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 مقدمه 

بعدازکتاببحثدربارهفضادرسال تولیدهایاخیربهصورتجدیمطرحگشتهاست.
هافضا لفبوراثر 1331)1نری آثار نظیر ديگر تأثیرگذار چندينمتن و کاستلزا( 2مانوئل

 (1933،1939)4(وآنتونيگیدنز1339،1391،1393،1332)9(،ديويدهاروی1333)

يکي1ایکهکريستیناشمیدبهگونهایدراينعرصهصورتگرفتهاست،مطالعاتگسترده

ازشارحان ميلوفبور مسائل6چرخشفضايي”گويد: دربرگرفتهاست، علوماجتماعيرا

ایرابهخودجلبکردهاستوفراسویمرزهایجغرافیاييگسترشفضاييتوجهاتعمده

ازاينروفضاديگربهمثابه2229:23)اشمید،“يافتهاست نیستکهظرفخالييک(.

ويايکواقعیتآغازين“خودبنیاد”يکواقعیتمادیِمستقلوفضاتوسطاشیاءپرشود.

“تولیدیاجتماعياست”نیستبلکهشناسيمعرفت 1331)لفبور، هرجامعه26: ایبر(.

اساسزمانومکانوياشیوهتولیدوشرايطاجتماعيفرهنگيِ،فضایخاصِخودراتولید

کندومعتقداستشدهدرشهرهایباستانييوناناشارهميبهفضایتولیدلوفبورکند.مي

هایمرتبطایازافرادويااشیاءدرفضاويامتونورسالهکهاينشهرهابراساسمجموعه

ارسطوقابلفهمنیستند.متافیزيکافالطونويا9تیمائوسو3کريتیاسبافضانظیر


باستاني” شهر يعنيچون است، داشته را فضاييخاصخود فضای”عمل

ایخودرابهوجودآوردهاستبنابراينبرایفهمفضایآنبهمطالعه“مناسب

ایکهبتوانددقیقاًآنفضا،خاستگاهوشکلآن،همراهدقیقنیازاست،مطالعه

ومراکزخاصوچندهایخاصخود)ضرباهنگزندگيروزمره(بازبانيازبان

]قدرتسیاسي[)میدانعمومي،معبد،استاديوموغیره(آنرادرك3مرکزی

(.91)همان،“کند



قرون شهرهای باستان، چین شهرهای است. مثال يک صرفاً يونان باستاني شهر

شهرهایمدرنهرکدامفضایووسطي،شهرهایاسالميوعربيخاورمیانهوشمالآفريقا

تولیدمي را همینخاطرکننخاصخود به اجتماعيِ د. برایفهمروابط دانشتولیدِ فضا

ددارند،بنیادیاست.وجوچنینفضاهايياجتماعيواينکهچرادرچنیناشکالوترتیباتي

فضاييکهدرآنسکونتداريمودرزيرابرایاکتشافوبنایدانشاستفضازمینهغني

                                                 
1 Lefebvre, H. 
2 Castells, M. 
3 Harvey, D. 
4 Giddens, A. 
5 Schmid, C. 
6 spatial turn 
7 Critias 
8 Timaeus 
9 polycentrism 
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جهاناجتماعي،جهانياست”یتاًاجتماعياست.کنیم،ماهزندگيروزمرهازآناستفادهمي

کهفضاهایخاصِخودنظیرفضاهایتولید،مصرف،بازنمايي،فراغت،تفريح،بازیوتخیل

دودیبررسيوتبیین(.تولیدفضادرشهرهایغربيتاح2222:12)زيلنیخ،“سازدرامي

امادرکشورِما؛تگرفتهاستصورداریبراساسشرايطنظامسرمايهگشتهاست.اينتبین

مطالعه وهنوز هیچپژوهشيبهمسئلهتولیدفضا اينزمینهصورتنگرفتهاستو ایدر

ساختار و اجتماعي ساختار تعامل سازوکار است. نپرداخته اجتماعي روابط در نقشآن

روندتولیدفضادرشهرهایايرانينامشخصو ناشناختهاست. مبهمفضاييهنوزبرایما

همدرموردشهرهایکنونياست.اينادعاهمدرموردشهرهایسنتيايرانصادقاستو

ازسرگذرانده اندکهفرآيندمدرنیزاسیونرا نسبتبهکندبنابراينمقالهحاضرتالشمي؛

وبهطورخاصبهپرسشزيرپاسخشناختپیداکندتولیدفضایاجتماعيشهرچگونگي

دهد.

تولیدفضایاجتماعيشهرکهنکرمانشاهچگونهاست؟سازوکار

 

 چارچوب نظری
نظريه بحثو متفاوتي موضوعات مورد در موردلفبور در وی عاليق است. کرده پردازی

 به فضا گرددبرمي1316زندگيشهریو اينزمینهشامل: کارهایویدر حقبرشهر.
وتولیدفضا(]2229[1332)شهریانقالب(،1332)شهریوروستايي(،]1336[1369)

لوفبوراست.“تولیدفضا”(است.چارچوبنظریاينمقالهمبتنيبرنظريه]1331[1334)

برشیوهتولید، ایبناگويدکهفضای)اجتماعي(يکمحصول)اجتماعي(است.هرجامعهمي

هرکدامفضاهایداریداریوسرمايهسازد.شیوهتولیدپیشاسرمايهفضایخاصخودرامي

مبتنيبرشیوهتولیداقتصادیکنندتولیدميخاصخودرا باوجوداين،تولیدفضاصرفاً .

دهندنیزدرايننیستبلکهکنشگرانومعانيکهآناندرزندگيروزمرهبهمحیطخودمي

وازدهدميمدنظرقرارراایازتولیدفرآيندنقشدارند.اوبههمیندلیلمعنایگسترده

تولیدصنعتي)کاالومحصول(فراترمي رودتاجاييکهتولیدکاردرمحیطمعانيمحدودِ

هایمحیطاجتماعيرادرتحلیلخوددخیلشدهوديگرنشانهمخلوق،تولیدمعانيفضامند

زبان،ماازتولیددانش،ايدئولوژی،نوشتارومعاني،ايماژها،گفتمان،”گويد:سازد.اوميمي

(.1331:63)لفبور،“کنیمصحبتميوغیرههاونمادنشانه

تعاملديالکتیکيفضاباشکليتمامرويکردهایعلميمرتبطبافضابهلوفبورازنظر

پنهانمي توسطجغرافيکننسازماناجتماعيرا ماداميکهفضا دانانبهعنوانزمینود.

لکیتشخصي،توسطمعمارانبهعنوانمحیطمخلوقدانانبهعنوانماقلمرو،توسطحقوق

وامرجزييازدرگیرشدنشدهاستامرجزييتوضیحدادهتنها...تعريفوتحلیلشود،و

درشبکهمفاهیموارتباطآنبارفتارهایروزمرهوترتیباتنهادیعاجزاست.آنچهضروری

 ایکه.نظريهگردآوردجزييرايکجاتماماينامورایاستکهاستنظريهيکپارچهکننده
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2)طبیعتوکیهان(،ذهني1هایفیزيکيهایجداازهمهمچونحوزهحوزه”

9شاملانتزاعیاتمنطقيوصوریوحوزهاجتماعي وبه]گردهمآورد[را ؛

منطقيمعرفت يکفضای اجتماعيبحثدرباره رفتار همان يعني شناختي

طريمي از که فضايي پديدهپردازد. تخیليق تولیدات نظیر حساس های

(.11ـ1331:12)لفبور،“شودهاواتوپیاهااشغالميهمچونتصاوير،سمبل



دوگانه مباحثانتزاعيو برایرهايياز همچنینللفبور ذهنيو حاظهایعینيو

ديالکتیکسهبعدیاستفادهکرد.کردنتمامابعادفضاييازيک


لفبور” نظر طبق ميبر صرفاً فضا زيرا، شود فهم ديالکتیکي شیوه به تواند

 است. انضمامي مقوله[انتزاعي مقوله]اين از ارزشيکي نظیر مارکس های

هم که است روابطمبادله تراکم و انساني کار واقعیت و است مادی زمان

بیرونيمي انتزاعانضماميهممیانجيروابطاجتماعي)زيرااجتماعيرا سازد.

مي ساختار را کنشآنها محصول هم و استدهد( انساني )گاتدينر،“های

1391:129.)

 

“عملفضايي”گانهزمانسهلفبوردرسرتاسرکتابتولیدفضاهم
“بازنماييفضا”،4

1

 بازنمايي”و “فضاهای
سه6 با را فضاهای “شدهبرداشت”گانه

3 “شدهانگاشت”،
و9

“شدهزيسته”
مي3 کار ابه دارندبرد. قطعیتقرار عدم در همیشه مذکور تولیدفضا.بعاد

شوندوسهلحظه(همراهباهماست.اينسهبهنحومضاعفيهمتعیینميدارایسهروند)

کريستیناشمید)همتعیّنمي دربارهتولیدلوفبورهانرینظريه(درمقاله2229بخشند.
ميفضا سهنشان ديالکتیک که لوفبورگانهدهد از نظريهبرگرفته )کردارهای مارکس

در کهحالياجتماعيمادی(،هگل)زبانوانديشه(ونیچه)عملخالقانهوشاعرانه(است.

ديالکتیکمارکسوهگلبردوحالتمتضاد)تزوآنتيتز(تاکیدداردکهازطريقحالت

مي تغییر )سنتز( ديالکتیکسهسوم در لوفبورگانهيابد، سه حالت)حالتهر در فرايند(

وند.بهبیانديگر،هرتواندبهمثابهيکتزفهمیدهشهاميبریقراردارندکههرکدامازآنبرا

سهلحظهلوفبورهابهطورجدا،کامالًانتزاعيوغیرقابلدركهستند.ديالکتیککدامازآن

                                                 
1 physical 
2 mental 
3 social 
4 spatial practice 
5 representation of space 
6 representational spaces 
7 perceived  
8 conceived  
6 lived 
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به را هم از متصلميکاملجدا بهم را آنها اينکه بدون آنسازد کند. سنتز هم هما ها

تواننددرتضادباهمديگرباشند.توانندهمديگرراتقويتکنندوهمميمي

 

 عمل فضایی

کند:گونهتعريفميلفبورعملفضاييرااين


کند.عملمذکوردرعملفضايييکجامعهفضایاجتماعيآنراتولیدمي”

بديهي بهومسلممييکتعاملديالکتیکيفضایاجتماعيرا آنرا پندارد؛

کندبهنحویکهانگارآنراکنترلوتصرفآهستگيوبااطمینانتولیدمي

عملفضايييکجامعهازطريقکشففضایمي ازنقطهنظرتحلیلي، کند.

عملفضاييتحتلوایسرمايهآنآشکارمي داریجديدچیست؟عملشود.

 دربردارنده نشینيهمفضايي برداشتنزديکي فضای درون میاندر شده،

واقعیتشهری)راه و )روزمرگي( شبکهواقعیتروزانه و هاييکهمجموعهها

شدهازهمبرایکار،زندگيخصوصيواوقاتفراغترابههمهایجدامکان

مي مرتبط اين است. دربردارندهنشینيهمسازد( زيرا است پارادکسیکال

بههممرتبطميانترينجداييمیانمکافراطي را آنها سازد.هايياستکه

اجراوقابلیتاينفضایخاصبرایهرعضوجامعهفقطبهلحاظتجربيقابل

ممکناستتوسطزندگيروزانه“مدرن”بنابراينعملفضايي؛ارزيابياست

سازیبايارانهدولت)گرچهاينمثالافراطييکمستأجردريکپروژهانبوه

معناداراست(تعريفشود.رفتارفضايينبايدبهاينمعناتلقيشوداستاما

حملتواناتوبانکهمي و داشتها نگاه دور نظر از  )لفبور،“ونقلهواييرا

1331:99.)



فضايي ميعمل اشاره انساني فعالیت و تعامل مادیِ بعد ازکندبه بعد، اين .

شود.مناسباتانضماميفرددرمختلفناشيميهایبندیوارتباطعناصروفعالیتمفصل

رخمي زندگيروزمره ارتباطاتکهدر درشبکهتعامالتو تعامالتروزمره دهندبهويژه

تولیدومبادلهدراينبعدقراردارند.عمل محلکاريادرمحلزندگيوهمچنینفرايندِ

بازتولیدمکانفضايي تولیدو يکفرماسیوناجتماعياست،متناسببهایخاصدرباره ا

مردگانهاييبرایهاييبرایآزمايشاتتسلیحاتي،مکانها،مکاننظیرانواعپاركهاييمکان

بهشیوه فضا بناهایيادبود)موزه،...(. ازطريقرفتارروزانهبه)گورستان(، ایديالکتیکيو

ازعناصرتاريخي،جغرافیاييوشود.اينبخشازفضامتأثرتولیدمي“فضایانساني”عنوان

مي عملفضاييبهشیوهفرهنگياستکههمچونمیراثيبهما ازرسد. را ایمنسجمما

 بازاستمرار مياجتماعيو برایمثالتولیدروابطاجتماعيآگاه پرسدکهميلوفبورسازد.

بماندچگونهکلیسامي” زنده “تواندبدونکلیساها 1334)لفبور، چ11: هچیزیازيک(.

ايدئولوژیيهودی باقيمي-ايدئولوژیديني)مثالً ومسیحي( اماکن بر مبتني اگر ماند،
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حريم،هایآننام محراب، اعتراف، جايگاه يعنيکلیسا، جامعهها از نبود؟ مقدس، خیمه

مانداگرهیچکلیساييوجودنداشت؟مسیحيچهمي


شده)خداخالقروليناديدهگرفتهايدئولوژیمسیحي،حامليهوديتآشکا”

کنند.بهاشراتضمینميوغیره(،فضاهاييراايجادکردهاستکهماندگاری

مي ايدئولوژی ما آنچه کلي، فضایطور در کردن دخالت با فقط نامیم

تولیدآن در انسجاماجتماعيو آنبه کردنجسمدر پیدا با نتیجه در و

کمي گفت بتوان شايد فيرسد. ايدئولوژی ازه است عبارت عمدتاً نفسه

(.1331:44)لفبور،“گفتمانيدربارهفضایاجتماعي



باافراددرچنینانسجاميوتداوميازطريقفضا)درارتباطباعملفضاييوارتباط

“اجرایاجتماعي”ونوعخاصياز“قابلیتفضايي”آنفضا(داللتبرسطحمشخصياز

..درهایمختلفهرروزهازخانهتامحلکارو.هاوراهرد.ماازطريقشبکهتوسطافراددا

واقعفضایبرداشتحرکتهستیم، ميدر اجازه ما به عملفضاييخودشده با که دهد

ايدازنظردورداشتکههایفضاييرابازتولیدکنیم.ازطرفينبمعانيوايماژهاواسطوره

 .هستندبافضایزيستهارچهشدنيکپهانیازمندهمهاين

 

بازنمایی فضا

مفهومبازنمايي فضای همان برنامهسازیفضا دانشمندان، فضای شهرشده، سازان،ريزان،

مهندسافنهایبخشزير و عنواننساالرانه يکگروهاجتماعيبه هنرمندانبا خاصياز

ی)شیوهتولیدی(است.مفاهیماتمايلعلمياست.بازنماييفضا،فضایمسلطدرهرجامعه

هایکالميفضايي)همراهبهاستثناييکهبهآنبرخواهیمگشت(بهسمتنظاميازنشانه

)لفبور، 1331 گرايشدارد :93 99ـ توسط استکه فضايي فضا، بازنمايي ساالرانفن(.

توسعه معماران، مهندسین، شهرشناسانوجغرافي)طراحان، شهریوداناندهندگانشهر،

اينفضاشود.دراينزمینههستند(ساختهميساالریديوانديگرانيکهدرگیرکارعلميو

ايدئولوژیاست دانشو از ميکهمملو ظاهر سطحگفتار در بههمینخاطربیشتر شود

نظريه و تعاريف توصیفات، قبیل از بیاني اشکال طرحاهادربردارنده نقشهست. وها، ها

هایتخصصيدرگیررشته.گیرندجایميفضاهادراينمندرجدرتصاويرونشانهاطالعات

شوندکههاسببميدربازنماييفضامربوطبهاينبعدهستند.ايندانش


مي” تصور چطور دربارهببینیمدنیا چطور يا ميشود بازنمايياشفکر شود.

رمزه ايدئولوژيکي محتوای است، دانش و منطق نظريهفضا، شرحِا، و ها

مي پیدا ارتباط تولید مناسبات به که است فضا از علممفهومي اينها کند.
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کشياست؛وبهصورتجغرافیاونقشهلوفبورريزیهستندکهبهنظربرنامه

 مختصات دستگاه به رياضي ميx-yمحاسبات راد،“يابدتقلیل )افتخاری

1999:142.)



انتزاعيهایفضاييقطعبازنمايي سیاسينیزاً عملاجتماعيو در اينوجود با اند.

بافت خود مداخله با بازنماييفضا نقشدارند. ميهایفضاييرا تغییر دانشودهند که

هایفضايينقشياساسيوتأثیریخاصرویگذارد.بازنماييتأثیرميلوژیرویآنهاايدئو

:1331)لفبور،“دهداختنيعنيمعماریرویميهاازطريقسمداخلهآن”تولیدفضادارند.

42.) 

 

فضای بازنمایی

زيست  بهمثابهامرمستقیماً ونمادهایمرتبطبهآنوفضا ازطريقايماژها براينشده

فضایساکنینوکاربرانونیزفضایبرخيهنرمندانوکسانيهمچوننويسندگانواساس

توص آنرا اندکياستکه توصیفآنرایفميفیلسوفان آرزویچیزیبیشاز و کنند

استکهتصوراتدرجهتشدهبهشکليمنفصل()تجربهندارند.اينفضا،فضایمناسبي

پوششمي نیز فضایبازنماييفضایفیزيکيرا آناست. اصالح و استفادهتغییر و دهد

ضاهایبازنماييهرچندباتوانگفتفبنابراينمي؛سازدهايشراممکنمينمادينازابژه

ب خاص، سیستماستثناهای سمت ه نشانههمبستهوبیشکمهای و نمادها از هایای

(.فضایبازنماييبعدیکاملنماديناستو99ـ1331:93 غیرکالميگرايشدارند)لفبور،

فضایمردانه/ چیزهايينظیر دولتي/بر مقدس/زنانه، آنغیردولتي، نظاير هاغیرمقدسو

کندويادآورعناصربخشومنسجميتبعیتنمياشارهدارد.اينبعدازهیچقانونوحدت

 نماديني و دارد.استذهني انساني اجتماع يا و فرهنگيکقوم و تاريخ در ريشه که

هستندوفراموششناسانوروانکاوانقومازاغلبچنینبعدیازفضاپژوهشگراندرباره

فضایمي که بهبکنند بازنمايي فضای دارد. قرار فضا بازنمايي کنار در همیشه ازنمايي

توانندسازد.نمادهاميفرايندیازداللتاشارهداردکهخودرابهيکداليانمادمرتبطمي

اشکال ونگارانهجایطبیعي)درختان، فرهنگي)قوميونژادی(ويا هایساختهدست...(،

د.اينبعدازفضاتخیلاجتماعيناندازباشاريخي(ويايکچشموبناهایتبشر)ساختمان

شکلمي فضای”ستکهازدلاگفتمانيدربارهفضاودهدواتوپیاهایزندگيروزمرهرا

ستکهضروریاستوبايدباشد.ابخشيازفضا،زدیخيبرم“زيسته

 بازنمايي کفضای است آرماني عناصر و تاريخي رسوبات از ميناشي سعي کننده

زندگيببخشند به سوييتازه رهاسازیخودمانبه،سمتو بر مبارزه قلمرویاستکه

 کامل”عنوان “انسان آن ميدر صورت بازنمايي فضای پیچیدهروايت”گیرد. های

هایازنظمآمیزکنايهشدهدرفضایزيستهونیزتفکرانتقادیگشاييرمزشدهوگذاریرمز

 حاکم اجتماعياجتماعي انديشه نقد ميراو امریارائه صورت به اغلب که دهد
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ناممقاومتنمادينبیانميزيبايي “شودشناختيبا عمدهاستفاده1339:164)شیلدز، .)

وينیرزميزهایتجربه”دراينبعدازفضابود.دراينبعدموسورئالیسمازدادايسلوفبور

 کهانقالبرا گفتمانپیشنهادميمخفیانهوجوددارد بازسازیکنندکنندتا ؛هایرايجرا

زاغه ديگر، کشوری در قانوني غیر بیگانگان حضور عدواني، متصرفان نشینانمانند

الزمو“فضایکامل”حضوراينبعدازفضابرایرسیدنبهيکلوفبور.ازنظريسومجهان

“ضروریاست تفاوتقائلشدنمیاناينس164)همان، احتیاطصورت(. با بعدبايد ه

گاهيمیانفضای بینبرود. از فضا تولید در وحدتاينسه ممکناستکه زيرا گیرد

تضادرخمي بازنماييفضا گاهيبازنماييو دهدوشايدشکافيمیانآندوبهوجودآيد.

ند.کناوقاتبرخيمتخصصیندربارهيکجنبهوبرخيديگردربارهجنبهديگرانبحثمي

فضایبازنماييازيکسنتانجیليپروتستانيدرباره1فرانکلويدرايتبحثبرایمثال

يکبازنماييفني،علميوعقالنيدربارهفضااز2برخاستهاست.درصورتيکهلوکوربوزيه

تولیدمي اساسيکبازنماييعملکردهپردازد. بر درکنندگانهمیشه صورتيکه در اند

 اند.کنندگانهمهچیزرابهصورتمنفعالنهپذيرفتهاستفادهاغلباوقات

،مشابهومکملسهبعدراستاهملفبورمتأثرازپديدارشناسيفرانسویسهبعدديگر

قبليکمکمي فهمسهمورد گرفتکهدر نظر در برایفضا بعدقبليرا اينسه کنند.

ا جدای قبليچیزی آنز نیستند. ازها عبارتند ها برداشت”: «شدهفضای فضای”،

“شدهانگاشت درگانهمذکورهمفردیوهماجتماعي.سه“شدهفضایزيست”و هستند،

هاوفرايندهایفردیواجتماعياست.بیانگرفعالیتواقع
 

 شده فضای برداشت

باگانهبهدستميهایقابلبرداشتياستکهتوسطحواسپنججنبه اينبعددقیقاً آيد.

سازند.ماديتعناصریارتباطداردکهفضارامي

 

 شده فضای انگاشت

نمي برداشتفضا باشد، انگاشتشده اينکه بدون دادن(تصور)تواند قرار هم کنار شود.

.شودعناصربرایشکلدادنبهيکمحلآنچیزیاستکهبهمثابهفضادرنظرگرفتهمي

.يابدپیوندميانشمربوطاينبعدبهفضایانديشیدنيمرتبطباد

 

فضای زیسته

شودشانتجربهميهادراعمالزندگيروزمرهبهدنیايياشارهداردکهتوسطانساناينبعد

سه نظريه بخشفعال بعد، نمياين اجازه و است فضايي گانه که چیزدهد طريقهمه

                                                 
1 Frank Lloyd Wright 
2 Le Corbusier 
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قابلتحلیلومانده،غیرهمیشهيکامرباقي،وبهانتهابرسدتعريفشودهاینظریتحلیل

 شود.ماندکهاغلبازطريقزندگيروزمرهوهنربیانميارزشباقيميبا

)مکانلوفبورهایگانهسه فیزيکي جنبه به وهم تولید انضمامي فرآيندهای ها،

هایانساني،احساسات،ها،نمادهاوتصاوير(وهمبهتجاربزيسته)خالقیتمصرف،نشانه

هابپردازدبهيکيازاينجنبهتنهاها(توجهدارند.چنانچهتحلیليخیالتونگرشافکار،ت

تواندبهدرستيفضایاجتماعيرابازنماييکند.نمي

ایازروابطفهمیدهشودفضابايدبراساسيکبرداشتهمگانيفعالبهمثابهشبکه

تولیدوبازتولیدمي يندیتولیدیاستکهبراساسسهبنابراينفضافرا؛شوندکهمستمراً

همشکلمي بعدديالکتیکيمرتبطبا گانهبهمثابهيکچنانچهاينديالکتیکسه”گیرد.

ازدستمي (.در1331:423)لفبور،“دهدمدلانتزاعيدركشوداهمیّتخودراشديداً

دارایماديتاهمیتدارند.فضایاجتماعينهتنهاجسموبدنانساندروناينديالکتیک

بردارندهمفاهیمفکری،احساسيوتجربهزيستهاست.ماديتياعملانضمامياستبلکهدر

ازنفسههیچهستيبخشد،فيایکهآنراجهتميمادیبدونتوجهبهانديشه ایندارد.

طرفديگر،انديشهصرفوجودنداردبلکهريشهآندرتجربهزيسته،جسمانیت،ماديتو

استتاريخ بدون؛ و است آن بر مبتني که جسمانیتي بدون اجتماعي هستي بنابراين

بههمینخاطرنظريهبخشدغیرساختارميآنراایکهانديشه همبهلوفبورممکناست.

رابطه )کهعضویاز“سوژه”انديشهوهمبهجسمانیتوتجربهزيستهتوجهکردهاست.

هرابطهاوباجسمخوداشارهداردوبالعکس.يکگروهياجامعهاست(بافضا،ب


اعضاوآالتحسيها،عملاجتماعياستفادهازجسميعنياستفادهازدست”

بديهي را کار واشاراتکاریبهعنوانفعالیتينامرتبطبا وحرکاتوايماء

اينبخشقلمروامربرداشتمي شناسي،مبنایشدهاست)بهزبانروانداند.

بازنماييعم واما انباشتدانشعلميليدريافتجهانبیرون( هایجسماز

شوند:ازدانشآناتومي،ازگیرندوباترکیبيازايدئولوژیپراکندهميمنشامي

ازبیماریودرمانآن اطرافيافیزيولوژی، وازروابطجسمباطبیعتوبا

“محیط” سهمخود، به جسمي، زيسته تجربه بسیارممخود. کناستهم

 اينجا در زيرا باشد، عجیب کامالً هم و بي“فرهنگ”پیچیده واسطگيبا

نمادپردازیغیرواقعي طريق از ـاش، يهودی ديرينه سنت طريق از و ها

بهعنوانامرزيستهبهطرزعجیبيباقلب“قلب”کند.مسیحي...مداخلهمي

(.1331:42)لفبور،“داردشدهتفاوتشدهوبرداشتبهعنوانامرانگاشت



درکانونايننظريهسهلحظهتولیدمادی)عملفضايي(،تولیددانش)بازنماييفضا(

فضایدر”بهدنباللوفبور،نظريه،بههمیندلیلوتولیدمعنا)فضایبازنمايي(وجوددارد



 

 

 

  

 

1،شماره2،دورهشناسيايرانهایانسانپژوهش19

 

 

فضانظممصنوعاتواژه“خود ازروابطایتنیدهدرهمهایمادینیستبلکهشبکهنیست.

شود.استکهدائماًتولیدمي
 

 روش پژوهش
است.اينروشبهجایتوجهبهمدلخطي)...،“کیفي”روشبررسياينپژوهشروش

میانعناصرووبرگشترفتفرضیه،متغیر،عملیاتيکردن،...(متاثرازرويکردديالکتیکيبه

هدرتولیدفضایاجتماعينقشدارند،مهمبنابراينتمامعناصریک؛ابعادفضاييتوجهدارد

شیوه گردآهستند. عبارتهستندهای اطالعات وری مشاهده. و اسناد بررسي بررسياز:

شودگونهتعريفمياسنادبهعنوانيکشیوهگردآوریاين


شوند،موضوعاتياستانداردهایخاصيتهیهمياسنادتاآنجاييکهدرقالب”

بهحسابمي گزارشيادداشتآيند: پیشها، قراردادها، ها،نويسهایموردی،

دفترچهگواهي نظرها، اظهار مرگ، گزارشهایِ آمارها، خاطرات، هایهایِ

)ولف“هايااظهارنظریکارشناسانه،احکامقضايي،نامههانامهگواهيساالنه،

2224:294.)



مربوطبهدورههایکتابهاودرسفرنامهکرمانشاهاغلباسنادمربوطبهشهرکهن

 است. آمده گزارشمنابعقاجاريه عکس، رسمي، اسناد تمام راهایايندوره ناظرينو...

)سلطانيآوریکردهجمع شبیهکتابچهاسنادهستند. بسیار 1931اندو کشاورز،1992، ؛

(1934،1932بیگلری، ؛1993،1992

ديگریاستکهبهکمکآنهمشاهد گروهخاصيازميابزار توانفضایاجتماعيِ

 اسناد تطبیقآنبا و بافتقديميشهر مشاهده توصیفکرد. را دورهجاماندهبهمردم از

سازد.قاجارامکانترسیمفضایسنتيدرشهرکهنراممکنمي

 

هایی برای عینیت بخشیدن به مفهوم فضا شاخص
بهيکامربديهيتبديلشدهبودنچندبعدی بورديو1391است)گاتدينرفضا ؛1391؛

هاييرادربحثشاخصلوفبور.(1331لوفبور؛2221؛هانهُورستِر1333،1392گِرِوِروس

رسند،شرحآنبهصورتزيراست.فضامطرحکردهاستکهبهنظرجامعومانعمي


هایمرتبطوچارچوبلوفبورگانهمفهومي:سه1جدول



 حوزه

ابعادسهگانه

)فضایفیزيکي/

 تجربه(



 هامعرف



 انسان
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فیزيکي

 )طبیعت(

 عملفضايي
هایمسیرها،مقصدها،راهپیداکردن،شیوه

 ونقلحمل



بدنمن/

بدنتو




 



ذهنمن/

ذهنتو







تجربه

مستقیم

من/تجربه

 مستقیمتو

فضای

 شدهبرداشت

بويیدن،ديدن،شنیدن،چشیدن،لمسکردن،

ضوربههمرسانیدن،جداحرکتکردن،ح

1کردن
 

ذهني

)انتزاعیات

صوری

 دربارهفضا(

 بازنماييفضا
ها،ها،مدلها،مفاهیم،روشها،گفتماننقشه

دانشگاهيهایها،رشتهنظريه



فضای

 شدهانگاشت

مندساختن،خیالانديشیدن،تعمقکردن،نظام

گیریکردن،تفسیرکردن،اندازهتصور،2کردن

 کردنیبنددستهردن،ک





اجتماعي

)تعامالت

 انساني(

 فضایبازنمايي
،مزرعه،اداره،9خانه،قبرستان،جشنواره

4بنایعمومي
 



 شدهفضایزيست

زندگيکردندرلحظه،دوستداشتن،

ترسیدن،خلقکردن،شهادتدادن،ملحق

 ها،عضويتيافتنشناختنمحدوديتبهشدن

2229:199منبع:کرپ،



 پژوهشهای  یافته

ازآنيادشدهاستبارها“قرهمیسین”شهرقديميکرمانشاهکهدرمنابعتاريخيبهعنوان

(.قبلاز1363؛کالرك،1932سلطاني ؛1934؛بیگلری1962تغییرمکاندادهاست)اُوبن

خصومتيکهبوداماحکامزندبهعلتواقعحکومتزنديهاينشهردرکناررودخانهقرهسو

هانظیرخاندانزنگنهداشتنداينشهررانابودکردند.آننشاندگانباسلسلهصفویودست

 اکنافگريختند. بهاطرافو تركو را فیضآباد،”سکنهنیزشهر گروهيبهسهدهکده

چنانيوبرزهدماغدرمجاورترودخانهآبشورانرویآوردندودرآنجاشهریرابنانهادند

شدوکه نامیده برمحلهشهرجديدکرمانشاه نیز مذکور شهرهمچنانهانامسهدهکده

حکامزندکمکمبهعمرانوآبادانياينشهر(.1993:163)برومندسرخابي، “باقيماند

توجهکردند.حکمرانانعهدقاجارنیزدررونقتجارتوساختبناهایعمومينقشبسزايي

.داشتند


تول” شیوه قرن در ايالتکرمانشاه اقتصادی ايالت13ید ديگر هایهمچون

وشهرتاثیرميايرانپیشاسرمايه دراينداریبودوبررابطهروستا گذاشت.

                                                 
1 dissociating 
2 ideating 
3 festival 
4 public monument 
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زماندرکلفالتايران،روستاهامکاناصليتولیدبودندوجمعیتزيادیرا

ستهبهزمیندادند.تولیدروستاييمبتنيبرکشاورزیووابدرخودجایمي

درصداز92”کرد.بودونظاماربابرعیتيشديداًازاينوابستگيحمايتمي

شدوبههمیندلیلنقشتولیدیتولیدداخليدربخشکشاورزیتولیدمي

پیشه )شاملانواعصنايعدستيو شهرهاشهرها لذا چندانمهمنبود. وری(

 تجارت نطفه دربردارنده و داخلي تجارت مکان بودند کهدرحاليخارجي

شیوه به متکي همچنان بودندروستاها کهن “های 1933)حسامیان، ـ93:

99.)



نقلسريعامکانشکلراهنبودبهخاطر گیریبازارهایمواصالتيووسايلحملو

شدندوجاومبادلهنميکاالهابهراحتيجابهزيراایدرسطحکشوروجودنداشتيکپارچه

نتیج هرمنطقهشدفراهمنميانباشتسرمايههامکاندر در با. ایيکشهربزرگهمراه

افتادکهدادند.گاهياتفاقميراشکلمي“اقتصادمحلي”مناطقروستايياطرافآنيک

ایراتشکیلکردندامابازاريکپارچهشهرهایمجاورنیزبااينحوزهتجاریدادوستدمي

حوزهجاذبهتجاریکرمانشاهچندان”دهد:گزارشمي1323درسال1ندادند.اوژناُوبنمي

ديديمکهاقتصادواوضاعبازارهاینواحيشمالغربيايرانبهروسیه قبالً وسیعنیست.

فارسدوخته خلیج به را جنوبايرانچشمانخود و اهاليمرکز است. برایوابسته اند.

رستانوقسمتيازهمدانوماليرجایديگریباقيکرمانشاهجزبازارهایايالتخودشول

(.1962:942)اُوبن،“ماندنمي

مي ستانده کشاورزان از روستا توسطکدخدای کشاورزی بازارمازاد سپسبه شد.

دربازارهایکرمانشاهتجارتودادو”شد.ودرآنجادادوستدميارسالسنتيکرمانشاه

حليازقبیلغالت،گندم،جو،میوه،صمغوترياكبارونقهایمستدمحصوالتوفرآورده

گرددکهمقداریکاالیخارجينیزتمامجرياندارد.عالوهبرآنکاالهاييازآنجاصادرمي

 زمره داردوستاهاآندر گرمي “بازار 1992)جکسن، :263) اقتصادی؛ بنیان بنابراين

مناطق مبتنيبرمازادکشاورزیِ نیرویکرمانشاه بهبیانديگر بود. اطرافخود روستاييِ

شدکهبامناطقروستايياطرافخودگرفتوهمینامرسببميهاميآنمحرکهخودرااز

داشتهباشدوتجارتچندانيباشهرهایاطرافنظیربوشهر،شیراز،تهرانوفراوانيارتباط

.صورتنداشتهباشديااصفهان

بهشهر اول،گرفتهدودلیلعمدهبهصورتوسیعيصورتنميبمهاجرتروستا .

کشا ظرفیتبیشتریبرایمازاد بنابراينکرمانشاه محدودیبود مشخصو حد ورزیدر

هایشهربیشترازپذيرشجمعیتنداشت.دوم،شیوهتولیدروستاييرونقداشتوجاذبه

توانستتغییرپیداهرکهننميروستانبود.اينمواردبیانگرآنبودندکهسازمانفضاييش

                                                 
1 Avbn, E 
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زيرا جاييجابهکند نميجمعیت دادرخ . به جمعیت1گزارشسیاحانبنا دوره اين در

بین تقريبا13ًاينمیزانطيقرنشدهاستکههزارنفرذکر12تا92کرمانشاهحدوداً

ثابتبودهاست.

الملليبهسمتينزيراشرايطبیشکلگرفتدرکرمانشاه13درقرنتجارتخارجي

بهيکيازگرهميپیش اززمانيکه”کرد.هایتجاریايرانتبديلميرفتکهاينشهررا

ترينارتباطبااروپابازارهایبغدادراتوسعهدادهاست،برایتبادلکاالباشهرمزبور،طبیعي

ب1962:993)اُوبن،“میدانعرضهوراهصدورکاالمسیرکرمانشاهاست درهايندلیل(.

دورهقاجاريهگمركغربکشورازهمدانبهکرمانشاهانتقاليافتواينشهرگرهتجاری

میانايرانوکشورعثمانيشدوازرونقتجاریقابلتوجهيبرخوردارگشت.درآمدگمرك

رفتوجهتپرداختديوندولتبريتانیاهایارزیدولتبهشمارميکرمانشاهازپشتوانه

چنانيافتختصاصميا مي1933کهپرايسسرکنسولوقتبريتانیادرسال. در”نويسد:

وجودظلموتعدیحکاممحليوبدیوميراايرانامروزکمترشهری توانيافتکهبا

باشدناامنيجاده رونقکرمانشاه لحاظتجارتبه از “ها سلطاني،ازنقلبه226)رابینو،

بعضياوقاتتابیستهزارحیوانبارکشدرعرضيکماه”نويسد:ي(.اُوبنم1931:193

(.عالوهبررونقتجاریاين1962:942)اُوبن،“کنندازچهلکاروانسراهایشهرعبورمي

 موقعیتارتباطي آنکهشهر، بر بود گرفته قرار عالیات عتبات مسیر دائميوآمدرفتدر

زمینيکهزائرانايران،قفقاز،افغانستان،آسیایمرکزیراهایکلیهراه”هاافزودهبود.قافله

گذرند.بعضيافرادتعدادزائرانراحدودرسانندهمهازکرمانشاهميهایمقدسميبهمکان

تخمینمي نفر آنشصتهزار بیشتر )زنند. قفقاز از آذربايجانمي11222ها و “آيندنفر(

 قر942)همان، و رونقتجاریمذکور کاروان(. مسیر گرفتندر هایزيارتيتغییریدرار

عمدهدرآمد وزائرينبهحکاممحليوگمركسازمانفضاييشهرکهنايجادنکردزيرا

رسید.هیچگروهاجتماعيِجديدیدرقبالرونقتجاریمذکوررشدنکرد.دولتمرکزیمي

نهیچمکانِجديدیغیرازفقطتجاربازارسنتيکارخودرابسطوتوسعهدادند.همچنی

بههمینخاطرشهرکهنسالساختهنشدبازاروکاروانسرا بودوشکلهایسالبهيک.

کرد.پیدانميچندانيتغییر

ينمعناها.بيابدنمودميمازاداقتصادیازطريقتمايزاتطبقاتيدرفضایاجتماعي

مکانکه مادی، منابع از ميهایبهترقشرهایبرخوردار خود آن از بهیرا فقرا و کنند

دو”شوند.اينپديدهدرکاشانقديمرخدادهبودوشهربهتریراندهميهاینامناسبمکان

 بودنشیناعیانناحیه فقیرنشینتقسیمشده “و 1933)حائری، :132) کرمانشاه؛ در اما

همزنچنینپديده کنار در فقرا ثروتمندانو بنگريدبهکردند)دگيميایاتفاقنیفتادو

                                                 
هزار21222جمعیتشهررا1932بیشابدرسالنفر،هزار12222جمعیتشهررا1919کینِردرسال1

1932نفر،کرزندرسال 1326اوبندرسالونفرهزار42222جمعیتشهررا 12222جمعیتشهررا

 .اندنفرذکرکردههزار
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 کالرك، (1363کالركو مبنایفضای؛ )که تمايزاتاجتماعياينشهر عبارتديگر به

 بر مبتني بیشتر و نبودند اقتصادی مازاد و آن بازار از متاثر هستند( واجتماعي روابط

.کردندعملميخويشاوندیساختار

جاييجمعیتتاثیریبرجابه13رقرنبنابرايناگرشیوهتولیدکهنايالتکرمانشاهد

وبهپیروآنتغییراتفضايينداشتپسفضایاجتماعياينشهرتحتتاثیرچهعواملي

؟بود نظر يمبه تمايزهاآموزهرسد و ديني رای شهر اين اجتماعي فضای ايجادقومي

سهکرده ديالکتیکياند. لوفبورگانه خوبي عواميمبه اين جايگاه تواند تعامل و درهاآنل

 گیریفضایاجتماعيراروشنسازد.شکل

بازنمایی فضایی
 به وسازساختشکلبازنماييفضا شهرسازیبروز طريقمعماریو از نقشکنيمو و د

بنابراينبايدازخودبپرسیمکهبازنماييفضاييشهر؛مهميدرتولیدفضایاجتماعيدارد

درايندورهنظمعقالنيمبتنيبرطرحقديميکرمانشاهچگونهاست؟ق وساالرانفنطعاً

مفاهیمودانشمدونريزانشهریوجودنداشتهاستبرنامه طرح، نقشه، )همچونطرح.

کهبیانگربازنماييموجودنیستدرکرمانشاهوسازساختطرحتفصیلي(درموردوياجامع

عمارتيق يا همچنینبنا باشد. ايندوره در اينشهرطراحيپیچیدهباابلتوجهفضا در

دهد:يموجودنداشتهاست.جکسنکهدرايندورهازکرمانشاهديدنکردهاستگزارش

معماری” اغلب،از ندارد. باشد سیاحان جالبتوجه که بنايي ازهاساختمانشهر آن ی

اهمیتچندانيینسبتاًاخیراست.چندينمیدانوبنایعموميدرشهرهستکههازمان

اينبدانمعنينیستکهبازنماييفضاييدرهیچ1912:269)جکسن،“ندارد کداماز(.

شکل در قديمي اسالمي نقششهرهای شهری فضای اندنداشتهگیری نظر. رسديمبه

اصفهاندراينزمینهنمونهخوبيازشهرهایاسالميباشدکهبازنماييفضاييمدونيدر

بنگريدبه) داردموردآنوجود متفاوتباستانيیهاتمدنديگروضعیت(.1993حبیبي،

جامعهچاوينلوفبوراست. جوامعينظیر در بازنماييفضا وجود1معتقداستکه پرو در

 است. هانقشهداشته و همچنینهاکاخیمعابد است. گويایبازنماييفضايياينجامعه

بودهاست.وسازساختمرتبطباهایيشهاندمفاهیمو،هانقشهيونانباستاندارای2آگورای

وسیعبود”هاآن دارایسرسراهایبسیار اساسيکطرحمربعشکلکه بر آگورايشانرا

(.1333:64)ويتريويوس،“ساختنديم

بازنماييفضادرشهرکهنکرمانشاهبدانمعنينبود سندمعتبرومدونيدرموردِ

سه از بعد اين که کهنلوفبورگانهنیست شهر فضای تولید است.تاثیرگذاردر نبوده

شناسياسالمياستکهخودراهمدرمقیاسهایفضايياينشهرمتاثرازجهانييبازنما

در است. داده نشان تکايا( و مساجد )بنای خرد مقیاس در هم و )شهرسازی( کالن

                                                 
1 Chavin 
2 agora 
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صرمتعددینظیرزمین،عالمزيرين،شناسياسالميعالمسلسلهمراتبياستوازعناجهان

عالمبرين،آسمانوسقفگنبدیآن)باستارگانثابتوسیارگانمتحرك(تشکیلشده

گیرندويمکهتمامکائنات،هستيخودراازاوقراردارداستکهدرراسآنپروردگارعالم

دارایمرکزاست.شناسي،شهریاستکهمرکزثقلجهاناست.مصداقبیرونياينکیهان

اهمیتنظیرارگحکومتيحساسوباینهادهاهایتاريخيویهابنها،مرکزیکهدرآنابژه

بسیاریازمراسم قراردارندو بازار)مرکزاصناف( مساجد، )مرکزاداریوحکومتشهر(،

.شودميجابرگزارتاريخيوسیاسي(درآنهایيادمانو)مناسکديني آيیني

 

 ارگ حکومتی

شد.ارگحکومتيکرمانشاهمحلزندگيواليبودکهازطرفحکومتمرکزیتعیینمي

محلهجداگانه تشکیلميارگحکومتيتقريباً بنگريدبهدادکهتوپخانهنامداشت)ایرا

قرارارگگاندرکنارزادهمراهباخانهاشرافزرادخانه(.میدانمشق)سربازخانه(و1نقشه

ارگحکومتيدارندداشت هاديواروخندقازبقیهمحلهتوسطشهرتهرانلخالفهناصریا.

وجودنداشت.غیرقابلنفوذیجداشدهبودامادرکرمانشاهچنینديوارکشي


 کرمانشاهوساختارشبکهتردددرشهرقديمهاه:ارگحکومتي،بازار،محل1نقشه


1993ومندسرخابي،منبع:بر



 شاه فتحعلي واليقاجار عنوان به را دولتشاه میرزای محمدعلي خود ارشد پسر

را2ودوو1هایکورانتخابکرد.اومردمرامتحدساختودوافسرفرانسویبنامکرمانشاه

                                                 
1 Court 
2 Devaux 
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بهنیروهاینظاميبهکارگرفت.باکینگهامپژوهشگرکمپانيهندشرقيپسازنظمدادن

نويسد:ميازشهرکرمانشاهداشت،1916رساليدیکهدبازد


دهکده” کرمانشاه پیش قرن نیم از راکمتر آن ساکنان که بود بزرگ ای

دادند،يکقصبهمرزیدرمقابلپاشایبغداد.کشاورزانودامدارانتشکیلمي

هنگامي از مستقراينشهر تعیینشدو بهحکومتآنجا کهمحمدعليمیرزا

ديدروبهآبادیوتوسعهنهادهاست.طبقگزارشروسو)کنسولفرانسهدرگر

( بغداد سال در 1923جمعیتکرمانشاه حدود 16222در بوده19222تا

استوهمهروزهامور نفررسیده92222(به1916سپتامبر16است.امروز)

صفبغدادساختمانيوعمرانيآنروبهافزايشاست.منجمعیتاينشهرران

برتخمینمي قدرتمندترينفرمانروايانايراناستکه از حاکمکرمانشاه زنم.

(.1999:163)بهنقلازسرخابي،“کندمنطقهپهناوریحکومتمي



ایبرایبعدازمرگاينواليچندينحاکمنااليقبرسرکارآمدندومشکالتعمده

درسفرنامهخود1نابودساخت.اوژنفالندنشهربهوجودآمد.سیلوطاعونکرمانشاهرا

مي )”نويسد 1219اکنون آن1216ـ و تجارتشکم و ويران کرمانشاه به( وابسته هم

کربالوآمدرفت کاروانازُوار شهر اين از ويژهست. به گرانبها بارهای با عظیم های

عبورميگاناستبهکربالحملميهایدرازیکهحاوینعشمردصندوق “نمايندشود،

حاکم،قليمیرزایعمادالدوله(.دردروهناصریپسردولتشاهبنامامام1916:136)فالندن،

والياينشهرشدو رونقکرمانشاهو بغداددوباره سايهتجارتبا کرد.اقتصادیدر پیدا

اهکهتوسطدولتشاهبنیاننهادهشدهبودبندیاولیهوشاکلهشهریِشهرکرمانشاستخوان”

“گیریگرديدجهتتوسعهدرونيوبیرونيشهرپیبهوسیلهعمادالدولهدرروندمترقيودر

(.تعمیروتوسعهبازار،تاسیسکاروانسرا،احداثعمارتعمادالدولهدر1992:11)کشاورز،

محلسرچش در عمارتمسعوديه و سو قره کرانهچپرودخانه اقداماتبستانطاقمه از

طرفدارانمشروطهوتوسطايالتدرپيپيهایست.باانقالبمشروطهوغارتاعمادالدوله

روبهوخامتنهاد.بارديگراستبداداوضاعاينشهر

؛شهرکهنکرمانشاهمکانقدرتسیاسيبودوافرادنقشيدرامورسیاسينداشتند

وخودفرماننبودبلکهبخشيازسازمانمديريتيطبقهيکواحدسیاسيخودکفاشهراما

شد.واليکهدرارگحکومتيمستقربودازطريقکدخدابرشهرنظارتحاکممحسوبمي

کرد.همچنینازطريقمحتسبنظمعموميوازطريقحاکمشهربرامرقضاوتدخالتمي

راسازماندهيمي رسیداینزديکبهنظرميرابطهرابطهحکومتبامردمزيرسلطه”کرد.

                                                 
1 Flandin, E. 
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زيرااحتمالداشتکهکارگزارانازبیناهاليشهرانتخابشوندونهادهایرسميواسطه

(.1933:93)کاستللو،“بینکدخدايانوحاکموجودنداشتند



نهاد مذهبی شهر

وييساز”يابد.پیوندمیانمذهبوشهردرفضاهایمختلفيدرشهرهایاسالمينمودمي

شاملعلماوفقهاومراجعتقلید،وازسوييشاملمراکزمذهبيمانندمساجدومدارس

ترينعاملپیوندوقضاتوسايرمقاماتروحانيهمچونشیخاالسالموامامجمعهکهمهم

دسته اساسي عوامل از هم و شهری جامعه ستیزهبندیهمبستگي و میانجوييها ها

(.مسجدجامعکرمانشاهاز1911:29)اشرف“دمانشهرنشینبودندهایگوناگونمرگروه

شدواغلبنقشفکریوآموزشيمهميداشتجملهبناهایباشکوهاينشهرمحسوبمي

 عالمان با مکان اين در اغلب شهر مرتبه بلند روحانیون حق”زيرا مناظره“اهل به

اينمناظراتدرسطحشهرمنعکسميمي برمسجدجامعکهدرشدپرداختندو عالوه .

حمید مسجد نظیر ديگری بزرگ مساجد داشت قرار بازار حاجيکنار مسجد الدوله،

مالحسین،مسجدطبسخان،مسجدنبات،مسجدمفتيامید،مسجدمیرزاقاسمومسجد

ترينوزيباترينبناهایشهرمهم13نقيخاننیزوجودداشتندکهبهگواهسیاحانقرن

.دبودن

 

 بازار و اصناف

کرکرمانشاهبازار دورهقاجاربهگرهتجاریازرونقخاصيبرخورداربودهاستزيرا مانشاهِ

 مذکور بازار بود. عثمانيتبديلشده کشور میانايرانو محلهکه کنار از زنديه دوره در

ادردورهقاجاربعدهبازارفیضآبادتوسعهيافتدرازمنهقديمتريکهبازارنامداشتهاست.

شد.چنانگسترشپیداکردکهازدروازهپلسیدجمعهآغازوبهدروازهچغاسرخختممي

داشت.گسترشقرارگیریگمركغربدرکرمانشاهدردورهقاجاريهنقشموثریدراين

 کرمانشاه بازار فضای و بودهبهعناصر زير صندوققرار بازار بزازها، بازار بااند: زارسازها،

کلوچه بازار حوریآباد، بازار زرگرها، بازار آهنگرها، بازار حلبيبنکدارها، بازار سازها،پزها،

ها،بازارچالحسنخانوها،بازارترك،بازارکلیميها،بازارمسگرها،بازارسراجبازارصحاف

 وجود فوق، بازارهای بر مضاف توپخانه. تیمچه42بازار عمده، مساجد،هکاروانسرای ا،

 ها،قیصريه،میادينوگذرچنانيقابلذکراست.هایمتعدد،چهارسوق،داالنهاخانهقهوه

شودکهآياشهریهموجودداردکهمرکزنداشتهيماکنوناينسوالبهذهنمتبادر

مرکزدارند. اغلبشهرها دلیلطرحاينسوالايناستکهدرسنتمسیحينیز باشد؟

ينشهرهایفرانسهوحتيروستاهایآننوعيمرکزدارندکهدرآنترکوچک”برایمثال

يا بخشداری )شهرداری، عرفي اقتدار نماد بعضي و )کلیسا( ديني اقتدار نماد بعضي

؛(1993:91ژه،و)اٌ“پهلوبهپهلویهمقراردارندهستندو(ترمهمفرمانداریدرشهرهای
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شناسيکنفوسیوسيقدریمتفاوتاستوتاثرازکیهانامامرکزيتشهریدرشرقجهانم

شهرها اين متفاوت کامال شهرها اين است. شده ساخته اسالمي شهرهای و”از متقارن

کائناتچینيباشندیقطر انعکاسياز “اندتا 1993)مدنيپور، چیزیبهعنوان299: .)

هابانککلیسا،اداراتوياودرشهرهایاسالميهمانندمسجد،بازاروارگحکومتيمرکز

 نداشت. وجود اينشهرها شهرهایغربيدر فضاييدر بازنمايي که شهر مرکز بر عالوه

بودجهان اسالمي محلشناسي از نیز اسالمي شهر گروههاهپیرامون زندگي های)مرکز

نیمه مذهبي( و نژادی قومي، حريمابستهاجتماعي، عنوان به که بود شده تشکیل ی

.ساختارندگرفتيمخصوصيدربرابرحوزهعموميبازار،مسجدجامعوارگحکومتيقرار

بینياسالميبود.نیزمتاثرازجهانهاهمحصوراينمحل

 

 شهر های محله

محلهمحله از يک هر در و داشت جای بازارها گرداگرد مسکوني مردميهای شهر های

بودندمي خاصي قومي گروه از که زيستند 1911)اشرف، فرهنگي13: قومي بافت .)

بود زيادی تنوع دارای قديم اگرچه،کرمانشاه وساکنانعمده اقوام اما بودند کرد شهر

هایديگرنیزدرآنحضورداشتند.گروه


آيد:اندبهدنیاميکرمانشاهيازادغاماقواميکهدراينشهراستقراريافته”

اسآنکهکرد زيادتر تعدادشان لرها بعد آذربايجاني،]هالک[ت. ترکان ،

حکومتوتاجرهایبازاریکهازاصفهان،شیرازوتبريزبهاينفارسي زبانانِ

آمده شهر حرفه922اند، به يهودیکه دورهخانوار گردیدرهایکوچکيا

 شهر مياندمشغولاطراف صحبت سرياني لهجه به ارتباطو ايجاد کنند.

ایبغدادیرانیزوارداينشهرکردهاست.ازداد،بهتازگيعدهبازرگانيبابغ

 عرب، نفر چند هستند12آنها کلداني اندازه همان به و يهودی “خانواده

(.1962:941)اُوبن،



هرقومدرمحلهبرخالفبسیاریازشهرهایايراننظیراصفهان،شیرازوتبريزکه

مخاصيسکونتداشت کرمانشاههاحلهارتباطقومیتو دقیقمشخصقديمدر طور به

دارای اينشهر 1نیست. بود.عالفخانهمحله فیضآباد جلوخانو چناني، دماغ، برزه ،

از داشتو قرار بارو برخينقاطآنبرجو داشتکهدر بلندیقرار گرداگردشهرحصار

سرخسراب،چنانيوچغافروشان،فیضآباد،،چوبخانهگاریهایبانامطريقششدروازه

گشت.بیرونمرتبطميراهایارتباطيباشاه

هایپرپیچوخم،گذرهاوشاملمنازلمسکوني،راههعناصرغالبدرساختارمحل

هایناهماهنگيازخانه”نظمبودوهایمذکوربسیاربيهایمحليبود.شبکهراهمیدانچه
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ساختندورابدوننظموترتیبدرکنارهمميهایبزرگوکوچکساختهشدهبود.خانه

خانه بود. قسمتيمتوجه به آنها يکاز گلساختهنمایهر و خشتخام از معموال ها

آهکاستفادهمي مالتو سنگو و آجر از بناها ساختن در ثروتمندان از برخي شدند.

نشاههنوزازبیننرفته(.ازآنجاکهبافتقديميشهرکرما1934:13)بیگلری،“کردندمي

نظمآنهنوزقابلمشاهدهاست.بيیهایبسیارباريکوگذرهااست.کوچه

بايندر مي1هنری خود سفرنامه در کهکوچه”نويسد. بودند تنگ چنان شهر های

هاعناصرهراه(.عالوهبرشبک1932:423)بايندر،“هاشودتوانستواردکوچهدرشکهنمي

.وزورخانهبودخانهقهوهشاملمسجد،تکیه،سقاخانه،هاحلهکالبدیديگرم

 

 فضای بازنمایی
عدکهبهفضایزيستهاشارهداردبراساسبُعدمعناييواعمالافراددرزندگيروزمرهاينبُ

 کرمانشاه قديمي شهر است. فهم مجموعهقابل ازدارای ای و قابلهانشانهنمادها ی

اسالمينیستندبلکهبیانگرنظماجتماعيمبتنيبرپیوندهایکهصاستبندیتقسیم رفاً

هستنداییلهقبخويشاوندیونظامگي،خانواد بر؛ یاسالميتمايزاتهاآموزهيعنيعالوه

فضایبازنماييشهرکهنرابهدرکناريکديگرکنندويمفرهنگينیزنقشايفاءـاجتماعي

فضایاجتماعيِشهرهایاسالميرابرمبنایشهراسالميدر2جانتابولقودآورند.يموجود

دهد:يمسهعنصرزيرتوضیح

تمايزمیانقشرهایمردمبراساسدين)امتاسالميوغیره(ـ1

تفکیکجنسيـ2

(1336تمرکززدايياجتماعيوکنترلِمحله)ابولوغد،ـ9

بهصورتجبراساسمذهباجتماعيتمايزگذاری گزينيفضاييمیانداييخودرا

غیر و مسلمانان نشان مسیحیان( يهوديانو ويژه )به لحاظفیزيکي،يممسلمانان به داد.

یابستهضلعشرقيمحلهفیضآبادمتمرکزشدهبودندوجامعهمسلمانانکرمانشاهدرغیر

 تشکیل متراکميمرا بسیار که همبستگيدر،دادند هم با و محسوبميخود .شدباال

مسلماناحساستعلقشديدیمیانآنانبهوجودهمیاریوهمبستگيمیاناقلیتغیر

يم شکليآورد به مسلمانان هاآنکه بزرگ خانواده يک محليمرا بر عالوه پنداشتند.

 اقلیت اين خاصيينمسکونت، مشاغل در عمدتاً و کنند انتخاب را شغلي هر توانستند

درسفرنامهخوددرموردشغلاينجماعتگزارش9اکوبپوالكيشدند.يممشغولبهکار

دهديم



                                                 
1 Binder, H. 
2 Abu-Lughod, J. 
3 Polak, J. 
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” زندگي هاآنگذران با ويبافشميابراغلب زرگری کارهای شیشه، تراش ،

است؛الکل،مسکرات،آمونیاك،اسیدکلريدريک،اسیدسولفوريکیجواهرساز

دلیلدرکار.بههمیناندخبرهکنندودرعلمشیمييمواسیدنیتريکدرست

مباشرت را کارهایفنياينهنر استو مغتنم بسیار وجودشان ضربسکه

(.1969:29)پوالك،“اطبایمعتبریهستندهاآنکنند.بسیاریازيم

 

بود همراه اجتماعي فاصله با مسلمانان با يهوديان فیزيکي تعاملوفاصله اغلب

 میان هاآنبرابرگرايانه وينمديده حکام شد. و محلي آنهاقدرتمندان نوعزيردستان هر

دادندوتماميهوديانراسرکیسهيمتخطيازقانونرا)چهواقعيوچهخیالي(بهانهقرار

د.نکريم


1923شنبهپنجمربیعاالول” غیر رویداد،امنتظرهواقعه کرمانشاه یدر

برخيمفسدينبلوایعامشد.اراذلواوباشواشرارفرصتطلببهتحريک

 بردند، اطرافبهمحلهجماعتيهودیحمله از یداخلهوهاخانهيکدفعه

خارجهراغارتکردندوسهخانهراهمآتشزدند،چندنفرمقتولوديگران

رامجروحکردند.حادثهبرسراينمسئلهبودکهپسردوازدهسالهمیرزاسید

افمسیحيکهابتدايهودیبودحسینخانتلگرافچيپیشعزيزنامجورابب

وبعداًپروتستانشدشاگردبودهواينپسررادوروزقبلمحضتربیتچند

چوبزدهبودوبعدازدوسهروزپسرفوتشد،معلومنبودکهازضربچوب

(.1934:114)بیگلری،“عزيزناممزبورفوتشدهياعلتديگریداشت



ارزشخانهو“محرمیت”دومینعنصرشهراسالميبه و مرد( )تفاوتمیانزنو

هدفصرفاً کهنقشموثریدرساختشهرکهنکرمانشاهداشتهاست.گرددبرميخانواده

ساختن سعيجدا استبلکه مرداننبوده از ديدنالمقدوريحتاندکردهفیزيکيزنان از

ممانعتبهعم است( اغلبمحیطزنانگيبوده بهجایفاصلهحريمخصوصي)که لآيد.

روهاپنجرهفیزيکي،بهزاويهديددرطراحياينشهرتوجهشدهاست.خانهسربهتودارد.

هیچيمشوندواززندگيوجوشوخروشبیرونسربازيمبهحیاطباز یبهاخانهزنند.

عرفوشرعرواشرافنداشتهاستواينعملخالفهخانهمجاوروياخانهروبلحاظديدبر

یبودهاستکهدربمنزليکخانهاگونهبههاکوچهبودهاست.طراحينامنظمومشبک

دربمنزلديگرینبودهاست.یروروبه

Lدربورودیمنازلاغلب ديدبیگانگانممانعتبهعملآيد.اندبودهمانند از تا

هاخانه” ديوارهایبلندازخیابانوشارعجدا چنانيمیاينشهربا کهازخارجهیچشد.

همچنینفاقدهاآن(.1969:99)بلوشر،“کردينمتصوریازداخلمنازلبهبینندهخطور

درشرايطمطلوب”پنجرهبودندتاتفکیکزنومردکههمانمحرمیتاستحفظشود.
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حرمیت.اينسلسلهمراتبمگرفتنديبرمها،فضایشهریرادریتمحرمیازانواعامجموعه

ترينيخصوصينوترمحرمينواحدفضاييشهر)يکواحدمسکوني(بهعنوانترکوچکاز

(.1999:192)خاکساری،“شديمترينفضایمرکزیشهرختميعمومفضاآغازوبه

ورودیهاکوچهاينتدابیراغلبدردرون دردرونهاخانهو نیزبرخيهاخانهبود.

 نامحرملحاظشدهبود.تمهیداتبرایمهمانانِ بهنحویتعبیهشدهبودندکههاپنجرهمردِ

هاآنشدازطريقيم تماشاکرداماازبیرونامکاننگاهکردنبهداخلنبود. نه”بیرونرا

ومنازليکواقعیتمتقارنعجیبيرابههاخانهیمشبکبلکهحیاطهاپنجرهتنهاطراحي

 زنان که بود آورده تويموجود مردان اما ببینند را مردان راينمانستند زنان توانستند

(.1336:133د،قو)ابول“ببینند

وخانوادهمعماریمبتنيبراندرونيوبیرونيبود.دوستانوخانهخلوتجهتحفظ

اندرونيوشديمپذيراييهاآنآمدنددربیرونيازيمياکسانيکهبههردلیلبهمهماني

خانواد محسوبخلوتگه طبقهيمه در مهمانانصرفاً و بود طبقه دو خانه گاهيهم شد.

کردند.زناناغلبدرفضاهایخصوصي)منازلمسکوني(بودندوکمتريمپايینحضورپیدا

 پیدا عموميحضور عرصه يکيمدر جایتصور به نیز خصوصي حوزه مورد در کردند.

افتادکهاغلبافراديمهفکرکرد.گاهياتفاقیبايدبهيکخانوادهگسترداهستهخانواده

بن کوچه يک در فامیل يک زندگي کلیهيمبست برای را کوچه اين ساکنین، کردند.

یتفعال آنانتقويتکهگرفتنديمهایخويشبهکار در .کرديمحسحريمخصوصيرا

باريکشهرکرمانشاهبههاکوچهساختارمعابرو غلبتوسطاهاليمحلیبودکهااگونهیِ

بهعنوانشديمکهخارجازقلمروآشناييآنانوارديهرکسگرفتويممورداستفادهقرار

شدندامادقیقاًينماينگونهمعابرداراييوملکشخصيمحسوب”شد.يمبیگانهتلقييک

بهوسیلهساکنینمحلهآمينمملکعمومينیزبهحساب ادهقرارمورداستفهادندوتنها

(.بازارتنهاجاييبودکهمحدوديتيجهتتفکیکزنو1999:9)خاکساری،“گرفتنديم

با مردبهلحاظمعماریوجودنداشتامامقولهمحرمیتهمچنانسرجایخودباقيبود.

کردنديماستفادهازحجابکاملکهتقريباچادرويکنقاببرصورتبودبهنحویعمل

شدند.ينمانشناختهکهازنظرمرد

 ساختار بسته نیمه و محلهمحصور های سبب وشدميکرمانشاه يکسان نظم که

یخودکفاومستقلباشد.اجامعهایبراينشهرحاکمنباشدوهرمحلههمچونيکپارچه

بهمواردیتوجهداردکهسببيعنيتمرکززدايياجتماعيوکنترلمحلهموردسوم

شد.بخشيازاينامربهتفکیکعمومي)فضایيمهاوخودکفاييمحلهتفکیک،استقالل

با و محلهمردانه و زنانه )فضای خصوصي و یهازار( انفکاكکاملگشتبرميمسکوني( .

هامحله بازار از هاآنمسکوني سیاسي و تجاری امور از ميرا ساختدور درگیرهامحله.

غیرهاییتفعال سکومانندتجاری قبیلحجاب اين از مواردی و خانوادگي روابط نتي،

دفاعازحريمسکونتيمربوطيم بخشديگرینیزبهحقهمسايگيو شدکهيمشدند.

عامالنِمهميبودندهاآنشد.يمیداوطلب)پهلوانان،فتیانولوطیان(اعمالهاگروهتوسط
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 محلهکه استقالل در موثری بسیار شههانقش تمايزات تداوم و ايفا دريمری کردند.

زمانحکمرانيامامقليمیرزایهکرمانشا در کهخوديکعمادالدولهعهدناصریبهويژه

 و گرفت رونق پهلواني فرهنگ بود نامي زورخانههامکانپهلوان احداث برای زيادی ی

،هااشتراردزيررانامبرد:زورخانهسنگتوانمويمهازورخانهاختصاصيافت.ازجملهاين

 خانهزورخانه سرخ(،عالف )چغا تويله درب زورخانه چناني، زورخانه سرتپه، زورخانه ،

 ها،زورخانهجنبسقاخانه،زورخانهچاليشدروزورخانهجنبحمامسرتیپ،زورخانهکَلِ

زورخانه الملک، معاون تکیه جنب زورخانه مرادخان، علي گذر زورخانه خان، سلیمان

ر زورخانه کندولهتیمچه، زورخانه ضرابيها، حمام زورخانه زورخانهیااستایتوپخانه، ها،

محلهصندوق هر الملک. معاون روبرویتکیه زورخانه و حسنخان چال زورخانه سازها،

باطلوعصبحگروهگروهبهزورخانهمحلهخودروی”دارایيکياچندينزورخانهبودو

توانهرکدامسرکارخودعاوصلواتشادابوپرآوردندوپسازنرمشوورزشوديم

“رفتنديم 1932)سلطاني، حساس223: خود حريمسکونتيمحله پهلواناننسبتبه .)

ازآنمحافظت در”کردند.يممراسمعزاداریراسازماندهيآنهاکردند.يمبودندوشديداً

دند.شیوهزندگيآنانجوانمردیکردندونگهبانحريممحلهبويمزنيگذرهاومعابرگشت

ازهمهشجاعتدرترمهمدفاعازضعفادربرابراقويا؛سخاوتدرکمکبهفقیرويتیم؛ودر

اغلبمیانآنانوپهلوانان(.1992:92)آبراهامیان،“حفظمحلهدربرابردنیایبیرونبود

گرفت.همینامرسببيمصورتييزدوخوردهاهاهاديگربرسرحدودوثغورمحلهمحله

يم تمايزات که وامحلهشد پهلوانان تشخیص گاهي قديم کرمانشاه در يابد. تداوم ی

ويمچاقوکشانسخت پیشيگرفتند پهلوانان پهلوینسبتبه دوره در چاقوکشان شد.

وحشتسکنه يمگاهيسببرعبو پیشهااسمهاآنشدند. یمستعاریهمچونچُوره،

کردند.يمهشیرو...رابرایخودانتخابگُوشتي،کَلَ

نوعيهایمحلهاشبکهشددرساختاريمحمايتيکهازجانبپهلوانانوفتیاناعمال

 وجود به را دفاع قابل يمفضای شبیه بسیار که قابلدفاعآورد نیومن1فضاهای 2اسکار

ربورودیبسیارکوتاهمنازل(بود.البتهاينامرهمراهبودبابافتکالبدیمشبک،د1332)

)جهتجلوگیریازورودسوارهنظامبهدرونخانه(وديوارهایبلندکهدرمواقعبحرانو

ساخت.يمجنگامکانمقابلهبامتجاوزينراممکن

محله چنین در جرم وقوع هايياحتمال کم آسايشويمبسیار رفاه، نوعي و شد

 برای را ارمغانساکنانامنیت يمبه اين حمايت مورد کودکان و زنان یهاگروهآورد.

گاهيدربرابرمتجاوزانهانوفتیانعالوهبردفاعازمحلهگرفتند.پهلوانايمداوطلبانهقرار

اري”نقشموثریدرانقالبمشروطهنیزايفاءکردند.هاآنخواستند.يمبیگانهبهمخالفتبر

                                                 
1 defensible space 
2 Oscar Newman 
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محمدخان سنگکرمانخواهمشروطهسردار زورخانه يافته پرورش “بودهاتراششاهي

(.1932:229)سلطاني،

وجود به مستقل و دفاع قابل س فضای توسط قراراکنانآمده تايید مورد نیز

يم هانآگرفت. کویيههمسانخستبهصورتمشتركبا و گذر صاحباختیارِ خودرا ها

یمتعلقبهآنهاراهاستفادهازدانستندوسپسدرتعیینسرنوشتمحلهونحوهيممحله

فردیرامحدودشمردند.نظارتدائميياديمخودشانراسهیم زيرا؛نموديمشده،آزادیِ

یداوطلبانهبهبهانهاجتماعيحريمخصوصيوخلوتافرادراهاگروهوهامحلهساکنیناين

کردند.يممحدود

شدکهيمديگرسببیهامحلهباهانآوعدمارتباطهانظاممنسجموهماهنگمحله

د.نکارآمدباشاریبسمیزانمشارکتدرمیانآنانباالبرودوهمچنینبهلحاظمديريتي

راحتي دارایيکهاتوانستنداينمحلهيمعُمالحکومتمحليبه محله نمايند. اداره را

آمدچونرئیسيمساختارسیاسيومديريتيبودکهزيرمجموعهارگحکومتيبهحساب

محله)کدخدا(زيرنظرحاکمشرعبود.اينفرداغلبجهتبرقرارینظماطالعاتمحلهرا

شد.اودريمداد.کدخداتوسطريشسفیدانوبزرگانمحلهبرگزيدهيمبهارگحکومتي

دهکردونمايندگيمحلهدربرابردنیایخارجرابهعهيماختالفاتداخليمحلهنقشايفاء

ادارهامورشهربهدست”دهد:يمدرکرمانشاهگزارشهامحلهداشت.جکسندرمورداداره

محلهتقسیمشدهاستوهريکازاينسهبريکياز1گردد.شهربهسهسهنفرکدخدامي

هاهستندبهحاکمياآنتریکهمافوقکنندوازطريقمامورانعاليرتبهنظارتميهامحله

(.1912:263)جکسن،“دهندگرددحسابپسميشهرکهازطرفشانمنصوبميوالي

 همبستگي وجود باالیبا هامحلهدروني ، وهامحلهبین انسجام شهر سطح در و

 نداشتدوجوهماهنگي و تمايزات اغلب منجرهاتفاوت. اختالفاتگروهي به فرهنگي ی

مناصبيهمچونمبيم به دسترسي سر بر گاهي وشد. جمعه امام میراب، میاناشر، ...

هامحله صورت لمبتونيمدرگیری يم2گرفت. مختلف”نويسد: اشکال معاصر، دوران تا

(.1314:16)لمبتون،“هایزندگيايرانیانبودهاستيژگيوگروهييکيازیزدوخوردها

کردنديمامختلفدلیليبرایجنگودعواپیدهایشکلشهرقديميکرمانشاهبهساکنان

زدند.يموبهاختالفاتداخليدامن


” و فیضآباد( )محله سید حاجي زن سینه دسته معینیهازننهیسبین

که عاشورا روز سال هر معموال و بود اختالف دماغ( برزه )محله الرعايا

بهسرقبرآقا)قبرستانعموميکهدر9بريندستجاتخودشانرابرایقتل

                                                 
محلهاشارهکرده9محلهبه1دراينزماناشتباهکردهاستوبهجایهاظاهراجکسندرموردتعدادمحله1

 است
 

2 Lambton. A 
9
يکاصطالحمحليبهمعنایجنگیدنتاپایجاناست. 
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 شهر غربي بخش داشت( خورديمقرار زد به دسته دو آنجا رفتند،

بدينترتیبکهيم )یعمارپرداختند، ازچوبوچماقوها(یانبارها پر را

رسیدندموضوعيرابهانهکردهبهيمکردند،همینکهدودستهبههميمقمه

(.1932:212)سلطاني“شدنديمزدوخوردهمريختندومشغول



میانظهیرالملکازاعیانوسرانکرمانشاهکهايل1923اآلخردیجما24شنبهسه

کردوحسینخانمعینالرعاياکهازمعتمدينمحلبود،درگیریيمزنگنهازاوپشتیباني

رخدادوبهجنگخونینيمیاناهاليشهرتبديلشد.براساسگزارشيکيازحاضريندر

کیهمعاونالملکآتشگرفت.تعدادنفراتزيادی(ت1914) جنگبنامفريدالملکهمداني

التجار رئیس خانه شد. زخمي و عبدالحسینزدندآتشراکشته شیخ حاج خانه و

خوانروضه نهايتدر در غارتکردند. محمد1923شعبان29شنبهپنجرا بهکمکآقا

مهدیمجتهدوچندنفرازبزرگانشهرصلحبرقرارشد.



عمل فضایی

کند.اينبعدشامليمبخشدوآنرابازتولیديمشدهراساختارفضايي،فضایزيستعمل

خانهومیاديناستکهیتعاملي،بازار،قهوههاشبکه،گذرها،هاکوچهیانسانيدرهاکنش

سازدواجزایمجزایشهرکهننظیرمحله،بازار،مسجديمرابههممتصلهامکانمردمو

رواستودردوسازد.عملفضاييِشهرکهنپیادهيمشهررابههممتصلوفضایبیرون

بخشقابلبررسياست:درونشهروبیرونشهر.

 

 درون شهر

درونشهريعنيدرون یتنگ،باريکونامنظم،محرمیتوتفکیکهاکوچهعملفضاييِ

بازتولید همچنینسبببازتولیدتمايزاتمحلييمجنسيرا دراينيمنمود. هامحلهشد.

هایتعامليهممحلايستادنچیزیبهنامفضایعموميوجودنداشت.حتيمعابروشبکه

 عمل کار اين و يدهپسندنبودند نميای شدمعنا معابر اين به خاطر همین به “گذر”.

“بودندايستادندرمعابرکاراراذلواوباشيبودکهازمنزلتچندانيبرخوردارن”گفتند.يم

افراددربازارمیان(.بخشديگریازعملفضاييدردرونشهربهتعامل1936:23،)پیران

 مکايممربوطهامیدانو آنها نوجوانانوشد. کودکان، اصناف، هاييبودندکههمهاقشار،

پیراندرآنحضورداشتند.گرچهبازارمحلخريدمايحتاجروزانهبوداماکارکردديگرآن

یاجتماعيهاگروهشدباتماميمديگربود.ازطريقبازارهامحلهتعامليومحلديدنافراد

شهرکهندرمساجدوتکايابهويژهدرساکنانشهرآشناشد.بخشديگریازعملفضايي

ييگردهما و شعائرديني)يینآها يا و عاشورارینظها مذهبي( اعیاد يا .گرفتشکلميو

اه تمام جمع اماکن اين در محل صرفاًيمالي دوره اين فضايي عمل که آنجا از شدند.
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رویبود)ونهرانندگي(بنابراينازتجربهفضاييغنيبرخورداربودندودركبهتریازپیاده

مکانداشتند.



 بیرون شهر

بیرون شهر از کهنچنانچهخواهانگذراناوقاتفراغتبودندبايد ؛تندرفيماهاليشهر

ويافضایبازبیرونازشهربود.بیرونهاخانه،قهوههاگورستاندرهاآنبنابراينعملفضايي

قبرستانبزرگداشتنديکيدر مسلماناندو ازشهرکهنچندينقبرستانوجودداشت.

گفتند.يم1اسرخقرارداشتوبهآنسرقبرآقاغقسمتغربيشهرکهبیرونازدروازهچ

کهدارایييهاجوانیجمعهاينمنطقهبهمنظورفاتحهاهلقبورخیليشلوغبودهاشب”

درجنوبقبرستانيمدوانيترتیباسببودند،مسابقهاسب بود.ضمناکاریسبزیدادند.

دوانيمحلحرکتومیعادگاهزُوارکربالونجفاشرفبودکهدرآنجازُوارجمعچالاسب

کار بازديد پساز شده حرکتشروع “شديموان، آراء، تايب)چمن از؛ نقل سلطانيبه

1931 اين12: داشت. قرار شهر محدوده از بیرون شرقي قسمت در ديگر قبرستان .)

یهاشببود.مردممالعبدالجلیلزنگنهکرکوتيوآقاسیدصالحقبرستاندارایدومقبره

نددرقسمتجنوبيمقبرهسیدصالحشديمجمعهبرایزيارتاهلقبوردراينمکانجمع

” فصلتابستانپايره در که 2هایوندزمینمسطحيبود آنجا يخبه ويمبرفو آوردند

هانیزدرقسمتشرقتپه(.قبرستانيهودی3:)همان“کردنديمخريدارانبهآنجامراجعه

داشتند. قرار شهر بیرون شمالي قسمت در ارامنه قبرستان و خان هاییتاقلفتحعلي

شدند.يممذهبينیزدرروزهایخاصخودبرسرقبورحاضر

شدندکهعملفضایسکنهيمیديگریمحسوبهامکانهاخانهقهوهفضاهایسبزو

 در يمصورتهاآنقديميشهر که قسمتشماليشهر در داشتگاریخانهگرفت. نام

حسینخالداربود.خانهقهوههاآنبودکهمشهورترينخانهقهوهچندين


ا(هخانهرویقهوهتفريحگاهمنحصربهفردشهرهمینحدودفیضآباد)روبه”

وهاخانهیازمردمدرقهوهاعدهشدند.يمبودکهمردمعصرهادرآنجاجمع

سبزهاعده در هم صرفی غذا و چای و انداخته فرش خود برای زارها

شدند.شمالجادهيمردرآنجاديدهکردند.خالصهعصرهاغالبمردمشهيم

سبزی سیدهفاطمهيبيبکاریوفقطمقبرهحدشماليشهرکرمانشاهتماماً

                                                 
 

بهبانيفقیهمعروفاستآقامحمدعليمقبرهمعروفبهسرقبرآقامتعلقبهمحمدعليفرزندآقامحمدباقر1

هجریقمریبهحسبتقاضایاهلکرمانشاهبهاينشهرآمدوبهترويجومذهبو1199درحدودسال

 .(1992تدريسعلوماسالميپرداخت)سلطاني،

اينمنطقایازعشايرکرمانشاهکهدرقسمتشماليکوههایطاقبستانزندگيميطايفه2 هکنندودر

 .مشغولدامپروریوکشاورزیهستند
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آنجا برایزيارتبه غالباوقاتمردم بعدازظهرهایپنجشنبه که بود )س(

(.11)همان:“آمدنديم



هموحسدرکنارگرفتانجاممياغلبايناعمالفضاييبهصورتدستهجمعي

شدکهفضایبازنماييشهرکهنباکرد.ايناعمالسببميتقويتميساکنانبودنرادر

بازنماييفضا)ازطريقواقعیتفیزيکيآن(هماهنگشود.اينبخشازفضاهمچونمیراثي

یاستکهاشدهرسداينکهدرهرمکانچگونهرفتارکنیمامرنهادينهيمازگذشتگانبهما

کنند.عملفضايييمبهنسلبعدمنتقلآنرانیزباتکرار،هاآنرسدويمهرنسليبهافراد

یمجزاودورهامکانپارادکسیکالمیانفضایاجتماعيبانشینيهمشودکهيکيمسبب

 در افراد کنش اگر که کنید تصور آيد. وجود به هم هامحلهاز بهوخمچیپرپی رفتن ،

نبودچهچیزیازرفتارسنتيدريکهاخانهقهوهارسنتي،حضوردرگورستان،تعاملدرباز

تمايزات،يمشهرکهناسالميباقي عملفضاييخودمعاني، ماند؟سکنهشهرقديميبا

 کردند.يمهاومجازهارابازتولیدیتممنوعتابوها،

 

 گیری نتیجه
یکهتحتتاثیررابطهشهروداردهدکهدرشیوهتولیدپیشاسرمايهيممقالهحاضرنشان

ازروستا قراردارد،شهرنیرویمحرکهخودرا بدينصورتکهحیاتآنيمروستا گیرد.

کهاينمازادمحدوداستامکان ازآنجا وابستهبهمازاداقتصادیروستاهایاطرافاست.

سازماندهيفضاييجابه در تغییر همچنینفضایاجتمشهرجاييو اعيمحسوسنیست.

 از متاثر کرمانشاه هاآموزهشهر و است فرهنگي تمايزات و ديني تاثیرچندانی تحت

جزئيیقشربند اينمقالهدوریاز اهمیتدر نکتهحائز ندارد. نگریوهایاقتصادیقرار

اجتماعيیمختلففضا)باتوجهبهسههاجنبهدخیلنمودن گانهلفبور(درتحلیلفضایِ

سازديمشناسياسالميرابرجسته،نقشکیهان“بازنماييفضايي”بعدشهرکهناست.در

ناظرِتمامکائناتاست.مصداقبارزالعللعلتکهدرآنجهانمرکزداردوخداوندبهعنوان

مرکزشهری در بازار ارگحکومتيو اينبازنماييبهلحاظکالبدیحضورمسجدجامع،

فضای”هومحصورقراردارد.بُعدديگرفضاکههماناستکهاطرافآنچندينمحلهبست

حالت“بازنمايي شدهانداستاز ذهنيخارج مردماستيشگانيو زيستي زندگي به و

يم ايندو میان )البته همديگرهاشباهتپردازد از جدای هرگز و دارد یبسیاریوجود

فضایبازنماييدرشهرکهنکامالرنگوبویاسالم يداردوتماميرفتارهاینیستند(.

افرادازقبیلدوستيودشمني،آشناييوغريبگي،عضويتيافتندرگروه،تعلقبهگروه،

غیرمسلمان،یاسالمينظیرمسلمان/هاتقابلقلمرويابيوياحتيبرساختمعنا،مبتنيبر

راينقسمتیديگر(است.دهامحلهغیرخودی)ی(/امحلهمرد)محرمیت(،خودی)همزن/

گرهایامروزیتالششدهاستتادقیقاًفضایزيستهآندورهبازسازیشودونقشمداخله
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گاهياتفاق بعداولاستاما متاثروهماهنگبا گرچهاينجنبهازفضا درآنکمشود.

درمقابلآنقراريمافتدکهعلیهبعداولبهکاريم بهنظريمرودوکامالً درسيمگیرد.

رفتارهایخاص و قومي وجودیلهقبگرايانه به آنها نتیجه در که آشکاری تضادهای و ای

گرايانهاسالميهمخوانيندارد.آمدازجملهمواردیاستکهبابازنماييفضاييِعاميم

مربوطاست.اين“شدهفضایبرداشت”يا“عملفضايي”بهلوفبوربعدسومسهگانه

سازدويممیاندوبعدقبليهماهنگيوآشتيبرقرار،ازطريقکنشجنبهازفضامعموالً

سازد.هماعمالفضاييافراديمرفتاروکالبد،عینوذهنوجسموروحرابههممرتبط

بازارو یتنگوباريکوهماعمالهاکوچهدردرونشهرکهنبهويژهدرمساجد،تکايا،

شودکهيمخانه،فضاهایآزادسبب،قهوههاقبرستانهدرفضاييافراددرخارجشهربهويژ

حدودیکهتادرنتیجهايناعمالاستفضایاجتماعيشهرکهنتولیدوبازتولیدشود.

عامهایپنداره با نوعي به اسالمي امت خاصهایپندارهگرايانه مبتنيیلهقبگرايانه و ای

گیرندوفضایاجتماعيشهرکهنکرمانشاهميخانوادهوخويشاوندیدرکناريکديگرقرار

دهند.ميراشکل

گیریفضایاجتماعيشهرکهنرابرایماروشنتعاملسهبعدمذکوراستکهشکل

دهدکهسازندگانشهربراساسچهمفاهیميسیمایچنینشهريمبهمانشانوسازديم

هاييفضایزيستهخودرایبندوگروهبراساسکدامتمايزاتوساکناناندساختهخاصيرا

.شهریکههنوزدرآنخبریازاندنمودهساختهوتعامالتاجتماعيخودراباآنهماهنگ

جداييمحلکار/ طراحيشهری(، عقالنیتو جداييبازنماييمدرن)مبتنيبر سکونت،

سی خیابان، جديدنظیرپارك، مصرفنیستوفضاهایعموميِ آنبهمحلتولید/ در نما

ت.وجودنیامدهاس
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