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 مقدمه و بیان مسئله

اجتناب امری حیاتشهری در جابهمداخله جمعیتو رشد است. تغییراتناپذیر آن، جایی

کالبدی،پویاییدرونیزندگیروزمره،طولعمربناها،تغییراتمداومکاربریوتوسعةفضاهای

۱2دهند.عمدةمداخالتقرنمیسویمداخلهسوقعمومی،شهروندانومدیریتشهریرابه

 همکاریدولتمیالدیتوسعه۱1و شهرسازانبا باالتوسططراحانو از انجامشدهایو ها

گرفتنشرایطزیستاجتماعیوحیاتشهریویژگیبسیاریازروندهاورویکردهااست.نادیده

هانگاهازباالوانتزاعیتریندلیلشکستآنمتبلورشد.عمده۱بودکهدراندیشةلوکوربوزیه

فرومی ابژه به را کهشهر نتیجةآنطراحانبود زوالهمبستگی»کاستندو بیگانگیو انزوا،

بود اجتماعی برمن« ۱)نک: بی۱377، اینمداخالتبسیار گاهی به(. توجه بدون و رحمانه

اجتماعیآن عواقباجتماعیزیانزمینة و شد انجام جایها بر بهباریرا کهنحویگذاشت؛

مصلحاناجتماعیواندیشمندانزیادیعلیهایننوعمداخالتمواضعتندیدرپیشگرفتند

 جیکوبز۱377)برمن، 3؛ دوسرتو۱300، 0؛ توسعه۱30۱، اندیشة ایناستکه سر بحثبر .)

،هاوضایعاتیاستکهدربطنآنجایدارد.شهرهایمتناسببااتومبیلهمیشهدارایزیان

زیست لحاظ )به سکونتگاهفقیر همراه به وپذیری( توسعه اندیشة نتیجة غیررسمی های

لوید 5مدرنیزاسیونازباالدراقصینقاطکرةزمینبودهاست)نک: ؛۱321؛دوسرتو،۱32۱،

 موکرچی،۱377بیات، درواقعرویکردهایتوسعهازباالکهدرقالبطراحیشهری۱300؛ .)

جایآننددرنابودیتاریخ،حافظهومعانیشهرینقشاساسیداشتندوبهمدرنظهوریافت

نشانبهنامشهرمدرنرابرجایگذاشتند.روحوبیکالبدیبی

سرمایه این، بر افزون و کمیاب کاالیی به را فضا نیز برای»داری مکانی به را شهرها

منازعهبرسرتصاحبآنبهدغدغةکهنحوی(.به6،۱307)هاروی«جوالنسرمایهتبدیلکرد

سازیجایسیاستبازسازیآمیزی،اعیانبشرامروزتبدیلشدهاست.درچنینفضایتنازع

هویتیراگرفت؛یعنیفضاهایعمومیبهنفعفضاهایخصوصیتقلیلپیداکردندوفضاهای

فریحیبرشهرهاجایفضاهایفرهنگیوتمصرفمانندمراکزخرید،مگامالونظایرآنبه

مسلطشدند.

توسعهکالن مداخالت حاضر قرن اوایل از کرمانشاه اقتضائاتشهر بر بنا مختلفی ای

هایمبتنیبراندیشةکشیتاریخیوشرایطاقتصادیوسیاسیراتجربهکردهاست:خیابان
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نشینیبههمراهرشدحاشیه61و51هایدهةسازیهاوسماندردرونبافتقدیمی،شهرک

بزرگراهوتقاطعناهم قلیدرهمانزمان،مونوریل، (و۱323،۱326،۱327پورسطح)نک:

هایقدیمیهمچنان(.دراینفرایندبرخیبافت۱326گونةفضاهایمصرف)مهر،رشدقارچ

توسعه مداخالت دسترس سرمایهاز و ماندهای امان در تجمعای و کالبدی تباهی اند.

هارابهمسئلةمدیریتشهریتبدیلکردهاستدرمواردیبزهکاراناینمحلهفرودستانو

آن در مداخله به را عمومیمدیریتشهر افکار فشار اینو از یکی کرد. خواهد ناگزیر ها

هایپررونقدلیلاستقراردرمرکزشهرونزدیکیبهخیاباناستکهبه«آبادفیض»هامحله

اهمیتبیشتریب از مکانشهر اینمحله است. دلخودرخوردار در هایتاریخیمهمیرا

بخشیبهشهروتاریخکرمانشاهاندارد.پروراندهاستوپتانسیلدرخورتوجهیبرایهویت

قومیتومذهبعالوه زبان، بافتاجتماعیهمگونیداردکهناشیازخاستگاهواحد، براین،

موار بیشتر در آنان است. ومشترکساکنان فرودستهستند یا پایین به متوسط قشر د

برابرسرمایه بنابراینتواناییمقاومتدر ندارند.ایتواناییمالیاندکیدارند؛ را شدنمحله

اعیانی روند بهچنانچه سرمایهسازی فرایندی جابهعنوان دربربگیرد، را محله جاییمحور

لاست.دردهةاخیرروندمداخلهجمعیتوترکپیوندهایاجتماعیدرمحلهامریمحتم

بهاشکالمتعددوپراکندهآغازشدهاستوآیندهمحلهآبستنتغییراتزیادیخواهدبود.

تریجهتتغییراتاینمحلهبرسرنوشتساکنانوشهرتأثیردارد.آیاشهروضعیتانسانی

می سرمپیدا روندهای اینکه یا شد خواهد لحاظ شهروندان حقوق و پیوندهایکند ایه

گروه نفع به را شهر فراگیریدر و مقالهاجتماعی این کرد. خواهد مصادره هایبرخوردار

هایزیرپاسخدادهاست:ضمنمروریمختصربرتاریخمحلهبهسؤال

 سازیقراردارد؟آباددرمعرضفراینداعیانی.آیامحلهفیض۱

است؟حلهچگونهبودهگرفتهدرم.واکنشساکنانبهمداخالتصورت۱

 چارچوب نظری
۱سازیفراینداعیان دهة شد؛61از آمریکاییآغاز شهرهایاروپاییو بسیاریاز میالدیدر

کهطیسال حیاتدرنتیجهمراکزقدیمیشهرها بودند، هایطوالنیفرسودهومتروکشده

اینفرایندازیکسوسببرونقدوبارهیافتندوبهمحدوده ایپویاوارزشمندتبدیلشدند.

(ازواژة۱263)۱جاییجمعیتشد.روثگالسوییسببجابههایقدیمیشهرهاوازسبافت

جایهایطبقةمتوسطبهبرایتوصیففرایندیاستفادهکردکهطیآنخانواده«سازیاعیان»

                                                            
1. Gentrification 

2. Glass 
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هایقدیمیمحروممرکزشهرلندنساکنشدند.دراینتعریفهادرمحلهسکونتدرحومه

شدنخیمحالتمرکزیراازطریقجایگزیننویسندههمتغییرترکیباجتماعیساکنانبر»

اقشارفقیربیانمیاقشارمتوسطحقوق یعنیبگیربا ماهیتمتمایزرا؛ کندوهمفرایندیبا

ومحلهایازمسکنبهسازیمجموعه فرودستانشهریها زاکاریاسن«هایکارگریو ،۱)بیدو

۱320 مهماعیان۱6: تعریفدیگر تعریفمارکوس(. سازی، به»است: طورساکنانجدیدکه

بیشترترند، درآمد تحصیالتو کارگرانمدیریتیبا فنی، متخصص، سفید، نامتناسبیجوان،

می پیشین ساکنان بهجایگزین که کمشوند نامتناسبی وطور کارگر طبقة به متعلق درآمد،

گروه خانهضعیف، از مسن، و قومی اقلیتی، روهای و قدیمی ببههای شهرزوال خشدرونی

«جایی،تاحدیباسطحکلیتغییراتدرجامعه،تفاوتاساسیداردهستند.اینتغییروجابه

 (.۱1۱0:0بهنقلازبونسه،۱،۱205)مارکوس

بهتغییرشکلخانوادهافزایشجمعیتتأثیرزیادیبراعیانی زیرا افزایشسازیدارد؛ ها،

بگیر،رواجالگوهایزندگیفردی،تغییرایبادونفرحقوقهزنانشاغل،افزایشتعدادخانواده

آن طبقاتی موقعیت و افراد زندگی میسبک منجر اعیانها تغییراتشود. بر عالوه سازی

فضاییمناطقمسکونی کالبد بافتشهریو در فرهنگیسببتغییر اجتماعیو اقتصادی،

افزایشنرخاجارهمی اینامردر ومسکشودو نتیجةاینفرایندساکنانبها در ننقشدارد؛

هاکهدربیشترمواردازلحاظاقتصادیدرزمرةطبقاتپایینهستند،تواننخستیناینمحله

شدندرحاشیةهاوساکنرومجبوربهترکاینمحلههمراهیبااینجریانراندارندوازاین

شوند.شهرهامی

محیطی،رشداقتصادیپایدارراباسهرکنرشدزیستسازمانملل،توسعة۱22۱اجالس

اعیان فرایند گسترش به که کرد معرفی جهانی سیاستی اجتماعی، پایداری درو سازی

قربانیدورکن فرایندیکهرکنسومپایداریاجتماعیرا کشورهایمختلفجهاندامنزد.

می اعیانیاول طرفداران اوکند. رکن دو بر تکیه با پیشسازی در را اینسیاستجهانی ل

(.۱1۱7گیرند.)نک:گولدولوییس،می

ایناجالساعیان جانبسازیبهپساز جهانیاز گسترة مثابةیکاستراتژیشهریدر

کارگیریایناستراتژیدرقرنبیستمتحتگذارانشهریاستفادهشد.بهشهرسازانوسیاست

سیاست نئولیبتأثیر و مدرنیستی جهانیهای است. بوده اعیانرالی مانندشدن سازی،

نشانجهانی شهرها، خود اجتماعیشدن و اقتصادی منافع برخی پیروزی فرهنگی-دهندة

طبقاتباالدرمقایسهباسایرگروه شعار، تعادل»ولزوم«بازگشتجمعیتبهمرکز»هاست.

                                                            
1. Bidou-Zachariasen 

2. Marcus 
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سازی،هاییچونباززندههسازیاستوتحتپوششواژسیاسترسمیاعیان«شناختیجامعه

بندیاجتماعیوطرداقشارفقیرتازگیبازآفرینیشهری،بارمنفیقطببهسازیونوسازیوبه

می کم را زاکاریاسین، )بیدو ۱320کند اینواژه۱2: گفتمان(. به متعلق وها هایمدرنیسم

کنند.باتوجهبهراانکارمیراندنبرخیاقشارجامعهحاشیهنئولیبرالیسمهستندکهحذفیابه

.اسکانمجددوتمرکز۱»بندیکرد:سازیرادرچهارفرایندبخشتواناعیانتعاریففوق،می

.۱اجتماعی،جایگزینییکگروهازساکنانباگروهدیگریکهدارایپایگاهاجتماعیباالترند.

دهندةبعضیابعادزیباشناختیها(کهنشانشده)ساختماندگرگونیدرمحیطفیزیکیساخته

 خدماتجدیدمحلیاست. ظهور دست3و سبکزندگیمشترکیا اجتماعاشخاصبا کم.

مطلوبیت اجتماعی، طبقة با مرتبط مصرفی، مشترک مطرح0های ارزش. دوبارة هایشدن

دنبالةناقتصادیملکی،کهفرصتیتجاریبرایصنعتساختمانبهشمارمی ظامرودوغالباً

می تلقی خانگی اموال خصوصی شودمالکیت » وارد، و ۱320)ساوج از۱۱3: بسیاری .)

اعیانصاحب فرایندهای امروز شهری وسیلهمنصبان را رونقسازی برای بهای بخشیدن

اعیانهایمحلیمیزیرساختشهرهایوافزایشدرآمدازمحلمالیات سازیبراساسبینند.

در در گسترده، پدیدهیکوفاق اول ترکیبطبقاتییکمنطقهجة بهبود است. ایطبقاتی

ترینبعداینفراینداست.برجسته

بافت در برایمداخله زودبازده روشی شهرهایجهان از بسیاری در استراتژی هایاین

سازیراتغییریکارآمددارتوسطمتصدیانومسئوالناست.اینافراداعیانفرسودهومسئله

 حل میدر شهری سرمایهمسائل افزایش جنایت، و جرم کاهش به که دردانند گذاری

زیرساختساخت و جدید فعالیتوسازهای ارتقای شهری، محلههای در اقتصادی وهای ها

کالبدی مثبت می-تغییرات منجر شهر فضایی همکاران، و خانمرادی )نک: (؛۱320شوند

نهدرحالی روش این که شهری مسائل نمیتنها حل را بامذکور را مسائل این بلکه کند،

دهدکهاینامریکیازعواملایبهمحلةدیگرانتقالمیگستردگیوپیچیدگیبیشترازمحله

سرمایهگسترشحاشیه نخبگانجوامع شهرهاست. اعیاننشینیدر مزایای سازیدرداریبر

 اینمزایا ایناستکه سؤال اما دارند، تأکید افرادیباشهرها چه کسانیاستو برایچه

می مواجه آن مشکالت و میمعایب بازتولید را کنونی ساختار سیاست این وشوند. کند

گیرد.اجتماعاتهایاجتماعیرابیشازپیشنادیدهمیاجتماعاتمردمیوکنشگرانجنبش

زیمردمیتوانمقاومتطوالنی ندارند؛ را شهر از مطالبةحقخود سازمانمدتو نیافتگی،را

کند.هایکالنناتوانمیقدرتیآنانرابرایمقابلهباسیاستتنگدستیوبی

بونسهاینپدیدهرادرشهرهاییمانندتورنتو،لندنوپاریس،همراهباپیامدهایآنبررسی

رآنسازیرویدیگهایپایداریکرویسکهواعیانهاوسیاستکردونتیجهگرفتکهبرنامه
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هایریزیپایداروتقویتکنشگذاریوبرنامهاست.هدفویحفظظرفیتپیشرفتسیاست

جابه و حذف فرایند بردن بین از برای گروهاجتماعی کمجایی تشویقهای و ترویج درآمد،

برابریزیست سیاستعدالتو اجتماعیدر راههایشهریاست.محیطیو دو او نظر حلاز

 آنمیتقسیمزمین، استفادةجمعیاز بهافرادوحقمالکیتو تواندعاملیتوکنشگریرا

(.۱1۱0ساکنانشهرهابازگرداند)بونسه،

 روش پژوهش
محلهآباددرمرکزشهرکرمانشاهاست.وجامعةهدفمحلةفیض۱«نگاریمردم»روشپژوهش

فنونگردآوریاستازسهبخشیشرقی)جلیلی(،مرکزیوغربی)کوهساری(تشکیلشده .

 دادهمشاهده،مصاحبهونقشههستند.

مشاهده مشاهده و»: رفتارها رویدادها، ثبت و )سیستماتیک( منظم توجه مستلزم

و۱)مارشال«موضوعاتیاستکهدرمحیطاجتماعیومکانیکمحلموردتحقیقوجوددارد

3راسمن باتوجهبهداده۱30۱:۱۱1، ومشاهداتبهمدتسه،۱هایجدول(. ماهدرروزها

ساعاتمختلفانجامگرفت.تمرکزعمدةپژوهشگرانبرمشاهدةکالبدوتعامالتاجتماعیبود.

 شده . ویژگی ابعاد مشاهده و زمان صرف1جدول 

حوزة 

 مشاهده
 مدت ویژگی

 کالبد
ها،موقعیت)مکانی(،عناصریمانندخیابان،ساختمان،کوچه

 تجاریو...هایمغازه

روزدرچهار۱1هرماه

نوبتصبح،ظهر،عصرو

 شب

تعامالت

 اجتماعی

هایهمسایگی،اقشارمختلفاجتماعیهایخویشاوندی،گروهگروه

 )فرادست/فرودست،تفکیکسنی،گروهدوستان،گروهخانوادگی(

روزدرچهار۱1هرماه

نوبتصبح،ظهر،عصرو

 شب

جمعمصاحبه طریقگفت: از نیاز اطالعاتمورد از )مالکانآوریبخشی ساکنان با وگو

موردبودکه31هاتعدادمصاحبهاست.هایمعامالتملکیصورتگرفتهقدیموجدید(وبنگاه

موردبهاشباعنظریرسید.۱5هاپسازگیرینظریانجامشد.مصاحبهبهشیوةنمونه



                                                            
1. Ethnography 

2. Marshal 

3. Rossman 
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 شوندگان. ویژگی مصاحبه2جدول 

 های سکونت در محل سال شغل سن جنس ردیف

 ازبدوتولد سازکابینت 30 محمدامین ۱

 سال۱5 بیکار 30 احمد ۱

 سال۱۱ کارمندبازنشسته 7۱ غفار 3

 سال۱5 فروشندةکاشیوسرامیک 61 جعفر 0

 سال۱ کارمند 00 صادق 5

 سال5 فروشندهدرسوپرمارکت 35 علی 6

 سال۱1 آوریضایعاتجمع 60 ولی 7

 سال51 خیاط 70 مصطفی 0

 سال۱5 مهندسشهرسازی 33 مریم 2

 ازبدوتولد دارخانه ۱0 لیال ۱1

 ازبدوتولد دانشجو ۱0 شراره ۱۱

 ازبدوتولد پذیرمهمان 01 حسین ۱۱

 سال0 معلمبازنشسته 63 اصغر ۱3

 سال35 مشاورامالک 03 مهدی ۱0

 65 دارخانه 76 رعنا ۱5

 سال۱۱ طراح ۱7 نشمین ۱6

 سال۱0 تأسیساتی 30 ستار ۱7

 سال3 نقاشاتومبیل 06 ناصح ۱0

 سال5 معلم 32 سردار ۱2

 بدوتولد دارمغازه 60 علی ۱1

 سال۱5 دارخانه 36 فاطمه ۱۱

 ازبدوتولد بیکار ۱0 هیرو ۱۱

 سال0 دارخانه 33 زهرا ۱3

 ازبدوتولد اسالمیچلوکبابی 06 مراد ۱0

 ازبدوتولد مشاورامالک 50 داریوش ۱5

 سال۱1 کارمندوزارتبهداشت 50 الدیننجم ۱6

 ازبدوتولد بیکار ۱0 اژین ۱7

 سال۱5 دارخانه 0۱ فریبا ۱0

 سال50 دارخانه 70 چنور ۱2

 سال57 کارمند 50 علی 31
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هاشکلیامرحلةواحدینداردوتحلیلدادهنگاریشیوةدرمردمها: شیوة تحلیل داده

گزارش تا بیانمسئله از نویسیاتفاقمیفرایندیاستکه )فترمن، همرسلیو۱1۱1افتد ؛

 مارچسیون۱117اتکینسون، ۱؛ ،۱32۱ بریکس، از۱116؛ پیروی به پژوهش این تحلیل .)

(انجامشدهاست:۱115:۱12)بریورنویسی(گانه)تحلیل،تفسیروگزارشمراحلسه

اول: دارد: بخش شش که تحلیل داده۱مرحلة مدیریت داده. از عظیمی حجم هاها:

بهبخش گردآوریشدکه جزئیتقسیمشدند. این۱هایبسیار از برایهرکدام کدگذاری: .

آن بتوان تا شد تعیین کدهایی جزئی سازماناطالعات را ها کرد. محتوایی:3دهی تحلیل .

.توصیفکیفی:0تردرکدهاانجامگرفتوبهاطالعاتجزئیتبدیلشدند.بندیجزئیتقسیم

بهدستکدهایبه تمامویژگیآمده هایآنتفصیلتوصیفشدندو لحاظشد. استخراج5ها .

توصیف کدهای والگوها: فضا موقعیت، با ارتباط در همچنین و یکدیگر با ارتباط در شده

آبادهابهسهدستةفیضبندی:داده.طبقه6دستآمد.دوالگوهایالزمبهتعامالتقرارگرفتن

سازیوواکنشمردمبهاینمداخالتتقسیمهایاعیانیدرطولتاریخ،مداخالتازباال،نشانه

شدند.

هادرارتباطباهمقرارگرفتندتاهانامدارد،تمامیافتهدراینمرحلهکهتفسیردادهدوم:

آبادتوضیحدادهشود.سازیمحلةفیضاینداعیانیفر

هاتدوینشد.بندیدادهنویسیبراساسطبقهمرحلهگزارش:سوم

 آباد در بستر تاریخ معاصر محلة فیض
بهیکیازمحلهزمانباشکلآبادهممحلةفیض هایشهرگیریشهرکرمانشاهاززمانزندیه،

باتخریبقلعة کرمانشاهدردورةزندیهوشهرکرمانشاهدرمجاورتآنکرمانشاهتبدیلشد.

:فصلاول(،سکنه۱1۱0؛فلور،۱375:۱1۱؛شعبانی،۱61-3:۱52،ج۱373)نک:سلطانی،

 گریختند. اطراف به فیض»نیز دهکدة سه به مجاورتگروهی در دماغ برزه و چنانی آباد،

ادندکهشهرجدیدکرمانشاهنامیدهشدونامرودخانةآبشورانرفتندودرآنجاشهریرابنانه

(.دردورة۱،۱013)نکبهباکینگهام«سهدهکدةمذکورنیزبرمحالتشهرهمچنانباقیماند

فیض محلهزندیه ایاعیانآباد و محلتبادلاقتصادیشد»نشینبود زندیه[ آن]بازار «بازار

انشاهدراواسطدورةقاجاریهودیانزیادیاز(.بارونقبازارکرم۱115-۱30۱:۱110)سلطانی،

فلور،اطرافکشوروبغدادبهکرمانشاهآمدندودرشرقمحلةفیض آبادسکونتکردند)نک:

درسمتغربوشرقشهر،دورشتهتپه»ایبودکهگونه(.ساختارشهربه۱3:پیوست۱1۱0

                                                            
1. Murchison 
2. Buckingham 
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هاگسترشیافتهبود؛شهرتارویآنهایحومةهاوباغوجودداشتکهدیوارهایگلیخانه

کهخانهدرحالی رویشیبمالیمیبهکهمرکزشهر، بینایندوتپه، سویهایشآجریبود،

بود شده ۱)گروته«دشتکشیده ،۱362 فیض0۱: به(. داشتو قرار شهر مرکز در دلیلآباد

بیه)تنهاگذرفراخشمالیودوربودنازبازار)بازارجدیدقاجاری(،همواربودنوخیابانضرا

محلسکونتاعیانشهربود.«امیرمحترم»جنوبیشهر(توجهثروتمندانراجلبکرد.کوچة

هایاشرافیمانندخانةحکیمنصیر،خانةخواجهباروخ،خانةجلیلیانوخانةمروربرخیخانهبه

حاجاکبریدراینمحلهساختهشد.


 کرمانشاه قدیم شهر در آباد فیض محلة .1نقشة 

 1831سرخابی،  برومند :منبع

آباددرشمالشهردهد.فیضرانشانمی۱۱۱2هایشهرکرمانشاهدرسال،محله۱نقشة

دیگر با مقایسه در را اعیانیخود و وضعیتبرجسته حکومتقاجار طول در داشتو قرار

آبادخانهبزرگانکرمانشاهدرمحلةفیض»نویسد:می۱۱0۱درسال۱محالتحفظکرد.رابینو

هایپهنوازبازارشهرفاصلهدارد.بزرگانشهراینمحلهینمحلهدارایخیاباندارند؛چراکها

می جهتترجیح آن از خیابانرا بیشتر که کدخدایدهند پرعذابند. تنگو کرمانشاه، های

                                                            
1. Grothe 

2. Rabino 
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خانبود.تقسیماتفرعیآنعبارتبودنداز:گذرنجف۱۱07خانودرسالآبادفتحعلیفیض

افولبازارکرمانشاهدر۱323:0)رابینو،«هاآقاوندومحلةیهودیسیدمحمدرحیم،گذر با .)

ایاعیانیبود.دردورةپهلویاولبسیاریازبازرگانانمحلهراترککردند،اماهمچنانمحله

مداخالتزیادیازطریقخیابان محلةفیضایندوره، آبادتوسطخیابانکشیصورتگرفت.

هایجدیدشطرنجیساختهووغربیتبدیلشد.درجنوبشهر،محلهسپهبهدوبخششرقی

قلیورفت آمداتومبیلدرآنممکنشد)نک: برخیاعیاندراینبخشازشهر۱326پور، .)

دوخیاباندیگربهموازات31آبادسیرنزولیراطیکرد.دردهةمرورفیضجاشدندوبهجابه

درو از غربآن و شرق در فیضسپه محلة تکهن به و کرد عبور رشدآباد افزود. پارگیآن

بهمن،الهیه،آناهیتاوآبادانیو۱۱سببظهورچهارمحلة51و01هایشهرنشینیدردهه

محلة«سوقره»مسکندردشت نشینایاعیانبهمنبهمحله۱۱وبیرونازشهرکهنشد.

فیض جمعیت از بخشدیگری و شد رتبدیل عمدتاًآباد که جاف مهاجران و کرد جذب ا

زردویی» جابه« اولین روند این شدند. رفته دست از جمعیت جانشین بزرگبودند، جایی

آبادبود.پسازانقالب،شهرنشینیدرکرمانشاهرونقگرفتوجمعیتجمعیتیدرمحلةفیض

هاومدتشهرکتبدیلشد.دراین۱305نفردرسال011،121به۱355نفری336،۱3۱

فیضمحله در بهسازی و توسعه روند اما شد، زیرساختمناسبساخته با صورتهایی آباد

نگرفت؛زیرامیراثفرهنگیاجازةهرگونهمداخلهدرمحلهراممنوعکرد؛درنتیجهمحلهروبه

به مسکن قیمت و نهاد شد.ویرانی کم ساکنان برای نیز محله جاذبة کرد. افت شدت

هاییوییزرد» دهه« در که 51های می61و زندگی آن بهدر نفعکردند، به را محله مرور

هایفرهنگی،اجتماعیسالمندانومهاجرانجدیدزردوییباسرمایهویژهبهفرودستانشهری

واقتصادیکمتر،ترککردند.

اواخردهةفیض سهخیابانویرانیتبدیلشدکهایقدیمیودرحالبهمحله71آباددر

تنهاجدارهپررونقازدرونآنمی بقیةمحلهکهبافتگذشت. هایتجاریآنرونقداشتو

به زردویی جدید مهاجران شد. رها خود حال به داشت کهنی و روابطزنبورکی دلیل

خویشاوندی،تاریخوخاطراتیکهبهاینمحلهگرهخوردهبود،آنراانتخابکردند.برایبرخی

مترادفباسکنیازای مهاجرتبهشهر، بانافراد، گزیدندراینمحلهبودونهچیزدیگری.

زندگیزردویی بهوجودتغییراتاقتصادیکهدر برخیازآنوجودآمدهها حاضربهاست، ها

ارتباط بلکه ندارد، وجود افراد میان در احساستعلقتنها همبستگیو نیستند. ترکمحله

مک ان)محلةفیضشدیدیبا رعنا، دارد. نیز حال76آباد( در ساکنانقدیمیمحله، از ساله

کندودرپاسخبهدرخواستدخترشکهایویالییباحیاطیبزرگزندگیمیحاضردرخانه

ایآپارتمانیباامنیتبیشترودرنزدیکیمحلزندگیاوزندگیکند،خواهددرخانهازاومی
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هایهمبودیم.چطوریهاوناخوشیآبادباهمپیرشدیم.شاهدخوشیضمنوفی»گوید:می

ویژهمردانمیانسالکهبهدالیلبرخیساکنانپیشیناینمحلهنیز،به«اینجاروولکنمبرم؟

به روز، چند هفته در مهاجرتکردند، آنجا بازارمتفاوتیاز نزدیکی روزهایتعطیلدر ویژه

زندیه،جاییکهآنر شوند،جویایحالوروزمحلهوساکناننامند،جمعمیمی«سرگذر»ا

ایازآخریناخباروگووگذراندناوقاتفراغت،هریکباتوشهشوندوپسازمدتیگفتمی

گردند.سرگذرحوزةعمومیکوچکمحله،ساکنانوخویشاوندان،بهخانهوکاشانةخودبازمی

مردانه کامالً مبو آنمطرحمیایاستو کارکردهایآناحثمختلفیدر یکیاز اما شود،

غفار سالهکهاکنونساکنکارمنداناست،71بازتولیدوتقویتهمبستگیمیانافراداست.

گوید:می
ساعتمیهفته» یکیدو بار رفقایهماییه میرمسرگذر. خودمرو خاطراتدورة بینم،

خبریازگذشتهبرامتداعیمی گیرموتواینیکیدوساعتکلیقوموخویشمیشه،
«.گردمخونهشهوبرمیمعوضمیروحیه

توانگفتافراداعمازساکنانفعلییاحتیپیشیننیزدرباتوجهبهآنچهگفتهشد،می

اند.طولزمان،همبستگیاجتماعیخودراحفظکرده

 1831مداخالت از باال از اوایل دهة 
هایپررونقسپه،آبادموقعیتاستراتژیکیدارد؛زیرادرمرکزشهرودرکنارخیابانمحلةفیض

طولسال در دارد. قرار میدانگاراژ کوهساریو بهانهجلیلی، به هایمختلفازهایگذشته

توانبهموضوعاتزیراشارهکرد:میجملهرفعترافیکمداخالتیدرآنرخدادهاستکه

 دهة:ای جاده مداخالت اواخر اقدام اصلی71اولین احداثخیابان صورتآبادفیضبا

بهیکدیگروصلکهدوخیابانگرفت کردجلیلیومدرسرا احداثخیابان. اقدامدیگر،

انجامشد.۱325آبشوراندرضلعشرقیمحلهاستکهدرسال

 های آپارتمانی: وساز مجتمع ساخت نام به مسکونی نرگس»هشتمجتمع در« واقع

 شامل که شد ساخته جلیلی میدان غربی 0۱ضلع )شکل است مجتمع۱واحد های(.

0)شامل3واحد(،نوبهار۱1)شامل۱واحد(،نوبهار۱۱)شامل۱هاینوبهاردیگریبهنام

 .هاساختهشدندرویمسجدزردوییواحد(روبه30ها)شاملواحد(وگل
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 آباد وساز جدید در مرکز فیض . تخریب بافت مسکونی قدیم و ساخت1شکل 

 1833منبع: انجمن عکاسان کرمانشاه، 

 برخیمنازلواماکنیکهتاچندسالپیشدرفهرستمیراثفرهنگیشهرکرمانشاهثبت

وسازتبدیلشدند.هایمسطحودرانتظارساختشدهبودند،تخریبوبهزمین

 درراه: یابان مدرس به پیادهتبدیل خ مبنایقانونتعریضمعابر طرحاینخیابانبر

برداریرسید.مدرسازمیدانآزادی)گاراژ(بهبهره۱3۱6مصوبودرسال۱3۱۱سال

آغازوتامیدانانقالب)شهرداریسابق(امتداددارد.باطولنزدیکبهدوکیلومتروعرض

تکیهمتر،درجهتشمالشرقی۱1 مسجدجامعکرمانشاه، بهجنوبغربیاحداثشد.

معاون، تکیه عمادالدوله، مسجد قلبمقدسمسیح، کلیسای کرمانشاه، بازار بیگلربیگی،

سنگ بناهایتراشزورخانه اماکنو جمله از مسجدهاشمیکرمانشاه، بانکشاهیو ها،

خیابان،باعنایتبهجایگاه،طرحتعریضاین۱301تاریخیموجوددرآنهستند.دردهة

به اما شد، ارائه وقت شهرداری سوی از مخالفتاتومبیل دردلیل فرهنگی میراث های

نشدهاست.درنتیجةاینطرح،راستایحفظبافتتاریخیآن،تاکنونبه طورکاملاجرا

35همترافزایشیافتودرحالحاضر،عرضآنب5/7عرضپیادهراهخیابانازهرطرف

تعریضخیابانبهجابهمی نشینیتعدادیدیگرمنجرشد.جاییبرخیکسبهواجارهرسد.

 اعیان۱306سال خیابان این در پاساژ چهار احداث اکنونبا شد. شروع تجاری سازی

راهنیزدردستاقداماست.اینطرحبا(طرحتبدیلاینخیابانبهپیاده۱011)زمستان

تراف افزایش بهوجود طوالنییک ماننددلیل مثبتی دستاوردهای ساخت، فرایند شدن

پذیری،تعلقبهمکان،امکاندیداروگزینش،پویاییحیاتشهریومکانعمومیزیست
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مجاورت داشت. خواهد همراه به را خاموش صداهای و زنان کودکان، سالمندان، برای

امارونقیکهتهدیدیبرایمحلهآبادسببرونقمحلهخواهدراهبامحلةفیضپیاده شد،

سازیرابههمراهدارد.خواهدبود؛زیراخطرگسترشاعیان

 آباد سازی در فیض های اعیانی نشانه

هایمشاورانامالکتغییراتباتوجهبهگفتهتغییر اقتصادی در بازار مستغالت و مسکن:

هاییازمحلهشود.نخست،بخشبندیمیقیمتامالکومستغالتدرمحلهدردوبخشبخش

متررا7وسازبیشازکهتحتنظارتقوانینمیراثفرهنگیاستواینسازماناجازةساخت

نمی صادر تاریخی بناهای و اماکن محدودة بنابرادر بازارکند؛ در توجهی درخور تغییر ین

هایبخششرقی)جلیلی(ومرکزیمستغالتومسکنصورتنگرفتهاستودربرخیکوچه

میلیونوجوددارد.قیمت3هزارتا511میلیونو۱هایویالییباارزشهرمترمحله،خانه

.۱متفاوتاست.دلیلدوریونزدیکیبهخیابانقیمتمحدودةتحتنظارتمیراثفرهنگیبه

 بسیارکماست. بخشمرکزیبین۱قیمتقسمتشرقیمحله)جلیلی( .011 011هزارتا

 متغیراست. به3هزار درقسمتغربی)کوهساری( دلیلموقعیتاقتصادیآنومجاورتبا.

میلیونتوماناست.مردمیانسالیکهسیزدهسال۱1بازارکاشی،سرامیکوشیرآالتقیمتتا

بودنقیمتمسکندراینستساکنبخششرقی)جلیلی(است،دلیلمهاجرتخودراپایینا

اینکهوسطشهره،ولیقیمتخانه»داند:محلهمی منمپولمکمبودکجابهترازبا هاشخیلیکمه.

اینجا؟ » 35)علی، دلیل5ساله. برخیساکنانقوانینمیراثفرهنگیرا سالساکنمحله(.

ازر میونقاصلی محله مغازهافتادن از زیادی تعداد بهدانند. محله، این در بازارچةدارها ویژه

هایخودهستندوهمینامرتأثیربسزاییزندیه،نهمالکتام،بلکهدارایحقسرقفلیمغازه

وکارسالاستدراینمحلهبهکسب51سالهکهحدود70درکسادیبازارچهدارد:مصطفی،

میپردازمی د، کارمی»گوید: چهلسالهاینجا بدبختیشده، نهاینسرقفلیهمبرایما مغازه کنم.
تونمهمینتونمتغییرشبدمودستیبهسروروشبکشم،نهمیمالمنهونهمالکسدیگه.نهمی

می کنم. کار خراببشهجوریاینجا سرم سقفشرو روز یه مالک«.ترسم ساکنانکه تعدادیاز

هایخودراباقیمتناچیزدرمرکزشهربفروشند،میراثفرهنگینیزخواهندخانهستند،نمیه

وسازدارندونهباتوجهبهقدیمیوخرد؛بنابرایننهامکانساختهارانمیباقیمتمناسبیآن

نکردنماشینووسایلنقلیهامکانزندگیدرآنوجوددارد:شدنبافتوترددفرسوده
به» اگراینقوانیننباشه،تمامبدبختیمحله، دلیلقوانینمیراثفرهنگیدرمحلهاست.

می رونق محله به میمالکان خودشکاری نه فرهنگی میراث اما میدن، نه و ذارهکنه
سالهازساکنانقدیمی(.50)علی«شهردارییامردمخودشانکاریبکنن
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بخش بهدوم، محله بخهاییاز ضلعغربیمیدانجلیلیویژه در شمرکزی)خیابانیکه

احداثشدهاست(ازحیطةنظارتمیراثفرهنگیخارجشدهاستوقیمتآنتحتتأثیربازار

فیض از برایگذر عابران احداثآن، پیشاز تا خیابانیکه دارد. قرار نوساناتآن وو آباد

اکنونخیابانیوخمآنمیپیچهایتنگوپررسیدنبهخیابانمدرسبایدازکوچه گذشتند،

خانهفراخمحسوبمی تغییردادهاست. هایقدیمیوارزشمندشودکهنحوةعبورومروررا

هایبلنددرحالزیادیدراینکوچهقراردارندکهاغلبخستهومتروک،زیرسایةساختمان

بیلساختجلوه انتظار در و ندارند هستند.ای مکانیکی نظارتخارجهای محدودة از شدن

میراثفرهنگیوشروعساختوسازدرمرکزاینمحلهدرتواناییساکناننیستودراختیار

هایقدرتمنداست.نهادهاوارگان


 آباد . بافت تاریخی در حال زوال در مرکز فیض2شکل 

 1833منبع: انجمن عکاسان کرمانشاه، 

اولینتغییریکهدرترکیباجتماعیساکناندرمحلةتغییر ترکیب اجتماعی ساکنان:

ادامهداشت.از71آغازوتااوایلدهة61جاییجمعیتیبودکهازدهةآبادرخداد،جابهفیض

 دهة به61اوایل متمول و مرفه قدیمیگروه زنبورکیدلیل محله، بافت آن،بودن بودن

کوچهباریک استفادهبودن وساها، از لولهنکردن نداشتن نقلیه، ویل منازل درون کشی

گروهنشدنفاضالببهمحلهتخلیه هاینوسازدربخشجنوبیوغربیشهرمهاجرتکردند.

سرمایه با اما پیشین، گروه خویشاوندان از اغلب شدند، ساکن محله در که هایجدیدی

زساکناناینمحله،بومیانایاتربودند.اکنونبخشعمدهاقتصادی،فرهنگیواجتماعیپایین

دلیلروابطخویشاوندیواحساستعلقتاریخیوقومیبهیاجوانانومیانساالنیهستندکهبه
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برایزندگی آنرا ساختکردنانتخابکردهمحله، بهاند. وسازهایجدیدجمعیتجدیدیرا

 زیرا ساکنانپیشینتفاوتدارند؛ لحاظفرهنگیبا به توسطاینمجتمعمحلهکشاندکه ها

اند.شدههایدولتیبرایکارمندانساختهارگان

به افرادقدیمیکهدرخانه۱طورکلیساکنانمحلیدوگروههستند. هایویالیییادو.

طبقهساکنهستندومشاغلآزادآنانازمیزانامنیتشغلیاندکیبرخورداراست.کارکردن

ها،مشاغلوابستهبهتولیداتروستاییازجملهخشکبارهاودکهویژهسوپرمارکتهابهدرمغازه

هایاقتصادیآنان)گردو،توت،پستهکوهی،بادامو...(سقز،روغنوکرةمحلیازعمدةفعالیت

 ۱است. اوایلدهة از که ساکنانجدید مهاجرتکرده21. اینمحله کارمندانبه آنان اند.

ووابستهبهاقتصادرسمیشهرهستند.درمیاناینگروهالگوهایدولتیباامنیتشغلیباال

خانواده شاغل، زنان افزایشتعداد میفردی، دیده بگیر حقوق نفر دو با جمعیتهایی شود.

جدیدبهلحاظسرمایةاجتماعی،اقتصادیوفرهنگیباساکنانپیشیندرمرتبةباالتریقرار

تغی وروداینگروهجدید، درپیداشتهدارند. بهچهره،یراتیرا کاهشتعامالتچهره است:

قدیمی ساکنان از یکی محله. به تعلق احساس کاهش و امنیت کاهش غریبگی، افزایش

می اینغریبه»گوید: امنیتها احساس و نیستیم راحت گذشته مثل که شدن زیاد قدر
م(.ازدیگرسو،یکیازکارمندانسالهازساکنانقدیمیکوچهامیرمحتر۱0)مهتاب«کنیمنمی

اینجا»گوید:کند،میواردبهمحلهباوجوداینکهششسالاستدراینمحلهزندگیمیتازه
)اصغر،میانسالوکارمندبازنشسته(.«همهباهمقوموخویشنومحلهمالاوناست،نهمالما

ایتغییرکردهاست،شکلخانوادهازگستردهبههستهتغییرات فرهنگی ساختار خانواده:

سازیدرنظرگرفت؛چراکهشکلخانوادهدرنتیجةتوانتنهانتایجاعیانیامااینتغییراترانمی

بازنماییتغییراتدرشکل سبکزندگیوتغییراتفرهنگیکالن،دستخوشتغییرشدهاست.

می را درمحلهخانهبدیمحلهوخانهوضوحدرشکلکالتوانبهخانواده دید. هایقدیمیباها

شود.برایهاتکرارمیمعماریخاصوجودداردکهشبیهیکدیگرندوالگوهایمشخصیدرآن

خانه این درون به میرفتن حیاطی به مسقف داالن یک از عبور با یاها حوض که رسیم

هااند.اتاقکردههایمتعددیاحاطهرااتاقایدرمرکزآنقرارداردودورتادورحیاطحوضچه

هایطبقةاولباچندپلهروبهپایین،شاملمطبخ،انباری،زیرزمیندردوطبقهجایدارند:اتاق

رسیمشاملاتاقنشیمنوهامیهاییکهباچندپلهروبهباالبهآنومحلنگهداریآذوقهواتاق

زیادمهمان تعداد هستند. خانوادهاتاقخانه حضور بیانگر بیشترها و بود خانه هایمتفاوتیدر

همینخانه مدتیطوالنیدر تا ازدواج پساز خانواده سکونتمیفرزندان برها عالوه کردند.

کردندوهازندگیمیکردندنیزمدتیدراینخانهفرزندان،اقواموخویشاوندانیکهتازهازدواجمی

کردند.تریمهاجرتمیهایجدیدوبزرگومستقلاداشتنفرزندانبهخانهاندازیپسازپس
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اکنوناینخانهجمعیتکمیهاعالوهبرمعماریوامپذیریاینخانهسکونت دارسالمندانبود.

هاازخانوادهکهابعاداینخانوادهنحویاند؛بهدارد،سالمندانتنهاهستندوفرزندانازآنجارفته

گوید:شوندگانمیتراست.یکیازمصاحبهایکوچکههست
هستمکههفتهمنکوچک» خانواده 3ایترینفرد برایانجامکارهایوالدینپیرخودم0تا بار

میخونةاون پدرمتوخونةخودشونخیلیراحتها مادرو سربارعروسودامادنیستن.روم. ترن.
ساله(.۱0)لیال،«شونآقایخودشوننگهچیکارکنن.خودکسیبهشوننمی

نگهداشتخانوادة توان نیز است( زوال حال در پذیرشاینکه )با معماریزیبایسنتی

گستردهراندارد.آپارتمانمتناسببااینتغییربزرگاستوپتانسیلیبرایگرایشبهسمت

سازیاست؛فرایندیکهدرحالگسترشاست.انبوه

درمیانساکنانجدیدمحله،زنانشاغلوکارمندمحلهدرن شاغل:افزایش تعداد زنا

کارمنداندولتبهمقایسهبادودهةگذشتهجمعیتبیشتریرادربرمی ویژهگیرندکهمعموالً

هایاقتصادیتوانزنانیرایافتکهبهفعالیتآموزشوپرورشهستند.درمیانبومیاننیزمی

اندودرآمدهاینانمانندهمسرانخودوابستهبهمحصوالتروستاییهستند،امااینزمشغول

و کالنه( محلی، نان محلی، روغن کره، انار، )رب روستایی فروشمحصوالت طریق از آنان

بسته سبزیخدماتی)فروشترشی، مصرفیخانگیمانند بهبندیاقالم و...( آید.دستمیها

فروشگاه در جوان زنجیرهزنان سوپرمارکتاهای مغازهی، دیگر یا کوچکها مانندهای تر

فعالیتمیآرایشگاه تهیةمحصوالتخانگیها طریقپختنانمحلی، زنانمیانسالاز کنند.

کمکمی خانواده اقتصاد خیاطیبه و و...( انار و ربگوجه انواعسبزی، وجه)آبغوره، کنند.

بهزاییبهکارخوداختصاصندادهاشتراکتمامیاینافرادایناستکهمکانمج جایاندو

فعالیتاجاره برای را خانه تجاری، اماکن سنگین کردهبهای انتخاب خود درنتیجههای اند؛

سالاستدراین۱0سالهکه0۱هانیزکماست.فریبامشتریانمحدودیدارندودرآمدآن

گوید:محلهساکناست،می
خانگی» محصوالت فروش مغازهمیبرای اما کنم، اجاره مغازه یه بازارچهخواستم های
هایتازهوتمیزتررابارهنواجارهآمدومغازهنبودنوکهنگیبهکارنمیدلیلبهداشتیبه

«صرفهنبود.گرفتمکهبرایمنبهبسیارزیادبایدمی

بومی)زردوییرواج الگوهای زندگی فردی: بهساکنان میانساها( سالمندانویژه و الن

هادراولویتاستوپایبندبهآدابوگراییهستندکهحفظمنافعجمعیبرایآنافرادجمع

هادرقلمرویخانوادهواقواماستوبیشترینزمانراهاهستند.دایرةدوستیآنرسوموسنت

آشنایانمی و خانواده کنار بدر واردشده میانجمعیتتازه در اما الگوهایگذرانند، محله ه

گوید:شوندگانمیخورد.یکیازمصاحبهمیزندگیفردیبسیاربهچشم
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هااگهبخوانماروداشتهباشن،بایدماروآزادبذارنکهتنهازندگیکنیموکارکنیم،خونواده»
ساله(.۱0)شراره،«قدرزنجیربهدستوپامونبستنکهفرارکردنشدهآرزومونامااین

تنهاییپیامدتوانبهلبتهرواجالگوهایزندگیفردیرانیزمانندتغییرشکلخانواده،نمیا

هایتغییراتکالناجتماعیوفرهنگیدرآنمشهوداست.سازیدانست؛چراکهنشانهاعیانی

تاریخیفیض محلة درکردن یا نکردن:  مداخله با توسعه۱51آباد هیچفرایند ایساله

جایآنآشکاربودهوکلمحلهرابهورطةنابودیوجودندارد.همچنینتباهیکالبدیدرجای

ساخت جلویهرگونه اینکه وجود میراثفرهنگیبا است. بهانهکشانده به را محله در وساز

ایکهسازیبافتآنندارد.استراتژیاحیاوزندهایبرایبودنگرفتهاست،هیچبرنامهتاریخی

مداخالتجادهتوانستبرایهویتمی باشد. مؤثر حیاتیو نگهداشتتاریخشهر ایبخشیو

هاراممکنکند،گرچهدرراستایشهرداریدرونمحلهکهتوانستدسترسیبهبرخیبافت

مردجوهویت سببخشنودیبرخیساکنانشد. گوید:انبیکارساکنمحلهمیبخشینبود،

بستبودکهباخیابانیکهاحداثشد،خونةمادقیقاًسرخیاباناصلیخونةماتهیهکوچهبن»
سالهوبیکار(.30)احمد،«وآمدماراحتشدوهمامنیتمونبیشترشدقرارگرفتکههمرفت

وافزایشقیمتهستندتابتوانندازبودنقیمتخواهانمداخلهدلیلپایینبسیاریازمالکانبه

برخیدیگربرایدسترسیبهفضاهایعمومیوسایرخدماتتمایلقبلآنبهره مندشوند.

زیادیبهمداخلهدربافتقدیمیدارند.
هایمابخوایمیهپارکبریم،بایدباماشینکلیازاینمحلهدورشیم.تازهبایدازخیابون»

 هم داغونی و خیاباندرب به ما کنیم. ایناعبور که داریم نیاز سبز فضای و هایصاف
نمی که بده انجام برامون باید شهرداری که دهکارهاییه )نجم« و55الدین کارمند ساله

 ساله(.۱5ساکن

ایبودهوبراینباورهستندکهبافتمحلهوگروهدیگریازمردممخالفهرنوعمداخله

هاوجودهمبستگیآنبایدحفظشود.حلقةمفقودهاینمطالباتوهراسهمبستگیاجتماعی

«ازآنخود»خودو«حق»میانساکنانبومیاستکهمحلهواینبخشازفضایشهریرا

نایافتهاست.ایکهدرحالحاضردرمحلهوجوددارد،ناخودآگاهوسازماندانند.همبستگیمی

ند:گویشوندگانمیبرخیمصاحبه
50ساله،70)چنور،«هایاینکوچهبرایمنمثلاعضایخانوادةخودمهستنهمسایه»

شناسیم،کامالًانوچونهمدیگهرومیهمةاعضایاینکوچهقدیمی»سالساکنمحله(.
ماچندسال»سالساکن(.۱5سالهو61)جعفر،«احساستعلقبهکوچهومحلهداریم

جابزرگشدیموامادوبارهبرگشتیماینجا.چونمنوهمسرمهمیننوبهارزندگیکردیم،
کردنوهاتویمحلهخیلیهنجارشکنیمیغریبه»ساله،معلم(.32)سردار«مالاینجاییم

ساله(.33)مریم،مهندسشهرساز،«هابیرونشونکردناعضایمحلهوهمسایه
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است،ازتاریخ،رابطهوهویتیمشترکهاینجمالتاگرچهاززبانافرادمختلفبیانشد

می عالوهسرچشمه که گیرد نقطه«زمان»بر با یک، در مکان»ای آنچه« است. خورده گره

گروهگروه و مشاغل تفاوتهایسنی، وجود با مختلفرا درآمدهای یکدیگرهای به هایشان

ست.نقاطاشتراکیکهمرزدهد،تاریخ،دین،تجربةزیستهوهویتمشترکساکناناپیوندمی

 بین را قلمرویی خود»و » و قدیمی( دیگری»)ساکنان می« ترسیم جدید( کند.)ساکنان

تازه جمعیت دید از قدیمی ساکنان ازهمبستگی یکی است. عیان نیز محله وارد

گوید:شوندگانمیمصاحبه
خانوادهوهمسرمزمانمرومی» با باهمسایهگذرانمدوسالهاینجاموتنها ارتباطو در ها

ساله(.00)صادق،«نیستم

فرایندقدرتمنداعیان ریشةاعیاناینهمبستگییارایمقابلهبا زیرا ندارد؛ سازیسازیرا

تسخیرفضا،کسبسودوحذفکم اعیانقدرتدرمنطقدرونینئولیبرالیسم، است. سازیها

عیکهازآنسخنگفتیم،ریشهدریکساختاراینیرومنددارد،اماهمبستگیاجتماپشتوانه

ای(داردکهزمانهآنبهسرآمدهوروبهزوالاست.سنتی)طایفه

شهری۱اقداماتیواکنش ساکنان محل به مداخالت از باال به پایین:  مدیریت که

ارگان میراثفرهنگیو یکطرفماجراستو)شهرداری، دادند، انجام محله در هایدیگر(

نگریوارائةروایتیناقصازماجراست.وجهدیگراینداستان،یدصرفبرآننوعییکسویهتأک

خالقیت و مقاومتبروززندگیروزمره اشکالمختلفکنشو در آناستکه هایناشیاز

بههاسازمانکند.چنانچهاینواکنشمی دنبالدارند)براییافتهباشند،دستاوردهایمهمیرا

آگاهیبی نک: نقشSusannah, 2018شتر، آینده(: داشتنداشتندر ایدرخشانبرایمحله،

جاییساکنانصرفهکهموجبجابهبههایمقرونزیستیپاکیزه،خانهفضایسبزبیشترومحیط

شوند،برابریدرداشتنحقشهر،حقماندندرمکانوبرقراریعدالتاجتماعیقدیمینمی

محله در جمله از آگاهیها طریق از اهداف این هستند. موارد دربارةاین ساکنان به بخشی

هایمرتبطممکنخواهدبود.هایتوسعهومداخالتارگانبرنامه

فیض محلة در اخیر دهة دو در که اولیةاقداماتی مراحل عنوان با و گرفته صورت آباد

است.اصرارساکناندنبالداشتهبههاییراازجانبساکنانشود،واکنشسازیارزیابیمیاعیان

هایقدیمی،بازگشتومراجعتمکررفرزندانبهاینمحله،قدیمیبرماندنونفروختنخانه

هویتمحله برجستهاحساستعلقو جمله درحالیترینآنایاز هستند؛ افزایشها هنوز که

بخش در سرمایه ورود تحتپوششقوقیمتو که محله انینمیراثفرهنگیهایزیادیاز

                                                            
 وساز.ساخت سرقفلیو پیشه، حق مانند قوانینی وضع سازی،جاده،آپارتمان احداث .۱
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است،اتفاقنیفتادهاست.مشخصنیستواکنشمردمدرچنینشرایطیدرآیندهچهخواهد

هایاجتماعیترجیحخواهنددادیابود.آیاآنانسودودستیابیبهسرمایهرابرچنینکیفیت

هایاجتماعیوجمعیدفاعخواهندکرد؟یافتهازارزشاینکهآگاهانهوسازمان

 گیری نتیجه
فیض هویتمحلة برای آن ارزشمند بناهای و تاریخی بافت با جایگاهآباد از شهر به بخشی

چشم چنین اما است، برخوردار برنامهارزشمندی در نیست.اندازی شهری مدیریت های

مدیریت نزد محله توانمندسازی و همیاری به ناباوری و شهرداری ناکافی بودجة همچنین

زند.گویاسوداگریدرزمینومستغالتتوانزیادینیافتناینمهمدامنمیقشهریبرتحق

بااینکهتعدادبرایمتمایل کردنبخشیازساکنانومدیرانشهریبهسمتسودآوریدارد.

ازهمبستگیاجتماعیوتعلقبهمکان زنانوسالمندانهستند، زیادیازساکنانکهعمدتاً

می نیرویدفاع نمیکنند، محسوب روندمؤثری شروع بیانگر شرایط همچنین شوند.

سازیکاملوفراگیرقوانینمیراثفرهنگیمبنیسازیدرمحلهاست.تنهامانعاعیانیاعیانی

سازهامتراستکهامکانورودبخشخصوصیوآپارتمان7وسازبیشازنیافتنساختبراجازه

است.دیگرنهادهامانندشهرداریوآموزشوپرورشسازهایخصوصیرامنتفیکردهوبرج

اعیانیبه مداخالتزیرساختیمدیریتدنبال هستند. کسبسود و سازیبرایکارکنانخود

خیابان مانند ارتباطشهری قطع و تاریخی اماکن رهاکردن فرسوده، بافت تخریب کشی،

کهنگهداشتنحوینکردهاست؛بهارگانیکشبکةمعابرامکانبازگشتبهبافتاولیهراناممک

حالتفعلیمقوله در نیازمندمداخالتجدیمابقیمحله که ناهماهنگیبوده ایناموزونو

بخشیراتاحلهویتاست.اینمداخالتدرمناطقتجاریوبافتمسکونیفزونیگرفتهوراه

آپارتماناندازه بافتتاریخیوبهلحاظهایبلندناهماهنگایبامشکلمواجهکردهاست. با

روندساختمعناییبی انتزاعیهستند. هویتو اویلدهة از دو21وساز دربردارندة تاکنون،

جابهجابه جابهجاییجمعیتیاست: درمرکزمحلهجایداد. جاییجاییاولطبقةمتوسطرا

فرای در متوسطکرد. مقیاساندکیجایگزینطبقة در ساکنانبومیرا اعیانیدوم سازی،ند

سبب مهم این پس دارد؛ بیشتری اهمیت اجتماعی پایداری با مقایسه در اقتصادی رشد

هایشود.بافتپذیروبدونقدرتوثروتدرفضاهایشهریمیهایآسیبگرفتنگروهنادیده

رایدارانومدیریتشهریبآبادبالقوهکاالیارزشمندیازنظرسرمایهنخوردةمحلةفیضدست

به دارد. بهتریننقطةشهرقرار در زیرا راحتیازرسدمدیریتشهریبهنظرمیفروشاست؛

آورد.باحسابمیکناراینثروتعظیمنخواهدگذشتوآنرابخشیازدرآمدبالقوةخویشبه

اعیانی اینکه به مهمتوجه اولینو است، نگرفته دربر را نقاطمحله ،حلترینراهسازیتمام
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تقویتهمبستگیشهروندانوساکنانمحلهاست.امکانطرحمطالباتوپیگیریآنازطریق

سازییافتهوجوددارد.باتوجهبهتحقیقاتجهانیکهدرزمینةاعیانهایمحلیسازمانانجمن

سازیراکمتواندسرعتاعیاندرشهرهایمختلفجهانصورتگرفتهاست،تنهامانعیکهمی

درفضایشهریاست.«حقشهروندی»شدنرامتوقفکند،مقاومتشهروندانومطرحیاآن

بازار،آبادبازارچةزندیهواقعشدهاستکهقدمتآنبیشازراستةدربخشمرکزیفیض

بازاراسالمی)یهودی(ودیگربازارهایکرمانشاهبودهومتأسفانهدرآستانهویرانیاست.باتوجه

هایتوانازمغازهتربهآناشارهشد،میهایاقتصادیبرخیزناناینمحله،کهپیشبهفعالیت

تولیدات به وابسته محصوالت و خشکبار قبیل )از آنان فروشمحصوالت برای بازارچه این

استفادهکردکهدراینصورتنه نانوغذاهایمحلی( یکمرکزتاریخیبهروستاییو تنها

ر خود ویران خانهحال گرفت. خواهد رونق آن ساکنان نیاز بر بنا بلکه است، نشده هایها

عمده دارد. وجود اینمحله مسکونیمتعددیدر وجودترینویژگیتاریخیو هایاینخانه

توانبامرمتنواحیفرسوده،حفظنقشةقدیمیهایمتعدددورتادورحیاطآناست.میاتاق

خانه آناین نزدیکی و خانههاها این از شهر، سنتی بازار راهبه برای کارگاهها هایاندازی

بافیو...استفادهکرد.بافیوگیوهبافی،قالیگلیم
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