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چکیده

گســترش فضای غیررســمی توسط عوامل رسمی،  ایجاد فضای باز در مبادالت میان مرزی غیررســمی، 

مراجعه توریست خرید و انباشت سرمایه، منجر به ایجاد جاذبه باالیی برای اسکان در سکونتگاه های 

شهرســتان بانه شــده اســت به نحوی که نظام تولید فضا، با شــتاب زیادی از نظام برنامه ریزی پیشــی 

گونه شناســی جدید از نظام تولید فضای غیررســمی و بررســی نقش  گرفته اســت. هدف این پژوهش، 

مدیریــت رســمی در تولید فضای غیررســمی در شهرســتان مرزی بانه اســت. این تحقیــق از نظر هدف 

کاربردی و از نظر روش توصیفی و تحلیلی است. در راستای اهداف پژوهش، پیمایش هایی میدانی در 

سطح شهر و منطقه انجام شد. براساس یافته ها، نظام تولید فضای غیررسمی در شهرستان بانه از نظر 

مقیاس فضایی در سه سطح الف(ساخت و سازهای غیررسمی خانه های دوم در مقیاس منطقه ای، 

کنده رویی و رشــد روســتاهای اطراف شــهر، ج(گسترش محدوده های اســکان غیررسمی داخل  ب(پرا

گرفت. ضعــف در مدیریت به هنــگام، نبود برنامه  شــهر، و از نظــر ماهیــت در دو دســته فقیر و غنــی قرار 

که به تولید غیررسمی فضا دامن زده اند، منجر به ظهور پیامدهای  منعطف و وجود عوامل و بازیگرانی 

فضایی جدیدی در نظام تولید فضای شهرستان بانه شد. در راستای توسعه بسامان شهر و پیرامون، 

این عوامل باید بیش از پیش مورد توجه واقع شوند.

کلیدی واژه های 
مدیریــت  دوم،  خانــه  غیررســمی،  اســکان  غیررســمی،  فضــای  تولیــد 
بانــه. مــرزی  شهرســتان  فقــر،  و  ســرمایه  رســمی،  نهادهــای  و 
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مقدمه

کثر  کنار ســکونتگاه های غیررســمی و حاشــیه ای موجــود در ا در 
کشــور، از اواســط دهــه ۱۳8۰، مــوج جدیــدی از اســکان  شــهرهای 
کشــور به ویژه  غیررســمی بــا ماهیتی متفــاوت در برخی از شــهرهای 
کنده رویی شــهرها،  که منجــر به پرا شــهرهای مــرزی به وجــود آمده 
کالبدی ســکونتگاه های روســتایی اطراف  افزایــش جمعیت و رشــد 
شــهر و رشــد برخی محورها در مقیاس منطقه شــده است. ماهیت 
که به این نوع اسکان غیررسمی دامن زده اند، با ماهیت  کنشگرانی 
عوامل ایجاد اسکان غیررسمی در طول چهار دهه گذشته، متفاوت 
گســترش فضــای غیررســمی توســط مدیریــت و نهادهــای  اســت. 
رسمی، ایجاد فضای باز در مبادالت میان مرزی غیررسمی، مراجعه 
گسترده توریست خرید و انباشت سرمایه های ناشی از آن در شهر و 
که منجر به شکل گیری  منطقه، از جمله مهم ترین عواملی هستند 
شــرایط ویــژه ای بــرای اســکان در شهرســتان بانه شــده اســت. این 
شرایط ویژه، جاذبه باالیی را برای اسکان در سکونتگاه های شهری 
و روســتایی منطقــه پدیــد آورده اســت به نحوی کــه نظام اســکان با 
گرفته اســت. نظام اســکان  شــتاب زیاد از نظام برنامه ریزی پیشــی 
در شهرســتان بانــه، به ویــژه شــهر بانــه و روســتاهای اطــراف آن، به 
کنتــرل برنامــه ای مــدون در حال  ج از  دور از پایــش نظام منــد و خــار
گستردهای را در نظام اسکان  گسترش است. این روند، پیامدهای 
که از منظر مقیاس در  غیررســمی شهرســتان بانه پدید آورده اســت 
ســه سطح )ســاخت و ســازهای غیررســمی خانه دوم در محورهای 
گسترش  کنده رویی و رشــد روستاهای اطراف شهر و  منطقه ای، پرا
محدوده های اســکان غیررســمی داخل شــهر( و از منظر ماهیت در 
دو قطــب فضایــی )فقیــر و غنــی( قابــل پیگیــری اســت. از طرفی به 
نظر می رســد نهادهای مســئول مرکزی و مدیریت محلی، به منظور 
کارهایی را جهت برقراری وضعیت  تأمین معاش مرزنشینان، ساز و 
گرفته باشــند. ایــن فرض از  کنونــی در ایــن شهرســتان مرزی در نظر 
کشــور، به  که نیروی نظامی و امنیتی  آنجا به ذهن متبادر می شــود 
کشور را داراست. هدف  کافی قدرت مقابله و انسداد مرزهای  اندازه 
این پژوهش، شناســایی و ارزیابــی ماهیت نوین نظام تولید فضای 
غیررســمی۱ و نقش مدیریت رسمی در تولید آن در شهرستان مرزی 
بانه است. در راستای این اهداف، سواالت زیر می توانند محل بحث 
و تحلیل واقع شوند. ساختار و ماهیت نظام تولید فضای غیررسمی 
در شهرســتان بانــه چگونه تحــت تأثیر جریــان پیامدهای ســازمان 

گرفته است؟ مدیریت شهری و نهادهای  فضایی نوین منطقه قرار 
رسمی چگونه منجر به تولید فضاهای غیررسمی شده اند؟ 

کــه ایــن تحقیــق از  کــرده  اهــداف و ســواالت پژوهــش اقتضــا 
کاربــردی باشــد و از نظــر روش بــه صــورت توصیفــی و  نظــر هــدف 
تحلیلــی انجــام شــود. بــه منظــور دســتیابی بــه اهــداف پژوهــش، 
می بایــد پیمایش هایــی میدانــی در ســطح شــهر و منطقــه انجــام 
می شــد. بدین منظور، ابتدا جهت شناســایی محورهای ســاخت 
کانــی ســور )شــمال غربی  و ســاز غیررســمی فراشــهری، ســه محــور 
شــهر بانــه(، آرمــرده )جنــوب غربــی شــهر بانــه( و ســورین )جنــوب 
کــه طــی  شــرقی شــهر بانــه( بــه صــورت میدانــی پیمایــش شــدند، 
در  دوم  خانه هــای  تعــداد  و  موقعیــت  میدانــی،  پیمایــش  ایــن 
کالن تولیــد فضــای غیررســمی  ایــن ســه محــور بــه عنــوان ســطح 
شناســایی شــدند. پیمایــش میدانی برای شناســایی ســطح دوم 
کیلومتری شــهر بانه،  تولیــد فضــای غیررســمی، در روســتاهای دو 
توســط پرسشــنامه به عنوان مکمل مصاحبه میدانی انجام شــد. 
در این پرسشــنامه، نســبت شــاغلین این روســتاها در بخش های 
کشــاورزی، دامداری، ســاخت و ســاز مســکن شــهر بانه و شــاغلین 
تجارت غیررســمی منطقه مشــخص شد. این پرسشــنامه با روش 
کنین روســتایی توزیع شــد. ســطح ســوم نظام  تصادفی میان ســا
تولیــد فضای غیررســمی در شهرســتان بانه از طریــق روش دلفی و 
تعیین محدوده های اســکان غیررســمی شــهر بانه مشــخص شد. 
برای این منظور، ابتدا محدوده های عرفی اسکان غیررسمی شهر 
بانــه، از طریــق پیمــاش میدانــی و تطبیــق تحــوالت با نقشــه های 
کالبدی شــهر مشــخص  وضــع موجــود دوره هــای مختلف توســعه 
شــدند. برای تأیید صحت محدوده های مشــخص شــده اســکان 
غیررســمی شهر بانه، پرسشنامه ای تصویری شامل محدوده های 
از  نفــر   ۳۰ میــان  دلفــی  روش  بــا  شــهر  غیررســمی  اســکان  عرفــی 
متخصصین برنامه ریزی شــهری و مدیران شــهری بانه توزیع شــد 
کــه در دو مرحلــه رفــت و برگشــت پرسشــنامه ها، محــدوده نهایــی 
اســکان حاشیه ای و غیررسمی شــهر بانه مشخص شد. داده های 
مربــوط بــه تحــوالت جمعیــت روســتاهای موجــود در فاصلــه دو 
کتابخانــه ای و تمــاس با  کیلومتــری شــهر بانــه از طریــق مطالعــات 
مرکز بهداشــت شــهر بانه به دســت آمد. در نهایت بــا روش تحلیل 
محتــوا، به اســتنباط و پاســخ بــه ســواالت پژوهش پرداخته شــد. 

1- مبانی نظری تحقیق

1-1- ســکونتگاه غیررســمی؛ اســکان فقیرنشــین یــا خانــه دوم 
مرفه نشین

که تا ســال ۲۰5۰، جمعیت  مرکز اســکان بشــر تخمین زده اســت 
شهرها به ۶.۲ میلیارد نفر، به عبارتی 7۰% جمعیت جهان، می رسد 

کــه انتظــار مــی رود ۶۰% ایــن افزایــش، در شــهرهای آســیایی باشــد 
در   .)Opitz-Stapleton  et al., 2011, 401; UN-Habitat, 2013(
روندی جهانی و با افزایش جمعیت جهان، کشورهای درحال توسعه 
کــه پیامدهــای مختلفی را  بــا شــهری شــدن شــتابانی روبرو شــدند 



۱۹
تبیین گونه ای متفاوت از تولید فضای غیررسمی در شهرستان مرزی بانه

برای آنها به همراه داشــته اســت. فقر، بیکاری، مســکن نابهنجار و 
محله های کم برخوردار، به مثابه یکی از پیامدهای اصلی این رشد، 
کــه مدیریت  بــه ویژگی عمده بســیاری از شــهرهای بزرگ بدل شــد 
کشــورها با توجه بــه محدودیت مالی و فنــی، توان رفع  شــهری این 
کاستی ها را نداشــت )ایراندوست، ۱۳8۹، ۱۴(. وجود جذابیت  این 
شــهرها و برخــی مشــکالت روستانشــینان، باعــث تســریع آهنــگ 
کنار مهاجرت  مهاجرت روستایی شد )معین آبادی، ۱۳88، ۲(. در 
کنین شــهری از نواحی رسمی شهر به نواحی  به شــهر، جابجایی سا
حاشیه ای، به دلیل رانده شدن از متن اقتصاد به حاشیه آن، از دیگر 
عوامل مهم شکل گیری اسکان غیررسمی در شهرهای ایران است.
ســکونتگاه غیررسمی، یک شکل فضایی از نوعی وضعیت زندگی 
که با برنامه ریزی رسمی و قواعد قانونی و استانداردهای  خاص است 
نهادی مطابقت ندارد )Olajide, 2010,1(. سکونتگاه های غیررسمی، 
که از نظر مسکن و شرایط  قسمت های فراموش شده شهرها هستند 
زندگــی دارای کمبــود هســتند و همگی آنها در شــرایط زندگی فقیرانه 
مشــترک اند )El Menshawy et al., 2011,169(. اســکان غیررســمی، 
ناظر بر محل اســکان بخشی از جمعیت شهری در جهان سوم است 
که خارج از بازار رسمی زمین و مسکن و بر پایه قواعد و قول و قرارهای 
کنان این گونه مکان ها، ساخته شده است  خاص خود، به دست سا
)پیران، ۱۳8۱، 8(. سکونتگاه های غیررسمی، محصول نوعی اسکان 
کــه منشــا غیرقانونــی و برنامه ریــزی نشــده دارنــد )کاظمیان و  اســت 
دیگران، ۱۳۹۱، ۴(. سکونتگاه های غیررسمی و نابسامان شهری، در 
کم درآمد، اغلب  گروه های  واقع شــکل بی ضابطه ای از تجمع مکانی 
مهاجر در نقاط آسیب پذیر شهر است که به صورت کاماًل خودرو و فاقد 
مجوز رسمی از نهادهای قانونی شهر ایجاد می گردند )روستا، ۱۳8۹، 
۴(. در سطح جهانی، سازمان اسکان بشر به تعریف شاخص های کلی 
برای شناســایی محالت فقیرنشین به شــرح زیر پرداخته است. یک 
محله فقیرنشین، فاقد یک مورد و یا تعداد بیشتری از پنج امکان زیر 

است )ایراندوست و دیگران، ۱۳۹۳، ۴5(:
مســکن بــادوام )یــک ســازه دائمــی بــه منظــور فراهــم نمــودن 
محافظی در برابر شــرایط نامناســب آب و هوایی(، منطقه مناسب 
کردن )بیش از ســه نفــر از یک اتاق اســتفاده نکنند(،  بــرای زندگی 
کافی و ارزان قیمت باشــد و بدون  که  دسترســی به آب ســالم )آبی 
تــالش فــراوان بــه دســت آیــد(، دسترســی بــه امکانــات بهداشــتی 
گذاشته شده  ک  اصالح شــده )توالت خصوصی یا عمومی به اشترا
بــا تعــداد اندکــی از افراد(، امنیت تصــرف )از لحاظ عملــی و قانونی 

موقعیت امن تصرف و محافظت در برابر تخلیه اجباری(.
محمودی پاتــی و همــکارش، انــواع ســکونتگاه های غیررســمی را 

به این ترتیب دســته بندی می کنند: ۱( زاغه ها یا محالت فقیرنشین: 
ســکونتگاه های هســتند قانونــی، ولــی بســیار پرجمعیــت و از لحاظ 
خدمات در سطح بسیار پایینی می باشند. ۲(سکونتگاه های غصبی؛ 
سکونتگاه هایی غیرقانونی و غالبًا فاقد طرحی از پیش اندیشیده شده. 
۳(ســکونتگاه های با تفکیــک غیرقانونی بر خالف دو نوع ســکونتگاه 
فوق الذکــر؛ دارای طرحــی از پیــش اندیشــیده شــده می باشــد ولی به 
صورت غیرقانونی شکل گرفته اند )محمودی پاتی و محمدپور عمران، 
۱۳87، 8۲(. کاظمیان و همکارش نیز محدوده های اسکان غیررسمی 
را از منظــر پژوهشــگران داخلــی به شــرح جــدول۱ توصیــف می کنند. 
با اندیشه ای در درونمایه تعاریف و مفاهیم ارائه شده در حوزه 
که بتوان مفهومی مشــترک از  اســکان غیررســمی، به نظر می رســد 
که بــه تعریف  کرد  مباحــث ارائــه شــده در مبانــی نظــری اســتنباط 
سکونتگاه غیررسمی می انجامد. فقر، مهاجرت، رشد شهرنشینی، 
کالبد و زیرساخت نامناسب، بهداشت و سالمت  اختالف طبقاتی، 
پایین، غیرقانونی، غیرمجاز و غیررســمی بودن، تصرف زمین و ... 
کــه پژوهشــگران بــرای تعریف ســکونتگاه  از جملــه مــواردی اســت 
غیررســمی بکاربرده اند. بنابراین به نظر می رسد مفهوم سکونتگاه 
که به هر دلیل در حاشــیه  غیررســمی، تنها به قشــر ناتوان جامعه، 
کرده، منتســب شــده اســت. در  جغرافیایی شــهر ســکونت اختیار 
که ســکونتگاه غیررســمی، اســکان  واقــع تصــور ذهنــی بر آن اســت 
که غالبًا  غیرقانونی در بخشی از اراضی شهری و یا منطقه ای است 
کنین آن را قشــر فقیر و طبقات پایین اقتصادی جامعه شــکل  ســا
داده انــد. چنیــن تصوری از ســکونتگاه غیررســمی، غیرمنعطف به 
نظر می رســد. برخی از اقشــار مرفــه جامعه، بنا بــه دالیلی، درحال 
حاضــر در محدوده های غیررســمی شــهرها زندگی می کننــد. امروز 
فضاهایــی بــه صورت غیرمجاز، غیرقانونی و غیررســمی در حاشــیه 
که  برخــی شــهرها و یــا محورهــای پیرامونــی آنهــا شــکل می گیرنــد 
دربردارنده خانه های دوم قشــر مرفه جامعه اســت. ســاخت و ساز 
کــه اخیراً در محدوده هایی  خانه های دوم، پدیده جدیدی اســت 
گردشــگری هســتند به  که دارای جذابیت های طبیعی و  کشــور  از 
ج از برنامه مصوب، در حال رونق اســت.  صورت غیررســمی و خــار
درحال حاضــر، تولیــد فضــای غیررســمی بــه شــکل خانــه دوم در 
محورهــای فراشــهری، از جملــه نمونــه آن در محورهــای ســه گانه 
گســترش اســت. پژوهــش حاضــر بــا  اطــراف شــهر بانــه، در حــال 

دیدگاهی نوین، به بحث تولید فضای غیررسمی می پردازد. 
مفاهیم اســکان فقیرنشین، از ابتدای اصالحات ارضی به ویژه 
پس از انقالب اسالمی در شهرهای ایران نهادینه شده است. پس 
از اتمــام جنگ تحمیلی و ورود به دوران ســازندگی، به ویژه از دهه 

ماخذ: )کاظمیان و دیگران، 1391، 5(

جدول 1- توصیفات محالت غیررسمی توسط پژوهشگران داخلی.
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کار، شــرایطی در  کســب و  ۱۳8۰ بــه بعــد، در نتیجــه امنیت و رونق 
که منجر به انباشــت ســرمایه  کشــور پدید آمــد  برخــی از شــهرهای 
گذشته در آنها شد. این انباشت سرمایه، موج جدیدی از  بیشتر از 
تقاضا برای ساخت و ساز فضای شهر و منطقه تحت نفوذ به وجود 
گرفتن روند ســاخت و  که در برخی از شــهرها، منجر به پیشــی  آورد 
که این پژوهش ســعی  ســاز از نظام برنامه ریزی شــد. نکته ظریفی 
در پردازش آن دارد، تقاضای همزمان قشــر فقیر و قشــر مرفه برای 
ســاخت و ســاز غیررســمی در ســطوح فضایی مختلف است. بدان 
معنی که ممکن است تقاضا برای تولید فضای غیرقانونی، غیرمجاز 
و غیررسمی، تنها از سوی قشر فقیر و به حاشیه رانده شده از جامعه 
کنترل  ج از  ح نباشد. آیا نظام ساخت و ساز بدون برنامه و خار مطر
غ از اســکان غیررسمی است؟  در ســطح شــهر و منطقه، نظامی فار

1-2- خانه دوم و تولید فضای غیررسمی
کــه طبیعــت بکــر و ســرمایه وجــود داشــته باشــد،  در هرجایــی 
تمایل به داشتن خانه دوم در دل طبیعت و سرمایه گذاری بصورت 
کالردشــت مازندران،  ساخت وســاز وجــود دارد. چنیــن فرآیندی در 
دماوند تهران )دشت مشاء(، فاز چهارم مهرشهر کرج، محور فومن- 
ماسوله در گیالن و محور سورین شهرستان بانه در حال شکل گیری 
اســت )خیرالدیــن و رازپــور، ۱۳۹۳ ب، ۶۱(. احــداث خانه هــای دوم 
غیرمجاز در ناحیه روستایی شمال تهران )حوضه آبخیز سد لتیان( 
گسترش یافته است  در سال های اخیر بدون برنامه و مدیریت مؤثر 
)Rezvani & Safaee, 2005(. در ســال ۱۹8۱، دیویــس خانه هــای 
کــه به طور موقت و در مدتی از ســال برای  کنی می دانــد  دوم را مســا
مقاصد تفریحی و فراغتی استفاده می شود )Davies, 1981(. ویلیام 
گردشــگری درمی آمیزد و اشــاره  و همــکارش مفهــوم خانــه دوم را بــا 
گســترش  گردشــگری خانه هــای دوم یکــی از الگوهــای  کــه  می کنــد 
گردشگری به ویژه در نواحی روستایی و کوهستانی است که از طریق 
گســترش مالکیــت خانه هــای دوم )خانه هــای ییالقی یــا خانه های 
تعطیــالت( حاصــل می شــود )William and Hall, 2000, 23(. خانه 
که بــرای مدتی به عنوان یک محــل اقامت موقت  دوم ملکی اســت 
که معمواًل در جای دیگری زندگی می کنند، خریداری  بــرای افرادی 
و یــا اجــاره می شــود )Hoogendoom et al., 2005. 115(. فاصله زیاد 
جغرافیایــی بین خانه دوم و خانه اصلــی به عنوان یکی از مهم ترین 
 Jansson( گرفته می شود کتورها در تعیین مکان خانه دوم در نظر  فا
and Muller, 2004, 264; Wolf, 1951,10(. محققیــن در تحقیقــات 
که خانه های دوم می توانند به عنوان  خود به این نتیجه رسیده اند 
گیرد  گســترش توســعه پایدار در نواحی روســتایی قــرار  عاملــی برای 
 Vepsalainen and Pitkanen, 2010; Rye, 2011; Muller, 2000;(
کــه  Kaltenborn et al., 2009 (. عنابســتانی و همــکارش معتقدنــد 
گسترش خانه های دوم در روستاها، اثرات مثبت و منفی اقتصادی، 
گســترش این  گونی دارد.  گونا کالبدی  اجتماعی، زیســت محیطی و 
کنتــرل برنامه ریزی  پدیــده به صــورت خودجــوش و بدون نظــارت و 
اســت و ساخت وســازها به صورت ســلیقه ای و بدون طــرح و برنامه 
که مدیریت مناســب برای ســاماندهی خانه هــای دوم وجود  بوده، 
نــدارد )Anabestani & Khoshchehreh, 2015(، چنانکــه محورهای 

پیرامونــی شــهر مــرزی بانه در مقیاس شهرســتان، تحت تأثیر رشــد 
گرفته اند.  گســیخته و بــدون برنامه ریزی چنیــن روندی قــرار  لجــام 
نتایج چنین ساخت وسازهایی، شکل گیری محدوده ها و محورهای 

غیررسمی با نقاب خانه های دوم است. 

1-3- اقتصاد سیاسی فضا
که فضــا را نه می توان به مثابــه ظرفی خنثی )بعد  لوفــور بــاور دارد 
کاماًل ذهنی و انتزاعی تقلیل  فیزیکی( دانســت و نه آن را به پدیده ای 
و  لوفــور، ۱۳۹۳، 87-۱۴۶، حاتمی نــژاد  )فکوهــی، ۱۳۹۰، ۲۴۰،  داد 
شــورچه، ۱۳۹۳، ۴۲-7۰(. او بــر فضــای اجتماعــی و نقــش بازیگران و 
روابط میان آنها متمرکز می شود و به دلیل سیالیت و تنوع موقعیت ها، 
نیازهــا و روابــط، از امــکان ایجاد تغییــر و تحول پیاپــی و حتی خلق و 
تولید فضا توســط کنشــگران فعال در آن سخن می گوید. لوفور فضا را 
به عنوان ترکیبی از فعالیت های اقتصادی، سیاسی، فناوری، سیاسی 
که منجر به تولید آن می شــوند )حاتمی نژاد  گرفته  و راهبردی در نظر 
و شورچه، ۱۳۹۳(. او معتقد است که سرمایه داران )توسعه دهندگان، 
بانک ها، برنامه ریزان شهری، معماران و مالکان زمین( عامالن اصلی 
و حیاتــی در تولید فضا محســوب می شــوند )ترکمــه، ۱۳۹۳(. هاروی 
کــه تحــول و بازســازی فضــا ریشــه در بحــران انباشــت  معتقــد اســت 
ســرمایه۲ دارد. در زمان بحران، ســرمایه داری ســه راهبــرد همزمان را 
درگیــر می کند۳ تا ســرمایه را بی ارزش ســازد و به چرخــش درآورد. یکی 
که به معنای گسترش  از این راهبردها، جابجایی جغرافیایی اســت، 
جغرافیایــی و تولیــد فضاهــای جدیــد بــرای تولیــدات ســرمایه داری 
است. تمایل بسیاری برای جابجایی فزاینده وجود دارد زیرا سرمایه 
کار نیز برای محیط بهتر  به دنبال بیشــترین نرخ ســود اســت. نیروی 
تالش می کند اما نمی تواند در بستر سرمایه داری ترتیب یابد، ازاین رو 
که ارزش مصرفی آن به طور  می بایست در مکان باقی بماند تا زمانی 
کامل به مصرف رسیده باشد. این تضاد میان ثبات و متحرک بودن، 
توســعه جغرافیایی نامتوازن را تولید می کند )حاتمی نژاد و شــورچه، 
کم، برای یافتن عرصه های  ۱۳۹۳(. از دیدگاه هاروی، سرمایه داری حا
ســودآور به منظور بکارگیری ســرمایه مازاد، و انباشت سرمایه و تولید 
ارزش افزوده بیشتر، با محدودیت و موانعی مواجه می شود. اینجاست 
که نیاز به غلبه بر این موانع و گسترش قلمرو فعالیت های سود بخش  
سرمایه ها را به سوی شهر و تولید فضا و زیرساخت های شهری سوق 
می دهد )Harvey, 2008, 25(. در نتیجه حق شــهر و حق بازســازی و 
کم )که به تعبیر پل  دگرگونی شهر در انحصار منافع طبقه سرمایه دار حا
کروگمن استاد دانشگاه پرینستون، کمتر از ۰.۱ درصد جامعه را تشکیل 
می دهند( قرار می گیرد. در چنین شــرایطی، حق شــهر تنها در اختیار 
که می توانند شــهرها را هرچه  نخبگان سیاســی و اقتصادی قرار دارد 
 .)Harvey, 2008, 38( بیشتر بر طبق خواسته های خود شــکل دهند
گسترش اصول اخالقی نئولیبرالی، فردگرایی  او نتیجه چنین امری را 
Har-  ( مالکیت طلبانه و عقب نشــینی از کنش های سیاسی می داند
vey, 2008, 32(. اما این مداخالت شهری طبقه فقیر را نیز به شیوه ای 
که مطابق خواسته های  دیگر هدف خویش قرار می دهد. در شهری 
کــز شــهری را بــه اجتماعات  ثروتمنــدان شــکل می گیــرد و فضــای مرا
محصــوری بــرای آنهــا تبدیــل می کنــد، دیگر جایــی بــرای زندگی این 
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طبقات نیست. افرادی که توانایی پرداخت هزینه های زندگی در این 
کز را ندارند به حاشیه رانده می شوند. این امر به کنترل فضایی ای  مرا
کردن حضور فیزیکــی، امکان واقعِی حضور  کــه با محدود  اشــاره دارد 
 .)Tonnelat, 2010, 7( کــرده اســت در همــه جــای شــهر را  انحصــاری 
کنشگران، نقش بسیار مهمی در تولید فضا  بنابراین به نظر می رســد 
گاهــی ممکن اســت منجر به خلــق فضاهایــی غیرقانونی،  کــه  دارنــد 
که در ادامه به تشریح آن در سه مقیاس  غیرمجاز و غیررســمی شوند 

فضایی مختلف خواهیم پرداخت.

2- بحث و تحلیل

در  و  کردســتان  اســتان  نقطــه  غربی تریــن  در  بانــه  شهرســتان 
کردستان عراق واقع شده است. این شهرستان،  همسایگی با اقلیم 
کــه می توانــد ضمن  منطقــه ای مــرزی بــا ویژگی هایــی خــاص اســت 
وجــود محدودیت های مرزی، با اســتفاده از ظرفیت هــای موجود در 
همکاری های فرامرزی و سیاست های مربوط به آن از عقب ماندگی و 

انزوا دوری گزیند. تصویر ۱، موقعیت شهر بانه را نشان می دهد.

گــردش بــاالی ســرمایه مالــی، عاملــی مهــم در تحــوالت   -1-2
کالبدی-فضایی شهرستان مرزی بانه 

مبادالت تجاری و مرزی شــهر بانه تا پایــان دهه ۱۳۶۰ در مقیاس 
محدود و بیشــتر شبیه آنچه امروزه تجارت چمدانی خوانده می شود 
انجــام می شــد، اما در ســال های آغازین دهــه ۱۳7۰ و به ویژه با ایجاد 
کیلومتری شــهر بانه،  بازارچه مرزی ســیران بند در ســال ۱۳7۳ در ۲۱ 
یافــت  افزایــش چشــمگیری  ایــن شهرســتان  مبــادالت تجــاری در 
کســب جایزه برتــر صادرات  به گونه ای کــه ایــن بازارچه حتی موفق به 
شــد. بر اســاس تحقیقات خیرالدین و رازپور )۱۳۹۳، ب( پس از چند 
کاســته شــد. از آغــاز دهه  ســال فعالیــت، از رونق بازارچه ســیران بند 
هشــتاد و پــس از نفــوذ ایاالت متحده و پشــتیبانان اروپایی به کشــور 
عراق، فعالیت های غیررســمی تجاری در شهرســتان بانه در راستای 
کرد. با  گسترش پیدا  کشور بحران زده عراق  تأمین سوخت مورد نیاز 

رونق مبادله غیررسمی سوخت قاچاق توسط مرزنشینان، رفته رفته 
گسترده ای از مبادالت  گســترده شد. امروز حجم  کاالها  تنوع مبادله 
کاالی قاچــاق در مــرز ایــران و عــراق از ورودی هــای مــرزی غیررســمی 
شهرســتان بانــه ادامــه دارد )خیرالدیــن و رازپــور، ۱۳۹۳، الف(. تعداد 
بازدیدکننــدگان شــهر بانه در چهار ماهه نخســت ســال ۱۳88 به یك 
که در مقایسه با سال قبل از رشد  میلیون و ۴۳8 هزار و 5۰۰ نفر رسید 
۴۰ درصــدی برخوردار بوده اســت )فعله گری، ۱۳88(. در ســال ۱۳۹۲ 
کردند )رحیمی، ۱۳۹۲(. طبق  بیش از ۳ میلیون نفر به شهر بانه سفر 
گزارش ســتاد تسهیالت سفرهای بانه، درباره تعداد مسافران ورودی 
و اســکان یافتــه در شهرســتان بانــه، در ۶ ماهه نخســت ســال ۱۳۹۳ 
بیــش از دو میلیــون نفر مســافر وارد بانه شــده اند. ســاالنه بیــش از ۳ 
گردشگری خود انتخاب  گردشگر، بانه را بعنوان شهر مقصد  میلیون 
می کنند. طی دو هفته آخر شــهریور ۱۳۹۳، روزانه بیش از 5۰ هزار نفر 
مســافر وارد این شهرســتان شــدند که هر شــب بطور میانگین ۱۰ هزار 
نفر از مســافران در شــهر اســکان داده شــدند )خندانــی، ۱۳۹۳(. بالغ 
گردشــگر در تعطیالت ۱۴ الــی ۱5 خرداد ۱۳۹۴ وارد شــهر  بــر ۳5۰ هــزار 
گزارش سید محسن علوی،  بانه شــدند )خندانی، ۱۳۹۴(. بر اســاس 
کردســتان، در تعطیالت نوروز ۱۳۹۶  مدیرکل میراث فرهنگی اســتان 
تعداد ۲۶575۰ نفر توریست از شهر بانه بازدید کردند )علوی، ۱۳۹۶(. 
گردشــگر خرید به شــهر بانــه در چهار ماه  گســترده ورود  حجــم 
گردشگران از وجود  گذشته، نشان از اســتقبال  نخســت سال های 
کاالهای متنوع خارجی ارزان قیمت در شهر بانه دارد )جدول ۲(. 
تعــداد 5 هتــل بزرگ از ســال ۱۳78 به بعد در شــهر بانه ســاخته 
شده است. این در حالیست که در شهر سنندج به عنوان مرکز اداری 
سیاسی استان کردستان طی دو دهه اخیر تنها یک هتل چهار ستاره 
ســاخته شــده اســت )خیرالدین و دیگران، ۱۳۹5(. در ســال ۱۳۹۳، 
کن  توریســم خرید در شــهر بانه برای ۱۲۰۰ نفر به طور مستقیم در اما
اقامتــی، پذیرایــی و دفاتر خدمات مســافرتی و جهانگردی اشــتغال 
کرد و همچنین در حوزه تجارت و بازار با توجه به وجود بیش  ایجاد 
از ۱۰ هزار مغازه تجاری در این شــهر حداقل ۱۰ هزار نفر نیز به صورت 
مستقیم  فقط در مجتمع های تجاری شاغل هستند )وطن دوست، 
کز دپوی اولیه  کاالی غیررســمی از لب مــرز به مرا ۱۳۹۳(. جابجایی 
کــز خریــد شــهر، اشــتغال واســطه، اســکان  و انتقــال مجــدد بــه مرا
گردشــگران در منــازل مســکونی و مدیریــت آن، سیســتم پارک های 
حاشــیه ای اتومبیل هــا و نظــارت بــر آنهــا، دســت فروشــی ها و ... از 
که قشر وسیعی از شهروندان بانه ای  جمله مشاغل پنهانی هستند 
  .)Kheyroddin & Razpour, 2016( کار نمــوده اســت را مشــغول بــه 
کنــار هــم قرار دادن آمار مراجعه توریســم خرید به شــهر بانه،  از 
کوچک  گردش ســرمایه مالی در این شهر  ارقام قابل مالحظه ای از 
که  گردشــگری  قابــل تصــور خواهــد بود. با فــرض اینکــه ۳ میلیون 
کــدام  کاال بــه شــهر بانــه آمدنــد، هــر  در ســال ۱۳۹۳ بــرای خریــد 
کرده باشــند، در طول یک  به طورمتوســط یک میلیون ریال خرید 

تصویر 1- موقعیت شهر بانه در ایران.

جدول 2- تعداد مسافران وارد شده به شهر بانه در 20 روز اول سال )نفر(.

مأخذ: )خیرالدین و دیگران، 1395(

تبیین گونه ای متفاوت از تولید فضای غیررسمی در شهرستان مرزی بانه
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گردش مالی در شهر بانه اتفاق  سال به میزان سه هزار میلیارد ریال 
افتاده است. این رقم تقریبًا 5 برابر بودجه شهرداری سنندج )مرکز 
گردش مالی در  کردستان( در سال ۱۳۹۳ است. این میزان  استان 
کوچک مقیاس بــا جمعیت ۱۱۰۲۱8 نفر )در ســال ۱۳۹5( ،  شــهری 
کالبدی- بدون شــک می تواند پیامدهــای اقتصادی، اجتماعی و 
گسترده و قابل توجهی در شهر و حتی منطقه تحت  فضایی بسیار 
گردش مالی باال بر  که در ادامه، آثار این رونق و  نفوذ داشــته باشــد 
تولید فضای غیرقانونی و غیررسمی شهر بانه و نواحی پیرامونی آن 

مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

2-2- نظــام ســه ســطحی تولیــد فضــای غیررســمی و ماهیــت 
دوقطبی آن )از انباشت سرمایه تا تعمیق فقر(

شاید در مواجهه با عبارت اسکان غیررسمی یا اسکان حاشیه ای، 
مفاهیمی از جمله فقر اقتصادی، مشــکالت زیربنایی و تأسیســاتی، 
ضعف کالبدی، بحران های زیست محیطی و از این دست از مفاهیم 
در اذهان متبلور گردند. اما پیامدهای گسترده انباشت سرمایه ناشی 
از مبادالت میان مرزی و گسترش حضور توریست در شهر کوچک بانه، 
منجر به شکل گیری نظام جدیدی از اسکان حاشیه ای و غیررسمی در 
که ماهیت  کالن شــهری و منطقه ای شده است  مقیاس های خرد و 
متفاوتی از تولید فضا را مطرح می سازد. از دهه ۱۳8۰، با گسترش بازار 
کاالی غیررســمی، شهرســتان مرزی بانه وارد عرصه جدیدی  مبادله 
از تحــول شــد. پیامــد داد و ستدگســترده، انباشــت ســرمایه انبــوه در 
کنده رویی شهر بانه و ساخت و  ســطح شهر و منطقه بوده اســت. پرا
گســترش محورهای دارای  گسترده در روستاهای اطراف و  ســازهای 
خانه دوم در سطح منطقه از سال ۱۳8۴ به بعد، نشان از ورود سرمایه 
ناشی از مبادله کاالی غیررسمی به بخش ساخت و ساز مسکن دارد. 
رشــد سریع و لجام گسیخته ساخت و ســازهای شهری و منطقه ای، 
مانــع از نظــارت برنامــه بر تکوین شــهر و منطقــه شــد. بنابراین نظام 
کنترل نشــده ای از اســکان در شهرســتان بانه پدید آمد. بدون شــک 
تمرکز اشــتغال غیررســمی و ســرمایه در شــهری کوچک و فاقد برنامه 
منعطــف در ناحیــه ای مرزی و فاقد مزیت های نســبی اشــتغال پایه، 
می تواند پیامدهایی گسترده بر نظام اسکان شهر و منطقه تحت نفوذ 

آن داشته باشد که ذیاًل در سه سطح فضایی به تشخیص و تحلیل آن 
خواهیم پرداخت )تصویر ۲(. 

2-2-1- تولید فضای غیررســمی در حاشــیه شــهر بانه؛ ســطح 
فضایی خرد )مقیاس شهری( 

محــدوده ســکونتگاه های غیررســمی و حاشــیه ای در شــهر بانه 
از طریــق مطالعــات میدانــی نگارندگان، مطالعه اســناد فرادســت و 
گرفت. در  تکمیــل پرسشــنامه بــه روش دلفی مورد شناســایی قــرار 
اغلب شهرهای کشور، محدوده سکونتگاه های غیررسمی، مختص 
کــه توانایی جذب  اســکان قشــر فقیــر مهاجر و یا شــهروندانی اســت 
در نظــام اقتصاد رســمی و تولیدی شــهر را نداشــته اند و بــه ناچار به 
حاشیه شهر رانده شده اند. اما انباشت سرمایه ناشی از پیامدهای 
اقتصاد غیررسمی میان مرزی و ایجاد جاذبه باالی جذب مهاجر در 
کنار تغییر نقش مرکز شهر از مسکونی به تجاری،  شهر مرزی بانه، در 
گذشته در این  نیاز شــدیدی به تولید فضای مســکونی طی ۱۰ سال 
شــهر بــه وجــود آورد. به طوری کــه تنها طی پنج ســال اخیر، از ســال 
کوچک و مرزی بانه با نرخ رشد 5/۲۹  ۱۳۹۰ تا ۱۳۹5، جمعیت شهر 

نزدیک به بیست هزار نفر افزایش یافته است )جدول ۳ و ۴(. 
فشــار جمعیت مهاجر، نبود برنامه منعطف و نیاز باال به ســاخت 
مســکن در شــهر بانه منجر شــد که قشــر فقیر و غنی در یک زمان و به 
ناچار در حاشــیه شــهر وارد عرصه ســاخت و ساز غیررسمی مسکونی 
شــوند. بنابراین نظام اســکان جدید در شهر بانه در حاشیه شهر و در 
دو بخش سکونتگاه غیررسمی فقیرنشین و سکونتگاه غیررسمی قشر 
مرفه ایجاد شد )تصویر ۴(. با توجه به اینکه این محدوده ها در مدت 
غ از هــر برنامه مدون و قانونی از پیش تعیین شــده  کوتــاه و فار زمــان 

تصویر2- گونه بندی نظام تولید فضای غیررسمی در سه سطح فضایی شهرستان مرزی بانه.

جدول 3- روند رشد جمعیت جمعیت شهر بانه، 1394- 1335.

مأخذ: )سالنامه آماری استان کردستان در سال های مختلف و مرکز بهداشت شهر بانه، 1395( 

خ رشد جمعیت شهر بانه )درصد(. جدول 4- نر
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ساخته شده اند، در هر دو نوع سکونتگاه غیررسمی ایجاد شده، نظام 
شهرســازی شامل استانداردها و ســرانه ها، گذربندی و معابر سواره و 
پیاده، سیما و منظر شهری و ... دچار نقصان است. شهرداری بانه با 
پذیرش این بافت های غیررسمی به عنوان محدوده شهر، کم کم در 

حال خدمات رسانی به این بافت ها به ویژه بافت قشر مرفه است۴.
 تصویــر۳، موقعیت محدوده های اســکان غیررســمی شــهر بانه 
که ســیر  کالبدی شــهر نشــان می دهد. همانطور  کنار تحوالت  را در 
کالبدی شــهر نشــان می دهد، بیــش از 8۰ درصد محدوده  تحوالت 
اســکان غیررســمی شــهر بانــه، بعــد از ســال ۱۳8۴ تا ســال ۱۳۹۳ در 
گسترده  حاشیه شهر به وجود آمده است. شروع این ساخت و ساز 
که اقتصاد غیررســمی  ج از برنامــه، همزمــان با دوره ای اســت  و خــار
مرزی در شهر بانه منجر به رشد داد و ستد، افزایش جذب توریست 
خرید و نتیجتًا انباشــت ســرمایه ناشــی از آن در شــهر و هدایت این 
ســرمایه بــه بخــش ســاخت و ســاز مســکن شــد. ایــن اتفــاق زمانی 
که برنامه مدونی برای توســعه شــهر بانه وجــود ندارد. تنها  می افتد 
که طرح  ک عمل شــهر بانــه، طرح جامــع مصــوب ۱۳85 بــوده  مــال
تفصیلــی و اجرایــی آن در ســال ۱۳8۹ تهیــه و در ســال ۱۳۹۲ مــورد 
گرفته است. محدوده های اسکان غیررسمی و حاشیه  بازنگری قرار 
شهر، در سال ۱۳۹۴ به محدوده شهر الحاق شده و در آینده نزدیک 
که طرح یکپارچه ســازی محدوده شــهر مورد مطالعه  بنابر آن اســت 
کــه طرح تفصیلی مصوب برای شــهر وجود  گیــرد. دقیقًا زمانی  قــرار 
نداشــته )۱۳8۹- ۱۳85( بیشترین حجم سکونتگاه های غیررسمی 

کرده اند )تصویر ۳(.  گرفتن  شهر بانه شروع به شکل 
موقعیت ســکونتگاه های غیررســمی قشــر مرفه و قشــر فقیر شهر 
کــه مــردم مرفه شــهر در یــک فضای پیوســته  بانــه نشــان می دهــد 
و در ادامه ســاخت و ســازهای رســمی شــهر بانه اقدام به ســاخت و 
کمتر زمیــن در بخش های  کرده انــد درحالی کــه به دلیــل ارزش  ســاز 
منفصل شــهری، قشــر فقیر در حاشــیه ای ترین قسمت شــهر اقدام 
به ســاخت و ساز غیررســمی ســکونتی نموده اند )تصویر ۴(. بررسی 
بلوک های آماری جمعیتی در محالت اســکان غیررســمی شــهر بانه 
در سال ۱۳۹۰، نشان می دهد که نسبت اسکان جمعیت فقیرنشین 
به جمعیت قشر متمول در بافت های حاشیه ای شهر حدود یک به 
که قشر مرفه جامعه، بیشترین  سه است )جدول 5(. به این معنی 
اراضی سکونتگاه های غیررسمی و غیرمجاز شهر را به خود اختصاص 
داده انــد )۳8۹.۱ هکتــار در برابــر ۱57.۱ هکتــار( و این نشــان دهنده 
کالبــدی غیرمجــاز در شــهر بانــه، در نتیجــه  تولیــد شــدید فضــای 
تقاضای باالی ســاخت و ســاز و اســکان در این شهر اســت. بالتبع، 
گســیخته شــهر  برنامه ریــزی هــم نتوانســته پاســخگوی رشــد لجام 
کوچک مرزی بانه، اســکان  باشــد. پیامــد چنین پدیده ای در شــهر 
کنار قشر فقیر جامعه در بافت حاشیه ای شهر است. قشر متمول در 

2-2-2- تولید فضای غیررســمی در سطح میانی فضا )مقیاس 
ناحیه ای(؛ روستاهای پیرامون

از  ناشــی  بانــه،  شهرســتان  مرکــز  در  شــغلی  فرصت هــای  رشــد 

تصویر 3- جایگاه محدوده های اسکان غیررسمی شهر بانه در تحوالت کالبدی-فضایی شهر بانه.

تبیین گونه ای متفاوت از تولید فضای غیررسمی در شهرستان مرزی بانه

جدول 5- مساحت و جمعیت هر یک از سکونتگاه های غیررسمی قشر فقیر و مرفه شهر بانه. 

مأخذ: )سرشماری جمعیت ایران، 1390 و محاسبات نگارندگان، 1395(

تصویر 4- موقعیت سکونتگاه های غیررسمی قشر مرفه و قشر فقیر شهر بانه.
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موقعیت هــای اقتصــاد غیررســمی میان مــرزی در دهه اخیــر، منجر 
به ایجاد جاذبه باال برای جذب جمعیت در شــهر بانه و روســتاهای 
نشــان  و مشــاهدات میدانــی  اســت. مطالعــات  اطــراف آن شــده 
کیلومتــری از شــهر  کــه روســتاهای موجــود در فاصلــه دو  می دهنــد 
کالبدی قابل مالحظه ای  بانه، در ســال های اخیر، رشد جمعیتی و 
کــه منجــر بــه تولید غیررســمی فضای  کرده انــد )نمــودار ۱(  را تجربــه 
کالبــدی در اطــراف ایــن روســتاها شــده اســت. فاصلــه نزدیــک بــه 
بانــه، دسترســی مناســب، قیمــت پاییــن زمیــن و مســکن،  شــهر 
گاز و تلفن  برخورداری از امتیازهای زیرســاختی چهارگانه آب، برق، 
)اینترنــت پرســرعت( جاذبه باالیی را بــرای پذیرش جمعیت مهاجر 
کرده اســت. چنانکه در چند  با درآمد پایین در این روســتاها ایجاد 
گذشــته به ویژه از ســال ۱۳۹۰ بــه بعد، مقصد تعــداد زیادی از  ســال 
کــه بــا هــدف بهره منــدی از موقعیــت  مهاجرت هایــی شــده اســت 
اقتصادی موجود، خواهان جذب در فعالیت های وابسته به اقتصاد 
گران شدن زمین در شهر بانه،  غیررسمی مرزی شهر بانه شده اند. با 

تمایل به سکونت در این روستاهای حاشیه شهر دوچندان شد. 
بــه منظــور تحلیل نظــام اشــتغال روســتاهای موجود در شــعاع 
کیلومتــری شــهر بانه، پرسشــنامه ای بــه صــورت تصادفی میان  دو 
کنین این روســتاها توزیع شد. نتایج پرسشنامه نشان می دهد  ســا
کنین این روســتاها را می توان به دو دســته  که از منظر اشــتغال، ســا
که اغلــب از قبل در  تقســیم نمــود. دســته اول خانوارهایی هســتند 
کن بوده و دارای اشتغال دامداری و زراعت با منشأ  این روستاها سا
کــه اغلــب مهاجر هســتند، توانایی  روســتایی هســتند. دســته دوم 
کافی برای جذب در مرکز شهرستان را نداشته اند و به ناچار به  مالی 
روســتاهای حاشیه شهر بانه رانده شــده اند. این دسته از جمعیت 

روستایی به قصد یافتن موقعیت مناسب اقتصادی و کسب درآمد، 
گرفته انــد. هــدف اصلی آنهــا نیز، اســتفاده از  تصمیــم بــه مهاجــرت 
فضــای اقتصــادی وابســته بــه مرز اســت. با ایــن توصیــف، می توان 
نظام اشــتغال روســتاهای اطراف شــهر بانه را به دو بخش درون زا و 
کرد. اشــتغال درون زای روســتایی شامل دامداری و  برون زا تقســیم 
زراعت است و اشتغال برون زای روستایی شامل آن دسته از افرادی 
که در بخش ســاخت و ســاز پاســاژها و مســکن شــهر بانه و  می شــود 
تجارت غیررسمی مرزی موجود در سطح شهر و منطقه مشغول به 
کار هســتند. نکته حائز اهمیت در نظام اشــتغال روستاهای اطراف 
شــهر بانــه، نســبت اشــتغال درون زا و بــرون زا در این روستاهاســت. 
منشأ درآمد بیش از ۶۰ درصد جمعیت روستاهای اطراف شهر بانه، 
که جزء پیامدهای اقتصاد غیررسمی  وابسته به فعالیت هایی است 

مرزی در منطقه است )جدول ۶(. 

کالن فضا )مقیاس  2-2-3- تولید فضای غیررســمی در سطح 
منطقه ای(؛ خانه های دوم

حضور توریست تجاری و انباشت سرمایه ناشی از اقتصاد مرزی 
کوهســتانی و عدم نظــارت قانونی  از یــک ســو و وجود طبیعت بکر 
ج از نواحی شــهری، منجــر به تولیــد فضای  بــر ســاخت و ســاز خــار
کالن شهرســتان  غیررســمی بــه صــورت خانه هــای دوم در ســطح 
بانه شــده اســت)Kheyroddin et al., 2017( )تصاویر 5 و ۶(. قشــر 
مرفه شهرســتان بانه، با ســرمایه گذاری در ســاخت خانه های دوم 
به صورت غیررسمی منجر به شکل گیری اسکان غیررسمی مربوط 
کانی سور، آرمرده و سورین در  به قشــر مرفه در محورهای ســه گانه 

گسترش هستند.  که به شدت در حال  اطراف شهر بانه شده اند 

کردستان از سال 1345 تا 1390 و مرکز بهداشت شهر بانه، 1395، تولید نگارندگان، 1395( مأخذ: )فرهنگ آبادی ها و دهیاری های استان 

نمودار 1- تحوالت شدید جمعیت روستاهای اطراف شهر بانه. 

جدول 6- نظام اشتغال روستاهای اطراف شهر بانه؛ اشتغال درون زا با منشأ روستایی و اشتغال برون زای وابسته به مرز )درصد(.
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جدول 7، تعداد خانه های دوم را در محورهای سه گانه ساخت 
و ساز غیررسمی شهرستان بانه نشان می دهد. در برداشت میدانی 
گرفته  این سه محور، ساخت و سازهایی به عنوان خانه دوم در نظر 
غ از  که امکان اقامت حداقل یک شب در آنها وجود دارد. فار شدند 
این تعریف، در حال حاضر چند صد خانه باغ در هر یک از این ســه 
محور وجود دارند. شــروع ساخت و ســاز در محور سورین قبل از دو 
محور دیگر در حدود ســال ۱۳8۲ شــروع شــد و از ســال ۱۳۹۰ به بعد 
شدت گرفت. مصاحبه میدانی با شهروندان شهر بانه و مالکین این 
که قبل از ســال ۱۳۹۰ در دو محــور آرمرده و  خانه هــا نشــان می دهد 
گذر  کانی سور ساخت و سازی بدین شکل موجود نبوده است5 و با 

کالبدی- فضایی در این نواحی در حال رشد است. زمان تغییرات 

کنشــــــگران رســــــمی  2-3- تولید فضای غیررســــــمی توســــــط 
شهرستان بانه 

کــز فعالیتی و تجاری در شــهر مــرزی بانه  اینکــه شــکل گیری مرا
قانونــی اســت یــا خیــر، می توانــد مبنــای شــروع پژوهشــی در ایــن 
کــه مهیا نمودن فضا بــرای داد و  حــوزه باشــد، اما به نظر می رســد 
کاالی غیررســمی وارد شــده از آن ســوی مرز، مخالف قوانین  ســتد 
کنشــگران  کشــور باشــد. از طرفی طی دهه اخیر،  گمرکــی و تجــاری 
کشــور، فضــای مــرز را در شهرســتان بانــه طــوری مدیریت  امنیتــی 
که امکان تأمین معاش مرزنشــینان از طریق فعالیت های  کرده اند 
از نهادهــای  غیررســمی فراهــم شــود. مدیریــت شــهری و برخــی 
اداری، در ســاخت تعــداد زیــادی از مجتمع های تجاری شــهر بانه 
از جملــه مجتمــع تجاری-فرهنگی بهشــت، مجتمع هــای تجاری 
نور، شــهروند، شهرداری، آفتاب درخشان، احمدی و ... مشارکت 
کنشگران رسمی،  که  داشته اند )تصویر 7(. در واقع به نظر می رسد 

عاملی مهم در تولید فضای غیررسمی در شهر بانه هستند. 
گــردش  کــه علیرغــم  ح اســت  امــا مســئله اساســی اینجــا مطــر
بــاال در ایــن شهرســتان بواســطه اقتصــاد میان مــرزی و  ســرمایه 
که زیرســاخت های  حضــور توریســم تجــارت مــرزی، چگونه اســت 

که شــهرداری شهر  شهرســتان بانه بی رونق مانده اند. درآمدهایی 
کاربری اراضی  کمیسیون های تغییر  بانه از عوارض ســاخت و ساز، 
شــهری بــه پاســاژهای تجــاری، مالیــات بــر ارزش افــزوده، عوارض 
پارکینگ از توریســت های شــهر، دریافت ســهم درآمدی از بازارچه 
مــرزی ســیران بند و ... به دســت می آورد، در چه بخشــی مهم تر از 
ســاخت و برنامه ریزی شهر، مهار رشــد غیرقانونی شهر، زیباسازی 
شــهر، ایجاد تســهیالت و خدمات، ایجاد زیرساخت های زندگی با 

که هیچ یک به چشم نمی آیند؟ کیفیت و .. هزینه می شود 

3- یافته های تحقیق

نگارندگان با اختالف زاویه فکری ای که با مفاهیم و مبانی موجود 
حوزه اسکان غیررسمی و حاشیه ای دارند سعی در معرفی گونه بندی 
گونه بندی،  جدیدی در حوزه تولید فضای غیررســمی دارند. در این 
عالوه بر محدوده های اســکان غیررســمی شــهری، مقیاس بررسی از 
یک سو فراتر از شهر و از سویی دیگر مختص به هر دو قشر فقیر و غنی 
جامعه است. بر اساس نتایج پژوهش نظام تولید فضای غیررسمی در 
شهرســتان مرزی بانه از نظر مقیاس بررســی به سه سطح فضایی و از 
نظر ماهیت به دو قطب فقیر و غنی طبقه بندی می شود. نظام تولید 
غیررســمی شهرســتان بانه از نظر مقیاس فضایی شــامل ســه سطح 
فضایی: سطح اول( محدوده های اسکان غیررسمی داخل شهر بانه، 
کنده رویی و  سطح دوم( تولید فضای غیررسمی روستایی به شکل پرا
رشد روستاهای اطراف شهر بانه، سطح سوم( تولید فضای غیررسمی 
و خارج از برنامه در ســطح محورهای منطقه ای به شــکل ســاخت و 
ســازهای غیررســمی خانــه دوم، و از منظــر ماهیت شــامل دو قطب: 
۱- فضای غیررســمی فقیرنشــین؛ فاقــد امکانات بهینه )عــدم وجود 
تجهیزات و زیرساخت های شهری(، ۲- فضای غیررسمی قشر مرفه؛ 
گاز، تلفن، آســفالت، فاضالب و ..(  دارای امکانــات بهینــه )آب، برق، 
است. فضای غیررسمی فقیرنشین از نظر شکلی منطبق با نمونه های 
کشور اســت و شامل محدوده های اسکان  کثر شــهرهای  موجود در ا

کانی سور )سمت راست( و آرمرده )سمت چپ(، فروردین 1395. تصاویر 5و6 - تولید فضای غیررسمی به صورت خانه های دوم در دو محور 

تبیین گونه ای متفاوت از تولید فضای غیررسمی در شهرستان مرزی بانه

جدول 7- تعداد خانه های دوم در محورهای سه گانه ساخت و ساز غیررسمی شهرستان بانه.
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مختــص به محل زندگی افراد طبقه پایین و فقیر جامعه نمی باشــد، 
بلکــه افراد متمول جامعه نیز می توانند به صورت غیررســمی دســت 
به ســاخت و ســازهای غیر قانونی در عرصه های غیر مجاز بزنند. ُبعد 
کالبدی-  که پژوهش سعی در پرداخت آن دارد، نگاه به رشد  سومی 
فضایی شهر و منطقه در نواحی مرزی کشور است. اقتصاد میان مرزی 
در نواحــی مــرزی کشــور می توانــد پیامدهای گســترده ای بر ســاختار 
کالبدی و فضایی شهرهای مرزی و مناطق پیرامونی آنها داشته باشد. 
بی شــک، درصــورت مهیــا نکردن زمینــه فعالیت هــای اقتصادی 
وابسته به مرز توسط کنشگران و عوامل رسمی، فضای شهر و منطقه 
کافیســت  تحــت نفــوذ آن، بــا این شــدت تحت تأثیــر قرار نمی گرفت. 
کنترل نهادهــای امنیتــی کشــور درآیند تا  کــه مرزهــای غربــی، تحــت 
کالبدی-فضایی موجود، به  تحــرک و پویایی اقتصادی، اجتماعی و 
ســکون و رکود بیانجامد. از طرفی، مدیریت و نهادهای رســمی شــهر 
بانــه همچون شــهرداری، یکــی از مهم ترین بازیگــران در عرصه تولید 
فضای غیرقانونی و خارج از برنامه مصوب در شهر بانه هستند. عدم 
نظارت دقیق عوامل مدیریتی و نهادهای رسمی، عدم رعایت قانون 
و عدم وجود برنامه منعطف، از مهم ترین عوامل دامن زدن به تولید 
غیررسمی و غیرقانونی فضا در شهر بانه و مناطق پیرامونی آن هستند.

غیررســمی فاقد تأسیســات و تجهیزات حاشیه شــهر بانه و ساخت و 
ســازهای غیررســمی روستاهای اطراف شهر بانه اســت. پایین بودن 
کن این محدوده ها نســبت به  ارزش زمیــن و فقیرتــر بــودن مردم ســا
دیگر مرزنشینان منطقه، بارزترین ویژگی اسکان غیررسمی قطب فقر 
اســت. اما فضای غیررسمی مرزنشینان مرفه، در دو مقیاس فضایی 
گرفته است. دســته اول فضای غیررسمی قشر مرفه در سطح  شــکل 
که به دلیل رشد سریع ساخت و ساز، برنامه ریزی  شــهر بانه قرار دارد 
نتوانســته پاســخی بــرای اســکان از پیش اندیشــیده شــده این قشــر 
داشته باشد و به ناچار مجبور به تولید فضای غیررسمی در شهر بانه 
شده اند. دسته دوم فضای غیررسمی قشر مرفه به خانه های دومی 
کانی سور  گانه سورین، آرمرده و  که در محورهای سه  اختصاص دارد 
بدون برنامه از پیش اندیشــیده شده احداث شــده اند. نمودار ۲، به 
عنوان جمع بندی و نتیجه پژوهش، گونه شناسی نظام تولید فضای 

غیررسمی در سطوح فضایی شهرستان مرزی بانه را نشان می دهد.
تحقیــق حاضــر، زاویــه دیــد نوینــی در نــگاه بــه پدیده ســکونتگاه 
غیررسمی می گشاید. این پژوهش سعی دارد اواًل مقیاس بررسی تولید 
فضای غیررسمی را صرفًا به محدوده های شهری و روستایی محدود 
نداند؛ ثانیًا می کوشد تا نشان دهد که یک سکونتگاه غیررسمی، الزامًا 

تصویر 7- مجتمع ها و راسته های تجاری با مالکیت مدیریت و نهادهای رسمی شهر بانه، اسفند ماه 1394. 

نمودار 2- گونه شناسی نظام تولید فضای غیررسمی در سطوح فضایی شهرستان مرزی بانه.

کشــور به ویژه  غیررســمی با ماهیتی متفاوت در برخی از شــهرهای 
کنده رویی  که منجــر بــه پرا برخــی شــهرهای مــرزی به وجود آمــده 

کثر  کنار ســکونتگاه های غیررسمی و حاشــیه ای موجود در ا در 
کشــور، از اواســط دهــه ۱۳8۰، مــوج جدیدی از اســکان  شــهرهای 

نتیجه
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پی نوشت ها

۱ علیرغــم اینکــه فضاهــای غیررســمی مرســوم تعریــف شــناخته شــده ای 
گونه جدیدی از تولید فضای  دارنــد، مــا در این مقاله درصدد تبیین و تعریــف 
که در شهرســتان مرزی بانه،  گرانقیمت هســتیم. به این معنی  غیررســمی اما 
ج از برنامه  تولیــد غیررســمی فضــا، همچون ســکونتگاه های غیررســمی، خــار
مصوب، به صورت غیرقانونی و غیرمجاز، اما توســط هر دو قشــر فقیر و متمول 
که در ســه ســطح فضایی قابــل احصاء اســت. این  جامعــه صــورت می پذیــرد 
پدیده، نتیجه عدم وجود برنامه منعطف، عدم نظارت دقیق و رعایت قانون، 
گرفتــن نظام تولیــد فضایی از  نبــود مدیریــت صحیــح فضا و در نتیجه پیشــی 
نظام برنامه ریزی است. با توجه به اینکه در این پژوهش، تنها تبیین و تعریف 
ایــن پدیــده فضایی مورد نظر اســت، مسأله شناســی در حوزه چرایــی بروز آن، 

می تواند موضوعی مناسب برای انجام پژوهش های بعدی باشد.
2 Over Accumulation.

۳ نخســتین راهبــرد، جا به جایی زمانی اســت، چه شــتاب دهی به زمان 
گذاری های بلندمدت در تولید آینده. دومین  بازگشــت ســرمایه و یا سرمایه 
گسترش جغرافیایی و تولید فضاهای  راهبرد، جا به جایی جغرافیایی است، 
جدیــد بــرای تولیدات ســرمایه داری و ســومین راهبرد، جا بــه جایی زمانی-

مکانی، ترکیبی از راهبردهای زمانی و فضایی.
۴ مصاحبه با شهردار بانه، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹5. 

5 مصاحبه میدانی با مردم شهرستان بانه، اسفند ماه ۱۳۹۴.
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روستایی شهرستان مرزی بانه، مجله روستا و توسعه، ۱7 )۴(، صص۲5-۴8.

کالبدی سکونتگاه های روستایی  شهرها، افزایش جمعیت و رشد 
اطراف شــهر و رشــد برخی محورها در مقیاس منطقه شــده است. 
فرصت هــای ناشــی از موقعیــت میان مــرزی، فضــای توریســتی و 
خرید، انباشــت سرمایه در ســطح منطقه، نقش نهادهای امنیتی 
کاال با هدف  و نظامــی در ایجــاد فضای باز برای مبادله غیررســمی 
ارتــزاق مرزنشــینان، نقــش مدیریت شــهری بانه و دیگــر نهادهای 
مســئول در تولیــد فضــای غیررســمی، ضعــف برنامه، عــدم رعایت 
کالبدی-فضایی، از جمله  قانــون و نبود نظارت دقیق بر تحــوالت 
که تولید فضای غیررسمی  کنشــگرانی هســتند  مهم ترین عوامل و 
در شهرســتان مــرزی بانــه را تحت تأثیــر قرار داده انــد. ماهیت این 
کنشــگران بــا ماهیت عوامل ایجاد اســکان غیررســمی در  عوامــل و 

گذشته متفاوت است.  ایران در طول چهار دهه 
به نظر می رسد پیامدهای ناشی از اقتصاد غیررسمی میان مرزی 
طی سالیان اخیر، منجر به رونق فعالیت و افزایش درآمد مرزنشینان 
شــده باشــد، امــا نبود برنامــه منعطف برای شــهر و منطقــه و وجود 
که به تولید غیررســمی فضــا دامن زده اند، منجر  عوامــل و بازیگرانی 
کنار نتایج عملکردی مثبت شرایط  به ظهور پیامدهایی منفی، در 
کنشــگران شــهری و منطقــه ای در  موجــود شــده اســت. عوامــل و 
که  شهرســتان مــرزی بانه چه جهت هایــی را می باید پیــش بگیرند 
عــالوه بر هدایت ســکونتگاه های منطقه به ســمت توســعه، عوامل 

کنترل و مدیریت درآیند؟  کننده وضعیت موجود تحت  ناپایدار 
کــه تحقیــق حاضــر، بــر روی مفهوم ســازی و  الزم بــه ذکــر اســت 
تبیین تولید فضای غیررســمی در شهرســتان مرزی بانه متمرکز بود 
کشــور در  و اینکــه چــرا چنیــن پدیده ای در برخی از شــهرها و نواحی 

حال گسترش است، می تواند موضوع پژوهش های بعدی باشد. با 
ایــن وصف، برای جلوگیری از اعمــال نفوذها در دامن زدن به تولید 
غیررســمی، غیرقانونی و غیرمجاز فضا در ســه مقیاس فضایی مورد 
بحــث در ایــن پژوهــش و نیز قدرتمندســازی نظارت هــای مردمی- 
محلی، توصیه های زیر در راســتای برقراری حکمروایی شایســته در 

شهر بانه و منطقه تحت نفوذ آن پیشنهاد می گردد:
• رعایت قانون توسط نهادهای رسمی و مدیریت شهری؛

• نظارت دقیق سازمان ها، نهادها و عوامل مرتبط با کنترل تولید 
کالبدی در دو ســطح شــهر و منطقه تحت نفوذ؛ گســترش فضای  و 
کیــد  • تدویــن برنامه هــای منعطــف شــهری و منطقــه ای بــا تأ
فراوان بر آینده پژوهی و آینده نگاری برای شهر مدام در حال تغییر 

بانه و منطقه تحت نفوذ آن؛ 
کنشگران، بازیگران و عوامل درون مرزی  • شناسایی مجموعه 
و بــرون مــرزی ناپایدارکننــده وضعیــت موجــود شهرســتان بانــه و 
کنترل آنها و مهیا ساختن منطقه برای  برنامه ریزی برای تعدیل و 

دستیابی به توسعه پایدار شهری و منطقه ای؛
• تقویــت اجتماعــات محلــی با تکیــه بر ســرمایه های اجتماعی 

کید بر نظارت های مردمی. موجود و تأ
که زمینه انباشــت  کشــور  در حال حاضر در بســیاری از شــهرهای 
ســرمایه و جــذب جمعیــت در آنهــا فراهــم اســت، تولید غیررســمی و 
غیرقانونی فضا قابل احصاء است. امید است این پژوهش، فتح بابی 
در زمینه توجه به تولید غیررسمی فضا توسط هر دو قشر فقیر و متمول 
جامعه در ســطوح شــهری و منطقه ای بوده باشــد و بتواند بسترســاز 

انجام تحقیقات مختلف در نمونه های متعدد موجود کشور باشد. 
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oday, a different kind of informal space produc-
tion in urban and regional scales lead to urban 

sprawl, increase in population and physical growth 
of rural settlements which are close to cities, and the 
growth of some corridors on a regional scale. Cre-
ating a free commercial space for informal cross-
border trades, the growth of informal space by the 
officials and governmental authorities, high volume 
of trade-based tourism and the growth of capital in 
the urban areas in the shadow of the existing poor 
economy are the main reasons for the emergence 
of high demand for accommodation in urban and 
rural settlements in Baneh county. So the hous-
ing and urban sprawl has trespassed the planning 
system at a rapid pace. This leads to the growth 
of construction in the form of informal settlements. 
The purpose of this research is to present a new 
typology that describes these informal settlements 
and addresses the role of officials and governmen-
tal authorities in creating these informal spaces in 
the border town of Baneh. The research’s fondest 
hope is to be a practical study, and its method is de-
scriptive-analytical. To achieve the objectives of the 
research, field surveys and studies have been con-
ducted in the city and the peripheral region. On the 
regional scale, the location and number of second 
homes were identified in three corridors as macro 
level of informal settlements in Baneh County. The 
second level of informal settlements was identified 
by questionnaire distributed among the villages as 
supplementary material to the field survey. This 
was conducted in a buffer of a two kilometer ra-
dius from the city of Baneh. The population data of 
villages were collected through library researches 
and by referring to data provided the health center 
of Baneh County. The third layer of informal settle-
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ments in Baneh County was identified through field 
survey and documentary method to delineate the 
customary range of accommodation in Baneh. In 
doing so, also the Delphi Method was employed. 
The results of the present study show that the in-
formal settlements can be classified into three lay-
ers with respect to spatial scale (informal construc-
tion of second homes in regional corridors, urban 
sprawl and physical growth in rural areas around 
the city, and the expansion of informal settlements 
in the city). These layers can be classified into two 
poles regarding their nature: the poor and the rich 
informal settlements. The consequences of infor-
mal cross-border economy and trade have led to 
the growth in activities and increase in the border 
residents’ income. But some setbacks such as the 
lack of proper and timely managements and flexible 
planning and the presence of factors and agents 
that have created informal residential spaces have 
led to emerging of new spatial consequences in 
accommodation system and the growth of the city 
and peripheral region of Baneh. Thus, it is pivotal 
that these factors and agents be considered more 
than ever in order to make the growth of the city 
and peripheral region proceed in a proper manner. 

Keywords: Informal Space Production, Informal 
Settlements, Second Homes, Formal institution 
and Management, Growth and Poverty, Baneh 
Border County.
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