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چکیده
اين مقاله به دنبال بررسي پیامدهای اجتماعي و فرهنگي مونوريل بر حیات شهری کرمانشاه است .رويکرد
نظری مقاله مبتني بر آراء میشل دوسرتو درباب استراتژی شهرسازان و تاکتیکهای مردم در زندگي
روزمره است .شهرسازان با رويکردی از باال و انتزاعي به مداخله در شهر ميپردازند .مردم نیز از طريق
کنشهای زندگي روزمره و حکايتهای فضايي ،شهر را برای خود قابلسکونت ميکنند .روش پژوهش در
اين مقاله مردمنگاری است و از مشاهده و مصاحبۀ عمیق برای گردآوری اطالعات استفاده شده است.
يافتهها نشان ميدهند که کرمانشاه شهری تکهپاره و چندفرهنگي است که نیازمند فضای عمومي برای
همبستگي اجتماعي است .محل احداث مونوريل ،کريدور اصلي شهر و فضای عمومي است که نقش
برجسته ای در جامعه چند فرهنگي کرمانشاه دارد .مونوريل به مثابۀ ديوار سبب تفکیک بیشتر شهر و از
بین رفتن فضای عمومي شده است و بخشي از آن را به نامکان تبديل کرده است .سازه بتونيِ مونوريل
کسالتبار ،بیگانهکننده و يکنواخت است و امکان شکلگیری تاريخ را غیرممکن ساخته ،و با عبور از کنار
شکارگاه خسروپرويز و تاقبستان امکان ثبت جهاني آنها را به تعويق انداخته است .با فقیر شدن فضای
عموميِ شهر ،مردم به سکنيگزيني جمعي پرداختهاند؛ تبديل بزرگراههای شرقي و غربي شهر به پارکِ
خطي و شکلگیری خودانگیختۀ بازارچه دولتآباد نمونه بارز اين سکنيگزيني است.
کلید واژگان :مونوريل کرمانشاه ،تکه پارگي ،نامکان ،استراتژی ،تاکتیک ،سکنيگزيني.

 1استاديار گروه جامعهشناسي ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ايران.
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مقدمه و بیان مسئله
شهر سکونت گاهي انساني است که جمعیت زيادی را در خود جای داده است .در دوران مدرن
جمعیتِ شهرها از مرز يک میلیون نفر گذر کرده و در مواردی تا  30میلیون نفر و يا حتي بیشتر
نیز رسیده است .اسکان اين افراد و انديشیدن به تعامالت آنها يکي از مهمترين دغدغههای
انديشمندان و مديريت شهری است ،امّا اين مهم اغلب با شکست مواجه شده است .بیشتر
برنامههای توسعهای ،به ويژه در قرن گذشته ،سبب انزوا و جدايي افراد چه بهصورت فردی و چه
بهصورت جمعي شدهاند (بنگريد به برمن .)1377 ،حضور جمعیت میلیوني در کالنشهرها الجرم
نیازمند اقدامات مداخلهای مانند تسهیل رفتوآمد ،ايجاد مکانهای تفريحي ،فضاهای تجاری،
فضاها ی مصرف ،فضاهای آموزشي ،فضاهای فرهنگي و هنری ،فضاهای بهداشتي ،تأمین مسکنِ
مناسب و تسهیل دسترسي به خدمات در قالب برنامهها و طرحهای کالن است .در اين طرحها
اقدامات مداخلهای زيادی ديده ميشد و در بازۀ زماني مشخصي اجرا ميشدند (بنگريد به
استیونسون  :1390فصل سوم ؛ لوکوربوزيه  .)1390گاهي اين مداخالت بسیار بیرحمانه و بدون
توجه به زمینۀ اجتماعي آنها انجام مي شدند و عواقب اجتماعي زيانباری را بر جای گذاشتند ،به
نحوی که مصلحان اجتماعي و انديشمندان زيادی علیه اين نوع مداخالت مواضعِ تندی را اتخاذ
کردند (برمن1377 ،؛ جیکوبز1388 ،؛ دوسرتو .)1382 ،در سه دهۀ اخیر نقدهای جدی به اين
نوع طراحي و برنامهريزی شهری شده است .بحث بر سر اين است که انديشۀ توسعه همیشه
دارای زيانها و ضايعاتي است که در بطن آن جای دارد .توسعهگران از باال و بدون توجه به بافت
زندگي روزمره طرح و نقشههای را اجرا ميکنند که صرفاً در فضای انتزاعي و رياضیاتي معنادار
است .آنها با محاسبه کردن و ناديده گرفتن زندگيِ پويا و سیال انساني ،اجتماعات انساني و
تعامالت آنها را ناديده ميگیرند .نتیجۀ اين روند جدايي اجتماعات انساني در درون يک شهر و
ظهور زاغه و آلونکهای ناامیدی بوده است .به لحاظ تاريخي در قرن گذشته سکونتگاههایِ غیر
رسمي يکي از ضايعات انديشۀ توسعه و مدرنیزاسیون از باال در اقصي نقاط کرۀ زمین بوده است
(بنگريد به لويد1393 ،؛ دِسوتو1389 ،؛ بیات1377 ،؛ موکرچي .)1388 ،رويکردهای توسعۀ از
باال که در قالب طراحي شه ری مدرن ظهور پیدا کردند در نابودی تاريخ ،حافظه و معاني شهری
نقش اساسي داشتند و بجای آن کالبدی بيروح و بينشان به نام شهر مدرن را بر جای گذاشتند.
عالوه بر اين سرمايهداری نیز با کااليي کردن فضای شهر و سکنيگزيني شهرها را به مکاني برای
جوالن سرمايه تبديل کرده است (هاروی .)1387 ،سرمايه و منطق بیشینهسازی سود ،فضای
شهری را به کااليي ناياب تبديل کرد که منازعه بر سر تصاحب آن به دغدغۀ بشر امروز تبديل
شده است .در چنین فضای تنازعآمیزی بیشتر فضاهای عمومي به نفع سرمايه مصادره شد و به
فروش رسید .مداخالت سرمايهای در قالب ساختن معابد بزرگ سرمايهای همچون مگامال ،مرکز
خريد ،پالزا و مواردی از اين قبیل ،سبب شدند که روزبروز پیادهروها کوتاهتر شوند ،فضاهای سبز
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درون شهر کاربری تجاری پیدا کنند ،مکانهای تاريخي و هنری بلعیده شوند و فضاهای مصرف
حاکم بالمنازع شهرها شدند .نتیجۀ هر دو فرآيند يکي است :زوال حیات شهری.
شهر کرمانشاه نیز در طول اين قرن ،تغییرات بزرگي را پشت سر گذاشته ،از فرآيندهای
توسعۀ از باال تأثیر پذيرفته (بنگريد به کالرک و کالرک1395 ،؛ قليپور )1391 ،و از روند
مداخالت سرمايهای متأثر شده است؛ چرا که فضاهای مصرف خیابان مدرس ،نوبهار و دبیراعظم را
در نورديدهاند .بر طبق سرشماری  1395جمعیت آن  946651نفر است و همچون ديگر شهرها
اقدامات توسعهای زيادی در درون آن انجام ميگیرد .بعضي از آنها کالن و بعضي خُردند .شايد
کالنترين پروژه آن به لحاظ گستردگي و پیامدهای اجتماعي مونوريل ( 12کیلومتر) است که
شمال و جنوب شهر را از کريدور اصلي شهر (بلوار تاقبستان/بلوار شهید بهشتي/خیابان مدرس( به
هم متصل ميکند .قبل از احداث مونوريل ،شرکت مهندسین مشاور آتک پیشنهاد مترو و تراموا را
برای شهر کرمانشاه مطرح کرده بود .در اين طرح ،مسیر مترو از میدان آزادگان تا لب آب «خط
 »1خوانده ميشد ،و از فرودگاه و ترمینال شهید کاوياني در شرق به سمت میدان امام حسین در
غرب «خط  »2نام گرفته بود .از لب آب تا تاقبستان خط تراموا در نظر گرفته شده بود تا به بافت
تاريخي آسیبي نرسد .در اين طرح ارتباط مترو و تراموا با ديگر شبکههای حملونقل در نظر
گرفته شده بود.
تصوير  :1خطوط مترو و تراموای پیشنهادی توسط شرکت مشاورين آتک

منبع :سازمان مسکن و شهرسازی کرمانشاه و میراث فرهنگي1396 ،

در هر حال اين طرح پذيرفته نشد و مونوريل جای آن را گرفت .در طرح جديد «خط »2
حذف شد و به جای مترو و تراموا ،مونوريل جايگزين شد و ارتباط آن با شبکۀ ترافیکي بهويژه
فرودگاه و ترمینال قطع شد .دلیل احداث اين طرح ،حجم ترافیک باال در محورِ مرکزی بود.
بخشي از ترافیک سنگین اين محور به سبب محوطۀ «پارکینگ شهرداری» است که محل استقرار
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پزشکان شهر است و بیشتر بیماران منطقۀ غرب به آن مراجعه ميکنند ،و بخشي ديگر بهعلت
بازار پررونق کرمانشاه در فاصلۀ میدان آزادی تا میدان فردوسي است؛ ضمن آنکه میدان آزادی
مرکز کرمانشاه و محل تالقي عمدۀ راههای شهری است.
پروژۀ احداث مونوريل در تاريخ  12ارديبهشت سال 1386شمسي ،در شورای عالي هماهنگي
ترافیک به تصويب رسید و در  15تیر ماه  1387سازمان قطار شهری کرمانشاه تأسیس شد .در
 17مرداد  1390عملیات اجرايي مونوريل شروع شد و قرار است در دو فاز کلي و در سه خیابان
تاقبستان ،بهشتي و مدرس احداث شود .هم اکنون ستونها و سرستونهای مونوريل در بلوار
تاقبستان و بلوار شهید بهشتي نصب شده است ،اما در طرح پیشنهادی ،ادامه مسیر به قطار
شهری زيرگذر تغییر يافته است .نکتۀ قابل توجه اين که سازۀ مونوريل در بلوار تاقبستان در کنار
آن و در بلوار شهید بهشتي در وسط آن احداث شده است.
مديريت شهری بر اين باور است که مشکل ترافیک با احداث اين پروژه حل خواهد شد .اما
بايد توجه داشت که مسیر مونوريل از کريدور اصلي شهر عبور ميکند که مهمترين فضای عمومي
در شهری چندفرهنگي همچون کرمانشاه است .به نظر ميرسد احداث اين پروژه سبب گسست
فضايي در مرکز شهر شده و از پويايي و سرزندگي آن کاسته است .بدين ترتیب اين مقاله تالش
ميکند تأثیرات اجتماعي و فرهنگي مونوريل را بکاود.

چهارچوب نظری
رويکردهای نظری زيادی درباره سکني گزيدن و حیات شهری وجود دارد .بیشتر اين رويکردها
وامدار مقاله تأثیرگذار مارتین هايدگر ( )1377با عنوان «بنا کردن ،سکونتکردن ،فکر کردن»
هستند .هايدگر استدالل ميکند که سکونتگاه جايي است که افراد در آن نهتنها از يکديگر
محافظت ميکنند ،بلکه در همان محل از زمین ،آسمان و معاني و ارزشها نیز مراقبت ميکنند.
وی هر فرآيند و اقدام توسعهای که مانع در کنار هم بودن انسانهاست را مانعي در راه سکني
گزيدن ميديد .اين ايده در اروپا توسط هانری لوفبور ( )1971و کريستین شولتس (،1387
 )1391 ،1388در مباحث «تولید فضا»« ،شهرنشیني»« ،روح مکان»« ،سکونت» و «زبان و
معماری» بسط يافت.
خیابان به مثابه فضای عمومی
فضاهای عموميِ فعال ،زندگي در شهرها را توانگر ميکنند« .آنها به عنوان فضاهای قابل تنفسي
عمل ميکنند که مردم مي توانند در آن استراحت کرده ،معاشرت کنند ،غذا و ديگر اجناس
الزمِشان را تهیه کنند و در رويدادهای عمومي مختلف شرکت بجويند يا بهسادگي از بودن در
محیط شهری لذت ببرند و زندگي روزمرۀ اطراف خود را لمس کنند» (فرناندو.)149 :1395 ،
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جین جیکوبز ( )1388در کتاب «مرگ و زندگي در شهرهای آمريکايي» مقولۀ «حیات شهری»
را مطرح کرد .وی معتقد بود که برنامهريزی شهری به سبک لوکوربوزيه شهر را متناسب با
عبورومرور اتومبیل ساخته و سبب جدايي انسانها و فقر حیات شهری شده است .از نظر وی
بزرگراهها شهرها را تکه پاره و سرزندگي در شهر را با مشکل مواجه ميکنند .اين در حالي است
که خیابانها به دلیل تنوع کارکردی ،تنوع کالبدی و تنوع فعالیتها باعث سرزندگي ،نظارت،
احساس امنیت و پويايي حیات اجتماعي هستند .جیکوبز «حضور افراد در خیابان را به "بالۀ
خیاباني" تشبیه کرده است» ( .)52-53 :1388خیابان ،فضايي عمومي است که دارای کارکردها
و فعالیتهای متفاوتي است .در اين فضا همه اقشار به ويژه زنان ،کودکان و صداهای خاموش
(معلولین و سالمندان) در آن احساس امنیت ميکنند.
استراتژی شهریِ از باال و تولید «نامکان»1
در سنت فرانسوی ،مارک اوژه ( ،)1387با تأثیر از هايدگر و لوفبور ،نظريه «نامکان» را مطرح
کرد .اوژه در کتاب «نامکانها :درآمدی بر انسانشناسي سوپرمدرنیته» ،قبل از بحث دربارۀ نامکان،
تالش ميکند مکان انسانشناختي را شرح و بسط دهد .از نظر وی مکان دارای سه ويژگي
هويت ،ارتباط و تاريخ است .افراد در مکان با هم ارتباط دارند؛ گرچه اين ارتباطات لزوماً دوستانه
نیست .هندسه و کالبد مکان به گونهای است که شانس تعامل و باهمبودن را زياد ميکند .روابط
موجود در فضا در تاريخ تجلي پیدا ميکنند و حافظۀ جمعي را برای شهر رقم ميزند .بناهای
تاريخي حس تداوم را در فواصل زماني حفظ ميکنند ،و نامها چه بیانگر يک حادثه و يا رخداد و
يا نام شخصیتهای مطرح باشند ،بُعد تاريخي را به فضای شهرها ميافزايند.
در مقابل ،نامکان خصايص مکان را ندارد .در آن هويت ،ارتباط و تاريخ شکل نميگیرد.
بزرگراهها ،تقاطعهای غیرِهمسطح ،ترمینالها ،فرودگاهها ،مترو ،مراکز خريد ،هتلهای بزرگ
زنجیرهای ،راههای آهن ،زاغهها ،زورآبادها ،اردوگاههای پناهندگان و حلبيآبادها نمونۀ نامکاناند.
روابط اجتماعي از طريق تعامالت روزمره قوام نميگیرند ،بلکه ارتباط افراد با اطراف از طريق
واژگان و متن است .نامکان در انزوا و جدايي افراد نقش بسزايي دارد .شانس باهمبودن و شکل
گیری اجتماعات انساني را از آنها ميگیرد .در بزرگراهها و مترو افراد شتابان و عجول از کنار هم
ميگذرند و هیچ درنگي در تعامالت ندارند .مصالحهای میان حال و گذشته وجود ندارد .گذشته از
زمان حال رخت بر ميبندد و به حالي بيپايان تبديل ميشود .تاريخ نميتواند شکل بگیرد.
«تحوالت روز و فوريت لحظه بر آن حاکم است» (اوژه .)124 :1387 ،نامکان تهي از معاني و
تاريخ است .معنا از درون روابط اجتماعي شکل ميگیرد .نامکان فقط افراد را گرد هم ميآورد.
«فرديتهای متمايزی که شبیه يکديگرند ولي به يکديگر حساسیتي ندارند» (اوژه.)132 :1387 ،
Non-place
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بنابراين افراد زماني که گرد هم ميآيند کار اجتماعي انجام نميدهند و مکان را نظم و نسق
نميدهند.
در انديشه اوژه کنشگران شهری مقهور نظم تکنوکراتیک و از باال هستند و در نهايت افراد
هويتهای فردی و ذرهای پیدا ميکنند .اين در حالي است که سکنيگزيني جمعي و پراتیکهای
شهری نقش موثری در حیات شهری دارند.
پراتیک شهری به مثابه مقاومت
میشل دوسرتو ( )1382در «قدم زدن در شهر» استدالل ميکند که شهرسازان و برنامهريزان از
باال به شهر نگاه ميکنند .آنها توجهي به زندگي روزمره و کنشهای افراد ندارد .زندگي روزمره در
آستانه رؤيتپذيری آنها قرار نميگیرد .شهر مد نظر آنها شهرِ مفهومي و نظری است و نه شهر
زنده و زيستپذير .آنها دنبال ساختن شهری «مناسب و عقالني ،بيزمان و جهانشمول هستند»
(دوسرتو .)137-138 :1382 ،رويکرد توسعهمحورِ آنها با حذف همراه است« .از يک طرف ،نوعي
بازتوزيع بخشها و کارکردهای شهر وجود دارد که به منزلۀ نتیجه واژگونيها ،تغییر مکانها،
انباشتها و غیره است؛ از طرف ديگر طرد تمام چیزهايي را ميبینیم که قابلیت درگیر شدن در
چنین شیوهای را ندارند و "ضايعات" يک مديريت کارکردگرا را تشکیل ميدهند .بيترديد توسعه
به شمار فزايندهای از اين ضايعات اجازه ميدهد که به مدار ادارۀ شهر بازگردند» (دوسِرتو،
.)138 :1382
دوسرتو در «پراتیک زندگي روزمره» ( )1984از دو مفهوم «استراتژی» و «تاکتیک» استفاده
ميکند و آنها را از انديشههای نظامي وام گرفته است« .استراتژی مستلزم طرحي است که بسط
مييابد و فضا را انتظام ميبخشد» (تانکیس .)216 :1388 ،و به دنبال ساماندهي و کنترل
فضاست .تاکتیک به مثابۀ اعمالي «تصادفي و ناگهاني در زمینه درگیری همچون بازی است که از
جانب افرادی عادی زندگي روزمره اعمال ميشود» (همان) .تاکتیکها غیرقطعي ،ناديدني و
پراکنده هستند .به بیان ديگر ،استراتژی شهرسازان و برنامهريزان توانايي حذف «پراتیکها» و
«حکايتهای فضايي» ،که در بطن زندگي روزمره شکل ميگیرند ،را ندارند .از نظر دوسرتو
بخشهايي از زندگي شهر وجود دارد که در حیطۀ کنترل مديريت شهری قرار نميگیرد و نقطۀ
کور فناوریها ی علمي و سیاسي است .قدم زدن در شهر ،نامگذاری و حکايتهای فضايي در
سیطرۀ نظارت و کنترل طراحان شهری نیست .قدمزدن فرآيندی «چندشکل ،مخالف خوان،
بغرنج ،سرسخت ]است[ و از انضباط طفره ميرود ،بدون آنکه خارج از میداني قرار گیرد که
انضباط اعمال ميشود» (دوسرتو .)140 :1382 ،کنشگران در برابر نظم شهری دستوپابسته
نیستند« .آنها معاني خودشان را ايجاد و به طرق خوشايند و مصطلح فضای شهری را تولید
ميکنند» (تانکیس )217 :1388 ،و اين کار را با «قدم زدن در شهر»« ،ديوارنويسي» و تاکتیک
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های فضايي نظیر «اسکیت بازی» عینیت ميبخشند .کنشگران با قدمهايشان مکانها را به هم
ميبافند ،با نامگذاری و قصهپردازی حکاياتي را در مورد مسیرها ،رهوارها و ابژههای شهری مي-
سازند و شهر را قابل سکونت ميکنند .اين اعمال در درون نظام عقالنيِ شهرسازی رخ ميدهند و
نه در خارج از آن .در انديشۀ دوسرتو ،سوژۀ مقهور ساختار نیست و فعاالنه حیات شهری را پويا و
سرزنده نگه مي دارد .در درون رهوارها و فضاهای طراحي شده معناسازی ميکند ،حس تاريخي
خلق ميکند و جهان را برای خود قابل سکونت ميسازد.
کريدور اصلي شهرِ کرمانشاه فضایِ عمومي بود (با پذيرش اين که هنوز بخشهايي از آن
کماکان چنین کارکردی را دارد) که سکنۀ شهر را دعوت به بودن در کنارِهم ميکرد .چنانچه
احداث مونوريل را به عنوان استراتژی برنامهريزان در نظر بگیريم ،بايد گفت که اين مونوريل بدون
توجه به بافت کالبدی و زمینه اجتماعي و فرهنگي طراحي و احداث شده است ،در نتیجه با زمینۀ
خود هماهنگي ندارد و سبب گسست فضايي و پیدايش نامکان شده است .در اين مقاله سعي مي
شود که نخست ،آثار اين استراتژی برنامهريزانه بر فضای عمومي شهر کاويده شود؛ دوم ،تاکتیک
های مقاومتي استفادهکنندگان از اين فضا مورد بازخواني قرار گیرد.

پرسشهایپژوهش
 -1احداث مونوريل چه تأثیری بر فضای عمومي و تکهپارگي شهر دارد؟
 -2نقش مونوريل در ايجاد نامکان در شهر کرمانشاه چه بوده است؟
 -3واکنش مردم در مواجهه با احداث مونوريل چه بوده است؟

روش شناسی
روش پژوهش مردمنگاری است .جامعۀ مورد مطالعۀ اين پژوهش خیابان مرکزی کرمانشاه است
که از سه بخش در امتداد هم يعني بلوار تاقبستان ،بلوار شهید بهشتي و خیابان مدرس تشکیل
شده است .فنون گردآوری داده عبارتند از :مشاهده و مصاحبه .محل کار پژوهشگر در کريدور
اصلي شهر (به ويژه بلوار شهید بهشتي) است و از ابتدای احداث سازه مونوريل شاهد تغییرات
بوده و آن را در نسبت با بافت شهر مورد مداقه قرار داده است .مصاحبه ديگر ابزار گردآوری داده
است .پس از  20مصاحبه دادهها تکرار شده و پژوهش به اشباع نظری رسید .گروههای انتخابي
برای مصاحبه و علت انتخابشان بدين شرح هستند -1 :پنج نفر عضو هیات علمي برای احصاء
مباحث حملونقل و بافت اجتماعي و فرهنگي  -2چهار نفر راننده تاکسي و اتوبوس به عنوان
کساني که هر روز در اين محور تردد دارند  -3پنج نفر ساکنین در کريدور برای فهم ديدگاهشان
دربارۀ فضای عمومي  -4هفت نفر مغازهدار ،شاغل و دانشجو برای فهم ديدگاهشان دربارۀ کارکرد
و نوع فعالیتها و  -5يک نفر مدير برای فهم طرح توجیهي.
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شیوه تحلیل دادهها
در مردمنگاری شیوۀ تحلیل دادهها شکل و يا مرحله واحدی ندارد و فرآيندی است که از بیان
مسئله تا گزارشنويسي اتفاق ميافتد (فترمن 2010؛ همرسلي و اتکینسون 2007؛ مارچسیون
1392؛ بوگدان و تايلور  .)1988تحلیل اين پژوهش به پیروی از مراحل سه گانه (تحلیل ،تفسیر
و گزارشنويسي) بريور ( )109 :2005انجام گرفته است:
الف) مرحله اول (تحلیل) که خود دارای  6بخش است-1 .مديريت دادهها :انبوهي از دادهها
گردآوری و در بخشهای ريز و قابل مديريت سازماندهي شد-2 .کدگذاری :به هر کدام از اين
بخشها کدهايي اختصاص داده شد-3 .تحلیل محتوی :کدها به بخشهای مختلف و کدهای
ريزتر تبديل شد و در مواردی کدگذاری مجدد صورت گرفت-4 .توصیف کیفي :ويژگيهای کدها
و بخشهای جزييتر آنها با دقت توصیف شدند-5 .استخراج الگوها :روابط میان کدها ،زيرکدها در
میان موقعیتها ،فضا و تعامالت مقايسه و تقابل داده شدند و در نهايت الگوهايي بدست آمد-6 .
طبقهبندی :دادهها به چهار دسته کلي تکهپارگي ،کريدور اصلي شهر ،مونوريل به مثابه استراتژیِ
از باال و سکنيگزينيِ جمعي تقسیم شدند.
ب) مرحله دوم (تفسیر دادهها) :تمام يافتهها در ارتباط با هم قرار گرفتند تا تأثیر مونوريل بر
حیات شهری کرمانشاه توضیح داده شود.
ج) مرحله سوم (گزارشنويسي) :زمینه اجتماعي و فرهنگي ،محل احداث مونوريل ،تأثیر
مونوريل بر حیات شهری و واکنش مردم در قبال در مواجهه با اين اقدام مداخلهای مد نظر قرار
گرفتند.

یافتههای پژوهش
برای دستیابي به درک مناسبي از تأثیر مونوريل بر بافت اجتماعي و فرهنگي کرمانشاه ضروری
است که قبل از هر چیز توصیفي از بافت اجتماعي و فرهنگي شهر و محل احداث مونوريل ،که
کريدور اصلي شهر است ،داشته باشیم.
مسئلۀ تکهپارگی در کرمانشاه
شهر کرمانشاه تا سال  1350به لحاظ پهنۀ جغرافیای همگن بود و غیر از برخي باغات درون آن
يکپارچه بنظر ميرسید (بنگريد به کالرک و کالرک .)1395 ،با مهاجرت روستا به شهر دهۀ 40
تا  70هجری شمسي و رشد بيرويۀ جمعیت« ،شهر دشت قرهسو را در برگرفت و به کوههای
تاقبستان در شمال متصل شد» (قليپور .)168 :1391 ،از سمت غرب و شرق نیز تا دوردستها
گسترش يافت .رشد اخیر پراکنده و منقطع بود و پیوستگي شهری را از بین برد .شهر بدونبرنامه
و به هر مکاني که دست پیدا کرد ،پیشروی نمود .موانع زيادی امکان رشد پیوسته شهر را
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غیرممکن کردند که قابل دستهبندی به دو بخش هستند :طبیعي و مصنوعي .نخست ،رودخانه
قرهسو شهر را به دو بخش شمالي و جنوبي تقسیم کرد .اين رودخانه در فصل بارانزا حجم آب
بیشتری دارد .بنابراين کرانۀ آن بسیار زياد و سبب شده است که محلههای مسکوني شمال و
جنوب برای درامانماندن از سیل تا حدود دو کیلومتر از هم فاصله بگیرند .تپه ماهور ارتباط
صادقیه و چمنزينالعابدين با بدنۀ قديم شهر را از بین برد .دوم ،زمینهای خالي به همراه
شکارگاه خسروپرويز ارتباط دو محلۀ کارمندان و مسکن ،شرکت ملي نفت ايران ارتباط محلۀ
چغامیرزا با ديگر بخشهای شهر را قطع کرده است .تأسیسات ارتش ارتباط حافظیه و باغ ني،
تأسیسات فنيِ ديزلآباد ارتباط الهیه و دولتآباد ،قبرستان باغ فردوس به همراه تأسیسات نظامي
ارتباط جعفرآباد با بدنه شهر را قطع کرد .بنابراين تکهپارگي شهر به گونهای است که ميتوان آن
را «از هم پاشیدگي شهر به جزيرههای تکافتاده» نامید.
اين عدم پیوستگي کالبدی در همگامي با تمايزات فرهنگي ،تکهپارگي شهر را مضاعف کرده
است .به بیان ديگر افراد ،نه تنها در سازههای عیني و کالبد ،بلکه در فضای ذهني نیز از هم جدا
هستند« .در اين محلههایِ جدا از هم ،قوم و يا قبیله خاصي زندگي ميکند .برای مثال در محله
چمنزينالعابدين اغلب کوليها ،در صادقیه تويسرکانيها ،در جعفرآباد لکها ،در دولتآباد
جافها و قلخانيها ،در حافظیه لکها ،در شاطرآباد کلیاييها و دينوریها و  ...زندگي ميکنند
(قليپور .)25 :1396 ،تکهپارگي با تمايزات فرهنگي ،کرمانشاه را به شهری چندفرهنگي تبديل
کرده است .تمايزات قبیلهای در شهر کرمانشاه شکل فضايي پیدا کرده است .هر گروه فرهنگي از
سمت خويش به اين شهر مهاجرت کرده و در آنجا ساکن شده است .بهطورکلي ،در شرق شهر
لکها و در غرب آن کردها حضور دارند؛ اين تمايز خیلي دقیق نیست ،اما قرارگیری محالت
عمدتاً کردنشین (دولتآباد ،درهدراز ،الهیه ،شهرک ژاندارمری ،دادگستری ،زورآباد ،وکیلآقا و )...
در غرب و محالت لکنشین (جعفرآباد ،کیانشهر ،مالحسني ،حافظیه و  )...در شرق شهر اين تصوّر
را قوام بخشیده است.
هم موانع طبیعي و مصنوعي و هم تمايزات ذهني يا دستهبندیهای فرهنگي ،تماس
اجتماعي و احساس يکي بودن را با مشکل مواجه کردهاند .افراد بیشتر به هم محلهایها و شبکۀ
خانواده و خويشاوندی اعتماد دارند و تعامل برقرار ميکنند تا با شهروندان .دادههای حاصل از
جدول شماره  1تايیدکنندۀ اين مدعا هستند .میزان تعامالت (چه درونگروهي و چه برون
گروهي) در شهر کرمانشاه کمتر از کل استان است .شدت تعامل در شبکههای درونگروهي به
مراتب باالتر از شبکههای برونگروهي است .به بیان ديگر سرمايۀ اجتماعي درونگروهي از
سرمايۀ اجتماعي برونگروهي باالتر است.
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جدول  :1وضعیت شبکههای اجتماعي درون گروهي و برون گروهي در کرمانشاه (دامنه نمره )1-5
شبکه برونگروهی
شبکه درونگروهی
فاميل درجه يك

فاميل درجه دو

(پدر و مادر و خواهر

(عمو ،عمه ،دايی،

دوستان

همسايگان و

و برادر و پدر بزرگ

خاله و

وآشنايان

هم محلهایها

و)....

فرزندانشان)

همکاران

همشهریها

استان کرمانشاه

4/36

3/07

2/89

2/36

2/24

2/03

شهر کرمانشاه

4/31

2/96

2/76

2/27

2/07

1/01

منبع :آمايش سرزمین ،مجلد سرمايۀ اجتماعي ()1394

سرمايۀ اجتماعي درونگروهي ناظر بر درون گروههاست و اعتمادی را تولید ميکند که خاص
گرايانه و محدود به خانوادۀ شخص يا طايفه است ،خودخواهيهایِ خاص ظهور مييابد و
هويتهای قبیلهای آنها را قوام ميبخشد .سرمايۀ اجتماعي برونگروهي هويتهای فراگیرتر و
اعتماد گستردهتری را ايجاد ميکند که ميتواند در میان افراد ناآشنا عمومیت يابد .با اين که هر
دو سرمايه پیامدهای مثبتي دارند ،اما سرمايۀ برونگروهي برای کرمانشاه نقش مؤثری در
پراکندگي و جدايي دارد ،زيرا سرمايۀ اجتماعي برونگروهي ،اغلب دغدغهای مدني دارد ،شکاف
میان گروههای مختلف را کم ميکند و نسبت به عضويتهای جديد باز عمل ميکند و بنابراين،
برای سازماندهي و همبستگيِ جديد عنصری حیاتي محسوب ميشود .بدين ترتیب ،کرمانشاه
شهری تکهپاره و چندفرهنگي است و نیازمند فضاهای عمومي برای پیوند محلههای جدای از هم
افتاده است .فضاهايي که امکان ديدار و تحمل و مدارای اجتماعي را ارتقاء ببخشند.
کریدور اصلی شهر به مثابه فضای عمومی
آنگونه که در تصوير  2مشخص است ،کريدور اصلي شهر از وسط شهر از شمال تاقبستان تا
جنوب میدان فردوسي کشیده شده است و شامل سه خیابان پشتسرهم است .از میدان
تاقبستان تا لبآب «بلوار تاقبستان» ،از لبآب تا میدان آزادی «بلوار شهید بهشتي» و از میدان
آزادی تا میدان فردوسي «خیابان مدرس» نام دارد .اين سه خیابان متصلبههم ،ستون فقرات
شهر و مهمترين محور ارتباطي هستند ،و عالوه بر تسهیل عبورومرور ،به مثابۀ فضايي عمومي،
شرق و غرب شهر را به هم متصل ميکنند .اين محور به فراخور جايگاهش در شهر و ويژگيهای
کالبدیاش عملکرد يک فضای عمومي را دارد (همچون فراهم کردن فضايي برای استراحت،
معاشرت ،خريد و مشارکت در رويدادهای عموم) .هريک از سه خیابان ياد شده نیز دارای شرايط
منحصر بفرد و در نتیجه کارکرد متمايزی هستند که در ادامه به آنها پرداخته ميشود.
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تصوير  : 2کريدور اصلي شهر (بلوار تاقبستان ،بلوار شهید بهشتي و خیابان مدرس) و شاهراههای اصلي

خیابان مدرس :اين خیابان در سال  1316درون بافت قديمي احداث شده و در کنار آن آثار
معماری دو سدۀ اخیر وجود دارد .اطراف خیابان مدرس ،محلههای مسکوني و ابنیه دورۀ
کريمخان زند و پس از آن وجود دارد .ساختار شبکه معابر و معماری داخلي چهار محلۀ فیضآباد،
چناني ،برزهدماغ و عالفخانه همچنان به سبک عهد قاجار هستند .بازار قديمي با قدمتي دويست
ساله هنوز به حیات خود ادامه ميدهد ،هرچند در بخش شرقي دچار زوال شده است .مسجد
عمادالدوله ،بانک شاهي ،تکیه معاونالملک ،مسجد شازده ،مسجد نٌواب ،تکیه بیگلربیگي،
کنسولگری بريتانیا و ابنیههایِ ارزشمند ديگری در آن قرار دارند .در اين خیابان اختالط کاربری
وجود دارد .کاربری تجاری ،فرهنگي ،اجتماعي ،هنری به طور همزمان وجود دارد .ترکیب خانه و
مغازه در طول آن مشاهده ميشود .فعالیتهای مختلفي مانند پرسهزني ،خريد ،تعامالت
اجتماعي ،مصرف فرهنگي در آن وجود دارد .پیوستگي فضايي در جداره خیابانها همراه
کاربریهای مختلف آنرا به «فضای عمومي سرزنده» تبديل کرده است .اين فضای عمومي برای
شهر کرمانشاه حیاتي است و امکان ديدار همه شهر را فراهم ميآورد .هر روزه هزاران نفر از آن
ديدن ميکنند و بخشي از اوقات فراغت خود را به پرسهزني و يا خريد ميگذرانند .طول زياد اين
خیابان ،همراه با شیب مناسب و تناسب با افق ،بافتهای تاريخي ،فروشگاههای متعدد ،بازار
سنتي ،سینما ،مکانهای فرهنگي و فضاهای مصرف حس مطبوعي را به فرد القاء ميکند .همه
سکنۀ شهر به فراخور شرايط اقتصادی و فرهنگي خود بخشهايي از آن را برای گذران وقت
خويش انتخاب ميکنند .تنها تهديد کنندۀ فضای عمومي در اينجا طبقهبندی فقیر/غني است .از
میدان آزادی تا چهاراه اجاق فرودستان شهری ،و از میدان شهرداری تا میدان فردوسي اغنیا
حضور دارند .البته اين طبقه بندی بیشتر عیني است تا ذهني.
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بلوار شهید بهشتی :اين بلوار قبل از انقالب اسالمي  1357راه مواصالتي بود ،اما بعد از
انقالب تعريض و با پیادهروهای فراخ به مکاني فرحبخش همراه با درختهای بلند در اطراف و
مرکز آن تبديل شد که از منظر شهریِ مناسبي برخوردار بود .اختالط کاربری در اين خیابان
وجود ندارد .عمدهترين کاربری آن ورزشي و تفريحي است .عمدهترين فعالیت پیادهروی و
تعامالت اجتماعي است .محدوديتهای زيادی در اين خیابان وجود دارد که پويايي و سرزندگي
آن را با مشکل مواجه ساخته است .پیوستگي فضايي در جدارههای آن وجود ندارد .ديوار طوالني
شرکت نفت ،تاسیسات نظامي ،بیمارستانها ،ادرات دولتي و موارد ديگر تنوع کاربریهای مختلف
و به دنبال آن تنوع فعالیتها را از بین بردهاند .علیرغم اين محدوديتها جمعیت قابلتوجهي در
آن وجود داشت و برای شهر تکه پاره و چندفرهنگي کرمانشاه نقش ارزشمندی داشت و «فضای
شبه عمومي» آن امکان تماس اجتماعي شرق و غرب را ممکن ميساخت .انتظار ميرفت مديريت
شهری با خريداری اين محلهایِ جداييساز ،پیوستگي فضايي ايجاد کند و کاربری مناسب
(فضای سبز ،يادمان تاريخي ،فضاهای فرهنگي و هنری) با فضای عمومي را رونق ببخشد.
بنابراين ،کريدور اصلي با فضای عمومي پويا و سرزنده برای شهر چند فرهنگي و تکهپاره
کرمانشاه ،نقش مؤثر و حیاتي دارد .عامل پیوندهدهنده و الفتسازی است که در همبستگي و
متصل کردن شهر به هم نقش دارد .معهذا اين محور به تنهايي از عهدۀ مشکالت شهر چندپاره بر
نمي آيد .ضروری است که با تقويت آن و توجه ويژه به ديگر فضاهای عمومي ،يکپارچگي و حس
مشارکت را در آن تقويت کرد .اين شهر نیازمند روشها و استراتژیهايي برای يکپارچگي است.
بلوار تاقبستان :اين بلوار به طول  2کیلومتر در سال  1341در شمال دشت قرهسو
خاکبرداری و تسطیح شد و دو سوی آن ،از میدان لبآب تا کنار طاقها ،درختکاری و به مرور
زمان احیاء و پررونق شد .اين بلوار به دلیل درختکاری ،مبلمان شهری و شیب ماليمش منظر
شهری مناسبي را برای شهروندان فراهم آورده است .کاربری تجاری آن اندک است و کاربری
فرهنگي در آن وجود ندارد .در ضلع شرقي آن شکارگاه خسروپرويز و در انتهای آن مکان تاريخي
و توريستي تاقبستان قرار دارد که در شرف ثبت جهاني هستند .در وسط آن امکان پیادهروی،
ورزش صبحگاهي ،ديدار ،تفريح ،قرار مالقات وجود دارد .در هر زمان از شبانهروز افرادی از
گروههای سني و قشرهای اجتماعي و فرهنگهایِ مختلف در آن وجود دارند و امنیت برقرار
است .مرز مشخصي برای بودن و يا نبودن در فضا وجود ندارد .بلوار فضای مناسبي برای تحمل،
مدارا و گسترش جامعه مدني است.
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تصوير  :3پويايي و سرزندگي در بلوار تاقبستان

عکس ،محسن خداده ،انجمن عکاسان کرمانشاه ،مهر  .1396مونوريل در سرتاسر ضلع غربي اين بلوار
امتداد يافته است.

منظر شهری
خيابان مدرس

مناسب و تاريخی

جدول  :2ويژگيهای کريدور اصلي شهر
فعاليت
کارکرد
فرهنگی ،هنری ،تاريخی،
تجاری ،اجتماعی

مناسب ،شيب

بلوار تاقبستان

ماليم ،درختان
کهنسال ،مبلمان

بلوار شهيد
بهشتی

مناسب ،پياده روهای
فراخ

خريد ،پرسهزنی ،مصرف
فرهنگی ،تعامالت اجتماعی

تفريحی ،اجتماعی ،تاريخی گزينش و  ،)...پيادهروی،
ورزش
پيادهروی ،ورزش ،تعامالت
تفريحی ،اجتماعی

تمايز فقير و غنی

(ديدار و گزينش و )...
تعامالت اجتماعی (ديدار و

شهری

محدوديت

اجتماعی(ديدار و گزينش و
،)...

عدم امکان خريد و
دسترسی به فضاهای
هنری و فرهنگی
نبود مبلمان شهری،
عدم امکان خريد و
دسترسی به فضاهای
هنری و فرهنگی

منبع :يافتههای میداني نگارنده ،پايیز 1396

تحلیل یافتهها :احداث مونوریل کرمانشاه به مثابۀ استراتژی تضعیف حیات
شهری
کاهش سرزندگی فضای عمومی
مهمترين پیامد منفي مونوريل برای حیات شهر کرمانشاه تبديل «فضای شبهعمومي» بلوار
شهیدبهشتي به «فضای عمومي مرده» است .سازۀ بتوني قطار شهری سبب شد درختان کهنسال
وسط بلوار کَنده شوند و منظر شهری از بین برود .سکنۀ شهر از حضور در چنین جايي احساس
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خوشايندی ندارند.
« عبور کردن از بلوار شهید بهشتي حس خیلي بدی دارد ،قابل توصیف نیست ،اذيت کننده است.
انگار چشمبند را به چشمانت مي بندند .دوست داری زودتر از اين مسیر عبور و به داخل خیابان و
شهر بروی» (حیراني 30 ،ساله ،کارمند).
«حس خوبي نسبت به مونوريل ندارم .سالهاست همینطوری مانده و تکمیل نشده است .مردم
تقاضايي برای احداث چنین پروژهای نداشتند .اما مسئولین خودشان مبادرت به انجام اين کاری
کردند .به نظرم اين وسیلهای مناسبي نیست و آن را برای کرمانشاه ضروری نميبینم .تنها کارکرد
آن بيروحي و کوچاندن آدما از بلوار شهید بهشتي است» (مرادی 55 ،ساله ،عضو هیات علمي).

احساس ناراحتي و از بین رفتن منظر شهری ،غنای حسي و حضورِ صرف اتومبیلها در شهر
از سرزندگي اجتماعي بلوار کاسته است .علیرغم حضور پیادهروهایِ فراخ ،منظر شهری مناسبي
وجود ندارد و صرفاً ديوار و يا تونل به ذهن متبادر ميشود .سازه بتوني فضايي ناخوانا و خالي از
نشانههای شهری را به وجود آورده است .صرفاً پايههای ستوني ،يکدست و کسالتباری مشاهده
ميشود که در برخي نقاط برای تعديل آن و ايجاد زيبايي نسبي ،از مصالح تزيیني ديگری
استفاده شده است (تصوير .)4
تصوير  :4زوال پويايي و سرزندگي بلوار شهید بهشتي

عکس ،روجا احمدی ،انجمن عکاسان کرمانشاه ،مهر 1396

در کرمانشاه نیز برخي از کارشناسان شهرسازی اين پیشنهادی را مطرح کردهاند:
«ستونهای سیماني را ميشود تعديل کرد و به لحاظ زيباييشناسي تغییراتي در آنها داد و
بهینه کرد .حتي ميشود فضای سبز درست کرد و اين پايهها را در فضای سبز گم کرد و پوشاند»
(کلهرنیا 55 ،ساله ،عضو هیات علمي گروه معماری).

از بین رفتن منظری شهری ،همراه با عدم پیوستگي فضايي و فقر کاربریِ خیابان که از پیش
وجود داشت ،سبب شده که حضور افراد در آن بسیار کمرنگ شود و يا از بین برود .زنان ،کودکان
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و صداهای خاموش از اين فضا طرد شدهاند و خیابان به جايي برای حضور بالمنازع اتومبیل تبديل
شده است .امکان ايجاد کاربریهای مختلف در خیابان از بین رفته است و اندک واحدهای تجاری
پیشین نیز با مشکل جذب مشتری مواجه شدهاند.
«قبل از مونوريل ما مشتريان زيادی داشتیم و گذران زندگي ما مشکل چنداني نداشت ،امّا
سالهای اخیر مشتريانمان را از دست داديم و چاره ای جز انتقال به خیابان نوبهار نداريم»
(حسیني 39 ،ساله ،مدير رستوران).

در اين خیابان فعالیت پیادهروی نیز از بین رفت .پیادهروی عالوه بر بحث سالمت ،در تعامالت
اجتماعي نیز نقش مهمي دارد و امکان ديدار را زياد ميکند.
«زماني در اين مسیر افرادِ آشنایِ زيادی را ميديديم و با هم گفتگو و احوالپرسي ميکرديم.
گاهي برای مدت زيادی با آنها بحث ميکرديم و ديدار تازه ميشد .مکان مناسبي برای پیادهروی
بود .با احداث مونوريل امکان ديدن افراد بسیار کمتر شده است .شرايط مثل قبل نیست» (ذاکری،
 70ساله ،ساکن  22بهمن)

تفکیک بیشتر شهر
تا قبل از احداث مونوريل ،شانس ارتباط و تعامل و همبستگي میان بخش شرقي و غربي ،و
افزايش سرمايۀ اجتماعي در بلوار شهید بهشتي بسیار باال بود .اين امر امکان ديدار در شهر را
تقويت ميکرد و میزان ارتباطات اجتماعي را باال ميبرد .امّا امروزه گويي که ديواری بر محور
مرکزی شهر بنا نهاده شده و شانس ارتباط و تماس اجتماعي میان دو گروه قومي بزرگ را به
حداقل ممکن رسانده است.
«ستونهای بتوني مانند ديواری هستند که وسط شهر کشیده و باعث جدايي در شهر شدهاند»
(عبادی 39 ،ساله ،عضو هیات علمي گروه معماری)

بسیاری از شهروندان مونوريل را به ديوار تشبیه کردهاند .ديواری که از وسط شهر ميگذرد و
شرق و غرب آن را از هم جدا کرده است .اين دو بخش خود به لحاظ اجتماعي و فرهنگي جدا از
هم و در نتیجه نیازمند استراتژیهايي برای تماس اجتماعي بیشتر هستند ،نه آن که از طريق
کشیدن ديواری طوالني اين جدايي عمیقتر شود .بنابراين ميتوان گفت که مونوريل پروژهای
برای جدايي اجتماعي بیشتر است.
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تصوير  :5ستونهای مونوريل به مثابۀ ديوار در بلوار شهید بهشتي

منبع :سايت قطار شهری کرمانشاه ،مهر 1396

عالوه بر تمايز قومي در شرق و غرب کريدور ،در طرفین بلوار شهید بهشتي تمايز اقتصادی
قابلتوجهي نیز قابل بازشناسي است .در شرق اين محدودۀ فرودستان شهری (محالت چقاگالن،
حافظیه ،شاطرآباد ،کیانشهر ،باغ ني و  )...و در غرب آن اغنیا (محالت مرفه نشین  22بهمن و
الهیه) قرار دارند .سازه مونوريل به اين تمايز اقتصادی قوام و دوام بیشتری بخشیده و وضعیت را
همچون محالت محصور کرده است.
پیدایش نامکان (جدال با تاریخ و هویت)
يکي از ويژگيهای نامکان زوال روابط اجتماعي است که پیشتر ذيل دو مبحث فضای عمومي و
تفکیک شهر مورد بررسي قرار گرفت .ويژگي مهم ديگر نامکان ،زوال تاريخ است .کرمانشاه
شهری قديمي است که به ويژه در دورههای زنديه و قاجاريه به گرۀ تجاری ايران در غرب کشور
تبديل شد (بنگريد به رابینو  1393؛ اوتر  1363؛ اولیويه 1371؛ باکینگهام  )1829و آثار
تاريخي متعددی از اين دوران در شهر امروزی باقي است (بنگريد به برومند سرخابي.)1388 ،
مديريت شهری و سکنه شهر تالشي در جهت نگهداشت اين تاريخ ندارند (بنگريد به امیری،
 )1396و سالهاست به طرق مختلف به تخريب آن ميپردازند .آنها تحت لوای عناويني مانند
توسعه ،تعريض و آيندهنگری ،مصّرانه فضاهای تاريخي را تخريب ميکنند .چنانکه محله
فیضآباد تخريب شد و محله عالفخانه و مساجد کهن آن در شرف محو شدن هستند (تصوير .)6
شهروندان نیز به نوبۀ خود بر اين باورند که سنت ارزش نگهداری ندارد و بهتر آن است که امر نو
جايگزين آن شود؛ در نتیجه ساختمانها و عمارتهايي با معماری خاص را تخريب ميکنند ،و
بجای آنها آپارتمانهای غول پیکر ميسازند.
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به همین ترتیب ،سازۀ مونوريل نیز از درون بافتهای تاريخيِ بلوار تاقبستان عبور ميکند .اين
سازه از تاقبستان تا لبآب از کنار اثر باستاني شکارگاه خسروپرويز عبور ميکند ،از مجاورت
مجموعۀ باستاني تاقبستان ميگذرد و تا پارک شرقي پیش ميرود.
«ستونهای بتوني بزرگ و غول پیکر و لرزشهای احتماليِ بعدی شانس ثبت جهاني اين آثار را
کم مي کند .اين در حالي است که حجم جابجايي مسافر اين منطقه اندک است و بعید به نظر
ميرسد که به يک گره ترافیکي تبديل شود» (خديوی 60 ،ساله ،کارشناس میراث فرهنگي).

از آنجا که در انتهای تاقبستان به دلیل رشتهکوههای شمالي ،امکان رشد شهر وجود ندارد ،به
نظر ميرسد احداث خط تراموا نه تنها حملونقل مسافر را ممکن ميساخت ،بلکه بر زيبای منظر
نیز تأثیر داشت.
«مونوريل با هیچکدام از بخشهای اين شهر به ويژه تاريخ و گذشته آن هماهنگي ندارد.
وسیلهای پر هزينه با شکلي ترسناک است .فقط سرعت حملونقل را باال ميبرد .اما شهر را
بيروح کرده است و هزينه زيادی دارد» (عظیمي 63 ،ساله ،سرهنگ بازنشسته).

ويژگي سوم نامکان هويتزدايي است .سازۀ مونوريل بتوني است« .بتون با نابودیِ حافظه
پیوندی محکم دارد .بتون همه جا را شبیه هم ميکند .بتون مردم را از گذشتهشان ،از طبیعت و
از يکديگر جدا ميکند .بتون نشانۀ –اگر نه علت -بیگانگي است» (کرينسون .)114 :1396 ،بتون
محیطي فاقدمعنا ،سترون و بيروح را عرضه ميکند .تصوير  ،7بیانگر يکنواختي ،بيروحي و
کسالتبار بودن سازه بتوني مونوريل کرمانشاه است .امکان شکلگیری پديدههای اجتماعي و بنای
تاريخ برای زمانهای بعدی را مشکل ميسازد« .بتون تاريخي ندارد و همواره تازه و نو است»
(کرينسون .)123 :1396 ،تازگي دائمي و عامبودن آن در هر اقلیمي ويژگي بارز آن است.
مونوريل نمي تواند در هماهنگي با هويت تاريخي شهر قرار گیرد و فرآيندی همافزايانه را پشت
سرگذارد .سازهای هويتزدا و عام است که از خاصگرايي و زمینهمندی گريزان است و پتانسیلي
برای برساخت هويت ندارد .برخالف بسیاری از مصالح که وابسته به اقلیم و دارای ارزشهای
زيباييشناختي هستند ،بتون ويژگي زمینهگرايانه ندارد و نميتواند به نگهداشتن حافظه شهر
کمک کند.
«با حضور در بافت قديمي خود را در دوران گذشته به ويژه حکومت قاجارها و پهلوی احساس
ميکنیم ،امّا با ديدن سازه بتوني هیچ چیزی به ذهن متبادر نخواهد شد .هیچ چیز» (معبدی،
 45ساله ،عضو هیات علمي گروه معماری)
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تصوير  :7سازۀ بتوني مونوريل کرمانشاه

عکس ،امیر ريزهوندی ،انجمن عکاسان کرمانشاه ،مهر 1396

سکنیگزینی جمعی به مثابه تاکتیک شهروندان در قبال کنترل فضا
چنین به نظر ميرسد با نابودی فضای عمومي در محور اصلي شهر ،مديريت شهری با اقدام
مداخله ای نامناسب (احداث مونوريل) حیات شهری را فقیرتر ساخته و شهروندان نیز در حالتي
انفعالگونه شهر را به فنساالران و تکنسینها واگذار کردهاند .امّا نکته اينجاست که امر اجتماعي
و فرهنگي سیال و پويا است و مقهور هیچ پوستۀ سختي نخواهد شد .شهروندان در برابر تهي
شدن محور اصلي شهر از زيستپذيری و معنا ،ساختارهای جمعي سکونتکردن را بنا نهادهاند و
فعاالنه درگیر خلق فضا به شیوهای مديريتنشده و چندوجهي هستند .همچنین در مواردی آنها
خشمگینانه از مشارکت در سرنوشت جمعي خويش در شهر سرباز ميزنند و علیه تمام اهداف آن
جبهه مي گیرند تا نشان دهند منطق شهر پويايي و تغییر است و راهي غیر از ديالکتیک
ساختار/عاملیت ،درون/برون ،حاشیه/متن برای فهم آن نیست .واکنش آنها در برابر احداث
مونوريل ،سکونت جمعي است که مصداقهای آن تبديل کردن بزرگراه به پارک ،تشکیل بازارچۀ
خودحمايتگر با کسبوکارهای غیررسمي است.
تبدیل بزرگراه به پارک خطی :در شرق و غرب کرمانشاه دو بزرگراه تحتعنوان کمربندی
شرقي و غربي وجود دارند (بنگريد به تصوير  )2که به موازات کريدور اصلي از شمال تا جنوب
کشیده شدهاند و بخشي از راه کربال هستند .در فضای مابین کريدور اصلي و دو بزرگراه بافتهای
مسکوني فشردهای قرار دارند که در خود فضای اندکي برای تعامل و ديدار دارند .اين مسئله،
همراه با از بین رفتن فضای عمومي بلوار شهید بهشتي ،شهروندان را وادار به استفاده از کنار اين
دو بزرگراه کرد .بسیاری از آنها در روزهای تعطیلِ فصل بهار و تابستان ،با خنکشدن هوا ،در کنار
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اين دو بزرگراه همراه خانواده مستقر ميشوند و تا پاسي از شب به تفريح و گفتگوی خانودگي
ميپردازند.
«قبالً ]ده سال پیش[ جايي برای تمدد اعصاب و دورهمي نداشتیم .پارک تاقبستان خیلي دور
بود .کمکم مردم به ويژه محله الهیه و  22بهمن از درختان و فضای اطراف کمربندی به عنوان
پارک استفاده کردند و اين به يک رسم و عادت تبديل شد .االن خوشبختانه جای خوبي است و
به راحتي ميتوان از آن استفاده کرد .چندسالي است شهرداری به فضای سبز و مبلمان آن
توجه دارد .ظاهراً شهرداری هم از ابتکار عمل مردم استقبال کرده است» (تاروردی 40 ،ساله،
ساکن الهیه).

به مرور زمان ،مديريت شهری اطراف اين دو بزرگراه را مبلمان کرد و تالش کرد که به فضای
سبز آن رسیدگي کند .افرادی که محل سکونتشان در کنار اتوبان است ،از اين فضا بیشتر استفاده
ميکنند .قابل ذکر است که تنوع کاربری در اين محدودهها اندک است و فعالیتها محدود به دور
همنشیني خانوادگي ،تفريح و سرگرمي و پیادهروی است؛ ضمن آنکه مسائلي چون آلودگي
صوتي يا خطر تصادف به ويژه برای کودکان از تبعات اين شیوۀ استفاده از فضا محسوب ميشود.
شکلگیری بازارچه دولتآباد :دولت آباد يکي از سکونتگاههای غیررسمي کرمانشاه است
که در اواخر دهه  40شکل گرفت و بیشتر ساکنان آن جاف هستند .اين شهرک به واسطۀ بزرگراه
و مجموعه مشاغل مزاحم از بدنه اصلي شهر جدا شده است و تا کنون تالشي برای پیوند اين
محله به بدنه اصلي شهر نشده است .بازارچه دولتآباد در کمتر از  10سال گذشته پا گرفت .با
توجه به تصوير  2که موقعیت آن را در غرب شهر نشان ميدهد ،اين محله دارای دو بلوار اصلي
و کامالً مشابه طالقاني و انقالب است که در مکاني به نام آخر چهل متری به هم ميرسند؛ بلوار
انقالب رونق چنداني ندارد ،امّا بلوار طالقاني پوياست و به سبب وجود بازارچه محل عبور و مرور و
پرسهزني خريداران است .بیشتر مغازههای اين بازارچه پارچهفروشي هستند ،اما مغازههای
معدودی مثل فرشفروشي ،نانوايي ،سوپری ،پوشاک ،طالفروشي ،قنادی ،خیاطي ،و ...نیز در آن
وجود دارند .ميتوان گفت که در اين بلوار مرز خاصي بین زندگي و بازار وجود ندارد؛ چرا که
فروشندگان عمدتاً صاحبان اين مغازهها هستند و زندگي آنها با اين بازارچه عجین شده است.
عرصه عمومي و حیات شهری که در بلوار شهید بهشتي از مردم گرفته شده ،در اين مکان به
صورت خودجوش بازگشته است .حتي سکنۀ شهر از محالت ديگر به اين بازارچه رفتوآمد
ميکنند .در اينجا مرز میان فروشندگان/دستفروشان و پرسهزن/خريدار کمرنگ شده است.
سرزندگي اين بازارچه سبب شده که بسیاری از کاربریهای مسکوني به تجاری تبديل شوند .به
ويژه در سالهای اخیر شاهد رشد مغازههای مختلفي ،که غالباً وابسته به بازارچه هستند ،در
کوچههای نزديکتر هستیم .البته اين رويه گاهي اعتراضهايي را نیز از جانب اهالي در پي دارد.
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«کوچۀ ما واقعاً جای زندگي نیست ،بهراحتي نميتوان از خانه بیرون آمد .تمام کوچه مغازه
است» (پروين 26 ،ساله ،دانشجویِ ساکن دولتآباد).

اهالي دولتآباد علیرغم دورافتادگي از شهر بازارچهای را برای خود بنا نهادند و بخشي از
احتیاجات زندگي شهری خود را در آن برآورده ميکنند .ميتوان گفت که اين حرکت نوعي
سکنيگزيني جمعي است که در واکنش به تکهپارگي و زوال فضای عمومي در کريدور اصلي شهر
روی داده است .معهذا ،اين بازارچه محدوديتهای خاص خود را دارد ،من جمله اينکه
محلي گرايي در آن برجسته است .زبان ،لباس ،ريتم و سبک زندگي اهالي با ديگر مناطق شهر
متفاوت است و نميتواند بازارچهای برای همه اهالي شهر باشد .به بیان ديگر نگرش چندفرهنگي
در آن وجود ندارد و همچنان مرزهای قومي و زباني در آن هويداست.

نتیجهگیری
کرمانشاه شهری چندپاره است؛ محور اصلي آن پیونده دهندۀ شرق و غرب شهر است و ،با
دربرداشتن کارکردهای تفريحي و تجاری ،خود يک فضای عمومي است .با وجود آنکه مترو ،به
دلیل عبور از زيرِ زمین ،مي توانست ماهیت اين فضا را دستخوش تغییر نکند ،در دستور کار قرار
نگرفت و مونوريل جايگزين آن شد؛ سامانهای که به دلیل داشتن سازه بتوني ،همچون يک ديوار
صلب ،سبب فقر حیات شهری شد .در واقع طراحانِ اين سامانه ،به بافت چندپاره و چندفرهنگي
کرمانشاه توجه نکردند و به همین سبب با احداث آن از هم گسیختگي و تفکیک شهر بیشتر شد.
نکتۀ ديگری که در اين مقاله به آن پرداخته شد ،موضوع فضای عمومي و رابطۀ آن با محیط
چندفرهنگي شهر کرمانشاه است .کرمانشاه از کمبود فضای عمومي رنج ميبَرد و بدان نیاز جدی
دارد .محل احداث مونوريل حیاتيترين فضای عمومي شهر بود که با احداث سازهها به نامکان و يا
فضای عمومي مرده تبديل شد و زيستپذيری شهر را کمتر کرد .اين زوال فضای عمومي همگام
با زوال تاريخ شهر نیز بود .از سويي مديريت شهری و شهروندان توجهي به بافت تاريخي ندارند و
در نگهداشت آن تالشي نميکنند؛ از سوی ديگر در اين شهر چند فرهنگي ،هر قومیتي صرفاً به
تاريخ خود ميانديشد و تاريخ شهر کرمانشاه را از آن خود نميدانند .در اين میان مونوريل نیز
روند اين زوال را سرعت بخشیده است .احداث مونوريل هم ثبت جهاني شکارگاه خسروپروز به
تعويق انداخته و هم (به دلیل سازه بتوني يکنواخت) اجازه شکلگیری هويت تاريخي برای
سالهای آينده را با دشواری مواجه کرده است.
با وجود اين ،شهر موجودی زنده است ،نه شيء يا ابژهای که بتوان آنرا تحت انقیاد قرار داد.
پويايي و خالقیتهای زيادی در درون آن وجود دارد .در برابر احداث مونوريل در بافتِ شهریِ
کرمانشاه ،شهروندان راه های مختلفي برای جبران در پیش گرفتند تا بتواند همچنان شهر را برای
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خويش قابلسکونت کنند .تبديل دو بزرگراه به پارک خطي و شکلگیری بازارچه خودانگیخته
دولتآباد دو فرآيند سکنيگزيني جمعي شهروندان محسوب ميشوند .اين دو ،تالش سکنه برای
رفع فقر فضای عمومي و زيستپذير کردن شهر است .البته اين فرآيندها ،آسیبهايي به همراه
خويش دارند که در مواردی مانند تصادف کودکان جبرانناپذيرند.
در مجموع مونوريل کرمانشاه به دو دلیل سازۀ مناسبي برای عبور از کريدور اصلي شهر
نیست .نخست ،مشکل ترافیک در وضعیت حادی قرار ندارد و با مداخالت کمهزينه ديگری مانند
جابجا کردن پارکینگ شهرداری (محل تجمع پزشکان ،داروخانهها و آزمايشگاهها) به محل
ديگری قابل حل است؛ دوم ،شهر کرمانشاه در دشتي هموار قرار دارد و بدين سبب احداث مترو
در بلوار شهید بهشتي و تراموا در بلوار تاقبستان گزينۀ مناسبي به نظر ميرسد ،ضمن آنکه
مشکلي برای منظر شهری و حیات شهری به وجود نميآورد.
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