها ابعاد اقتصاد و کالبد ی رسمی و غیررسمی در گیری دوگانهشکل در ایران، 0داری دولتیسرمایه شکل

در ایا   ای جااری اسات.به ویژه در ابعاد فضایی شهر مباحث پردامناهیند غیررسمی شدن آدر تفسیر و تشریح فر. است

 فضا شامل فضایی وجه سه بر مبتنی لوفور هانری فضای تولید نظریه بهتوجه باو  یلی انتقادیتحل روش تمرکز بربا  نوشتار

 فضای مکملعنوان به شهری 9غیررسمی زیست در فضا بازتولید و تولید نظام فضای زیسته، و بازنمایی فضا، عمل فضایی

از ساه رسامی منازعه بر تولید فضاای غیرکوشش و  نتیجه پرسش بنیادی  نوشتار ای  است که .شده استیبررس رسمی

و  اسات نشاان دادهدر شاهر خود را چگونه  زیستهفضای و  عمل فضایی )دریافته(، بازنمایی فضا )پنداشته(وجه فضایی 

و یکای از شاهرهای  کردساتان اساتان مرکز سنندج، در کوشش برای پاسخ به ای  پرسش، شهر ؛چگونه درک شده است

 سه گاروهدهد که می نشان پژوهش از حاصل نتایجاست. رارگرفته ق وتحلیلیهتجزمورد  دارای فضای غیررسمی گسترده،

 هاایی دیدگاههرگروه برپایه .دنداردرک و برداشتی متفاوت از شرایط زیست غیررسمی  مردم و علمیدولتی و  سالارف 

هاا ساکونتگاه دانستند و ای  در صورتی است که ساکنان ای های میتر و ورای دیگر گروهخود؛ تفکرات خود را شایسته

نگارش و اقادامات ساه تفاوت  دانند.تر میور از ای  مناطق دانسته و دیدگاه خود را برای ساماندهی مطلوبخود را بهره

 گارفت  نظر در لزوم و هاای  گروه میان عمیق شکاف ی ساکنان نشان ازی زیستهسالاران دولتی و علمی با تجربهگروه ف 

 .است کرده ایجاد را پیشی  هایدهه به نسبت نتقادی و یکتا از فضاا دیدی با بدیل راهکارهایی

 .شهر سنندج غیررسمی،زیستی شهری، های خودانگیختهتولید فضا، سکونتگاه :هاکلیدواژه

                                                           
سالارانه تا تجربه نشینی از دیدگاه ف نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول با عنوان تحلیل انتقادی گفتمان حاشیهای  مقاله برگرفته از پایان . 1

 باشد. که با راهنمایی نویسنده دوم و مشاور نویسنده سوم میاست  "ی شهر سنندجهای خودانگیختهنمونه موردی سکونتگاه"نان زیسته ساک
2. State – Capitalist 

ی ریِ همهکه دولت به مالک انحصاسلامت عبور کند. زمانیتواند از آزمون تحلیل اقتصادیِ جدّی بهندرت میبه« داریِ دولتیسرمایه»مفهوم 

دارد، داری ازطریق نابودیِ سازوکاری که خونِ چنی  نظامی را در گردش نگه میشود، عملکرد یک اقتصاد سرمایهابزارهای تولید بدل می

   (.Hilferding,2010) شودناممک  می

3. Informality 
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 مقدمه. 1

 طرح مسئله 1.1

 ،یارانا ازجمله توسعهدرحالامروزه در کشورهای 

-آمارها نشان مایشهری شده است.  فقر بیش از پیش

درصااد از 1/90در حاادود  0610دهااد کااه در سااال 

در  توساااعهدرحالکشاااورهای شاااهری  جمعیااات

کنناد شاهری زنادگی مای فقیرنشای هاای سکونتگاه

، 0610، 1برنامااه اسااکان بشاار سااازمان ملاال متحااد)

 یهااادادهاگرچااه در ایااران در ایاا  زمینااه (؛ 101ص.

روشنی در دست نیست اما برخی برآوردهاا جمعیات 

درصد جمعیت شهری کشور یعنای  96 تادچار فقر را 

، 1931 مهاری،) انددانستهمیلیون نفر جمعیت  13بالای 

 (19ص.

شااکل سااکونت غیررساامی و در بیشااتر کااه  

ظااهر از شاهر  یبخشازندگی غیررسمی شدن فضای 

ر شاهری باا عنااوی  باازنمود کالبادی فقا .شده است

-نشاینی، اساکاننشینی، زاغاهاز جمله حاشیه مختلف

هماواره از قلمداد شاده کاه  نشینیو آلونکغیررسمی 

در یااک فراینااد و ماادیریت  یزیربرنامااهدیاادگاه 

اده شده و همواره باه مااباه یاک چاالش زغیررسمی 

 در حاالی؛ شاده اساتنگریسته  یضد شهرای پدیده

 یافتاه اسات کاهروزافازون  گساترشمسئله ای  ابعاد 

هاای نبودن گفتماان گاروه کارا آن هاییژگیویکی از 

کاه خاود بار  استدر سامان دادن به ای  پدیده  دخیل

 در باازنمود چرایای ناکارآمادی. دامنه آن افزوده است

زیسات  گرایاناه باهبر نگاه تقلیال یدتأک ،هاگفتمانای  

                                                           
1. UNHabitat 

ز سوی منتقدان پیش کشیده شاده ا 0غیررسمی شهری

 1316کاه در دهاه  ای  پدیدهانتقادی از دیدگاه . است

گساترش رواباط باا  عموماًهانی به بعد و در مقیاس ج

های یاسااتسو بیشااتر بااا الگااوبرداری  دارییهساارما

 توسااااعهدرحالدر کشااااورهای و نئولیبرالیساااام 

از زنادگی شاهری و  ییافته و تبدیل به سابکگسترش

ی دسات ، ساختهیزی رسمی شده استربرنامهمکمل 

کاه در ساطح جهاانی روالای  داری استنظام سرمایه

اسات. در ه قدرت را طای نماوده منطقی و از ثروت ب

در ساطح ایاران روالای عکا  ای  دیدگاه ای  فرایند 

و  دارد شاارایط جهااانی یعناای از قاادرت بااه ثااروت

 بیال،) بروکراتیاک طای شاده اسات کاملااً صورتبه

1919 :161.) 

نظاام بروکراتیاک و  داریسارمایهاز ای  دیادگاه  

هااای خودانگیختااه ساااکنان سااکونتگاه ،برآمااده از آن

، 3داوویس ) دانادمایچاالش را عامال اصالی  ریشه

 .نگاردنمای به حل مسئلهای صورت ریشهو به( 6002

، نگرش رسمی کاه خاود از عوامال چارچوبدر ای  

ای خاارج از بازتولید وضعیت موجود است و از زاویه

نگارد، فضاای تجربیات زیسته ساکنان به موضاو  می

موجاب کناد و موردنظر خود را بر شهرها تحمیل می

به حاشیه رانده شدن افراد حتی باساابقه شهرنشاینی و 

                                                           
های فقرا، یا  شهری تنها شامل فعالیتزیست غیررسمی . 0

شدگان نیست، بلکه منطق خاص کار و یا به حاشیه راندهوضعیت 

گرفته است که ذیل پارادایم آزادسازیِ اقتصادی شکل سازماندهی

است. آزادسازیِ اقتصادی ابزاری برای درک تغییر شرایط شهری 

شدن و توان خارج از زمینه جهانیدهد و نمیدر اختیار قرار می

 شهری از زیست غیررسمیآزادسازیِ اقتصادی به درک مناسبی 

 (.1931یافت )الصیاد، دست

3. Davis 
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عنوان مکمل فضای رسامی گیری غیررسمیت بهشکل

 شود.می

صورت کلی در عصار به لوفوراز دید تولید فضای 

شهری شدن، مالت دولت، سرمایه و داناش ساعی در 

تولید فضای تحمیلی بر ساکنان در راستای انباشت هار 

شااهد  که در پی آن دارندهرها چه بیشتر سرمایه در ش

افزایش به حاشیه رانده شدن افراد هستیم که خاود در 

خاود را  ماوردنظرخارج از چارچوب رسمی، فضای 

دیگر تولید فضای رسمی خاود عبارتکنند. بهتولید می

از در ایا  راساتا  مولد تولید فضای غیررسامی اسات.

باه ای نسبت یشهردیدگاهی دگراندیشانه و نظر لوفور 

نیااز حاشایه  -غیررسامی و مرکاز  –دوگانه رسامی 

تنیده موجود را در قالب نگرشای که روابط درهم است

 .  (1939)لوفور،  گیردیکتا از فضا در نظر می

انتقاادی  تحلیلبرپایه پژوهش حاضر بر آن است تا

دستگاه فکری هانری لوفور و باا تمرکاز  چارچوبدر 

 ،ساه وجاه فضااییید فضای او مبتنی بار نظریه تولبر 

، عمال فضاایی  بازنمایی فضا )پنداشاته(یعنی فضای 

، نظاام تولیاد و بازتولیاد )اجتماعی( )دریافته( و زیسته

ایا  فضا در زیسات غیررسامی را بررسای کناد. در 

در قالاب ، شهر سنندج، مرکاز اساتان کردساتان راستا

ایا  اسات. شده وتحلیل تجزیه ریگانه فضایی لوفسه

شااهرها در کشااورهای بساایاری از  شااهر نیااز هماننااد

گذار اسات کاه اماروزه  در حالشهری  توسعهدرحال

با پدیده بازتولید فضای غیررسمی در شاهر و اطاراف 

شاود از رو است. لذا در ای  پژوهش سعی میآن روبه

ای دیگر به زیست غیررسامی در شاهر سانندج زاویه

پدیده و نماود  و فراتر از تحلیل سطحینگریسته شود 

روابط فضاایی و ، ای  مسئلهگرایانه تقلیل صورتبه آن

ساو و تلااش سااکنان در سازوکارهای تحمیلی از یک

مکماال آن  عنوانبااهخااارج از چااارچوب رساامی و 

از ای  دیدگاه و ای  پدیده شاید واکاوی  شود. واکاوی

آورد کاه درک زاویاه ایا  مجاال را فاراهم از ای  سه

ی آن و بتاوان برپایاه دست آیادتری از آن را بهروش 

گااذاری کارآماادتری باارای بهبااود شاارایط سیاساات

ی شهری در ایران را دنباال های خودانگیختهسکونتگاه

 کند. 

 پیشینه تحقیق و مبانی نظری .1.4

جدیاادی از  مجموعااه و شاامار ه گذشااتهدر دهاا

د کاه یکای از پدیادار شا زیست غیررسمیمطالعاتِ 

ی مقالاه ،یپژوهشا رونادایا   آغاز در یرگذارتأثمتون 

زیسات غیررسامیِ »عناوان با   نزار الصیاد ساز یانجر

. (0662الصیاد، ) بود« ای از زندگیماابه شیوهشهری به

 زی لاوییمقالاه ناام گیری ازالصیاد با وامای  نوشتار در 

ای از شاهرگرایی باه مااباه شایوه» تحت عنوانرث یو

ی گااامی جدیااد در صااورتبندی مساائله« زناادگی

ی خااود ساامیت برداشاات. الصاایاد در مقالااهغیرر

غیررسمیت را شکلی از کردارها و ساازمان اجتمااعی 

کند کاه باا زیسات غیررسامی افاراد گاره تعریف می

رو مناسبات اجتمااعی، پیونادهای ز ای ا .تخورده اس

رسااامی و غیررسااامی، ساااازوکارهای اقتصاااادی و 

های گروهیِ فرودساتان در کاانون توجاه ایا  تاکتیک

 غیررسامیت آنکه از بیش  د قرار دارد. ای  نگاهرویکر

بنگاارد، آن را در چااارچوب  1قلمرویاای شااکل بااه را

از  برداشاتایا   و کنادمی تصاورساختار اجتمااعی 

باارای  را فضااای جدیاادی ،ی غیررساامیتمساائله

                                                           
1. Territorial 
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 ه اساتدکار فاراهمهاای ناو پاژوهشای از جموعهم

 (.  1930)روی، 

سابک  نوعیعنوان زیست غیررسمی بهنگاه،  ازای 

خاص زندگی و یک اصطلاح شهرنشینی و یک منطاق 

اساات کااه از طریااق آن فضاااهای مختلااف تولیااد و 

. (099: 0669الصااایاد و روی، شوند)مااادیریت مااای

در ایا  دیادگاه رسامیت و غیررسامیت دو  همچنی 

اساساااً بااا روی یااک سااکه محسااوب ماای شااوند و 

باادون رساامیت روباارو هسااتیم کااه ویااژه ای پدیااده

 اقتصاااد شااکل نیساات و درممکاا   غیررساامیت

 یاک بادون ایرسامی فرایناد های  دارانه نیازسرمایه

یابااد. نمی وجااود امکااان همبسااته غیررساامیِ فراینااد

 افقار هاایفعالیت شامل تنها شهری غیررسمی زیست

 شادگانراناده حاشایه باه یاا و کار خاص وضعیت یا

 ذیاال کااه اساات ایسااازماندهی منطااق بلکااه نیساات،

است )الصایاد،  گرفتهشکل اقتصادی زادسازیِآ پارادایم

1931  .) 

-گیری دوگاناههمزمانی شکل تاییدگر ای  موضو 

تاری  ی رسمیت/غیررسمیت باا غلباه افسارگسایخته

توسااط  داری یعناای نئولیبرالیساامایاادلولو ی ساارمایه

 المللای کاارسازمان بی ای همچون های جهانیسازمان

(ILO)   ،(.1932داناای، و مر 10: 1931بااود )رهنمااا 

 ی رسمیت/غیررسمیت درگیری دوگانهعلاوه بر شکل

هاای های ساازمانسیاست، (1316ی )دهه ای  دوران

)در  1پاا  از کنفااران  برتااوون وودز گرفتااه شااکل

المللای توساعه و همچاون باناک بای  دوران کینیزی(

ترمیم )که در ای  زماان باه باناک جهاانی تغییار ناام 

-للی پول در راستای سیاساتالمیافت( و صندوق بی 

                                                           
1. Bretton-Woods Conference 

: 1988های نئولیبرالیسام قارار گرفات )ایراندوسات، 

نمایاندناد کاه ها چنان میها و گروهای  سازمان(. 122

تنها به بهبود کنند اما نهوضعیت فقرا کمک می به بهبود

اند بلکه موجاب بازتولیاد هرچاه ای  امر کمک نکرده

راباار بیشااتر فقاار و وا گااانی چااون غیررساامیت در ب

 کاهآن دیگار .(0611، 0)رایا اند زیست ساکنان شده

 یاا مهااجران میاان در فقطناه را غیررسمی فرآیندهای

 در تارپیش کاه هااییگروه میاان در بلکاه فقیر، اقشار

 و دولات کارمنادان حتای و بودناد متوسط طبقه زمره

)محمادی و آشاوری،  اندداده گسترش نیز متخصصان

1930).   

 تاوان منکار ایا  امار شاد کاهمایدر ای  راستا ن

. است فضا تولید محوریِ یسازنده بخش غیررسمیت

 همسااان گذشااته رساامی و غیررساامی هااایپرکتی 

. ندارناد وجاود مجازا و پاذیر سانجش کمیتی سانبه

 فرایناد از کاه اسات پرکتیسای و فرایناد غیررسمیت،

 یمؤلفااه غیررساامیت،. نیساات جاادا شاادن شااهری

 .  است شدن یشهر از شکل ای  یسازنده

-سارمایه از برخاسته که شدن شهری از شکل ای 

 اساسااً اسات، فضاا تولیادِ فاازِ هماان یاداری شهری 

 سازیرسمی و سویک در سازیغیررسمی یواسطهبه

 اجتمااعیِ شاکل ایا  در. رودمی پیش دیگر سوی از

 در پراکنادگی باا ضرورتاً نقطه، یک در تمرکز نوپدید،

 دیگاری شار ِ یاک هار و ستا همراه دیگر اینقطه

 بااا ضاارورتاً نقطااه، یااک در ساارمایه انباشاات. اساات

کاه در ابعااد  اسات همراه دیگر اینقطه در فقیرسازی

از جهانی بسیار پیشتر در تفسیرهای مکتاب وابساتگی 

                                                           
2. Rice 
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) میاردال  ه شده بودلارارابطه متروپل و اقمار  در جمله

 .  (29، ص.1932دیگران، و 

 و فقار درنتیجاه،. اندتههمبسا درونی طوربه هاای 

 معمولاااً آنچااه ماننااد هاییپدیااده شااهری، نااابرابری

 کنااونیِ فااازِ ناااگزیرِ شااکلِ بلکااه نیسااتند شناساایممی

داری ، زیارا سارمایهاسات داریسارمایه تولید یشیوه

ناابرابری را با انباشت و تاراکم در یاک فضاا  ههموار

 یطهواسابه اساسااً داریسارمایه بازتولیدو  کرده تولید

 پایش فضاایی نابرابریِ و فقر سیستماتیکِ تولیدِ همی 

 نیاروی هر شودمی گفته که معناست همی  به. رودمی

 هار. گاذاردمی بیارون را اشباقیماناده سازی،تمامیت

 و ترکماااه)اسااات  طااارد یدربرگیرناااده شااامولی،

در چنااای  فرآینااادی و  (.3، ص.1931 شااایرخدایی،

جدیاد انباشات  ویژه پ  از صنعتی شادن و شاکلبه

شااهد رشاد های فقیرنشی  شاهری سرمایه، سکونتگاه

سوی امار شاهری و با چرخش فضایی به جمعیتی شد

و مرحله دوم انباشت سرمایه در شهرها و تولیاد فضاا 

ای بااه خااود گرفاات و شاامول و ساایارهشااکلی جهان

 اوج درهاانری لوفاور در ای  شارایط گسترش یافت. 

نظریه تولید فضای خاود مدرنیستم  دوران فوردیسم و

تر و ساختاری در کتاابی باا همای  را در سطحی کلان

 در ای  دوران باا غلباهاراله کرد.  1312عنوان در سال 

 رفاااه دولاات بوروکراتیااک و مراتبیسلسااله مقااررات

 و شادمی نگریسته ءشی عنوانبه مردم به ،()نهادسازی

 مقیااسبزرگ و انباوه شهرساازی ایادلولو یچیرگی 

شاده  حاشایه باه شهری ساکنان از بسیاری طرد عثبا

 (.  16-11.ص، ص1932)پیران، بود

-داری برای آنچاهلوفور بر ای  باور بود که سرمایه

بینای کارده باود باا که مارک  در کتاب سرمایه پایش

قیمت گزاف اشتغال و تولید فضا رشد مورد نیاز بارای 

 .(01، ص.1319لوفاور، ) بقای خود را فراهم کرده است

داری در ازنظر وی تحولی موازی بی  هژمونی سارمایه

غرب مدرن و تولید فضای انتزاعی وجاود دارد. او باه 

گرفته شده میان قادرت و فضاا  ی نادیدهتحلیل رابطه

پااره و سلساله مراتبای کاه باه پردازد؛ فضایی پارهمی

 :1939شاود )لوفاور، چارچوبی برای قدرت بدل مای

(. او در واقع نظریاه 0 - 11 صص. ،1931لوفور،  و 13

تولید فضای خاود را در تقابال باا فضاای انتزاعای و 

 ،1930نیاان نهااد )جاوان و همکااران، مطلق دکارتی ب

مااباه یاک ظارف (. ازنظر لوفور فضاا دیگار به9 ص.

خالی نیست که با اشیاء پر شود. یاک واقعیات ماادی 

مسااتقل و خااود بنیاااد و یااا یااک واقعیاات آغااازی  

سی نیست بلکه تولیدی اجتماعی اسات. از شنامعرفت

ی شرایط زمان و مکان و یا شیوه تولیاد و رو برپایهای 

فضاایی خااص  ،شرایط اجتماعی فرهنگی هر جامعاه

(. 16 ص. ،1931پاور، شاود )ابااذری و قلایتولید می

سارمایه  انباشات دوم یچرخاه از رابطه ای  لوفور در

ی از چرخااه باارد کااه نساابتاً مسااتقلمی نااام در شااهر

(. 1932نخست یا صنعت است )ترکمه و شیرخدایی، 

 اجتمااعی فضاامندی ناو وجاه کاه او برای  باور باود

 ناابرابری پروبلماتیاک دربرگیرنده( فضامندی اجتما )

 فرآینادهای در نمونه برای که گونههمان است، فضایی

دیاده  حاشایه/  مرکاز تضاد در و سازی/  شدنجهانی

 (.20 ص. ،1939 لوفور، نقل از به ترکمه) شودمی

 حاشایه و مرکاز ،ی ناواز دید وی در ای  پدیاده 

 نیاز یکادیگر ضادِ یکدیگرند، متضم  که حالدرعی 

نکته کلیدی نظریه لوفاور ایا   (.1939 لوفور،) هستند

یاا فرآینادی  توان به سه بعداست که تولید فضا را می
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رابار(، تنیده )دارای اهمیتای بلحاظ دیالکتیکی درهم از

های تولیاد فضاا ای  سه بعاد را لحظاهاو تقسیم کرد. 

 عمالتایی ساو باه ساهنامد. ای  سه لحظاه از یکمی

 هااای فضااا و فضاااهای بازنماااییفضااایی، بازنمایی

کنناد و از ساوی دیگار باه فضاای اشاره می )زیسته(

درک شده، تصور شده و زیست شده )زیساته( اشااره 

رویکاردی دوگاناه باه های موازی بر دارند. ای  سری

فضا دلالت دارد: رویکاردی زباان شناساانه یاا نشاانه 

باه  ترکمه) شناسانه و دیگری رویکردی پدیدارشناسانه

 .(1939نقل از اشمید، 
 

  سه وجه تولید فضای لوفور .1جدول 

فضایی  عمل )پرکتیس(

(Spatial practice) 

 در را اجتمااعی گیریشاکل هار مختص فضایی هایمجموعه و خاص هایمحل و بازتولید و عمل فضایی تولید»

 و مطارح دیاالکتیکی تعامال یاک در را آن کناد،می پنهان را جامعه آن فضای جامعه، یک فضایی عمل. گیردبرمی

. کنادمی تصارف را آن شاودمی مسالط آن بر زمانی که قطع طوربه و کندمی تولید تدریجبه را آن شمارد،می مقدم

 ناو نظاام در فضایی عمل. شودمی آشکار فضایش رمزگشایی طریق از جامعه یک فضایی عمل لی،تحلی نظرازنقطه

 واقعیات و( روزماره کاار) روزمره واقعیت بی  متصور فضای چارچوب در تنگاتنگ پیوندی چیست؟ داریسرمایه

 در را( فراغات اوقاات و خصوصای زندگی کار، به شدهداده اختصاص هایمکان که هاییشبکه و مسیرها) شهری

 متصال هم به را هاآن که هاییمکان بی  فاصله دورتری  شامل زیرا است، آمیزتناقض پیوندی پیوند، ای . گیردبرمی

عمل فضایی جامعه از نقطه نظر تحلیلی، از رمزگشایی همان فضا هویدا  (.11 – 10: 1931 )لوفور،شودمی کند،می

هاای کاار، هاا، محالی، امور تکراری زندگی هر روزه؛ مسیرها، شابکهدارشوند. در فضای مدرن تحت سرمایهمی

: 1،0610مریفیلادهای تفریحی امر شهری جزء مواردی هستند که باید رمزگاذاری گردناد )زندگی خصوصی، لذت

116) . 

بازنمودهای 

فضا  های()بازنمایی

(Representationsof 

space) 

 روابط و رمزها ها،نشانه با معرفت، کنند، مرتبطمی برقرار روابط آن که یبا نظم و تولید روابط بازنمودهای فضا یا»

 دهنادگانتوساعه شاهرگراها، طراحاان، دانشامندان، فضاای متصاور، فضای یعنی فضا بازنمودهای. هستند مستقیم

 باا است محسوس و زیسته را آنچه همه – علمی گرایش با هنرمند از نوعی اجتماعی، مهندسان و سالارف ( زمی )

 باا فضاا، از هاادریافت. اسات( تولید شیوه) جامعه هر در مسلط فضای فضا، ای . دانندمی یکی است متصور آنچه

 10: 1931 )لوفور، «دارد( شده اندیشیده فکری لحاظ به بنابرای  و) زبانی هاینشانه نظام یک به گرایش استاناهایی

یابند و شکل کلامی و لفظی، نظیر توصایفات، تعااریف و می بازنمود فضا در سطح گفتمان و سخ  تکوی  .(11 –

هاا و هاا، طارحگیرند. لوفاور علااوه بارای  موضاوعات، نقشاهبه خصوص نظریات علمی درباره فضا به خود می

  (.0668، 0اشمیدکند )اطلاعات درون عک  را به عنوان دال، میان سایر بازنمودها فضا محسوب می

بازنمود  فضاهای

 ایی()بازنم

(Representational 

spaces) 

. گیارددربرمای را هنار اجتماعی و زندگی زیرزمینی و پنهان بخشو  پیچیده هایینمادپردازی فضاهای بازنمود که»

 فضاای طاورهمی  ،یابادنماود مای نمادهاا و تصااویر راه از مساتقیماًکااربران  و ساکنان فضای به ماابه  فضاای  

 از بایش چیازی سودای و کنندمی توصیف که فیلسوف و نویسنده معدودی نظیر هایی،آن فضای شاید و هنرمندان

 تخیال قادرت کاه است – شدهتجربه منفعلانه فضای درنتیجه و – مسلط فضای ای . ندارند سر در کردن توصیف

 بناابرای  د؛کنامی نماادی  اساتفاده هاایشابژه از و پوشااندمی را فیزیکای فضای روی. دهد تغییر را آن خواهدمی

 هاینشاانه و نمادهاا منساجم هااینظام باه وبایشکم اساتاناهایی، با بازهم ولی بازنمودی، فضاهای گفت توانمی

بعد نمادی  فضا هستند. ای  بعد  تولیاد  ،فضاهای بازنمود .(11 – 10 ، ص.1931 )لوفور، «دارند گرایش غیرزبانی

 سازد. را به نماد )مادی( مرتبط میفضا به فرآیند دلالت آوری اشاره دارد که خود 
 
 

                                                           
1. Merrifield 

2. Schmid 
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توان گفات کاه دو عامال اساسای به طور کلی می

 تاأثیردهی فضااهای معقاول اقتصاد و دولت در جهت

که اقتصاد درون فضاای محساوس باه عناوان  گذارند

کناد. از ساوی دیگار، واسطه تری  عامل عمل مایبی

 راایا  اباز از شود کهمنافع فضای معقول نیز سبب می

مند شود. ای  عامال از دو طریاق به سود خودش بهره

یعنی کالایی کردن فضا )قاراردادن فضاا درون رواباط 

هندسی سود و زیان، تعیی  روابط مختلف مالکیات و 

بازارهای مساتغلات در ساطح زمای ( و باوروکراتیزه 

هااای کااردن فضااا )نظااارت عااالی توسااط سااازمان

 (.  1شکل ند )نکفضا را از آن خود می ،اطلاعاتی(

 

 
  گانه فضایی لوفور. روابط میان سه1شکل 

  (12 ، ص.1930 همکاران، و ماخذ: )جوان
 

 باا ارتباا  دارد کاه دریملوفور در ای  رابطه بیان 

 گااهیها( حوماه شاهرها، بیارون) اشضامالم و شهر

 و بیماار هایمحلاه از فضاا، شناسییبآس از صحبت

 بارای را کاار یردازپعباارت ناو  ای . شنویمیم غیره

 معمااااران، – کننااادمی اساااتفاده آن از کاااه کساااانی

 درواقاع کاه بگویناد تاا – ریازان برنامه و شهرسازان

 کاردن حمایت ای . سازدمی آسان هستند، فضا پزشک

 ای  ویژهبه و اسرارآمیز خصوصبه مفاهیم گسترش از

ناو  و داریسارمایه نظام محصول شهر که است مفهوم

 عرفاای بیماااری محصااول بلکااه نیساات دارییهساارما

 از انتقااد از را توجاه هایبندصورت ای . است جامعه

 کلاای مفاااهیم بااا را انتقااادی تحلیاال و منحاارف فضااا

 و نباوده منطقی خیلی حالدرعی  که کنندمی جایگزی 

 (.121 ص. ،1931لوفااور، ) هسااتند ارتجاااعی خیلاای

 و شاهری غیررسمی زیست که کندمی استدلال 1روی

 دولات توساط گیرد،برمی در را آن که استانایی تحال

دارد  نقاش امار ایا  در ریزیبرنامه و است تولیدشده

 در ای  فرآینادکه  محلاتای   ساکنان(. 0661، 0روی)

-اغلب به عنوان مشکل و بیمااری جامعاه تلقای مای

ازنظر اقتصادی ادغاام، ازنظار اجتمااعی طارد،  شوند؛

هنگاای انااگ ازنظاار سیاساای ساارکوب و ازنظاار فر

از ایاا  روساات کااه (. 0668، 9واکانااتخورنااد )می

                                                           
1. Ananya Roy 

2. Roy 

3. Wacquant 
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 فاولاهاا کناد کاه سااکناننی  پرلم  نیاز اباراز میاج

 امااا نیسااتند ایحاشاایه اقتصاااد  و سیاساا  ازنظاار

 فرهنگا  و اجتماع  ازنظر اند،شده محروم و سرکوب

 نناگ داغ طبقاات  نظاام یاک از بلکه نیستند ایحاشیه

 ،1931 انااد )ایراندوساات،مانده برکنااار و اندکشاایده

نظار  یبرپایاهتبیی  تولید فضای غیررسامی (.100ص.

فضا محصاول ترکیاب  کهتبیی  شده  ایبه گونه لوفور

فرهنگ، مصالح، مکان و معماری بوده و بنابرای  یاک 

 عماال فضاااییکااه محصااول پیچیااده اساات. ازآنجایی

 )بازنمایی فضاا( ، فضای پنداشته(محسوس یا دریافته)

زیسته تغییرپذیر هساتند )برحساب ماهیات، و فضای 

صااالاحیت معمااااران و برناماااه ریااازان و نهایتااااً 

کنندگان یا کاربران(، پ  هار باار ناو  فضاای استفاده

هاای تولیدشده متفاوت خواهد بود. روابط بای  حالت

مختلف تولیاد فضاایی بایاد موردتوجاه قارار گیارد. 

پیچیاده  بسایارگیری و اندازهاگرچه ای  روابط غیرقابل

توان در قالاب چهاار فضاای هستند اما نتایج آن را می

 0، فضاای عاام)برابری ساه لحظاه فضاایی( 1اتوپیایی

)جایی کاه فضاای دریافتاه و محساوس از فضااهای 

و دارای برخاای  تر اسااتپنداشااته و زیسااته برجسااته

)جاایی کاه  9ایفضاای ماوزه ،(کیفیات معمارانه باشد

دریافته و زیساته غلباه فضای پنداشته بر هر دو فضای 

تر و یافته، هرچند فضای دریافته ممک  است برجساته

 2و فضاای غیررسامیتر از فضای زیساته باشاد( مهم

)فضای زیسته تا حد زیادی بر فضااهای دیگار غالاب 

بنادی کارد. دستهاست. برای زندگی روزمره و عمل( 

                                                           
1. Utopian Space 

2. Generic Space 

3. Museum Space 

4. Informal Space 

ساه  ی فضایی شااملسه گانهدر هریک از ای  فضاها 

فضااای  ده متفاااوت اساات. درفضااای مطاارح شاا

 پیوساته هساتندهمجتماعی بسیار بهروابط ا غیررسمی

 هاایساکونتگاهبه همی  دلیال اسات کاه وقتای باه 

یاابیم کاه رویم، مردمی را میمی ی شهریخودانگیخته

گذراننااد. اهمیاات در کوچااه و خیابااان روزگااار می

حاداقل  هاای فضااعمل فضایی و بازنمااییفضاهای 

ر مقایسه با فضای زیساته اصالاً وجاود بوده و گاهی د

ندارند. به ای  دلیال کاه فضااهای غیررسامی معمولااً 

شاود. توسط ساکنان صاحب آن طراحی و سااخته می

تواناد همچاون سیساتمی باشاد کاه ای  نو  فضا می

هاا وابساته هرکسی به دیگاران کماک کارده و باه آن

محماود و است. به همی  دلیل معمولاً خودکفا اسات )

 .(106-100 ص. ،0610، 1الرحم عبد

کناد کاه زیسات یوسف جباری  نیز اساتدلال می

های غیررسمی تولیاد غیررسمی شهری یکی از حالت

گانه فضاست که همچون فضای اجتمااعی شاامل ساه

 فضای دریافته، فضای پنداشته و فضای زیسته است:

  زیست غیررسمی شهری همچاون یاک فضاای

باادی دریافتااه و محسااوس: یااک فضااای کال

محسوس که دارای یک منطق فضاایی ساازمانی 

مشااهده و خواناا )خاص خود( اسات کاه قابل

های اجتمااعی باشد و سازمان فضای پرکتی می

و  بازتااابی از طراحاای کنااد ورا ماانعک  می

ها، محلااات و فضاااهای دهی ساااختمانشااکل

شااهری اساات. چناای  پاارکتی  )عماال( هااای 

ی زناادگی روزمااره و واقعیاات شااهر ،فضااایی

دهند. زیسات غیررسامی تر را شکل میگسترده

                                                           
5. Mahmoud & Abd Elrahman 
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نه توسط نهادهای رسامی دولتای بلکاه توساط 

اند شااده مااردم و اجتماعاااتی کااه معمولاااً طاارد

شااود. همچااون مهاااجران و فقاارا خلااق می

راکوفسکی زیست غیررسمی را ناشی از ماهیت 

و  1داری دانساااته و یفتاچااالتوساااعه سااارمایه

هایش ساتمعتقدناد کاه دولات و سیا 0یاکوبی

پارادوک  پیدایش زیست غیررسمی شاهری را 

 دهد.افزایش می

 ماابه فضای پنداشاته: زیست غیررسمی شهری به

زیساات غیررساامی شااهری توسااط ماااردم 

ریزی، طراحاای و تولیدشااده اساات نااه برنامااه

ریازان، طراحاان یاا کارشناساان دولتای و برنامه

حکومت ملی. برنامه فضاهای رسمی باه لحااظ 

وساایله د تالیااد دولاات اساات و بهقااانونی مااور

مهندساااان و کارشناساااان فضاااایی تصاااور و 

شااده و فضاااهای غیررساامی منااتج از طراحی

ایدلولو ی و دانش طراحی توسط ساکنان خاود 

 است.

 عنوان فضاای زیساته: یاکزیست غیررسمی به 

شاده فضای غیررسمی ساخته، طراحای و تجربه

صاورت از طریق عرف فرهنگی مردم است و به

شاده و لزومااً یاک ماعی و فرهنگای ساختهاجت

تولید فضایی پراکنده و غیرمنطقی نیست. رساوم 

فرهنگی یکی از تأثیرگذارتری  عوامال در تولیاد 

و تجربه زیست غیررسمی شهری اسات. بارای  

اسااااس زیسااات غیررسااامی یاااک فضاااای 

شااده اجتماااعی و فرهنگاای اساات و سازماندهی

                                                           
1. Oren Yiftachel 

2. Yakobi 

دیریت مردم با توجه به عارف نانوشاته آن را ما

 از دیادگاه مریفیلاد (.0612، 9)جبااری کنند می

فضای زیسته توساط نمادهاا و کالباد آن بارای 

شود و برای سااکنان ساکنان و کاربران تجربه می

محلاااات خودانگیختاااه از اهمیااات بیشاااتری 

برخوردار اسات. پارکتی  فضاایی و بازنماایی 

هاایی توساط وسیله ادارک و مداخلهتنها به فضا

منظور غصاب ساالار و دولتای باه های فاگروه

امااا  (0611، 2مریفیلااد) صااورت گرفتااه اساات

فضااای بازنمااایی حاصاال تجربیااات مسااتقیم 

ساکنان و به قول لوفور انتزاعی انضامامی اسات 

و محاال مقاوماات در براباار دو فضااای پیشاای  

هاای با ای  نگرش برداشت از ساکونتگاه است.

 ی شهری با دیدی یکپارچاه از ساهخودانگیخته

ی فضای پنداشته، فضای دریافته و فضاای لحظه

زیسته قابال برداشات اسات؛ ایا  در صاورتی 

هااا در اساات کااه وزن هریااک از ایاا  لحظااه

فضاهای مختلف )فضااهای اتوپیاایی، فضااهای 

ای و فضااهای غیررسامی( عام و فضاهای موزه

 متفاوت است.  

 پژوهش یشناسروش. 4

 أثیرتانخست به بررسی وضاعیت  در ای  پژوهش

ساختار کلان بر ساطح خارد پرداختاه شاده اسات و 

سپ  تا سطح خرد یعنی عوامل آن مورد بررسی قارار 

گرفته؛ در حقیقت هی  پژوهشای امکاان دساتیابی باه 

ی ساطوح واقعیت را نداشته مگر آنکه تماام ساه لایاه

                                                           
3. Jabareen 

4. Merrifield 
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الملل، ملای و محلای باه صاورت پیوساتار اصلی بی 

در چاارچوب  تامورد بررسی قرار گیرد. در ایا  راسا

ساه وجاه فضاایی نظریه تولید فضای هانری لوفور و 

دیادگاهی یکتاا از  صاورتبه ویتوساط  شادهمطرح

قارار  یموردبررس غیررسمی شهری، مسئله زیستفضا

نفاوذ باه  چنای  دیادگاهی، ییجهدرنت چراکه؛ گرفت

ایا  نیاز  پاذیر اسات وهای زیری ِ واقعیات امکانلایه

ورزیِ ممک  است کاه ندیشهنوعی ا یواسطه بهخود 

پدیدارها و نمودهای مسائله نماناد، بلکاه  دربندصرفاً 

پدیدارها را بشاکافد  های زیری لایه ی رفکاوبتواند با 

هاای سااختاریِ یاک و سازوکارها، نیروهاا و گرایش

یاک . کنادپردازی مسئله را شناسایی، تبیای  و مفهاوم

تایج، پیامادها، تواند صرفاً به نواقعی، نمی پردازیمفهوم

تار از آن، نمودها و امور جزلی محدود بماند بلکه مهم

تار باید بتواند پیوند ایا  اماور جزلای را باا اماور کلی

پا   ها را تصویر کند.کنش میان آنشرح دهد و برهم

از بررسی مبانی نظاری پاژوهش باا اساتخراج نحاوه 

و دید به ساه  تولید فضای غیررسمیارزیابی سه وجه 

وضعیت تولیاد فضاای  ،الملل، ملی و محلی سطح بی

غیررسمی در شهر سنندج مورد ارزیابی قارار گرفات. 

 )عمال فضاایی( تحلیال فضاای پنداشاتهباه نخست 

شاهر  یهاها و برنامهطرح پرداخته شده است. در ابتدا

-سنندج  و استان که بار سااختار فضاایی و سیاسات

گرفات  اند مورد بررسی قراربوده مؤثرگذاری بر شهر 

ساالار از هاای فا های گاروهدیدگاه  سپ  به تحلیل

هاا و در قالاب مصااحبه باا ایا  گاروهاسناد و طریق 

در نوشااتارهای آنااان در روزنامااه صااورت گرفاات. 

شاامل )بازنمایی فضایی( فضای دریافته راستای تحلیل 

فضااای موجااود و اقاادامات صااورت گرفتااه در ایاا  

هااای ونتگاههااا اقاادامات اجرایاای در سااکسااکونتگاه

هاای دولتای و توساط ساازمان شهری ییختهخودانگ

بررسای شاد. در نهایات فضاای زیساته باه  نهادمردم

ی های خودانگیختاهتری  فضا در سکونتگاهعنوان مهم

ی باا سااکنان ساه لایاهشهری با اساتفاده از مصااحبه 

و مشااهده و مقایساه دو فضاای فضایی شهر سانندج 

تحلیال و هاا ساکونتگاه ایا سااکنان زندگی دیگر با 

-از سرشاماریی فضایی  لایهسهارزیابی شد. آمارهای 

 های نفوس و مسک  استخراج شده است. 

 

 
  ی شهریهای خودانگیختهی فضایی در بررسی سکونتگاهلحظه . سه4شکل

 با تکمیل نگارندگان( 0612، 1مأخذ: )برداشتی از جباری 
 

                                                           
1. Jabareen 
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رسمی در شهر منازعه بر سر تولید فضای غیر. 3

 سنندج

 ه شناسی فضای غیررسمی پیشینه  و لای .3.1

 ایاران، همچاون ایکشورهای درحاال توساعه در

 بلکاه وجاود نداشات داریسرمایه اجتماعی بسترهای

 امار یاک داریسارمایه ساویبهکشورها   ای  گرایش

 ص. ،1981 ناوروز،)اسات  باوده فرمایشی و گزینشی

 خاورمیاناه در دارییهاسرم در حقیقت روال (.10- 19

و باه  بیشتر ناشی از شرایط بیرونای  ایران دربالطبع  و

 قادرت باه ثاروت از آنکاه از بیش » زاصورت برون

 بیال،) «اسات انجامیاده ثاروت به قدرت از بیانجامد،

 بعاد، باه پهلوی اول دوران ایران از (.161 ص. ،1919

 در ادغااام و نفاات بااه وابسااتگی تمرکزگرایاای، شاااهد

در ایا  دوران نگارش  .بوده است جهانی داریایهسرم

 زاباروناز بالا به پاایی ، اساتفاده از الگوهاای توساعه 

)الگوهای آلمانی( و عدم انطباق آن باا شارایط کشاور 

اقتصاادی در  –نظام اجتماعی  یختگیگسازهمموجب 

که در دوران پهلاوی دوم باا غلباه  یامسئلهایران شد. 

رشاد،  یهااقطبیاسات الگوی آمریکایی همچاون س

اصاالاحات ارضاای، ایجاااد صاانایع مونتااا  در اطااراف 

شااهرهای باازرگ و گااذار از اقتصاااد کارگاااهی بااه 

؛ شااریفی، 1980تااداوم یافاات )اویساای،  یاکارخانااه

 حبیبای،؛ 1981 شاهبازی، ؛1982؛ هادی زناوز، 1931

و پیاروزی انقلااب  پهلاوی ر یام فروپاشی (. با1981

 طبقاه و دولات ابطاهر در عماده تحاول ساهاسلامی 

 صانعتی باور وازی شدید تضعیف: داد رخ دارسرمایه

 و یدولتشابه و دولتای مالکیت شدید گسترش مدرن،

 تجااری باور وازی از بخشای سیاسای نفاوذ افزایش

 دلفاروز،) سانتی باازار اساتقلال کاهش عی  در سنتی

کاار آمادن دولات  یباارودر واقع  (.911 ص. ،1939

دیل اقتصاادی و سااختاری تع هاییاستسسازندگی، 

در  هاییاساااتسقااارار گرفااات. ایااا   موردتوجاااه

همچاون  هایییاساتسبعدی نیز در قالب  یهادولت

، مقااررات زدایاای اسااتمرار یافاات و سااازییخصوص

موجب تشدید نابرابری و شکاف طبقااتی و گساترش 

 96بیش از امروزه  کهیطوربهفقر شهری در ایران شد 

حاشیه شاهرها  یهانتگاهسکوجمعیت ایران در  درصد

 ،1932 کشاور، وبودجاهبرنامه سازمان) کنندیمزندگی 

در چناای  شاارایطی مراکااز اسااتان بااه ویااژه  (.16 ص.

پرجمعیت با رشاد های دارای پسکرانه روستایی استان

جمعیت به ویژه در سکونتگاههای غیررسامی روبارو 

 1906-1961روی کااار آماادن رضاااخان )بااا  شاادند.

 وی پهلاوی مطلقاه ذاری مدرنیزاسایونپایه گه.ش( و 

 تاأثیرزا باه ایاران ناهاای باروها و سیاستورود طرح

. داشاتشهر سانندج  فراوانی بر مراکز استان و به ویژه

در ایاا  دوران ساااختار متمرکااز قاادرت و ماادیریت 

هاای صالیبی در مراکاز شهری با القای اجرای خیاباان

ت شهر شهری با هدف کارکردگرایی بیشتر شهرها، باف

ای از نظاار عمااده یِساانتی ساانندج را دچااار دگرگااون

کالبادی سااخت. کردساتان در ساال -ساختار فضایی

وزیران از اساتان پانجم براساس مصاوبه هیئات 1991

مرکاز آن قارار شهر سانندج جدا شد و )کرمانشاهان( 

 آغاز تمرکز اداری و اجرایایتوان گرفت. ای  امر را می

باا اثرگاذاری انست کاه در ای  شهر نسبت به استان د

های شهر شارو  از ای  دهه مسالل و چالشاقتصادی 

 گیری کرد. به شکل
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شهر سنندج پایش از انقلااب اسالامی و در دوران 

عنوان یکی از پنج شاهر پاایلوت ایاران پهلوی دوم، به

هااایی کااه توسااط هااا و برنامااهدر خصااوص طاارح

جمهور آمریکا پ  از جناگ دوم جهاانی بارای رلی 

دیده باناام اصال ن دادن باه کشاورهای خساارتساما

توساعه چهار تاروم  در شاهرهای کشاورهای درحال

رواج یافت و توسط ساربازان صالح در دساتور کاار 

 .قرار گرفت، در نظر گرفته شد

هاایی باا ذهنیات جلاوگیری از نفاوذ چنی  طرح 

 کمونیسم شوروی به ای  کشورها ازجمله ایران ماورد

 1991در ساال    راستا، طارحتوجه قرار گرفت. در ای

طرح آلتون توسط مهندسی  مشاور آمریکایی در شاهر 

سنندج تهیاه و باا دیادگاهی بالاا باه پاایی ، موجاب 

 مداخلاتی در بافت شهری شد. 

تاوان باه ایا  ها مایبا بررسی هریک از ای  طرح

جادای  انتزاعای هاییبرد که تهیه چنی  طرحمسئله پی

درآماد هاای کامویاژه گروهاز زندگی روزمره مردم به

 بوده و نظرات ساکنان شهر نیز موردتوجه نبوده است.

ای  دگرگاونی برآماده از رویکارد مدرنیزاسایون  

ایااران بااا شاارو  اصاالاحات ارضاای و تمرکااز بالااای 

هاای سیاسای در مرکاز اساتان، مهااجرت –اقتصادی 

هااای موجااود در مناااطق دافعااهروسااتایی منااتج از 

هاای شاهری و متعاقبااً طارحهاای روستایی و جاذبه

توسعه شهری در دوره پهلوی دوم تساریع گردیاد. در 

حقیقت اصالاحات ارضای در کردساتان نیاز همانناد 

هاای بسایاری هماراه های ایران با مخالفتدیگر استان

)مرکز اسناد جمهوری اسلامی ایران، ساند شاماره  بود

 .(22296و  0906و  29600

انتشااار آگهاای بااا  1921در ایاا  دوران در سااال  

ی مالکان منااطق سانندج و نوبت اول تسلیم اظهارنامه

روساتا  112قروه آغاز شاد. ایا  دو شهرساتان دارای 

روستا، باه موجاب قاوانی   206بودند که از ای  تعداد 

ی اول مشمول تقسیم شادند. پا  از گذشات مرحله

یااک سااال از آغاااز اجاارای اصاالاحات ارضاای در 

وساتای شاش داناگ و ر 92شهرستان سنندج، تعاداد 

روستای کمتر از  شش دانگ به دولات منتقال و  836

روساتای  03روستای شش داناگ و  91از ای  تعداد، 

، نگ میان زارعان تقسیم شاد )رعنااییکمتر از شش دا

(. درحقیقت اصلاحات ارضای در ایا  19 ص. ،1930

منطقه به دلیل آنکه زمی  تنها یکی از منابع مهام ماالی 

شد موجب کاسته شادن از شادت یها محسوب مآن

 (.  06مقاومت در برابر ورود ای  سیاست شد )همان: 

و شعار مستضاعف  1911با شرو  انقلاب اسلامی 

هااای انقلاااب و افاازایش گرایاای برآمااده از آرمااان

تمرکزگرایی در شهرها مهااجرت باه شاهرها افازایش 

یافت. در ای  دوران با وقو  جنگ تحمیلای در ایاران 

هاای بسایاری از غرب کشور مهااجرت و بالخصوص

شهرهای مرزی چون باناه و بالخصاوص مریاوان باه 

تاوان باه دلیال وجاود مرکز استان شد. ای  امر را مای

تساهیلات اولیااه باه ساااکنان و علااوه باار آن دوری از 

شرایط جنگی و نیاز باه وجاود فرمانادهان در مراکاز 

. در ای  دوران جمعیت شهری استان و دانستشهری 

علاوه جمعیت شهر سنندج با نرخ رشدی به ترتیاب به

)جادول  درصد به شدت افزایش یافات 8/1و  11/13

0)  . 
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سنندج شهرستان روستایی و شهری جمعیت نسبت .4جدول   
 1921 1911 1901 1911 1981 1936 1931 

 مناطق

 شهری

 212603 911086 918631 011868 093883 161819 12118 تعداد

 18/80 90/89 02/10 11/11 11/13 0/98 2/00 درصد

 مناطق

 روستایی

 81991 12881 33680 80180 101310 100083 116002 تعداد

 20/11 02/10 10/09 89/00 83/26 2/01 0/19 درصد

 161260 216101 211111 913336 261861 002160 061020 مجموع

 (1936 تا 1921 ،هاآبادی شناسنامه مسک ، و نفوس سرشماری)ماخذ: 
 

ساازندگی و دولات پ  از ای  با روی کار آمادن 

از  هاای نئاولیبرال بایشی ورود سیاستتوسعه، زمینه

المللی پول و باناک جهاانی صندوق بی پیش با ورود 

ساال بود کاه در دوران شد. پ  از ای  مهیا  در ایران 

های توانمندسازی باناک برای نخستی  بار پرو ه 1989

 .  شد اجرادر ایران  جهانی

هاای نیز باه عناوان یکای از پاایلوت شهر سنندج

ها انتخاب شد. در ای  گذار؛ در ساال اجرای ای  طرح

ی مسااک  مهاار در شااهر ساانندج کلیااد پاارو ه 1981

 خورد و تا به امروز نیز ادامه دارد. 

ایای دولات در شاهر ردر حقیقت سیاست تمرکزگ

کناار ساایر سنندج از عوامل مهم جذب جمعیت )در 

عواماال سیاساای، اقتصااادی، فرهنگاای، اجتماااعی، 

 اقتصادی و جغرافیایی( بوده است.

مناااطق شااهری  درصااد در 0062، 1921در سااال  

کاه ایا  میازان در  کردندیمشهرستان سنندج زندگی 

درصاد رسایده اسات )ساالنامه  89690به  1936ال س

ای  سیاسات . (1936و  1921آبادی شهرستان سنندج، 

 و نظااام 1فضااایی در چالااهشااهر قرارگیااری  در کنااار

                                                           
هاای اطاراف وضعیت توپوگرافی شهر سنندج با توجه به کوه . 1

هر به صاورت طبیعای در یاک جاام فضاایی شآن باعث شده که 

کاربری زمای  و ضاوابط در شاهر موجاب  نامنعطف

-بسته به شارایط گاروه یاگونهبهتوسعه فیزیکی شهر 

در  توجاهجالب نکته های درآمدی مختلف شده است.

 درصااد ساااکنان 1969 از یشباا ایاا  شااهر سااکونت

هااای در سااکونتگاه نفاار( 119010 بربااال )جمعیتاای 

درصااد از  1161کااه باشااد ختااه شااهری ماایخودانگی

 Alaediniاند )مساحت شهر را به خود اختصاص داده

& Fardanesh, 2014: 127.)   

یاه دولاهای خودانگیخته شهر سانندج از سکونتگاه

. لایااه نخساات شااامل لایااه اندگرفتهشااکلاصاالی 

هاا باه شده است که خاستگاه آنیتتابی و شهردرون

 عنوانباهگردد و امروزه بازمی 1906تا  1926ی هادهه

رود که شاامل بافت فرسوده میانی در شهر به شمار می

کوزلاه، فرجاه، غفاور، تقتقاان، آباد، کانیحاجیمناطق 

 شود. آباد و کمربندی و ... میعباس

های باا پیشاینه روساتایی لایه دوم شامل سکونتگاه

آبااد، واقع در حریم شهر سنندج شامل نایسار، حسا 

ناواحی  عنوانباهشاود کاه اماروزه گریزه و ننلاه مای

                                                                               
های ارتباطی اصالی و فرعای و قرارگیاری محصور گردد و شبکه

بعیت از شیب زمای  باوده اسات ها به تمحلات بر روی دامنه تپه

 (. 83: 1930آبادی و یوسفی، )نجف
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شاوند و جمعیتای بایش از یممنفصل شهری شناخته 

باه شاهر  1983هزار نفر دارد. ای  نواحی از ساال  28

اما لایه سومی نیز در اطاراف ؛ اندسنندج الحاق گردیده

 166 از یشبااراضای باایر درون شاهر ) وجود باشهر 

گیااری اساات و شااامل در حااال شااکلهازار هکتااار( 

هاا در حاال روستاهای اطراف باوده کاه جمعیات آن

له، قاار، ایا  روساتاها آسااو ازجملاهافزایش اسات؛ 

دوشان، برازان، سرخه دزج، باباریز و قلیاان اسات کاه 

 یجاااهازار نفاار جمعیات را در خاود  12در حادود 

 (.  9اند )جدول داده

 

 ی شهر سنندجهای خودانگیختهجمعیت سکونتگاه. 3جدول 
  محلات 1321 1311 1331 1331 1331 1331

 آبادحاجی 1016 1106 3121 10309 11062 10612

ت
لایه نخس

 

 فرجه - - 2166 1122 1991 8016

 غفور - - 1081 1111 16211 3110

 شهدا 801 0300 10916 01306 03281 01309

 پیرمحمد و بهارمست - 10306 10166 06096 00292 08196

 گلشن - 136 1601 8961 3809 16118

 تقتقان - - 2066 1311 1100 8610

 آباداسلام - - 0691 0826 9309 2611

 آبادعباس - - 96931 21083 10689 09123

 نایسر 928 919 220 398 10286 00020

لایه دوم
 

 ننله 110 123 136 111 2012 0891

 آبادحسن 1108 1226 1112 0310 1112 11039

 گریزه 169 31 021 220 1299 9129

 آساوله - 116 068 109 1168 9980

لایه سوم
 

 قار - 921 283 1168 1161 1980

 دوشان - 101 136 1160 0101 2681

 برازان - 101 130 069 030 918

 باباریز - 336 1161 1011 1111 1829

 قلیان - 103 016 1691 1089 1891

 (1936تا  1921و سرشماری عمومی نفوس و مسک  از  8: 1988قرخلو و همکاران، )ماخذ: 



  001                                           در شهر سنندج یررسمیغ یفضا دیتول ندیفرا لیتحل                                سال پنجم        

 

 
 ررسمی در شهر سنندجسه لایه زیست غی .3 شکل

 

تحلیل فرایند تولید فضاای غیررسامی، در  .3.4

 چارچوب فضای سه گانه ی لوفر

عمل فضایی در قالاب اقادامات صاورت در ابتدا 

. شاده اساتبررسی ات زندگی روزمره گرفته و واقعی

-ها و برنامههای فضا و طرحبه بررسی بازنماییسپ  

. درنهایات بعاد ساوم یعنای شدهای انتزاعی پرداخته 

گرفتاه ی قارار موردبررساهمان فضای زیسته ساکنان 

. باید توجه داشات کاه ایا  ساه وجاه جادا از است

 صااورتبهبنااابر دیاادگاه لوفااور یکاادیگر نبااوده و 

مارتبط و بار یکادیگر  به هامی یده و دیالکتیکتندرهم

 .اثرگذار هستند

عمل )پرکتیس( فضایی و کلاان باه ایان .3.4.1

برنامهونتگاهیان، آساوله، دوشان، برازان و... نمایاان 

ساخته استو روز به روز بر نرخ رشد این روساتاها 

 افزودهدر شهر سنندج

در چارچوب عمل فضایی در شهر سانندج علااوه 

شاود ه که بادیهی فارم مایبر ظواهر زندگی روزمر

هاای اصالی، جادایی ها در خیابانهمچون ایجاد بانک

هاای و شاهرک هااپارکهای فضایی، احاداث گزینی

هاا را باه یکادیگر متصال هایی که آنمختلف و مسیر

های متفاوت اجرایای کند خود را در قالب عملیاتیم

های خودانگیخته شهری از ساوی در عرصه سکونتگاه

 مختلف به نمایش گذاشته است. هایسازمان

های متفاوت اقدامات مختلفی با دیدگاهی در دوره

-از جملاه رفته است؛گمآبانه صورت بالا به پایی  و قیم

هاای اجرایای باناک از برناماه توانی ای  اقدامات می

ها را در قالب رواباط میاان ساه توان آنیمجهانی )که 

گرفات( در المللای، ملای و محلای در نظار سطح بی 

یژه در ناواحی وباه شهر سنندج تا اقداماتی که اماروزه

هاا منفصل شهری همچون آسفالت معابر، ایجاد پاارک

؛ اشااره کارد در جریان است های اساسیو زیرساخت

 (.2)جدول 
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 اقدامات صورت گرفته در شهر سنندج در دوران مختلف .2جدول 
 مکان اقدام صورت گرفته ارگان ردیف

 بانک جهانی 1

 احداث، نوسازی و بهسازی مدارس
آباد، کانی کوزله، فرجه و محلات عباس

 (تقتقان )لایه اول فضایی

ایجاد فضای سبز و احداث مراکز فرهنگی 

 هنری –

آباد، پارک لاله و فرجه )لایه محلات اسلام

 اول فضایی(

احداث و اصلاح شبکه معابر در محلات 

 خودانگیخته شهری

آباد )لایه آباد، تقتقان، اسلامعباس معابر

 فضایی اول(

 بهبود و احداث شبکه برق و آب
آباد و فرجه )لایه آباد، عباستقتقان، اسلام

 اول فضایی(

 ایران شهری بازآفرینیشرکت  0

 احداث پرو ه مدرسه
لایه دوم فضایی( و مدرسه تقتقان )نایسر 

 لایه اول فضایی(فرجه )و 

 0666 آب ذخیره منبع احداث پرو ه

 یمترمکعب
 برازان )لایه سوم فضایی(

9 
موسسه خصوصی  یار با همکاری 

 ایران شهری بازآفرینیشرکت 

 – اقتصادی نهاد ایجاد و کارآفرینی

 زنان اجتماعی
 نایسر و ننله )لایه دوم فضایی(

2 
موسسه خصوصی کاردوک با 

 شهری بازآفرینیهمکاری شرکت 

 جهت پایه ایهمهارت آموزش پرو ه

  محیط و معیشت وضعیت ارتقای
 نایسر )لایه دوم فضایی(

1 
وزارت راه و شهرسازی، وزارت 

 تعاون و بانک مسک 
 شهرک بهاران واحد مسکونی 1066احداث 

 روستاها به محدوده شهر 2الحاق  یو شهرسازوزارت راه  0

چهار ناحیه منفصل شهری نایسر، ننله، 

به شهر  1983 آباد و گریزه در سالحس 

 الحاق شد )لایه دوم فضایی شهر(

 

 
توسط بانک جهانی با همکاری شرکت عمران و بهسازی شهری )در لایه  اجراشدههای محل پروژه .2 شکل

 یخته شهری شهر سنندج(خودانگهای فضایی اول سکونتگاه
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از زنادگی  جدایی طرح و برنامه و اقادام و عمال

 موردتوجاهای اساسای لهروزمره ساکنان همواره مسائ

های فضاا و عمال فضاایی بازنمایی چراکهبوده است؛ 

در ارتبا  کامل با یکدیگر بوده و ایا  دو از یکادیگر 

جدا نیستند و با تحمیل نظرات و اعمال خود، زنادگی 

دهناد و البتاه یمقارار  تاأثیرروزمره ساکنان را تحات 

سااکنان نیاز در برابار چنای  تولیاد فضاای تحمیلای، 

 کنند. یمخود را خلق  موردنظرای فض

 های فضا در شهر سنندجبازنمایی. 3.4.4

هاا و به بررسی طارح در چارچوب بازنمایی فضا

هااای مختلااف اجاارا شااده در شااهر ساانندج و برنامااه

سالار علمی و دولتای و دیاد های ف های گروهدیدگاه

هریک به مسئله از طریق مصاحبه پرداخته شده اسات. 

پاایش از انقلاااب اساالامی و در دوران  شااهر ساانندج

ایاران  از پنج شاهر پاایلوت یکی عنوانبهپهلوی دوم، 

های مرتبط با اصل چهار و برنامه هاطرح در خصوص

در  .در نظار گرفتاه شاد و ورود سربازان صلح تروم 

در قالاب اصال  طرح آلتاون 1991در سال  راستا، ای 

در  آمریکااییتوسط مهندسای  مشااور  چهارم تروم 

شهر سنندج تهیه و با دیدگاهی بالا باه پاایی ، موجاب 

هاایی تهیه چنی  طارح .مداخلاتی در بافت شهری شد

 یهااگروه یژهوباه سااکنانجدای از زندگی روزماره 

 موردتوجاهساکنان شاهر نیاز نظرات و  بوده درآمدکم

 .نبوده است

گیااری نخسااتی  شااکلهسااته در ایاا  دوران 

ی شاهری شاکل گرفات. های خودانگیختهسکونتگاه

در دامناه و  خاودروصاورت به یشترها بسکونتگاه ی ا

و نقااظی دارای  یدرون و بارون شاهر یتپه ها یبالا

ماننااد وضااعیت ناروشاا  مالکیاات و باادون نظااارت 

شهر، محلاات ضالع  یغفور در ضلع جنوبآباد، حاجی

 ینبوت، گلش ، عباس آباد، تقتقاان، کاان یدانم یشمال

از انقلاب به جزء چناد ساال پ  د. شکل گرفتنکوزله 

باا تغییار ، به دلیل تغییار و تحولاات انقلاابینخست، 

-روبناهای ایدلولو یکی و دگرگونی نهادها یا دساتگاه

و  نگار، بخشایهای سیاسی همان دیدگاه بروکراتیاک

هاای متفااوتی در و طارح بالا به پایی  استمرار یافات

 هااییچنی  طرح. (2)جدول  سطوح مختلف تهیه شد

انتزاعی با نگرشی از بالاا باه پاایی  و عادم توجاه باه 

تواناد باه درآمد شهری تهیه شد کاه مایهای کمگروه

-راناده شادن فقارا باهعنوان یکی از عوامل به حاشیه

سااماندهی فضاا و  طرحدر  ماالعنوانبه. حساب آید 

شاهر سانندج  روستایی بخش مرکازی یهاسکونتگاه

ندج شامل نایسار )لایاه نواحی منفصل شهری شهر سن

 عنوانباهتااکنون  1983دوم فضایی( و ننله که از سال 

شاوند را در حاوزه شاناخته مای شهر سنندجمحدوده 

و ای  نشاان از  نفوذ دهستان حومه در نظر گرفته است

باه واقعیاات  یتوجهها و بیغلبه دیدگاه انتزاعی طرح

و همچنی  ضوابط . پنهان زندگی روزمره ساکنان است

های جامع و تفصایلی و عادم طرح نامنعطفمقررات 

هاای درآمادی مختلاف با وضعیت گروه هاآنانطباق 

موجب زیسات سااکنان در خاارج از محادوده شاهر 

شاده اساات و ایا  اماار خاود بااه بازتولیاد فضاااهای 

مکمااال فضاااای رسااامی و  عنوانباااهای حاشااایه

هایی دام  زده است. در حقیقت طرح شدهیزیربرنامه

و جادا  اندشدهشناختهحل مسئله راه عنوانبهوزه که امر

 صاورتبهه ساکنان و بیشاتر مراز واقعیات زندگی روز

باشند، خود موجاب گساترده شادن ابعااد انتزاعی می

ی دوم لایه مسئله شده است و روز به روز به گسترش
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باا اناد. ی شهری داما  زدههای خودانگیختهسکونتگاه

هاای ی شهر و سایر دافعههای توسعه کالبدمحدودیت

اقتصااادی و اجتماااعی ساااخت و ساااز رساامی در 

محاادوده شااهر، نااوعی دیگااری از سااکونتگاه هااای 

غیررسمی در شهر سانندج نهادیناه شاده کاه عینیات 

توان در روستاهای لایه دوم با فاصاله کالبدی آن را می

کیلومتر از شهر سنندج مورد توجه قارار  1تا  1تقریبی 

ها شامل نایسار، آسااوله، قاار، دوشاان، داد. ای  روستا

گریزه، حس  آبااد، ساوره زه، ننلاه و بابااریز هساتند 

( علارغم اینکه تعادادی از آنهاا باه محادوده 9 شکل)

شهر به عنوان نواحی منفصل شاهری )نایسار، گریازه، 

اضاافه شادند، اماا  1983حس  آباد و ننلاه( در ساال 

 همچنااان پااذیرای مهاااجری  درون و باارون شااهری

سااز در آنهاا اکااراً باه صاورت و هستند و سااخت 

 شود. خودانگیخته انجام می

های مختلاف نشاان داده اسات تاداوم دهه تجربه

در شهر سنندج بار دیگر به بازتولید  هاییچنی  دیدگاه

 هااای خودانگیختااه شااهری درسااکونتگاه لایااه سااوم

روستاهای اطراف شهر چون قلیاان، آسااوله، دوشاان، 

 .خواهد شد منجر. برازان و..
 

 هاهای خودانگیخته در این طرحهای دولتی در قالب بررسی وضعیت سکونتگاهبررسی برنامه .1جدول 

 های خودانگیخته شهریراستای سکونتگاه در هابرنامه هاطرح 

1 
 طرح آلتون 

(1991) 

)باا  اسات دهاجراشاها شود که امروزه اغلب آندر طرح آلتون معابری برای شهر پیشنهاد می

 .دیدگاه مدرنیزاسیون(

 (1910طرح جامع مرجان ) 0

اماا های مختلف )به خصوص مسک  ( بررسی شده اسات در ای  طرح به جزلیات به بخش

هاایی چاون عبااس آبااد و ذکر یک نکته در ای  طرح قابل توجه است و آن ای  کاه محلاه

مورد توجه قارار نگرفتاه و علااوه بار آن در  ،اندشکل گرفته 1921ی حاجی آباد که در دهه

 های پیشنهادی نیز به آن پرداخته نشده است. برنامه

0 
 طرح کالبدی زاگرس

(1986) 

اقتصادی و زیرساختی مناطق محروم و در حاشیه ماناده از فرآیناد توساعه  هایبنیانتقویت 

 در شهر سنندج

 (1989) طرح توسعه استان 9

هااای خودانگیختااه شااهری نداشااته اساات و ارزش سااکونتگاه در ایاا  طاارح دیاادگاهی بااه

 نظار ازو...( را  ، قلیانآبادحس های روستایی در اطراف شهرها )مانند نایسر، ننله، سکونتگاه

 روستایی در سطح روستاهای دیگر منطقه در نظر گرفته است. مراتبسلسله

2 
توسعه  یدنظرتجدطرح 

 (1981) استان

 جمعیتی همکار برای سرریز جمعیات شاهر سانندج و تبادیل  اعطای نقش ویژه کانون

 به یک مرکز اقتصادیشدن 

  های خوابگاهیشهرک عنوانبهپشتیبان توسعه صنعتی شهر و 

 مکانی برای شهر جدید برای شهر سنندج عنوانبه 

1 

طرح ساماندهی فضا و 

روستایی  یهاسکونتگاه

 شهر سنندج بخش مرکزی

(1982) 

وستاهای نایسر )لایه دوم فضایی(، قلیان، بابااریز، ننلاه و بارازان )لایاه ای  طرح ر بر اساس

که مرکزیت آن با روساتای صالوات  شدهگرفتهسوم( شهر سنندج جز دهستان حومه در نظر 

آباد بوده است. از طرف دیگر دوشان، قار و آساوله نیز از منااطق تحات حاوزه نفاوذ شاهر 

 سنندج در نظر گرفته نشده است. 
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 1امه جدول اد

 های خودانگیخته شهریها در راستای سکونتگاهبرنامه هاطرح 

0 
طرح جامع شهر سنندج 

(1989) 

غیرمنطعف تدوی  شده و دید به قشر متوساط و مرفاه دارد.  صورتبهدر ای  طرح، ضوابط 

های فقیر در شهر اجازه خرید مساک  رسامی از طرف دیگر حد تفکیک قطعات برای گروه

نکتاه  اند.هد و مجبور به خرید مسک  در خارج از بازار رسمی زمی  و مسک  بودهدرا نمی

یخته شاهر خودانگهای های اطراف شهر )لایه دوم سکونتگاهدید ای  طرح به ناحیه توجهقابل

 ها در حریم شهر بوده است.روستا و عدم توجه به گسترش سریع آن عنوانبهسنندج( 

 (1981طرح تفصیلی ) 1

 های لایه اول همچون ی  طرح برنامه نوسازی، بهسازی و توانمندسازی برای بافتدر ا

 است. شدهگرفتهآباد، غفور و... در نظر جورآباد، تقتقان، عباس

  در ای  طرح حداقل تفکیک قطعات در نواحی مفصال شاهری )لایاه دوم فضاایی( را

 متر در نظر گفته است. 186متر و در لایه نخست فضایی  116

 است نداشته فقیر قشر به دیدگاهی گونههی  طرح  ای. 

8 
طرح بهسازی و نوسازی 

 (1988بافت فرسوده )

آباد، پیرمحمد )لایاه فضاایی اول( جاز بافات فرساوده و در ای  طرح محلات جورآباد، تازه

اسات و  شادهگرفتهای در نظر آباد و غفور )لایه فضایی اول( جز بافت حاشیهمحلات عباس

 باشد.رح محله سرتپوله میپایلوت ط

3 

-طرح توانمندسازی اسکان

غیررسمی ناحیه منفصل 

 (1939شهری نایسر )

 ای اجتمااعی و اقتصاادی برناماه ازنظارهای کالبادی باوده و ید طرح بیشتر بر جنبهتأک

 نشده است.ی تدو

 (1988طرح مسک  مهر ) 16

  ه باه مالکیات فارد واحد مسکونی در شهر باوده اسات کا 0622پیشنهاد طرح احداث

 درآمده و امکان انتقال وجود ندارد.

 است. شدهدادهسنندج اجاره  مهرشهردرصد واحدهای مسک   06 از یشب 

 

در ای  میاان مادیریت شاهری نیاز باا حاذف یاا 

هاای ریشاه مبناا ساعی دارد کاه گرفت  دیادگاهنادیده

هااای هااای دروناای سااکونتگاهمسااالل را بااه ویژگاای

دیاد باه توانمندی افراد و فارغ از خودانگیخته شهری، 

سازوکارهای اقتصاد سیاسی فضاا  یعنی ترکلی سطحی

ربط داده و خود را بدون تقصیر و حتی منجی سااکنان 

 ها جلوه دهد.آن

هاا و و برناماه هاااز طرف دیگر علاوه برای  طرح 

بااه بعااد و بااا  1916در دهااه سااازوکارهای ماادیریتی 

هااا بااا اریموضااو  خودکفااایی شااهرد شاادنمطرح

تراکم فروشی را در دساتور کاار  ،الگوبرداری از تهران

توجاه بااه نظارات سااکنان شااهری و قارار داده و بای

ی تمرکاز امبادلاهیش ارزش افزا بردستوری  صورتبه

هایی مانناد یسایونکمکرده است. در ای  راستا تعریف 

فاروش شاهر را تساهیل  166و ماده  1کمیسیون ماده 

 کرده است.

)باا  ساالار علمای و دولتایفا جامعاه  همچنی  

های مختلاف و عادم دیاد بندی و تفکیک رشتهتقسیم

یکتا نسبت باه فضاا( نیاز در بازتولیاد ایا  وضاعیت 

ید بر مفاهیمی همچاون تأکها با تأثیر نبوده است. آنیب

نشینی و غیررسمی بودن باه سااکنانی برچسب حاشیه

ه دلیال شهرنشاینی با باساابقههاا که حتی برخی از آن
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سازوکارهای تحمیلی مجباور باه ساکونت در چنای  

بازتولیاد وضاعیت ی در نوعبهاند، هایی شدهسکونتگاه

 موجود سهم دارند.

 

 ی شهریهای خودانگیختهسالاران دولتی در خصوص سکونتگاههای غالب فندیدگاه .3جدول 
 لب دال غا سالاران دولتی و علمینکات کلیدی نظرات فن هاگروه ردیف

1 
نمایندگان 

 مجل 

 تواند باعث لطمات زیادی شودساخت و سازهای غیراصولی در شهر سنندج می 

 ها و شهرهای بزرگ زا برای مراکز استانای بسیار مشکلنشینی پدیدهحاشیه 

-حاشیه"

 "نشینی

0 
مدیران ارشد 

 استان

 های غیررسمی )به صورت منحصر به فرد( گیری سکونتگاهبررسی علل شکل

 ها راهکار از بی  بردن ای  سکونتگاه

 گری و نهادهای توسعه محلی از راهکارهای ساماندهی دفاتر تسهیل 

 نشی  در شهرها به بهبود وضعیت زندگی کمک تمایل بالای مشارکت ساکنان حاشیه

 کندمی

 حل مسئله مالکیت از راه رسمی و قانونی 

 زایی و کارآفرینی از و اشتغالتوجهی به روستاهای اطراف شهر از نظر کالبدی کم

 نشینیعوامل رشد حاشیه

 بهره خوانش نواحی منفصل شهری به عنوان چالش اصلی شهر سنندج به دلیل بی

 شدن از خدمات روستایی و عدم توانایی خدمات رسانی شهرداری به ای  نواحی

 الحاق روستاها به شهر از مشکلات اصلی شهر سنندج 

-سکونتگاه"

های 

 "غیررسمی

-حاشیه"

 "نشینی

9 

های گروه

سالار ف 

 علمی

  مهاجرت از روستا به شهر و از مرکز به حاشیه 

  قوانی  دست و پاگیر مدیریت شهری 

 ی شهرها ی سرسام آور ساخت و ساز در محدودههزینه رهایی از 

  است نشینی افزایش مشارکتراهکارهای بهبود وضعیت حاشیهاز . 

-حاشیه"

 "نشینی

الدینی و ، علاء1930 یگران،و د یراندوستا ؛ 1988 یگران،قرخلو و د ؛ 1931 ی،زارع ؛ 1931 ی،و قادر 1931 ی،)وجد: ماخذ

 (.1931مروتی،  ؛1931ایراندوست،  ؛ 1983؛ اقبالی و رحیمی، 1983قالیباف و همکاران،   ؛1983غنی، 
 

ساالار علمای و دولتای علاوه بر گفتمان جامعه ف 

در جدیدتری  اقادامات ضایی در چارچوب بازنمایی ف

است کاه طرح مسک  مهر توسط دولت، شهر سنندج 

تهیه مساک  بارای  باهدف یاسمقکلانطرحی  عنوانبه

درآمد در نظر گرفته شد که البته نتواسات باه اقشار کم

 .های هدف واقعی دست یابدگروه

-دولت به گاروه تسهیلات بانام کهچنی  اقداماتی  

 برحساب خاود و شاوندیم شاناختهدرآماد های کام

 گوناااگونی گتوهااای ،شاوندیم یبنددسااته یتشااناهم

 یهااپرو ه ،یزساتدانش بوروکراسی واسطهبه که است

هاا ای  دسته سیاسات .شوندیم نامیده عمومی مسک 

 مسااک  یهاااپرو ه لااوک ، مسااک  یهاااپرو هکااه 

 متوسط، طبقات مسک  یهاپرو ه ،هایبوم و مهاجران

 هاااییفیتباک ویلااایی یهاخانااه قرارگیااری فضاااهای

: جداساازی کلاامیک ؛ درشاوندخوانده مای گوناگون

 ،1939 لوفاور، قاول باه ترکماه) باشدمی 1شهری شبه

 (.16 ص.
 

                                                           
1. Urban 
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 در شهر سنندج )زیسته( بازنماییفضای  3.4.3

هاای فضاا و در شهر سنندج با مقایساه بازنماایی

  تاوان باه ایاعمل فضایی با فضای زیسته ساکنان می

نتیجه رسید کاه فقارا خاود باه سااماندهی وضاعیت 

هاای پردازناد و برناماهسکونت خود و مکاان آن مای

گااه پاساخگوی وضاعیت صرف انتزاعی منسوخ هی 

ی ی ساه لایاهسکونت ای  قشر نخواهد باود. مقایساه

گفته در شهر سانندج گویاای ایا  بحاث فضایی پیش

 است. 

تاه در هاای خودانگیخساکونتگاهلایه فضاایی اول 

-آبااد، کاانیشهر سنندج شامل محلات غفاور، عبااس

آباد، بهارمسات، پیرمحماد، ، اسلامکوزله، تقتقان، فرجه

باشد. ساابقه آباد میحاجیگلش ، زورآباد، جورآباد و 

 1906تاا  1926دهاه ی دورهمحله ها گیری ای  شکل

با تهیه و اجارای طارح آلتاون در  زمانهمگردد. بازمی

نیااز در  یختااهخودانگهااای ونتگاه، سااک1991سااال 

و شمال غربی شکل گرفتناد. بعاد  شرقی یهاقسمت

کاه باا  یجادشادهااز انقلاب و در دوران فضای انقلابی 

گیاری چنای  جنگ تحمیلی نیاز هماراه شاد، شاکل

در آن دوران هاا ای  سکونتگاهمحلاتی گسترش یافت. 

 صااورتبهو  شاادهیسازماندهتوسااط خااود ساااکنان 

هاا باه . اکار ای  ساکونتگاهاندشدهساخته خودانگیخته

ماااهوری شااهر ساانندج اغلااب تپااهدلیاال وضااعیت 

و فضااهای اجتمااعی  اندشدهساختهپلکانی  صورتبه

شاد. ها توسط خاود سااکنان اداره مایاقتصادی آن –

 هااای  ساکونتگاهمدیریت شهری مجبور شد  یجتدربه

-وارد کناد و برچساب حاشایه یمحدوده شاهر را به

های صورت گرفتاه در مصاحبه .ها بزندشینی را بر آنن

ی لایه اول شهر سنندج نیاز های خودانگیختهسکونتگاه

نخست باا حااج مساعود کاه از گویای ای  امر است. 

 00او  "ی تقتقان باود مصااحبه کاردیم. ساکنان محله

کناد. حااج ی تقتقان زندگی میاست که در محله سال
تا بر روی زمی  دیگران گفت چون در روسمسعود می

ی محادودی دریافات کردیم و ساالیانه هزیناهکار می
دار شدم دیگر آن هزیناه بارای کردم، زمانی که بچهمی

داد؛ در روستا نیاز باه جاز ام کفاف نمیگذران زندگی
شغل کشاورزی فقط یک سوپر مارکت بود کاه بارای 

خانواده کل روساتا کاافی باود و شاغل دیگاری  166
جبااار بااه ساانندج باارای زناادگی اشاات. بالوجااود ندا

مهاجرت کردم و شرو  به کارگری ساختمانی نماودم. 
ای خاناه آنجاچون زمی  در تقتقان بسیار ارزان بود در 

ی ساتم چناد برابار هزیناهنساختم. در صورتی که ندا
پرداخت شده را به خودم ضرر زدم چاون اصالا های  

 .  ”ای بیش ندارمحق بر ای  خانه بجز قولنامه
پسر حاج مسعود محمد نام داشات. او اماروزه در 

کند. محمد هم کاارگر سااختمان آباد زندگی میحس 
محماد اشااره کارد کاه از  .کردبود و  جوشکاری می

آباد کرایاه خاناه ارزان باود چون در حس  1988سال 

ای کاه در آن سااک  ی خاناهآباد رفتم. کرایاهبه حس 
، باشادمای توماان رهستم یک میلیون ره  و صد هزا

 پانصاد هازار و میلیاون 06ای  خانه در داخل شهر با 
زمای   1988شاود. در ساال هم اجاره داده نمی تومان

آبااد گاران باود اول قصاد خریاد زمای  را در حس 
داشتم؛ اما چون صحبت برای  بود که شاهرداری قارار 

ها بالا رفتاه باود و بارای  است وارد ناحیه شود قیمت
م که با ورود شهرداری تمام امکاناات ایجااد باور بودی

شاود. اماا باا ورود شده و سند برای ساکنان صادر می
 86اماروزه زمای   ،شهرداری و کنترل کردن محادوده
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تاوان میلیون تومان مای 26را با  88سال  یلیون تومانیم
آبااد جلاوی تهیه کرد. باا ورود شاهرداری باه حسا 

دیگر توان پرداخات ساخت و ساز را گرفتند، مردم نیز 
میلیون تومان عوارم، جواز به شاهرداری و نظاام  26

ی میلیاون توماان خاناه 96مهندسی را ندارند، چون با 
میلیاون  26کنند، م  اگر قرار باشاد خود را درست می

-تومان به شهرداری بدهم دیگر ساختمان درست نمی

 .  "کنم

و از دید شاهروندان  بندی نهایی ای  لایهبرای جمع

آبااد از محلاه عبااس ،بررسی شارایط ساکونت آناان

ماورد ی شاهری شاهر سانندج محلاات خودانگیختاه

آبااد . ای  محله نسابت باه حااجیبررسی قرار گرفت

لحاااظ معیشاات ساااکنان  ازتااری وضااعیت نامناسااب

نیاز باه پاای صاحبت دو تا  از  داشت. در ای  محله

ساااکنان آن نشسااتیم. حاااج ملااا عامااان از اشااخاص 

آباد بود. سخنان او بسیار جالاب ی عباسمحله قدیمی

آباد زنادگی سال بود که در عباس 91م   "توجه بود. 
آباد از روستای اطراف دهگلاان کردم. پیش از عباسمی

آماادیم. در آن دوران زماای  در دهگلااان کاام داشااتیم، 

جاز کشااورزی ها که بزرگ شدند کار دیگری باهبچه
د وضعیت زندگی به سانندج نبود به ناچار به دلیل بهبو

باافی مهاجرت کردیم. زمانی که وارد شهر شدیم قاالی
آباد زمی  ارزان بود و نزدیاک کردم. آن زمان عباسمی

باود. باه همای   )میدان اصالی شاهر( به میدان انقلاب
یا  راه امارار معااش ا ساک  شدیم و از ینجاادلیل در 

زدواج هاا اهاایم بازرگ شادند آنکردیم. تا اینکه بچه
خواساتیم کردند و توان تهیه خانه را نداشتند اگار مای

م شاهرداری بارای سااخت یآباد را بسازی عباسخانه
ی گرفت. به همی  دلیل خانهخانه از ما پول زیادی می

آباااد را فااروختیم و چاون دیگاار نایساار، ننلااه، عبااس
ساال اسات کاه  8 ،آّباد و گریزه جزء شهر شدهحس 

ای بارای طبقاه 9ی خاناه آنجاادر و  به دوشان رفتایم
تمام خانواده درست کاردیم. فرزنادانم یکای نجاار و 

دیگری راننده تاکسی اسات و زنادگی خیلای بهتار از 
-. پ  از حاج ملا عامان به پای صاحبت"سابق است

ساال  98او نیز  "های ملا عزیز در عباس آباد نشستیم. 
بود که باه  13سال  یقاًدقآباد آمده بود. بود که به عباس

سنندج آمدیم. پیش از ای  در مریاوان سااک  باودیم. 
هاای کردساتان باعاث نااامنی شرایط جنگی و حزب

و دیگار تااوان  دناادشادید و بالاایی در شااهر شاده بو
هاایش که بچهزندگی در مریوان نبود. پدرم به دلیل آن

به شهر آمد. پا   نزنندرا از دست ندهد یا انگی به او 
جاای هر سنندج قیمت زمی  در همهاز وارد شدن به ش

جز اطراف شهر بسیار بالا باود. محلااتی چاون شهر به
آبااد قیمات آباد نیاز نسابت باه عبااسغفور و حاجی

آباد سااک  شادیم. بالایی داشتند. به ای  دلیل در عباس
آبااد بودناد. ایا  دو نفار آن زمان دو نفر مالک عباس

ی کارده و بنادهاای مساکونی را قطعاهزمای  بالاجبار

هاا را اشاغال فروختند در غیر صورت مردم خود زمی 
ساختند. آن زمان هرکسی زور بیشاتری کردند و میمی

شااد. امااروزه داشاات زماای  بیشااتری را صاااحب ماای
وضعیت زنادگی خاوبی داریام. ایا  محلاه از دیگار 

-محلات شهر بهتر است چون ماردم همادیگر را مای

 ."شناسند و باهم ارتبا  داریم

ی نخسات نشاان از ی دیدگاه ساکنان در لایهبررس

 ازهااا بهبااود وضااعیت ایاا  ساااکنان و رضااایت آن

شااان نساابت بااه مکااان پیشاای  را دارد؛ امااا سااکونت

که اشاره شده ای  گروه به دلیل تاوان ماالی  طورهمان
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هاا در چاارچوب قاوانی  و هزیناه تاأمی پایی  تاوان 

-هاای انگالتنها از شرایط و دیدگاهو نه نبودهمقررات 

وار به ای  ساکنان برخاوردار نیساتند بلکاه وضاعیت 

   فرماست. اجتماعی مناسبی در آن حکم
 

 
 شهری سنندج یختهخودانگهای وضعیت زیسته ساکنان در لایه اول فضایی سکونتگاه .1 شکل

 

وضاعیت  مرورباهبرخی از سااکنان ایا  محلاات 

اقتصاادی و چاه کالبادی بهباود  ازلحااظخود را چه 

آبااد، فرجاه( و آبااد، حااجیبخشیدند )مانناد عبااس

 باهو  انادامروزه جایگاه اجتماعی مناسبی در شهر یافته

اجتمااعی  ازلحااظ. ایا  محلاات اندشده یتتاب ینوع

کاه در  طورهماانی اجتماعی بالاایی داشاته و سرمایه

شااود خااود ساااکنان ایجاااد مشاااهده ماای 1شااکل 

ردهمایی خاود باه ذهنی برای گ –قلمروهایی فضایی 

 وجود آوردند.

زماان و افازایش جمعیات شاهر، عادم  با گذرا ام

هاای ای از طرف دولت بارای گاروهوجود هی  برنامه

افزایش قیمت زمی  و مساک   بالطبع ،خاص درآمدی

 یارغضاوابط ساخت و  نظر گرفت در در بازار شهر و 

فضاایی اول محلات خودانگیخته لایه در حتی  منعطف

بارای  شهرنشینی باسابقهو نیز افراد  واردانشهری، تازه

های روستایی نزدیاک مسک  خود به سکونتگاه ی تأم

به شهر طرد شدند. لایه دوم فضایی شهر شاامل چهاار 

 1916آباد، گریزه، نایسر و ننله که تا ساال ناحیه حس 

بار جمعیات آن  یجتادربهبا رشد آرامای هماراه باود 

گیاری خ رشاد چشامبا نر 1936افزوده شد و تا سال 

 .(9)جدول  شدرو روبه

های منفصال های موجود در ناحیهمقایسه جمعیت

شهری با جمعیت پیشنهادی طرح تفصیلی برای ساال 

)جمعیت پیشانهادی بارای  1981مصوب سال  1936

نفار و  1881نفر، گریازه  11090نفر، نایسر  1011ننله 

ح نفر( نشان از انتزاعی بودن ایا  طار 3806آباد حس 

هاای دیدگاهو عدم دید به واقعیت در ای  مناطق دارد. 

ساکنان و نظرات آنان تاییدگر ای  مسئله اسات. حااج 

احمد از ساکنان ناحیه منفصل شهری نایسار اسات. او 

به شهر سنندج آماده باود و پایش از آن  1923از سال 

پا  "کارد. در روستاهای اطراف کامیاران زندگی مای
ی بااه ساانندج آماادم در تپااه 1923از آنکااه در سااال 

پیرغریب ساک  شادم و چاون در روساتا نیاز زمینای 
 19کاردم. در ساال کاارگری مای یچند سالنداشتم تا 
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دنبال زندگی بهتاری باودم. یکای از ازدواج کردم و به
کارگرهای ساختمانی که همکار بودیم باه ما  گفات 

کوزلاه و ی کاانیکه اگر به پاسگاهی که مسئول منطقه
ای خاناه متاوانای پرداخت کنم میاد بود هزینهآبعباس

بدون هزینه بسازم. در ای  زمان باود کاه باا پرداخات 
کوزله سااختم و از ای در کانیتومان خانه و مغازه 166

پزی را بلد بودم مشغول ای  کار شادم. جایی که کولیره
ای باه بود که آیت ا... خامناه 1900پ  از آن در سال 

کوزلاه ای به کانیغیر منتظره کاملاً سنندج و به صورت
به م  آب و برق و گااز  آمد. با بررسی وضعیت مغازه

رایگان داد. اما از بخت بد م  در زماان جناگ باود و 
یک بمب خانه مرا ویران کارد. پا  از پیگیاری های  

ای باباات آن ویراناای از طاارف دولاات بااه ماا  هزینااه
ئول پرداخت نشد. در آن زماان سارگرد دانشامند مسا

او به م  گفت تا زمانی که داخل شاهر  ؛ای  منطقه بود
-را سروسامان ندهیم اطراف شاهر را )همچاون کاانی

کنیم. در ایا  آباد، غفور و...( درست نمیکوزله، عباس
زمان بود که م  هم توان ساخت مجادد سااختمان را 
نداشتم و با شراکت شخص دیگری ای  کاار را انجاام 

راه انادازی پازی را ی کاولیرهزهدادیم و بار دیگر مغاا
هایم بزرگ شاده ی  دوران بود که بچها . پ  ازکردیم

ی ما کافی نبود و با ایا  درآماد نیاز تاوان بودند خانه
کوزلاه را باه ی کانیو مغازه امرار معاش نداشتیم. خانه

باود کاه در  1981شریک خودم فاروختم و در ساال 
بارای خاودم و  نایسر ای  زمی  را خریدم و سه طبقاه

شاد ایا  فرزندانم ساختم. آن زمان تنها مکانی که مای
کار را انجام داد نایسر بود. علاوه بر ساخت ایا  خاناه 

ای نیز در ای  محله کرایاه کاردم و هماان شاغل مغازه
قدیم خاودم را اداماه دادم. در دورانای کاه شاهرداری 

 ،زمی  گران شد؛ اما پ  از یاک ساال ،وارد نایسر شد
ی که ماردم متوجاه ایا  امار شادند کاه جلاوی زمان

شاود، قیمات زمای  باا ها گرفته میساخت و ساز آن
جادایی دیادگاه ماردم و . "افت شدیدی هماراه شاد

زندگی روزماره آناان باا اقادامات دولتای در ناواحی 

منفصل شهری گویایی جادایی شادید میاان برناماه و 

 عمل است. 
نتزاعای های شهری بسیار ادر حقیقت اغلب برنامه

در  یاراز؛ باشادو از واقعیت و زیست ساکنان دور مای

کاه مشااهده شاد دولات و اغلاب  طورهمان یقتحق

اناد بلکاه تنها به وضعیت فقرا کمک نکاردهها نهبرنامه

 توجاه جالابنکتاه اناد. باه آن داما  زده ازپیشیشب

افازایش جمعیات ایا  ناواحی باا سااخت  یزمانهم

رسامی  صاورتبهن بهاارامانناد هاای جدیاد شهرک

است. ای  امر جدایی کامل میان اقدامات دولت و فقارا 

 باا علاوه بر ایا  طارح مساک  مهاردهد. را نشان می

تنها پاساخگوی مساک  فقارا نه مشکلات بسیار وجود

در درصاد از سااکنان آن  06نشد بلکه امروزه بیش از 

و با زیسات سااکنان کاه  هستند مستأجرشهر سنندج 

   مغایرت دارد. ؛متفاوتی دارنداغلب نیازهای 

اسات ماردم خاارج از  مشااهدهقابلکه  طورهمان

چارچوب رسمی، لایه دوم را برای خود شاکل دادناد 

مجباور باه  ناچارباهو مدیریت شهری بارای باار دوم 

ت عناوان ناواحی ها باه محادوده شاهر تحاالحاق آن

 منفصل شهری شد.
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 شهر سنندج یختهخودانگهای لایه دوم فضایی سکونتگاه .3 شکل

 

ایجاد سازوکارهای رسمی در ای  نواحی و تکارار 

 یااسمقکلانهاای بار طارح یادتأکای  روند به همراه 

موجاب  در راستای بازنمایی فضاهمچون مسک  مهر 

شده که ای  بار روستاهای دیگر اطراف شاهر سانندج 

چون آساوله، قار، دوشان، بابااریز، گرمیادر، بارازان و 

چنی  سیساتم  به خاطربرای سکونت افرادی که قلیان 

رسامی را  یهامحادودهاستطاعت ماالی در  ،تحمیلی

-قرار گیرد و در آینده شااهد شاکل موردتوجهندارند، 

هاای خودانگیختاه شاهری گیری لایه سوم ساکونتگاه

 باشیم. 

در ایا  میاان جادایی  توجاهقابلدر حقیقت نکته 

وده هاای شاهری باهزیست و خواست ساکنان از برنام

متفاااوت از وضااعیت اساات. نیازهااا و تااوان ساااکنان 

ریازی انتزاعای ها بوده و ای  امر نشاان از برناماهبرنامه

هاای در ای  راساتا همانناد بررسای بوده است.دولتی 

هاای ی اول و دوم ساکونتگاهصورت گرفتاه در لایاه

در شاهر ساانندج باه بررساای  شااهریی خودانگیختاه

از طریق مصاحبه پرداختاه  ی سوملایهساکنان غیربومی 

هاا را در ایا  روساتا جویاا شد؛ تا دلیل ساکونت آن

مصااحبه کااک مصاطفی  با در روستای دوشانشویم. 

ندج نسااال اساات کااه در شااهر ساا 11ماا   ". کااردیم
همااراه بااا پاادرم از  1981کاانم. در سااال زناادگی ماای

روستاهای اطراف شهر دهگلان به سنندج آمدیم. پیش 

ها به ما ی عمو نیز به سنندج آمده بود؛ آنانوادهاز ما خ
اطلا  دادناد کاه زنادگی در گریازه بسایار راحات و 

ساخت و سااز نیاز در آن باا هزیناه پاایینی صاورت 
هاای خاود را در خواهد گرفت. به ای  دلیل ما زمای 

روستا فروختیم و به سنندج آمدیم و در گریزه زمینای 
 ای خریدیم.صورت قولنامهبه

رم که زمی  کشااورزی را در روساتا نفروختاه پد 
-ی زمی  سالانه زندگی خاود را اداره مایبود با هزینه

کاردم. در ایا  کرد و م  هم کاارگری سااختمان مای

ازدواج  36کاری آَشنا شادم. ساال ی برقمیان با حرفه

 ی تعمیراتی گذاشتم.کردم و در خیابان نمکی مغازه
بود نیاز بود ما   چون تعدادمان در خانه زیاد شده 

ام برم. در گریزه ساخت و سااز گاران ی پدریاز خانه
ی شاهرداری شده بود و م  هم توانایی پرداخت هزینه

و .... را نداشتم باه همای  دلیال در روساتای دوشاان 
متری کاه در روساتا  066ی ای اجاره کردم. خانهخانه

ی اجاره کردم در داخال شاهر و گریازه بسایار هزیناه
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سال اسات کاه در دوشاان  1ی داشت. ازی  رو بیشتر
. بررساای و مصاااحبه بااا ساااکنان "امساااک  شااده

روستاهای آسااوله، بارازان و قلیاان نیاز گاواه همای  

 مطلب بود. 

که اشاره شد از ساال  طورهمانرشد ای  روستاها 

به بعد چشمگیر بوده است و ای  امار نشاان از  1981

بررسای زمانی دارد.  ها در گذاربازتولید ای  سکونتگاه

های خودانگیخته شهر سنندج و روساتاهای سکونتگاه

دوره زمااانی  دهااد کااه در هااراطااراف آن نشااان ماای

تجرباه  وضعیت بازنمایی فضاایی و عمال فضاایی از

 زیسته ساکنان جدا بوده است.

هاا و اقادامات در حقیقت جدایی میان ای  گاروه 

و  ملای در ساطحالمللای و بازتااب آن در سطح بای 

محلی بدون دید به فرهنگ و خواست ساکنان جادایی 

در شاهر  .ساازدمایآشکار  ازپیشیشبها را ای  گروه

دهاد کاه مای نتجربه چند دهاه گذشاته نشااسنندج 

را راهکاار مناسابی  انتزاعای هاا و اسانادساکنان برنامه

بینناد و خاود اقادام باه تولیاد فضاای برای خود نمی

کاه نیااز باه بایش از آن ای  گروه کنند.یم مدنظرشان

روال بروکراتیک و قوانی  رسمی داشاته باشاند بارای 

اشتغال در شهر و استفاده از خدمات رسمی باه ناچاار 

 گزینند. می کنیها سدر ای  سکونتگاه

 و پیشنهادها گیرینتیجه. 2

 غیر و رسمیت مفهوم دو بر که متفاوتی ارزشی بار

 یاک گیریشاکل باه منتهای اسات مترتاب رسمیت

 اسات؛ شاده فضاایی هایارزش از نابرابری جغرافیای

 بااه کااه ارزشباای و دارارزش فضاااهای از ایملغمااه

 نیاز توساعه و گساترش اصالی ساززمینه خود ینوبه

 اراضای عناوان باه شادهغیررسمی فضااهای. باشدمی

 قارار شاهری بهساازی و نوساازی موضو  ارزشْبی

 خلاال زا شاده رسامی فضااهای کهدرحالی گیرندمی

 از. شاااوندمی ارزش واجاااد گااارفت  مشاااروعیت

 موضاو  ،تماامی باه غیررسامی شاهر که روستای 

 .  گیردمی قرار شهری ریزیبرنامه

 هایرویاه جاز چیزی غیررسمیت سیاق همی  بر

 پرساامان. در ایاا  راسااتا نیساات شااهری ریزیِبرنامااه

گرفت  دیدگاهی یکتاا از فضاا،  هانری لوفور با در نظر

نظریه تولید فضاا  چارچوبرا در    دیدگاهایخوبی به

تنیاده ساه لحظاه رواباط دیاالکتیکی و درهم یهیبر پا

 دریافتااه، فضااای یااا فضااایی هااایفضااایی پاارکتی 

 بازنماایی فضای و پنداشته فضای یا فضا هایبازنمایی

حاشایه  –گیری دوگانه مرکاز زیسته و شکل فضای یا

بار ساه  دیاتأکایا  راساتا و باا  درمطرح کرده است. 

ی تولیاد فضاای هاانری لوفاور ی فضایی نظریهلحظه

 شهر سنندج مورد بررسی قرار گرفته است. 

شاهر درصاد از سااکنان ایا   16 از بایشامروزه 

های خودانگیخته شهری زنادگی در سکونتگاهسنندج  

هاا و هاا و برناماهدرحقیقات سااختار طارحکنند. می

تر باه ساختار بروکراتیاک اداری موجاب هرچاه بیشا

غلباه شاهری و  درآمادهای کمرانده شدن گروهحاشیه

و باه های انتزاعی و جدای از واقعیات ها و برنامهطرح

به طور روزافزون موجب بازتولید ایا  زا برون صورت

 فضا خواهد شد. 

هاایی کاه بارای تمام ای  عوامل در قالب بازنمایی

فضا وجود داشت منجر باه رشاد و بازتولیاد فضاایی 

های خودانگیخته در شهر سنندج شده اسات تگاهسکون

اول شاهر  شادهیتتابتنها به بهبود لایاه نه که یاگونهبه
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هاای دوم و کمک نکرده بلکه باه بازتولیاد آن در لایاه

ساوم انجامیاده ی بع به مرور زمان به بازتولیاد لایاهتبال

 است.

هاای خودانگیختاه در ساکونتگاه پرکتی  فضایی 

باناک جهاانی،  هاایچاون پارو هشهر سنندج نیز هم

شرکت عماران و  نظیرهای مختلف سازمان یهاپرو ه

بهسااازی شااهری و اقاادامات شااهرداری و ماادیریت 

بر توقف ای  روند نداشاته اسات و  یتأثیرشهری نیز 

اناد کاه در قباال وضاعیت هر بار ایا  سااکنان باوده

خاود، مادیریت  ماوردنظرمیلی باا تولیاد فضاای تح

-مجبور به تسلیم در برابر خواساته یتدرنهاشهری را 

در قالاب فضاای بازنماایی،  درواقاع .اندهایشان کرده

ساکنان با اولویت بخشیدن به ارزش اساتفاده در برابار 

تمرکز مادیریت شاهری بار ارزش مبادلاه در شاهرها 

در  را رسامی، فضاا مقاومت کارده و در برابار برناماه

یقات در حقکنناد. چارچوب غیررسمی خود تولید می

بر فضاای  یی و بازنمایی فضاهای فضاپرکتی تحمیل 

هاای دوم گسترش شهر در لایه متقابلاًساکنان و  هزیست

 کننده ای  امر است. یدتالو سوم فضایی 

ی فضاایی لایه های صورت گرفته در سهمصاحبه 

جدایی مالاث نظریاه، عمال و  شهر سنندج به درستی

 را اثبات کرد. خواست مردم

 

 المللی، ملی و محلیی فضایی در سه سطح بینبندی سه لحظهجمع .3جدول
 نتیجه وضعیت سطح ملی و محلی دیدگاه نظری 

ضای پنداشته
ف

 
ضایی(

)بازنمایی ف
 

 هاها و برنامهطرح

 اصل چهارم تروم   -1

 های چلیپاییخیابان -0

 1991زا( در سال اجرای طرح آلتون )برون -9

 (1926اصلاحات ارضی ) -2

 (1910خارج از محدوده در طرح مرجان ) تعیی  محدوده و -1

 (1986) زاگرس کالبدی طرح -0

 (1989)کردستان استان توسعه طرح -1

 (1989) سنندج شهر جامع طرح -8

 مرکزی بخش روستایی هایسکونتگاه و فضا ساماندهی طرح -3

 (1982) سنندج شهر

 (1981) استان توسعه تجدیدنظر طرح -16

 (1981) تفصیلی طرح -11

 (1988) فرسوده تباف نوسازی و بهسازی طرح -10

 (1988) مهر مسک  طرح -19

 نایسر شهری منفصل ناحیه اسکان غیررسمی توانمندسازی طرح -12

(1939) 

با حاشیه رانده شدن بیشتر فقرا 

های منعطف از بالا با سیاست

های انتزاعی به پایی  و طرح

زا و عدم انطباق با شرایط برون

های ی سیاستکه در نتیجه

در  26تا  06ی زای دههبرون

ایران صورت گرفته است. 

ها با نتایج ای  تفکرات و برنامه

وضعیت و اقدامات صورت 

گرفته در فضای دریافته مرتبط 

 نیست. 
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 3ادامه جدول 

 نتیجه وضعیت سطح ملی و محلی دیدگاه نظری 

ضای پنداشته
ف

 
ضایی(

)بازنمایی ف
 

ها و نظرات دیدگاه

سالاران علمی ف 

 و دولتی

سالار های مختلف ف ر ای  دوران از طرف گروهدال غالب د -1

  "های غیررسمیسکونتگاه"و  "نشینیحاشیه"علمی و دولتی 

ها به عنوان یک مسئله با روند تولید گاهدید به ای  سکونت -0

 غیررسمی 

برچسب زدن با وا گانی چون 

نشی  و الغای تفکر شهروند حاشیه

-درجه دوم به ساکنان ای  سکونتگاه

حقیقت ساکنان ای  ها؛ در 

ها از نظر اجتماعی انگ سکونتگاه

خورند؛ از نظر اقتصادی جذب و می

 شوند.از نظر سیاسی طرد می

ضایی(
ضای دریافته )عمل ف

ف
 

فضای موجود و 

اقدامات صورت 

 گرفته

و واقعیات وضع 

 موجود

( 1989ورود بانک جهانی )تصویب سند ملی توانمندسازی  -1

 راستای توانمندسازیو اقدامات صورت گرفته در 

مدرسه و مرکز فرهنگی و آسفالت معابر  )اقدامات  2احداث  -0

 جزلی و تسکی  موضعی(

-های کمساخت شهرک بهاران )در راستای سکونت دهک -9

 های میانه بدل شد(درآمد جامعه که به شهرکی برای گروه

های خودانگیخته احداث منبع آب و مدرسه در سکونتگاه -2

 ر تخصصی شهری توسط شرکت ماد

اندیشی توسط های مهارتی و جلسات همبرگزاری کارگروه -1

 موسسات کاردوک و  یار

 ها(محدوده به شهر )لایه دوم سکونتگاه 2الحاق  -0

 (1939مسک  مهر ) -1

های صورت گرفته با جدایی طرح

فضاهای دریافته و اقدامات صورت 

ی گرفته در محلات خوانگیخته

ات ها و اقدامشهری؛ با مقایسه طرح

ها در شود که طرحمشاهده می

راستای اقدامات صورت گرفته 

نبوده است. ای  عمل نشان از 

-جدایی ای  دو روش را نشان می

 دهد. 

ضای زیسته
ف

 

 فضای ساکنان
ی گیری محلات خودانگیخته نخستی  لایه در دههشکل -1

1906-1926  

 نشی  برای ای  افرادگیری ذهنیت حاشیهشکل -0

ه دلیل هزینه پایی  سکونت و توان سکونت در مناطق ب -9

 اشتغال در شهر 

عدم توان تامی  مسک  در استطاعت و رشد لایه دوم  -2

های صورت ها و بررسیها )براساس مصاحبهسکونتگاه

گرفته پ  از رسمی شدن لایه اول و نیاز به قواعد و 

 مقررات و عدم توان پرداخت هزینه رسمی شدن توسط(

ها به دلیل رسمی شدن لایه دوم رشد لایه سوم سکونتگاه -1

ها و رشد جمعیت گویای ای  امر ها )مصاحبهسکونتگاه

است که جمعیت لایه دوم تابیت و پ  از رسمی شدن لایه 

 سوم رشد داشته است(

های صورت گرفته نشان بررسی

دهد که وضعیت موجود در می

فضای پنداشته و دریافته به صورت 

 ها از فضایجدایی کامل بررسی

زیسته ساکنان است. در حقیقت 

های انتزاعی و اقدامات جدا از طرح

ها و در طرف دیگر فضای برنامه

متفاوت شهروندان نشان از جدایی 

کامل ای  سه فضاست. از طرف 

دیگر فقرا خواستار خدمات رسمی 

های هستند اما توان تامی  هزینه

رسمی شدن را ندارند به ای  دلیل 

دامات مختلفی برای بهبود زندگی اق

-سالاران انجام میرا جدای عمل ف 

 دهند.  

اولویت ارزش 

استفاده بر ارزش 

 مبادله

ها براساس خواسته

 قواعد نانوشته

حاصل مستقیم 

 تجربیات ساکنان

تحت تأثیر فضای 

 پداشته و دریافته



  093                                           در شهر سنندج یررسمیغ یفضا دیتول ندیفرا لیتحل                                سال پنجم        

 
 

لحظاه فضاایی در شاهر بندی وضاعیت ساهجمع

 هاایها و برناماهدارد که طرحسنندج نشان از ای  امر 

سطح کلان تا محلی ای  شهر به صورت ناکارآمد باوده 

. انطباق نداردهای مختلف جمعیتی و با وضعیت گروه

سالار علمای و دولتای در های ف از طرف دیگر گروه

زدن بااه ساااکنان ایاا  فضااای پنداشااته بااا برچسااب

نشای ، غیررسامی و...( تنهاا باه ها )حاشایهسکونتگاه

ها باا نگرشای ورت شعارگونه و در برخی از بخشص

. دنباشاخلاف وضعیت فضای زیساته شاهروندان مای

ای  امر در فضای دریافته و اقدامات صورت گرفتاه در 

اقاادامات  شااود. بررساایشااهر ساانندج مشاااهده ماای

-های خودانگیختهصورت گرفته در راستای سگونتگاه

و  هاای شهری در شهر سنندج نشان از جدایی طارح

هاا دارد. ها با اقدامات دولتی در ایا  ساکونتگاهبرنامه

بررسی ای  دولحظه نشان داد که ای  اقدامات موجاب 

درآماد شاهری شاده هاا کامرانده شدن گروهحاشیهبه

ی زیسااته یاساات. بازتاااب ایاا  وضااعیت در تجربااه

هاای صاورت ساکنان مشخص شده اسات. مصااحبه

باه پیروزمنادانی گرفته نشان از دیادگاه ایا  سااکنان 

است که در تنااز  باا اقتصااد شاهری باه سااماندهی 

پردازناد. ایا  وضاعیت نشاان از وضعیت خاود مای

کاه  داردی فضایی در شاهر سانندج جدایی سه لحظه

هر گروه با برتر شمردن دیدگاه خود ساعی در بهباود 

توجه به نظارات لوفاور و  در ای  میانوضعیت دارند. 

انتقادها را بار خاود  ی ترسخت ریزی بایداینکه برنامه

لزوم توجاه باه  وارد کرده تا از ایدلولو ی رهایی یابد،

زنادگی روزماره توساط  یدهخودسازمانخواست و 

 یجتادربهکند تا عیان می ازپیشیشبدرآمد را اقشار کم

بتوان دوگانه رسمی / غیررسمی را حل کرد. همچنای  

د دهاای گفتمااانی انتقااادی رونااتااوان بااا شااکلماای

تشاادیدکننده نااابرابری و شااکاف طبقاااتی را کناادتر و 

خواسات متوقف کرد و ایا  مهام جازء باا  یتدرنها

توجاه باه ارزش اساتفاده رمزگشایی فضا و عمومی و 

یاافتنی ای و تجربه زیسته ساکنان دستتا ارزش مبادله

 ازجملاههای مختلاف شکاف عمیق میان گروهنیست. 

قاادامات صااورت ، او کارفرمایااانعلماای سااالاران فاا 

لزوم برقاراری  با یکدیگر زیسته ساکنان تجربهگرفته و 

ها و ایجاد راهکارهاای در میان ای  گروه حیات گفتگو

هاای پیشای  را انتقادی نسبت به دهاه نگرشیبدیل با 

 ایجاد کرده است.
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