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چکیده
اين مقاله تالش ميکند سازماندهي فضايي شهر کرمانشاه در دوره پهلوی اول را توضیح دهد.
رويکرد نظری آن مبتني بر آراء هنری لوفبور درباره «تولید فضا» است .از نظر وی فضا به مثابه ظرف
خالي نیست که توسط اشیاء پر شود ،واقعیت مادی مستقل و «خود بنیاد» و يا يک واقعیت آغازين
معرفتشناسي نیست بلکه «تولیدی اجتماعي است» .سه بعد بازنمايي فضا (فضای مفهومسازی و
برنامهريزی) ،فضای بازنمايي (فضا به مثابه امر مستقیماً زيستشده از طريق ايماژها و نمادهای
مرتبط به آن) ،عمل فضايي (رفتار افراد در مسیرها ،فضاها و رهوارهای شهری) به شیوهای ديالکتیکي
در تولید فضای شهری نقش دارند .روش مطالعه کیفي و فن گردآوری دادهها بررسي اسناد و
مشاهده است .يافتهها نشان مي دهند مدرنیزاسیون ،صنعتي شدن ،اسکان عشاير و خدمت سربازی
اجباری همراه با اقدامات عمراني در شهر سبب رشد آن به سوی جنوب شد .سازماندهي فضايي
کرمانشاه در نتیجه سه روند است .1 :طراحان و برنامهريزان متأثر از ايدههای «زيبا شهر» هاوسمان
بافتهای متراکم محالت را پارهپاره و عناصری مانند خیابان ،میدان ،رستوران و سینما را در شهر
جای دادند .2 ،فضای اجتماعي شهر تحت تأثیر ايدههای جديد و در نتیجه تجربه زيسته افراد در
زندگي روزمره به دو بخش سنتي (محالت شهر قديمي) و مدرن (بخش تازه توسعهيافته) تفکیک شد
و  .9پرسهزني و حضور در فضاهای عمومي روابط اجتماعي را افزايش و شهر را به يک مکان
انسانشناسي تبديل کرد.
کلید واژگان :بازنمايي فضا ،زيباشهر ،سازماندهي فضايي ،شیوه تولید ،عمل فضايي ،عمل فضايي.

1استاديار جامعهشناسي ،دانشگاه رازی

gholipoor.sia@gmail.com
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مقدمه و بیان مسئله
سازماندهي فضاهای شهری دارای سازوکار پیچیدهای است .برنامهريزی ،سیاست ،اقتصاد،
بافت اجتماعي فرهنگي ،نیروهای خارجي و نقاط عطف تاريخي جملگي بر آن تأثیرگذارند.
فضای شهری جايي است که نقش نیروهای اجتماعي و انديشهها بر آن حک ميشود و
مي توان بر اساس آن به دينامیک اين نیروها پي برد .نابرابری اجتماعي و يا تمايزات قومي
فرهنگي با مکانیسم خاصي خود را بر فضای شهری منعکس ميکنند .قاعده خاص و عامي
برای اين تأثیرگذاری وجود ندارد .هر شهری بنا به مقتضیات اجتماعي ،جغرافیايي ،اقتصادی
و تاريخي خاص خود شکل فضايي پیدا ميکند .تاريخ ،خاطرات و فضای ذهني از عامالن
مؤثر در اين متفاوت شدن هستند؛ بنابراين هر شهر سپهر اجتماعي متفاوتي دارد .کرمانشاه
يکي از کالنشهرهای غرب ايران است که در دوره قاجار گره تجاری و يکي از دروازههای
ورود مدرنیته به ايران بود (رابینو .)1931 ،کرمانشاه تحوالت سیاسي متعددی نظیر دولت در
تبعید و اعتراضات کارگران شرکت نفت را پشت سر گذاشته است .هرکدام از اين موارد بر
فضای شهری تأثیر گذاشتهاند .نقاط عطف مهمي در تحوالت فضای شهری و شهرنشیني در
تاريخ کرمانشاه وجود دارد که از آن جمله ميتوان به تغییر بنیادين مرفولوژی شهر در دوره
رضاخان و ظهور سکونتگاه های غیررسمي اشاره کرد .مورد اخیر بسیار مورد توجه بوده و در
آثار متعددی بدان پرداخته شده است (تدبیر شهر1932 ،؛ قليپور1931 ،؛ ايراندوست،
 )1931اما مورد اول همچنان مغفول مانده و پژوهشي دراينباره انجام نشده است .اقدامات
رضاخاني بیشترين تأثیر را در اين زمینه داشتهاند .با تغییر حکومت اين شهر در مقیاس
اندکي صنعتي شدن را تجربه کرد .اطراف آن طوايف و عشاير زيادی حضور داشتند ،بنابراين
سیاست يکجانشین کردن عشاير تأثیر زيادی بر حجم جمعیت و تغییرات فضاييِ آن داشت.
فرآيندهای مدرنیزاسیون به ويژه گسترش راهها و نظام بوروکراسي نیز چنین بوده است .تمام
اين روندها با مداخالت در کالبد و سپهر اجتماعي شهر همراه بوده است .با تأمل ميتوان رد
اين روندها را پیگیری و مداخالت حکومتها و مردم را در فضای شهری مشاهده کرد .در
اين دوره برخي نوآوریهای فناورانه و همهگیریِ نظام سرمايهداری تغییرات مضاعفي را در
شهر به وجود آورد .با ورود اتومبیل خیابان جايگزين کوچههای پرپیچوخم شد .برای فروش
کاالهای نظام سرمايهداری فضاهايي جهت فروش ايجاد شدند .فضاهای ديگری به وجود
آمدند که تا آن زمان بيسابقه بود و رفتارهای مردم را تحت تأثیر قرار دادند .فضا تابعي از
شرايط اجتماعي و اقتصادی است و به محض تولید ميتواند بر روابط اجتماعي تأثیرگذار
باشد و کردارهای فضايي را جهتدهي کند.
اين مقاله تالش ميکند سازماندهي فضايي اين شهر را در دوره رضاخان بررسي کند
و تا حدودی سازوکار آن را روشن سازد .برای اين کار سعي دارد در چهار بخش.1 :
زمینههای اقتصادی اجتماعي شکلگیری شهر  .2برنامهريزی و انديشههای شهرسازی.9 ،
فضای زيسته مردم در سپهر اجتماعي شهر و  .1کردارهای فضايي؛ سازماندهي فضايي آن را
مورد پژوهش قرار دهد.
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چهارچوب نظری
سازماندهي فضاييِ شهر توسط پارادايم مختلفي مانند بومشناسي شهر ،مديريتگرايي
شهری و اقتصاد سیاسي بررسي شده است .در پاردايم اخیر آراء هِنری لوفبور-1311( 1
 )1331در مورد «تولید فضا» مبنای نظری اين مقاله است .لوفبور آثار گستردهای در مورد
شهر و شهرنشیني (حق بر شهر1313 ،؛ انقالب شهری2119 ،؛ نوشتههايي درباره شهر،
 )2111و فضا ( )2113 ،1331به جای گذاشته است .از نظر وی فضای (اجتماعي) يک
محصول (اجتماعي) است« .هر جامعهای در چهارچوب شیوه تولید مشخصي به وجود ميآيد
و همراه با ويژگيهای عجیب و غريبِ ذاتي اين چهارچوب ،فضای خودش را صورت
ميبخشد» (لوفبور )137 :2113 ،شیوه تولید پیشاسرمايهداری (جوامع اولیه بدون دولت،
بردهداری ،فئودالیسم و تولید آسیايي) و سرمايهداری هرکدام فضاهای خاص خود را دارند.
«يک شیوه تولید صرفاً در صورتي قوام ميگیرد و شايسته اين نام است که فضا (و زمان
اجتماعي) مشخصي را به وجود آورد» (لوفبور .)217 :2113 ،با وجود اين تولید فضا صرفاً
مبتني بر شیوه تولید اقتصادی نیست بلکه کنشگران و معاني که آنان در زندگي روزمره به
محیط خود ميدهند نیز در اين فرآيند نقش دارند .به همین دلیل لوفبور معنای گستردهای
از تولید و فضا را مد نظر دارد .تا قبل از وی دو تصور از فضا وجود داشت :فضای ذهني و
فیزيکي« .اولي در حیطه نظامهای فکری و دومي طبیعت و ادراک حسي قرار داشت اما
لوفبور مفهوم فضای اجتماعي را اضافه کرد که در ارتباط با نیروهای تولید است» (لوفبور
 .)1331وی از يکسويهنگری پرهیز کرد و سازندگان شهرها را صرفاً شهرسازان و
برنامهريزان تلقي نميکند بلکه همسو با آنان نقش مردم عادی ،متصرفان عُدواني ،زنان،
کودکان ،گروههای فرودست شهری و اعمال فضايي افراد را جدی ارزيابي ميکند .تولید فضا
به طور همزمان حاصل ديالکتیک سه بُعد است که درهمتنیدهاند و به مثابه شبکهای از
روابط هستند « .اين ديالکتیک مبتني بر سه لحظه با ارزش يکسان است که در قالب روابط
گوناگون و حرکات پیچیده با هم مرتبط ميشوند» (اشمید .)71 :1939 ،سه بعد تأثیرگذار
بر تولید فضا عبارتاند از بازنمايي فضا ،2فضای بازنمايي ،9عمل فضايي .1به اين ترتیب فضا را
به سه شیوه مينگريم ،به مثابه امری درکشده ،تصورشده و زيستشده.
جدول  :1ابعاد سهگانه فضايي لوفبور
بازنمايي فضا

تصور شده

ذهني

ايدئالیسم

فضای بازنمايي

زيست شده

اجتماعي

ماتريالیسم و ايدئالیسم

عمل فضايي

درک شده

فیزيکي

ماتريالیسم

منبع :اِلدِن77 :1939 ،
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Lefebvre, H
representations of space
3 representational spaces
4 spacial practice
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بعد نخست «همان فضای مفهومسازیشده ،فضای دانشمندان ،برنامهريزان،
شهرسازان ،زيربخشهای تکنوکراتیک و مهندسین اجتماعي به عنوان گونه خاصي از
هنرمندان با يک تمايل علمي است» (لوفبور .)93 :1331 ،اين بعد ذهني ،انديشیدهشده و
مبتني بر بازنمايي است« .هر بازنمايي ايدئولوژيک است» (لوفبور )23 :1371 ،و نقشي
کاربردی در حفظ منافع طبقاتي دارد بنابراين فضا صوری و خنثي نیست ،در خأل وجود
ندارد بلکه سیاسي و دارای محتوی تاريخي است .برنامهريزی آن را به مثابه ابژهای علمي
(عیني و ناب) مطرح ميکند و آن را وسیلهای ميداند «که ميتواند برای فروش به سان کاال
بازنمايي ،همگن ،تقسیم و برای منظورهای خاص بخشبندی و تفکیک کرد» (زيلنیخ،
 .)31 :2117برنامهريزی ،ذهنیتي عقالني ،از باال همراه با رويکردی علمي و فني است و به
سلطه و نگاه يکسانساز کمک ميکند .چگونگي بازنمايي فضا پیامدهايي برای چگونگي
استفاده از آن دارد .برنامه ريزی برای کنترل و سلطه گروهي بر گروه ديگر از طريق محدود
کردن تماس و کنش های اجتماعي و يا از طريق تفکیک و جداسازی نقشآفريني ميکند.
«درنتیجه پتانسیل برای تعارض بر کنترل بازنماييهای فضا همان پتانسیل تضاد بین طبقات
يا شکافهای اجتماعي است» (همان.)31 :
بعد دوم در تقابل با لحظه اول به فضای زيسته مردم مرتبط است« .ابداعاتي ذهني
رمزگان ،نشانهها ،گفتمانهای فضايي ،برنامههای آرمانگرايانه ،چشماندازهای خیالي و حتي
ساختهای مادی مانند فضاهای نمادين ،محیطهای ساختهشده خاص ،نقاشيها ،موزهها و
نظاير آن هستند که معاني و امکانهای جديدی را برای اعمال فضايي تصور ميکند»
(هاروی .)213 -213 :1331 ،در اين بعد مردم تصمیم ميگیرند که به مکاني حیات شهری
ببخشند .آنها از طريق زبان ،نمادها و دوگانههای مختلفي مانند مقدس/غیر مقدس،
آبرومند/بي آبرو ،زشت/زيبا و نظاير آن سپهر اجتماعي شهر را ميسازند .اين بعد «فضا را به
مثابه امری مي بیند که در طول زمان و به واسطه استفاده ،تولید شده و تغییر کرده است؛
فضايي آکنده از نمادگرايي و معنا ،فضای دانش غیررسمي ،فضا به سان امری واقعي و
تصورشده» (ِالدن .)77 :1939 ،کنشگران اين عرصه تعداد بيشماری از افراد هستند که
عامدانه و مبتني بر تصمیم خاصي اين کار را انجام نميدهند .آنها به جهان خويش معنا
ميبخشند و آن را به خانه و سکونتگاهي تبديل ميکنند که خاطرات را حفظ و از يکديگر
مراقبت ميکنند .اين بعد از سهگانه لوفبور تحت تأثیر انديشه هايدگر ( )1977در مقاله بنا
کردن ،سکني گزيدن ،انديشیدن است .با اينکه فضای زيسته تحت تأثیر عقالنيسازی،
اندازهگیری و مداخالت بعد اول است اما تواناييهای زيادی برای به چالش کشیدن آن و
استفادههای خالقانه دارد .فضای بازنمايي فضای ساکنان و استفادهکنندگان است.
بعد سوم دربردارنده همنشینيِ نزديکي میان واقعیت شهری (راهها و شبکههايي که
مجموعه مکانهای جداشده از هم برای کار ،زندگي خصوصي و اوقات فراغت را شکل
ميدهند) و واقعیت روزانه (روزمرگي) است .به بیان ديگر اعمال فضايي و زندگي روزمره از
طرفي تحت تأثیر بعد عقالني و همگنساز بازنمايي فضا و از طرفي متأثر از خالقیتهای و
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توانمندیهای زندگي روزمره هستند .فرآيندهای تفکیک و فضاهای مصرف تولیدشده از
طريق برنامهريزان ساکنان را از هم جدا و بیگانگي را حاکم ميسازند .لوفبور ( )1371در نقد
زندگي روزمره نشان ميدهد «ايدئولوژی مصرف از طريق استراتژی از مد افتادگي افراد را
مجبور به مصرف و از طريق استراتژی خیال 1آنها را با شرايط منطبق ميسازد .اين
مکانیسم اعمال فضايي را در راستای بعد اول و سرکوب زندگي روزمره پیش ميبرد»
( .)33-72 :1371از نظر لوفبور «هیچ سیستم کنترلي هرگز نميتواند مطلق و تام باشد»
(مريفیلد .)21 :2111 ،لحظه 2و کارناوال ميتوانند شرايط ماللتبار زندگي روزمره را به
چالش بکشند .دوسرتو ( )1932در مقاله قدم زدن در شهر خالقیت کنشگران در اين بعد را
از طريق معناسازی و تاکتیکهای مؤثر در ناديده گرفتن نظم شهرسازان بسط و گسترش
داد.
سهگانههای لوفبور هم به جنبه فیزيکي (مکانها ،فرآيندهای انضمامي تولید و مصرف،
نشانهها ،نمادها و تصاوير) و هم به تجارب زيسته (خالقیتهای انساني ،احساسات ،افکار،
تخیالت و نگرشها) و هم کردارهای آنها توجه دارند .اين سه بعد تعیینکننده سازماندهي
فضای شهری هستند.

پرسشهای پژوهش
 .1شرايط اقتصادی ،سیاسي و اجتماعي رشد شهر کرمانشاه در دوره پهلوی اول
( )1921-1911چگونه است؟
 .2سازوکار تولید اجتماعي فضای شهریِ کرمانشاه در دوره پهلوی اول (-1911
 )1921چگونه است؟

روششناسی
لوفبور به لحاظ روششناختي «نوعي از مشاهده توأم با مشارکت را بسط داد که عالوه بر
جلسات طوالني در آرشیوهای تاالر شهرداری (انجمن شهر) ،او را به کشف اشتیاق شديدی
برای کاوش تاريخي رهنمون ساخت و در تمام آثارش دارای روششناسي سه مرحلهای الف)
توصیفي ،ب) تحلیلي-بازنگرانه و ج) تاريخي تکويني است» (مريفیلد.)1 :2111 ،
مرحله توصیف به موشکافانه تغییرات کالبدی شهر در دوره زماني  21ساله ميپردازد.
اين تغییرات از طريق نقشه شهر در سال  1233و عکس هوايي در سال  1921ممکن
ميشود.
مرحله تحلیل و بازنگری به اين پرسش پاسخ ميدهد که چرا اين تغییرات رخ دادند؟
پاسخ به اين پرسش به شکلي واقعبینانه و روشن با دوری از هرگونه ابهام از طريق استدالل
قیاسي به جزءبیني دقیق از علل رخداد مسئله ميرسد؛ پژوهشگر در اين بخش با بررسي
make believe
moment

1
2
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اسناد موجود به بررسي چرايي موضوع ميپردازد .شرايط اقتصادی ،سیاسي و اجتماعي که
نقش مؤثری در تولید کالبد شهری دارند مطرح خواهند شد.
مرحله تاريخي تکويني تالش برای کشف مجدد شکل شهر در سال  1921است اما به
شیوهای روشنشده ،فهمشده و توضیح دادهشده .پاسخ به اين پرسش با مطالعه تغییرات
وضعیت و تأثیرات ،بر اساس سهگانه بازنمايي فضا ،فضای بازنمايي عمل فضايي مورد تجزيه
و تحلیل قرار خواهد گرفت.
اغلب اسناد در کتب تاريخي ،عکسها ،نقشهها ،گزارشها ناظرين آمده است .کتب اين
دوره تمام اسناد رسمي ،عکس ،گزارشها ناظرين و  ...را جمعآوری کردهاند و بسیار شبیه
کتابچه اسناد هستند( .سلطاني 1931 ،1971؛ کالرک و کالرک .)1313 ،مشاهده ابزار
ديگری است که به کمک آن ميتوان سازماندهي فضايي شهر را توصیف و تبیین کرد.
مشاهده بافت قديمي شهر و تطبیق آن با اسناد بهجامانده از دوره پهلوی اول شیوه مشاهده
است .همچنین با  9نفر از افرادی که اين دوره را به خوبي به ياد دارند مصاحبه عمیق
صورت گرفته است.
در پژوهش حاضر روش پنج مرحلهای ذيل در تجزيه و تحلیل دادهها مورد استفاده
قرار گرفت.
 .1سازماندهي دادهها
 .2طبقهبندی دادهها ،موضوعهای اصلي و الگوها
 .9وارسي پرسشهای پژوهشي با توجه به دادهها
 .1جستجو برای توجیههای مختلف اين دادهها
 .1نوشتن و تهیه گزارش (مارشال ،راسمن )117 :1931

رشد شهری و تغییرات کالبدی
جمعیت شهر کرمانشاه در دوره قاجار بین  11تا  11هزار نفر در نوسان بود .1امّا در انتهای
دوره پهلوی اول به  33122نفر افزايش يافت و  23122نفر به جمعیت شهر اضافه شد که با
خود رشد کالبدی را به همراه داشت .بر اساس نقشه شماره  1متوجه ميشويم که در قسمت
جنوبي شهر خانهها به سمت دره آبشوران و در درون باغات بزرگ ساخته شدند .شهر از
پارکینگ شهرداری فعلي تا میدان مصدق رشد کرد.

 1آمار دقیقي از جمعیت در اين دوره در دسترس نیست .رابینو در سال  1231جمعیت شهر را (،)11111
گروته در سال  1231جمعیت شهر را ( )11111نفر و اُوبن در سال  1231جمعیت شهر را ( )11111نفر ذکر
کردهاند.
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نقشه  :1تغییرات کالبدی شهر کرمانشاه از  1233تا 1911

منبع :کالرک و کالرک1313 ،

در قسمت شرق و غرب توسعه شهری اندکي مشاهده ميشود .در شمال میداني بنا
شد و تأسیسات زيادی اطراف آن پا گرفت که بیشتر گاراژ ،قهوهخانه و مکانیکي بودند .در
شمال شرقيِ شهر سیلوی غالت احداث شده است .اين سیلو بیرون از شهر در قسمت شمال
کمربندی قرار داشت .شهر توسط يک خیابان شمالي -جنوبي بنام سپه (مدرس فعلي) به دو
بخش تقسیم شد .دو میدان شهرداری و مصدق نیز در امتداد اين خیابان احداث شدند که
هر دو در درون بافت تازه توسعهيافته قرار داشتند .در بخش شرقي شهر در قسمت جنوبي
خیابان پهلوی در حال آمادهسازی بود .ديوارها و برج و باروهای شهر کهن برداشته شده و
ظاهراً برای خیابانکشي آمادهسازی شد.

دالیل رشد شهر
شهر فعلي کرمانشاه در دوره قاجار پا گرفت .جابهجايي گمرک از همدان به کرمانشاه در
اويل دوره قاجار و تبديل شدن آن به يک گره تجاری در مسیر تجاری اروپا ،کانال سوئز،
بغداد و فالت ايران در رشد و توسعه آن نقش داشت (رابینو .)1939 ،اين ويژگي تا هنگام
احداث راه آهن ادامه داشت و بخشي از رشد مربوط به آن است .افزون بر اين مازاد
محصوالت کشاورزی و قرار گرفتن کرمانشاه در مسیر عتبات و عبور زٌوار از اين مسیر نیز در
رونق آن تأثیر داشته است (بنگريد به اباذری و قليپور .)1931 ،دو مورد باال در دوره قاجار
نقش محوری در رشد شهر داشتند و تا دهههای بعد نیز مؤثر بودند اما به تدريج با احداث
راهآهن و شروع جنگ تحمیلي بياهمیت شدند .امّا بخشي از رشد شهر به خود اين دوره
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مربوط است که در نتیجه تغییر حکومت به وجود آمد .از جمله اين داليل ميتوان به موارد
زير اشاره کرد.
 .1روابط سرمايهداری در لوای مدرنیزاسیون بسط و گسترش يافت« .دولت رضاشاه با
شعارهای رهايي از هرجومرج ،برقراری امنیت و توسعه اقتصادی و با حمايت طبقات مسلط
جامعه شامل مالکان اراضي و تجار سوداگر نمونهای از دولتهای مرحله گذار به سرمايهداری
در کشورهای توسعهنیافته است» (حسامیان .)21 :1977 ،دولت حجم سرمايهگذاری خود را
از  3/9میلیارد در سال  1911به بیش از دو برابر يعني  11/3میلیارد ريال در سال 1917
افزايش داد.
«طول راههای کشور در يک دوره  11ساله ده برابر شد و از  2111کیلومتر
در سال  1911به بیش از  21111کیلومتر در سال  1921رسید و مجموع
وسايل نقلیه از  1211در سال  1911به  91111در سال  1921رسید.
راهآهن دولتي ايران با هزينه  91میلیون پوند و از محل مالیاتهای دولتي
در اين دوره ساخته شد .ارتباطاتي از قبیل پست ،تلگراف و تلفن در اين
دوره به وجود آمد .ولي رشد آن در اين دوره دامنه محدودی داشت»
(سوداگر.)271 :1913 ،

در حوزه راههای مواصالتي به غیر از جاده تهران -بغداد ،جاده کرمانشاه -سنندج نیز
مورد استفاده قرار گرفت .همچنین جاده خرم آباد-کرمانشاه و پاوه-کرمانشاه احداث شدند.
عالوه بر اين برخي راه های فرعي که محصوالت روستايي را به شهر ميرسانند احداث و يا
مرمت شدند .از طريق اين جادهها مراکز شهری کوچکتر به هم وصل شدند و روستاهای
مهمتر با جادههای اصلي مرتبط گشتند .جادههای تغذيهکننده 1دسترسي مراکز کوچکتر را
بهبود بخشیدند و آنها را قادر ميساختند که کاالهايشان را آسانتر از قبل تجارت کنند.
طبیعت تحت تأثیر راه سازی و مداخالت مواصالتي تغییر کرد (گر چه مقیاس آن کم بود) و
تماس کرمانشاه با اطرافِ خويش راحتتر شد بهنحویکه شهر قادر بود اطراف خود را نسبت
به گذشته راحتتر کنترل کند .مناطق شهری به راحتي ميتوانستند کاالهای خود را مبادله
و جابه جا سازند .اين مهم همچنین بستری را برای ورود آسانتر کاالهای خارجي به بازار
ايران ممکن ساخت و شرايط امکان جابهجايي جمعیت از روستا به شهر را آسانتر کرد.
 .2صنعتي شدن در اين دوره دامنه محدودی داشت و به صنايع اولیهای از قبیل
نساجي ،مواد غذايي نظیر قند و صنايع زيرساختي نظیر سیمان ،آجر و مصالح ساختماني
محدود بود (همان .)13 :سال  1911در کرمانشاه پااليشگاه نفت (مشهور به کمپاني)
تأسیس شد و افراد زيادی از طوايف کرد و لک استخدام شدند .آمار دقیقي از کارمندان و
کارگراني که در اين سالها مشغول کار بودند وجود ندارد« .اما در اعتصاب کارگران و
رانندگان ]اين دو رسته بیشتر بومي بودند[ در سال  1921حدود  711نفر شرکت کردند»
1Feeder
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(خسروپناه .)12 :1931 ،آنها پس از استخدام در اين شرکت همچنان در کرمانشاه سکونت
گزيدند و برای همیشه ماندگار شدند و در توسعه شهرنشیني به سمت جنوب نقش داشته
باشد.
 « .9سیاست رضاخان برای سرکوب و اسکان قبايل و در نتیجه آن استحاله زندگي،
تأثیر زيادی بر رشد شهر داشت» (کالرک و کالرک .)13 :1931 ،با «تخته قاپو کردن»
آنها ،تعدادی از فرزندانشان برای تحصیل به شهر کرمانشاه آمدند و پس از آشنايي با زندگي
شهرنشیني و پیدا کردن کار ماندگار شدند و به محل تولد خود برنگشتند.
 . 1قانون سربازی اجباری برای جوانان پسر که در سال  1911اجرا شد بسیاری از
جوانان ايالت عشاير و روستاها را با زندگي شهری آشنا کرد« .اين قانون دارای تأثیر مشابهي
بود و مردان جوان را با زندگي شهری ،متمدن شدن مکانیکي و برخي آموزشهای مدرن
آشنا کرد» (همان) .اين قانون از دو طريق بر شهرنشیني و يا توسعه کالبدی شهر تأثیر
گذاشت .اول با تأسیس سربازخانههای متعددی که در توسعه فضای شهر نقش داشتند و
دوم اينکه تعدادی از فرزندان روستايي آشنا شده با فرهنگ شهری به احتمال زياد به روستا
بازنميگشتند و زندگي خود را در شهر ادامه ميدادند.
 .1اغلب اقدامات عمراني و خدماتي رضاخان در راستای توسعه شهر بودند .برای مثال
« عالوه بر مدارس ابتدايي ،چهار دبیرستان پسرانۀ شاپور ،اعظمي ،حسیني و داريوش و سه
دبیرستان دخترانه شاهدخت ،پوراندخت و اتّحاد و يک دبیرستان نظامي در شهر تأسیس
شد» (سلطاني .)921 :1972 ،دو بیمارستان شیر و خورشید و میسیون آمريکايي با امکانات
خیلي اندک تأسیس شدند« .در چهارراه اجاق فعلي نیز موتوربرق  111دولتي چراغهای
خیابان تازه تأسیس سپه (مدرس فعلي) و برق بعضي ثروتمندان را تأمین ميکرد» (همان:
)111؛ اما اقدامي در زمینه فاضالب کشي ،آب آشامیدني و يا نوسازی محلهها صورت
نگرفت.
اشتغال در کرمانشاه به نسبت روستاها بیشتر شد .شکلگیری نهادهایِ بوروکراتیک و
صنايع در اين حوزه نقش مؤثری داشتند .کرمانشاه با گسترش بازارهای مصرف به مکاني
برای حضور کاالهای خارجي و نقطه تماس دنیای سرمايهداری تبديل شد .در تمام اين مدت
روستاها از جريان تغییر به دور بودند و همچنان شیوه تولید شبه فئودالي ادامه داشت« .شهر
در اين دوره به صورت مکان تحقق مدرنیزاسیون 1و روستا به صورت مکان ابقای شیوههای
کهن تولید ظاهر گرديد» (حسامیان .)11 :1977 ،مجموعه اين تحوالت سبب افزايش
 23122نفر به جمعیت شهر و تغییراتي کالبدی در آن شد و سازماندهي فضايي شهر را
تغییر دادند.

1منظور از مدرنیزاسیون به تمامي فعالیتهای راه سازی (جاده و خیابان) ،خدمات عمومي (امکانات آموزشي،
بهداشتي و  ،)...صنايع مدرن (مانند پااليشگاه ،کارخانه قند و برخي صنايع کوچک) و ادارات اطالق ميشود.
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سازماندهی فضایی شهر
بازنمایی فضا« /زیباشهر »1هاوسمان
تا قبل از دوره رضاخان ،رشد شهر طبیعي بود و انديشههای علمي و کارگزاران طراح،
مهندس و تکنوکراتها نقشي در شکلگیری آن نداشتند .تأثیر ايدههای الهیاتي
(کیهانشناسي اسالمي) بر آن آشکار بود (اباذری و قليپور)1931 ،؛ اما در اين دوره
مداخالت از باال و مبتني بر طرح و نقشه و محاسبات عقالني در کالبد شهر فزوني يافت و
عناصر نويني نظیر خیابان ،میدان ،مغازههای ويتريندار و نهادهای اداری در ساختار آنها
جای داده شد .مداخلهگران به کمک احداث خیابان تالش کردند بافتهای کهن را به اسم
تمدن تخريب نمايند« .قانون تعريض و توسعه معابر و خیابانها» در سال  1912هجری-
شمسي دسترسي به درون بافتهای کهن را ممکن ساخت.
«در سال  1917بلديه اعالم کرد مغازهداران دربها و پنجرههای دکانهای
خود را با نوع شیشهای آن جايگزين کنند .در همان سال ،نخستین قوانین
نماسازی در خیابانهای تعريضشده را اعالم کرد .طبق اين مقررات ،ارتفاع
ديوار حداکثر  9متر ،بنای يک طبقه  9متر و دو طبقه  3/1متر .تثبیت و نوع
مصالح نماسازی ،آجر تراش يا قزاقي با ازاره پاسنگ تعیین گشت .طبق
مهمترين سلسله مقررات نماسازی در سال  ،1911احداث بنا در جبهه معابر
عمومي ،بدون کسب جواز کتبي از بلديه ممنوع اعالم شد .مالکین موظف
گرديدند نمای ساختمان را به وسیله معمار نقشهکش در دو ورقه ترسیم و به
بلديه ارائه کنند تا با تطبیق با نقشه مصوب ،جواز آن صادر گردد .در اين
مقررات ،احداث بنای خشتي ،چینهای و کاهگلي با ممنوعیت مواجه شد»
(صفامنش.)211 :1973 ،

در سال  1911در بخش مرکزی شهر کرمانشاه يک خیابان شمالي– جنوبي ساخته
شد که از دروازۀ گاریخانه در شمال تا منتهيالیه جنوبِ شهر (تا باغات سراب) امتداد يافت
و بافت قاجاری را به دو بخش شرقي و غربي تقسیم کرد (نقشه شماره  .)1اين خیابان دارای
سه میدان بود که به ترتیب از سمت جنوب عبارت بودند از شاه (کاشاني فعلي) ،سپه (جهاد
فعلي) و شاهپور (آزادی فعلي) .فاصله میان میدان فردوسي و شاه (کاشاني فعلي) را خیابان
فردوسي ،فاصله میان میدان شاه (کا شاني فعلي) و میدان سپه (جهاد فعلي) را خیابان شاه
(کاشاني فعلي) و فاصله میان میدان سپه (جهاد فعلي) و شاهپور (آزادی فعلي) را سپه
(مدرس) مي نامیدند .خیابان مرکزی در محل میدان شاهپور (آزادی فعلي) با کمربندی
اطراف شهر تالقي و آن را به بخش غربي و شرقي تقسیم کرد .تفکیک و جداسازی نوعي
مداخله از باال بود که مردم بدان نیازی نداشتند و آنها را از بودن در کنار هم جدا
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ميساخت .افزون بر اين در همین مسیر نرسیده به بازار سنتي ،میدان قديمي شهر
(سبزهمیدان) قرار داشت که در دوره قاجار محل تجمعات عمومي بود و مردم از هر قشری
در اعیاد و مراسم مذهبي حضور و با هم بودن را تجربه ميکردند .با احداث خیابان اين
عنصر شهر قديمي برای همیشه از بین رفت.
به موازات همین خیابان (سراسری) در قسمت جنوبي شهر خیابان پهلوی (شريعتي
فعلي) در حال آمادهسازی بود و تا وسطهای شهر کشیده شد اما در اين قسمت متوقف شد
و در دهههای بعد از درون محلههای فیضآباد و برزه دماغ عبور کرد و خود را به کمربندی
شمال شهر متصل شد .در همین سال «بلديه با صرف اعتباری به مبلغ يک میلیون ريال
کوچه باغ منتهي به دروازه سراب را از دو طرف وسعت داد و خیابان رفعتیه را از سهراه
پرورشگاه به سهراه ]چراغ[ برق امتداد داد .برای رفاه عمومي  111درشکه در اين خیابان به
کار گرفته شد» (سلطاني .)111 :1979 ،خیابان اخیر چلیپايي بود و بافت محله را تکهتکه
نمود .خیابان سراسری ،بافت جديد ،مغازههای جديد ،گذرهای جديد و ويراني گذرهای
سابق را به همراه داشت .همچنین بازار سنتي را دو شقه کرد (نقشه شماره  )2به گونهای که
« بازار هر چه بیشتر در انزوا فرو رفت تا آنجا که مدرس (سپه) به عنوان يک محور ترقي و
اصليترين خیابان در بافت قديم مورد بهرهبرداری قرار بگیرد» (زهرهوندی.)31 :1931 ،
خیابان همراه با مغازههای لوکس ،ويترين دار و متحدالشکلِ سپه (مدرس) کاربری
تجاری پیدا کرد و به عنوان مکاني مدرن در برابر بازار سنتي کرمانشاه قد علم کرد« .از اين
زمان به بعد خیابان مدرس با ايجاد دهنههای تجاری دو طبقه و جدارهسازیهای شهری
زيبا به يکي از اصليترين محورهای ساختار بافت تبديل گرديد» (معبدی .)13 :1931 ،شهر
با خواست گردش سرمايه و کاال هماهنگ شد .فضاهايي برای به نمايش درآمدن کاالهای
لوکس و خارجي احداث شدند .کاالهای غربي به فراواني در اين مغازهها پیدا ميشدند و
رقیبي برای کاالها و تولیدات بومي پیدا شد .بازار سنتي کم رونق شد به گونهای که بسیاری
از فضاهای آن همانطور که در نقشه شماره  2مشخص است بيمصرف و متروکه شد و تنها
بخشهايي از آن به حیات خود ادامه داد .البته همین بخشهای باقيمانده کاربری و
عملکردهای خود را تا حدود زيادی تغییر دادند.
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نقشه  :2بازار قديمي که توسط سه خیابان از هم جدا شده است

منبع :مهندسین مشاور عرصه1977 ،

خیابان شبکه اجتماعي محالتي نظیر جلوخان ،عالفخانه و برزه دماغ را از بین برد و يا
حداقل اينکه ارتباط طبیعي و همبستگي اجتماعي آنها را دچار مشکل ساخت .اين محالت
را در برخي نقاط به تکههای شهری کوچکتری تبديل کرد و موانعي برای تماس اجتماعي
به وجود آورد .مداخله در فضا محدود به بافت کهن نشد .توسعه شهر به سمت جنوب با
منطق جديدی خاصي صورت گرفت که محاسبات رياضیاتي و نظم عقالني آن آشکار و
دسترسي ،نظم و کنترل مهمترين ويژگي آن بود .از اين به بعد ساختوسازهای محالت
مسکوني شهری ميبايد به گونهای ميبود که اين هدف را محقق ميساخت .بدين روی
ساختوساز در قسمت جنوبي دارای اين ويژگي بود .در اين ناحیه کوچهها کامالً هندسي و
شطرنجي بودند تا بتوان برای کنترل و نظارت بیشترين کارايي را داشته باشند .میدانهای
شهری نیز در همین راستا ساخته شدند .برخالف میدانهای قرن  19که محل تجمعات
انساني در روزهای خاص ،اعیاد و مواردی از اين قبیل بود اين بار میدان کارکرد ديگری پیدا
کرد ،آن را يک گره ارتباطي و يک تقاطع ميدانستند تا بتواند دسترسي را راحتتر و يا
خیاباني را به خیابانهای ديگر متصل سازد.
در حوزه حملونقل شهری از سال  1911به بعد کمکم نظامهای قديمي حملونقل و
کاروانسراها متروک و کامیون را جايگزين آن ساختند« .بلديه کرمانشاه با توجه به خواست
اهالي در سال  1917نقشه خیابان گاراژ را تصويب و مالکان اراضي را وادار نمود با ايجاد
گاراژ و مستغالت در دو طرف خیابانهای احداثي در جهت توسعه شهر سرمايهگذاری
ميکنند ] ...به مرور زمان[ گاراژهای بینالنهرين ،میالرد ،گوران ،صیرفي ،افشار ،مکرم،
محمودی ،اصفهان ،تهران و هتلهايي همچون بزرگ ،جهان ،کنتیننتال و چند مسافرخانه و
رستوران در امتداد خیابان گاراژ ساخته شد» (سلطاني .)112 :1971 ،متناسب با اين
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تغییرات فضاهای فراغتي و تفريحي جديدی شکل گرفت که کامالً متفاوت بودند .در اطراف
همین خیابان سینما فروهر ( ،)1911سینما باربد ( )1919و سینما هما ( )1921تأسیس
شدند .کمکم « ساير عملکردهای نوين شهری مثل پاسگاه و پلیس و استانداری و شهرداری و
ادارات دولتي ]ديوانساالری[ در طول اين خیابان تا میدان فردوسي فعلي مکانيابي و ساخته
شدند» (معبدی.)11 :1931 ،
اين نوع مداخله در فضا خودجوش نبود ،به شیوه قهری و از باال در کالبد شهر اعمال
شد .دستاندازی به محلههای قديمي از طريق خیابان و احداث میدان و فضاهای عمومي
ويژگيهای بارز آن بود .اين تغییرات از میان رويکردهای برنامهريزی شهری به ايدههای
«زيباشهر» بارون هاوسمان 1نزديکتر بودند .در طرح هاوسمان «خیابانها به فضاهايي
تبديل شدند که هم نقطه شروع بودند و هم محل اجتماع .در مغازهها ،رستورانها و
کافههای واقع در پیادهروها که به موازات خیابانها امتداد مييافتند ،گروههای مختلفي از
مردم دور هم جمع ميشدند تا در رابطه با تجارب شهری نوين به تبادل نظر بپردازند»
(استیونسون.)191 :1933 ،
گر چه طرح هاوسمان با قدرت ارتباط داشت و در مدت زمان کوتاهي اجرا شد اما
تغییرات کالبدی کرمانشاه در راستای تقلید از شهرهای اروپايي و با نام مدرنیزاسیون انجام
شد و عامل و باني تحمیل ايدههای مدرنیستي دولت بود .دولتي که تالش داشت به هر
نحوی که ممکن است اين ايده را عملیاتي سازد .اينجاست که اين ايدهها هرگز صورت
محتوايي پیدا نکردند و ارتباطي طبیعي با بخش قديمي شهر پیدا نکردند و در جایجای
شهر گسیختگي و بيشکليهای متعددی به وجود آوردند .خیابان سراسری شهر چون
پردهای بود که فضای پشت آن را پنهان ميساخت .حتي تالش نميکرد که در آن محوطه
دخالت کند« .شهر در محدوده خیابانها چهرهای نوراني عرضه ميدارد .چهرهای بيهیچ
ارتباط منطقي و جدلي با سازمان کالبدی–فضايي که در پس خود دارد .شهر نقابي از تجدد
را بر چهره ميزند .شهر-تقلید ،شهر-مقلد تولد يافته است» (حبیبي .)117 :1937 ،خیابان
نماد مدرنیته ،خوشساخت و محل دادوستد کاالهای خارجي بود؛ اما در پس پشت اين
خیابان همچنان کوچهها ی قديمي و بسیار پُرپیچِ شهر قديمي قرار داشت و از آن روز
تاکنون روز به روز دچار افت کیفیت شده و هیچگونه تالشي جهت مرمت و بهسازی آنها
صورت نگرفته است.
يکي ديگر از تضادهای مهم اين دوره دودستگي زنان در مواجهه با کشف حجاب بود.
دسته اول کساني بودند که به اين قانون اعتقادی نداشتند و خانهنشیني را اختیار کردند و
دسته دوم کشف حجاب کردند و کاله و پالتو باراني پوشیدند .زنان محله ارمنيها عمدتاً در
دسته دوم بودند« .با توجه به اينکه ارمنيها پوشش آنچناني نداشتند ،زنانشان سربرهنه
بودند و هنوز هم کشف حجاب جا نیفتاده بود ،همین مسئله جذبهای برای ورود جوانان به
حاشیه همین محالت جديد ايجاد ميکرد» (امیری .)11 :1937 ،تا پیش از اين قانون
1.Hausmann
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بيحجابي برای شهر کرمانشاه امری بيمعني بود .محله ارمنيها حرفوحديثهای زيادی را
در فضای شهری به وجود آورد.
فضای بازنمایی ،شکلگیری گفتمان فضاییِ سنتی/مدرن
با اين تغییرات فضای اجتماعي نیز تغییر کرد .مردم در زندگي روزمره خارج از حیطه
تأثیرگذاری طراحان و برنامه ريزان در درون فضاهای جديد معناسازی کردند .نميتوان تصور
کرد که افراد پذيرندگان منفعل اين فضاها هستند .به بیان ديگر کالبد نميتواند صد درصد
رفتار را تعیین کنند« .فضا و رفتار بر همديگر تأثیر و تأثر دارند» (فوکو .)1931 ،مردم از
طريق خالقیتهای زندگي روزمره و نمادپردازیهای خاص آن و همچنین تمايزات و
تقابلهای اجتماعي نظیر سنتي/مدرن ،فقیر/غني و دولتي/غیردولتي فضای اجتماعي شهر را
ساختند .شکلگیری اين تقابلها از هیچ قانونِ وحدتبخشي تبعیت نميکند و يادآور عناصر
ذهني و نماديني هستند که ريشه در خالقیتهای زندگي روزمره دارند .تقابل و تمايزی در
حال شکلگیری بود که کامالً متفاوت با تمايزات محلهای (برزه دماغ ،چناني ،فیضآباد،
عالفخانه ،توپخانه) دوره قاجار بود .نه اينکه تمايزات گذشته از بین رفت بلکه صورتبندی
ديگری پیدا کرد .قضیه از اين قرار بود که با توسعه شهر به سمت جنوب طیف خاصي از
افراد جذب اين بخش از شهر شدند که چشمانداز مناسبي داشت و در درۀ آبشوران مناظرِ
شهری زيبايي را عرضه مينمود .کنسولگری انگلستان و کنسولگری روسیه در قسمت جنوبي
قرار داشتند و هر دو نمادهای غرب محسوب ميشدند« .کسايي که بیشتر با سیاستهای
حکومت وقت همراهي داشتند در جنوب شهر ساکن شدند .آنها اغلب کارمندانِ دولت،
نظامیان و کارگران شرکت نفت و برخي از تحصیلکردگان بودند که در ادارات جديد کار
ميکردند .خالصه باالتر از چهارراه اجاق جای دولتمندها (ثروتمندان) بود» (ذاکری31 ،
ساله).
تمام اين تغییرات در آن زمان ساختار فضايي پیدا کرد و تخیالت و آرمانگرايي
گفتماني درباره فضا را شکل دادند که از دلزندگي روزمره برخاسته بود .گفتماني مبتني بر
تقابل میان سنت/فقیر و مدرنیته/غني در بخشهای شمال و جنوبي شهر که از رسوبات
تاريخي و عناصر آرماني برآمده بود و سعي داشت سمتوسوی جديدی به زندگي شهری آن
دوره ببخشد .چنین تقابلي منطبق بر بعد فیزيکي بود .بخش سنتي که خود در عهد قاجار
تفکیک يافته و مبتني بر تمايزات محلهای بود ،اين بار يکپارچه شده و به عنوان فضای
سنتي در برابر فضای جديد (بخش توسعهيافته جنوب شهر) قرار گرفت« .فضای اجتماعي
ايستا نیست و با روابط اجتماعي متغیر به وجود ميآيد» (مَسي.)9 :1331 ،
اين تقابل وارد زبان شد و در ادبیات اين دوره نیز نمايان گشت .سه رمان بلند و
مشهور شوهر آهو خانم و شادکامان دره قرهسو نوشته عليمحمد افغاني ( )1911 ،1931و
جلد اول سالهای ابری نوشته علياشرف درويشیان ( )1971فضای اجتماعي شهر کرمانشاه
را در اين دوره  1921-1911بازنمايي ميکنند .سید میران شخصیت اصلي شوهر آهوخانم
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فردی ثروتمند و رئیس صنف خبازان شهر است که در جنوب شهر کوچه عليخان لر (باالتر
از چهارراه اجاق و قسمت جنوبي شهر) زندگي ميکند .وی موافق برنامههای دولت وقت
است و يکي از همسرانش کشف حجاب کرده است .در اين رمان بارها سیدمیران به
محلههای فرودست در پايینشهر مراجعه ميکند .توصیف نويسنده از اين محلهها (فیضآباد،
چناني و  )...در مقابل محلههای تازه ساختهشده جنوب شهر بیانگر تفاوت کیفیت خانه و
مسکن در اين دو بخش از شهر است .حضور افراد در خیابان تازه تأسیس برای خريد ،تفريح
و رفتوآمد و يا حتي پرسهزني به فراواني بیان شده است .رمان شادکامان دره قرسو نیز اين
دوگانگي را به اوج ميرساند .روايت اصلي داستان درباره عشق بین دختری از طبقه باالی
شهر و پسری از طبقه کارگر است .سروناز در محله رفعتیه در يک عمارت بزرگ زندگي
ميکند .تمام رفتوآمدهای سروناز در جنوب شهر يا همان بخش توسعهيافته جديد است .او
يکبار تصمیم ميگیرد همراه مستخدم خانه به محل زندگي معشوق خويش در شمال شهر
برود و ب رای اولین بار با نابرابری عمیقي در شهر مواجه ميشود .خانوادههايي را در محلههای
فرودست ميبیند که تمام اسباب و اثاثیه منزل آنها توسط يک باربر جابهجا ميشود.
افرادی که در خانههای نمور در فالکت با بیماری و فقر دستوپنجه نرم ميکنند .رمان آخر
سالهای ابری است که در بطن آن اين دوگانگي آشکار است .با اينکه بیشتر رمان درباره
زندگي مصیبتبار تهیدستان شهری است ،امّا گه گاهي توصیفي از زندگي جنوب ثروتمند
ارائه ميدهد که در خانههای بزرگ و مجلل ساکناند .آنها يا تاجرند يا افرادی که به
حکومت وقت وابستهاند .توصیف پربار نويسنده از مساکن شهری در محالت قديمي (سرتپه،
فیضآباد ،اطراف آبشوران و  )...و کوچههای تنگ و تاريک که حتي امکان تردد درشکه در
آن نیست بر اين دوگانگي ميافزايد .اين ساخت دوگانه تا ظهور سکونتگاههای غیررسمي
در کرمانشاه که در اواخر دهه  11روی داد ،تداوم داشت .نکته قابل تأمل در اين دوره اين
است که فضای انتزاعي و يکپارچه کننده بر سپهر اجتماعي شهر حاکم نشد و تفاوتها و
تمايزات اجتماعي همچنان باقي ماند و فضای افتراقي همچنان تعیینکننده بود .دلیل عمده
آن اين بود که شیوه زندگي مردم و معماری خانهها خیلي تغییر نکرد و فضاهای سرمايهای
قدرت زيادی در دگرگوني شهر نداشتند.
عمل فضایی ،گسترش تعامالت اجتماعی
تغییرات کالبدی در فضای اجتماعي شهر تأثیرگذار بود .خیابان ساختار شهر قديم را تغییر
داد .فضاهای کار متفاوتي شکل گرفت .برخي فضاهای فراغت از بین رفت و موارد جديدی
جايگزين آن شد .با اين که فضاهای تجاری در سرتاسر خیابان تعبیه شد و مکاني برای به
نمايش درآمدن کاالها شد اما «در اين دوره مصرف همهگیر نیست و به امری مبادلهای
تبديل نشده است» (مهر .)1931 ،رفتارهای مردم در شهر تغییر شکل يافته ديگر صرفاً در
میان سبزهزارهای خارج از شهر ،گورستانها ،قهوهخانهها ،سبزهمیدان و يا تکايا يا مساجد
نبود ،اين اعمال متناسب با ساختار فضايي گذشته بودند .آنگونه که در بخش قبل گفته شد
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ساختار فضايي شهر تغییر کرد و به دو قطب سنتي/فقیر و مدرن/غني تبديل شد« .ساختار
فضايي صرفاً به عنوان حوزهای که در آن زندگي اجتماعي آشکار ميشود نیست بلکه به جای
آن رسانه ای است که از طريق آن روابط اجتماعي تولید و بازتولید ميشوند» (گرگوری و
اوری .)9 :1331 ،فضا به محض تولید حالت بازتابي دارد و از خود داللتهايي دارد که بر
روابط اجتماعي تأثیر ميگذارد و به خاطر رسانهای بودن آن مي تواند با ساختار اجتماعي
ارتباط برقرار سازد .بدن و اعمال فضايي نقش مهمي در اين زمینه دارند« .بدن است که در
قلب گفتمانهای قدرت و فضا قرار دارد» (بنگريد به لوفبور .)33 :1331 ،تجربه زندگي
روزمره در فضای اجتماعي با عمل کردن و بازنمايي فناوریهای قدرت در و از طريق فضا
تکمیل ميشود؛ بنابراين بدنهای زنده ،بدنهای استفادهکنندگان نه تنها در دام فضاهای
موجود و بسته بلکه در بافت ايماژها ،نشانهها و نمادها گرفتار ميشوند .به بیان ديگر هم در
قیدوبند مکانهای شهری و هم فضای ذهني شهر قرار ميگیرند؛ تغییرات حاصل از طراحي
شهری مدرن در کرمانشاه و خالقیتهای زندگي روزمره که منجر به شکلگیری دو گفتمان
سنتي و مدرن در سطح شهر بود با هم در شکلگیری کردارهای زندگي روزمره نقش
داشتند .اينجاست که کردارهای فضايي نه صرفاً در راستای تبعیت از نظم تکنوکراتها بلکه
گاهي به مقاومت علیه آن ميپردازند.
فضاها و مکانهای جديد شکلگرفته در کرمانشاه عمل فضايي افراد را متفاوت ساخت.
خیابان نه تنها مکاني برای ورود کاالهای خارجي و جايي جهت مصرف بلکه مکان پرسهزني
و گذران اوقات فراغت شد .فرهنگ خیابان در زندگي مردم جا گرفت .بخشهايي از خیابانِ
سراسری نظیر دبیر اعظم که در کنار آبشوران و از زيبايي خاصي برخوردار بود (برخالف
جهت شمالي آبشوران که کثیف و پر از آشغال بود) جای گردش و تفريح و اوقات فراغت شد
و هنوز هم اين کارکرد را دارد.
«میدان کوچک شهرداری که پل اجاللیه روبروی آن است در آن روزگار پر
تبوتاب سالهای شهريور  21عصرها منظره دلپذيری داشت .جوانان شهر از
هر قماش و قلم آنجا دور میدان به میلههای ضخیم و کوتاه تکیه ميدادند .در
محیط فرحبخشي که از خنکای دم غروب و عطر رنگارنگ گلها مايه
ميگرفت سیگار ميکشیدند؛ به آهنگهای راديو يا گرامافون گوش ميدادند،
در انتظار روزنامهفروش عصر که اخبار جنگي تازه ميآورد وقت ميگذراندند»
(افغاني.)211 :1939 ،

تغییرات از باال هرچند همراه با زور و خشونت بود اما خیابان و فضاهای عمومي به
تدريج امکان با هم بودن را فراهم ساختند .سینما ،هتل بیستون ،کبابيهای متعدد و حضور
زنان و کودکان در خیابان از جذبههای اين خیابان برای پرسهزنان بود .سینماها مکانهايي
بودند که عمل فضايي شهر را متفاوت از گذشته ميساختند .برای اولین بار تعداد زيادی
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ناآشنا در مکاني واحد گرد هم ميآمدند و چند ساعتي را در سالن ورودی سینما و يا در
سالن نمايش گرد هم ميآمدند.
«همیشه از داداش بزرگمان خواهش ميکرديم که ما را به سینما ببره .ايشان
هم دو سه ماه يکبار همه خانواده را ميبرد .خیلي سینما را دوست داشتیم،
شخصیتهای فیلمها را دوست داشتیم .کلي خوراکي ميبرديم و بعد از آن تا
مدتها راجع به فیلم حرف ميزديم .تو کوچه بچهها از شخصیت فیلمها
تقلید ميکردند» (کرمي ،متولد .)1911

آنها تجربه مشترکي را از سر ميگذراندند و حس همبستگي اندکي با هم داشتند.
اگرچه آنها با هم دوست نميشدند اما شانس با هم بودن و آشنايي را داشتند .تنها مکان
سنتي که چنین ويژگي را داشت بازار بود .با اين تفاوت که سینما تجربه جديدی را به
تماشاچیان عرضه ميداشت؛ ام ا تجربه بازار تکراری بود .تماشاگران در اين مکان هم گذران
اوقات فراغت داشتند و هم اينکه فضای فرهنگي (فیلم) را ميديدند که تاکنون برايشان آشنا
نبود .فرهنگ سیالي که از طريق سینما در آن مکان حضور پیدا کرده بود« .سینما رفتن به
مثابه سفر بود .افراد از چند روز قبل با هم هماهنگي ميکردند و چند ساعتي را با هم
ميگذراندند» (برگرفته از مصاحبه با آقای هندسي) .بعد از تماشای فیلم در راه بازگشت و يا
در محلي که رفع خستگي ميکردند ساعتها درباره شخصیتهای فیلم با هم حرف ميزدند.
اين امر به زندگي جمعي و با هم بودن کمک ميکرد.
رستوران ها نیز تجربه زندگي را متفاوت ساختند .برای اولین بار به زوجین و خانوادهها
اين امکان داده شد که به دور از فضای صرفاً مردانه ،زنان نیز برای صرف غذا با همسرانشان
در يک مکان عمومي حضور بیابند .گر چه اين تجربه برای همه يکدست نبود و فقرا و زنان
مخالف کشف حجاب کمتر از اين شانس برخوردار بودند اما حضور زنان در مکان عمومي
برای صرف غذا ممکن شد.
فقط مکانهای جديد حاصل از مدرنیزاسیون رضاخاني نبودند که اعمال فضايي افراد را
به صورت پرسهزني و سینما رفتن و يا رفتن به رستورانها ساماندهي ميکردند .مکانهای
قديمي نظیر قهوهخانهها ،بازار قديم و گذرها و میدانچهها همچنان مؤثر و محل رفتوآمد
افرادی بودند که در بخش سنتي زندگي ميکردند آنها فرهنگ شهر کهن را استمرار
ميبخشیدند و با حضور خود در اين مکانها تقابل سنت و مدرنیته را تداوم ميبخشیدند.
مفهوم «غريبه» کمکم از اذهان رخت بربست و مفهوم «گمنامي» جای آن را گرفت؛
زيرا افراد ديگر در محالت محصور و نیمهبسته دوره قاجار نبودند .هرکسي از هرجايي از شهر
ميتوانست در درون خیابان حضور يابد .اين بار هزاران ناشناس در درون خیابان قرار گرفتند
بهنحویکه ديگر هیچکس غريبه نبود بلکه پرسهزن بودند .پرسهزنان هم برای خريد و هم
برای گشتوگذار و تصرف فضاها در خیابان حضور پیدا کردند.
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با وجود تکهپارگي و ايجاد موانع در مقابل کنشهای فضايي محلهها و تمايزات
اجتماعي ،مردم همچنان حق به تصرف آوردن بیشترين قسمتهای شهر را داشتند .محالت
ديوارکشيشده ،محالت طردشده ،فضاهای مصرف الکچری ساخته نشد .امکان روابط
اجتماعي و با هم بودن در کل شهر ممکن بود« .فضاهای شهری دارای پیوستگي بودند و در
میدانها و چهارراهها امکان تالقي و ديدار افراد وجود داشت» (قليپور و همکاران.)1939 ،
شهر علیرغم تمام تغییرات هنوز يک «مکان انسانشناسي» بود؛ يعني جايي که در آن رابطه،
هويت و تاريخ وجود داشت.

نتیجهگیری
رشد و تغییرات فضا امری متأثر از شرايط اقتصادی ،اجتماعي و سیاسي است .با رونق
اقتصادی و توسعه کسبوکار افراد زيادی جذب آن محل ميشوند و اجتماع شهری را شکل
ميدهند .نابرابری ،مداخالت توسعهای ،مهاجرت ،روندهای سرمايهای ،برنامههای توسعه و
موارد متعدد ديگری در سازماندهي فضای شهری نقش دارند .برخالف دوره قاجار که رشد
شهر ناشي از تجارت و مازاد محصوالت کشاورزی بود ،در فاصله  1911تا  1921افزايش
جمعیت و توسعه شهری کرمانشاه تحت تأثیر برنامهها و اقدامات دولت مانند گسترش راهها
و جاده ها ،صنعتي شدن ،توسعه بوروکراسي ،اسکان عشاير ،خدمت سربازی اجباری و
خدمات عمومي در شهر بود .تمام اين اقدامات در راستای جذابیت شهر به نسبت روستاهای
اطراف بود؛ بنابراين جمعیت شهر حدود  23هزار نفر افزايش يافت و سبب رشد شهر در
بخش جنوبي شد .سازماندهي فضای شهر برخالف دوره قاجار که طبیعي و مبتني بر الگوی
الهیاتي بود ،کامالً متفاوت و تحت تأثیر مدرنیزاسیون و مداخالت دولت قرار گرفت که در
نتیجه آنها عناصر جديدی مانند خیابان ،میدان ،فضاهای عمومي را در کالبد شهر جای داد.
اين تحوالت مبتني بر نیازهای دروني نبودند بلکه نسخهای تقلیدی از شهرهای اروپايي بود
که تحمیلي و از باال بر کالبد شهر اعمال شد .میزان تغییرات به اندازهای بود که ميتوان اين
دوره از تاريخ را «انقطاع ريختشناسي 1شهری» نامید .عناصر شهر قديم مانند برج و بارو،
ديوار ،دروازه ،بازار و ارگ حکومتي رها شدند و عناصری جديد جای آن را گرفتند .خیابان،
بازار سنتي را به حاشیه برد و خود به مکاني برای گردش کاال و سرمايه تبديل شد .زندگي
روزمره در طول اين تغییرات شرايط را برای سکونت مساعد ساخت و به خوبي با اين
تغییرات هماهنگ شد .افراد فضای اجتماعي شهر را که مبتني بر تمايز  1محله عهد قاجار
بود را تداوم بخشیدند اما آن را عنوان سنتي و فقیر يکپارچه کردن و در مقابل بخش
توسعهيافته اخیر با عنوان مدرن و ثروتمند قرار دادند .اين مهم در فضای اجتماعي شهر
نمايان شد و از طريق رمانهای مشهور اين دوره به حیطه زبان و ادبیات راه يافت .با
چندپارگي محالت امکان تماس اجتماعي درون محلهای کم شد و موانعي بر سر کنشهای
اجتماعي به وجود آمد .از طرف ديگر ،به شیوهای متناقضنما راههايي برای ارتباط کل شهر
morphology

1
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با هم فراهم آمد .خیابان و فضاهای عمومي به مکانهايي برای ديدار و گزينش کل شهر
تبديل شدند و شانس با هم بودن را به شکل ديگری ممکن ساختند .مداخالت فضای شهری
گر چه گسترده و خصمانه بود امّا عناصری مانند خیابان و فضای عمومي را اضافه کرد که
همچنان امکان گرد هم آمدن را ممکن ميساخت و از تفرد ،انزوا و بیگانگي جلوگیری
ميکرد.
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