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  اقتصادسیاسی طرد

 سازي محله شهیاد در کرمانشاه) نشین (حاشیه

  

  پور سیاوش قلی محمد فرهادي، محمدرضا معمارباشی،

  

  )20/01/1400، تاریخ پذیرش16/05/99(تاریخ دریافت

  

  چکیده

از منظر اقتصادسیاسی اسـت. از ایـن    سازي نشین مرکزي مکتوب حاضر مطالعۀ حاشیه  مسأله

هـاي پنهـانِ    اي برساخته و حاصل مکـانیزم  شدگی پدیده نشینی کند حاشیه منظر استدالل می

انباشت و گردش سرمایه است که دولت از عامالن مهم آن در ایـران اسـت. روش تحقیـق بـر     

بـرد. روش   هـاي موجـود بهـره مـی     وع تحقیق، انتقادي اسـت و از انـواع داده  قیاس نظریۀ متب

هاي موجـود بـا راهنمـایی نظریـه تحقیـق اسـت.        هاي نظري داده وجوي داللتتحلیل، جست

هـاي   شدگی پیامد تاریخ طـوالنی طـرد بـا مکانیسـم     نشین نتیجه پژوهش حاکی است حاشیه

اسـت. طـرد اجتمـاعی و فرهنگـی بـر بسـتر       ه مختلف بوده که طرد اقتصادي از مهمترین آن

اي  نماید. بـر ایـن اسـاس هـر اراده     سازي کرده و موجه می اقتصاد، مناسبات موجود را طبیعی

سازي نیازمند توجـه بـه مناسـبات کـالن اقتصادسیاسـی اسـت.        نشین براي مواجهه با حاشین

شـدگی   نشـین  حاشیهدر حالی که  ؛المللی است اقتصادسیاسی رشته پیوند مسائل محلی و بین

 در جهان رو به کاهش گذاشته در کشورهاي در حال توسعه رو به افزایش است.
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شدگان، طرد، کرمانشاه، محله  نشین سازي، حاشیه نشین اقتصادسیاسی، حاشیه :مفاهیم اصلی

  شهیاد/شاطرآباد

  مقدمه و بیان مسأله

کننـد.   را بازنمـایی مـی   هـاي تمـایز طبقـات اجتمـاعی     ها، طبقـات شـهر هسـتند و مؤلفـه     محله

تـوان بـا سـرمایۀ     جا که سرمایه، اسـاس تمـایز طبقـاتی اسـت تفـاوت محـالت شـهري را مـی         از آن

ــته در آن ــان  انباش ــیح داد. همچن ــا توض ــی   ه ــادي م ــرمایه اقتص ــه س ــرمایه    ک ــواع س ــه ان ــد ب توان

(اجتمــاعی، فرهنگــی، نمــادین و کالبــدي) تبــدیل شــود تجمــع ســرمایۀ اقتصــادي در یــک محلــه  

شـود. ایـن فراینـد بـه انحصـار سـرمایه        هاي مختلـف سـرمایه در آن منجـر مـی     نیز به انباشت گونه

انجامـد کـه شـکل     پاره شـدن شـهر بـر اسـاس نقشـۀ تجمـع سـرمایه مـی         و پاره 1و انسداد اجتماعی

  ها هستند.  کالبدي آن محله

ــبات      ــدي مناسـ ــود کالبـ ــاعی و نمـ ــاختارهاي اجتمـ ــی سـ ــهر تجلـ ــاس، شـ ــن اسـ ــر ایـ بـ

ــروت،       اقتصا ــازوکارهاي ث ــایی س ــایی فض ــهر بازنم ــر ش ــن منظ ــت. از ای ــه اس ــی در جامع دسیاس

آورنـد. شـهر    هـاي دیگـر را پدیـد مـی     بنـدي  قدرت و منزلـت اسـت کـه طبقـات اجتمـاعی و دسـته      

ــاره ــر جامعــه اســت و تفکیــک منطــق تأســیس آن از شــیوة   نیــز پ اي از کلیــت مناســبات حــاکم ب

قیـاس سـایر سـاختارهاي اجتمـاعی، شـهر نیـز برسـاختۀ         پـذیر نیسـت لـذا بـر     تولید غالـب امکـان   

  انسانی است و واسازي عناصر مقوم آن براي فهم این پدیده ضروري است.

ــال    ــانی، حاصــل اَعم ــازي زب ــک ب ــه ی ــه مثاب ــابرابري در شــهر ب ــان در هــم 2ن ــده در  و واژگ تنی

مثـال در   سطح خُرد و کـالن اسـت کـه در اقتصـاد، سیاسـت و حتـی علـم در جریـان اسـت. بـراي          

شـود   گفتـه مـی  » نشـین  حاشـیه «هـاي دانشـگاهی معمـوالً بـه اجتماعـات فقیرنشـین شـهر،         نوشته

کـردن ایـن مفهـوم، اصـطالح اسـکان       که خود بخشی از سـازوکار طـرد اسـت. برخـی بـراي خنثـی      

کنـد. اگـر شـهر را     آلـود آن ایجـاد نمـی    کننـد کـه تغییـري در بـار ننـگ      را پیشنهاد مـی  3غیررسمی

ــوم  برســاختۀ من ــدانیم، مفه ــاري ب ــیه«اســبات ج ــیه«و » شــدگان نشــین حاش ــازي نشــین حاش » س

تـري از فراینـدهاي برسـازندة وضـع موجـود اسـت کـه بخشـی از تـالش نظـري ایـن             توصیف دقیق

  مقاله براي رویکرد جایگزین به شهر است.  

 

1  .Social Closure ها محروم  هاي اجتماعی دیگران را از دستیابی به منابع و فرصت فرایندي که طی آن برخی گروه

  )194:1373سازند(پارکین، فرانک در گرب، می

2 . praxis 
نشینی براي تطهیر این مفهوم است.  ) جایگزینی مفهوم اسکان غیررسمی به جاي حاشیه1381. پیشنهاد پرویز پیران( 3

  کنند. کند هردو مفهوم به یکسان انگ و طرد را بازتولید می نوشته حاضر استدالل می
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آورنــد  جـا مـی   شــده همچنـین کارکردهـایی بــراي مناسـبات مسـلط بــه     نشـین  محـالت حاشـیه  

هــاي اجتمــاعی شــهر را در  ســو ایــن محــالت آســیب شــی از فراینــد طــرد هســتند. از یــککــه بخ

کنند و به محـل تجمـع مشـاغل غیرقـانونی بـراي تـأمین نیازهـاي شـهر بـه کاالهـا            خود جذب می

دارنـد و کـارکرد خـود     شـوند کـه هـم چرخـه اقتصـادي سـود را نگـاه مـی         و خدمات غیرقانونی می

انـد. از سـوي    جـا تجمیـع شـده    آوري شـده و در یـک   شـهر جمـع   دهنـد و هـم از سـطح    را انجام می

  شهري هستند. دیگر محل اسکان نیروي کار ارزان براي مشاغل خدماتی زیست 

کنــد فراینــد طــرد متکــی بــر مناســبات       از ایــن منظــر مکتــوب حاضــر اســتدالل مــی     

وضــعیت  بخشـد و بـه عنـوان    سیاسـی، شـهر و فضــا و کالبـد آن را شـکل داده و تـداوم مــی      اقتصـاد 

  کند.  بدیهی و طبیعی شهر معرفی می

هاي اقتصاد سیاسـی اسـت.    عیار یک شهر مبتنی بر فرایند شهر کرمانشاه از این جهت نمونۀ تمام

سیاسـی، بـراي افشـاي     محلۀ شهیاد یا شـاطرآباد کرمانشـاه از منظـر اقتصـاد      هدف این مقاله مطالعه

  سازي است. نشین شیهسازوکارهاي طرد در فضاي شهر و تبیین فرایند حا

  

  مبانی نظري

جــا کــه  هاســت. از آن آوري و تفســیر داده مبــانی نظــري متکــاي مفهــومی فهــم پدیــده و جمــع

سیاســی طــرح شــده، بنیــان مفهــومی آن نیــز بــر همــین منظــر   مســألۀ تحقیــق از منظــر اقتصــاد

و  استوار است. از ایـن رویکـرد شـهر یـک محصـول اجتمـاعی اسـت کـه روابـط پیچیـدة اقتصـادي           

ــارادایم نقطــۀ تمرکــز تحلیــل آشــکارکردن    اجتمــاعی در شــکل ــن پ ــد. در ای گیــري آن نقــش دارن

سیاســی  هــاي موجــود اســت. اقتصــاد هــا بــا تکیــه بــر داده آن» دادن نشــان«ایــن روابــط پیچیــده و 

ــه  ــراي مجموع ــر ب ــوانی فراگی ــرت   عن ــه گســترة حی ــل اســت ک ــاهده و تحلی ــد مش آوري  اي از قواع

اي از ایـن رویکـرد مسـتلزم تعیـین معنـاي متبـوع اسـت. بـه فراخـور موضـوع            دارد لذا هر اسـتفاده 

اسـتوار    2هـاروي  دیویـد و  1لفـور  هنـري سیاسـی در شـهر بـر نظریـات      این مکتوب تحلیـل اقتصـاد  

  است.

) 65: 1996(لفـور،  » شـدن محـل تقریـر نـزاع مسـائل شـهر اسـت        صـنعتی «لفور معتقـد اسـت  

ــد کــاالیی  ــر اســاس خیــزش مناســبات تولی ــه مطالعــۀ شــهر و فضــا مــی  و ب ــردازد.  او تصــریح  ب پ

تولیـد، فضـاي     هـر شـیوه  «هاسـت و   کنـد هـر فضـاي اجتمـاعی تولیـد مجموعـۀ اَعمـال انسـان         می

ــی   ــد م ــود را پدی ــاص خ ــور، » آورد خ ــامل    412: 1991(لف ــاعی ش ــاي اجتم ــر فض ــن منظ ). از ای

 

1. Henri Lefebvre 

2. David Harvey 
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ات جـاري قابـل   جـز مناسـب  هـاي فـردي و جمعـی اسـت و بـه چیـزي بـه        هاي اجتماعی سوژه کنش

کشـند و   کننـد، رنـج مـی    آینـد، عمـل مـی    ها در فضاي اجتماعی بـه دنیـا مـی    انسان«تقلیل نیست. 

ــزار تحلیــل جامعــه اســت  مــی ــد. فضــاي اجتمــاعی اب ). در تحلیــل او شــهر 34-33(همــان، » میرن

ــین    ــه دالالن، تکنس ــت و ن ــاربران اس ــه ک ــق ب ــور،   متعل ــازندگان (لف ــا و س ــور 168: 1996ه ). لف

دانـد کـه بـراي فهـم آن بایـد بـین سـطور را خوانـد.          را معرفـی یـک پـروژه مـی     1تولید فضـا کتاب 

ــه  « ــروژه جامع ــن از پ ــود م ــت    مقص ــان اس ــد دیگرس ــیوة تولی ــا ش ــاوت ب ــور، » اي متف : 1991(لف

دانــد لــذا تنهــا راه تغییــر فضــاي  ). لفــور فضــاي اجتمــاعی را برســاختۀ مناســبات تولیــد مــی 419

از  -اسـت. بـر همـین قیــاس فهـم فضـاي شـهري و مختصــات آن       شـهري دگرگـونی شـیوه تولیــد    

  موکول به تحلیل روابط تولیدي است. -نشینی جمله حاشیه

عنــوان شــرایط    نشــینی را بــه   گروهــی از متفکــران نســل اول اقتصــاد سیاســی، حاشــیه      

ــد و حاشــیه ایجادشــده در ســایه مراکــز ســرمایه ــده داري پیشــرفته معرفــی کردن اي  نشــینی را پدی

ــی ــتند (ادل،   تحمیل ــتان دانس ــر تهیدس ــهر را    94:1380ب ــی ش ــاد سیاس ــاروي اقتص ــر ه ). از نظ

دسـت  بینـد کـه مناسـبات اقتصـادي در آن از سـوي صـاحبان سـرمایه امـا بـه          مثابه فضـایی مـی   به

لــذا معتقــد اســت دولــت نقــش اساســی در ســاخت  شــود گــذاران و محققــان اعمــال مــی سیاســت

ــه ــزي شــهري و شــهري شــدن   مســکن، برنام ــه ری ــابرابري ب ــق ن ــانجی خل ــت می واســطه  دارد. دول

ــه  ــم برنام ــت(هاروي،  مکانیس ــزي اس ــه 227:1392ری ــن برنام ــاهیم     ). ای ــتوانۀ مف ــه پش ــز ب ــا نی ه

  گیرد. آکادمیک تهیه و تدوین شده و به اعتبار دانشگاه بودجه و مجوز اجرا می

و بــا مــدل شــوند  هــاي ســرمایه در یــک نقطــه مــی هــاي دولتــی منجــر بــه اســتقرار قطــب برنامــه

هـاي مختلـف سـرمایه را جـذب      المللـی گونـه   پیرامون از سطح خُـرد (محلـه) تـا سـطح بـین     -مرکز

کننـد. انباشــت ســرمایه در شـهر باعــث جـذب مهــاجران از نقــاط محـروم بــه شــهر      و انباشـت مــی 

ــه     ــایین نگ ــر پ ــدهایی نظی ــا فراین ــز ب ــهر نی ــده و در ش ــزایش    ش ــتمزدها و اف ــطح دس ــتن س داش

تـر کــرده، بـر شــدت    قـه محرومیــت را بـراي ایـن قشــر فاقـد حــامی تنـگ     هــا حل تصـاعدي قیمـت  

گـذاران در شـهر    کنـد. سـرمایه   نشـینی وادار مـی   هـا را بـه زنـدگی حاشـیه    افزایـد و آن  فقرشان مـی 

هـاي مـدنظر خـود منتقـل      تواننـد منـابع و خـدماتی را بـه مکـان      هاي که دارنـد مـی   واسطه رانت به

ــت ــرده و سیاس ــود هم  ک ــا خ ــذاران را ب ــو گ ــل ارزش    س ــان حام ــک مک ــرایط ی ــن ش ــد. در ای کنن

گزینــی در شــهر  کنــد و بــه جـدایی  هــاي مختلــف سـرمایه را در خــود جمــع مـی   شــود و گونـه  مـی 

کنـد کـه خـود     زنـد. بـازار زمـین و مسـکن مهمتـرین وجـه ایـن فراینـد را بازنمـایی مـی           دامن مـی 

  ).151:1397وي،سیاسی شهر است (هار افزوده در اقتصاد مهمترین منبع تولید ارزش
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بــه بازتولیــد آن و  -»محلــه«و در مــورد مســألۀ ایــن تحقیــق، -تجمــع ســرمایه در یــک مکــان

ســازد. فراینــد افــزایش  جــذب ســرمایۀ بیشــتر منجــر شــده و محــالت دیگــر را از ارزش تهــی مــی 

مـزد متکـی اسـت و ایـن فراینـد بـه طـرد کـارگران         سرمایه بـر تعیـین ارزش نیـروي کـار و دسـت     

شــود. بــه ایــن ترتیــب  بــه محــالت ارزان بــا کمتــرین خــدمات شــهري منجــر مــی موجــد ســرمایه

  دهد.   زمان شهر را شکل می یابد و هم سرمایه بر اساس مکانیسم طرد افزایش می

کنـد و بـه ایـن ترتیـب      این فرایند مناسبات ذهنـی و زبـانی همسـاز خـود را نیـز تأسـیس مـی       

گی و فضـاي ذهنـی سـاکنان محـالت     زنـد  شـود و سـبک   فرهنگ به خـدمت سـرمایه گماشـته مـی    

ــی  ــد م ــاعی    آورد. جــدایی شــهري را پدی ــواع طــرد فرهنگــی و اجتم ــه ان ــادي ب گزینی(طــرد) اقتص

  افتد.  شود و فرایندي که به بازتولید معروف است به راه می منجر می

تـرین   سیاسـی در سـطح زبـانی نیـز جـاري اسـت. انـگ روشـن         هـاي اقتصـاد   طرد بجز مکانیسم

سـازي کـرده و حتـی مطـرودان را بـا       طبیعـی  ح ذهـن و زبـان اسـت کـه طـرد را      شکل طرد در سط

ــه گفتــه گــافمن( خــود همــراه مــی ــا  1) انــگ18، 1392کنــد. ب ــه ویژگــی ی (داغ ننــگ) معطــوف ب

ننـگ یـک صـفت نـه در      آور اسـت امـا بایـد توجـه کـرد کـه قـدرت داغ        کننـده و ننـگ   صفتی بدنام

ایــن روابــط اجتمــاعی همــان مناســبات       ذات خــود بلکــه در روابــط اجتمــاعی ریشــه دارد.     

سیاسـی هسـتند کـه پشـتوانۀ مشـروعیت روابـط را در مناسـبات فرهنـگ و اجتمـاع تعبیـه            اقتصاد

هــاي جمعــی دربــاره قومیــت، رنــگ پوســت، زبــان،  گــذاري تــا کلیشــه زنــی از نــام کننــد. انــگ مـی 

د تنهـا واسـطۀ   گیـرد. فرهنـگ بـه خـودي خـو      مـی  ایدئولوژي، فرهنگ و در نهایـت هویـت را دربـر    

سیاسـی بـا هسـتی اجتمـاعی اسـت و تحلیـل فرهنـگ تنهـا بـا رجـوع بـه مناسـبات تولیـد               اقتصاد

  یابد.  معنا می

  

  

  

  

  

  

  

  

  . چارچوب مفهومی پژوهش1نمودار 
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  تحقیق   روش

ــق، روش     ــل هســتند؛ مســأله و منظــر تحقی ــه متقاب ــاط و تغذی ــق در ارتب ــه تحقی روش و نظری

سیاسـی اسـت    حقیـق حاضـر بـر قیـاس رویکـرد آن متکـی بـر اقتصـاد        کند. روش ت آن را تعیین می

ــته   ــادي دس ــات انتق ــرة تحقیق ــت در زم ــن جه ــی و از ای ــدي م ــه   بن ــد ب ــادي مقی ــود. روش انتق ش

ــک ــع   تکنی ــخص جم ــاي مش ــت و از آن   ه ــل نیس ــیوة تحلی ــا ش ــدف آن    آوري داده ی ــه ه ــا ک ج

ــکار ــده   آش ــان پدی ــط پنه ــردن رواب ــت، از    ک ــاعی اس ــادي و اجتم ــاي اقتص ــکال داده و  ه ــۀ اش هم

  گیرد. تحلیل بهره می

شـناختی اسـت کـه هـدف آن      در معناي متبـوع ایـن مکتـوب، روش انتقـادي موضـعی معرفـت      

-هــاي موجــود در پرتــو اقتصادسیاســی در شــهر اســت کــه از نظــم موجــود آشــنایی داده  بـازخوانی 

ــویه ــی و س ــۀ داده زدای ــاي نهفت ــی  ه ــود را آشــکار م ــاي موج ــن 52: 2006، 1کند(مانســی ه ). از ای

توانـد   هـا تـأمین باشـد از هـر روشـی مـی       هـاي تحقیـق مـادامی کـه اعتبـار و پایـایی آن       منظر داده

آورد(همــان). در مـورد ایــن   هــا را بـه ســخن در مـی   هاســت کـه آن  فـراهم آیـد و ایــن تحلیـل داده   

ــامان   ــی و س ــر اقتصادسیاس ــی ب ــل متک ــته تحلی ــی داده نوش ــبات   ده ــکارکردن مناس ــراي آش ــا ب ه

انباشــت قــدرت و ثــروت بــه نفــع گروهــی و بــه بهــاي طــرد گروهــی دیگــر اســت. ضــامن  پنهــان 

اعتبـار ایــن تحقیــق انســجام درونــی و ســازگاري بــا نظریــه متبــوع تحقیــق اســت و اعتبــار نهــایی  

  شود. نظران تأمین می آن با عرضه به عرصۀ صاحب

ل پیمــایش هــاي موجــود بــه شــرح زیــر فــراهم آمــده اســت؛ او  اطالعــات ایــن تحقیــق از داده

ــهیل  ــر تس ــه   دفت ــا نمون ــهیاد ب ــري ش ــادفی از   گ ــري تص ــا    323گی ــه ب ــه ک ــاکنان محل ــر از س نف

هـاي عمرانـی محلـه     سازي، سـرمایه اجتمـاعی، سـرمایه فرهنگـی، اوقـات فراغـت و اولویـت         شاخص

گــري محلــه شــهیاد  شــماري دفتــر تســهیل گرفتــه اســت. دوم تمــام  و رضــایت از زنــدگی را انــدازه

ــد   کــه شــغل سرپرســت ــه خــانوار، متــراژ منــزل مســکونی، بیکــاري و بع ان خــانوار، درآمــد و هزین

  خانوار در آن مورد پرسش قرار گرفته است. 

ــري از داده  ــش دیگ ــار و       بخ ــود، آم ــات موج ــدارك، تحقیق ــناد و م ــق از اس ــن تحقی ــاي ای ه

ــار داده گــزارش ــراهم آمــده اســت. اعتب ــواتر   هــاي رســمی ف ــار منبــع و ت هــاي ایــن بخــش از اعتب

  آزمایی در مقایسه با سایر اطالعات فراهم آمده است. اطالعات و راستی

هــا و همچنــین آزمــون  هــاي موجــود و تکمیــل آن در نهایـت بــه منظــور پــر کــردن خــالء داده 

نفـر از سـاکنان ایـن محلـه انجـام شـده اسـت. مصـاحبه در          20نیـز بـا     هاي پیمایش، مصاحبه داده
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آزمـایی   آوري اطالعـات شـفاهی و همچنـین راسـتی     مـع این پـژوهش نـه روش تحقیـق کـه ابـزار ج     

هـاي   آوري داده هاي موجود بـوده اسـت. مشـاهده نیـز بـر همـین قیـاس بـه مثابـه ابـزار جمـع            داده

  کار گرفته شده است.هاي موجود به مورد نیاز و براي تکمیل داده

  

  هاي پژوهش یافته

ــ  3محلــه شــهیاد در منطقــه  ــا مســاحتی در ح ــار،  129دود شــهرداري کرمانشــاه ب  9347هکت

 متـر مربـع اسـت.    75درصـد واحـدها زیـر     70پالك مسکونی را در خـود جـاي داده کـه مسـاحت     

هــا تخریبــی و  درصــد خانــه 83) و 1395هســتند (مرکزآمــار، متــر 50هــا زیــر  درصــد از خانــه 40

متـر اســت.   6تـر از   معبـر کـم   644معبــر، عـرض  750از مجمـوع   سـال قـدمت دارنـد.    30بـیش از  

ــن تعــداد از ا ــن 513ی ــر توســعه محلــی شــاطرآباد ســال   معبــر نیــز ب ). 1397بســت هســتند (دفت

ــتحکام و         ــدم اس ــهري، ع ــدمات ش ــرانه خ ــود س ــه، کمب ــت محل ــودن باف ــراکم ب ــی و مت ریزدانگ

ایـن محلـه    ریـزي شـهري از ویژگـی مهـم محلـه شـهیاد اسـت.        هـا و فقـدان برنامـه    عمرباالي سازه

ــزي شــه خودروســت و نشــانی از برنامــه ــده نمــیری ــر اســاس  شــود. ري در طراحــی کالبــد آن دی ب

 31011محلــه شــهیاد ســومین محلــه پرجمعیــت کرمانشــاه بــا جمعیــت   1395سرشــماري ســال 

  ).  1395آید(مرکز آمار،  حساب می نفر به

  

  هاي مختلف آن .  مرز محله شهیاد و کاربري1نقشه
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  1397منبع: دفتر توسعه محلی شاطرآباد  

  تاریخ طرد

شــدگان سـاکن روســتاي مشــمول توســعۀ صــنعت نفــت   لیــه محلــۀ شــهیاد از رانــدهسـاکنان او 

تاســیس  1315در کرمانشــاه هســتند. پاالیشــگاه نفــت بــه عنــوان اولــین صــنعت مــدرن در ســال  

). شــاطرآباد یکــی از روســتاهایی بــود کــه شــرکت نفــت ســاکنان آن را  1380دوســت،  شــد (ایــران

  شان را با خود به محله جدید آوردند (همان).به محل کنونی کوچ داد. اهالی اسم روستاي

  کند: اي است که روایت می ساله 95یکی از ساکنان قدیمی این محله مرد 

هـاي کشـاورزي داشـتیم کـه      جـا زمـین   روستاي ما نزدیک شـرکت نفـت کنـونی بـود. آن    « 

جــا بــه ایــن 1348هــا در ســال  تــا از خــانواده 5هایمــان را خریــد.  تــومن زمــین 5دولــت 

-هـاي ایـن   ل شدیم چون کمپـانی [شـرکت نفـت] گفـت بایـد برویـد. [چـون] زمـین        منتق

  »تري داشت [توانستیم بسازیم] جا کیفیت کم

 کــه در کرمانشــاه هســتند 40مــوج دوم مهــاجران از قربانیــان توســعۀ مراکــز نظــامی در دهــه  

ــا ایجــاد پایگــاه نظــامی و تأسیســات نظــامی در زمــین  ــد و ناودر ب ــاي روســتاییان پایرون ــد ه  17بن

آبــادي از ســکنه خــالی و مجبــور بــه تــرك روســتا و مهــاجرت بــه شــهر شــدند (گلنــام،            

138:1361.(  

  گوید: ساله از ساکنان اولیۀ شهیاد می 65مردي 

ــادي« ــبالً در آب ــا ق ــودیم آن  م ــام  10جــا هــاي تنگــه کنشــت ب ــه ن ــادي داشــت ب ــاي  آب ه

جـا  قـین، گلدسـته. در آن   مانگالت، قبه، بلـین، تیرانـداز، کوشـکله، پیرخیـر، کنشـت، قـره      

 خـودش  تأسیسـات  ایجـاد  بـراي  پنجـاه  دهـه  اوایـل  تقریبـاً  ارتش که کشت و کار داشتیم

 بـا  مـردم  کننـد  تـرك  را و آنجـا  بفروشـند  را هایشـان  زمـین  کـرد  مجبور را آبادي 10 آن

 چشـم  جلـوي  .کننـد  تـرك  را هایشـان  خانـه  ارزانـی  قیمـت  بـه  مجبـور شـدند   ارتش زور

 تـرك  بـه  مجبـور  پایرونـد  مـردم  .کـرد  خـراب  را هایمـان  خانـه  ولـدزر ب بـا  ارتش خودمان

از  زیـادي  عـده  .رفتنـد  دیگـر  روسـتاهاي  و شـهر  هـاي  محلـه  و بـه  شـدند  خـود  هاي خانه

  ».د آمدندآباروجعف شهیاد ابریشم، باغ به آنان

ــه سرشــماري ســال   ــا توجــه ب ــد داراي  1345ب ــه   680دهســتان پایرون ــوده اســت ک ــانوار ب خ

ــداد د ــن تع ــه  1355رسرشــماري ســال ای ــانوار رســیده و  350ب ــراز جمعیــت آن کــم  1510خ نف

). از جملــه علــل مهــاجرت روســتاییان بــه شــهیاد بیکــاري و فقــر 139: 1361شــده اســت (گلنــام،

ــم    25 ــد ک ــد، درآم ــد       17درص ــک و تهدی ــار مال ــه فش ــین درنتیج ــت دادن زم ــد و از دس درص

ــادي  ــوت شــدن آب ــدارمري و خل ــا  ژان ــیش 11هــا ب ــه خــود اختصــاص   درصــد ب ــی را ب ــرین فراوان ت

ــال    داده ــات س ــاس مطالع ــر اس ــد. ب ــورد     1356ان ــه م ــاه، از نمون ــهر کرمانش ــاجران ش ــاره مه درب
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نفـر کـارگر کشـاورزي     21رئـیس خـانوار کشـاورز و دامـدار و      28مطالعه، شـغل قبـل از مهـاجرت    

گـرد بـوده    ورهنفـر کاسـب و د   19رئـیس خـانوار کـارگر سـاختمانی و      21و شغل بعـد از مهـاجرت   

  ).150است (همان،

هـاي توسـعه در شـهر بــود.     مـوج سـوم مهـاجرت حاصــل اصـالحات ارضـی در روسـتا و برنامــه      

رســانی بـه کارمنــدان و نظامیــان شــروع   دولــت در راســتاي عمـران شــهري و خــدمات  40در دهـه  

 بـه  روز روزبـه  هـاي توسـعه شـهر،    سـو کـرد. تحـت تـأثیر برنامـه      سـازي در دشـت قـره    بـه شـهرك  

امـا توزیـع نـابرابر     شـد   چنـدین برابـر   آن بهداشـتی  و رفـاهی  و امکانـات  افـزوده  آن هـاي  جـذابیت 

. همزمـان بـا شـهرك سـازي     شـد  مسـکن  و زمـین  قیمـت  در نـاموزونی  بـه  منجر و امکانات،منابع 

کــن و  برنامــه اصــالحات ارضــی شــروع شــده بــود و روســتاییان را از شــیوه تولیــد روســتایی ریشــه

. ایـن اتفـاق در تمـام ایالـت کرمانشـاه رخ داد. مهـاجران کـه سـاختار اجتمـاعی          راهی شهرها کـرد 

ــالت       ــی از مح ــاکن یک ــاوندي س ــانواده و خویش ــام خ ــه نظ ــه ب ــا توج ــدام ب ــر ک ــتند ه ــی داش ایل

  ).1393پور،  نشین شدند (قلی حاشیه

اسم شاطرآباد به نقل از قدماي سـاکن، از نـام روسـتایی کـه اهـالی آن مجبـور بـه نقـل مکـان          

انـد گرفتـه شـده اسـت. بعـد از گسـترش شـهر در طـرح توسـعه پهلـوي دوم، نـام             جـا شـده  به این

هـا بـا افـراد محلـی، اغلـب سـاکنان        شهیاد براي این محله انتخاب شد. بـر اسـاس تحلیـل مصـاحبه    

  کنند.  هاي محله از عنوان شاطرآباد استفاده می از عنوان شهیاد و مسؤوالن شهري و قدیمی

شـدگان و مقصـد امـواج مهـاجرتی قبـل و       حـاظ تـاریخی محـل سـکونت رانـده     این محلـه بـه ل  

بعد از انقـالب بـوده اسـت. روسـتاییان از شهرسـتان سـنقر و کلیـایی، بیلـوار و پایرونـد بـه شـهیاد            

سـال گذشـته مقصـد     20رسـد ایـن محلـه در     آمدند. با توجه بـه تغییـرات جمعیتـی بـه نظـر مـی      

 90کـه جمعیـت ایـن محلـه در ســال      طـوري اســت، بـه  موقـت مهـاجران بـه شـهر کرمانشـاه بـوده      

ــم در ســال    35حــدود  ــن رق ــا ای ــوده ام ــر ب ــزار نف ــه  95ه ــه اســت   31ب ــاهش یافت ــر ک ــزار نف ه

گــري محلــه، جمعیــت شــهیاد بــازهم  شــماري دفتــر تســهیل ). بــر اســاس تمــام1395(مرکزآمــار، 

ــال   ــده و در س ــر ش ــه  97کمت ــ    26ب ــی ش ــعه محل ــر توس ــت (دفت ــیده اس ــر رس ــزار نف اطرآباد، ه

کنــد.  ). ایــن مشخصــه هویــت تــاریخی محلــه را توصــیف و وضــع موجــود آن را تبیــین مــی 1397

ــت       ــارت زیس ــواد و مه ــد س ــاجران فاق ــت مه ــکان موق ــار اس ــه در کن ــن محل ــداوم در ای ــدان ت فق

ــت.      ــرده اس ــان ب ــاکنان را از می ــق در س ــاس تعل ــایز و احس ــت متم ــیس هوی ــان تأس شــهري، امک

ــه ا  ــه را ب ــه محل ــاکنان، شــهروندان و مســؤوالن شــهري   همــین مؤلف ــاهی موقــت در نظــر س ردوگ

بدل کرده است کـه بـه طـرد محلـه و سـاکنان دامـن زده اسـت. جمعیـت یکـی از منـابع درآمـد و            

ــه در حــال     ــن محل ــار در ای ــروي ک ــه جمعیــت و نی شــاخص گــردش ســرمایه اســت. در حــالی ک

 90هــزار نفــر در ســال  49بهمــن (از محــالت برخــوردار) جمعیــت از  22کــاهش اســت، در محلــه 
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افـزایش یافتـه اسـت (مرکـز      19500بـه   15500و تعـداد خـانوار از    95هـزار نفـر در سـال     60به 

  ). وضع موجود ریشه در تاریخ شهر دارد؛1395آمار، 

ــال  ــا 1300درس ــان      1320ت ــین خیاب ــت، اول ــگاه نف ــیس پاالیش ــا تأس ــان ب ــی در  همزم کش

در 1355تـا   1345هـاي   ري آغـاز شـد. طـی سـال    کرمانشاه انجام گرفـت و توسـعۀ تأسیسـات شـه    

ــاال و کمبــود زمــین و خــدمات شــهري قیمــت زمــین    قســمت جنــوبی شــهر بــه دلیــل تقاضــاي ب

  ).1380دوست، چند برابر شد (ایران

ــت؛      ــترش یاف ــز گس ــمالی نی ــاطق ش ــه من ــهر ب ــال«ش ــه   در س ــط ده ــر [اواس ــاي اخی ] 40ه

حـال اسـتفاده بـراي توسـعه شـهري      دهـد منطقـه شـمالی در     شواهدي وجـود دارد کـه نشـان مـی    

(کـالرك،  » هـاي مـدرن بلعیـده خواهنـد شـد      سـازي  نظمـی شـهرك   است و روستاهاي کهن بـا بـی  

61:1395.(  

 بخــش تــا حــدودي و دولــت کــه محالتــیقیمــت زمــین و مســکن در  1344در ســال 

). 1391پـور،  (قلـی  شـمالی بـود   منـاطق  برابـر  پـنج  کـرده بودنـد   گـذاري  آن سـرمایه  در خصوصـی 

بگیــر بــود و بــا متــراژ بــاالي  هــاي دولتــی مخــتص کارمنــدان و کارگــان متخصــص حقــوق كشـهر 

متــر از دســترس فرودســتان خــارج شــد کــه راهبــردي بــراي طــرد فقــرا از محــدوده رســمی   300

ــی ــور،  شــود (قلــی شــهر محســوب م ــه1393پ هــاي توســعه فرودســتان  ). در طــرح جــامع و برنام

ــتایی    ــاجران روس ــدند و مه ــه ش ــده گرفت ــبات اقتصــاد   نادی ــالحات ارضــی و مناس ــانی اص ــه قرب ک

ــرمایه ــمت  س ــد در قس ــتا بودن ــالت     داري در روس ــده و مح ــاکن ش ــهر س ــی ش ــرقی و غرب ــاي ش ه

  فقیرنشین شکل گرفتند.

  تاریخ شهر بدون کمترین تغییري هنوز در تداوم است؛  

ــه     1 ــان در محل ــع آپارتم ــر مرب ــک مت ــت ی ــانگین قیم ــن  22. می ــان و در   14بهم ــون توم میلی

میلیــون و در  2بهمــن  22میلیــون تومــان اســت. قیمــت رهــن یــک متــر آپارتمــان در   3شــهیاد 

  ).  1399هزار تومان است (مشاورین امالك تیرماه  400شهیاد 

هــاي دفتــر توســعه محلــی مســاحت کــل فضــاي ســبز محلــه شــهیاد کمــی  . بــر اســاس بررســی2

شـود. در حـالی   امل مـی درصـد از کـل مسـاحت محلـه را شـ      4هکتـار اسـت کـه حـدود      6بیش از 

شـود، ایـن رقـم     متـر مربـع بـه ازاي هـر نفـر در نظـر گرفتـه مـی         10که سرانه فضاي سـبز کشـور   

متــر مربــع و بــه ازاي  6710متــر مربــع اســت. مســاحت فضــاي ورزشــی ایــن محلــه  2در شــهیاد 

(دفتـر توسـعه   سـانتی متـر اسـت. سـرانه فضـاي ورزشـی ایـران یـک متـر مربـع اسـت             25هر نفر 

    ).1397اطرآباد سال محلی ش

هـاي عمرانـی، ترافیـک، فضـاي سـبز، خـدمات و        . بودجه شـهرداري بـراي منـاطق شـامل بخـش     3

  بخش فرهنگی است.  
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  1399. بودجه شهرداري مناطق شهر کرمانشاه سال 1جدول 

  بودجه  (محله) تعداد محدوده  جمعیت  مساحت
منطقه 

  شهرداري

 1منطقه   انمیلیون توم 250میلیارد و  15  6  93376 12701

 2منطقه   میلیون تومان 430میلیارد و  14  18  120381 8469

 3منطقه   میلیون تومان 440میلیارد و  15  26  166192 14700

 4منطقه   میلیون تومان 330میلیارد و  14  25  75486 9246

 5منطقه   میلیون تومان 400میلیارد و  15  20  173838 12579

 6منطقه   میلیون تومان 940میلیارد و  13  13  93372 5966

 7منطقه   میلیون تومان 720میلیارد و  14  15  131420 14103

  8منطقه   میلیون تومان 650میلیارد و  14  13  92586 6050

 جمع  میلیون تومان 160میلیارد و  118  136  946651 83814

  /محاسبات نویسندگان. 1399منبع: شهرداري کرمانشاه سال 

  

گانـه شـهرداري کرمانشـاه تقریبـاً یکسـان       بودجـه منـاطق هشـت    1جـدول  بر اساس اطالعـات  

ــدي،     ــت و وضــعیت فضــایی و کالب ــاوت مســاحت و جمعی ــه تف ــا توجــه ب تعیــین شــده اســت و ب

ــوزیعی تبعــیض ــب  چنــین ت ــه و غیرکارشناســی اســت. عق ــز، ناعادالن ــاریخی برخــی   آمی ــدگی ت مان

ــدار شــهري اســت.  ــد توجــه بیشــتر در توســعه پای بودجــه شــهرداري  1در جــدول  منــاطق نیازمن

محلـه   26بـا   3محلـه تقریبـاً معـادل بودجـۀ منطقـه       6هـزار نفـر جمعیـت و     93با  1براي منطقه 

  هزار نفر جمعیت و مساحت بیشتر است.   166و 

  

  بهمن 22هاي محله شهیاد و  . مقایسه دارایی2جدول 

  بهمن 22  شهیاد  نوع دارایی

  خوب  ضعیف  روشنایی معابر

  خوب  ضعیف  سطل زباله

  دارد  ندارد  نشانی شیر آتش

  دارد  ندارد  عالئم ترافیکی

  مناسب  نامناسب  وضعیت فاضالب

  مناسب  نامناسب  آسفالت

  مناسب  نامناسب  تجهیزات مدارس

  مناسب  عمدتاً نامناسب  کیفیت منازل

  خوب  متوسط  ونقل وضعیت حمل

  خوب  ضعیف  ها وجود انجمن
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  بهمن 22  شهیاد  نوع دارایی

  دارد  ندارد  کافی نت

  دارد  ندارد  صندلی

  مناسب  ضعیف  زیباسازي

  دارد  ندارد  پاسگاه انتظامی

  دارد  ندارد  سرافرهنگ

  خوب  ضعیف  مکان تفریحی

  دارد  ندارد  وجود ادارات دولتی در محله

  مناسب  نامناسب  معابر

  گران  ارزان  وضعیت زمین

  دارد  ندارد  هایپر مارکت و رستوران

  دارد  ندارد  پاساژها و مراکز خرید و تجاري

  زیاد  کم  بانک

  ندارد  دارد  آوري و تفکیک ضایعات مرکز جمع

  دارد  ندارد  دفتر وکال/مطب پزشک (زیبایی)

  دارد  ندارد  هاي مهارتی و علمی آموزشگاه

  دارد  ندارد  شناختی مراکز مشاوره و روان

  ندارد  ندارد  و تاکسی 1خط اتوبوس

  خوب  ضعیف  کیفیت انواع محصوالت

  دارد  ندارد  شاپیکاف

  )1399منبع: مشاهدات نگارندگان (تیر 

  

دهنـدة تفـاوت فضـاي شـهري دو      حاصـل مشـاهدات میـدانی اسـت کـه نشـان       2جدول شماره 

ریــزان شــهري بخشــی از  شــده بــراي برنامــه ســازي فقــدان اولویــت منــاطق حاشــیهمحلــه اســت. 

  مکانیسم طرد این محالت است.

  

  طرد اقتصادي

حالت شهر بر مبناي مناسبات و روابط اقتصادي سامان هاي نظري این مقاله، م بر اساس بنیان

شوند. شهرها محل ارائه خدمات هستند و بازار در شهر شرقی مهمترین  بندي می یابند و طبقه می

داري متأخر اقتصاد نشانه بخش مهمی از فرایند  است. در سرمایه  مرکز ارائه کاالهاي خدماتی و نشانه

ود. هر محلۀ شهر حامل یک نشانه است که بر اساس میزان سرمایۀ ش تولید و بازاریابی محسوب می

 

بهمن نیازي به  22نشده اما محله  بر اساس جدول هردو محله خط اتوبوس ندارند؛ براي محله شهیاد در نظر گرفته.  1

 خط اتوبوس ندارد.
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هاي این نشانه در هر محله  شود. قیمت زمین یکی از شاخص گذاري می ساکنان آن تعیین و ارزش

هاي متناسب با سطح اقتصادي آنان را  است. قیمت زمین، ساکنان محله را تعیین و خدمات و نشانه

نشانه و معناي تنیده در آن تابعی از مناسبات اقتصادي است و حتی کند. آشکار است که  تعیین می

هاي اقتصادي هستند. زمین و خانه به مثابه  عناصر فرهنگی یا سیاسی خاص نیز متکی بر بنیان

ترین ضربه در طرد اقتصادي یک محله است و سوداگري زمین از  سرمایه و کاالي سوداگري مهلک

هاي خصولتی، پدیده درهاي گردان)  ها، ادارات، شرکت دولت (بانک است که  بازارهاي جذاب سرمایه

  کند. نقش فعالی در آن ایفا می

از این منظـر گـردش سـرمایه در محلـه نقـش مهمـی در فضـاهاي شـهري و کالبـدي محلـه و           

ــه شــهیاد   ــن تعــداد   1490قیمــت زمــین دارد. در محل  1040واحــد تجــاري وجــود دارد کــه از ای

وکارهــا در محلــه شــهیاد  حــد تجــاري غیرفعــال هســتند. بیشــترین کســب  وا 450واحــد فعــال و 

درصـد، آرایشـگاه    38/6هـا   درصـد از کـل و بـه ترتیـب مکـانیکی      10هـا بـا    متعلق به سـوپرمارکت 

درصـد از کـل واحـدهاي تجـاري هسـتند (دفتـر توسـعه محلـی          35/2درصـد، نـانوایی    42/3زنانه 

ــ 1397شــاطرآباد ، ــار سرشــماري س ــر اســاس آم ــرآورد کــرد از  مــی 1395ال ). ب ــوان ب ــزار  13ت ه

ــوده 7500مــرد در ســن فعالیــت اقتصــادي تنهــا  ــه   نفــر شــاغل ب انــد و بــا کســر افــراد مشــغول ب

 11. بـر مبنـاي همـین آمـار از     1انـد  درصـد مـردان محلـه شـهیاد بیکـار بـوده       32تحصیل بـیش از  

خـانوار   8600ی کـه از  انـد درحـال   نفـر شـاغل بـوده    600هزار زن در سـن فعالیـت اقتصـادي تنهـا     

انــد (همــان). متوســط نــرخ  سرپرســت بــوده خــانوار زن 1300بــیش از  97ســاکن شــهیاد در ســال 

ــوده  25درصــد و در شــهر و اســتان کرمانشــاه  12بیکــاري کــل کشــور در همــین ســال   درصــد ب

). نـرخ بیکـاري بـر اسـاس یـک سـاعت کـار        1395(مرکـز آمـار ایـران، سرشـماري عمـومی       2است

شـغل سـاکنان محلـه    «کـه  شـود و بـا توجـه بـه ایـن      تهـی بـه آمـارگیري محاسـبه مـی     در هفتۀ من

ــا بــیش از  ) و مشــاغل 1397(دفتــر توســعه محلــی شــاطرآباد،» درصــد اســت 61انــواع کــارگري ب

کارگري فصلی و موقت هسـتند، نـرخ واقعـی بیکـاري محلـه بسـیار بیشـتر از آمـار رسـمی بـرآورد           

ــی ــزار   م ــین گ ــات هم ــاس اطالع ــر اس ــود. ب ــانوار   67شش ــان سرپرســت خ ــاله و  55درصــد زن س

ــیش از   ــه   52بیشــتر هســتند. ب ــن محل ــاالتر هســتند.   65درصــد سرپرســتان خــانوار ای ــاله و ب س

ــین  ــت   72همچن ــد جمعی ــا  15درص ــه   64ت ــتند ک ــاله هس ــد آن 39س ــز ازدواج   درص ــا هرگ ه

  اند (همان).  نکرده

 

  ).1397کند (دفتر توسعه محلی شاطرآباد و چقاگالن،  . اطالعات دفتر توسعه محلی این برآورد را تأیید می 1

  درصد است. 11بهمن  22رآوردهاي نویسندگان نرخ بیکاري مردان فعال در محله . طبق ب 2
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ــر اســاس داده ــر توســعه  ب ــات دفت ــاي حاصــل از مشــاهده و مطالع ــز صــنعتی،   ه ــی، مراک محل

تولیــدي در ســطح محلــه وجـود نــدارد. بیشــتر کســب وکارهــا در محلــه خُــرد    تجـاري یــا کارگــاه 

دهـد. از مجمـوع    را تشـکیل مـی   فروشـی میـوه بـا چـرخ طـوافی بخـش عمـده آن        است کـه دسـت  

ــه شــهیاد   26721 ــیش   2293نفــر جمعیــت محل ــه ب ــد ک ــه شخصــی دارن ــرین  نفــر وســیله نقلی ت

ــوط  ــین از        فراوانــی مرب واحــد  9347بــه خــودرو پیکــان، پرایــد و روآ اســت (همــان). همچن

واحــد نیــز   714واحــد اســتیجاري و   3921واحــد داراي مالکیــت شخصــی،    4917مســکونی 

رسـد بخـش عمـده     ). بـه نظـر مـی   1395شـود (مرکزآمـار،   بـرداري را شـامل مـی    سایر اشـکال بهـره  

ایر محـالت هسـتند زیـرا افـراد داراي     واحدهاي اسـتیجاري بـه مالکـانی تعلـق دارد کـه سـاکن سـ       

  ).1395نفر هستند (مرکزآمار، 1217درآمد بدون کار این محله 

بــر اســاس مشــاهدات در ایــن محلــه امــاکن خــدماتی نظیــر ســینما، رســتوران، مراکــز خریــد،  

ــاختمان    ــا س ــم ی ــاري مه ــاختمان تج ــا س ــریح ی ــین    تف ــی و همچن ــی و خصوص ــاي اداري دولت ه

 10هــاي شــرقی محلــه  زي فروشــی وجــود نــدارد. در یکــی از خیابــانبــا فروشــی یــا اســباب کتــاب

  واحد ضایعاتی به فعالیت مشغول هستند. 

هــاي محلــه و بالتکلیفــی  بافــت مســکونی محلــه نیــز فرســوده اســت زیــرا وقفــی بــودن زمــین

ــین  ــت زم ــادي و اجتمــاعی     -مالکی ــایر عوامــل اقتص ــازل یــا     -در کنــار س ــانع بازســازي من م

هــاي مســکونی  درصــد واحــد 83ســازان مســکن در ایــن محلــه شــده اســت.  گــذاري انبــوه ســرمایه

درصـد   12درصـد ایـن واحـدها آهـن و آجـر،       79سـال دارنـد. مصـالح     30شهیاد قدمتی بـیش از  

  ).1397باشد (دفتر توسعه محلی شاطرآباد،  آجر و چوب یا خشت و چوب می

ایـن رقـم در محلـه     متـر مربـع اسـت،    50تـا   20متوسط سـرانه مسـکونی در شـهرهاي ایـران     

درصـد منـازل در محـدوده     21متر اسـت کـه برابـر حـداقل سـرانه در ایـران اسـت.         66/22شهیاد 

ــد و فاضــالب آن  ــرار دارن ــه آبشــوران ق ــی  رودخان ــه آبشــوران م ــا ب ــی   ه ــر توســعه محل ــزد (دفت ری

هــاي ســطحی باعــث طغیــان فاضــالب شــهري شــده و   ). در فصــل بارنــدگی آب1397شــاطرآباد، 

ــان  ــا جری ــه برخــی منــازل شــهیاد و پیامــدهاي   در معــابر باعــث انســداد کوچــه ب هــا و ورود آب ب

هــاي وســیعی از محلــه شــهیاد  شــود. بــه دلیــل تــراکم جمعیــت آب شــرب بخــش  بهداشــتی مــی

  ).1397شود (مصاحبه با ساکنان، ها قطع می شب
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  ؛ نمایی از معابر شهیاد 1تصویر 

  

شـود. بسـیاري از مراکـز     فقیـر محسـوب مـی    هـا و امکانـات شـهري    شهیاد به لحـاظ زیرسـاخت  

هـایی   سـرا در ایـن محلـه وجـود نـدارد. بخـش      نشـانی و فرهنـگ   خدماتی از جمله کالنتـري، آتـش  

ــم         ــه ه ــطل زبال ــد س ــهري مانن ــه ش ــدمات اولی ــوران از خ ــه آبش ــاروت رودخان ــه در مج از محل

  دهد. هاي عمومی محله را نشان می دارایی 3اند. جدول  بهره بی

  

  هاي عمومی محله شهیاد فهرست دارایی.  3جدول 

  تعداد  دارایی 

 مدرسه پسرانه) 2مدرسه دخترانه و 1( 3 مدارس ابتدایی

  1 دبیرستان نوبت اول دخترانه

  1 دبیرستان پسرانه نوبت اول

  1 هنرستان معراج پسرانه

 0 آموزشگاه هنري/ زبان/ علمی

  4 مسجد وحسینیه

 1 قصابی گوشت قرمز

 15 شیفرو مرغ

  3 مطب پزشک عمومی
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  منبع: مشاهدات میدانی

  

ــت ــدول    اولوی ــاکنان در ج ــه از نظــر س ــدمات شــهري محل ــاي خ ــزات   4ه ــده اســت. تجهی آم

ــرین آن   ــهري از مهمت ــاي ش ــه فض ــع  اولی ــت؛ جم ــابر و    آوري آب هاس ــفالت مع ــطحی، آس ــاي س ه

  زباله. روها و سطل پیاده

  

  گویان در رابطه با خدمات مورد نیاز.  اولویت نظر پاسخ4جدول

میانگین موارد ردیف

  پارکینگ عمومی  1

  پارك و فضاي سبز  2

  مجموعه ورزشی  3

  مطب پزشک (عمومی، متخصص، دندانپزشک)  4

 2 داروخانه

 0 مرکز مشاوره و روان شناسی

  0  پزشکی دندان

 0 دفتر اسناد و دفتر وکال

 (خیابان موشاخانی و خیابان شباب)  2 پایگاه سالمت

 2 کانون پرورش فکري وکانون نورالحسین

 (مخصوص بیماران اعصاب و روان زنان) 1 بخشی هاجرپایگاه توان

 1 ن میوه وتره بارمیدا

 (یکی از آنها خصوصی است) 3 مهد کودك

 0 تاالر پذیرایی

 0 سرافرهنگ

 0 توالت وحمام عمومی 

 0 کتاب فروشی 

 0 خط اتوبوس وتاکسی

 1 کنار بزرگراه امام –پارك 

 ندارد. درحال ساخت کالنتري

 0 کافی شاپ 

 10 ضایعاتی 

 3 گیر  فال

 0 پارکینگ

 0 بلیغی واطالع رسانی تابلوهاي ت

 0 سطل زباله خیابان موشاخانی وآبشوران 
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میانگین موارد ردیف

  پاسگاه نیروي انتظامی  5

  سرافرهنگ  6

  کتابخانه عمومی  7

  الرهایی براي برپایی مراسمتا  8

  آسفالت خیابان  9

  پیاده راه مناسب  10

  روشنایی مناسب معابر  11

  جوي آب هاي سطحی  12

  سازي  درخت کاري و محوطه  13

  سطل زباله  14

  خطوط تاکسی (ون)  15

  کلینیک و مراکز ترك اعتیاد  16

  زیباسازي محلهنظافت و   17

  1397منبع: دفتر توسعه محلی شاطرآباد سال 

  

ــر اســاس اطالعــات جــدول  ــه 5ب ــر اســاس نمون ــراهم آمــده، شــغل  کــه ب درصــد  61گیــري ف

 8درصـد فنـی و    8دار، بـیش از   درصـد مغـازه   9گویـان سـاکن محلـه انـواع کـارگري، حـدود       پاسخ

میلیـون تومـان    2حـدود   1397در سـال  درصد نیـز نظـامی اسـت.  میـانگین درآمـد افـراد محلـه        

  ).  1397بوده است (دفتر توسعه محلی شاطرآباد،

  

  گویان محله شهیاد. فراوانی مشاغل پاسخ5جدول 

 شغل فراوانی درصد معتبر

 کارگر 197 61

 مغازه دار 28 7/8

 راننده 21 5/6

 نظامی 26 0/8

 کارمند 19 9/5

 مهندس 5 5/1

 فنی 27 4/8

 جمع 323 100

  )1397گیري ( منبع؛ گزارش دفتر توسعه محلی بر اساس نمونه
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 450میلیــون و  2ماهیانــه یـک خــانوار شـهیاد    متوســط هزینـه   6بـر اسـاس اطالعــات جـدول    

هــزار تومــان  500میلیــون تومــانی درآمــد، حــدود  2هــزار تومــان اســت و بــا توجــه بــه میــانگین 

ربـوط  مســکن و آب وبــرق و خــوراك و  کسـري بودجــه ماهیانــه خـانوار اســت. بیشــترین هزینــه م  

  کمترین آن مربوط به بهداشت و درمان است.

  

. متوسط هزینه ناخالص ماهانه یک خانوار به تفکیک گروه هاي هزینه در محله شاطرآباد در سال 6جدول 

  1396و شهر کرمانشاه  1397

 شرح هزینه
مبلغ 

 (تومان)
 درصد

 1396کرمانشاه 

 مبلغ (ریال)

کرمانشاه 

  1396سال 

5/24 600000  خوراکی و آشامیدنی و دخانیات  7587656 06/23  

12/6 150000 پوشاك و کفش  922679 8/2  

23/1 30000  بهداشت و درمان  1255199 8/3  

05/2 50000 حمل و نقل و ارتباطات  3186145 6/9  

05/2 50000 تفریحات و امور فرهنگی و رستوران  821005 6/2  

05/2 50000 ورد استفاده در خانهلوازم، اثاث و خدمات م  9662989 3/29  

8/2 70000 تحصیل  295350 089/0  

06/53 1300000 مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها  7090016 5/21  

12/6 150000 کاالها و خدمات متفرقه  2081115 4/6  

 100 32902154 100 2450000 جمع

  1396انک مرکزي سال / ب1397منبع؛ دفتر توسعه محلی شاطرآباد سال 

  

  هــزار تومــان و هزینــه 200میلیــون و  3ماهیانــه  97متوســط هزینــه خــانوار شــهري در ســال 

). امـا بـر اسـاس محاسـبات     1397هـزار تومـان بـوده اسـت (مرکـز آمـار ،        787خوراك یک خانوار 

ــک خــانوار     ــذایی ی ــت غ ــراي امنی ــوب وزارت بهداشــت ب ــالري مطل ــأمین ک ــه ت نویســندگان، هزین

. در حـالی کـه خـط فقــر    1هـزار تومــان بـوده اسـت    600، یـک میلیـون و   97نفـره در سـال    چهـار 

)، وزارت بهداشـت  1394شـود (مـدنی،   کـالري تعریـف مـی    2200مطلق بـر اسـاس مصـرف روزانـه     

ــی (جــدول   ــوب جامعــه ایران ــا معرفــی ســبد غــذایی مطل ــه 91) در ســال 7ب  2573، مصــرف روزان

  رز امنیت غذایی معرفی کرد. کیلوکالري از انواع مواد غذایی را م

 

دست آمده است. تأمین مقادیر هاي اعالمی بانک مرکزي براي کاالهاي مورد بررسی به . این مبلغ بر اساس قیمت 1

هزار  400ومان و در ماه هزار و پانصد ت 13براي هر نفر در روز  97ماه سال  شده از سوي وزارت بهداشت در دي  اعالم

  تومان هزینه داشته است. 
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  97هاي درآمدي سال  . سبد مطلوب (امنیت غذایی) و مصرف دهک7جدول

  میانگین سه دهک باال  دهک دهم  دهک سوم  سبد مطلوب  غذا

  325  323  300  310  نان

  206  295  93  95  برنج

  39  38  64  20  ماکارانی

  38  44  23  26  حبوبات

  67  73  55  70  سیب زمینی

  194  230  120  300  ها سبزي

  236  299  118  280  میوه

  45  58  18  38  گوشت قرمز

  103  124  64  64  گوشت سفید

  22  24  15  35  تخم مرغ

  190  219  121  250  لبنیات

  45  51  34  35  هاي نباتی روغن

  54  62  36  40  قند و شکر

  1564  1850  1061  1563  جمع گرم

  2793  3275  1934  2573  جمع کالري (کیلو کالري

  101  119  66  9/83  روتئین(گرم)جمع پ

  1399هاي مجلس، تیرماه  منبع: گزارش مرکز پژوهش

  

و محاسـبات نویسـندگان، یـک خـانوار در شـهیاد بـراي حفـظ         7با توجه بـه اطالعـات جـدول    

امنیــت غــذایی یــک میلیــون تومــان کســري بودجــه و در واقــع ســوء تغذیــه دارد. ایــن بــرآورد بــا  

مغــازه قصــابی گوشــت  1فروشــی و  مــرغ 15؛ در کــل محلــه شــود مشــاهدات میــدانی تأییــد مــی

  قرمز وجود دارد.

  

  طرد اجتماعی و فرهنگی 

شــود تــا وضــع موجــود را ســاختاري  طــرد اقتصــادي در پــس مناســبات اجتمــاعی پنهــان مــی

اجتمــاعی و طبیعــی نشــان دهــد. بــر همــین اســاس مهمتــرین مســیر آشکارســازي ســازوکارهاي   

فضــاي اجتمــاعی دربرگیرنــدة «تمــاعی اســت. لفــور معتقــد اســت اقتصــادي، مطالعــۀ مناســبات اج

ــنش ــت   ک ــم هس ــاعی ه ــاي اجتم ــور، » ه ــاعی را   33: 1991(لف ــاي اجتم ــه او فض ــا ک ) و از آنج

ــیوه ــاب ش ــی بازت ــد م ــان،  تولی ــد (هم ــذر   419دان ــاعی از رهگ ــبات اجتم ــۀ مناس ــابراین مطالع ) بن

  برد.  یکننده اقتصادي راه م مناسبات فضایی، به ساختارهاي تعیین
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  جمعیت باسواد بر حسب مدرك تحصیلی به تفکیک جنس شهیاد وکرمانشاه. 8جدول

مدرك 

  تحصیلی

 محله شهیاد (درصد) محله شهیاد
درصد کرمانشاه 

 1395شهري 

 درصد زن مرد کل زن مرد  کل

پایان دوره 

  ابتدایی
5171 2533 2638  9/22  3/22 5/23 8/25 

متوسطه اول 

  (سیکل)
5170 3028  2142 0/23 7/26  2/19 9/17 

متوسطه دوم 

فاقد مدرك 

  دیپلم

-  -  -  -  -  -  7/8  

 6/23 7/16 9/20 9/18 1869 2368 4237  دیپلم

 5/23 0/8 9/8 4/8 888 1010 1898  آموزش عالی

 4/12 6/27 8/17 6/22 3085 2018 5103  بی سواد

  بزرگساالن

  (نهضت)
953  391  562  2/4  4/3  0/5  -  

  1395/  مرکز آمار ایران 1397محلی شاطرآباد در سال منبع: دفتر توسعه 

  

کننـد. بـر    شـوند و یکـدیگر را تقویـت مـی     هاي مختلف سـرمایه بـه هـم جـذب مـی      اساساً گونه

همین قیاس در محلۀ شهیاد نیـز طـرد اقتصـادي مقـارن بـا زهکشـی انـواع سـرمایه از ایـن محلـه           

ه، محکــی بــراي ادعــاي تحقیــق هــاي اجتمــاعی و فرهنگــی در ایــن محلــ اســت. وضــعیت ســرمایه

  است که انواع سرمایه را همدست سرمایه اقتصادي معرفی کرده بود. 

ــه  75ســواد یــا داراي ســواد ابتــدایی هســتند، حــدود   درصــد ســاکنان محلــه بــی 50نزدیــک ب

ــی  ــایی هســتند.    درصــد جمعیــت ب ــا مقطــع راهنم ــا داراي ســواد ت ــواد ی ــدرك  9/18س درصــد م

ــپلم و حــدود  ــاال 4/8دی ــپلم هســتند. تحصــیالت درصــد ب ــی 56تر از دی ــان ب ــا  درصــد زن ســواد ی

درصـــد زنـــان تـــا مقطـــع راهنمـــایی اســـت.  75داراي ســواد ابتـــدایی و تحصـــیالت بـــیش از  

اي فرهنگـی اسـت کـه کسـب آن نیازمنـد سـطحی از سـرمایه اقتصـادي اسـت           تحصـیالت سـرمایه  

امعـه را نشـان دهـد.    توانـد وضـعیت سـرمایه اقتصـادي در یـک ج      لذا سطح سـرمایۀ فرهنگـی مـی   

ــراي مطالعــۀ   -هاســت ســرمایه فرهنگــی کــه تحصــیالت یکــی از مهمتــرین آن  ســنجۀ معتبــري ب

سـاله و   6سـواد   هـا و وضـعیت نـابرابري در یـک جامعـه اسـت. متوسـط جمعیـت بـی          توزیع فرصت

ــی 14بیشــتر شــهر کرمانشــاه  ــت  درصــد اســت. ب ســاله و بیشــتر نقــاط شــهري   6ســوادي جمعی

 ).1395درصد است (مرکز آمار ایران،  6درصد و براي مردان  12کشور براي زنان 
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ــر تســهیل   ــات دفت ــاس مطالع ــر اس ــادي   ب ــی نه ــرمایه فرهنگ ــاطرآباد س ــري ش ــد  92 1گ درص

بــوده اســت. ســرمایه فرهنگــی نهــادي بــه مــدارك تحصــیلی » کــم خیلــی«و » کــم«گویــان پاســخ

 98راجـع اسـت در نـزد     هـاي هنـري   بـه مهـارت  کـه   2شـده  مربوط است و سرمایه فرهنگی درونـی 

کـه بـه ابـزار و     3فرهنگـی عینـی    کـم بـوده اسـت. همچنـین سـرمایه      گویان کم و خیلیدرصد پاسخ

گویـان کـم و خیلـی کـم بـوده اسـت. آشـکار اسـت         درصـد پاسـخ   88آثار هنري راجع اسـت بـراي   

ــه        ــراي ب ــامالن ب ــادي ع ــایی اقتص ــر توان ــی ب ــی متک ــرمایه فرهنگ ــواع س ــۀ ان ــت آوردن هم دس

کنـد از ایـن    هـاي سـرایت مـی    شـود فقـر نیـز بـه همـه عرصـه       ت. چنانکه سرمایه تکثیر مـی هاس آن

  فرهنگ همپوشانی بسیاري دارند.  جهت برچسب فقیر و بی

ــه  ــر معیشــت آدمیــان اســتوار اســت. از ایــن جهــت   مناســبات اجتمــاعی نیــز ب ــی ب ــق اول طری

هـاي   بـر اسـاس یافتـه    یابنـد.  ساختارهاي جمعی نیز بر قیـاس وضـعیت مـادي زنـدگی سـامان مـی      

گویــان در امــور درصــد پاســخ 99» مشــارکت اجتمــاعی«دفتــر توســعه محلــی در محلــه شــهیاد،  

ــوده اســت. » کــم خیلــی«و » کــم«محلــه و همســایگی  -درصــد پاســخ 59» انســجام اجتمــاعی«ب

ــان متوســط و  ــه   23گوی ــوده اســت. گوی ــم ب ــی ک ــر   درصــد کــم و خیل هــاي انســجام اجتمــاعی ب

انـد. همچنـین در مـورد شـاخص اعتمـاد نیـز        گروهـی تأکیـد داشـته    اد درونتعلقات قـومی و اعتمـ  

  اند.   درصد پاسخگویان اعتماد کم و خیلی کم داشته 63

ــه هــم هســتند مــی  از آن ــزان  جــا کــه مشــارکت و اعتمــاد مفــاهیم نزدیــک ب ــوان گفــت می ت

عتمــاد هــاي ا اعتمــاد پاســخگویان کمتــر از ایــن مقــدار اســت و رقــم پــایین آن مربــوط بــه گویــه 

ــت       درون ــار اس ــورد انتظ ــه م ــت. چنانک ــزایش داده اس ــاد را اف ــانگین اعتم ــه می ــت ک ــی اس گروه

هـا   گروهـی نـزد آن   گروهـی و قـومی اسـت و اعتمـاد انتزاعـی و بـرون       اعتماد سـاکنان شـهیاد درون  

ــرون  ــاد ب ــایین اســت. اعتم ــایین شــکل دیگــر طــرد اســت. درصــد ســرمایه   پ ــاعی  گروهــی پ اجتم

ــخ ــن تحلیــ  پاس ــان ای ــی گوی ــد م ــد پاســخ  81کنــد؛  ل را تأیی ــان ســرمایه درص اجتمــاعی  گوی

  دارند.» کم«اجتماعی  درصد سرمایه  9و » کم خیلی«

هـاي   هاي اجتمـاعی و فرهنگـی از انـواع منـابع مفیـد بـراي مواجهـه افـراد بـا دشـواري           سرمایه

و طـرد   کنـد  اقتصـادي افـراد را از ایـن منـابع نیـز محـروم مـی         زندگی هستند امـا فقـدان سـرمایه   

  شود. مند و سیستماتیک می نظام

 
 
 

 

1 . institutionalized  
2 . embodied  
3 . objectified  
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  گویان بر حسب اوقات فراغت آنان در محله شهیاد. توزیع فروانی پاسخ9جدول 

میانگین ساعت   هاي گذران اوقات فراغتگویه  ردیف

  در هفته

   رتبه

75/1 مطالعه کتاب (غیر درسی) 1  6 

61/1 مطالعه نشریات (روزنامه، مجله و ... ) 2  8 

13/23 ي تلویزیونتماشا 3  2 

60/1 گوش کردن به رادیو 4  9 

73/0 تماشاي شبکه هاي ماهواره اي 5  13 

97/1 گوش دادن به موسیقی 6  5 

62/1 استفاده از گوشی، تبلت و رایانه (بازي هاي رایانه اي، کار تحقیقی، تایپ و ...) 7  7 

81/2 استفاده از اینترنت و فضاي مجازي 8  3 

40/50 	استراحت کردنخوابیدن و   9  1 

45/0 انجام فعایت هاي ورزشی 10  15 

86/0 حضور در مراسم هاي مذهبی (نماز، جلسات مذهبی، قران خوانی،) 11  10 

062/0 شرکت در کالس هاي آموزشی 12  18 

062/0 شرکت در فعالیت هاي هنري (خوشنویسی، کالس هاي بازیگري و ...) 13  17 

14/0  / کافی شاپرفتن به قهوه خانه  14  16 

80/2 خرید و گردش در مراکز خرید 15  4 

031/0 رفتن  به سینما یا تئاتر 16  20 

037/0 هاي مردمی و...) شرکت در فعالیت هاي اجتماعی یا داوطلبانه ( خیریه و گروه 17  19 

75/0 دید و بازدید از اقوام و خویشاوندان 18  12 

46/0 دورهمی با دوستان 19  14 

81/0 رفتن به مسافرت  20  11 

  1397منبع: گزارش دفتر توسعه محلی شاطرآباد ، 

  

تـــوان در اوصـــاف مختلـــف زنـــدگی  هـــاي اجتمـــاعی و فرهنگـــی را مـــی فقـــدان ســـرمایه

شــدگان مشــاهده کــرد. مهمتــرین بســتر خودشــکوفایی بعــد از کــار، اوقــات فراغــت  نشــین حاشــیه

ــت ــاي تمکــن  اســت. فعالی ــات فراغــت اول گوی ــاي اوق ــا و بعــد فضــاي ذهــن و شــکل   انســان ه ه

  زندگی است.

ــر اســاس اطالعــات جــدول  ــیش از  9ب گویــان اولویــت فعالیــت فراغتــی را  درصــد پاســخ 50ب

ــته  ــواب دانس ــتراحت و خ ــد از آن   اس ــد و بع ــم   23ان ــون؛ ک ــاي تلویزی ــد تماش ــه درص ــرین  هزین ت

ـ    هـاي فراغتـی، داده   هـاي اوقـات فراغـت. آمـار فعالیـت      فعالیت ه اعتمـاد و مشـارکت   هـاي مربـوط ب

هــاي فراغتــی عمومــاً فــردي هســتند و امــر   کنــد. فعالیــت اجتمــاعی در ایــن محلــه را تأییــد مــی 
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ها غایـب اسـت. تقریبـاً هـیچ فعـالیتی کـه مسـتلزم حضـور بـا دیگـران در فضـایی             اجتماعی در آن

  شود که گواهی بر طرد فضایی و اجتماعی است.   عمومی باشد در اوقات فراغت انجام نمی

  

  . میزان رضایت افراد محله شهیاد10جدول 

  میانگین  هاي رضایت از زندگیگویه  ردیف

  77/2  از سالمت خود  1

  48/2  از تغذیه خود 2

  13/2  از شغل خود 3

  01/2  از درآمد خود 4

  93/1  از تفریحات خود 5

  18/2  از مسکن خود 6

  88/2  اعضاي خانوادهاز سالمت  7

     از امکانات زندگی  خود 8

    از محل سکونت خود  9

    از محله خود  10

    از امکانت محله خود  11

    از  اثر گذاري بر تصمیم گیري هاي خانواده 12

    از  اثر گذاري بر تصمیم گیري هاي محله خود 13

    از فرهنگ وسنن خود  14

    از میزان امنیت در محله  15

    مشارکت ساکنین درامورات محله  از میزان 16

  1397منبع: گزارش دفتر توسعه محلی شاطرآباد، 

 
هم پیوسـتۀ ایـن سـامان شـهري، میـزان رضـایت از زنـدگی یـا امیـد بـه آینـده             از پیامدهاي به

ــوع   ــت. از مجم ــه در       5اس ــات محل ــات و امکان ــد، تفریح ــغل، درآم ــایت از ش ــزان رض ــاز می امتی

ــا میــزان  تــرین ســطح قــرار د پــایین  95/2ارد. بیشــترین حــد رضــایت از فرهنــگ و ســنن خــود ب

ــا هاضــمۀ     ــد ب ــه اســت. در حــالی کــه شــهر بای اســت کــه شاخصــی بــراي نظــم مکانیــک در محل

ــد آورد    فرهنــگ نیرومنــد همــۀ خــرده ــراد پدی هــا را در خــود جــذب کنــد و احســاس تعلــق در اف

ام اجتمـاعی و احسـاس   خود بـه عامـل طـرد گروهـی سـاکنان بـدل شـده و عامـل تضـعیف انسـج          

  ها به شهر است.   تعلق آن عدم

ــه ــه     عــین و ذهــن در نظری ــل تفکیــک نیســتند؛ ســاختارهاي عینــی ماب اجتمــاعی متــأخر قاب

گیرنــد (گیــدنز،  ازاي ذهنــی دارنــد و ســاختارهاي ذهنــی متنــاظر بــا مناســبات عینــی ســامان مــی
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گیـرد.   الن نیـز جـاي مـی   ). از این منظر طـرد اقتصـادي و فضـایی یـک محلـه در ذهـن عـام       1384

بیننـد و هــویتی   سـاکنان یـک محلــه خـود را از چشــم دیگـران (علــم، سیاسـت، مــردم شـهر) مــی      

هــا بخشــی از فراینــد تأســیس هویــت  1پذیرنــد. برچســب دهنــد را مــی هــا نســبت مــی کــه بــه آن

شـود   سـازي وضـعیت موجـود طبیعـی جلـوه داده مـی       هاي انسانی است و بـا مکـانیزم کلیشـه     گروه

ــانی برچســب در نهایــت آنو افــ زنــی نیرومنــدترین ســازوکار  را خواهنــد پــذیرفت. برچســب راد قرب

  طرد و بازتولید آن حتی از سوي قربانیان است.

  کند؛ ساله ساکن شهیاد این وضعیت را به این شکل توصیف می 30زن جوان

ــن  ــن 15م ــاله ای ــی س ــدگی م ــا زن ــن ج ــنم ای ــیک ــا خیل ــی  ج ــن.  ســختی م کش

تواننـد   اي [جـز زنـده مانـدن] نمـی     کـه اصـالً بـه چیـز دیگـه      اینقدرضعیف هستن

شـوند یـا یـه ذره کـه بـزرگ میشـن چـون         ها رهـا مـی   فکر بکنند. معموالً هم بچه

فضــاي درس خوانــدنم نیســت میــرن کــار. مــن راهــی نــدارم؛ بــه خــاطر شــرایط  

ــی ــالی نم ــب     م ــی خ ــرایطم را ول ــدم ش ــر ب ــریم. دوس دارم تغیی ــایی ب ــوانیم ج ت

یشــه آخــه؟ چــه چیــزي آخــه دســت منــه؟ دســت مــا نیســت  چجــوري؟ مگــه م

چیــز. شــاید واقعــا وضعیت[سرنوشــت] مــا همـین باشــه شــما نگــاه بــه ایــن   هـیچ 

همـه گرانــی بکنیــد. چنــدین سـال ایــن محلــه بــه همـین شــکله، هــیچ تغییــري    

  افته. اتفاق نمی

ــی     ــت م ــی را از دس ــوان بازاندیش ــورده ت ــب خ ــامالن برچس ــا    ع ــود را ب ــع موج ــد و وض دهن

شـده بـه انقیـاد درآمـده      نشـین  کننـد. سـوژة حاشـیه    سازي از سرنوشت و تقـدیر توجیـه مـی    ممفهو

شـده خـود بـه     نشـین  دانـد. سـاکنان محلـۀ حاشـیه     هـا را منتفـی مـی    و حتی امکان مطالبۀ حـداقل 

دهنـد و طـرد را درونـی     شـوند و در نهایـت بـه هویـت القـایی تـن مـی        عـامالن برچسـب بـدل مـی    

  کنند. می

  گوید:  یساله م 35مرد 

ــم مســئوالن           ــه بــه شــهیاد میشــه اصــالً نگــاه خــوبی نیســت ه نگــاهی ک

داننـد بعـد    دسـت مـی   جـا را فرودسـت و تنـگ   هـاي دیگـه همیشـه ایـن     محلـه  هم

جـا نمیـدن شـما ببـین     میگن مردمش کالس الزم را ندارن امکانـاتی هـم بـه ایـن    

نفهمـه  جـا. میشـه مسـئول    االن نوبهار نزدیک ماست ولـی چقـدر متفاوتـه بـا ایـن     

دانـیم مشـکالتمان بـه     جـا چطـوره؟ اینجـارو ول کـردن. نمـی     اینجا چه خبـره اون 

کی بگیم. خیلی جاها بگـی شـهیاد مـیگن جـاي بدیـه. جـاي مناسـبی هـم بـراي          

 

1 . stigma 
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  اي نداریم. جا دیگه عادت کردیم و چارهزندگی نیست  ما این

ــیه     ــی حاشـ ــی از اقتصادسیاسـ ــز بخشـ ــم نیـ ــاد علـ ــین نهـ ــعیت   نشـ ــت. وضـ ــازي اسـ   سـ

هــا و بــه دســت اهــل  هــاي دانشــگاهی یــا بـه ســفارش ســازمان  شــدگان در پــژوهش نشــین شـیه حا

تـا   1391هـاي   سـال  شود. بـر اسـاس نتـایج فراتحلیـل تحقیقـات شـهري، طـی        دانشگاه بازتولید می

ــیش از  1396 ــورد   47ب ــات در م ــد مطالع ــیه«درص ــینی حاش ــت. » نش ــوده اس ــن   70ب ــد ای درص

تـر مطالعـات در    بـا روش کیفـی انجـام شـده اسـت. بـیش      درصـد نیـز    10مطالعات با روش کمی و 

انـد   ریـزي شـهري اسـتفاده کـرده     هـاي متفکـران جغرافیـا و برنامـه     سطح محلـی بـوده و از  نظریـه   

ــه تثبیــت کلیشــۀ   1397(بهمنــی و همکــاران، ــاتی از ایــن دســت عمــالً ب ــا ایــن وصــف تحقیق ). ب

انـد. ایـن    شـدگان نبـوده   نشـین  اشـیه اند زیـرا منشـأ تحـولی در نگـاه بـه ح      نشینی منجر شده حاشیه

تحقیقات از منظر تجربی بـه تقلیـد از علـوم طبیعـی معطـوف بـه مهـار و کنتـرل موضـوع تحقیـق           

شناســی کــه  اي ندارنــد. از جملــه شــکلی از جامعــه بخشــی علــم بهــره هســتند و از کیفیــت رهــایی

اجتمـاعی را   شناسـی کـه مسـائل    کنـد یـا روان   مسائل اقتصـادي را بـه امـور فرهنگـی تحویـل مـی      

کنـد و   هـا را تبرئـه مـی    دهـد و در همدسـتی بـا نهـاد قـدرت و ثـروت آن       به امر فـردي تقلیـل مـی   

ــار پیشــنهادي ــراي حــل مســائل حاشــیه  مهمتــرین راهک ــاب نشــین اش ب ــزایش ت آوري  شــدگان، اف

  هاي کالن حکمرانی.   هاست نه بازنگري در سیاست آن

  

  گیري بحث و نتیجه

اي دارد.  تنیـده  یم طبقاتی جامعه است که اشکال متنوع امـا در هـم  طرد مهمترین مکانیسم تقس

آن، فراینـدهاي پیچیـدة طـرد      هاي طرد است که مطالعـه  ترین بستر تجلی گونه فضاي شهري کامل

هـاي کـالن    کند. تاریخ طرد محله شهیاد ردپـاي سیاسـت   اقتصادي، اجتماعی و کالبدي را آشکار می

و توسعه تأسیسـات صـنعتی و نظـامی بـدون توجـه بـه پیامـدهاي         توسعه، از جمله اصالحات ارضی

هاي معطوف به آن   نشینی مولود فکر توسعه و برنامه دهد. حاشیه اقتصادي و اجتماعی آن را نشان می

نشـینی در کشـورهاي در حـال توسـعه دو      ) و به همین دلیل رشد حاشیه1390بوده است (اطهاري،

نشـین هسـتند (هبیتـات،     نفر در این کشـورها حاشـیه   3از هر  برابر سایر کشورهاست یعنی یک نفر

2020  .(  

سـازي تنهـا یکـی از     نشـین  توسعه، توسعۀ سـرمایه اسـت و اسـکان نیـروي کـار ارزان و حاشـیه      

گــذاري پیونــد خــورده  هــا در توســعه و ســرمایه پیامــدهاي آن اســت. ایــن فراینــد بــا نقــش دولــت

ــهرها از     ــکن در ش ــین و مس ــوداگري زم ــه س ــت ک ــه  اس ــرین عرص ــتند.   مهمت ــاي آن هس در «ه

هـاي   درصـدي در سـاخت مسـکن داشـته کـه در سـال       20هـاي قبـل از انقـالب دولـت سـهم       سال

ــدود   ــه ح ــر ب ــت...بیش از   4اخی ــیده اس ــار    90درصــد رس ــین و مســکن در اختی ــازار زم درصــد ب
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ــه ایــن ترتیــب فضــاي شــهر و  1399هــاي مجلــس، (مرکــز پــژوهش» بخــش خصوصــی اســت ). ب

بـازي بـراي تولیـد سـود بـدل       گـذاري و بـورس   مـومی نظیـر مسـکن بـه عرصـۀ سـرمایه      کاالهاي ع

سـپاري   شده است. اگر مجـاز بـه فـرارفتن از قلمـرو مفهـومی و تجربـی ایـن تحقیـق باشـیم، بـرون          

ــی و         ــدمات آموزش ــوداگري خ ــه س ــه ب ــرورش ک ــوزش و پ ــت و آم ــومی در بهداش ــدمات عم خ

سـازي را پدیـد آورده    نشـین  هري نیـز حاشـیه  تشدید نـابرابري منجـر شـده، در زمـین و مسـکن شـ      

  است.  

ــراي بازنمــایی مناســبات طــرد اســت. از جهتــی     محلــه ــه کــاملی ب شــهیاد از ایــن جهــت نمون

درصـد سـاکنان محلـه انـواع کـارگري) بـا بیکـاري         62کـار ارزان شـهر (شـغل     محل زندگی نیـروي 

ن تومــانی در مــاه درصـد کــه عـامالن مشــاغل موقـت و فصــلی بـوده و بــا کسـري یــک میلیـو       32

ــا ســایر     ــت متــراکم در مقایســه ب ــا وجــود جمعی ــراي معــاش مواجــه هســتند. از ســوي دیگــر ب ب

محـالت، از امکانـات شـهري و بودجـه حـداقلی برخوردارنـد کـه بـه بازتولیـد وضـع موجـود منجــر            

رو مناسـب و سـطل زبالــه    شـود. مهمتـرین مطالبـه ســاکنان بـه ترتیـب آسـفالت معــابر، پیـاده        مـی 

  است.  

دهـۀ گذشـته کـارکرد     5تـا کنـون تغییـري نکـرده زیـرا در       40هـاي دهـه   حله شهیاد از سالم

اي داشـته اسـت. ایـن وضـعیت وارد ذهـن سـاکنان شـده         هـاي توسـعه   یکسانی براي شهر و برنامـه 

ــا آن عجــین مــی  ــیش و سرنوشــت خــود را ب ــا آن پ کننــد. جمعیــت  بینــی مــی داننــد و آینــده را ب

ه برابـر میـانگین کشـوري اسـت و سـرمایه اجتمـاعی و فرهنگـی آن        سـواد محلـه سـ    سواد و کـم  بی

درصــد  70هــاي فراغتــی  تــرین ســطح قــرار دارد؛ فعالیــت بــر قیــاس ســرمایه اقتصــادي در پــایین

  ساکنان خوابیدن یا تماشاي تلویزیون است. 

ریــزي  تــاریخ و وضــع موجــود شهیاد/شــاطرآباد رویکــرد کــالن بــه توســعه و مــدیریت و برنامــه

ــوده کــه  800نزدیــک بــه  85کنــد. جمعیــت کرمانشــاه در ســال  ار مــیرا آشــک  271هــزار نفــر ب

بــه نقــل از  1390انــد (اطهـاري،   نشــین بـوده  درصـد جمعیــت] حاشـیه   33هـزار نفــر [نزدیـک بــه   

ــه1387اژدري و روســتا، ــد ب ــه گــواه وضــعیت   ). اطالعــات جدی ــا ب طــور رســمی منتشــر نشــده ام

ــن ن  شــهیاد مــی ــري در ای ــوان گفــت تغیی ــت،   ت ــزایش جمعی ــۀ اف ــه قرین ــده و ب ــد نیام ســبت پدی

کننـد.   شـده زنـدگی مـی     نشـین  هـزار نفـر از جمعیـت کرمانشـاه بـه شـکل حاشـیه        330نزدیک به 

هـاي   گـري در سـال   دهـه گذشـته بـه تأسـیس دفـاتر تسـهیل       4اقـدامات دولـت در ایـن محلـه در     

هاســت. از  اي آن لـه آوري مهمتـرین اقـدام مداخ   هـاي تـاب   اخیـر محـدود بـوده کـه تشـکیل کـالس      

ــین ــد   هم ــاس فراین ــر اس ــیه     رو ب ــر حاش ــه حاض ــی، مقال ــورد بررس ــاي م ــاختۀ   ه ــینی را برس نش

را » سـازي  نشـین  حاشـیه «نشـینی مفهـوم    کنـد و بـه جـاي حاشـیه     اقتصادسیاسی رایج ارزیابی مـی 

  کند.   پیشنهاد می
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ــارکرد   نشــین حاشــیه ــوداگرانه داراي ک ــرد س ــراي رویک ــدگان ب ــه محــل   ش ــرا ب ــد زی ــکان ان اس

ــده      ــدیل ش ــتمزد ارزان تب ــا دس ــخت ب ــاغل س ــار مش ــروي ک ــارگران    نی ــد ک ــاغلی مانن ــد؛ مش ان

-هـا، نگهبـانی، راننـدگی، دسـت     هـا، مراکـز خریـد و سـرگرمی، رسـتوران      ساختمانی، خدمات هتـل 

هـا و...کـه بـراي ایـن شـکل       آوري و تفکیـک زبالـه   سـازي شـهر، جمـع    فروشی، خدمات منازل، پاك

رســند. ایــن مشــاغل عمــدتاً مــوقتی، پــاره وقــت و فاقــد   بــه نظــر مــی از زنــدگی شــهري ضــروري

ــا) جــایگزین طبقــه کــارگر ســنتی   ثبــات امنیــت شــغلی هســتند و بــه عنــوان بــی  کــاران (پریکاری

). بخشــی از خــدمات تفریحــی و تســکینی ممنوعــه شــهر 17: 1395انــد (هــاروي، (پرولتاریــا) شــده

ـ      هـاي اجتمـاعی را بـه     ارِ ننـگ منشـأ آسـیب   نیز در همین مناطق متمرکـز شـده کـه بواسـطۀ آن ب

  جان خریده است. 

ــراي بخشــی از ســوداگران علــم بــه منبــع درآمــد بــدل شــده    -انــد و همچنــین ایــن منــاطق ب

ــرمایه وارد      ــه س ــاطق ب ــن من ــه از ای ــایی ک ــت درده ــام موق ــی التی ــه در پ ــراي اهــل سیاســت ک ب

کننـد   آوري تعریـف مـی   ابتـ   گـري و افـزایش   هـاي توانمندسـازي و تسـهیل    طـرح  -شود هستند می

  کنند.  هاي مفهومی درباره این مناطق را بازتولید می و کلیشه

ــر کشــور  ــزاري   را ثمــره نظــام بودجــه» نشــینی حاشــیه«وزی ــط معرفــی کرده(خبرگ ریــزي غل

ــر اســاس اســتدالل ایــن مقالــه قابــل اطــالق بــه اقتصادسیاســی حکمرانــی   1396مجلــس،  ) کــه ب

  کالن نیز هست.
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