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 چكيده
را مورد مطالعه قرار دهد.   ها در کرمانشاه و پيامدهای آن فرآیند ظهور نامکان کند يماین مقاله تالش 

  رای مارک اوژه است. ازنظر وی سوپرمدرنيته مولد نامکان است. نامکانرویکرد نظری مقاله مبتني بر آ

گيرد. روش مطالعه کيفي  جایي است که در آن خاطره، روابط اجتماعيِ پایدار و هویت شکل نمي

دهند که شهر کرمانشاه  ها نشان مي ها بررسي اسناد و مشاهده است. یافته است. تکنيک گردآوری داده

ی  های غيررسمي، جنگ و خصوصي کردن حوزه گاه بوده است؛ اما ظهور سکونت مکان 40ی  در دهه

سطح با  غيرهم های ها و تقاطع راه عمومي، ازبين رفتن سينماها، زوال محالت قدیمي و جایگزیني بزرگ

رنگ شده  ها و ميادین، شهر را بدل به نامکاني بزرگ کرده است و حيات شهری در آن کم خيابان

یده برای شهروندان عدم تعلق به مکان، عدم تمایل به مشارکت و خشونت را به ارمغان است. این پد

ریزان و مردم در  سازی و احيای حيات شهری، توسط طراحان و برنامه آورده است. تاکنون فرآیند مکان

 آن انجام نگرفته است.

ي، تقاطع ی عموم های غيررسمي، خصوصي کردن حوزه گاه نامکان، سکونت: واژگان كليدي

 سطح، حيات شهری، کرمانشاه. غيرهم
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 مقدمه و بيان مسئله

زمان با امکانات و  های زیادی است و هم زندگي در شهرهای امروزی دارای پيچيدگي

های جدید،  مسایل و مشکالت فراواني را نيز به همراه دارد. این مشکالت جدیدند و با  فرصت

هنرمنداني مانند بالزاک، دیکنز، ویليام بليک این »اند.  وجود آمده گيری شهرهای مدرن به شکل

ای را که  شرایط را بازنمایي کردند. هنرهای نقاشي و عکاسي نيز به ميدان شتافتند و جهان آشفته

ی هنر محدود نشد و برای  (. ماجرا به حيطه1392)هاروی « گيری بود نشان دادند درحال شکل

ارکس و انگلس، زیمل، وبر، تونيس، دیوید رایزمن جوانب و شناساني مانند م اولين بار جامعه

کاری  زوایای شهرنشيني را موضوع مطالعه قرار دادند. مکتب شيکاگو در اوایل قرن بيستم بزه

زندگي در ([، فرودستان شهری ]1927 2)تراشر 1های تبهکاری دستهشهری و خشونت شهری ]

( 1932 6)کرسي 5هال -رقاصان تاکسي(، 1923 )اندرسن 4آوارگان(، 1948 3)وایت کنار خيابان

و رادریک  10، ارنست برجس9و افرادی نظير رابرت پارک ](1929 8)زوربا 7ساحل طال و کپر

دهي فضایي را مطالعه کردند. مسائل و مشکالت  نيز اکولوژی شهری و سازمان 11مک کنزی

کاری  ود مسکن و بيهای اجتماعي، ازدحام و سروصدا، آلودگي، کمب شهری محدود به آسيب

رسي به  ریشگي، اضطرار، تعامالت گذرا، عدم دست براین، تنهایي، عدم رابطه، بي نيست. عالوه

های شهرنشيني در دوران  های اجتماعي، انزوا، نبود خاطره، عدم تعلق مکاني نيز از ویژگي شبکه

شهرها را از حالت  ی آثار هنری و ادبي و علمي بوده است. این موارد مایه اخير است که دست

ی  هایي که افراد آن را خانه سازد؛ نامکان شبيه مي 12«نامکان»گاه و ماوی خارج و به  سکونت

ای ندارند، ميل به مشارکت در ساخت آن ندارند، از  دانند، برای ساختن آن اراده خویش نمي

                                                           
1 The Gang 
2 Thrasher 
3 W. Whyte 
4 The Hobo 
5 The Taxi-Hall Dancers 
6 Cressy 

7 The Gold Coast and the Slum 

8.Zorbaugh 
9 R. Park 

10 E. Burgess 

11 R. Mckenzine 
12 Non-place 
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مانند و  ر آن ميشود که چند صباحي د مرزی تصور مي کنند. نامکان قلمرو بي حریم آن دفاع نمي

ها را در آن نگه دارند و برای  ی نياکان و یادمان کنند. قرار نيست خاطره درنهایت آن را رها مي

های آتي باشد. این تصور،  داشت آن تالش کنند. قرار نيست مامني برای فرزندان و نسل پاس

ها خيلي بدان طور کامل در عالم خارج وجود ندارد. برخي شهر ای آرماني است که به نمونه

 اند.  های زیاد از آن فاصله گرفته اند و برخي با تالش نزدیک

های زاگرس مياني قرار دارد و  کوه شهرهای ایران است که در رشته کرمانشاه یکي از کالن

های اجتماعي فراوان نظير  حدود یک ميليون نفر جمعيت دارد. این شهر دچار مشکالت و آسيب

(. مسکن و 1386پور  ، عالي1389نشيني است )ایراندوست  ری و حاشيهکا کمبود مسکن، فقر، بي

 30های غيررسمي کرمانشاه را بالغ بر  گاه سکونت 1380ی  ای در اوایل دهه شهرسازی در مطالعه

دنبال آن  (. ما قصد نداریم به این موارد بپردازیم، بلکه به1382مورد ارزیابي کرد )تدبير شهر 

گاهي با تاریخ، خاطره و روابط اجتماعي متقابل است یا  شهر شبيه سکونتهستيم که بدانيم این 

سوی نامکان سوق داده  و شبيه نامکان؟ اگر چنين است، چه فرایندهایي این شهر را به سمت

روش بررسي این پژوهش  ها چه تاثيری بر فضای عمومي و حيات شهری دارند؟ است؟ نامکان

ی گردآوری داده مانند بررسي اسناد و مشاهده )کالبد اه کيتکناست و در آن از « تاریخي»

 فيزیکي شهر( استفاده شده است. 

 مكان و نامكان
مطرح شد. ازنظر وی  ها نامکان( در کتابي باعنوان 1387اصطالح نامکان توسط مارک اوژه )

مکان دارای سه ویژگي هویت، ارتباط و تاریخ است. مکان جایي است که حدود و ثغورش 

گذاری شده  کنند، ردپای نيروهای غيبي در آن نشان است و ساکنين از آن دفاع ميمشخص 

های مختلف و معاني در آن حضور دارند،  ی گذشتگان و حکایات و داستان است، سایه

بافي  نخورده بودنش وجود دارد. این خيال ی آن در گذشته و دست ی ریشه هایي درباره بافي خيال

 شود. برداری از منابع و دفاع از آن مي مکان، بهرهبستگي افراد به  سبب دل

گر هویت گروه است و افراد باید در برابر تهدیدات بيروني از آن دفاع  مختصات مکاني بيان

ی  نقشه»سازد.  ها را برجسته مي های دیگر و دادوستد با آن کنند. این امر ضرورت توجه به گروه

بندی اراضي،  های عمومي، کرت کده، محراب، ميدانهای ده خانه، قواعد سکني و اقامت، محله

ها متناظر است، که مضمون آن هم فضایي و  ای از امکانات، احکام و ممنوعيت هریک با مجموعه
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(. تولد یافتن و یا اقامت در مکان، روابط و هویت مشترک را 72، 1387)اوژه « اجتماعي است

ی تقاطع،  سي خط، تقاطع خطوط و نقطهکند. مکان خصلت هندسي دارد. اشکال هند ممکن مي

توان از مسيرها، محورها و  سو مي ازلحاظ عيني از یک»زنند:  های مکان را به هم پيوند مي بافت

ها کشيده  دست انسان برند و به هایي صحبت کرد که از یک مکان به مکاني دیگر ره مي راه

ها با  ها در آن ایي سخن گفت که انسانه ها و ميدان توان از چهارراه اند، و ازسوی دیگر مي شده

ها  هایي که انسان ها و ميدان آیند؛ چهارراه کنند و گرد هم مي شوند، برخورد مي رو مي هم روبه

اند تا خصوصا در بازارها، نيازهای مبادالت  ها ابعاد وسيعي داده اند و گاه به آن طراحي کرده

وبيش بزرگي )اعم از مذهبي یا  از مراکز کم توان اقتصادی را برآورده سازند؛ و باالخره مي

اند و فضاها و مرزهایي را مشخص  ها ساخته شده دست بعضي انسان سياسي( سخن گفت که به

 "دیگری"های دیگر، نسبت به مراکز دیگر و فضاهای دیگر،  ها انسان سوی آن کنند که در آن مي

روند. مسيرها  تند و در هم فرو مي(. نقاط هندسي مطلق نيس77، 1378)اوژه « شوند توصيف مي

کنند. مرکز، نقش مهمي در مکان دارد. گاهي ميدان برای  ها عبور مي از نقاط مختلف و تقاطع

کند.  روستا و یا شهر، پایتخت برای کشور و تخت پادشاهي برای امپراتوری این نقش را ایفا مي

مقدس قرار دارد و تمام مسيرها های  گاهي در مرکز یک شهر، بناهای عمومي، کليساها و مکان

 شود.  شود و مراسم مهمي در آن برگزار مي به این مرکز منتهي مي

شوند:  زماني که هویت و رابطه در مکاني مشترک شکل گرفتند به امری تاریخي بدل مي

روابط موجود در «. کند کند، آن را مطالعه نمي شناختي در تاریخ زندگي مي ساکن مکان انسان»

کنند. مسيرها بر اساس روزهای راهپيمایي، ميادین براساس  تاریخ تجلي پيدا مي فضا در

های عمومي برمبنای مناسک مذهبي و عمومي در فواصل زماني مشخص و  ها، مکان آیي گردهم

(. بناهای تاریخي حس تداوم را در فواصل 1383شوند )دورکيم  مند مي های ثابت، زمان در تاریخ

های مطرح باشند، بعد  گر حادثه یا رخداد یا نام شخصيت ها چه بيان نام کنند. زماني حفظ مي

 افزایند. تاریخي را به فضای شهرها مي

گيرد. دوران  نامکان: درست برخالف مکان، در نامکان هویت، ارتباط و تاریخ شکل نمي

های  ها، تقاطع راه هایي مانند بزرگ نامد، مولد نامکان مي 1«سوپرمدرنيته»اخير، که اوژه آن را 

های آهن،  ای، راه های بزرگ زنجيره ها، مترو، مراکز خرید، هتل ها، فرودگاه سطح، ترمينال غيرهم

                                                           
1 Supermodernit 
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آبادها است. ازنظر اوژه جوهر مدرنيته،  های پناهندگان و حلبي ها، زورآبادها، اردوگاه زاغه

ل، هم از گذشته در زمان حال حضور دارد؛ زمان حا»مصالحه ميان حال و گذشته است. 

ی  (. اما در سوپرمدرنيته95، 1378)اوژه « رود هم خواستار آن است های گذشته فراتر مي محدوده

تحوالت روز و فوریت »تواند شکل بگيرد.  فعلي، گذشته در زمان حال حضور ندارد. تاریخ نمي

که ارتباط گيرند، بل روابط اجتماعي از طریق تعامالت روزمره قوام نمي«. لحظه بر آن حاکم است

تر مسافرین چه با اتومبيل و چه با قطار از  افراد با اطراف ازطریق واژگان و متن است. پيش

کنند؛ بلکه فقط با تابلو  ها عبور نمي ها از مکان راه کردند، اما االن بزرگ داخل شهرها عبور مي

بلکه بيشتر بر روی بينند،  طور واقعي نمي کنند. دیگر مناظر و شهرها را به ها را تفسير مي آن

شوند. در مراکز خرید، خریدار و مشتری با هم تعامل  های تبليغاتي دیده مي تابلوها و تراکت

ی روابط هستند. هویت  کننده ها تسهيل خوان و عابربانک های کارت ها، دستگاه ندارند. برچسب

ارد. ورود افراد به ی افراد خبر ند ها قراردادی و براساس کارت است. کسي از گذشته در نامکان

 شود.  برخي نامکان فقط با معرفي کارت، بليت، گذرنامه، روادید و شناسنامه ممکن مي

« دنيای نامکان محکوم به انزوای فردی، به گذرا بودن، به موقت بودن، و به ناپایداری است»

سد. نامکان ر ی خویش نيست. فردیت به اوج مي (. در نامکان انگار فرد در خانه98، 1378)اوژه 

دهد. سرزمين بالغت نيست و فرد متوسط توليد  ی ارگانيکي را در خود شکل نمي هيچ جامعه

ها در آن دوباره شکل  شکل ناب و مطلق وجود دارد؛ مکان نامکان هم مثل مکان، به»کند.  مي

ند: های مخالف هم هست شوند... مکان و نامکان مثل قطب گيرند، روابط در آن باز برقرار مي مي

 (.99، 1378)اوژه « یابد کلي تحقق نمي رود و دومي هرگز به کلي از ميان نمي اولي هرگز به

که برای اعمال  گيرد. نخست این به دو دليل نامکان آماج حمالت تروریستي قرار مي

تروریستي مناسب و کارا است. دوم، افرادی که خواستار اجتماعي شدن و محلي شدن هستند 

آورد.  بينند. نامکان فقط افراد را گرد هم مي گنگ، نفي آرمان خود را ميطور کمابيش  به

بنابراین افراد «. دیگر هيچ حساسيتي ندارند دیگرند ولي به یک های متمایزی که شبيه یک فردیت»

 دهند.  ونسق نمي دهند و مکان را نظم آیند کار اجتماعي انجام نمي زماني که گردهم مي

 40ي ان در دههمثابه مك كرمانشاه به

، اشکال هندسي مانند مسير )خيابان(، خطوط تقاطع )چهارراه( و نقاط تقاطع 1ی  ی شماره نقشه

دهد. سه خيابان شمالي جنوبي  را نشان مي 40ی  )ميدان، بازار( در شهر کرمانشاه در دهه
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کنند  يجوانشير، سپه )مدرس فعلي(و پهلوی )شریعتي فعلي( نقاط مختلف شهر را به هم وصل م

ها محل دیدوبازدیدهای مردم هستند.  وآمد هستند. این خيابان ی رفت و مسيرهای عمده

سازد. ميادیني  ها را ممکن مي رو شدن آن های زیادی وجود دارد که تعامل مردم و روبه چهارراه

تنيدگي  مانند کورش )آزادی فعلي(، شاه )مصدق فعلي(، جليلي، وزیری و شهرداری باعث درهم

های عميقي وجود  شوند. بين کاسب محله و خریداران آشنایي های مردم مي رها و فعاليتمسي

های مختلف و حضور مردم  ها و کاربری کنند. فعاليت پرسي مي دارد و هنگام خرید با هم احوال

ها  براین، در درون محالت نيز شریان بخشند. عالوه ها روابط اجتماعي را شدت مي در این مکان

ها  بستگي دارند و مرزهای آن کنند. محالت انسجام و هم ، محالت را به هم متصل ميو گذرها

بدنه از  آباد، چناني و پشت خانه، فيض دماغ، عالف مشخص است. محالت قدیمي سرتپه، برزه

های جنوبي و مدرن، محالتي مانند سعدی، خيام، بهار،  دیگر قابل تمييز هستند. در بخش یک

های خاص خود هستند. در این دوره از تاریخ کرمانشاه،  ارای هویتفردوسي و شریعتي د

گيرد و  ها بين محالت صورت مي پردازند؛ این نزاع جوانان برای بيان خود اغلب به نزاع مي

زني و  های سينه کند. روز عاشورا نيز دسته درنهایت در برساختن و متجسد کردن مرزها کمک مي

های  کنند با تکنيک اص خود را دارد و محالت سعي ميهای خ زنجيرزني هر محله ویژگي

دانند. هر محله دارای  مختلف این تمایز را نشان دهند. افراد خود را وابسته به این محالت مي

شناسند.  دیگر را مي زورخانه، رهبر فکری، بقال و حتي پهلوانان محلي است. اغلب اهالي هم

اکن یک محله هستند. خریدوفروش مسکن و های بزرگ با تمامي اعضا، س برخي خانواده

افتد. همين امر  ها در محالت شهری مانند امروز رایج نيست و کمتر اتفاق مي جایي خانواده جابه

در کنترل اجتماعي و کاهش جرایم تاثير دارد. هر محله یا حتي مکان برای خود داستان و 

رازآلود و همراه با احترام و گاهي های شهری گاهي  حکایات فراواني دارد. این محالت و مکان

شود. داستان  هم ترسناک هستند. هنوز داستان پهلوانان عهد قاجار در زندگي روزمره بازگو مي

های  که نسل شود. افراد از این نسل گفته مي به ها نسل ها در زورخانه مردی ها و جوان رشادت

بالند. شهر دارای مرکز است و  ود مياند به خ پيشينشان در این محالت اعتبار و آبرویي داشته

شوند. این مرکز یک نقطه نيست، بلکه از ميدان آزادی شروع  يمو مسيرها بدان منتهي  ها راهتمام 

ی حساس و نهادهاهای تاریخي و  يهابنها،  و تا چهارراه اجاق ادامه دارد. در درون آن ابژه

قرار دارند و  ها بانککز اصناف( و بااهميت نظير مرکز اداری و سياسي، مساجد، بازار )مر



  
 
 
 
 
 

 83  ها و تهديد حيات شهري )مطالعه موردي: كرمانشاه(  گسترش نامكان
 

 

 شود يمهای تاریخي و سياسي( در آن برگزار  )مناسک دیني، یادمان بسياری از مراسم آیيني

  (.1391پور  )اباذری و قلي

 
ها(، خطوط تقاطع )چهارراه( و نقاط تقاطع )ميدان( كرمانشاه در سال  مسيرها )خيابان -1ي  ي شماره نقشه

1344 

 1966و کالرک منبع: کالرک 

 
 1344عكس هوايی از كرمانشاه در سال  -1ي  تصوير شماره

 1966منبع: کالرک و کالرک 

شود با تمام  يمبازار شریان اقتصادی و محل دیدوبازدیدهای عموم است. ازطریق بازار  

ی عمومي در  مثابه حوزه چنان به ی اجتماعي شهر آشنا شد. بازار سنتي کرمانشاه همها گروه

های مختلف، شيب مالیم و  هایِ متعدد، کاربری ندگي و سرزندگي شهری نقش دارد. مغازهبال
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سال و دید متناسب با افق، زیبایي،  روهای زیبا و درختان کهن بافت معماری سنتي، همراه با پياده

ی  باله»( انگار که یک 1388زعم جيکوبز ) سرزندگي و حيات خاصي بدان بخشيده است. به

های جدید پاتوق افراد خاصي هستند. اما در  ها و رستوران خانه ر آن جریان دارد. قهوهد« خياباني

ها برای مسافرین وجود دارد که خصلت  خانه ها و قهوه اطراف ميدان آزادی فعلي برخي هتل

 اند. داده محلي خود را ازدست 

آیي  ه گردهمهای آیيني هرسال حضور مسجد جامع در وسط این خيابان در ماه محرم و جشن

زني و زنجيرزني از محالت مختلف در این  های سينه سازد. هر ساله دسته بزرگي را ممکن مي

های زیادی در  آیي گذارند. گردهم ی ظهور مي مکان جمع و خصلت آیيني خود را به منصه

تظاهرات و  1357در این مرکز شکل گرفت. بعدها در سال  1332تا  1330های  ی سال فاصله

 های زیادی عليه حکومت پهلوی توسط انقالبيون برپا شد.  مایيراهپي

ها در فضا در طول تاریخ منعکس شد و  تمام این حوادث و قرار گرفتن افراد و فعاليت

های  ای طوالني دارد که تاریخ آن با دوره سرنوشت مشترکي را برای شهر رقم زد. شهر گذشته

ي روایت این حوادث با وهم و خيال همراه سياسي و حوادث بسياری آکنده شده است. گاه

از آن یاد شده بارها تغيير « قره ميسين»عنوان  است. شهر قدیمي کرمانشاه که در منابع تاریخي به

(. قبل از حکومت 1969؛ کالرک 1372سلطاني  ؛1374؛ بيگلری 1362مکان داده است )اُوبن 

ی  علت خصومتي که با سلسله حکام زند به بود؛ اما« سو قره»ی  زندیه این شهر در کنار رودخانه

ها نظير خاندان زنگنه داشتند این شهر را نابود کردند. سکنه نيز شهر  نشاندگان آن صفوی و دست

آباد، چناني و  ی فيض گروهي به سه دهکده»را ترک کردند و به اطراف و اکناف گریختند. 

جا شهری را بنا نهادند که شهر  در آن ی آبشوران روی آوردند و دماغ در مجاورت رودخانه برزه

 «چنان باقي ماند ی مذکور نيز بر محالت شهر هم جدید کرمانشاه ناميده شد و نام سه دهکده

کم به عمران و آباداني این شهر توجه کردند.  (. حکام زند کم167، 1387)برومند سرخابي 

سزایي ایفا کردند.  ي نقش بهرانان عهد قاجار نيز در رونق تجارت و ساخت بناهای عموم حکم

مرور  (. به1391مهاجران زیادی از عراق، تبریز و اصفهان نيز در این شهر سکني گزیدند )رابينو 

عنوان فارسي کرمانشاهي شکل گرفت. حوادث و  زمان در این شهر، زباني ميانجي تحت

يماری طاعون در ی محمدعلي ميرزای دولتشاه، ب های زیادی مانند رونق اقتصادی دوره پدیده

شاه و بسياری حوادث دیگر، تاریخ  ی محمدعلي ی قاجار، غارت و ویراني دوره اواخر دوره
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رقم زد. در مواردی این افراد خصلت  40ی  ی شهر تا اواسط دهه مشترکي را برای سکنه

 کردند. ای پيدا مي اسطوره

ای  دارای تاریخ و گذشته -فشناختي است؛ زیرا ال مکاني انسان 40ی  بنابراین کرمانشاه دهه 

تاریخ مشترک و بناهای یادبود هویت مشترکي برای ساکنين این شهر  -محلي و معنادار است. ب

روابط اجتماعي بين افراد محله  -سازد. محالتش دارای حدود و ثغور مشخصي هستند. ج برمي

اران را و با محالت مجاور وجود دارد. کسبه و فروشندگان نيز تاحدودی برخي خرید

ها و ميادین و نقاطي نظير بازار و  ها، چهارراه توانند در خيابان براین افراد مي شناسند. عالوه مي

دیگر تعامل داشته  های مداوم با یک روی و در کنار هم نشستن سينماها ازطریق خرید، پياده

 باشند. 

 هاي غيررسمی و عدم توجه به فضاهاي عمومی گاه سكونت
عنوان مقصد انتخاب کردند.  عبارتي مهاجرین، کرمانشاه را به ها و یا به غریبه 40 ی از اواسط دهه

این افراد روستایيان اطراف بودند که به دو دليل عمده محل زندگي خود یا همان روستا را ترک 

ی توليد کشاورزی  ی این سياست شيوه کردند. نخستين دليل، اصالحات ارضي بود. درنتيجه

و رعيتي از بين رفت و بسياری از کشاورزان، زمين و روستا را رها کردند و  مبتني بر ارباب

؛ کاظمي زنگنه 1377؛ اعتماد 1370سوی شهرها سرازیر شدند )برای اطالعات بيشتر نک ازکيا  به

ی بعد از  برنامه 5ی قبل از انقالب و  برنامه 5های توسعه ) (. دليل دوم، برنامه1377؛ بيات 1355

های شهر را بيش  ها بيشتر به عمران شهری توجه داشتند؛ بنابراین جاذبه د. این برنامهانقالب( بو

از روستا افزایش دادند و باعث مهاجرت بيشتر و عدم تعادل فضایي شدند )برای اطالعات بيشتر 

 (.1374؛ اطهاری و دیگران 1377؛ حساميان 1391پور  ؛ قلي1377نک شهریور روستا 

(، در چهار 1377ه محصول مدرنيزاسيون پهلوی دوم بودند )بيات مهمانان ناخوانده ک

ی مسکن،  آباد اسکان یافتند. فقر، پایين بودن سرانه آباد، جعفرآباد و دولت ی شاطرآباد، کولي محله

رسي به آب و برق و تلفن از  ریز، عدم دست های دانه عدم تخصص و نبود اشتغال، خانه

، احسن و نيرومند 1382؛ تدبير شهر 1387)نک نيازی هاست  گاه های این سکونت ویژگي

1352 .) 
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 50ي  هاي غيررسمی كرمانشاه در دهه گاه سكونت -2ي  ي شماره نقشه

 1394منبع: نگارنده 

 
 60هاي غير رسمی كرمانشاه در دهه  : سكونت گاه3نقشه شماره 

 1394منبع: نگارنده 

 
 80ي  كرمانشاه در دهههاي غيررسمی  گاه : سكونت4ي  ي شماره نقشه

 1394منبع: نگارنده 
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ی جدید با همسایگان، نبود  ها عدم آشنایي سکنه گاه ی حائز اهميت در این سکونت نکته

دیگر بود. محالت رهبر فکری  ی یک توجهي به گذشته های مشترک و بي تاریخ و اسطوره

ردان را مزاحم و وا تفاوت بودند. ميزبان هم تازه نداشتند و نسبت به سرنوشت هم بي

دانست. نظارت اجتماعي که اغلب ناشي از آشنایي است در  ی آرامش خویش مي زننده برهم

جا که هيچ طرح و  جا وجود نداشت. انگار ساکنين در یک اردوگاه قرار داشتند. از آن این

و  ای برای اسکان این افراد وجود نداشت، تدابيری برای ساخت فضاهای عمومي، خيابان برنامه

توجه  هرصورت و بي یابي به خانه و ماوی به شد. سوداگری، اضطرار، دست ميدان اندیشيده نمي

ی قوانين، امکان ساخت پارک، مسجد، فروشگاه، باشگاه، خيابان را غيرممکن ساخت.  به همه

شهرک صادقيه، قلعه   زیادتر شدند و برطبق نقشه 60ی  این محالت اسکان غيررسمي در دهه

ها اضافه گردید. در  آباد و شهرک آناهيتا نيز بدان غ ابریشم، چقاگالن، چقاکبود، حکمتکهنه، با

ها جمعيتي بالغ بر  (. این4محله افزایش یافتند )نک نقشه شماره  32این محالت به  80ی  دهه

دادند )تدبير شهر  سيصدهزار نفر داشتند و حدود یک سوم مساحت کل شهر را تشکيل مي

1382.) 

ی تاریخي مشترک، باور ای پدیده ن محالت بدون تاریخ مشترکند. در هيچ محلهتمام ای

ها را  ی مشترکي که بتواند آن ای واحد وجود ندارد؛ گذشته های مشترک و اسطوره مشترک، ارزش

ی  ی بيگلربيگي، خانه الملک، تکيه ی معاون زیر یک چتر قرار دهد. بناهای تاریخي مانند تکيه

گر  ها( بيان ی قدیمي شهر )کرمانشاهي سرتيپ و نظایر آن فقط برای سکنهها، حمام  خدیوی

ها لک،  گاه های غيررسمي. بيشتر ساکنان این سکونت گاه گذشته است، نه برای اهالي سکونت

های ایلي و محلي  جاف، کرد )گوران، سنجابي، کلهر(، لر و کولي هستند که هر کدام با گذشته

های حکومت  ها ویژگي ای تاریخي خاص خود را دارند. برای مثال لکخود پيوند دارند و ابژه ه

های  دانند )زیرا بر این باورند که وی لک بوده است( و نه رشادت خان زند را مهم مي کریم

های تاریخي مانند سيد نوشاد، کوليوند،  ها شخصيت یارمحمدخان در عصر مشروطه. آن

 ون محمد کرمانشاهي، بهزاد و کلهر.چ شناسند، نه عالماني هم مالحقعلي را مي

ی خاصي هستند و  ی افراد در این محالت اندک است، چون هرکدام از ایل و طایفه رابطه

ی جعفرآباد طوایف کاکاوند، عثمانوند،  اند. برای مثال در محله هنوز در بافت شهری حل نشده

لحاظ  کنند و به گي ميجاللوند، ایتيوند که همگي لک هستند، هرکدام در خياباني خاص زند
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ها صورت گرفته  بيان دیگر، تفکيک کارکردی بين آن دهند. به اقتصادی کار خاصي انجام مي

پوشاني دارد و امکان رابطه و  است. تفکيک فرهنگي با تفکيک کارکردی و تفکيک فضایي هم

ها  شاهيای چنين است که کرمان کنش متقابل را در سطح پایيني نگه داشته است. وضعيت محله

چه از سطح محله فراتر رویم، این رابطه در بين  دانند. چنان پارچه مي ها را منسجم و یک آن

عبارت دیگر زبان ميانجي در این شهر وجود  محالت نيز اندک است؛ زیرا زبان مشترک و یا به

شود. اگر  ندارد. کرمانشاه ازجمله شهرهایي است که به چندین زبان در آن سخن گفته مي

است، باید گفت که چندین هستي جمعي، یا چندین فرهنگ در « ی هستي زبان خانه»پذیریم که ب

کنند که تعامالت کمتری با هم دارند. درمجموع ميزان رابطه در سطح شهر  کرمانشاه زندگي مي

 کم است.

های محلي و خرد در سطح شهر زیاد است، اما بعيد است که بتوان هویت واحدی را  هویت

های متفاوت  های فرهنگي متفاوت، تاریخ و گذشته ین شهر تعریف کرد. زبان متفاوت، ابژهبرای ا

و کمبود فضاهای عمومي که افراد بتوانند با هم تعامل کنند، برساخت هویت شهری واحد را 

 سازد.  مشکل مي

. های غيررسمي بيشتر به نامکان شبيه هستند تا مکان گاه بنابه مباحثي که طرح شد، سکونت

ی آنجلوپولوس  ساخته« لک گام معلق لک»مانند روستای مرزی یونان در فيلم  ی آن به سکنه

جا مکان صرف و نامکان  جاست که در هيچ ( وابستگي کمي به مکان دارند. نکته این1991)

سوی کدام یک  ی ترازو به توان فهميد کفه ها مي های آن مطلق وجود ندارد، اما با توصيف ویژگي

 ر است.ت سنگين

 ي عمومیجنگ و خصوصی كردن حوزه
دليل شرایط بقا و عدم توجه به سازوکارهای رسمي و ازطریق  نشين که به برخالف مناطق حاشيه

تر، امکان ساخت فضاهای عمومي را  تصرف عدواني، تصرف خزنده و بازتقسيم محالت قدیمي

های غيررسمي شکل  گاه کونتموازات س هایي که به ی ساخت شهرک های اوليه نداشتند، در طرح

گرفتند، تمهيداتي برای ایجاد فضاهای عمومي زیادی از قبيل پارک، فروشگاه، خيابان و بلوار 

ای و  ها هویت محله رفت هویت شغلي و فضای عمومي بدان اندیشيده شده بود و انتظار مي

های بعدی  ا از نسلشهری و امکان ارتباط الزم را بدهد. سوداگران و افراد سودجو این شانس ر

وساز کمتر شد و  ، کنترل بر روند ساخت1359گرفتند. با شروع جنگ تحميلي در سال 
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آمده نهایت استفاده را کردند و کاربری بسياری از فضاهای عمومي  دست سوداگران از فرصت به

ی پارک  هعنوان کاربری مسکوني به فروش رساندند. برای مثال سران ها را به را تغيير دادند و آن

 1375متر و در سال  3به  1368متر بود. این ميزان در سال  9/7حدودا  1348کرمانشاه در سال 

 (.170، 1378متر رسيد )اميریان  6/3به 

ها فعال شدند و فقط به گرفتن زمين و تفکيک و واگذاری  های تعاوني در این سال شرکت

داگری وجود داشت و فضاهای عمومي کردند. در این عرصه هم سو آن به پرسنل خود فکر مي

بهمن پارک  22نفع فضاهای خصوصي ازبين رفتند. برای مثال در دو شهرک بزرگ الهيه و  به

مناسبي وجود ندارد. پارک الهيه که در کنار ميدان شاهد قرار دارد، برای جمعيت ساکن 

بهمن  22ی  هرسد. در محل نظر مي های آن هم کوچک به های ساختماني یکي از کوچه بلوک

جایي برای نشستن وجود ندارد و عابر پياده ناگزیر باید هميشه در حال حرکت باشد. جایي 

برای استراحت و تجدید قوا وجود ندارد. تنها جای عمومي در این شهرک بلوار نوبهار است که 

خوشبختانه فروش آن توسط سوداگران ممکن نبوده است. اگر این بلوار نبود، تفاوت این 

دشواری  های شيک و مدرن این شهرک. به شد به ساختمان هرک با اردوگاه آوارگان محدود ميش

های اقماری  براین، شهرک توان تفاوت دیگری بين این شهرک و اردوگاه آوارگان یافت. عالوه مي

ها هم  های شهر ساخته شدند که فضای عمومي در آن در حومه 80و  70های  زیادی در دهه

راحتي متوجه شد که سوداگری بسياری از فضاهای عمومي را ازبين  توان به مياندک است و 

های پهن و بلوارمانند در  برده است. باید خوشحال بود که طراحان اوليه با درنظر گرفتن خيابان

های آباداني و مسکن، معلم، فرهنگيان و کارمندان، مانع از تضعيف فضای عمومي در این  شهرک

 اند، تا حداقل منفذی برای تنفس و حيات شهری باقي بماند. شده های اندک محدوده

معنا و اعداد ریاضي استفاده شد تا  گذاری از واژگان بي ها، برای نام هنگام ساخت این شهرک

سازی ازبين برود. برای مثال دو خيابان  پردازی و اسطوره امکان برساخت معنا ازطریق حکایت

سي متری دوم نام دارند که هيچ حادثه یا شخصيتي را به ذهن بهمن، سي متری اول و  22بزرگ 

معناست.  تمامي بي اند که به گذاری شده ها نيز با اعداد یک، دو، سه و ... نام کنند. کوچه متبادر نمي

مقایسه کرد که عبارت  40ی  ها و گذرهای شهر در دهه های کوچه گذاری را با نام توان این نام مي

زرده،   خان لر، گذر صاحب جمع، سينه گل ی کریم خان، کل هواس، کوچهبودند از گذر جلو

آورد و گذشته  یاد مي ی طبيعي و نقاط عطفي را به برزه دماغ و ... که هریک تاریخ، پدیده
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معنای متاخر تعمدی بوده  گذاری انتزاعي و بي گویم که نام ها جاری است. نمي چنان در آن هم

رسي و شهر  ای است که فقط به هندسه، دست شهری لوکوربوزیهاست؛ این امر تبعات طراحي 

 ها جدی است. ی آن برای بحث ما یعني گسترش نامکان دهد. اما نتيجه ها بها مي اتومبيل

وسوی نامکان گرایش دارند تا  های جدید نيز به سمت دهد که شهرک شواهد باال نشان مي

ها نيز این امر را  گذاری ي ندارند و نامی مشخص ها تاریخ و گذشته مکان. نخست، این شهرک

سال،  40بهمن، آباداني و مسکن و الهيه، سکنه بعد از گذشت  22های  کنند. در محله تشدید مي

گر با هم بودن  در زندگي روزمره تاریخي شفاهي برای خود ساخته بودند. این تاریخ بيان

های  سازی یگي بود. اما آپارتمانها و از سر گذراندن زندگي در دوران جنگ و همسا خانواده

جایي ناشي از تحرک شهری این امکان را  ها و جابه انبوه، هجوم سرمایه به درون این شهرک

ها قابل تصور نيست. این پدیده خاص  ی مشترکي نيز برای این شهرک ازبين برد. بنابراین گذشته

 کنند.  ميوپنجه نرم  شهرها با این مشکل دست کرمانشاه نيست، اکثر کالن

ها  دوم، باتوجه به ضعف فضاهای عمومي، امکان برقراری روابط اجتماعي در این شهرک

کنند. به همين دليل  اندک است و هرکدام از افراد روابط خود را به خانه و خانواده محدود مي

حد در کشور ما اهميت دارد. منظور ما از روابط،  تااین« ی ماست شهر ما خانه»است که شعار 

دیگر را در  روابط گرم و صميمي و دوستانه نيست؛ بلکه روابطي از این جنس است که افراد هم

ها را با هم آشنا سازد و نوعي  های عمومي ببينند و صرف بودن در فضاهای عمومي آن مکان

 وجود آورد. ها به اعتماد و نظارت اجتماعي را در ميان آن

های  فاقد یادمان، بنای تاریخي، ساختمان های جدید هویت خاصي ندارند و سوم، شهرک

خاص و هر چيزی هستند که به مکان معنا و هویت ببخشد. انگار شبح و روح گذشتگان در این 

اند. در برخي  ها فاقد هویت ها وجود ندارد. در عالم واقع هم چنين است. این شهرک مکان

م توسط معماران خالق این مهم کنند ازطریق برندسازی و یا ساختن بناهای مه کشورها سعي مي

 شود. ای دیده نمي ها هویت بسازند. در کرمانشاه هنوز چنين اراده را عملياتي کنند و برای آن

 زوال محالت قديمی
مرور زمان  بستگي اجتماعي باال و تاریخ مشترک بودند، به محالت قدیمي که زماني دارای هم

ها شد. با شروع  های مکاني آن ين رفتن ویژگيسر گذاشتند که منجر به ازب تغييراتي را پشت

، 1966سوی جنوب توسعه یافت )کالرک و کالرک  ، شهر به1347های توسعه در سال  برنامه
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های مسکوني در بخش  رسي به بافت کشي و فاضالب و دست (. امکانات لوله1391پور  قلي

یمي عهد قاجار که تردد های قد جنوبي، ثروتمندان را به این قسمت کشاند و فقرا در بافت

کم با شروع مهاجرت از روستا به شهر،  ها غيرممکن بود، باقي ماندند. کم ماشين به درون آن

در  1350سال »تر بود، سکني گزیدند.  خانه در آن ارزان فقرای روستایي در این مناطق که اجاره

)احسن و نيرومند « فتندخانوار روستایي سکونت یا 25خانواده و ده مجنون  66ی توپخانه  محله

مقصد محالت مرفه جنوب و  های قدیم این محالت را به مرور زمان کرمانشاهي (. به4، 1352

های اطراف ترک کردند. فرودستان شهری از اطراف و اکناف جذب این محالت  شهرک

ه ای در این محالت صورت نگرفت قيمت و بدون امکانات شدند. تاکنون هيچ فرآیند توسعه ارزان

دستان  گلي و بدون امکاناتِ این مناطق، ماوای تهي های فرسوده و کاه چنان ساختمان است. هم

سفيد نيست.  مانند قدیم، خبری از پهلوانان و کلوهای، کدخدا و ریش جا به است. در این

مطرودین، معتادین، بينوایان، صداهای خاموش، این مناطق را مناسب وضعيت درآمدی خود 

بستگي اجتماعي ميان آنان وجود ندارد، زیرا هر کسي از جایي متفاوت به این  مدانند. ه مي

 محالت آمده است.

این مناطق برخالف گذشته تاریخ مشترکي ندارند. گرچه در منابع و اسناد قرن گذشته، 

جا نيستند،  اند، اما ساکنين فعلي بومي آن شناسان در آثار خود به این مناطق اشاره کرده شرق

معني است و از آن اطالعي ندارند.  ها ندارند، و تاریخ مکتوب برای آنان بي ي به این مکانتعلق

کنند که اکنون در شهرهای دیگر و یا کشورهای خارجي زندگي  کساني این تاریخ را روایت مي

 ی فعلي آن. اند تا سکنه های مقيم تهران با این تاریخ بيشتر مانوس کنند. کرمانشاهي مي

روابط اجتماعي در سطح این مناطق دشوار است. دانشجویان فقير، کارگران برقراری 

توانند با هم رابطه برقرار کنند؟ مگرنه  درآمد چگونه مي گسيخته و کم های ازهم روزمزد، خانواده

وجود  جا خواهند بود؟ فرصت برقراری تعامل به ها زمان اندکي را در آن که هرکدام از آن این

اطق محل سکونت و رگ و ریشه پيدا کردن نيستند. انگ فرودستي را بر پيشاني آید. این من نمي

چه کسي بيمار شود امکان استفاده از  کند. چنان ها افتخار نمي دارند. کسي به سکونت در آن

های  های زنبورکي حرکت کنند تا به خيابان ماشين را ندارد. این افراد باید یک کيلومتر در کوچه

 .محل تردد برسند
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شرایط، مناطق یادشده در شرایط فعلي نامکان هستند. جالب توجه این که هيچ   با این

ها انجام نگرفته است. کاری که در بسياری از شهرهای دنيا صورت  در آن 1سازی ی اعيان پروژه

توان گفت فرق این مناطق با اردوگاهي بزرگ اندک است. در هر دو پيوندهای  ميگرفته است. 

ای به مکان وجود ندارد، فضای  ود ندارد، شرایط سکونت موقتي است، هيچ عالقههمسایگي وج

 ها مناسب نيستند. عمومي وجود ندارد، زیرساخت

های جدید و  سازی چه مشخص است این است که محالت قدیمي، شهرک آن

های مکان در  ندرت ویژگي های نامکان را دارند و به های غيررسمي بيشتر خصلت گاه سکونت

 شود. ها دیده مي نآ

 مثابه فضاهاي عمومی زوال سينماها به

های مختلف سينماهای مختلفي تاسيس شدند:  ی پهلوی در سال با شروع مدرنيزاسيون در دوره

(، دیانا 1326(، کریستال )1324(، رکس )1320(، هما )1313(، باربد )1310سينما فروهر )

های  و ظهور رسانه 70ی  ن فرآیند تا اواخر دهه(. ای1345(، آتالنتيک )1340(، متروپل )1340)

ی  دیجيتالي ادامه داشت. سينما برای مردم جذابيت خاصي داشت و به بخشي از فرهنگ روزانه

جمعي و خانوادگي برای همگان تفریح و سرگرمي  صورت دسته مردم تبدیل شد. سينما رفتن به

هفته برای دیدن فيلم به کرمانشاه تر اغلب آخر  شد. جوانان شهرهای کوچک خاصي محسوب مي

این نوع تفریح از معدود مواردی »دادند.  آمدند و یک روز کامل را به این کار اختصاص مي مي

های دیگر، شهر کرمانشاه ازلحاظ سينما  کند. در مقایسه با تفریح است که زنان را نيز مجذوب مي

اند. تاثير سينما در  اغلب پرجمعيتمجهزتر است. بيشتر تماشاچيان جوانان هستند و سينماها 

های نسل جوان بسيار مشهود  ای مانند کرمانشاه بر بينش و بلندپروازیاستان و شهر جداافتاده

روند. دور از انتظار نيست که  آموزان جوان تقریبا هر روز به سينما مي است. بعضي از دانش

(. سينما 1966کالرک و کالرک « )های متمول، برای دیدن فيلم به تهران بروندکرمانشاهي

فرهنگ سيالي را در شهر شکل داده بود. در اوایل ورود این رسانه به شهر کرمانشاه، حکایات و 

 رفتارهای متفاوتي حول این مکان شکل گرفت.

                                                           
1 Gentrification 
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کردن و  های سينما را نگاه مي شدن. عکس ها دور سينما جمع مي اون موقع بيشتر جوان»

کرد. یه خانومي آمده بود و  را پخش مي« ی خدا خانه»سينما دیانا فيلمِ  آد رفتن سينما. یادم مي مي

)یکي از « ی خدا! جا سينماست نه خانه کني؟ این کرد، گفتيم چه کار مي در سينما را بوس مي

 (.1387 نقل از اميری ساله، دور ميدان شهرداری. به 75کسبه، 

ای که  ترک برای افراد بود؛ تجربهی مش سينما فضای دیدن، از کنار هم رد شدن و تجربه

رفتند و  جمعي به سينما مي طور دسته فقط به کرد. افراد نه رنگ مي گزیني و تفرد را کم انزوا، دوری

ها راجع به موضوع فيلم،  کردند، بلکه بعد از آن هم تا ساعت ریزی مي از قبل برای آن برنامه

مثابه سفر بود؛ باید وقت  دیدن یک فيلم بهکردند.  های سينمایي بحث مي های آن و حقه شخصيت

شد، تنقالت و حتي غذایي برای  ریزی مي شد، برای آن برنامه خاصي بدان اختصاص داده مي

 شد.  جمعي تدارک دیده مي طور دسته هم به زمان تماشای فيلم، آن

ری، نفرت، پندا ذات دیدند. هم دیگر را مي ی شهر در این مکان یک به مانند بازار سنتي، سکنه

ی  کرد. تجربه ها را برای مدت زمان کوتاهي شبيه هم مي سان، آن ی هم شادی، غم و عالقه

کردند.  کرد. سينماها خصلت مکان بودن شهر را بيشتر مي نوایي ایجاد مي دلي و هم مشترک، هم

 دی و وی دی و دی سي وی 80ی  تا اواسط دهه 70ی  ویدیو، در طول دهه 60ی  در اواخر دهه

های هوشمند بساط سينما رفتن و فرهنگ حضور  تاپ، ماهواره و گوشي درنهایت لپ

جمعي در سينما را برچيدند و تماشای فيلم به خانه یا اتاق خواب محدود شد. برخالف  دسته

ها خبری از حضور سينماروها نيست. سينماها بسته شدند و کاربری خود را از  گذشته در خيابان

 لن اجتماعات یا انبار و سوله تبدیل شدند.دست دادند و به سا

سازی  کردند. نخست، خاطره تر مي اشکال متعدد شهرها را به مکان نزدیک سينماها به

شد.  ی عطفي در زندگي محسوب مي کردند. سفرهای دسته جمعي برای سينماروها نقطه مي

ذهن افراد حک ای از زمان را در  آميخت و مرحله داستان فيلم با روایت سفر درهم مي

ساخت. دوم، ایجاد روابط صميمي بين دوستان و روابط ناپایدار اما مبتني بر احترام بين  مي

ای نداشتند، امکان تعامالت  ی دوستانه کرد. حتي اگر افراد در سينما رابطه دیگران را ممکن مي

سوم، سينماها  ساخت. برقراری رابطه بخشي از ماهيت این نهاد مدرن بود. رودررو را فراهم مي

های شهری، مبنای خوانش مکان و  مانند گره ها بودند و به ساز برای خيابان ای هویت خود ابژه

 ای برای تعيين آدرس بودند.  نقطه
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 سطح با خيابان و ميدان در سطح شهر راه و تقاطع غيرهم جايگزينی بزرگ
بافت شهری مبتني بر ی رضاخان تغييرات  توان گفت که در دوره سازی مي با اندکي ساده

نام دارد.  2«زیباشهر»بود. طرح شهری هاوسمان  1های شهرساز فرانسوی بارون هاوسمان یدها

های مخصوص  یگاهجاشوند.  يمفضاهای زیباشهر جزو قلمرو عمومي یا شهروندی محسوب »

جا  در آنها فضاهایي هستند که  ینا. ها کنگرهها و  آیي گردهم، معماری باشکوه، ها رژه، ها جشن

های تنگ و  يابانخکنند که انجام آن در  يمطرق مختلف ارتباط برقرار  ی زیادی به افراد غریبه

(. 130، 1388)استيونسون « باشد ينمی باریک مرکز شهر قرون وسطي امکان پذیر ها گذرگاه

ببرد و  ی پاریس را ازبينها زاغهکار گرفت تا  دستور ناپلئون نيروهای زیادی را به هاوسمان به

ها به فضاهایي تبدیل شدند که  يابانخ»ی خيابان را جایگزین سازد.  جای آن فرهنگ سرزنده به

ی واقع در ها کافهو  ها رستوران، ها مغازهی شروع بودند و هم محل اجتماع. در  هم نقطه

جمع  ی مختلفي از مردم دور همها گروهیافتند،  يمها امتداد  يابانخموازات  روها که به پياده

(. 131، 1388)استيونسون « شدند تا در رابطه با تجارب شهری نوین به تبادل نظر بپردازند يم

شد. باوجوداین، نوع دیگری از طراحي شهری  يمگونه شهرسازی منجر به توليد مکان  این

دهي  گيری و سامان نظمي شهری بود، در شکل های لوکوربوزیه که مخالف بي یدهای  درنتيجه

ميالدی موثر افتاد. او اعتقاد داشت که برای برقراری نظم در شهر باید از  40ی  ر دههشهرها د

( با ستایش از ماشين 1390« )نقد شهرهای معاصر»ریاضيات و تکنولوژی استفاده کرد. وی در 

دار و روی  وچم های خم بندی )جمعيت، آمدوشد(، هندسه )دوری از خيابان عواملي چون طبقه

ی(، زمين 3مفهوم جيکوبز سازی(، ضدیت با خيابان )خيابان به ی قائمه در خيابان هآوردن به زاوی

ریزی شهری معرفي کرد. های موثر در برنامه مسطح و هموار، تمرکززدایي از مرکز شهر را مولفه

(. این شيوه از 143، 1388)استيونسون « لوکوربوزیه به اصول طراحي خطي اعتقاد داشت»

های شریاني بزرگي را برای  جاده»گرایانه و از باال به پایين بود.  گرایانه، اراده ریزی نخبهبرنامه

های  راه"ها کاست، زیرا  طرفه درنظر گرفت. از تعداد خيابان صورت یک السير به ترافيک سریع

(. 23، 1388)جيکوبز « ها حذف کرد روها را از خيابان و پارک اند ... پياده دشمن ترافيک "متقاطع

( کرمانشاه پياده شدند. ساخت بلوارهای 1382و  1352های یادشده در دو طرح جامع ) گيویژ

                                                           
1 Hausmann 

2 City Beautiful 
3  Jacobs, J 
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راه در دستور کار قرار گرفت. در ورودی شرقي از ميدان امام خميني تا لب آب و  بزرگ و بزرگ

راه ساخته شد. در شرق و غرب شهر در  در ورودی غربي از شهرک آناهيتا تا لب آب دو بزرگ

راه( شهر را احاطه کردند. از لب آب تا ميدان  و جنوب دو کمربندی بزرگ )بزرگامتداد شمال 

ها و  ها و پارک آزادی، بلوار بزرگ شهيد بهشتي، شهر را به دو نيمه تقسيم کرد. برخي مغازه

دانشگاهي در کنار آن تاسيس شدند و امکان این که بتوان بدان حيات شهری بخشيد وجود 

راه  نوریل در این بلوار عمال این شانس از دست رفت و بلوار شبيه بزرگداشت. اما با احداث مو

ها  شد. این پروژه هنوز در حال انجام است و به اتمام نرسيده است. تمامي این جاده

ای است که امکان تعامل را  اندازه مانند دیوار هستند، زیرا شدت عبورومرور به ها( به راه )بزرگ

ها امکان نشستن و تعامل وجود ندارد. فقط  برد. در کنار این جاده ميبرای دو طرف جاده ازبين 

ای، نه فروشگاهي و نه  شوند که باسرعت درحال تردد هستند؛ نه مغازه هایي دیده مي ماشين

 جایي که چند نفر در کنار هم دیده شوند. 

شدند. ميدان سطح تبدیل  ها، برخي ميادین نيز تخریب و به تقاطع غيرهم راه عالوه بر بزرگ

های مختلف و  ، دکه«لب آب»تا قبل از تخریب، گرهي شهری بود که شهربازی بزرگ « لب آب»

 1383بخشيدند. از سال  های خطي و فضاهای سبز به آن سرزندگي و حيات شهری مي تاکسي

 فقط شهربازی از رونق افتاد، بلکه حيات سطح تغيير پيدا کرد، نه که کاربری آن به تقاطع غيرهم

روح تبدیل شد. مورد بعدی ميدان  شهری در این گره ترافيکي ازبين رفت و به محلي سرد و بي

فروشان و  ی سنندج کرمانشاه است. این ميدان نيز محل تجمع اغذیه امام حسين در ورودی جاده

های معلم و آناهيتا بود و سرزندگي خاصي به این بخش از شهر  ی شهرک حضور مداوم سکنه

، حيات شهری و حضور 1392سطح در سال  د. با تغيير کاربری ميدان به تقاطع غيرهمبخشيده بو

ی شهر از آن رخت بربست. سه ميدان مهم دیگر یعني ميدان ایثار )سنجابي( و ميدان الهيه  سکنه

 روح و خالي از جذابيت تبدیل شدند. و ميدان جعفرآباد هم با تغيير کاربری به فضاهایي بي

توان دالیل زیر را برای این ادعا مطرح کرد:  ر جهت گسترش نامکان بودند. مياین تغييرات د

سطح غيرممکن است، زیرا خاطره  راه و تقاطع غيرهم سازی توسط بزرگ نخست، هر نوع خاطره

وگو نشست. در این  ایستاد، تعامل کرد و یا به گفت  شود که بتوان در آن در جایي ساخته مي

ی زیادی از حریم جاده هيچ  کنند. تا فاصله ها عبورومرور مي ا فقط ماشينه ها و تقاطع راه بزرگ

سطح، امکان برقراری رابطه وجود  راه و تقاطع غيرهم فضای انساني وجود ندارد. دوم، در بزرگ
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ندارد. برقراری رابطه، نيازمند مکاني عاری از سروصدا و آلودگي است. افراد در درون 

ی زنده و  کنند. امکان تجربه اتومبيلشان باسرعت از کنار هم عبور مي ای های آهني و شيشه اتاقک

ها فقط به تابلوهای راهنما و  ها وجود ندارد. آن از کنار هم رد شدن و استشمام بوها و طعم

ها و  راه توان برای بزرگ ها. سوم، نمي ها توجه دارند، نه به کيفيت عبارتي کميت فواصل و به

هویتي قائل شد، چون تاریخ و خاطره و روابط اجتماعي از عناصر اصلي  سطح های غيرهم تقاطع

چه  اند. زماني که این دو حضور نداشته باشند، هویتي هم وجود نخواهد داشت. چنان هویت

گذاری در فقدان این دو عنصر صورت گيرد باز هم اتفاق خاصي رخ نخواهد داد؛ زیرا نامي  نام

اع نداشته باشد و بعد با روابط اجتماعي تکرار نشود و جنگ و ای در آن محل ارج که به پدیده

 ساز باشد. تواند هویت ای دیگر در آن رخ ندهد نمي تفریح و یا هر پدیده

ها در پاسخ به  ها الزم بودند یا نه موضوع بحث نيست. بدون شک، آن این که آیا این پروژه

ها کسي را  گيری آن توان برای شکل نميوجود آمدند و  وآمد به نيازهای ترافيکي و تسهيل رفت

رفت از مشکل ترافيک بودند. نکته این است که در  حل مناسبي برای برون متهم کرد. ای بسا راه

های غيررسمي تشکيل  گاه سوم آن را سکونت شهری که فضای عمومي اندکي دارد و یک

نامکان( و ميادین )مکان( را به راه ) ریزان بلوارها )مکان( را به بزرگ دهد، طراحان و برنامه مي

سطح )نامکان( تبدیل کردند و زیربناهای الزم برای با هم بودن و تعامالت  تقاطع غيرهم

 سوی نامکاني بزرگ سوق داده شود. اجتماعي را ازبين بردند تا کل شهر به

 زوال حيات شهري 

های  مراکز آموزشي، مکان ها و ها، دانشگاه ها، مساجد، ميادین، پارک های عمومي )خيابان مکان

ها( و  ها و کافه های موسيقي و تئاتر، رستوران ها، سينماها، سالن آیي، مراکز خرید، باشگاه گردهم

ها و  خيابان»بخشند.  ها به شهرها پویایي و سرزندگي مي حضور پررنگ مردم در آن

اتي آن هستند. اگر ترین ارکان حي های عمومي یک شهر، اصلي ترین مکان روهایشان عمده پياده

(. در تمام 23، 1388)جيکوبز « ها گرفته و زشت باشند، شهر گرفته و زشت خواهد بود خيابان

های جدید فقط خيابان مدرس و  های غيررسمي و شهرک گاه زوال، سکونت محالت قدیمي روبه

دو خيابان  ها وجود دارد. در این بلوار نوبهار هستند که حيات شهری، سرزندگي و پویایي در آن

اند  هایي که صاحب خيابان چشم -2ی عمومي و خصوصي وجود دارد؛  تفکيک حوزه -1

 گيرد.  ها مدام توسط مردم مورد استفاده قرار مي روهای آن پياده -3اند؛  سوی خيابان گشوده به
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 توان گفت که هایي ندارد. بنابراین مي در شهر کرمانشاه جز این دو هيچ خياباني چنين ویژگي

ميليون نفری کرمانشاه حيات  شهر یک ها درواقع جاده هستند، نه خيابان. برای کالن سایر خيابان

چه شهروندی  شهری و سرزندگي فقط در این دو خيابان و ميدان آزادی جریان دارد. چنان

بخواهد از شهرک صدرا یا ظفر در بلوار نوبهار حضور یابد، باید مسافتي طوالني را طي کند و 

ی زیادی بابت این سفر متحمل شود. بنابراین این شخص کمتر تمایلي برای حضور  ههزین

شهر  شود در یک کالن دهد در خانه باقي بماند. مگر مي پررنگ در این مکان دارد و ترجيح مي

زندگي کرد و جاهای زیادی برای دیدن، دیده شدن، گفتن، شنيدن و گذران فراغت نداشت؟ 

سطح تبدیل  وه خيابان بود اما به دیوار تبدیل شد. ميادین به تقاطع غيرهمبلوار شهيد بهشتي بالق

شود. سينماها تعطيل شدند. کاربری عمومي  شدند. بلوار تاق بستان توسط مونوریل تهدید مي

ها،  ریزان، چه ازجانب مردم( برای شهرک مندی )چه ازجانب برنامه مناسب و ارزش

یمي درحال نابودی تعریف نشده است. مساجد فقط های غيررسمي و محالت قد گاه سکونت

خوردگان، زنان و کودکان قابل  فقط برای معلولين، سال وقت نماز باز هستند. این وضعيت نه به

 سال و با امکانات مالي باال نيز توان تحمل آن را ندارند. تحمل نيست، حتي افراد بزرگ

 عدم تعلق به شهر و بروز خشونت

دنبال دارد. نخست، حس عدم تعلق به شهر است. سکنه  يامدهای زیادی بهها پ گسترش نامکان

ای برای ساختن شهر و شکل دادن  وریشه پيدا کنند و به قلمرو عشق بورزند. اراده توانند رگ نمي

تعامالت اجتماعي نيست. عدم عالقه به مکان )که البته دالیل مختلفي دارد(، باعث شده ميزان 

در  1390تا  1385های  ی سال بيش از مهاجرپذیری آن باشد. در فاصلهمهاجرفرستي این شهر 

است. بنابراین خالص  65و ميزان مهاجرفرستي  4/39شهر کرمانشاه ميزان مهاجرپذیری 

دانند. از اموال عمومي بهينه استفاده  است. دوم، سکنه خود را مالک شهر نمي -5/25مهاجرت 

کنند. برای مثال  ند. تالشي برای نظم و نسق دادن به آن نميها را تخریب کن کنند، ای بسا آن نمي

نشين انگ  دانند و به محالت حاشيه های قدیمي اغلب بافت قدیمي را شهر مي کرمانشاهي

سال هنوز هيچ فرآیند  40هایي که هنوز بر پيشاني این محالت وجود دارد و بعد از  زنند؛ انگ مي

های مسکوني  خورده نيز متقابال بافت محالت انگها شکل نگرفته است.  ای در آن توسعه

کند.  ی این امر ميزان مشارکت کاهش پيدا مي دانند. درنتيجه برخوردار را همشهری خود نمي

های آن، بافت فيزیکي و  دار ارزش شهر و حيات شهری نيازمند شهروندان مسئولي است که پاس
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چه شهروندان خود را مالک شهر ندانند  ها و آثار تاریخي آن باشند. چنان داشت یادمان نگه

 کدام از این موارد محقق نخواهد شد. هيچ

های مشترک، سرنوشت  سومين پيامد، بروز خشونت فراگير در سطح شهر است. نبود اسطوره

کند و منجر به انزوا  و تاریخ مشترک، هویت مشترک و ارتباط بين افراد پيوند و الفت ایجاد نمي

ی خشونت در کرمانشاه صورت نگرفته  ی خاصي درزمينه اکنون مطالعهشود. ت و خشونت مي

شود. در یک سال گذشته  جمعي بسياری در گوشه و کنار شهر دیده مي های دسته است، اما نزاع

اند. جوانان موجودیت و  خطر انداخته ام که امنيت شهر را به جمعي بوده خود شاهد سه نزاع دسته

بينند. بخش زیادی از محاورات  جنگيدن و برخوردهای فيزیکي ميافتخار خود را در توانایي 

ی مردم چه در تاکسي و اتوبوس، چه در مراسم ختم یا عروسي به خشونت مربوط  روزمره

 است.

 گيري نتيجه

روز بر تعداد  های فعلي جهان معاصر است. روزبه ها از ویژگي رشد و گسترش نامکان

سطح، مترو، ایستگاه قطار و  های غيرهم ها، تقاطع راه گای، بزر های بزرگِ زنجيره فروشگاه

گردند تا محل  دنبال خانه و مکان مي ها به گردد. مردم در درون این نامکان فرودگاه افزوده مي

ها در کرمانشاه نيز رو به گسترش  گونه که بحث شد، نامکان سکونت خود را سروسامان دهند. آن

نسبت گذشته  برد. امکان ایجاد ارتباط در آن به ا و تنهایي ميسوی انزو هستند. شهر افراد را به

ی قابل  دهد. نکته گيری تاریخ مشترک را نمي ی شکل ها اجازه کمتر شده است و سيل مهاجرت

ریزان و مردم  ای رخ داده است، طراحان و برنامه توجه این است که هرجا که چنين پدیده

روزمره( به فکر ساخت مکان، فضای عمومي و )ازطریق نهادهای مدني و خالقيت زندگي 

ریزان چه  اند، اما در کرمانشاه چنين رویکردی چه نزد طراحان و برنامه احيای حيات شهری بوده

های شهرداری و نهادهای مرتبط درجهت ساخت  ی طرح نزد مردم کمتر دیده شده است. عمده

ی ساخت فضاهای عمومي و  درزمينه که سطح و مونوریل بوده است. این راه، تقاطع غيرهم بزرگ

حيات شهری کمتر اقدامي صورت گرفته است، جای تامل دارد. ازطرف دیگر مردم نيز پویایي و 

مند  ساخت و با معماری ارزش های قدیميِ خوش اند. هر روز خانه خالقيت چنداني نشان نداده

. تالشي برای افزایش گيرند ها را مي های بدون هویت جای آن شوند و آپارتمان تخریب مي

وساز  گيرد. سوداگری در ساخت ی فرهنگ صورت نمي بوستان، فرهنگسرا، سرای محله و خانه
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های تجاری امکان اندیشيدن به فضاهای عمومي را کمتر  ازحد به کاربری مسکن و توجه بيش

رآباد آباد و جعف گاه دولت های اندکي از جانب مردم در دو سکونت کرده است. معهذا فعاليت

آباد و ضایعات و  های اقتصادی مانند بازارچه در دولت ها فعاليت شود. در هر دوی آن دیده مي

خواهند به فضای شهری و زندگي سروسامان  ها مي فروشي در جعفرآباد رونق دارد. گویي آن مرغ

ر است به ها خواهد بود، پس بهت گاه دائمي آن ها سکونت اند که این محله ببخشند. انگار پذیرفته

هایي را به دنبال دارد، اما در نوع خود  ها آسيب آن رونق و حيات ببخشند. گرچه این فعاليت

 مند است.  ارزش

 منابع و مآخذ 
 ی قاجار،  . فضای اجتماعي شهر کرمانشاه در دوره1391پور.  اباذری، یوسفعلي و سياوش قلي

 .3ی  . شمارهشناسي ایران های انسان پژوهش

 2ی مطالعات اجتماعي.  . موسسهنشينان کرمانشاه و همدان حاشيه. 1352يرومند. . احسن و ن

 ی علوم اجتماعي دانشگاه تهران. دانشکده

  .تهران: نشيني ی حاشيه های غيررسمي و اسطوره گاه سکونت. 1389ایراندوست، کيومرث .

 انتشارات سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران.

 .تهران: اطالعات.شناسي روستایي ای بر جامعه مقدمه. 1370 ازکيا، مصطفي . 

  .ی رجب پناهي. تهران: مرکز  . ترجمههای شهری شهرها و فرهنگ. 1388استيونسون، دبورا
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