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چکیده
اعیانسازی محلة تاریخی فیضآباد در کالنشهر کرمانشاه میپردازد.
این مقاله به بررسی فرایند  
سازیوروشپژوهشقومنگاریاست.فنونگردآوریداده


هایاعیانی

رویکردنظریمبتنیبرنظریه
صورتنمونهگیریهدفمند


مشاهدهومصاحبهاست.باسینفرازساکنانپیشینوکنونیمحلهبه
آبادمحلهایتاریخیباقدمت ۱51سالهاستکه


دهدفیض

هانشانمی
مصاحبهصورتگرفت .
یافته
در دهة گذشته از طریق مداخالتی مانند جادهسازی ،مجتمعسازی و پیادهراه در معرض تغییرات
سازیبهدلیلاحداث
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الگویزندگیفردی7،
مسکونی تازهساز شده است .این همبستگی آگاهانه و سازمانیافته نیست و تاب مقاومت در برابر
هایپسیناعیانسازیرانخواهدداشت .
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مقدمه و بیان مسئله
مداخله در حیات شهری امری اجتنابناپذیر است .رشد جمعیت و جابهجایی آن ،تغییرات
کالبدی،پویاییدرونیزندگیروزمره،طولعمربناها،تغییراتمداومکاربریوتوسعةفضاهای
میدهند.عمدةمداخالتقرن۱2
عمومی،شهروندانومدیریتشهریرابهسویمداخلهسوق 

و  ۱1میالدی توسعهای و از باال توسط طراحان و شهرسازان با همکاری دولتها انجام شده
است.نادیدهگرفتنشرایطزیستاجتماعیوحیاتشهریویژگیبسیاریازروندهاورویکردها

۱
تریندلیلشکستآنهانگاهازباالوانتزاعی


متبلورشد.عمده
بودکهدراندیشةلوکوربوزیه 
طراحان بود که شهر را به ابژه فرومیکاستند و نتیجة آن «انزوا ،بیگانگی و زوال همبستگی
اجتماعی بود» (نک :برمن .)۱377 ،۱گاهی این مداخالت بسیار بیرحمانه و بدون توجه به
نحویکه
زمینة اجتماعی آنها انجام شد و عواقب اجتماعی زیانباری را بر جای گذاشت؛ به 
مصلحاناجتماعیواندیشمندانزیادیعلیهایننوعمداخالتمواضعتندیدرپیشگرفتند
(برمن۱377 ،؛ جیکوبز۱300 ،3؛ دوسرتو .)۱30۱ ،0بحث بر سر این است که اندیشة توسعه
همیشهدارایزیانهاوضایعاتیاستکهدربطنآنجایدارد.شهرهایمتناسببااتومبیل،

فقیر (به لحاظ زیستپذیری) به همراه سکونتگاههای غیررسمی نتیجة اندیشة توسعه و
مدرنیزاسیونازباالدراقصینقاطکرةزمینبودهاست(نک:لوید۱32۱،5؛دوسرتو۱321،؛
بیات۱377،؛موکرچی.)۱300،درواقعرویکردهایتوسعهازباالکهدرقالبطراحیشهری
نددرنابودیتاریخ،حافظهومعانیشهرینقشاساسیداشتندوبهجایآن

مدرنظهوریافت
روحوبینشانبهنامشهرمدرنرابرجایگذاشتند .


کالبدیبی
افزون بر این ،سرمایه داری نیز فضا را به کاالیی کمیاب و « شهرها را به مکانی برای
جوالنسرمایهتبدیلکرد»(هاروی.)۱307،6بهنحویکه منازعهبرسرتصاحبآنبهدغدغة
بشرامروزتبدیلشدهاست.درچنینفضایتنازعآمیزی،اعیان سازیجایسیاستبازسازی
هویتیراگرفت؛یعنیفضاهایعمومیبهنفعفضاهایخصوصیتقلیلپیداکردندوفضاهای
مصرفمانندمراکزخرید،مگامالونظایرآنبهجایفضاهایفرهنگیوتفریحیبرشهرها
مسلطشدند .
کالن شهر کرمانشاه از اوایل قرن حاضر مداخالت توسعه ای مختلفی بنا بر اقتضائات
تاریخیوشرایطاقتصادیوسیاسیراتجربهکردهاست:خیابانکشیهایمبتنیبراندیشة
1. Lecorbusier
2. Berman
3. Jacobs
4. De Certeau
5. Lioyd
6. Harvey
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هاوسماندردرونبافتقدیمی،شهرکسازیهایدهة51و61بههمراهرشدحاشیهنشینی
درهمانزمان،مونوریل،بزرگراهوتقاطعناهمسطح(نک:قلیپور)۱327،۱326،۱323و
رشدقارچ گونةفضاهایمصرف(مهر.)۱326،دراینفرایندبرخیبافتهایقدیمیهمچنان
از دسترس مداخالت توسعهای و سرمایهای در امان ماندهاند .تباهی کالبدی و تجمع
فرودستانو درمواردیبزهکاراناینمحله هارابهمسئلةمدیریتشهریتبدیلکردهاست
و فشار افکار عمومی مدیریت شهر را به مداخله در آن ها ناگزیر خواهد کرد .یکی از این
محلهها«فیضآباد»استکهبه دلیلاستقراردرمرکزشهرونزدیکیبهخیابانهایپررونق
شهر از اهمیت بیشتری ب رخوردار است .این محله مکان های تاریخی مهمی را در دل خود
پروراندهاستوپتانسیلدرخورتوجهیبرایهویت بخشیبهشهروتاریخکرمانشاهاندارد.
عالوه براین،بافتاجتماعیهمگونیداردکهناشیازخاستگاهواحد،زبان،قومیتومذهب
مشترک ساکنان است .آنان در بیشتر موار د قشر متوسط به پایین یا فرودست هستند و
توانایی مالی اندکی دارند؛ بنابراین توانایی مقاومت در برابر سرمایهایشدن محله را ندارند.
چنانچه روند اعیانیسازی بهعنوان فرایندی سرمایه محور محله را دربربگیرد ،جابهجایی
جمعیتوترکپیوندهایاجتماعیدرمحلهامریمحتم لاست.دردهةاخیرروندمداخله
بهاشکالمتعددوپراکندهآغازشدهاستوآیندهمحلهآبستنتغییراتزیادیخواهدبود.
جهتتغییراتاینمحلهبرسرنوشتساکنانوشهرتأثیردارد.آیاشهروضعیتانسانیتری
پیدا می کند و حقوق شهروندان لحاظ خواهد شد یا اینکه روندهای سرمایه پیوندهای
اجتماعی و فراگیری در شهر را به نفع گروه های برخوردار مصادره خواهد کرد .این مقاله
ضمنمروریمختصربرتاریخمحلهبهسؤالهایزیرپاسخدادهاست :
آباددرمعرضفراینداعیانیسازیقراردارد؟


.آیامحلهفیض
۱
حلهچگونهبودهاست؟ 

.واکنشساکنانبهمداخالتصورتگرفتهدرم

۱

چارچوب نظری
۱

فراینداعیانسازی ازدهة 61میالدیدر بسیاریاز شهرهایاروپاییوآمریکاییآغازشد؛

درنتیجهمراکزقدیمیشهرهاکهطیسالهایطوالنیفرسودهومتروکشدهبودند،حیات

دوبارهیافتندوبهمحدودهایپویاوارزشمندتبدیلشدند.اینفرایندازیکسوسببرونق

۱
وییسببجابهجاییجمعیتشد.روثگالس ()۱263ازواژة

بافتهایقدیمیشهرهاوازس

هایطبقةمتوسطبهجای


برایتوصیففرایندیاستفادهکردکهطیآنخانواده
اعیانسازی»
« 
1. Gentrification
2. Glass
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هادرمحلههایقدیمیمحروممرکزشهرلندنساکنشدند.دراینتعریف


سکونتدرحومه
خیمحالتمرکزیراازطریقجایگزینشدن

«نویسندههمتغییرترکیباجتماعیساکنانبر
بگیربااقشارفقیربیانمیکندوهمفرایندیباماهیتمتمایزرا؛یعنی


اقشارمتوسطحقوق
۱
هاومحلههایکارگریوفرودستانشهری»(بیدوزاکاریاسن ،


ایازمسکن

بهسازیمجموعه
 .)۱6 :۱320تعریف دیگر مهم اعیانسازی ،تعریف مارکوس است« :ساکنان جدید که بهطور
نامتناسبی جوان ،سفید ،متخصص ،فنی ،کارگران مدیریتی با تحصیالت و درآمد بیشترترند،
جایگزین ساکنان پیشین میشوند که بهطور نامتناسبی کمدرآمد ،متعلق به طبقة کارگر و
بهزوال بخش درونی شهر
ضعیف ،گروههای اقلیتی ،قومی و مسن ،از خانههای قدیمی و رو 
هستند.اینتغییروجابهجایی،تاحدیباسطحکلیتغییراتدرجامعه،تفاوتاساسیدارد»

(مارکوس۱205،۱بهنقلازبونسه.)0:۱1۱0،
سازیدارد؛زیرابهتغییرشکلخانوادهها،افزایش


افزایشجمعیتتأثیرزیادیبراعیانی

ایبادونفرحقوقبگیر،رواجالگوهایزندگیفردی،تغییر

زنانشاغل،افزایشتعدادخانوادهه

سبک زندگی افراد و موقعیت طبقاتی آنها منجر میشود .اعیانسازی عالوه بر تغییرات
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی سبب تغییر در بافت شهری و کالبد فضایی مناطق مسکونی
شودواینامردرافزایشنرخاجارهبهاومسکننقشدارد؛درنتیجةاینفرایندساکنان


می
نخستیناینمحلههاکهدربیشترمواردازلحاظاقتصادیدرزمرةطبقاتپایینهستند،توان

هاوساکنشدندرحاشیة


رومجبوربهترکاینمحله

همراهیبااینجریانراندارندوازاین
شهرهامیشوند .

پایدارراباسهرکنرشدزیستمحیطی،رشداقتصادی

اجالس۱22۱سازمانملل،توسعة
و پایداری اجتماعی ،سیاستی جهانی معرفی کرد که به گسترش فرایند اعیانسازی در
کشورهایمختلفجهاندامنزد.فرایندیکهرکنسومپایداریاجتماعیراقربانیدورکن
اول میکند .طرفداران اعیانیسازی با تکیه بر دو رکن اول این سیاست جهانی را در پیش
میگیرند(.نک:گولدولوییس .)۱1۱7،

پس از این اجالس اعیانسازی بهمثابة یک استراتژی شهری در گسترة جهانی از جانب
گذارانشهریاستفادهشد.بهکارگیریایناستراتژیدرقرنبیستمتحت


شهرسازانوسیاست
تأثیر سیاستهای مدرنیستی و نئولیبرالی بوده است .جهانیشدن اعیانسازی ،مانند
جهانیشدن خود شهرها ،نشاندهندة پیروزی برخی منافع اقتصادی و اجتماعی -فرهنگی

طبقاتباالدرمقایسهباسایرگروههاست.شعار«،بازگشتجمعیتبهمرکز»ولزوم«تعادل

1. Bidou-Zachariasen
2. Marcus
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هاییچونباززندهسازی،

سیاسترسمیاعیانسازیاستوتحتپوششواژه

جامعهشناختی»

تازگیبازآفرینیشهری،بارمنفیقطببندیاجتماعیوطرداقشارفقیر


بهسازیونوسازیوبه
را کم میکند (بیدو زاکاریاسین .)۱2 :۱320 ،این واژهها متعلق به گفتمانهای مدرنیسم و
راانکارمیکنند.باتوجهبه

حاشیهراندنبرخیاقشارجامعه


نئولیبرالیسمهستندکهحذفیابه
سازیرادرچهارفرایندبخشبندیکرد.۱«:اسکانمجددوتمرکز


تواناعیان

تعاریففوق،می
اجتماعی،جایگزینییکگروهازساکنانباگروهدیگریکهدارایپایگاهاجتماعیباالترند.۱.
ها)کهنشاندهندةبعضیابعادزیباشناختی


شده(ساختمان

دگرگونیدرمحیطفیزیکیساخته
و ظهور خدمات جدید محلی است .3.اجتماع اشخاص با سبک زندگی مشترک یا دستکم
مطلوبیتهای مشترک مصرفی ،مرتبط با طبقة اجتماعی .0 ،مطرحشدن دوبارة ارزشهای

اقتصادیملکی،کهفرصتیتجاریبرایصنعتساختمانبهشمارمیرودوغالباًدنبالةنظام

مالکیت خصوصی اموال خانگی تلقی میشود» (ساوج و وارد .)۱۱3 :۱320 ،بسیاری از
صاحبمنصبان شهری امروز فرایندهای اعیانسازی را وسیلهای برای رونقبخشیدن به

بینند.اعیانسازیبراساس


هایمحلیمی

زیرساختشهرهایوافزایشدرآمدازمحلمالیات
یک وفاق گسترده ،در درجة اول پدیدهای طبقاتی است .بهبود ترکیب طبقاتی یک منطقه
برجستهترینبعداینفراینداست .

این استراتژی در بسیاری از شهرهای جهان روشی زودبازده برای مداخله در بافتهای
دارتوسطمتصدیانومسئوالناست.اینافراداعیانسازیراتغییریکارآمد


فرسودهومسئله
در حل مسائل شهری میدانند که به کاهش جرم و جنایت ،افزایش سرمایهگذاری در
ساختوسازهای جدید و زیرساختهای شهری ،ارتقای فعالیتهای اقتصادی در محلهها و

تغییرات مثبت کالبدی-فضایی شهر منجر میشوند (نک :خانمرادی و همکاران)۱320 ،؛
درحالیکه این روش نهتنها مسائل شهری مذکور را حل نمیکند ،بلکه این مسائل را با

ایبهمحلةدیگرانتقالمیدهدکهاینامریکیازعوامل


گستردگیوپیچیدگیبیشترازمحله
گسترش حاشیهنشینی در شهرهاست .نخبگان جوامع سرمایهداری بر مزایای اعیانسازی در
شهرها تأکید دارند ،اما سؤال این است که این مزایا برای چه کسانی است و چه افرادی با
معایب و مشکالت آن مواجه میشوند .این سیاست ساختار کنونی را بازتولید میکند و
هایاجتماعیرابیشازپیشنادیدهمیگیرد.اجتماعات


اجتماعاتمردمیوکنشگرانجنبش
مردمی توان مقاومت طوالنیمدت و مطالبة حق خود از شهر را ندارند؛ زیرا سازماننیافتگی،
هایکالنناتوانمیکند .


قدرتیآنانرابرایمقابلهباسیاست

تنگدستیوبی
بونسهاینپدیدهرادرشهرهاییمانندتورنتو،لندنوپاریس،همراهباپیامدهایآنبررسی
هایپایداریکرویسکهواعیانسازیرویدیگرآن


هاوسیاست

کردونتیجهگرفتکهبرنامه
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ریزیپایداروتقویتکنشهای


گذاریوبرنامه

است.هدفویحفظظرفیتپیشرفتسیاست
اجتماعی برای از بین بردن فرایند حذف و جابهجایی گروههای کمدرآمد ،ترویج و تشویق
هایشهریاست .ازنظراو دو راهحل


محیطیواجتماعیدرسیاست
عدالتو برابری زیست
حقمالکیتواستفادةجمعیازآنمیتواندعاملیتوکنشگریرابهافرادو

تقسیمزمین،
ساکنانشهرهابازگرداند(بونسه .)۱1۱0،

روش پژوهش
۱

وجامعةهدفمحلةفیضآباددرمرکزشهرکرمانشاهاست.محله

روشپژوهش«مردمنگاری» 
ازسهبخشیشرقی(جلیلی)،مرکزیوغربی(کوهساری)تشکیلشده است.فنونگردآوری
دادهمشاهده،مصاحبهونقشههستند.
مشاهده :مشاهده «مستلزم توجه منظم (سیستماتیک) و ثبت رویدادها ،رفتارها و
موضوعاتیاستکهدرمحیطاجتماعیومکانیکمحلموردتحقیقوجوددارد»(مارشال۱و
مشاهداتبهمدتسهماهدرروزهاو

).باتوجهبهدادههایجدول،۱

راسمن۱۱1:۱30۱،3
ساعاتمختلفانجامگرفت.تمرکزعمدةپژوهشگرانبرمشاهدةکالبدوتعامالتاجتماعیبود .
جدول  .1ویژگی ابعاد مشاهده و زمان صرفشده
حوزة

ویژگی

مدت

کالبد

موقعیت(مکانی)،عناصریمانندخیابان،ساختمان،کوچهها،

مغازههایتجاریو...


هرماه۱1روزدرچهار
نوبتصبح،ظهر،عصرو
شب

تعامالت
اجتماعی

هایخویشاوندی،گروههایهمسایگی،اقشارمختلفاجتماعی


گروه
(فرادست/فرودست،تفکیکسنی،گروهدوستان،گروهخانوادگی)

هرماه۱1روزدرچهار
نوبتصبح،ظهر،عصرو
شب

مشاهده

مصاحبه :جمعآوری بخشی از اطالعات مورد نیاز از طریق گفتوگو با ساکنان (مالکان
تعدادمصاحبهها31موردبودکه

هایمعامالتملکیصورتگرفتهاست.


قدیموجدید)وبنگاه
گیرینظریانجامشد.مصاحبههاپساز۱5موردبهاشباعنظریرسید .


بهشیوةنمونه

1. Ethnography
2. Marshal
3. Rossman

سازیدرمحلهفیضآبادکرمانشاه ۱35


شناسیاعیان

انسان

جدول  .2ویژگی مصاحبهشوندگان
ردیف

جنس

سن

شغل

سالهای سکونت در محل

۱

محمدامین

30

کابینتساز


ازبدوتولد

۱

احمد

30

بیکار

۱5سال

3

غفار

7۱

کارمندبازنشسته

۱۱سال

0

جعفر

61

فروشندةکاشیوسرامیک

۱5سال

5

صادق

00

کارمند

۱سال

6

علی

35

فروشندهدرسوپرمارکت

5سال

7

ولی

60

جمعآوریضایعات


۱1سال

0

مصطفی

70

خیاط

51سال

2

مریم

33

مهندسشهرسازی

۱5سال

۱1

لیال

۱0

خانهدار

ازبدوتولد

۱۱

شراره

۱0

دانشجو

ازبدوتولد

۱۱

حسین

01

مهمانپذیر

ازبدوتولد

۱3

اصغر

63

معلمبازنشسته

0سال

۱0

مهدی

03

مشاورامالک

35سال

۱5

رعنا

76

خانهدار


65

۱6

نشمین

۱7

طراح

۱۱سال

۱7

ستار

30

تأسیساتی

۱0سال

۱0

ناصح

06

نقاشاتومبیل

3سال

۱2

سردار

32

معلم

5سال

۱1

علی

60

مغازهدار


بدوتولد

۱۱

فاطمه

36

خانهدار


۱5سال

۱۱

هیرو

۱0

بیکار

ازبدوتولد

۱3

زهرا

33

خانهدار


0سال

۱0

مراد

06

چلوکبابیاسالمی

ازبدوتولد

۱5

داریوش

50

مشاورامالک

ازبدوتولد

۱6

نجمالدین


50

کارمندوزارتبهداشت

۱1سال

۱7

اژین

۱0

بیکار

ازبدوتولد

۱0

فریبا

0۱

خانهدار


۱5سال

۱2

چنور

70

خانهدار


50سال

31

علی

50

کارمند

57سال
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تحلیلدادههاشکلیامرحلةواحدینداردو

درمردمنگاریشیوة

شیوة تحلیل دادهها :
فرایندی است که از بیان مسئله تا گزارشنویسی اتفاق میافتد (فترمن۱1۱1 ،؛ همرسلی و
اتکینسون۱117 ،؛ مارچسیون۱32۱ ،۱؛ بریکس .)۱116 ،تحلیل این پژوهش به پیروی از
گانه(تحلیل،تفسیروگزارشنویسی)بریور()۱12:۱115انجامشدهاست :


مراحلسه
اول :مرحلة تحلیل که شش بخش دارد .۱ :مدیریت دادهها :حجم عظیمی از دادهها
گردآوری شد که به بخشهای بسیار جزئی تقسیم شدند .۱ .کدگذاری :برای هرکدام از این
اطالعات جزئی کدهایی تعیین شد تا بتوان آنها را سازماندهی کرد .3 .تحلیل محتوایی:
بندیجزئیتردرکدهاانجامگرفتوبهاطالعاتجزئیتبدیلشدند.0.توصیفکیفی:


تقسیم
هایآنهالحاظشد.5.استخراج


تفصیلتوصیفشدندوتمامویژگی

آمدهبه
کدهایبه 
دست

الگوها :کدهای توصیفشده در ارتباط با یکدیگر و همچنین در ارتباط با موقعیت ،فضا و
هابهسهدستةفیضآباد


بندی:داده

.طبقه
دوالگوهایالزمبهدستآمد6.

تعامالتقرارگرفتن
هایاعیانیسازیوواکنشمردمبهاینمداخالتتقسیم


درطولتاریخ،مداخالتازباال،نشانه
شدند .
هانامدارد،تمامیافتههادرارتباطباهمقرارگرفتندتا


دراینمرحلهکهتفسیرداده
دوم :
سازیمحلةفیضآبادتوضیحدادهشود .


اینداعیانی
فر
بندیدادههاتدوینشد .


نویسیبراساسطبقه

مرحلهگزارش
سوم:

محلة فیضآباد در بستر تاریخ معاصر
گیریشهرکرمانشاهاززمانزندیه،بهیکیازمحلههایشهر


زمانباشکل

آبادهم

محلةفیض
کرمانشاهتبدیلشد.باتخریبقلعة کرمانشاهدردورةزندیهوشهرکرمانشاهدرمجاورتآن
(نک:سلطانی،۱373،ج۱61-۱52:3؛شعبانی۱1۱:۱375،؛فلور:۱1۱0،فصلاول)،سکنه
نیز به اطراف گریختند« .گروهی به سه دهکدة فیضآباد ،چنانی و برزه دماغ در مجاورت
رودخانةآبشورانرفتندودرآنجاشهریرابنانهادندکهشهرجدیدکرمانشاهنامیدهشدونام
سهدهکدةمذکورنیزبرمحالتشهرهمچنانباقیماند»(نکبهباکینگهام.)۱013،۱دردورة
زندیه فیضآباد محلهای اعیاننشینبود و «بازار آن [بازار زندیه] محل تبادل اقتصادی شد»
(سلطانی.)۱115-۱110:۱30۱،بارونقبازارکرمانشاهدراواسطدورةقاجاریهودیانزیادیاز
اطرافکشوروبغدادبهکرمانشاهآمدندودرشرقمحلةفیضآبادسکونتکردند(نک:فلور،

گونهایبودکه«درسمتغربوشرقشهر،دورشتهتپه
).ساختارشهربه 

:۱1۱0پیوست۱3
1. Murchison
2. Buckingham

سازیدرمحلهفیضآبادکرمانشاه ۱37


شناسیاعیان

انسان

شهرتارویآنهاگسترشیافتهبود؛

هاوباغهایحومة


وجودداشتکهدیوارهایگلیخانه
هایشآجریبود،بینایندوتپه،رویشیبمالیمیبهسوی


کهمرکزشهر،کهخانه

درحالی
۱
دشت کشیده شده بود» (گروته  .)0۱ :۱362 ،فیضآباد در مرکز شهر قرار داشت و بهدلیل
دوربودنازبازار(بازارجدیدقاجاری)،همواربودنوخیابانضرابیه(تنهاگذرفراخشمالیو
جنوبیشهر)توجهثروتمندانراجلبکرد.کوچة«امیرمحترم»محلسکونتاعیانشهربود.
مروربرخیخانههایاشرافیمانندخانةحکیمنصیر،خانةخواجهباروخ،خانةجلیلیانوخانة


به
حاجاکبریدراینمحلهساختهشد .



نقشة  .1محلة فیضآباد در شهر قدیم کرمانشاه
منبع :برومند سرخابی1831 ،

دهد.فیضآباددرشمالشهر


رانشانمی
،محلههایشهرکرمانشاهدرسال۱۱۱2

نقشة۱
قرار داشت و در طول حکومت قاجار وضعیت برجسته و اعیانی خود را در مقایسه با دیگر
بزرگانکرمانشاهدرمحلةفیضآبادخانه

مینویسد«:
محالتحفظکرد.رابینو ۱درسال  ۱۱0۱
ینمحلهدارایخیابانهایپهنوازبازارشهرفاصلهدارد.بزرگانشهراینمحله

دارند؛چراکها
را از آن جهت ترجیح میدهند که بیشتر خیابانهای کرمانشاه ،تنگ و پرعذابند .کدخدای
1. Grothe
2. Rabino
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نجفخانبود.تقسیماتفرعیآنعبارتبودنداز:گذر
آبادفتحعلیخانودرسال  ۱۱07


فیض
آقاوندومحلةیهودیها»(رابینو.)0:۱323،باافولبازارکرمانشاهدر

سیدمحمدرحیم،گذر 
دورةپهلویاولبسیاریازبازرگانانمحلهراترککردند،اماهمچنانمحلهایاعیانیبود.در

کشیصورتگرفت.محلةفیضآبادتوسطخیابان


ایندوره،مداخالتزیادیازطریقخیابان
وغربیتبدیلشد.درجنوبشهر،محلههایجدیدشطرنجیساختهو

سپهبهدوبخششرقی
آمداتومبیلدرآنممکنشد(نک:قلیپور.)۱326،برخیاعیاندراینبخشازشهر

رفتو

مرورفیضآبادسیرنزولیراطیکرد.دردهة 31دوخیاباندیگربهموازات


جاشدندوبه

جابه
سپه در شرق و غرب آن از درون محلة فیضآباد عبور کرد و به تکهپارگی آن افزود .رشد
شهرنشینیدردهههای 01و 51سببظهورچهارمحلة ۱۱بهمن،الهیه،آناهیتاوآبادانیو

ایاعیاننشین


بهمنبهمحله
قرهسو»وبیرونازشهرکهنشد.محلة ۱۱
مسکندردشت« 
تبدیل شد و بخش دیگری از جمعیت فیضآباد را جذب کرد و مهاجران جاف که عمدتاً
«زردویی» بودند ،جانشین جمعیت از دست رفته شدند .این روند اولین جابهجایی بزرگ
جمعیتیدرمحلةفیضآبادبود.پسازانقالب،شهرنشینیدرکرمانشاهرونقگرفتوجمعیت

مدتشهرکهاو

 336،۱3۱نفری ۱355به 011،121نفردرسال ۱305تبدیلشد.دراین
محلههایی با زیرساخت مناسب ساخته شد ،اما روند توسعه و بهسازی در فیضآباد صورت

نگرفت؛زیرامیراثفرهنگیاجازةهرگونهمداخلهدرمحلهراممنوعکرد؛درنتیجهمحلهروبه
ویرانی نهاد و قیمت مسکن بهشدت افت کرد .جاذبة محله نیز برای ساکنان کم شد.
وییهایی» که در دهههای  51و  61در آن زندگی میکردند ،بهمرور محله را به نفع
«زرد 
سالمندانومهاجرانجدیدزردوییباسرمایههایفرهنگی،اجتماعی

بهویژه
فرودستانشهری  
واقتصادیکمتر،ترککردند .
ایقدیمیودرحالویرانیتبدیلشدکهسهخیابان


بهمحله
فیضآباددراواخردهة 71

گذشت.تنهاجدارههایتجاریآنرونقداشتوبقیةمحلهکهبافت


پررونقازدرونآنمی
زنبورکی و کهنی داشت به حال خود رها شد .مهاجران جدید زردویی بهدلیل روابط
خویشاوندی،تاریخوخاطراتیکهبهاینمحلهگرهخوردهبود،آنراانتخابکردند.برایبرخی
نافراد،مهاجرتبهشهر،مترادفباسکنیگزیدندراینمحلهبودونهچیزدیگری.با

ازای
است،برخیازآنهاحاضربه


وجودآمده
وجودتغییراتاقتصادیکهدرزندگیزردویی 
هابه

ترک محله نیستند .همبستگی و احساس تعلق تنها در میان افراد وجود ندارد ،بلکه ارتباط
شدیدی با مکان (محلة فیضآباد) نیز دارد .رعنا 76 ،ساله از ساکنان قدیمی محله ،در حال
ایویالییباحیاطیبزرگزندگیمیکندودرپاسخبهدرخواستدخترشکه


حاضردرخانه
خواهددرخانهایآپارتمانیباامنیتبیشترودرنزدیکیمحلزندگیاوزندگیکند،


ازاومی

سازیدرمحلهفیضآبادکرمانشاه ۱32


شناسیاعیان

انسان

هاوناخوشیهایهمبودیم.چطوری


آبادباهمپیرشدیم.شاهدخوشی
میگوید«:منوفی 
ض

برخیساکنانپیشیناینمحلهنیز،بهویژهمردانمیانسالکهبهدالیل

اینجاروولکنمبرم؟»
متفاوتی از آنجا مهاجرت کردند ،در هفته چند روز ،بهویژه روزهای تعطیل در نزدیکی بازار
نامند،جمعمیشوند،جویایحالوروزمحلهوساکنان

زندیه،جاییکهآنرا«سرگذر» 
می
وگووگذراندناوقاتفراغت،هریکباتوشهایازآخریناخبار


شوندوپسازمدتیگفت

می
محله،ساکنانوخویشاوندان،بهخانهوکاشانةخودبازمیگردند.سرگذرحوزةعمومیکوچک

و کامالً مردانهای است و مباحث مختلفی در آن مطرح میشود ،اما یکی از کارکردهای آن
بازتولیدوتقویتهمبستگیمیانافراداست.غفار 71سالهکهاکنونساکنکارمنداناست،
میگوید :

دورةخودمرومیبینم،خاطرات


رمسرگذر.رفقایهم

اییهباریکیدوساعتمی
« 
هفته
قوموخویشمیگیرموتواینیکیدوساعتکلی

گذشتهبرامتداعیمیشه،خبریاز 

شهوبرمیگردمخونه» .

روحیهمعوضمی

باتوجهبهآنچهگفتهشد،میتوانگفتافراداعمازساکنانفعلییاحتیپیشیننیزدر

طولزمان،همبستگیاجتماعیخودراحفظکردهاند .


مداخالت از باال از اوایل دهة 1831
آبادموقعیتاستراتژیکیدارد؛زیرادرمرکزشهرودرکنارخیابانهایپررونقسپه،


محلةفیض
جلیلی ،کوهساریومیدانگاراژقراردارد.درطولسالهای گذشته به بهانههایمختلفاز
میتوانبهموضوعاتزیراشارهکرد :
جملهرفعترافیکمداخالتیدرآنرخدادهاستکه 
فیضآباد صورت
 مداخالت جادهای :اولین اقدام اواخر دهة  71با احداث خیابان اصلی  
گرفت کهدوخیابان جلیلیومدرسرابهیکدیگروصل کرد.اقدامدیگر،احداثخیابان
آبشوراندرضلعشرقیمحلهاستکهدرسال۱325انجامشد .
 ساختوساز مجتمعهای آپارتمانی :هشت مجتمع مسکونی به نام «نرگس» واقع در
ضلع غربی میدان جلیلی ساخته شد که شامل  0۱واحد است (شکل  .)۱مجتمعهای
دیگریبهنامهاینوبهار(۱شامل۱۱واحد)،نوبهار(۱شامل۱1واحد)،نوبهار(3شامل0

رویمسجدزردوییهاساختهشدند.


واحد)روبه
واحد)وگلها(شامل30
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شکل  .1تخریب بافت مسکونی قدیم و ساختوساز جدید در مرکز فیضآباد



منبع :انجمن عکاسان کرمانشاه1833 ،

 برخیمنازلواماکنیکهتاچندسالپیشدرفهرستمیراثفرهنگیشهرکرمانشاهثبت
هایمسطحودرانتظارساختوسازتبدیلشدند .


شدهبودند،تخریبوبهزمین
 تبدیل خیابان مدرس به پیادهراه :طرح این خیابان بر مبنای قانون تعریض معابر در
بهبهرهبرداریرسید.مدرسازمیدانآزادی(گاراژ)

سال ۱3۱۱مصوبودرسال ۱3۱6
آغازوتامیدانانقالب(شهرداریسابق)امتداددارد.باطولنزدیکبهدوکیلومتروعرض
 ۱1متر،درجهتشمالشرقیبهجنوبغربیاحداثشد.مسجدجامعکرمانشاه،تکیه
بیگلربیگی ،بازار کرمانشاه ،کلیسای قلب مقدس مسیح ،مسجد عمادالدوله ،تکیه معاون،
تراشها ،بانک شاهی و مسجد هاشمی کرمانشاه ،از جمله اماکن و بناهای
زورخانه سنگ 
تاریخیموجوددرآنهستند.دردهة،۱301طرحتعریضاینخیابان،باعنایتبهجایگاه
اتومبیل از سوی شهرداری وقت ارائه شد ،اما بهدلیل مخالفتهای میراث فرهنگی در
راستایحفظبافتتاریخیآن،تاکنونبهطورکاملاجرانشدهاست.درنتیجةاینطرح،

عرضپیادهراهخیابانازهرطرف7/5مترافزایشیافتودرحالحاضر،عرضآنبه35
جاییبرخیکسبهواجارهنشینیتعدادیدیگرمنجرشد.


رسد.تعریضخیابانبهجابه

می
سال  ۱306با احداث چهار پاساژ در این خیابان اعیانسازی تجاری شروع شد .اکنون
)طرحتبدیلاینخیابانبهپیادهراهنیزدردستاقداماست.اینطرحبا

(زمستان۱011
وجود افزایش ترافیک بهدلیل طوالنیشدن فرایند ساخت ،دستاوردهای مثبتی مانند
زیستپذیری،تعلقبهمکان،امکاندیداروگزینش،پویاییحیاتشهریومکانعمومی


سازیدرمحلهفیضآبادکرمانشاه ۱0۱


شناسیاعیان

انسان

برای سالمندان ،کودکان ،زنان و صداهای خاموش را به همراه خواهد داشت .مجاورت
راهبامحلةفیضآبادسببرونقمحلهخواهدشد،امارونقیکهتهدیدیبرایمحله


پیاده
خواهدبود؛زیراخطرگسترشاعیانسازیرابههمراهدارد .


نشانههای اعیانیسازی در فیضآباد
باتوجهبهگفتههایمشاورانامالکتغییرات

تغییر اقتصادی در بازار مستغالت و مسکن :
شود.نخست،بخشهاییازمحله


بندیمی

قیمتامالکومستغالتدرمحلهدردوبخشبخش
کهتحتنظارتقوانینمیراثفرهنگیاستواینسازماناجازةساختوسازبیشاز 7متررا

در محدودة اماکن و بناهای تاریخی صادر نمیکند؛ بنابراین تغییر درخور توجهی در بازار
مستغالتومسکنصورتنگرفتهاستودربرخیکوچههایبخششرقی(جلیلی)ومرکزی

محله،خانههایویالییباارزشهرمتر ۱میلیونو 511هزارتا 3میلیونوجوددارد.قیمت

محدودةتحتنظارتمیراثفرهنگیبهدلیلدوریونزدیکیبهخیابانقیمتمتفاوتاست.۱.

قیمتقسمتشرقیمحله(جلیلی)بسیارکماست.۱.بخشمرکزیبین 011هزارتا011
.درقسمتغربی(کوهساری)بهدلیلموقعیتاقتصادیآنومجاورتبا

هزارمتغیراست3.
بازارکاشی،سرامیکوشیرآالتقیمتتا۱1میلیونتوماناست.مردمیانسالیکهسیزدهسال
ستساکنبخششرقی(جلیلی)است،دلیلمهاجرتخودراپایینبودنقیمتمسکندراین

ا
بااینکهوسطشهره،ولیقیمتخانههاشخیلیکمه.منمپولمکمبودکجابهتراز

محلهمیداند«:

اینجا؟» (علی 35 ،ساله 5 .سال ساکن محله) .برخی ساکنان قوانین میراث فرهنگی را دلیل
ونقافتادن محله میدانند .تعداد زیادی از مغازهدارها در این محله ،بهویژه بازارچة
اصلی ازر 
زندیه،نهمالکتام،بلکهدارایحقسرقفلیمغازههایخودهستندوهمینامرتأثیربسزایی

سالاستدراینمحلهبهکسبوکار

درکسادیبازارچهدارد:مصطفی70،سالهکهحدود51
اینسرقفلیهمبرایمابدبختیشده،چهلسالهاینجاکارمیکنم.مغازهنه

د،میگوید«:

میپرداز

تونمتغییرشبدمودستیبهسروروشبکشم،نهمیتونمهمین


مالمنهونهمالکسدیگه.نهمی
جوری اینجا کار کنم .میترسم یه روز سقفش رو سرم خراب بشه» .تعدادی از ساکنان که مالک
خواهندخانههایخودراباقیمتناچیزدرمرکزشهربفروشند،میراثفرهنگینیز


ستند،نمی
ه
خرد؛بنابرایننهامکانساختوسازدارندونهباتوجهبهقدیمیو


هارانمی

باقیمتمناسبیآن
شدنبافتوترددنکردنماشینووسایلنقلیهامکانزندگیدرآنوجوددارد :


فرسوده
تمامبدبختیمحله،بهدلیلقوانینمیراثفرهنگیدرمحلهاست.اگراینقوانیننباشه،

«
مالکان به محله رونق میدن ،اما میراث فرهنگی نه خودش کاری میکنه و نه میذاره
شهردارییامردمخودشانکاریبکنن»(علی50سالهازساکنانقدیمی) .
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دوم ،بخشهایی از محله بهویژه بخش مرکزی (خیابانی که در ضلع غربی میدان جلیلی
احداثشدهاست)ازحیطةنظارتمیراثفرهنگیخارجشدهاستوقیمتآنتحتتأثیربازار
و نوسانات آن قرار دارد .خیابانی که تا پیش از احداث آن ،عابران برای گذر از فیضآباد و
وخمآنمیگذشتند،اکنونخیابانی

رسیدنبهخیابانمدرسبایدازکوچههایتنگوپر 
پیچ

شودکهنحوةعبورومرورراتغییردادهاست.خانههایقدیمیوارزشمند


فراخمحسوبمی
زیادیدراینکوچهقراردارندکهاغلبخستهومتروک،زیرسایةساختمانهایبلنددرحال

خارجشدن از محدودة نظارت
ساخت جلوهای ندارند و در انتظار بیلهای مکانیکی هستند  .
میراثفرهنگیوشروعساختوسازدرمرکزاینمحلهدرتواناییساکناننیستودراختیار
نهادهاوارگانهایقدرتمنداست .


شکل  .2بافت تاریخی در حال زوال در مرکز فیضآباد



منبع :انجمن عکاسان کرمانشاه1833 ،

تغییر ترکیب اجتماعی ساکنان :اولینتغییریکهدرترکیباجتماعیساکناندرمحلة
آبادرخداد،جابهجاییجمعیتیبودکهازدهة61آغازوتااوایلدهة71ادامهداشت.از


فیض
اوایل دهة  61گروه مرفه و متمول بهدلیل قدیمیبودن بافت محله ،زنبورکیبودن آن،
باریکبودن کوچهها ،استفادهنکردن از وسایل نقلیه ،نداشتن لولهکشی درون منازل و

نشدنفاضالببهمحلههاینوسازدربخشجنوبیوغربیشهرمهاجرتکردند.گروه


تخلیه
جدیدی که در محله ساکن شدند ،اغلب از خویشاوندان گروه پیشین ،اما با سرمایههای
تربودند.اکنونبخشعمدهایازساکناناینمحله،بومیان


اقتصادی،فرهنگیواجتماعیپایین
یاجوانانومیانساالنیهستندکهبهدلیلروابطخویشاوندیواحساستعلقتاریخیوقومیبه


سازیدرمحلهفیضآبادکرمانشاه ۱03


شناسیاعیان

انسان

اند.ساختوسازهایجدیدجمعیتجدیدیرابه


کردنانتخابکرده

محله،آنرابرایزندگی
محله کشاند که به لحاظ فرهنگی با ساکنان پیشین تفاوت دارند؛ زیرا این مجتمعها توسط
شدهاند .
هایدولتیبرایکارمندانساخته 


ارگان
.افرادقدیمیکهدرخانههایویالیییادو

بهطورکلیساکنانمحلیدوگروههستند۱.

طبقهساکنهستندومشاغلآزادآنانازمیزانامنیتشغلیاندکیبرخورداراست.کارکردن
هاودکهها،مشاغلوابستهبهتولیداتروستاییازجملهخشکبار


ویژهسوپرمارکت
درمغازه 
هابه

(گردو،توت،پستهکوهی،بادامو)...سقز،روغنوکرةمحلیازعمدةفعالیتهایاقتصادیآنان

است .۱ .ساکنان جدید که از اوایل دهة  21به این محله مهاجرت کردهاند .آنان کارمندان
دولتیباامنیتشغلیباالووابستهبهاقتصادرسمیشهرهستند.درمیاناینگروهالگوهای
فردی ،افزایش تعداد زنان شاغل ،خانوادههایی با دو نفر حقوق بگیر دیده میشود .جمعیت
جدیدبهلحاظسرمایةاجتماعی،اقتصادیوفرهنگیباساکنانپیشیندرمرتبةباالتریقرار
یراتیرادرپیداشتهاست:کاهشتعامالتچهرهبهچهره،

دارند.وروداینگروهجدید،تغی
افزایش غریبگی ،کاهش امنیت و کاهش احساس تعلق به محله .یکی از ساکنان قدیمی
غریبهها اینقدر زیاد شدن که مثل گذشته راحت نیستیم و احساس امنیت
میگوید « :

نمیکنیم»(مهتاب۱0سالهازساکنانقدیمیکوچهامیرمحترم).ازدیگرسو،یکیازکارمندان

کند،میگوید«:اینجا


واردبهمحلهباوجوداینکهششسالاستدراینمحلهزندگیمی

تازه

همهباهمقوموخویشنومحلهمالاوناست،نهمالما»(اصغر،میانسالوکارمندبازنشسته) .
تغییرات فرهنگی ساختار خانواده:شکلخانوادهازگستردهبههستهایتغییرکردهاست،
توانتنهانتایجاعیانیسازیدرنظرگرفت؛چراکهشکلخانوادهدرنتیجة

امااینتغییراترانمی
سبکزندگیوتغییراتفرهنگیکالن،دستخوشتغییرشدهاست.بازنماییتغییراتدرشکل
بدیمحلهوخانههادید.درمحلهخانههایقدیمیبا

خانوادهرامیتوانبهوضوحدرشکلکال

هاتکرارمیشود.برای


معماریخاصوجودداردکهشبیهیکدیگرندوالگوهایمشخصیدرآن
رفتن به درون این خانهها با عبور از یک داالن مسقف به حیاطی میرسیم که حوض یا
اند.اتاقها

هایمتعددیاحاطه  
کرده


رااتاق
حوضچهایدرمرکزآنقرارداردودورتادورحیاط 
دردوطبقهجایدارند:اتاقهایطبقةاولباچندپلهروبهپایین،شاملمطبخ،انباری،زیرزمین

هامیرسیمشاملاتاقنشیمنو


هاییکهباچندپلهروبهباالبهآن

ومحلنگهداریآذوقهواتاق
اتاقها بیانگر حضور خانوادههای متفاوتی در خانه بود و بیشتر
مهمانخانه هستند .تعداد زیاد  
فرزندان خانواده پس از ازدواج تا مدتی طوالنی در همین خانهها سکونت میکردند .عالوه بر
هازندگیمیکردندو


کردندنیزمدتیدراینخانه

فرزندان،اقواموخویشاوندانیکهتازهازدواجمی
تریمهاجرتمیکردند.


هایجدیدوبزرگومستقل

اداشتنفرزندانبهخانه
پسازپساندازی
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پذیریاینخانههاعالوهبرمعماریوامدارسالمندانبود.اکنوناینخانهجمعیتکمی


سکونت
کهابعاداینخانوادههاازخانواده

اند؛به 
نحوی

دارد،سالمندانتنهاهستندوفرزندانازآنجارفته
شوندگانمیگوید :


تراست.یکیازمصاحبه

ایکوچک
هسته
ترینفردخانوادههستمکههفتهای 3تا 0باربرایانجامکارهایوالدینپیرخودم


منکوچک
«
روم.مادروپدرمتوخونةخودشونخیلیراحتترن.سربارعروسودامادنیستن.


هامی

خونةاون
کسیبهشوننمیگهچیکارکنن.خودشونآقایخودشونن»(لیال۱0،ساله) .


معماری زیبای سنتی (با پذیرش اینکه در حال زوال است) نیز توان نگهداشت خانوادة
گستردهراندارد.آپارتمانمتناسببااینتغییربزرگاستوپتانسیلیبرایگرایشبهسمت
انبوهسازیاست؛فرایندیکهدرحالگسترشاست .

افزایش تعداد زنان شاغل :درمیانساکنانجدیدمحله،زنانشاغلوکارمندمحلهدر
مقایسهبادودهةگذشتهجمعیتبیشتریرادربرمیگیرندکهمعموالًکارمنداندولتبهویژه

توانزنانیرایافتکهبهفعالیتهایاقتصادی


آموزشوپرورشهستند.درمیانبومیاننیزمی
نانمانندهمسرانخودوابستهبهمحصوالتروستاییاندودرآمدهای

مشغول هستند،امااینز

آنان از طریق فروش محصوالت روستایی (رب انار ،کره ،روغن محلی ،نان محلی ،کالنه) و
خدماتی (فروش ترشی ،بستهبندی اقالم مصرفی خانگی مانند سبزیها و )...بهدست میآید.
زنان جوان در فروشگاههای زنجیرهای ،سوپرمارکتها یا دیگر مغازههای کوچکتر مانند
آرایشگاهها فعالیت میکنند .زنان میانسال ازطریق پخت نان محلی ،تهیة محصوالت خانگی

(آبغوره ،انواع سبزی ،رب گوجه و انار و )...و خیاطی به اقتصاد خانواده کمک میکنند .وجه
اندوبهجای


زاییبهکارخوداختصاصنداده
اشتراکتمامیاینافرادایناستکهمکانمج
اجارهبهای سنگین اماکن تجاری ،خانه را برای فعالیتهای خود انتخاب کردهاند؛ درنتیجه

مشتریانمحدودیدارندودرآمدآنهانیزکماست.فریبا 0۱سالهکه ۱0سالاستدراین

محلهساکناست،میگوید :

میخواستم یه مغازه اجاره کنم ،اما مغازههای بازارچه
«برای فروش محصوالت خانگی  
آمدومغازههایتازهوتمیزتررابارهنواجاره


نبودنوکهنگیبهکارنمی

دلیلبهداشتی

به
گرفتمکهبرایمنبهصرفهنبود ».


بسیارزیادبایدمی
رواج الگوهای زندگی فردی :ساکنان بومی (زردوییها) بهویژه میانساالن و سالمندان
گراییهستندکهحفظمنافعجمعیبرایآنهادراولویتاستوپایبندبهآدابو


افرادجمع
هاهستند.دایرةدوستیآنهادرقلمرویخانوادهواقواماستوبیشترینزمانرا


رسوموسنت
در کنار خانواده و آشنایان میگذرانند ،اما در میان جمعیت تازه واردشده به محله الگوهای
شوندگانمیگوید :


خورد.یکیازمصاحبه
زندگیفردیبسیاربهچشم 
می


سازیدرمحلهفیضآبادکرمانشاه ۱05


شناسیاعیان

انسان

خونوادههااگهبخوانماروداشتهباشن،بایدماروآزادبذارنکهتنهازندگیکنیموکارکنیم،

«
امااینقدرزنجیربهدستوپامونبستنکهفرارکردنشدهآرزومون»(شراره۱0،ساله) .

توانبهتنهاییپیامد


لبتهرواجالگوهایزندگیفردیرانیزمانندتغییرشکلخانواده،نمی
ا

سازیدانست؛چراکهنشانههایتغییراتکالناجتماعیوفرهنگیدرآنمشهوداست .


اعیانی
فیضآباد با تاریخی  ۱51ساله هیچ فرایند توسعهای

مداخلهکردن یا نکردن :در محلة
وجودندارد.همچنینتباهیکالبدیدرجایجایآنآشکاربودهوکلمحلهرابهورطةنابودی
کشانده است .میراث فرهنگی با وجود اینکه جلوی هرگونه ساختوساز در محله را به بهانه
سازیبافتآنندارد.استراتژیایکه


احیاوزنده
بودنگرفتهاست،هیچبرنامهایبرای


تاریخی
میتوانست برای هویتبخشی و نگهداشت تاریخ شهر حیاتی و مؤثر باشد .مداخالت جادهای

شهرداریدرونمحلهکهتوانستدسترسیبهبرخیبافتهاراممکنکند،گرچهدرراستای

انبیکارساکنمحلهمیگوید:

هویتبخشینبود،سببخشنودیبرخیساکنانشد.مردجو


خونةماتهیهکوچهبنبستبودکهباخیابانیکهاحداثشد،خونةمادقیقاًسرخیاباناصلی

«
قرارگرفتکههمرفتوآمدماراحتشدوهمامنیتمونبیشترشد»(احمد30،سالهوبیکار).

دلیلپایینبودنقیمتخواهانمداخلهوافزایشقیمتهستندتابتواننداز


بسیاریازمالکانبه
قبلآنبهرهمندشوند.برخیدیگربرایدسترسیبهفضاهایعمومیوسایرخدماتتمایل

زیادیبهمداخلهدربافتقدیمیدارند .
مابخوایمیهپارکبریم،بایدباماشینکلیازاینمحلهدورشیم.تازهبایدازخیابونهای

«
درب و داغونی هم عبور کنیم .ما به خیابانهای صاف و فضای سبز نیاز داریم که اینا
(نجمالدین  55ساله کارمند و
کارهاییه که شهرداری باید برامون انجام بده که نمیده»  
ساکن۱5ساله).
گروهدیگریازمردممخالفهرنوعمداخلهایبودهوبراینباورهستندکهبافتمحلهو


آنبایدحفظشود.حلقةمفقودهاینمطالباتوهراسهاوجودهمبستگی

همبستگیاجتماعی
میانساکنانبومیاستکهمحلهواینبخشازفضایشهریرا«حق»خودو«ازآنخود»
ایکهدرحالحاضردرمحلهوجوددارد،ناخودآگاهوسازماننایافتهاست.


دانند.همبستگی

می
شوندگانمیگویند :


برخیمصاحبه
همسایههایاینکوچهبرایمنمثلاعضایخانوادةخودمهستن»(چنور70،ساله50،

«
انوچونهمدیگهرومیشناسیم،کامالً


همةاعضایاینکوچهقدیمی
سالساکنمحله)«.
احساستعلقبهکوچهومحلهداریم»(جعفر 61،سالهو ۱5سالساکن)«.ماچندسال
امادوبارهبرگشتیماینجا.چونمنوهمسرمهمینجابزرگشدیمو

نوبهارزندگیکردیم ،
هاتویمحلهخیلیهنجارشکنیمیکردنو

مالاینجاییم»(سردار32ساله،معلم)«.غریبه
اعضایمحلهوهمسایههابیرونشونکردن»(مریم،مهندسشهرساز33،ساله) .
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اینجمالتاگرچهاززبانافرادمختلفبیانشده است،ازتاریخ،رابطهوهویتیمشترک
سرچشمه میگیرد که عالوهبر «زمان» ،با نقطهای در یک «مکان» گره خورده است .آنچه
گروههای سنی ،مشاغل و گروههای درآمدهای مختلف را با وجود تفاوتهایشان به یکدیگر

پیوندمیدهد،تاریخ،دین،تجربةزیستهوهویتمشترکساکناناست.نقاطاشتراکیکهمرز

و قلمرویی را بین «خود» (ساکنان قدیمی) و «دیگری» (ساکنان جدید) ترسیم میکند.
همبستگی ساکنان قدیمی از دید جمعیت تازهوارد محله نیز عیان است .یکی از
شوندگانمیگوید :


مصاحبه
وباهمسایههادرارتباط

دوسالهاینجاموتنهاباخانوادهوهمسرمزمانمرومیگذرانم

«
نیستم»(صادق00،ساله) .
سازیراندارد؛زیراریشةاعیانسازی


اینهمبستگییارایمقابلهبافرایندقدرتمنداعیان
هااست.اعیانسازی

درمنطقدرونینئولیبرالیسم،تسخیرفضا،کسبسودوحذفکم 
قدرت

پشتوانهاینیرومنددارد،اماهمبستگیاجتماعیکهازآنسخنگفتیم،ریشهدریکساختار

سنتی(طایفهای)داردکهزمانهآنبهسرآمدهوروبهزوالاست .

واکنش ساکنان محل به مداخالت از باال به پایین :اقداماتی ۱که مدیریت شهری
(شهرداری ،میراث فرهنگی و ارگانهای دیگر) در محله انجام دادند ،یک طرف ماجراست و
یدصرفبرآننوعییکسویهنگریوارائةروایتیناقصازماجراست.وجهدیگراینداستان،

تأک
زندگی روزمره و خالقیتهای ناشی از آن است که در اشکال مختلف کنش و مقاومت بروز
یافتهباشند،دستاوردهایمهمیرابهدنبالدارند(برای


هاسازمان

کند.چنانچهاینواکنش

می
آگاهی بیشتر،نک :)Susannah, 2018 :نقشداشتن در آیندهای درخشان برای محله ،داشتن
صرفهکهموجبجابهجاییساکنان

هایمقرون 
به


زیستیپاکیزه،خانه

فضایسبزبیشترومحیط
قدیمینمیشوند،برابریدرداشتنحقشهر،حقماندندرمکانوبرقراریعدالتاجتماعی

در محلهها از جمله این موارد هستند .این اهداف از طریق آگاهیبخشی به ساکنان دربارة
هایتوسعهومداخالتارگانهایمرتبطممکنخواهدبود .


برنامه
اقداماتی که در دو دهة اخیر در محلة فیضآباد صورت گرفته و با عنوان مراحل اولیة
دنبالداشتهاست.اصرارساکنان

شود،واکنشهاییراازجانبساکنان 
به


سازیارزیابیمی

اعیان
قدیمیبرماندنونفروختنخانههایقدیمی،بازگشتومراجعتمکررفرزندانبهاینمحله،

احساس تعلق و هویت محلهای از جمله برجستهترین آنها هستند؛ درحالیکه هنوز افزایش
قیمت و ورود سرمایه در بخشهای زیادی از محله که تحت پوشش قوانین میراث فرهنگی

ساختوساز.

جاده،آپارتمانسازی ،وضع قوانینی مانند حق پیشه ،سرقفلیو

۱.احداث

سازیدرمحلهفیضآبادکرمانشاه ۱07


شناسیاعیان

انسان

است،اتفاقنیفتادهاست.مشخصنیستواکنشمردمدرچنینشرایطیدرآیندهچهخواهد
بود.آیاآنانسودودستیابیبهسرمایهرابرچنینکیفیتهایاجتماعیترجیحخواهنددادیا

یافتهازارزشهایاجتماعیوجمعیدفاعخواهندکرد؟ 


اینکهآگاهانهوسازمان

نتیجهگیری
محلة فیضآباد با بافت تاریخی و بناهای ارزشمند آن برای هویتبخشی به شهر از جایگاه
ارزشمندی برخوردار است ،اما چنین چشماندازی در برنامههای مدیریت شهری نیست.
همچنین بودجة ناکافی شهرداری و ناباوری به همیاری و توانمندسازی محله نزد مدیریت
نیافتناینمهمدامنمیزند.گویاسوداگریدرزمینومستغالتتوانزیادی

شهریبرتحق 
ق
برایمتمایلکردنبخشیازساکنانومدیرانشهریبهسمتسودآوریدارد.بااینکهتعداد

زیادیازساکنانکهعمدتاًزنانوسالمندانهستند،ازهمبستگیاجتماعیوتعلقبهمکان
دفاع میکنند ،نیروی مؤثری محسوب نمیشوند .همچنین شرایط بیانگر شروع روند
سازیدرمحلهاست.تنهامانعاعیانیسازیکاملوفراگیرقوانینمیراثفرهنگیمبنی


اعیانی
متراستکهامکانورودبخشخصوصیوآپارتمانسازها

نیافتنساختوسازبیشاز7


براجازه
وبرجسازهایخصوصیرامنتفیکردهاست.دیگرنهادهامانندشهرداریوآموزشوپرورش

بهدنبال اعیانیسازی برای کارکنان خود و کسب سود هستند .مداخالت زیرساختی مدیریت

شهری مانند خیابانکشی ،تخریب بافت فرسوده ،رهاکردن اماکن تاریخی و قطع ارتباط
نحویکهنگهداشت
نکردهاست؛به 

ارگانیکشبکةمعابرامکانبازگشتبهبافتاولیهراناممک
مابقی محله در حالت فعلی مقولهای ناموزون و ناهماهنگی بوده که نیازمند مداخالت جدی
حلهویتبخشیراتا


است.اینمداخالتدرمناطقتجاریوبافتمسکونیفزونیگرفتهوراه
ایبامشکلمواجهکردهاست.آپارتمانهایبلندناهماهنگبابافتتاریخیوبهلحاظ


اندازه
معنایی بیهویت و انتزاعی هستند .روند ساختوساز از اویل دهة  21تاکنون ،دربردارندة دو
جاییاولطبقةمتوسطرادرمرکزمحلهجایداد.جابهجایی


جاییجمعیتیاست:جابه

جابه
دوم ساکنان بومی را در مقیاس اندکی جایگزین طبقة متوسط کرد .در فرایند اعیانیسازی،
رشد اقتصادی در مقایسه با پایداری اجتماعی اهمیت بیشتری دارد؛ پس این مهم سبب
شود.بافتهای


پذیروبدونقدرتوثروتدرفضاهایشهریمی

هایآسیب

گرفتنگروه

نادیده
نخوردةمحلةفیضآبادبالقوهکاالیارزشمندیازنظرسرمایهدارانومدیریتشهریبرای


دست
رسدمدیریتشهریبهراحتیاز


نظرمی
فروشاست؛زیرادر بهتریننقطة شهرقراردارد .به
حسابمیآورد.با


کناراینثروتعظیمنخواهدگذشتوآنرابخشیازدرآمدبالقوةخویشبه
توجه به اینکه اعیانیسازی تمام نقاط محله را دربر نگرفته است ،اولین و مهمترین راهحل،
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تقویتهمبستگیشهروندانوساکنانمحلهاست.امکانطرحمطالباتوپیگیریآنازطریق
یافتهوجوددارد.باتوجهبهتحقیقاتجهانیکهدرزمینةاعیانسازی


هایمحلیسازمان

انجمن
تواندسرعتاعیانسازیراکم


درشهرهایمختلفجهانصورتگرفتهاست،تنهامانعیکهمی
رامتوقفکند،مقاومتشهروندانومطرحشدن«حقشهروندی»درفضایشهریاست .

یاآن
آبادبازارچةزندیهواقعشدهاستکهقدمتآنبیشازراستةبازار،


دربخشمرکزیفیض

بازاراسالمی(یهودی)ودیگربازارهایکرمانشاهبودهومتأسفانهدرآستانهویرانیاست.باتوجه
توانازمغازههای


تربهآناشارهشد،می

هایاقتصادیبرخیزناناینمحله،کهپیش

بهفعالیت
این بازارچه برای فروش محصوالت آنان (از قبیل خشکبار و محصوالت وابسته به تولیدات
روستاییونانوغذاهایمحلی)استفادهکردکهدراینصورتنهتنهایکمرکزتاریخیبه

حال ویران خود رها نشده است ،بلکه بنا بر نیاز ساکنان آن رونق خواهد گرفت .خانههای
تاریخی و مسکونی متعددی در این محله وجود دارد .عمدهترین ویژگیهای این خانه وجود
هایمتعدددورتادورحیاطآناست.میتوانبامرمتنواحیفرسوده،حفظنقشةقدیمی


اتاق
این خانهها و نزدیکی آنها به بازار سنتی شهر ،از این خانهها برای راهاندازی کارگاههای
بافیوگیوهبافیو...استفادهکرد .


بافی،قالی

گلیم

سازیدرمحلهفیضآبادکرمانشاه ۱02


شناسیاعیان

انسان

منابع
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