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چکیده

دهي فضايي در شهر  سازمان اجتماعي بر كه تأثير شرايط اقتصادی كند يماين مقاله تالش 

بر نظريات شهری هانری لفور   كرمانشاه را مورد مطالعه قرار دهد. رويکرد نظری مقاله مبتني

اند. نتايج پژوهش  ی مشاهده و بررسي اسناد گردآوری شدهها کيتکنازطريق  ها دادهاست. 

شهرـ روستا  ی عمراني سبب گسيختگي فضايي در روابط ديرينۀها برنامهكه  دهد يمنشان 

دنبال آن تغييرات  جايي جمعيت از روستا به شهر و به اند، موضوعي كه سبب جابه شده

بر طراحي شهری  گانۀ فضايي لفور، بازنمايي فضا مبتني فضايي شگرفي شد. براساس سه

های رفاهي به طرزی نابرابر در  هاوسمان بود. در اين بُعد، منابع و امکانات و برنامه« زيباشهر»

كه فضای شهری به دو بخش مطلوب )جنوب( و نامطلوب  نحوی طح شهر توزيع شدند؛ بهس

لحاظ فضای  گزيني اقتصادی شکل گرفت. به دنبال آن، جدايي )شمال( تفکيک شد و به

به دو بخش سنتي/مدرن و فقير/غني  ها نشانهها و  بازنمايي نيز شهر ازطريق نمادها و استعاره

هايي  فضايي افراد در درون اين فضاهای دوگانه ازطريق مکان تفکيک شد و درنهايت، عمل

خانه بازتوليد فضای اجتماعي حاكم بر شهر را ممکن  و رستوران/قهوه  /بازارابانيخنظير 

 ساخت.
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مقدمهوبیانمسئله
قرن حاضر، ايران تحوالت اجتماعي و سياسي متعددی، نظير انقالب مشروطه، اصالحات در 

( و جنگ تحميلي را 13۵۷ای، انقالب اسالمي ) ی توسعهها برنامهمرداد،  2۸رضاخاني، كودتای 

كم رو به نابودی گراييد و شيوۀ توليد  داری كم تجربه كرده است. شيوۀ توليد ماقبل سرمايه

د اقتصادی نفت جای آن را گرفت. هريک از موارد مذكور تأثير خاص خود را بر بر مازا مبتني

وجود  دهي فضايي شهرها به و تغييرات عميقي را بر سازمان  گذاشتهفضای شهری به جای 

. ورود عناصر غربي، نظير خيابان، ميدان، سينما، بلوار و...، تفکيک شهری، نظير اند آورده

رفتن  نشين، نابودی برخي محالت مركزی، ازبين نشين/محالت اعيان سنتي/مدرن، محالت بيغوله

نداشتن به حق مشاركت و حق مالکيت، برخي پيامدهای ناشي از  فضاهای عمومي، دسترسي

 تغييرات مذكور در درون شهرها هستند. 

ی عظيم جمعيتي از روستا به شهر رخ داد؛ ها ييجا همچنين در نتيجۀ اين تغييرات جابه

 13۸۶درصد بود و اين ميزان در سال ۴/31درحدود  133۵كه ميزان شهرنشيني در سال  نحوی به

ی فضايي عميقي را در ميان شهر و روستا ها يختگيگسجايي يادشده  درصد رسيد. جابه۴/۶۸به 

وجود آورد، امری  ی بزرگ با شهرهای ايالتي بهشهرهاو شهرهای بزرگ و كوچک و نيز برخي 

دنبال داشت. با اينکه مطالعات  نشيني و فقر و نابرابری را به ری، نظير حاشيهبا كه پيامدهای زيان

؛ آزاد 13۸۴؛ فوران 13۷۸؛ آبراهاميان 13۸2ای در زمينۀ تغييرات اجتماعي )كچويان  گسترده

( انجام گرفته است، 13۷۷؛ بيات 13۷۴ی اجتماعي شهری )اطهاری ها بيآس( و 13۸0ارمکي 

اب نقش برخي حوادث معاصر تاريخ ايران و نقش آن در فضای طور مشخص پژوهشي درب به

گيری توليد اجتماعي فضای شهری نامعلوم  شهری، موجود نيست. همچنين فرايندهای شکل

های تأثيرگذار بر زندگي انسان است. كيفيت  يکي از عرصه فضااست. اين درحالي است كه 

كنيم، بستگي دارد.  ايي كه در آن زيست ميزندگي و ميزان دسترسي ما به منابع و امکانات به فض

در سرنوشت  1بخشد و ای است كه حتي ريتم بدني ما را تعيّن مي گونه تأثير فضا در زندگي ما به

 ها و مواردی از اين قبيل تأثير دارد.  افراد، آيندۀ شغلي آن

                                                           
 .Lefebvre 2004ره، نک: . برای تأثير فضا بر ريتم و آهنگ زندگي روزم 1
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در گيری فضايي شهر كرمانشاه  همين دليل، مقالۀ حاضر سعي دارد ضمن بررسي شکل به

مطالعه كند؛  اه سال ، فضای اجتماعي آن را نيز در فاصلۀ اين 13۴۵تا133۵ی اه سال فاصلۀ 

 گويي به سؤال زير پيش خواهد رفت: بنابراين بحث ما درجهت پاسخ

 دهي فضايي شهر كرمانشاه دارد؟ اجتماعي چه تأثيری بر سازمان ـ سازمان اقتصادی

چارچوبنظري
شهری و های نظری لفور دربارۀ شهر و فضای شهری، نظير  ر ديدگاهب رويکرد نظری مقاله مبتني

 توليد فضا( و ]199۶[19۶۸حق بر شهر )(، ]2003[19۷0انقالب شهری )(، 19۷0) روستايي

ی قديم تا چند دهۀ اخير، شهر و روستا دو واحد مستقل بودند ها زمان( است. از ]1991[19۷۴)

بر  دوجانبه با هم داشتند. رابطۀ ميان آن دو مبتنيآميز، ارتباطي  كه ضمن همزيستي مسالمت

ی مصرفي ها ارزشی باستاني يا حتي قرون وسطا، هنوز مصرف و ها دورهدادوستد بود. در 

ی آن نتوانسته بودند موانع را از سر ها ارزشبندی شهروندان بود. مبادله و  مشخصۀ اصلي زمان

 نند. راه بردارند و شهر را به مکاني توليدی تبديل ك

اكنون همچون گذشته برای فهم شهر، تقابل شهر ـ روستا كافي نيست. هم شهر و هم 

و همزيستي   گرفتهشدن و قواعد سخت و سفت انباشت سرمايه قرار  تأثير صنعتي روستا تحت

ها از بين رفته است. رشد صنعتي ابزارها و شرايط الزم برای شهرنشيني را فراهم  آميز آن مسالمت

ی كشاورزی، جامعۀ شهری جديد ها نيزمی آن و ها رانهيوبر بستر شهرهای قديم يا ساخته و 

شهر از اينکه ظرفِ حاملِ منفعل برای كاالها و توليد باشد، »مرور زمان  شکل گرفته است. به

شيوۀ زندگي شهری و روستايي  ی جديد،ها کيتکن(. ابزارها و ۶۷تا۶۶: 13۸9)لفور، « سرباز زد

كم وضعيت و معنای شهر تغيير كرد.  ای كه كم گونه تأثير قرار دادند؛ به ن تحتطور يکسا را به

ناميد. شهر « urban»شدن شکل گرفت،  و شهری را كه بر پايۀ صنعتي« city»لفور شهر كهن را 

وجود آمد كه تقابل شهر و روستا و نيز حومه و مناطق روستايي، همگي در درون  جديد زماني به

عنوان مکان  داری متأخر بيشترين مکان شهر است. شهر به دغام شدند. در سرمايهفرايندهای شهر ا

 شدن بيشترين تأثير را بر زندگي امروزين ما دارد.  شدن و صنعتي مدرنيته جايي است كه شهری

داری، شهرهای قديمي را كه محل تعامالت انساني بودند، چنان تغيير  شدن و سرمايه صنعتي

. اند شدهسازی و گردش اطالعات تبديل  يي برای تمركز ثروت و تصميمها نمکاكه به  اند داده
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روز به تناقضات  و روزبه اند آوردهاين تحوالت مسائل و مشکالت شهری زيادی را به بار 

شدن  آنومي و فقير 2زدايي، افسون 1لحاظ فردی، سبب ازخودبيگانگي، . بهزنند يمی دامن تر قيعم

وجودآمدن استثمار طبقاتي و بيماری و افزايش  گروهي، باعث به تجربيات انساني و در سطح

ی متعددی شکل گرفته است: مکان توليد از مکان مصرف، ها کيتفک. تمايزها و اند شدهجمعيت 

 محل سکونت از محل كار، محل سکونت فقرا از محل سکونت ثروتمندان جدا شده است. 

سازی  دستان قربانيان جدايي دارند. فقرا و تهي بيشترِ اين تمايزها جنبۀ كاركردی و نامتوازن

ها سلب مالکيت از شهر شده است. بعضي مناطق و محالت شهری از آنِ آنان  اند و از آن شهری

مشغولي شده است  كردن، بدل به دل شدن و مشاركت برای فرودستانِ شهری، يکپارچه»نيست. 

و « سکناگزيدن»تنها فقر  ها نه (. آن۶9: 13۸9)لفور، « مشغولي منشأ اثر شود بدون اينکه اين دل

نه حق شهری متعلق به . »اند محرومدارند، بلکه از تمام حقوق و مزايای شهروندی « بوم زيست»

يي برای مواجهه و مبادله، حق ريتم زندگي ها مکانحق  3شهرهای كهن، بلکه حق زندگي شهری،

« سازد يمو غيره ميسر  ها مکانها و  اين لحظهوكمال را از  بردن از زمان كه استفادۀ تمام و بهره

ی برخوردار از منابع نيز به سرنوشت ها گروه(. اتفاق ناگوار ديگر اين است كه ۶9: 13۸9)لفور، 

 . رنديپذ يمهای غيررسمي را  اعتنا هستند و كمبود فرصت در سکونتگاه فرودستان بي

تعداد بسيار زيادی از تعامالت  شهرنشيني را توليد فضا،لفور تا قبل از نوشتن كتاب  

كرد كه تأثير روابط  يابند. او سعي مي دانست كه در درون شهر مركزيت مي اجتماعي گسسته مي

داری را بر كيفيتِ دسترسي و مشاركت در شهر تحليل و بررسي كند. در  اجتماعي نظام سرمايه

ی و فضای اجتماعي در های شهر لحظۀ دومي در تحليل توليد فضا،، با چاپ كتاب 19۷2سال 

شود. ازنظر او هر شيوۀ توليدی فضای اجتماعي خاص خود را توليد  انديشۀ لفور شروع مي

های متنوع و  شکي نيست كه جامعۀ قرون وسطايي، يعني شيوۀ توليد فئودالي، با ويژگي. »كند يم

اوليه و  داری (. همچنين سرمايهLefebvre 1991, 53« )اش فضای خودش را ايجاد كرد محلي

. نکتۀ حائز اهميت آن است كه در هر كنند يمداری فعلي فضای خاص خود را توليد  سرمايه

                                                           
1. Alienation 

2. Disenchantment 
3. Urban life 
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و  1: بازنمايي فضاديآ يموجود  به هم بهشيوۀ توليدی، توليد فضا از تعامل سه لحظۀ مرتبط 

  3و عمل فضايي. 2فضای بازنمايي

فضا شده توسط  ی ساخته: بازنمايي فضا همان فضای مفهومي است. فضابازنماییِ

طلبان و معماران، طراحان و مهندسان و ساير دانشمندان و  ساالران، توسعه متخصصان و فن

ی ها نقشهو  ها طرحهای پنهان و فني و همچنين  ها. فضای مذكور دربردارندۀ نشانه بوروكرات

گذرد و در  يسر معيني است. بازنمايي فضا بر جهان انتزاعي داللت دارد، درست مانند آنچه در

مقابلِ آنچه در بدن است. لفور معتقد بود كه فضا همواره فضايي انگاشته است، معموالً 

. اين فضا، فضای غالب در هر جامعه كنند يمايدئولوژی و قدرت و دانش، بازنمايي آن را تهديد 

يد های فضايي نقشي اساسي و تأثيری خاص بر تول (. بازنماييMerrifield 2006, 109« )است

 Lefebvre« )دهد ها ازطريق ساختن، يعني معماری روی مي مداخلۀ آن»فضا دارند. 

1991[1974], 42.) 

بازنمایی ای،  ی دوگانهها تقابلگانۀ لفور است و به  فضای ِبازنمايي بُعد نمادين سه: فضايِ

ين بُعد نظير فضای مردانه/زنانه، دولتي/غيردولتي، مقدس/غيرمقدس و نظاير آن اشاره دارد. ا

كاوان  شناسان و روان ريشه در تاريخ و فرهنگ هر قوم يا اجتماع انساني دارد. اغلبِ قوم

كنند كه فضاهای بازنمايي هميشه در كنار  پژوهندگان چنين بُعدی از فضا هستند و فراموش مي

يک دال بازنمايي فضا قرار دارد. فضای بازنمايي به فرايندی از داللت اشاره دارد كه خود را به 

توانند طبيعي، مثل درختان، اشکال توپوگرافيک و...، فرهنگي،  سازد. نمادها مي يا نماد مرتبط مي

انداز  های بشر، مثل ساختمان و بناهای تاريخي يا يک چشم ساخته مثل قومي و نژادی يا دست

 باشند. 

رسوبات تاريخي  خيزد، ناشي از برمي« فضای زيسته»اين بُعد گفتماني دربارۀ فضا كه از دل 

كوشند سمت و سويي تازه به زندگي ببخشند. قلمروی است كه  و عناصر آرماني است كه مي

گيرد. در اين بُعد،  در آن صورت مي ۴عنوان انسان كامل مبارزه بر رهاسازی خودمان به

                                                           
1. Representations of space 

2. Representational spaces 

3. Spacial practice 
4. Total man 
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ايج را های ر كنند تا گفتمان های زيرزميني و مخفيانه وجود دارد كه انقالب را پيشنهاد مي تجربه»

بازسازی كنند، مانند متصرفان عدواني يا حضور بيگانگان غيرقانوني در كشوری ديگر يا 

« فضای كامل»نشينان جهان سومي. ازنظر لفور، حضور اين بُعد از فضا برای رسيدن به يک  زاغه

 (.1۶۴، 13۸۸راد  )افتخاری« الزم و ضروری است

فعاليت انساني اشاره دارد. اين بُعد، از  : عمل فضايي به بُعد مادیِ تعامل وعملفضایی

شود. مناسبات انضمامي فرد در  های مختلف ناشي مي بندی و ارتباط عناصر و فعاليت مفصل

ويژه تعامالت روزمره در محل  دهند، به شبکۀ تعامالت و ارتباطات كه در زندگي روزمره رخ مي

در اين بعد قرار دارند. اين بُعد دربارۀ كار يا در محل زندگي و همچنين فرايند توليد و مبادله 

های خاصي است كه متناسب با يک فرماسيون اجتماعي است، نظير انواع  توليد و بازتوليد مکان

هايي برای اموات )گورستان(، بناهای  های تسليحاتي، مکان هايي برای آزمايش ها، مکان پارک

 يادبود )موزه،...(. 

شود.  توليد مي« فضای انساني»عنوان  طريق رفتار روزانه، بهای ديالکتيکي و از فضا به شيوه

اين بخش از فضا متأثر از عناصر تاريخي و جغرافيايي و فرهنگي است كه همچون ميراثي به ما 

ای منسجم، ما را از استمرار اجتماعي و بازتوليد روابط اجتماعي  رسد. عمل فضايي به شيوه مي

« تواند بدون كليساها زنده بماند؟ چگونه كليسا مي»پرسد كه  ميسازد. برای مثال، لفور  آگاه مي

(Lefebvre 1991[1974], 55« .) چه چيزی از ايدئولوژی ديني؛ مثالً ايدئولوژی يهودی يا

ها، يعني كليسا، جايگاه اعتراف، محراب،  های آن بر اماكن و نام ماند، اگر مبتني مسيحي باقي مي

ماند اگر هيچ كليسايي وجود نداشت؟  معۀ مسيحي چه ميحريم، خيمۀ مقدس نبود؟ از جا

شده )خدا و خالق و...(، فضاهايي  گرفته ايدئولوژی مسيحي، حامل يهوديت آشکار، ولي ناديده»

ناميم،  طور كلي، آنچه ايدئولوژی مي كنند. به اش را تضمين مي را ايجاد كرده است كه ماندگاری

كردن جسم در آن به  و در توليد آن و درنتيجه، با پيداكردن در فضای اجتماعي  فقط با دخالت

نفسه عمدتاً عبارت است از گفتماني دربارۀ  رسد. شايد بتوان گفت كه ايدئولوژی في انسجام مي

 (. Lefebvre 1991[1974], 44« )فضای اجتماعي

ن فضا، چنين انسجام و تداومي ازطريق فضا، مرتبط با عمل فضايي و ارتباط آن با افراد در آ

توسط افراد « اجرای اجتماعي»و نوع خاصي از « قابليت فضايي»داللت بر سطح مشخصي از 

ايم.  های مختلف، هر روزه از خانه تا محل كار و... در حركت ها و راه دارد. ما ازطريق شبکه
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دهد كه با عمل فضايي خود، معاني و ايماژها و  شده به ما اجازه مي درواقع، فضای برداشت

ها نيازمند آن  های فضايي را بازتوليد كنيم. ازطرفي نبايد ازنظر دور داشت كه همۀ اين ورهاسط

 هستند كه با فضای زيسته يکپارچه شوند.

ای از روابط فهميده شود كه مستمراً  مثابه شبکه فضا بايد براساس برداشت همگاني فعالي به

دی است كه براساس سه بُعد ديالکتيکي شود؛ بنابراين فضا فرايندی تولي توليد و بازتوليد مي

مثابه مدلي انتزاعي درک شود،  گانه به چنانچه اين ديالکتيک سه»گيرد.  مرتبط با هم شکل مي

(. در درون اين Lefebvre 1991[1974], 409« )دهد اهميّت خود را شديداً از دست مي

ارای ماديتي انضمامي است، تنها د ديالکتيک، جسم و بدن انسان اهميت دارد. فضای اجتماعي نه

بلکه دربردارندۀ مفاهيم فکری و احساسي و تجربۀ زيسته است. در كانون اين نظريه، سه لحظۀ 

توليد مادی )عمل فضايي( و توليد دانش )بازنمايي فضا( و توليد معنا )فضای بازنمايي( وجود 

های مادی  م مصنوعات واژهنيست. فضا نظ« فضای در خود»دنبال  روی، نظريۀ لفور به دارد؛ بدين

 شود. ای از روابط است كه دائماً توليد مي تنيده نيست، بلکه شبکۀ درهم

شناسیروش
است   ی گردآوری اطالعات عبارتها کيتکناست. « مطالعۀ موردی»روش بررسي اين پژوهش 

 از بررسي اسناد و مشاهده و مصاحبه.

. 1است از:   ترتيب عبارت بررسي شدند، به اسنادی كه در اين مقاله نيتر مهم: بررسیاسناد

گسيختگي  ازهم ها برنامهشده در اين  ی تعيينها بودجهی عمراني دوم و سوم. ميزان ها برنامه

ی ها پژوهشوپرورش،  . بايگاني آموزش2؛ دهد يمروابط كهن و پايدار روستا و شهر را نشان 

ی مرتبط با رشد و ها نقشه. 3عمراني؛  یها تيفعالگيری نهادهای مدرن و  مرتبط با تاريخ شکل

« كرمانشاه: شهری ايالتي»توسعۀ شهر كرمانشاه كه عمدتاً برگرفته از پژوهش كالرک با عنوان 

 است.

لحاظ معماری و بافت  : مشاهدۀ كالبد فيزيکي شهر و مقايسۀ محالت مختلف بهمشاهده

ی ها مصاحبهمختلف و همچنين ی ها نقشهی جامع و ها طرحاجتماعي و فرهنگي و تطبيق آن با 

 مختلف، تکنيک ديگری برای تدوين اين مقاله بود.
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سال شهر صورت گرفت كه در جريان تحوالت و  : پنج مصاحبه با افراد كهنمصاحبه

 بودند. 1319تا1310ی اه سال تغييرات فضای شهری بودند. افراد مدنظر متولدين 

 بخشیدنبهمفهومفضاهاییبرايعینیتشاخص

 ؛  Gottdiener 1985ينکه فضا چندبُعدی است، به موضوعي بديهي تبديل شده است )نک:ا

Bourdieu 1985؛ Hanhörster 2001؛Lefebvre 1991). هايي را در بحث فضا  لفور شاخص

 صورت زير است. رسند، شرح آن به نظر جامع و مانع مي مطرح كرده است كه به

هايمرتبطوبگانۀمفهومیلُفوروچهارچ.سه1جدول

 حوزه
ابعاد 

 گانه سه
 ها معرف

 انسان

 فيزيکي )طبيعت(
عمل 

 فضايي

كردن،  مسيرها، مقصدها، راه پيدا

 ونقل های حمل شيوه

 بدن من/ بدن تو

 
 ذهن من/ذهن تو

 
تجربۀ مستقيم من/ 

 تجربۀ مستقيم تو

ذهني )انتزاعيات 

 ارۀ فضا(صوری درب

بازنمايي 

 فضا

ها،  ها، مفاهيم، روش ها، گفتمان نقشه

 های آكادميک ها، رشته ها، نظريه مدل

 اجتماعي

 )تعامالت انساني(

فضای 

 بازنمايي

 1محله، خانه، قبرستان، جشنواره،

2مزرعه، اداره، بنای عمومي
 

.Crap 2008منبع: با تلخيص، 

يتحقیقهاافتهی

شد، سقوط  مصدق با كودتايي نظامي كه ازجانب امريکا حمايت مي ، دولت1332مرداد2۸در 

كرد. بعد از كودتا، شرايط اجتماعي و اقتصادی ايران كامالً متفاوت شد. روابط خارجي، 

خصوص با امريکا، از سر گرفته شد و نفت ايران در بازارهای خارجي به فروش رفت.  به

ه بود و تمام درآمد آن به خزانۀ دولت ريخته های گذشته، اين بار نفت ملي شد سال برخالف 

ترين مازاد اقتصادی ايران نفت شد. با فروش نفت در بازارهای  شد. از اين به بعد، مهم مي

                                                           
1 .Festival 
2 .Public monument 
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جهاني، ايران هرچه بيشتر در اقتصاد جهاني ادغام شد. دولت اين بار همچون دهۀ اول و دوم 

های  يری كرده و سعي كرد زيرساختقرن حاضر، روند مدرنيزاسيون را با شتاب بيشتری پيگ

 گذاری صنعتي را افزايش دهد.  اقتصادی را توسعه، دستگاه بروكراتيک را گسترش و سرمايه

تنها تفاوتي كه اين بار با قبل داشت، اتکای دولت بر درآمدهای سرشار نفتي بود و برای 

ساله را درجهت پيشبرد  اينکه بتواند در اين زمينه كارآمد باشد، چندين برنامۀ عمراني هفت

های خارجي و  ها ابتدا از محل درآمدهای نفت و وام اهداف خود تعريف كرد. هزينۀ اين برنامه

سالۀ دوم  مرور زمان به درآمدهای نفتي صِرف محدود شد. برنامۀ عمراني هفت ازآن، به پس

( و BIRDم و توسعه )المللي ترمي ( كه اعتبارات آن از درآمد نفت، وام از بانک بين13۴1تا133۴)

 های دولت امريکا تأمين شد، به شرح زير بود. كمک

)ارقامبهمیلیاردریالاست(1341تا1334.اعتباراتبرنامۀعمرانیدوم،۲جدول

 به كل درصد نسبت  جمع اعتبار اعتبارات تخصصي موارد

 2۶ 21۸/1۸ 9۵۸0/11 كشاورزی و آبياری

 ۶/32 ۸21/22 ۴۵۴/1۷ ارتباطات و مخابرات

 1/1۵ ۵۶0/10 ۸01/۷ صنايع و معادن

 3/2۶ ۴01/1۷ ۵۸۷/1۵ امور اجتماعي و شهری

 100 000/۷0 ۸00/۵2 جمع

 .13۷1ريزی،  منبع: وزارت كشور، گروه مطالعات و برنامه 

های الزم و ضروری برای  سازی و زيرساخت درصد از اعتبارات برنامه صرف راه۶/32

 گسترش بازارهای داخلي شد.

دو هزار و هفتصد كيلومتر راه شني و شوسه ساخته شد. تعداد وسايل نقليۀ موتوری از »

رسيد.  13۴0هزار در سال 12۵و  1332هزار در سال ۴۷، به حدود 132۷هزار در سال 2۸

ای كه با شروع جنگ جهاني دوم متوقف شده بود، با ميزان بيشتری  واردات كاالهای سرمايه

و  1333ميليون ريال در سال 190هزار و 2، به 1320ون ريال در سال ميلي190ادامه يافت و از 

 (.29۴و  2۸۴، 13۶9)سوداگر « رسيد 13۴0ميليون ريال در سال912هزار و 1۵

های اقتصادی كشور همراه با توسعه و بهبود  ترين اهداف برنامۀ دوم، توسعۀ زيرساخت عمده
عمراني و آباداني ازقبيل آسفالت، های ارتباطي و  خدمات و امکاناتي، نظير آب، شبکه
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درصد از اعتبارات 3/2۶روی  ها، تحصيالت و امکانات بهداشتي بود؛ بدين كردن خيابان چراغاني
های عمران شهری عبارت  برنامۀ دوم صرف عمران شهری و اصالحات اجتماعي شد. فعاليت

م، ايجاد فاضالب، كشي و تصفيۀ آب آشاميدني، ساخت حما های لوله اجرای طرح»بودند از: 
ها و ايجاد  های داخل شهر، ايجاد مراكز توليد برق، ساخت كشتارگاه بندها، ساخت پل ايجاد سيل

 (.13۴9)رشديه « ها ها و آسفالت آن خيابان
كرد  ، برنامۀ سوم عمراني كشور اجرا شد. برنامۀ مذكور تالش مي13۴۶تا13۴1های  سال در 

داران خصوصي تمايلي به فعاليت در آنجا نداشتند.  ند كه سرمايهگذاری ك هايي سرمايه تا در زمينه
 دست نياورند. ترسيدند كه بازگشت سرمايه نداشته باشند يا سود مناسب به ها مي آن

)ارقامبهمیلیاردریال134۶تا134۲.اعتباراتمصوبوپرداختیبرنامۀعمرانیسوم،3جدول

است(

 
 .13۴۷لکرد برنامۀ عمراني سوم، منبع: سازمان برنامه، گزارش عم 

دليل اصالحات ارضي، اعتبار زيادی برای   برنامۀ عمراني سوم در ده فصل تدوين شد. به
ميليون 100ميليارد و ۵0مبلغ »رفته، در اين برنامه  هم بخش كشاورزی درنظر گرفته شد. روی

سازی،  صرف خانهميليون ريال ۶00ريال برای عمران شهری تخصيص داده شد. از اين مقدار 
ميليون ريال 1۷0ميليون ريال صرف تهيۀ آب قابل شرب و طرح بهداشت شهر، 2۵0هزار و ۴

(. 13۴9)رشديه « های جامع اختصاص يافت ميليون ريال به طرح90های حفاظتي و  صرف طرح
های اقتصادی، يعني نيرو و ارتباطات و  های اين دوره صرف زيرساخت گذاری عمدۀ سرمايه

 های هوايي و زميني و توسعۀ بنادر شد.  و توسعۀ راه مخابرات
نيز در دستور كار قرار گرفت. تهيۀ اين « طرح جامع»های اول اجرای اين برنامه، تهيۀ  سال در 

طرح بين سازمان برنامه و تعدادی از مؤسسات مشاور و معماری ساختماني منعقد شد. در طول 
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ها نبود.  مع برخوردار شدند كه اتفاقاً كرمانشاه جزو آنبرنامۀ سوم عمراني، هفده شهر از طرح جا
دليل   های عمراني به های جامع در اغلبِ شهرها و گنجاندن آن در برنامه كردن طرح داليل مطرح

رويۀ شهرها، سوداگرای بر زمين، افزايش جمعيت، بيکاری و نظاير  مشکالتي، نظير گسترش بي
رو ساخته بود. مشکالت بيش از آن بود كه با  ل روبهآن بود كه زندگي شهرنشيني را با مشک

تصويب طرح جامع حل شود؛ بنابراين دولت مجبور شد كه وزارت آباداني و مسکن را در سال 
 تأسيس كند.  13۴3

ويژه شهر كرمانشاه، در بين  ای، اكنون به وضعيت استان كرمانشاه، به زمينه با ترسيم چنين پس
های  طور كلي، اين استان در مقياس وسيعي از طرح ردازيم. بهپ مي 13۴۵تا1332های  سال 

شهری بهره  های درون استاني و همچنين جاده استاني و درون های بين ويژه جاده زيرساختي، به
گذاری صورت نگرفته است. رشد اندكي در ارتباط با  برده؛ اما در حوزۀ صنعت هيچ سرمايه

ر سيلوی گندم و كارخانۀ آرد و كارخانۀ شير صنايع مرتبط با محصوالت كشاورزی، نظي
گذاری  گذاری دولت در بخش صنعت، سرمايه بر كمبود سرمايه عالوه»پاستوريزه صورت گرفت. 

لحاظ وسعت و  خصوصي نيز در اين بخش بسيار ناچيز بود و حتي اگر هم انجام گرفت، به
 (.Clark and Clark 1969, 53« )دامنه، بسيار محدود بود

 است از:   ش خدمات عمومي و اجتماعي، اقدامات فراواني صورت گرفت كه عبارتدر بخ
شد.  كشي آب آشاميدني: قبل از اين زمان، آب كرمانشاه ازطريق سه قنات تهيه مي اول، لوله

، سازمان آب 1333شد. در سال  ها ازطريق نهرهايي به درون شهر هدايت مي آب اين قنات
خانوار در سال  ۶33هزار و 1۶كرد. از  ب شهر كرمانشاه را تأمين ميرفته از شش منبع، آ هم روی

نفر از پمپ يا ديگر  29هزار و ۵كشي آب داشتند،  خانوار درون خانه لوله ۶0۴هزار و 11» 13۴۵
كشيدند و لزوماً در درون خانه  كردند كه آب را از مخزن آب شهر باال مي ها استفاده مي وسيله
 (. Clark and Clark 1969, 97« )نبودند

، برق كرمانشاه در دست دو شركت خصوصي 13۴۵رساني: تا قبل از سال  دوم، سيستم برق
ها بسيار  های هارون الياهو و شركا و شركت سهامي روشنايي بود. توليد برق اين شركت به نام

اه پرقدرت رفت؛ اما در همين سال، دو ايستگ كار مي ها و سينماها به محدود و اغلب، برای خيابان
 200هزار و 1ژنراتور،  ۶اولي با »برق، يکي در ميدان آزادی و يکي در گاليول ساخته شد. 

« كردند كيلووات ساعت برق توليد مي ۵00هزار و 2كيلووات و دومي با دو ديزل ژنراتور، 
(Clark and Clark 1969, 102 همچنان ميزان برق مذكور برای مصارف شهری و صنعتي كم .)

خط تلفن در شهر  ۵00هزار و 3، حدود 13۴۵در سال »همراه با توسعۀ برق در سطح شهر بود. 
 (. Clark and Clark 1969, 104« )احداث شد
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لحاظ بهداشت و درمان نيز پيشرفت خوبي در كرمانشاه حاصل شد. سه بيمارستان  سوم، به
روی پااليشگاه  وبهدر بخش جنوبي شهر مشغول خدمت به مردم بودند و يک بيمارستان نيز ر

نفت در دست احداث بود. چندين درمانگاه و حدود پنجاه دكتر متخصص و جراح در شهر 
 مشغول كار بودند. 

ازاين،  كشي بود. تا قبل چهارم، يکي از كارهای عمراني مهم كرمانشاه اصالح سيستم فاضالب
شد و همين  ته ميهای متعددش ريخ اغلب، فاضالب شهر به درون رودخانۀ آبشوران و شاخه

 13۴۵آورد. از سال  وجود مي های بسيار زشت و مشکالت بهداشتي بسياری را به موضوع صحنه
ريزی شد. در همين سال، مجاری  كشي شهر در سه فاز، طراحي و برنامه سيستم فاضالب

، مرحلۀ اول آن، حدوداً سي 13۴۷های نوساخته ساخته شد و تا سال  فاضالب در قسمت
 طور كامل قابل استفاده شد.  بهكيلومتر، 

پنجم، تعداد مدارس شهر افزايش يافت. جدول زير تعداد مدارس كرمانشاه را در سال 

 دهد. در مقطع ابتدايي و دبيرستان نشان مي 13۴0ـ1339

133۹-134۰.تعدادمدارسكرمانشاهدرسالتحصیلی4جدول

 تعداد نوع مدرسه 
 

 دبيرستان
 9 دولتي پسرانه

 ۵ ي دخترانهدولت
 ۵ خصوصي پسرانه
 3 خصوصي دخترانه

 1 فني
 1۸ جمع

 
 
 ابتدايي

 2۴ دولتي پسرانه
 19 دولتي دخترانه

 1 دخترانه و پسرانه دولتي
 ۵ خصوصي پسرانه
 1 خصوصي دخترانه

 2 دخترانه و پسرانۀ خصوصي
 ۵2 جمع

 2  كودكستان
 ۷2 جمع كل

 رش.وپرو منبع: بايگاني آموزش 
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عنوان مركز مهم  ای بود كه مردم منطقه، كرمانشاه را به اندازه های شهر به تعداد دبيرستان

شناختند. اهالي اسدآباد، هرسين،  های اطراف مي با ديگر شهرها و شهرستان آموزشي درمقايسه

ها فرزندان خود را برای تحصيل در دبيرستان به  كنگاور، صحنه، قصر شيرين و ديگر شهرستان

آموز در  دانش ۴۷1هزار و ۸حدود  1339رفته، در سال  هم فرستادند. روی كرمانشاه مي

 1۸۴آموز در مدارس ابتدايي مشغول تحصيل بودند.  دانش ۸1هزار و 2۸ها و حدود  دبيرستان

 كردند. ها مراحل قبل از شروع مدرسه را طي مي كودک نيز در كودكستان

گرفت و  ها در شهر انجام مي ها و هزينه گذاری ايهآنچه مشخص است، اين است كه تمام سرم

شد، امکانات رفاهي و  های شهر افزوده مي روز به جذابيت شد. روزبه هيچ توجهي به روستا نمي

های بزرگي را در درون خويش  شد؛ اما اين پيشرفت نقصان بهداشتي آن چندين برابر مي

 پروراند: مي

و در حيطۀ خدمات شهری بود و بخش بسيار گذاری مذكور نامتوازن  نخست، سرمايه 

، بانک ملي كرمانشاه 13۴3در سال »شد. برای مثال،  ناچيزی از آن صرف صنعت يا كشاورزی مي

« ميليون ريال برای توسعۀ مسکوني درنظر گرفت90ميليون ريال وام برای توسعۀ صنعتي و 9

(Clark and Clark 1969, 59به .) ر مسکن و خدمات ده برابر گذاری د ديگر، سرمايه بيان

 گذاری در بخش صنعتي بود.  سرمايه

گذاری )دولتي و خصوصي( در ميان شهر و روستا زياد بود. تمام  نبودن سرمايه دوم، متعادل

بهره بودند. تنها موردی كه در  گرفت و روستاها از آن بي گذاری در شهر انجام مي سرمايه

شد؛ البته  بهداشت و درمان و واكسيناسيون مرتبط ميروستاهای كرمانشاه وجود داشت، به بحث 

 ای غيراز اين هم نبود. دار چاره های واگير برای كنترل بيماری

ها دچار مشکل  رو شده و در رقابت با آن سوم، كشاورزان ايران با رقبای جديدی نيز روبه

قيمت،  ورزی ارزانمواد كشا»اتخاذ كرد و  133۶های باز را در سال  شدند. دولت سياست دروازه

های  مانند گندم و برنج و ميوه را از امريکا و ساير كشورها وارد نمود و موجب شد فعاليت

صرفه  به خصوص واحدهای مالکاني كه به كشت مکانيزه مايل بودند، مقرون بخش كشاورزی، به

شتغال در نباشد و درنتيجه، موجب افت بازده اين بخش، در رابطه با رشد قيمت و كاهش نسبي ا

(. سياست يادشده بسياری از صنايع كارگاهي را ۸۶، 13۷۷)اعتمادی « آن بخش كشاورزی شد



 

 

 

 

 

 1391، شماره دوم، پاييز و زمستان 19شناختی دوره مطالعات جامعه   244 

 

 

نيز نابود كرد. صنعتگران كرمانشاه هميشه در اين عرصه سرآمد بودند. بخش عظيمي از آوازۀ 

 د.دليل حضور همين افراد بود كه به خيل بيکاران پيوستن بازار سنتي كرمانشاه در عهد قاجار به

شد كه روستاهای ايران نيز به بازار مصرف كاالهای غربي تبديل شوند.  چهارم، تالش مي

مراتب بيشتر از گذشته بود، مصداق بارز اين  حضور كاالهای خارجي در روستاهای ايران كه به

 رويه است. 

و های بسياری برخوردار شود  تمامي اين موارد سبب شد كه شهر كرمانشاه از رونق و جاذبه

ی اطراف موقعيت توليدی قبلي خود را از دست بدهند و چشم به تغييرات شهری روستاها

شدن  با شهر درحال از هم گسيخته کشانيارگاندچار ركود و ارتباط  شان يقبلبدوزند. شيوۀ توليد 

دليل امکانات بهداشتي، جمعيت روستا زياد شد. بسياری از سکنۀ آن از شيوۀ توليد رها   بود. به

دليل اينکه تمام كاالها و  ند؛ زيرا نسبت افراد به مساحت زير كشت، درحال افزايش بود. بهشد

 مراتب بيشتر بود.  شد، دستمزد مشاغل شهری به روابط بر مبنای پول سنجيده مي

كنندۀ حيات شهری نبود؛ بلکه درآمدهای  در چنين اوضاعي، مازاد كشاورزی ديگر تعيين

شد. شهرها هرچه بيشتر به مکان تجارت جهاني و تمركز مازاد  مي نفتي نبض تپندۀ آن محسوب

اقتصادی نفتي تبديل شدند. گردش كاال و سرمايه در نبود نظام توليدی، شهر را به مکان نظام 

تدريج، به مركز اصلي  گذاری در شهر متعددتر شده و به های سرمايه زمينه»سوداگری تبديل كرد. 

 (.۴۸، 13۷۷)حساميان « تبديل شداشتغال نيروی كار دستمزدی 

های مهاجرت روستا به شهر در  با كاهش نقش مازاد كشاورزی و رونق حيات شهری، زمينه

ای كه جمعيت  گونه نسبت گذشته، با شدت بيشتری ادامه يافت؛ به كرمانشاه فراهم شد و به

افزايش  13۴۵ال نفر در س 930هزار و 1۸۷، به 133۵نفر در سال  ۴39هزار و 12۵كرمانشاه از 

جايي جمعيتي مذكور دارای تأثيرات  نفر به جمعيت شهر اضافه شد. جابه ۴91هزار و ۶2يافت و 

وجود آورد و فضای  ای را به فضايي مهمي بود كه توانست در مرفولوژی شهر تغييرات گسترده

 سمت و سوی ديگری بکشاند. اجتماعي آن را به 
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1345.عکسهواییشهركرمانشاهدرسال۲نقشۀ

 
 

ساله، شهر در تمام  شويم كه در اين دورۀ ده ها متوجه مي سال  های هوايي اين با مقايسۀ عکس

جهات گسترش يافته است. در قسمت غربي، از كمربندی غربي )تهران ـ بغداد( خارج و 

خان عبور و رو  های فتحعلي قسمت شرقي، از تپهسمت دشت غربي درحال گسترش است. در  به

های متعدد  های شرقي دارد. تنها موانعي كه در اين توسعه وجود داشتند، قبرستان سوی دشت به 

ها را پشت سر گذاشتند.  ها گذشته و آن های شهری از كنار آن سازی اطراف شهر بودند كه خانه
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سو كشيده شده است، پذيرای  حل قرهقسمت شمالي شهر كه دشت حاصلخيزی است و تا سا

، ]اواسط دهۀ چهل[های اخير  در سال»نويسند:  شهر درحال توسعه است. كالرک و كالرک مي

دهد منطقۀ شمالي درحال استفاده برای توسعۀ شهری است و  شواهدی وجود دارد كه نشان مي

 Clark and Clark« )های مدرن بلعيده خواهند شد سازی نظميِ شهرک روستاهای كهن با بي

نمايد كه شهر درحال شکستن پوستۀ سخت خويش است و چشم به افق  (. چنين مي329 ,1969

 ها را درنوردد.  خواهد كه همۀ آن های وسيع اطراف خود دارد. گويي مي دشت

تنها جايي كه امکان رشد و توسعۀ آن نيست، جنوب شهر است؛ زيرا اين بخش منتهي به 

دهد.  ای را نمي رحمانه اندازی بي طبيعت اين منطقه اجازۀ چنين دست های جنوبي است و تپه

گذار بر توليد اجتماعي فضای شهر كرمانشاه را  گانۀ لفور سه لحظۀ تأثير به سه اكنون باتوجه

 .ميكن يمبررسي 

رويۀ  رويۀ شهر در تمام جهات، هنوز برای كنترل و رشد بي رغم رشد بي بهبازنماییفضایی:

ای كه وجود  تنها برنامه»گويند:  مي 13۴0جامع وجود ندارد. كالرک و كالرک در سال شهر طرح 

كشي فاضالب است.  های جزئي، نظير ساخت خيابان و منابع آب و لوله دارد، برخي طرح

محور كه در  سازماني در كرمانشاه وجود ندارد كه برای طرح جامع تالش كند. سازماني عدالت

طرفانه و غيرسوداگرانه نداشته باشد. هنوز در  ثيری بر تصميمات بيآن پول و مقام هيچ تأ

وجود نيامده و تصميمات اين شهر اغلب به شيوۀ تصادفي و به دور  كرمانشاه چنين وضعيتي به

نبودن  (. با وجود در دسترسClark and Clark 1969, 136« )شوند از تشريک مساعي اتخاذ مي

های پراكنده و موردی خود، يعني طرح  ها با نقشه راتطرح تفصيلي يا طرح جامع، تکنوك

كشي، طرح توسعۀ  كشي، طرح لوله كشي، توسعۀ فضاهای عمومي، طرح فاضالب خيابان

جان شهر كهن  گرانه را بر كالبد بي ها و...، در پي آن بودند كه نظمي عقالني و محاسبه بيمارستان

 كردند.  الش مياعمال كنند و مجدّانه برای رسيدن به اين امر ت

های هاوسمان در قرن نوزده بود كه به  ی پراكنده متأثر از انديشهها طرحرفته، اين  هم روی

خصيصۀ اين نوع شهرسازی،  نيتر مهممعروف است.  1«زيباشهر»ريزی شهری  برنامه

عنوان مکان عمومي، ساخت  عنوان گرهي ترافيکي و نه به كشي، ساخت ميادين، ميدان به خيابان

ی قديمي است. ها بافتاندازی به  خي فضاهای عمومي، نظير پاساژ، رستوران و... و دستبر

                                                           
1 .Beautiful city 
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در كرمانشاه به دوران حکومت رضاخان و احداث دو خيابان سراسری شمالي  ها دهياحضور اين 

. با شروع جنگ جهاني دوم اين نوع طراحي شهری شود يمو جنوبيِ مدرس و شريعتي مربوط 

دوباره  132۶ادی و ناامني حاكم بر سراسر كشور متوقف شد و در سال جهت مشکالت اقتص به

از سر گرفته شد و با سرِ كارآمدن دولت كودتا رونق گرفت. طراحان و شهرسازان اين برهه از 

های سراسری و چليپايي، تمام  رحمانه شهر كهن را سالخي و با احداث خيابان زمان بي

ترتيب از سمت شمال  بان شريعتي تکميل شده و ميادين آن بهتکه كردند. خيا های آن را تکه بافت

، دو خيابان سراسری 1332است از: جليلي، وزيری، غدير و فردوسي. در سال   به جنوب عبارت

 و مشهور شهر توسط خيابان فرعي و متقاطعِ نواب صفوی به هم متصل شدند. 

ری يا جهاد فعلي( توسط خيابان تر، اين خيابان در محل تقاطع خيابان سپه )شهردا كمي قبل

، شهرداری ساختمان كنسولگری انگلستان را خريد 133۸معلم به هم متصل شده بودند. در سال 

را « جوانشير»راه موسوم به  نقشۀ ايجاد خيابان بخش سه»و سازمان خود را به آنجا انتقال داد و 

بست خيابان جوانشير با  بن د. از تصويب انجمن شهر گذرانيد. چند آبريزگاه در شهر ايجاد كر

 (. ۵۵۷، 13۷1)سلطاني « ها به خيابان مصوری از ميان برداشته شد اتصال چهارراه گاوكش

بستان خاكبرداری و تسطيح شده و در دو  سو، بلوار طاق در شمال دشت قره 13۴1سال 

ها  سفالت خيابانتمام آ كاری شد. كار نيمه ها درخت خميني تا كنار طاق سوی آن، از ميدان امام

های داخلي، بهسازی شده و  خميني با نصب مجسمه تکميل شد. در سال بعد، ميدان امام

های  ، برنامه13۴3بستان همراه با استخر و ايجاد شبکۀ برق احداث شد. سال  گردشگاه طاق

در های قديمي و نصب فوارۀ رنگين  بندی كوچه ها و بلوک های برق خيابان تزييني و تعمير چراغ

در امتداد خيابان فردوسي خريداری « چال»سال بعد باغ معروف به »ميدان فردوسي تکميل شد. 

تکميل شد. ميدان خواروبار در شمال شرقي و  13۴۵و برای پارک شهر اختصاص و در سال 

 (. ۵۵9، 13۷1)سلطاني « متری مطهری ايجاد شد خيابان چهل

ر محل كنسولگری انگليس )ساختمان ، خيابان جديداالحداث مطهری، د13۴۴در سال 

سمت  شهرداری(، خيابان شريعتي را به خيابان مدرس متصل كرد. كمي بعدتر اين خيابان به

های  غرب، بافت قديمي را شکافت و به خيابان جوانشير متصل شده و به يکي ديگر از خيابان

سه خيابان سراسری  رفته، هم های سنتي شهر تبديل شد. روی كنندۀ بافت چليپايي و متالشي

دنبال آن  های متقاطع شرقي و غربي در هم نورديده شدند و همگي به جنوبي توسط خيابان شمالي
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های بهتری برای  بودند كه بتوانند مکان مناسبي برای عبور و مرور پيدا كرده و همچنين مکان

كرۀ زمين به شهر كهن  فروش كاالها تهيه كنند، كاالهايي كه متأثر از تجارت جهاني از اقصا نقاط

بودند. نکتۀ حائز اهميت اين است كه توپوگرافي ناهموار كرمانشاه احداث   سرازير شده

های  صورت، خيابان ساخت. درغير اين رو  های شرقي و غربي را با مشکالت زيادی روبه خيابان

بيشتری  پارۀ شد و محالتِ تکه شرقي و غربي بيشتری در بافت كهن برای دسترسي احداث مي

 كرد. توليد مي

ی متعدد ديگری ازجانب شهرسازان و طراحان به اجرا گذاشته ها طرحكشي،  بر خيابان عالوه 

گزيني اقتصادی را در شهر بنا نهادند. يکي  تدريج نابرابری اجتماعي و جدايي به ها طرحشد. اين 

رو بود و  زيادی روبه كشي در بخش قديمي شهر با مشکالت كشي بود. لوله لوله ها طرحاز اين 

كشي  ها لوله دهم اين خانه فقط يک»ها نبود.  دليل بافت نامنظم امکان رساندن آب به درون خانه  به

خانه از  ۴عنوان مثال، در بخش قديمي شهر كوچۀ رستم قرار داشت كه فقط  خانگي داشتند. به

نداشتن به آب در داخل  سي(. دسترClark and Clark 1969, 99« )كشي آب داشتند خانه لوله 2۷

های عمومي داخل  ها حمام خانگي نداشته باشند و اغلب، از حمام خانه سبب شد كه اين خانه

های مركزی و  های عمومي در محله باب بود. بيشترِ حمام ۶3ها  شهر استفاده كنند كه تعداد آن

ها نبود. در  ری از آنسمت ميدان فردوسي، هيچ اث شمال شهر قرار داشتند و از ميدان مصدق به

جای حمام عمومي از حمام  نيمۀ جنوبي كه محل سکونت افرادی با منزلت اجتماعي باال بود، به

ی جنوب شهر بيشتر از بخش شمالي ها خانهكردند. اين موضوع سبب شد كه  خانگي استفاده مي

بار عاملي برای  نعنوان فعاليتي عمراني برای نخستي كشي به ترتيب لوله ارزش پيدا كنند؛ بدين

 نابرابری و تقسيم نامتوازن سرمايه در مکان شد. 

های اين محالت كه اغلب، در  سازی . خانهشود يمكشي مربوط  مورد دوم به طرح فاضالب

های استاندارد برای عبور و  های شهری و كوچه دورۀ رضاخان انجام شدند، دارای زيرساخت

كشي شهر در مناطق جنوبي با موفقيت به  سيستم فاضالب مرور اتومبيل بودند. بنابراين فاز اول

اتمام رسيد؛ اما محالت شمالي همچنان مشکل فاضالب و زباله داشتند. دومين فعاليت عمراني 

 نيز نقش خود را بر مکان عيان ساخت و ارزش بخش جنوبي شهر را بيشتر ساخت. 

وساز بناهای  امکان ساختی در دسترس ها نيزمخاطر  براين، بخش جنوبي شهر به عالوه

همين  مراتب بيشتری داشت و معارضين امالک در آن كمتر بود. به عمومي و فضاهای عمومي به
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(، متروپل 13۴0(، ديانا )132۶(، كريستال )132۴ركس )[دليل، پارک )فردوسي(، سينماها 

ن در بخش الدي های خيابان معلم و خيابان سيدجمال و مهدكودک ](13۴۵(، آتالنتيک )13۴0)

، كرد يمای را تجربه  كه بخش جنوبي شهر فرايندهای توسعه جنوبي شهر تأسيس شدند. همچنان

های نامنظم و زنبوركي كه دسترسي را مشکل كرده  های فرسوده و كوچه دليل بافت بخش كهن به

های  كشي بودند، به حال خود رها شده بود. تنها عمليات عمراني شهر كهن يا نيمۀ شمالي خيابان

 متعدد بود. 

ناموزوني در قيمت زمين و مسکن شد. طبق  نابرابری در توزيع منابع و امکانات منجر به

هايي كه دولت و تاحدودی بخش خصوصي  ( قيمت زمين و مسکن در قسمت3نقشه )شمارۀ 

يا  گذاری كردند، پنج برابر مناطق شمالي بود. برای مثال، باالتر از ميدان شهرداری در آن سرمايه

جهاد تا ميدان فردوسي قيمت هر مترمربع زمين يا مسکن بين هفتصد تا هزار ريال در نوسان 

بود. بيشترين قيمت آن، يعني هزار ريال، اطراف ميدان مصدق و دو خيابان شرقي و غربي 

ترين آن، حدوداً هفتصد ريال، اطراف ميدان فردوسي بود. همچنين قيمت هر  سعدی و كم

 ل خيابان يغما )ثبت فعلي( هفتصد ريال و جنوب آن هشتصد ريال بود.مترمربع در شما

1344يمختلفشهركرمانشاه،هابخش.قیمتزمیندر3نقشۀ
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1344.قیمتزمینبَرِخیاباندركرمانشاه،4نقشۀ

 
              

 حتي نواحي خارج از محدودۀ مسکوني ازقبيل جنوب غربي و جنوب شرقي ميدان فردوسي

طرف غرب، از جنوب  شد. خارج از كمربندی غربي به نيز با قيمت پانصد ريال خريدوفروش مي

شد. در بخش شمالي، اوضاع  تا شمال، هر مترمربع زمين به قيمت سيصد ريال خريدوفروش مي

كامالً متفاوت بود. اطراف خيابان مدرس از ميدان آزادی تا ميدان شهرداری، بين چهارصد تا 

در نوسان بود. بخش ارگ حکومتي و چهارراه اجاق تا ميدان شهرداری، پانصد ريال  پانصد ريال

سمت غرب،  سمت شرق و از خيابان جوانشير به و بقيه چهارصد ريال بود. از خيابان شريعتي به

هر مترمربع سيصد ريال بود. قسمت شمال شرق و شمال غرب قيمت زمين بسيار كم و حدوداً 

سو بسيار كمتر از اين مبلغ و  سمت دشت قره بود. از سمت شهر قديم بهكمتر از دويست ريال 

 شد. بها محسوب مي جزو امالک كم

رسيم. اين بخش نيز كامالً  چنانچه از قيمت مسکن بگذريم، به قيمت امالک تجاری مي

( نشان ۴های جديد قرار داشت. نقشه )شمارۀ  ويژه احداث خيابان تأثير تغييرات اخير، به تحت

دهد كه هر مترمربع ملک تجاری در اطراف خيابان نواب صفوی و خيابان جديداالحداث  يم

هزار ريال، خيابان سپه )مدرس( از تقاطع رشيد 3شد،  مطهری كه از ميدان غدير به سپه منتهي مي



 
 
 
 
 
 

 251هاي توسعه و فضاي شهري در كرمانشاه     برنامه
 

 

ريال، از ميدان شاه )كاشاني( تا  ۵00هزار و 2ياسمي )نواب صفوی( تا ميدان شاه )كاشاني( 

هزار ريال، خيابان 2زار ريال، اطراف خيابان جوانشير از شمال تا جنوب ه2فردوسي 

هزار و 1هزار ريال، خيابان شريعتي از شمال تا جنوب 2ريال، خيابان خيام  ۵00هزار و 2سعدی

های شرقي و  ريال و كمربندی ۵00هزار و 1ريال، خيابان سيلو و خيابان كارگر و كشاورز  ۵00

هزار ريال و كمتر بود. قيمت امالک تجاری در 1الدين  يابان سيدجمالغربي همراه با خيابان خ

بازار سنتي بين سيصد تا پانصد ريال، يعني حدوداً ده برابر كمتر از اطراف خيابان مدرس و 

 خيابان مطهری و نواب صفوی بود. 

بود  های جديداالحداث اين تضاد بيانگر كاهش روزافزون اهميت بازار سنتي در برابر خيابان

شد، در برابر تغيير و  های اقتصادی شهر محسوب مي و بازار كه زماني نبض تپندۀ فعاليت

های جديد به مکاني تقريباً متروكه تبديل شد. قيمت ملک تجاری  گذاری تحوالت اخير و سرمايه

بود.  در بازار به كمتر از سيصد ريال نزول پيدا كرد و دقيقاً ده برابر كمتر از خيابان نواب صفوی

« تجديد ساختار»گذاری دولت  دليل نوسانات سرمايه و نحوۀ سرمايه های شهری به مکان

 شوند.  مي

ای سودآور است، با تغيير اوضاع و احوال فرهنگي و اجتماعي و به  غالباً چيزی كه در دوره

زش و ار ای كم پيرو آن تغيير اوضاع مالي ديگر سودآور نخواهد بود. همچنين چيزی كه در دوره

های بعد، به همان صورت باقي نخواهد ماند. برای مثال، عکس موردِ بازار  بهاست، در دوره كم

ترين  بها به گران سو اتفاق افتاد و اين امالک كم های دشت قره های بعد برای زمين سنتي در دوره

 های شهر تبديل شدند. زمين

ی قرن نوزده هاوسمان و ها دهيابر  كه بازنمايي فضايي مبتني دهد يممباحث مذكور نشان 

ی نابرابر تأثير خود را بر فضای شهری ا وهيشمازاد اقتصادی نفت است. سرمايۀ سرشار نفتي به 

ترين بخش آن در قسمت جنوبي شهر و  بروز داد و آن را به كااليي ناياب تبديل كرد. مطلوب

سمت شمال شرقي  اشت كه بههايي قرار د ويژه ناحيه های شمالي به ترين آن در قسمت نامطلوب

كم ارزش خود را از دست  و شمال غربي در حال پيشروی بودند. فضاهای شهر كهن نيز كم

 های آن، بقيه رونق چنداني نداشتند. دادند. به غيراز خيابان 

های كهن توجهي  : در تمام اين مدت، كسي به زندگي افراد در درون بافتفضايبازنمایی

خيابان جوانشير، محلۀ چناني را دوپاره كرد و سبب تغييرات بسياری در  داد. اينکه نشان نمي
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های تازه  كردن خيابان كس مهم نبود. همگي چراغاني بافت اجتماعي سکنۀ شهری شد، برای هيچ

بر  محور كه مبتني گرفتند. تبليغات توسعه ها را به اسم رشد و توسعه جشن مي و نصب فواره

سوی شهرنشيني  شهری بود، گوش فلک را كر و كشاورزان بينوا را بهوبرق و رفاه و آسايش  زرق

بُرد كه چندان  سمت و سويي پيش مي دعوت كرد. شرايط مذكور فضای اجتماعي شهر را به

را در بطن خويش پرورش  1«نشيني حاشيه»های نابرابری و تراژدی  مناسب و انساني نبود و نطفه

 داد.  مي

لحاظ قيمت  ه متأثر از بازنمايي فضا بر ورای مکان متمايز و بهفضای زيستۀ شهر در اين دور

ای سنتي نظير چناني، عالفخانه،  های محله تدريج، تفاوت نابرابر شمال و جنوب تفکيک شد. به

عنوان محالت شمالي در  تر از گذشته شد و جملگي به رنگ آباد كم دماغ، جلوخان و فيض برزه

يي كه با مدرنيزاسيون پهلوی سبک زندگي ها يجنوب مقابل سکنۀ جنوبي قرار گرفتند.

ورسوم آبا و اجدادی خود فاصله گرفته بودند، بيشتر  ی پيدا كرده بودند و از رسمتر متفاوت

های مهم  ی ديرينۀ شهر كهن. اين ازجمله ويژگيها سنتسمت غرب گرايش داشتند تا به  به

ی مختلف، اَشکال و تمايزات ها زمانو در  ماند ينمفضای شهری است كه به يک شيوه باقي 

. تقابل دو سبک زندگي با تقابل فقير/غني هماهنگ و به شکلي عيان در شهر رديپذ يممختلف را 

 فضامند شد. 

كشي، سيستم  ای، نظير لوله گزيني اقتصادی در فرايندهای توسعه ريشۀ اين جدايي

های خانگي نهفته بود.  مامكشي، سيستم توزيع برق، تأسيس پارک، كودكستان و ح فاضالب

همين دليل، برای دستيابي به  دسترسي به كاالی نايابي مانند فضا برای همۀ افراد يکسان نيست. به

آن ستيز اجتماعي صورت خواهد گرفت. در اين نبرد كساني كه ميزان دسترسي بيشتری دارند، 

های  بازار سنتي، بروكرات بيشتر از بقيه موفق خواهند شد. ثروتمندان شهر، نظير تجارِ عمدۀ

رتبۀ شركت نفت، كارفرمايان  رتبه، تجار عمدۀ كاالهای غربي، مالكان بزرگ، كارمندان عالي عالي

های فضا يا همان نيمۀ جنوبي شهر را تصاحب  ترين بخش صنايع جديد و نظاميان ارشد، مطلوب

درآمد در اين  قشار كمكردند و ازطريق افزايش قيمت امالک و مستغالت، اجازه ندادند كه ا

ها را از محل زندگي خويش طرد كردند. قشرهای  ديگر، آن بيان محالت حضور بيابند. به

                                                           
آباد، شاطرآباد و جعفرآباد  آباد، دولت های كولي گيری محله لنشيني در كرمانشاه با شک . از اواخر دهۀ چهل، حاشيه1

 . (13۸1شروع شد و در ظرف كمتر از دو دهه، به جمعيت عظيمي تبديل شدند )طرح تدبير شهر 
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رونق چنداني نداشت، مهاجران  شغلشانوران، صنعتگران سنتي كه  تر، نظير پيله اجتماعي پايين

دماغ،  آقا، برزه های شمالي شهر نظير رشيدی، وكيل روستايي و بينوايان شهری به ناچار در قسمت

و فاقد  تر ها ارزان آباد و اطراف ميدان شاهپور )آزادی( سکونت يافتند كه قيمت ملک در آن فيض

 تأسيسات زيربنايي بود. 

شهر كهن كه زماني محل زندگي اعيان و فقرا در كنار هم بود، اين بار از حضور ثروتمندان 

های سنتي از هم  های اجتماعي بافت دستان شهری شد. شبکه خالي و محل مناسبي برای تهي

نشيني و همسايگي نبود. سرمايه  گوی هم گسيخته شد و نظام خانواده و خويشاوندی ديگر پاسخ

گزيني  ها مسلط كرد. اين جدايي بر بسياری از پيوندهای سنتي برتری يافت و منطق خود را بر آن

، آسان نبوده و اغلب، همرا با ستنديز يمبرای بسياری از افرادی كه ساليان متمادی در كنار هم 

 درد و رنج بود.

ها در نيمۀ شمالي يا محالت قديمي و محالت  با طرد فقرای شهری و مهاجران و اسکان آن

های شهری بود و شموليت ثروتمندان و متموالن  تأسيس كه عاری از امکانات و زيرساخت تازه

هي را به خود اختصاص داده بودند و از در نيمۀ جنوبي يا محالتي كه بيشترين امکانات رفا

گيری تقابل )فقير/سنتي،  های شکل های شهری مناسبي برخوردار بودند، زمينه زيرساخت

های متعددی  سازی وجودآمده )جنوب/شمال( ساده وجود آمد. براساس تقابل به ثروتمند/مدرن( به

 در حيطۀ زبان و استعارات در بطن زندگي روزمره شروع شد. 

عنوان  ها را به های مدرن بودند و شمالي ق جنوبي شهر اغلب ثروتمند و آشنا با ايدهمناط

ريشه و  كردند. در مقابل، سکنۀ شمالي شهر نيز طرف مقابل را بي گرا خطاب مي متعصب و سنت

های شهری نيز سرايت كرد.  زدن، به مکان زني و برچسب دانستند. انگ گرا مي عياش و غرب

دانستند و آنجا را رها كردند و برای خريد به سراغ  مي 1«كَالوَه»، بازار سنتي را اهالي جنوبي شهر

دار خيابان دبيراعظم و پاساژهای متعددی رفتند كه در كنار آن قرار داشت.  های ويترين مغازه

ها  ها بازار سنتي مکان خريد مهاجران و فرودستان شهری و روستاييان اطراف بود. آن ازنظر آن

سواد  ها و افراد كم ها را مکان گذران فراغت رجاله خانه ای شمالي را بيغوله و قهوهه محله

ها و  حجاب ها را مکان حضور بي دانستند. نيمۀ شمالي شهر نيز رستوران و پاساژ و بوتيک مي

 كردند.  افراد ازخودبيگانه تلقي مي

                                                           
 . به معني ويرانه است1
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داشتن تمکن مالي، توانايي خاطر ن ها به ها بيانگر اين واقعيت تلخ هستند كه شمالي مصاحبه

وجودآمده را بر  های جديد را نداشتند و با اين استعارات، شرايط نامساعد به حضور در اين مکان

ها و استعارات زباني اين دوره را در جدول  توان تقابل رفته، مي هم كردند. روی خود هموار مي

 زير خالصه كرد: 
 

مالوجنوبكرمانشاهدردهۀچهل.مفاهیمواستعاراتفضاياجتماعیش5جدول

 مدرن/ثروتمند سنتي/فقير مفهوم مركزی

 

 مفاهيم و استعارات

 

 اصيل

 خودماني و باصفا

 گرا متحجر و واپس

 گرا سنت

 مردانگي

 باحجاب

 پهلوان و جوانمرد

 

 ريشه بي

 اداواطوار

 گرا مدرن و آينده

 نوگرا

 زنانگي

 حجاب بي

 ننه بچه

 

 خانه قهوه

 بازار سنتي

 تورانرس

 خيابان و پاساژ

 .1391ی حاصل از مصاحبه، ها دادهمنبع:  

با تغييراتي كه در فضای بازنمايي پيش آمد، عمل فضايي سکنۀ قديم شهر نيز عملفضایی:

ای بود؛ اما اين بار تمايز  بر تمايزات محله تر از گذشته شد. فضای شهر كهن مبتني متفاوت

تقابل بنياني برای اعمال فضايي دهۀ سي و چهل سکنۀ جنوبي جای آن را گرفت. اين  شمالي

كرمانشاه بود. كنش افراد در ميان دو دسته از فضاها قابل تفکيک شد. ثروتمندان عمدتاً در 

ها  خانه های رقص و فقرا در بازار سنتي و قهوه های شيک، پاساژها و سالن ها، هتل رستوران

 حضور داشتند. 

های اخير، با  سال يان جوانان كرمانشاه رونق دارد و در رقص در م ]دهۀ چهل[امروزه »

ساخت هتل جديد )مثل گاليول( در بيرون شهر امکانات بيشتر شده است. هرچند اين هتل فقط 

خانه همچنان كانون اصلي  برای ثروتمندان كرمانشاه تدارک ديده شده است، اما برای فقرا قهوه
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های مدرن،  های اخير شاهد تأسيس برخي كافه سال  استراحت است. معهذا كرمانشاه در

 Clark and« )فروشي، سالن موسيقي با اسباب و اثاثيۀ فرميکا و موسيقي عاميانه است شيريني

Clark 1969, 106 .) 

يکي از فضاهای مهم شهری كرمانشاه خيابان دبير اعظم )فاصلۀ ميان ميدان شهرداری تا 

شد. ظاهر افراد، نوع لباس،  در آن عنصر مهمي تلقي ميزني  ميدان مصدق( بود كه همچنان پرسه

ساخت؛  نوع آرايش و نوع تعامالت در چنين فضای سيالي تمايز شمال/جنوب شهر را عيان مي

. نبايد دادند يمتأثير قرار  تأسيس اغلب، كنش فضايي شهر را تحت های تازه بنابراين خيابان

ريان ارتباطي، هنوز كاركرد خود را در زمينۀ عمل عنوان نوعي ش فراموش كرد كه بازار سنتي، به

 كرد؛ اما از اهميت سابق برخوردار نبود.  فضايي ايفا مي

داد، سينما بود و همچون سابق  تأثير قرار مي فضای ديگری كه كنش افراد را تحت

های  نسبت ديگر مکان در كرمانشاه سينما به»گويند:  كرد. كالرک و كالرک مي آفريني مي نقش

اوقات فراغت جايگاه بهتری دارد. اين شهر دارای شش سينماست. معموالً جوانان به سينما 

ها و  روند و اغلب نيز شلوغ است. در يک شهر ايالتي، نظير كرمانشاه تأثير سينما بر نگرش مي

روند. دور  آموزان جوان تقريباً هر روز به سينما مي تر قابل توجه است. دانش تمايالت نسل جوان

 Clark and Clark« )به تهران بروند  های ثروتمند برای ديدن فيلم از انتظار نيست كه كرمانشاهي

1969, 105 .) 

بستان بود كه در  بخشيد، طاق های ديگری كه اعمال فضايي شهر را تمركز مي ازجمله مکان

هايي را  ها رونق بيشتری داشت؛ زيرا دولت درياچۀ مصنوعي در آنجا ساخت و قايق سال اين 

های  برای تفريح در آن تدارک ديد. بنابر آيين و رسم قديمي، مساجد و تکايا همچنان مکان

كردند. ريتم بدن، نوع تعامل، سبک  مقدس و پُررونقي بودند كه اعمال فضايي شهر را هدايت مي

مل كنندۀ تمايز فضايي شمالي/جنوبي بود. ع پوشش و مصرف افراد در تمام اين فضاها بازتوليد

حال، آن را نيز  ای تا حدود زيادی متأثر از فضای بازنمايي آن است و درعين فضايي هر جامعه

 كند. بازتوليد مي
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گیرينتیجه
ها برگرفته از مازاد اقتصادی نفت بود، تأثير درخورتوجهي  محور كه بودجۀ آن ی توسعهها برنامه

ها، صرف عمران و آباداني  ن برنامهند. عمدۀ بودجۀ ايداشتبر گسيختگي فضايي شهر و روستا 

ی برای اشتغال و تر مناسببا روستاهای اطراف به محيط  شهری شد؛ بنابراين شهر درمقايسه

جايي  دسترسي به منابع و عمراني و آباداني تبديل شد. نتيجۀ اين نابرابری در توزيع منابع، جابه

ع منابع و امکانات عادالنه نبود. دو جمعيت از روستا به شهر بوده است. در درون شهر نيز توزي

شد؛  ی زنبوركي شهر قديم مربوط ميها بافتدليل برای اين موضوع وجود داشت: نخست، به 

ی ها طرحها امکان اجرای  بودن آن دليل نبود فضای كافي در معابر و غيرشطرنجي  چراكه به

داشت. دليل دوم، به كشي و نظاير آن وجود ن كشي، برق كشي، فاضالب عمراني، نظير لوله

شد كه از درآمدهای نفتي بهرمند شده بودند و سعي  ی اقتصادی افرادی مربوط ميها زهيانگ

ها بخش جنوبي شهر را انتخاب  وپا كنند. آن كردن دست كردند كه مکان بهتری را برای زندگي مي

 وهوای مناسب و توپوگرافي بلندی بود.  كردند كه دارای باغات فراوان و آب

ی توسعۀ دوم و سوم چيزی غيراز نامتوازني در توزيع امکانات و ها برنامهرفته، نتيجۀ  هم ویر

ای كه دو مکان )شمال/جنوب( را با دو ارزش متفاوت  گزيني اقتصادی نبود. مسئله جدايي

در كنار هم  ندارزمان دارا و  نآ تا)مرغوب/نامرغوب( توليد كرد و سکنۀ شهری يکپارچه را كه 

تدريج، فضاهای فراغت و عناصر شهری در آن دو مکان  ، از هم جدا كرد. بهكردند يمزندگي 

خانه و بازار سنتي قرار گرفت. در  كامالً متفاوت شد. سينما و رستوران و خيابان در برابر قهوه

ای در سطح شهر شکل گرفت كه نمادها و  چنين بستری بود كه فضای اجتماعي دوگانه

لحاظ ذهني  ها به ديگر، آن بيان . بهكردند يمود و ثغور نمادين آن را تعيين استعارات و كلمات حد

و پديدارشناسانه نيز از هم جدا شدند. تمايزی كه همراه با طرد بود و از همگان در دسترسي به 

ی ها رستورانكرد. همگان توان حضور در پاساژها و  فضاهای عمومي سلب مالکيت مي

خانه و بازار سنتي نوعي  شتند يا اينکه برای برخي ديگر رفتن به قهوهقيمت و سينما را ندا گران

عمل دونِ شأن و منزلت بود. شهروندان با توجه به فضای اجتماعي دوپارۀ حاكم بر شهر، اعمال 

فضايي خود را با توجه به بافتي كه در آن سکونت داشتند، به دو بخش تقسيم كرده و همچنان 

 زتوليد كردند.فضای ذهني آن زمان را با
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