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مقدمه
بحثدربارهفضادرسال هایاخیربهصورتجدیمطرحگشتهاست.بعدازکتابتولید

2
فضا اثر هانری لفبور )1331( 1و چندين متن تأثیرگذار ديگر نظیر آثار امانوئل کاستلز 
(،)1333ديويدهاروی)1332،1393،1391،1339(9وآنتونيگیدنز)1939،1933(4
بهگونهایکهکريستیناشمید1يکي

مطالعاتگستردهایدراينعرصهصورتگرفتهاست،

6
ميگويد”:چرخشفضايي  علوماجتماعيرادربرگرفتهاست،مسائل
ازشارحان لوفبور 
فضاييتوجهاتعمده ایرابهخودجلبکردهاستوفراسویمرزهایجغرافیاييگسترش

يافتهاست“ (اشمید.)23:2229،ازاينروفضاديگربهمثابهيکظرفخالي نیستکه
توسطاشیاءپرشود.فضايکواقعیتمادیِمستقلو”خودبنیاد“ويايکواقعیتآغازين
).هرجامعهایبر

معرفتشناسي نیستبلکه ”تولیدیاجتماعياست“ (لفبور26:1331،

اساسزمانومکانوياشیوهتولیدوشرايطاجتماعيفرهنگيِ،فضایخاصِخودراتولید
بهفضایتولیدشدهدرشهرهایباستانييوناناشارهميکندومعتقداست

ميکند .لوفبور

ایازافرادويااشیاءدرفضاويامتونورسالههایمرتبط


کهاينشهرهابراساسمجموعه
9
بافضانظیرکريتیاس3وتیمائوس افالطونويامتافیزيکارسطوقابلفهمنیستند .

”چون شهر باستاني عمل فضايي خاص خود را داشته است ،يعني ”فضای
خودرابهوجودآوردهاستبنابراينبرایفهمفضایآنبهمطالعهای

مناسب“
دقیقنیازاست،مطالعهایکهبتوانددقیقاًآنفضا،خاستگاهوشکلآن،همراه

بازبانيازبانهایخاصخود(ضرباهنگزندگيروزمره)ومراکزخاصوچند

مرکزی[3قدرتسیاسي](میدانعمومي،معبد،استاديوموغیره)آنرادرك
کند“(همان .)91،


شهر باستاني يونان صرفاً يک مثال است .شهرهای چین باستان ،شهرهای قرون
وسطي،شهرهایاسالميوعربيخاورمیانهوشمالآفريقاوشهرهایمدرنهرکدامفضای
خاص خود را تولید ميکنند .به همین خاطر دانش تولیدِ اجتماعيِ فضا برای فهم روابط
اجتماعيواينکهچرادرچنیناشکالوترتیباتيچنینفضاهاييوجوددارند،بنیادیاست.
فضازمینهغني برایاکتشافوبنایدانشاست زيرا فضاييکهدرآنسکونتداريمودر
1

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

کهفضاهایخاصِخودنظیرفضاهایتولید،مصرف،بازنمايي،فراغت،تفريح،بازیوتخیل
راميسازد“ (زيلنیخ.)12:2222،تولیدفضادرشهرهایغربيتاحدودیبررسيوتبیین

براساسشرايطنظامسرمايهداریصورتگرفتهاست؛امادرکشورِما

گشتهاست.اينتبین
هنوزمطالعه ایدراينزمینهصورتنگرفتهاستوهیچپژوهشيبهمسئلهتولیدفضاو

نقش آن در روابط اجتماعي نپرداخته است .سازوکار تعامل ساختار اجتماعي و ساختار
فضاييهنوزبرایماناشناختهاست.روندتولیدفضادرشهرهایايرانينامشخصو مبهم
است.اينادعاهمدرموردشهرهایسنتيايرانصادقاستوهمدرموردشهرهایکنوني
بنابراينمقالهحاضرتالشميکندنسبتبه

کهفرآيندمدرنیزاسیونراازسرگذراندهاند؛

چگونگيتولیدفضایاجتماعيشهرشناختپیداکند وبهطورخاصبهپرسشزيرپاسخ
دهد .
سازوکارتولیدفضایاجتماعيشهرکهنکرمانشاهچگونهاست؟ 

چارچوب نظری
لفبور در مورد موضوعات متفاوتي بحث و نظريهپردازی کرده است .عاليق وی در مورد
برميگردد .کارهای وی در اين زمینه شامل :حقبرشهر
زندگي شهری و فضا به   1316
(،)[1336]1369شهریوروستايي (،)1332انقالبشهری( )[2229]1332وتولیدفضا
()[1331]1334است.چارچوبنظریاينمقالهمبتنيبرنظريه”تولیدفضا“است.لوفبور
گويدکهفضای(اجتماعي)يکمحصول(اجتماعي)است.هرجامعهایبنا برشیوهتولید،


مي
داریوسرمايهداریهرکدامفضاهای


سازد.شیوهتولیدپیشاسرمايه

فضایخاصخودرامي
تولیدميکنند.باوجوداين،تولیدفضاصرفاًمبتنيبرشیوهتولیداقتصادی

خاصخودرا
نیستبلکهکنشگرانومعانيکهآناندرزندگيروزمرهبهمحیطخودميدهندنیزدراين

ميدهد واز
فرآيندنقشدارند.اوبههمیندلیلمعنایگستردهایازتولید رامدنظرقرار 

معانيمحدودِتولیدصنعتي(کاالومحصول)فراترميرودتاجاييکهتولیدکاردرمحیط
شدهوديگرنشانههایمحیطاجتماعيرادرتحلیلخوددخیل


مخلوق،تولیدمعانيفضامند
ميسازد.اوميگويد”:ماازتولیددانش،ايدئولوژی،نوشتارومعاني،ايماژها،گفتمان،زبان،

نشانههاونمادوغیرهصحبتميکنیم“(لفبور .)63:1331،

ازنظرلوفبورتمامرويکردهایعلميمرتبطبافضابهشکليتعاملديالکتیکيفضابا
د.ماداميکهفضاتوسطجغرافيدانانبهعنوانزمینو

سازماناجتماعيراپنهانميکنن

قلمرو،توسطحقوقدانانبهعنوانمالکیتشخصي،توسطمعمارانبهعنوانمحیطمخلوق

و...تعريفوتحلیلشود،تنهاامرجزييتوضیحدادهشدهاستوامرجزييازدرگیرشدن
درشبکهمفاهیموارتباطآنبارفتارهایروزمرهوترتیباتنهادیعاجزاست.آنچهضروری
.نظريهایکه

استنظريهيکپارچهکنندهایاستکهتماماينامورجزييرايکجاگردآورد
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هایجداازهمهمچونحوزههایفیزيکي(1طبیعتوکیهان)،ذهني2

” 
حوزه
9
شاملانتزاعیاتمنطقيوصوریوحوزهاجتماعي را]گردهمآورد[؛وبه
بحث درباره يک فضای منطقي معرفتشناختي يعني همان رفتار اجتماعي
ميپردازد .فضايي که از طريق پديدههای حساس نظیر تولیدات تخیلي

هاواتوپیاهااشغالميشود“(لفبور12:1331،ـ .)11


همچونتصاوير،سمبل


لفبور برای رهايي از مباحث انتزاعي و دوگانههای عیني و ذهني و همچنین لحاظ
کردنتمامابعادفضاييازيکديالکتیکسهبعدیاستفادهکرد .

”بر طبق نظر لفبور ،فضا صرفاً ميتواند به شیوه ديالکتیکي فهم شود زيرا
انتزاعي انضمامي است] .اين مقوله[ يکي از مقولههای مارکس نظیر ارزش
مبادله است که همزمان مادی است و واقعیت کار انساني و تراکم روابط
اجتماعيرابیرونيمي سازد.انتزاعانضماميهممیانجيروابطاجتماعي(زيرا

آنها را ساختار ميدهد) و هم محصول کنشهای انساني است“ (گاتدينر،
 .)129:1391

زمانسهگانه”عملفضايي“”،4بازنماييفضا“1


لفبوردرسرتاسرکتابتولیدفضاهم
9
3
انگاشتشده“ و

برداشتشده“ ” ،

و ”فضاهای بازنمايي“ 6را با سهگانه فضاهای ”
زيستهشده“ 3به کار ميبرد .ابعاد مذکور همیشه در عدم قطعیت قرار دارند .تولید فضا

”
سهلحظه)همراهباهماست.اينسهبهنحومضاعفيهمتعیینميشوندو

دارایسهروند(
همتعیّنميبخشند.کريستیناشمید()2229درمقالهنظريه هانری لوفبور دربارهتولید
نظريههای مارکس (کردار
فضا نشان ميدهد که ديالکتیک سهگانه لوفبور برگرفته از  
حاليکه
اجتماعيمادی)،هگل(زبانوانديشه)ونیچه(عملخالقانهوشاعرانه)است.در 

ديالکتیکمارکسوهگلبردوحالتمتضاد(تزوآنتيتز)تاکیدداردکهازطريقحالت
سوم (سنتز) تغییر مييابد ،در ديالکتیک سهگانه لوفبور هر سه حالت (فرايند) در حالت
هاميتواندبهمثابهيکتزفهمیدهشوند.بهبیانديگر،هر

برابریقراردارندکههرکدامازآن
کدامازآنهابهطورجدا،کامالًانتزاعيوغیرقابلدركهستند.ديالکتیکلوفبورسهلحظه

1

physical
mental
3
social
4
spatial practice
5
representation of space
6
representational spaces
7
perceived
8
conceived
6
lived
2
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کامل جدا از هم را به هم متصل ميسازد بدون اينکه آنها را با هم سنتز کند .آنها هم
ميتوانندهمديگرراتقويتکنندوهمميتواننددرتضادباهمديگرباشند .

عمل فضایی
گونهتعريفميکند :


لفبورعملفضاييرااين

عملفضايييکجامعهفضایاجتماعيآنراتولیدميکند.عملمذکوردر

”
ومسلمميپندارد؛آنرابه

يکتعاملديالکتیکيفضایاجتماعيرابديهي
آهستگيوبااطمینانتولیدميکندبهنحویکهانگارآنراکنترلوتصرف

ميکند.ازنقطهنظرتحلیلي،عملفضايييکجامعهازطريقکشففضای

شود.عملفضاييتحتلوایسرمايهداریجديدچیست؟عمل


آنآشکارمي
همنشیني نزديکي در درون فضای برداشتشده ،میان
فضايي دربردارنده  
واقعیت روزانه (روزمرگي) و واقعیت شهری (راهها و شبکههايي که مجموعه
هایجدا شدهازهمبرایکار،زندگيخصوصيواوقاتفراغترابههم


مکان
همنشیني پارادکسیکال است زيرا دربردارنده
مرتبط ميسازد) است .اين  
انهايي است که آنها را به هم مرتبط ميسازد.
افراطيترين جدايي میان مک 

اجراوقابلیتاينفضایخاصبرایهرعضوجامعهفقطبهلحاظتجربيقابل
ارزيابياست؛بنابراينعملفضايي”مدرن“ ممکناستتوسطزندگيروزانه
يکمستأجردريکپروژهانبوه سازیبايارانهدولت(گرچهاينمثالافراطي

استاما معناداراست)تعريفشود.رفتارفضايينبايدبهاينمعناتلقيشود
که ميتوان اتوبانها و حملونقل هوايي را از نظر دور نگاه داشت“ (لفبور،
 .)99:1331


عمل فضايي به بعد مادیِ تعامل و فعالیت انساني اشاره ميکند .اين بعد ،از
مختلفناشيميشود.مناسباتانضماميفرددر

بندیوارتباطعناصروفعالیتهای


مفصل
شبکهتعامالتوارتباطاتکهدرزندگيروزمرهرخميدهندبهويژهتعامالتروزمرهدر
محلکاريادرمحلزندگيوهمچنینفرايندِتولیدومبادلهدراينبعدقراردارند.عمل
فضايي دربارهتولیدوبازتولید مکانهایخاص متناسببا يکفرماسیوناجتماعياست،
هاييبرایآزمايشاتتسلیحاتي،مکانهاييبرایمردگان


ها،مکان

نظیرانواعپارك
مکانهايي

(گورستان)،بناهایيادبود(موزه.)...،فضابهشیوهایديالکتیکيوازطريقرفتارروزانهبه

عنوان”فضایانساني“تولیدميشود.اينبخشازفضامتأثرازعناصرتاريخي،جغرافیاييو
رسد.عملفضاييبهشیوهایمنسجممارااز


فرهنگياستکههمچونمیراثيبهمامي
تولیدروابطاجتماعيآگاهميسازد.برای مثال لوفبور ميپرسد که

استمراراجتماعيوباز
چگونهکلیساميتواندبدونکلیساهازندهبماند“ (لفبور.)11:1334،چهچیزیازيک

”
ايدئولوژی ديني (مثالً ايدئولوژی يهودی -مسیحي) باقي ميماند ،اگر مبتني بر اماکن و
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نامهای آنها يعني کلیسا ،جايگاه اعتراف ،محراب ،حريم ،خیمه مقدس ،نبود؟ از جامعه

مسیحيچهميمانداگرهیچکلیساييوجودنداشت؟ 


روليناديدهگرفتهشده(خداخالق

”ايدئولوژیمسیحي،حامليهوديتآشکا
اشراتضمینميکنند.به


وغیره)،فضاهاييراايجادکردهاستکهماندگاری
طور کلي ،آنچه ما ايدئولوژی مينامیم فقط با دخالت کردن در فضای
اجتماعي ودر تولید آن ودر نتیجه با پیدا کردن جسم در آن به انسجام
ميرسد .شايد بتوان گفت که ايدئولوژی فينفسه عمدتاً عبارت است از

گفتمانيدربارهفضایاجتماعي“(لفبور .)44:1331،


چنینانسجاميوتداوميازطريقفضا(درارتباطباعملفضاييوارتباطباافراددر
آنفضا)داللتبرسطحمشخصياز”قابلیتفضايي“ ونوعخاصياز”اجرایاجتماعي“
هاوراههایمختلفهرروزهازخانهتامحلکارو...در


رد.ماازطريقشبکه
توسطافراددا
حرکت هستیم ،در واقع فضای برداشتشده به ما اجازه ميدهد که با عمل فضايي خود
معانيوايماژهاواسطورههایفضاييرابازتولیدکنیم.ازطرفينبايدازنظردورداشتکه

همهاينهانیازمنديکپارچهشدنبافضایزيستههستند.
بازنمایی فضا 
سازیشده ،فضای دانشمندان ،برنامهريزان ،شهرسازان،
بازنمايي فضا همان فضای مفهوم 
فنساالرانه و مهندسان اجتماعي به عنوان گروه خاصي از هنرمندان با يک
بخشهای  
زير 

تمايلعلمياست.بازنماييفضا،فضایمسلطدرهرجامعهای(شیوهتولیدی)است.مفاهیم

فضايي(همراهبهاستثناييکهبهآنبرخواهیمگشت)بهسمتنظاميازنشانههایکالمي

فنساالران
گرايش دارد (لفبور93 :1331 ،ـ  .)99بازنمايي فضا ،فضايي است که توسط  
دهندگانشهر،شهرشناسانوجغرافيدانان شهریو


(طراحان،مهندسین،معماران،توسعه
دراينزمینههستند)ساختهميشود.اينفضا

ديوانساالری
ديگرانيکهدرگیرکارعلميو 
مملو از دانش و ايدئولوژی است که بیشتر در سطح گفتار ظاهر ميشود به همین خاطر
دربردارنده اشکال بیاني از قبیل توصیفات ،تعاريف و نظريهها است .طرحها ،نقشهها و
رشتههایتخصصيدرگیر
مندرجدرتصاويرونشانههادراينفضا جایميگیرند  .

اطالعات
هاسببميشوندکه 


دربازنماييفضامربوطبهاينبعدهستند.ايندانش

”ببینیم دنیا چطور تصور ميشود يا چطور دربارهاش فکر ميشود .بازنمايي
فضا ،منطق و دانش است ،محتوای ايدئولوژيکي رمزها ،نظريهها و شرحِ
مفهومي از فضا است که به مناسبات تولید ارتباط پیدا ميکند .اينها علم

فضایاجتماعيشهرکرمانشاهدردورهقاجار 11

جغرافیاونقشهکشياست؛وبهصورت

برنامهريزیهستندکهبهنظر لوفبور 

محاسبات رياضي به دستگاه مختصات  x-yتقلیل مييابد“ (افتخاری راد،
 .)142:1999


بازنماييهای فضايي قطعاً انتزاعياند .با اين وجود در عمل اجتماعي و سیاسي نیز
نقش دارند .بازنمايي فضا با مداخله خود بافتهای فضايي را تغییر ميدهند که دانش و
ايدئولوژیرویآنها تأثیرميگذارد.بازنماييهایفضايينقشياساسيوتأثیریخاصروی
اختنيعنيمعماریرویميدهد“(لفبور:1331،

تولیدفضادارند”.مداخلهآنهاازطريقس
.)42
فضای بازنمایی 
فضابهمثابهامرمستقیماًزيست شدهازطريقايماژهاونمادهایمرتبطبهآنوبراين
اساسفضایساکنینوکاربرانونیزفضایبرخيهنرمندانوکسانيهمچوننويسندگانو
فیلسوفان اندکي است که آن را توصیف ميکنند و آرزوی چیزی بیش از توصیف آن را
(تجربهشدهبهشکليمنفصل) استکهتصوراتدرجهت

ندارند.اينفضا،فضایمناسبي
تغییر و اصالح آن است .فضای بازنمايي فضای فیزيکي را نیز پوشش ميدهد و استفاده
بنابراينميتوانگفتفضاهایبازنماييهرچندبا

نمادينازابژههايشراممکنميسازد؛

همبستهای از نمادها و نشانههای

کموبیش 
استثناهای خاص ،به سمت سیستمهای  
غیرکالميگرايشدارند(لفبور93:1331 ،ـ.)99فضایبازنماييبعدیکاملنماديناستو
بر چیزهايي نظیر فضای مردانه /زنانه ،دولتي /غیردولتي ،مقدس /غیرمقدس و نظاير آنها
بخشومنسجميتبعیتنميکندويادآورعناصر


اشارهدارد.اينبعدازهیچقانونوحدت
ذهني و نماديني است که ريشه در تاريخ و فرهنگ يک قوم و يا اجتماع انساني دارد.
قومشناسانوروانکاوانهستندوفراموش
پژوهشگراندرباره چنینبعدیازفضا اغلب از  
ميکنند که فضای ب ازنمايي همیشه در کنار بازنمايي فضا قرار دارد .فضای بازنمايي به

سازد.نمادهاميتوانند


فرايندیازداللتاشارهداردکهخودرابهيکداليانمادمرتبطمي
ساختههای

جاینگارانه و ،)...فرهنگي(قوميونژادی)ويا 
دست
طبیعي(درختان،اشکال 
اريخي)ويايکچشماندازباشند.اينبعدازفضاتخیلاجتماعي

بشر(ساختمانوبناهایت
واتوپیاهایزندگيروزمرهراشکلميدهد و گفتمانيدربارهفضا استکهازدل”فضای

يخیزد،بخشيازفضااستکهضروریاستوبايدباشد .
زيسته“برم 
فضای بازنمايي ناشي از رسوبات تاريخي و عناصر آرماني است که سعي ميکنند
سمت و سويي تازه به زندگي ببخشند ،قلمروی است که مبارزه بر رهاسازی خودمان به
روايتهای پیچیده

عنوان ”انسان کامل“ در آن صورت ميگیرد .فضای بازنمايي ”
ازنظمهای

کنايهآمیز 
گشاييشدهدرفضایزيستهونیزتفکرانتقادی 

گذاریشدهورمز

رمز
اجتماعي حاکم و نقد انديشه اجتماعي را ارائه ميدهد که اغلب به صورت امری

هایانسانشناسيايران،دوره،2شماره 1


پژوهش
16

شناختيباناممقاومتنمادينبیانميشود“ (شیلدز.)164:1339،عمدهاستفاده


زيبايي
تجربههایزيرزمیني و
لوفبور ازدادايسم وسورئالیسم دراينبعدازفضابود.دراينبعد” 
مخفیانهوجوددارد کهانقالبراپیشنهادميکنند تاگفتمانهایرايجرابازسازیکنند؛
مانند متصرفان عدواني ،حضور بیگانگان غیر قانوني در کشوری ديگر ،زاغهنشینان
جهانسومي.ازنظرلوفبورحضوراينبعدازفضابرایرسیدنبهيک”فضایکامل“الزمو

ضروری است“ (همان .)164 ،تفاوت قائل شدن میان اين سه بعد بايد با احتیاط صورت
گیرد زيرا ممکن است که وحدت اين سه در تولید فضا از بین برود .گاهي میان فضای
بازنماييوبازنماييفضاتضادرخميدهدوشايدشکافيمیانآندوبهوجودآيد.گاهي

اوقاتبرخيمتخصصیندربارهيکجنبهوبرخيديگردربارهجنبهديگرانبحثميکنند.

برایمثالبحثفرانکلويدرايت 1درباره فضایبازنماييازيک سنتانجیليپروتستاني
برخاستهاست.درصورتيکهلوکوربوزيه2ازيکبازنماييفني،علميوعقالنيدربارهفضا
ميپردازد .تولیدکنندگان همیشه بر اساس يک بازنمايي عمل کردهاند در صورتي که در

کنندگانهمهچیزرابهصورتمنفعالنهپذيرفتهاند.

اغلباوقاتاستفاده
همراستا،مشابهومکملسهبعد
لفبورمتأثرازپديدارشناسيفرانسویسهبعدديگر 
قبلي را برای فضا در نظر گرفت که در فهم سه مورد قبلي کمک ميکنند .اين سه بعد
چیزی جدای از قبليها نیستند .آنها عبارتند از” :فضای برداشتشده»” ،فضای
.سهگانهمذکورهمفردیوهماجتماعي هستند،در
فضایزيستشده“ 

انگاشتشده“ و”

بیانگرفعالیتهاوفرايندهایفردیواجتماعياست .

واقع
فضای برداشتشده
گانهبهدستميآيد.اينبعددقیقاًبا


هایقابلبرداشتياستکهتوسطحواسپنج

جنبه
ماديتعناصریارتباطداردکهفضاراميسازند .

فضای انگاشتشده
فضا نميتواند بدون اينکه انگاشت شده باشد ،برداشت (تصور) شود .کنار هم قرار دادن
عناصربرایشکلدادنبهيکمحلآنچیزیاستکهبهمثابهفضادرنظرگرفتهميشود.

پیوندمييابد .

اينبعدبهفضایانديشیدنيمرتبطبادانشمربوط
فضای زیسته 
شانتجربهميشود


هادراعمالزندگيروزمره

بهدنیايياشارهداردکهتوسطانسان
اينبعد
اين بعد ،بخش فعال نظريه سهگانه فضايي است و اجازه نميدهد که همه چیز طريق
Frank Lloyd Wright
Le Corbusier

1
2
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مانده،غیرقابلتحلیلو


همیشهيکامرباقي
تحلیلهاینظریتعريفشود وبهانتهابرسد ،

باارزشباقيميماندکهاغلبازطريقزندگيروزمرهوهنربیانميشود.
گانههای لوفبور هم به جنبه فیزيکي (مکانها ،فرآيندهای انضمامي تولید و
سه 

ها،نمادهاوتصاوير)وهمبهتجاربزيسته(خالقیتهایانساني،احساسات،


مصرف،نشانه
بهيکيازاينجنبههابپردازد

خیالتونگرشها)توجهدارند.چنانچهتحلیلي تنها 

افکار،ت
نميتواندبهدرستيفضایاجتماعيرابازنماييکند .

فضابايدبراساسيکبرداشتهمگانيفعالبهمثابهشبکهایازروابطفهمیدهشود

کهمستمراًتولیدوبازتولیدميشوند؛بنابراينفضافرايندیتولیدیاستکهبراساسسه
چنانچهاينديالکتیکسهگانهبهمثابهيک

بعدديالکتیکيمرتبطباهمشکلميگیرد”.

مدلانتزاعيدركشوداهمیّتخودراشديداًازدستميدهد“ (لفبور.)423:1331 ،در
دروناينديالکتیکجسموبدنانسان اهمیتدارند.فضایاجتماعينهتنها دارایماديت
انضمامياستبلکهدربردارندهمفاهیمفکری،احساسيوتجربهزيستهاست.ماديتياعمل
نفسههیچهستيایندارد.از


بخشد،في

ایکهآنراجهتمي

مادیبدونتوجهبهانديشه
طرفديگر،انديشهصرفوجودنداردبلکهريشهآندرتجربهزيسته،جسمانیت،ماديتو
تاريخ است؛  بنابراين هستي اجتماعي بدون جسمانیتي که مبتني بر آن است و بدون
بخشدغیرممکناست.بههمینخاطرنظريه لوفبور همبه

انديشهایکهآنرا ساختارمي

انديشهوهمبهجسمانیتوتجربهزيستهتوجهکردهاست.رابطه”سوژه“ (کهعضویاز
يکگروهياجامعهاست)بافضا،بهرابطهاوباجسمخوداشارهداردوبالعکس .

ها،اعضاوآالتحسي
عملاجتماعياستفادهازجسميعنياستفادهازدست 

”
وحرکاتوايماءواشاراتکاریبهعنوانفعالیتينامرتبطباکاررابديهي
شدهاست(بهزبانروانشناسي،مبنای


داند.اينبخشقلمروامربرداشت

مي
ليدريافتجهانبیرون)وامابازنماييهایجسمازانباشتدانشعلمي

عم
گیرندوباترکیبيازايدئولوژیپراکندهميشوند:ازدانشآناتومي،از


منشامي
فیزيولوژی،ازبیماریودرمانآن وازروابطجسمباطبیعتوبااطرافيا
”محیط“ خود .تجربه زيسته جسمي ،به سهم خود ،ممکن است هم بسیار
پیچیده و هم کامالً عجیب باشد ،زيرا در اينجا ”فرهنگ“ با بيواسطگي
غیرواقعياش ،از طريق نمادپردازیها و از طريق سنت ديرينه يهودی ـ

مسیحي...مداخلهميکند”.قلب“ بهعنوانامرزيستهبهطرزعجیبيباقلب

شدهوبرداشتشدهتفاوتدارد“(لفبور .)42:1331،


بهعنوانامرانگاشت


درکانونايننظريهسهلحظهتولیدمادی(عملفضايي)،تولیددانش(بازنماييفضا)
وتولیدمعنا(فضایبازنمايي)وجوددارد،بههمیندلیل،نظريهلوفبوربهدنبال”فضایدر
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تنیدهای ازروابط
درهم 
نیست.فضانظممصنوعاتواژههایمادینیستبلکهشبکه 

خود“ 
استکهدائماًتولیدميشود .

روش پژوهش
روشبررسياينپژوهشروش”کیفي“ است.اينروشبهجایتوجهبهمدلخطي(،...
رفتوبرگشتمیانعناصرو
فرضیه،متغیر،عملیاتيکردن)...،متاثرازرويکردديالکتیکيبه 
ابعادفضاييتوجهدارد؛بنابراينتمامعناصریکهدرتولیدفضایاجتماعينقشدارند،مهم
هستند .شیوههای گردآوری اطالعات عبارت هستند از :بررسي اسناد و مشاهده .بررسي
گونهتعريفميشود 


اسنادبهعنوانيکشیوهگردآوریاين

هایخاصيتهیهميشوند،موضوعاتياستاندارد


اسنادتاآنجاييکهدرقالب
”
نويسها،
يادداشتها ،گزارشهای موردی ،قراردادها ،پیش 

به حساب ميآيند :
گواهيهایِ مرگ ،اظهار نظرها ،دفترچههایِ خاطرات ،آمارها ،گزارشهای

،احکامقضايي،نامههايااظهارنظریکارشناسانه“ (ولف

نامهها
گواهي 

ساالنه،
 .)294:2224


کتابهای مربوطبهدوره
درسفرنامههاو 

اغلباسنادمربوطبهشهرکهن کرمانشاه 
قاجاريه آمده است .منابع اين دوره تمام اسناد رسمي ،عکس ،گزارشهای ناظرين و ...را
آوریکردهاند وبسیارشبیهکتابچهاسنادهستند(.سلطاني 1992،1931؛کشاورز،


جمع
1992،1993؛ بیگلری )1932،1934،
ميتوانفضایاجتماعيِگروهخاصياز
مشاهده ابزارديگریاستکهبهکمکآن 
بهجامانده از دوره
مردم را توصیف کرد .مشاهده بافت قديمي شهر و تطبیق آن با اسناد  
قاجارامکانترسیمفضایسنتيدرشهرکهنراممکنميسازد .


شاخصهایی برای عینیت بخشیدن به مفهوم فضا 
چندبعدی بودن فضابهيکامربديهيتبديلشده است(گاتدينر1391؛بورديو1391؛
شاخصهاييرادربحث

گِرِوِروس1392،1333؛هانهُورستِر2221؛ لوفبور .)1331لوفبور 
فضامطرحکردهاستکهبهنظرجامعومانعميرسند،شرحآنبهصورتزيراست .


وچارچوبهایمرتبط 

:سهگانهمفهوميلوفبور
جدول 1

حوزه

ابعادسهگانه 
(فضایفیزيکي/
تجربه)


معرفها



انسان
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فیزيکي
(طبیعت)

ذهني
(انتزاعیات
صوری
دربارهفضا)

عملفضايي

مسیرها،مقصدها،راهپیداکردن،شیوههای

حملونقل


فضای
برداشتشده


بويیدن،ديدن،شنیدن،چشیدن،لمسکردن،
حرکتکردن،حضوربههمرسانیدن،جدا
1
کردن

بازنماييفضا

فضای
انگاشتشده




اجتماعي 

(تعامالت
فضایزيستشده
انساني)
فضایبازنمايي


بدنمن/
بدنتو 



ها،مدلها،


ها،مفاهیم،روش

ها،گفتمان

نقشه

ها،رشتههایدانشگاهي 


نظريه
ذهنمن/

انديشیدن،تعمقکردن،نظاممندساختن،خیال ذهنتو 
کردن،تفسیرکردن،اندازهگیری

کردن،2تصور

دستهبندیکردن
کردن ،

9
خانه،قبرستان،جشنواره ،مزرعه،اداره،

4
بنایعمومي
تجربه
زندگيکردندرلحظه،دوستداشتن،
مستقیم
ترسیدن،خلقکردن،شهادتدادن،ملحق
من/تجربه

شدنبه
شناختنمحدوديتها،عضويتيافتن مستقیمتو
منبع:کرپ 199:2229،



یافتههای پژوهش
شهرقديميکرمانشاهکهدرمنابعتاريخيبهعنوان”قرهمیسین“ازآنيادشدهاستبارها
تغییرمکاندادهاست(اُوبن1962؛بیگلری1934؛ سلطاني1932؛کالرك.)1363،قبلاز
حکومتزنديهاينشهردرکناررودخانهقرهسوواقعبوداماحکامزندبهعلتخصومتيکه
باسلسلهصفویودستنشاندگانآنهانظیرخاندانزنگنهداشتنداينشهررانابودکردند.

سکنهنیزشهرراتركوبهاطرافواکناف گريختند”.گروهيبهسهدهکدهفیضآباد،
چنانيوبرزهدماغدرمجاورترودخانهآبشورانرویآوردندودرآنجاشهریرابنانهادند
نامسهدهکدهمذکورنیزبرمحلهها شهرهمچنان

که شهرجديدکرمانشاهنامیده شدو 
باقيماند “(برومندسرخابي.)163:1993،حکامزندکمکمبهعمرانوآبادانياينشهر
توجهکردند.حکمرانانعهدقاجارنیزدررونقتجارتوساختبناهایعمومينقشبسزايي
داشتند .

”شیوه تولید اقتصادی ايالت کرمانشاه در قرن  13همچون ديگر ايالتهای
داریبودوبررابطهروستاوشهرتاثیرميگذاشت.دراين
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زماندرکلفالتايران،روستاهامکاناصليتولیدبودندوجمعیتزيادیرا
درخودجایميدادند.تولیدروستاييمبتنيبرکشاورزیووابستهبهزمین

بودونظاماربابرعیتيشديداًازاينوابستگيحمايتميکرد92”.درصداز
تولیدداخليدربخشکشاورزیتولیدميشدوبههمیندلیلنقشتولیدی

شهرها (شاملانواع صنايع دستي و پیشهوری) چندان مهم نبود .لذاشهرها
درحاليکه

مکان تجارت داخلي و دربردارنده نطفه تجارت خارجي بودند 
روستاها همچنان متکي به شیوههای کهن بودند“ (حسامیان93 :1933 ،ـ
 .)99


بهخاطرنبود راههایمواصالتيووسايلحملونقلسريعامکانشکلگیریبازار
يکپارچهایدرسطحکشوروجودنداشتزيرا کاالهابهراحتيجابهجاومبادلهنميشدندو

فراهمنميشد.در هرمنطقهایيکشهربزرگهمراهبا

درنتیجهامکان انباشتسرمايه
دادند.گاهياتفاقميافتادکه


راشکلمي
مناطقروستايياطرافآنيک”اقتصادمحلي“ 
شهرهایمجاورنیزبااينحوزهتجاریدادوستدميکردندامابازاريکپارچهایراتشکیل

گزارشميدهد”:حوزهجاذبهتجاریکرمانشاهچندان

نميدادند.اوژناُوبن1درسال1323

وسیعنیست.قبالًديديمکهاقتصادواوضاعبازارهاینواحيشمالغربيايرانبهروسیه
وابسته است .اهالي مرکز و جنوب ايران چشمان خود را به خلیج فارس دوختهاند .برای
کرمانشاهجزبازارهایايالتخودشول رستانوقسمتيازهمدانوماليرجایديگریباقي
نميماند“(اُوبن .)942:1962،

مازاد کشاورزی توسط کدخدای روستا از کشاورزان ستانده ميشد .سپس به بازار
ودرآنجادادوستدميشد”.دربازارهایکرمانشاهتجارتودادو

سنتيکرمانشاهارسال
ستدمحصوالتوفرآوردههایم حليازقبیلغالت،گندم،جو،میوه،صمغوترياكبارونق
تمامجرياندارد.عالوهبرآنکاالهاييازآنجاصادرميگرددکهمقداریکاالیخارجينیز

در زمره آنها است و بازار گرمي دارد“ (جکسن)263 :1992 ،؛ بنابراين بنیان اقتصادی
کرمانشاهمبتني برمازاد کشاورزیِمناطقروستاييِاطرافخودبود.بهبیان ديگرنیروی
گرفتوهمینامرسببميشدکهبامناطقروستايياطرافخود

محرکهخودراازآنهامي
ارتباطفراواني داشتهباشدوتجارتچندانيباشهرهایاطرافنظیربوشهر،شیراز،تهرانو
يااصفهانصورتنداشتهباشد .
هدودلیلعمدهبهصورتوسیعيصورتنميگرفت.اول،

مهاجرتروستابهشهرب
مازاد کشا ورزی در حد مشخص و محدودی بود بنابراين کرمانشاه ظرفیت بیشتری برای
پذيرشجمعیتنداشت.دوم،شیوهتولیدروستاييرونقداشتوجاذبههایشهربیشتراز

هرکهننميتوانستتغییرپیدا

روستانبود.اينمواردبیانگرآنبودندکهسازمانفضاييش
Avbn, E

1
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جابهجايي جمعیت رخ نميداد .بنا به گزارش سیاحان 1در اين دوره جمعیت
کند زيرا  
کرمانشاهحدوداًبین 92تا 12هزارنفرذکرشدهاستکهاينمیزانطيقرن 13تقريباً
ثابتبودهاست .
نالملليبهسمتي
تجارتخارجيدرقرن13درکرمانشاهشکلگرفت زيراشرايطبی 
رفتکهاينشهررابهيکيازگرههایتجاریايرانتبديلميکرد”.اززمانيکه

پیش 
مي
ارتباطبااروپابازارهایبغدادراتوسعهدادهاست،برایتبادلکاالباشهرمزبور،طبیعيترين

میدانعرضهوراهصدورکاالمسیرکرمانشاهاست“ (اُوبن.)993:1962،بهايندلیل در
دورهقاجاريهگمركغربکشورازهمدانبهکرمانشاهانتقاليافتواينشهرگرهتجاری
میانايرانوکشورعثمانيشدوازرونقتجاریقابلتوجهيبرخوردارگشت.درآمدگمرك
کرمانشاهازپشتوانههایارزیدولتبهشمارميرفتوجهتپرداختديوندولتبريتانیا

مينويسد”:در
.چنانکهپرايسسرکنسولوقتبريتانیادرسال  1933

اختصاصمييافت
ميتوانيافتکهباوجودظلموتعدیحکاممحليوبدیو
ايرانامروزکمترشهری را  
ناامني جادهها از لحاظ تجارت به رونق کرمانشاه باشد“ (رابینو 226 ،به نقل از سلطاني،
ينويسد”:بعضياوقاتتابیستهزارحیوانبارکشدرعرضيکماه
.)193:1931اُوبنم 
ازچهلکاروانسراهایشهرعبورميکنند“ (اُوبن.)942:1962،عالوهبررونقتجاریاين

رفتوآمد دائمي
شهر ،موقعیت ارتباطي آنکه در مسیر عتبات عالیات قرار گرفته بود بر  
قافلههاافزودهبود”.کلیهراههای زمینيکهزائرانايران،قفقاز،افغانستان،آسیایمرکزیرا

بهمکانهایمقدسميرسانندهمهازکرمانشاهميگذرند.بعضيافرادتعدادزائرانراحدود

شصت هزار نفر تخمین ميزنند .بیشتر آنها از قفقاز (11222نفر) و آذربايجان ميآيند“
(همان .)942 ،رونق تجاری مذکور و قرار گرفتن در مسیر کاروانهای زيارتي تغییری در
سازمانفضاييشهرکهنايجادنکردزيراعمدهدرآمدگمرك وزائرينبهحکاممحليو
دولتمرکزیمي رسید.هیچگروهاجتماعيِجديدیدرقبالرونقتجاریمذکوررشدنکرد.

فقطتجاربازارسنتيکارخودرابسطوتوسعهدادند.همچنینهیچمکانِجديدیغیراز
.بههمینخاطرشهرکهنسالهایسالبهيکشکل بودو

بازاروکاروانسراساختهنشد
پیدانميکرد .

تغییرچنداني
نمودمييابد.بهاينمعنا

مازاداقتصادیازطريقتمايزاتطبقاتيدرفضایاجتماعي
که قشرهای برخوردار از منابع مادی ،مکانهای بهتری را از آن خود ميکنند و فقرا به
تریراندهميشوند.اينپديدهدرکاشانقديمرخدادهبودوشهربه”دو


هاینامناسب

مکان
اعیاننشین و فقیرنشین تقسیم شده بود“ (حائری)132 :1933 ،؛ اما در کرمانشاه
ناحیه  
چنینپديدهایاتفاقنیفتادوثروتمندانوفقرادرکنار همزندگيميکردند(بنگريدبه

1کینِردرسال1919جمعیتشهررا12222هزارنفر،بیشابدرسال1932جمعیتشهررا21222هزار
نفر،کرزندرسال 1932جمعیتشهررا 42222هزار نفر و اوبندرسال 1326جمعیتشهررا12222

نفرذکرکردهاند.

هزار
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کالرك و کالرك)1363 ،؛ به عبارت ديگر تمايزات اجتماعي اين شهر (که مبنای فضای
اجتماعي هستند) متاثر از بازار آن و مازاد اقتصادی نبودند و بیشتر مبتني بر روابط و
عملميکردند .

ساختارخويشاوندی
تاثیریبرجابهجاييجمعیت

بنابرايناگرشیوهتولیدکهنايالتکرمانشاهدرقرن13
وبهپیروآنتغییراتفضايينداشتپسفضایاجتماعياينشهرتحتتاثیرچهعواملي
آموزههای ديني و تمايز قومي فضای اجتماعي اين شهر را ايجاد
يرسد  
بود؟ به نظر م 
يتواند جايگاه اين عوامل و تعامل آنها در
کردهاند .سهگانه ديالکتیکي لوفبور به خوبي م 

شکلگیریفضایاجتماعيراروشنسازد.


بازنمایی فضایی 
يکند و نقش
ساختوساز و از طريق معماری و شهرسازی بروز م 

بازنمايي فضا به شکل 
مهميدرتولیدفضایاجتماعيدارد؛بنابراينبايدازخودبپرسیمکهبازنماييفضاييشهر
فنساالران و
قديميکرمانشاهچگونهاست؟قطعاًدرايندورهنظمعقالنيمبتنيبرطرح 
برنامهريزانشهریوجودنداشتهاست.نقشه،طرح،مفاهیمودانشمدون (همچونطرح
ساختوسازدرکرمانشاهموجودنیستکهبیانگربازنمايي

جامعوياطرحتفصیلي)درمورد
فضادرايندورهباشد.همچنینبناياعمارتيقابلتوجهبا طراحيپیچیده دراينشهر
يدهد:
وجودنداشتهاست.جکسنکهدرايندورهازکرمانشاهديدنکردهاستگزارشم 
ساختمانهای آن از

”از معماری ،شهر بنايي که جالب توجه سیاحان باشد ندارد .اغلب 
زمانها ینسبتاًاخیراست.چندينمیدانوبنایعموميدرشهرهستکهاهمیتچنداني

ندارد“ (جکسن.)269:1912،اينبدانمعنينیستکهبازنماييفضاييدرهیچ کداماز
يرسد
نداشتهاند .به نظر م 

شهرهای اسالمي قديمي در شکلگیری فضای شهری نقش 
اصفهاندراينزمینهنمونهخوبيازشهرهایاسالميباشدکهبازنماييفضاييمدونيدر
تمدنهای باستاني متفاوت
موردآنوجوددارد (بنگريدبه حبیبي.)1993،وضعیت ديگر 
1
است .لوفبور معتقد است که بازنمايي فضا در جوامعي نظیر جامعه چاوين در پرو وجود
کاخها گويای بازنمايي فضايي اين جامعه است .همچنین
نقشههای معابد و  
داشته است  .
ساختوساز بودهاست.

يشههای مرتبطبا
نقشهها،مفاهیمواند 
آگورای2يونانباستاندارای 
آنها ” آگورايشان را بر اساس يک طرح مربع شکل که دارای سرسراهای بسیار وسیع بود
يساختند“(ويتريويوس .)64:1333،
م
نبود  سندمعتبرومدونيدرموردِبازنماييفضادرشهرکهنکرمانشاهبدانمعني
نیست که اين بعد از سهگانه لوفبور در تولید فضای شهر کهن تاثیرگذار نبوده است.
هایفضايياينشهرمتاثرازجهانشناسياسالمياستکهخودراهمدرمقیاس

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

1
2
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جهانشناسياسالميعالمسلسلهمراتبياستوازعناصرمتعددینظیرزمین،عالمزيرين،

عالمبرين،آسمانوسقفگنبدیآن(باستارگانثابتوسیارگانمتحرك)تشکیلشده
يگیرندو
استکهدرراسآنپروردگارعالمقرارداردکهتمامکائنات،هستيخودراازاوم 
مرکزثقلجهاناست.مصداقبیرونياينکیهانشناسي،شهریاستکهدارایمرکزاست.

یههایتاريخيونهادهایحساسوبااهمیتنظیرارگحکومتي
مرکزیکهدرآنابژهها،ابن 

(مرکزاداریوحکومتشهر)،مساجد،بازار(مرکزاصناف)قراردارندوبسیاریازمراسم
ميشود .
يادمانهایتاريخيوسیاسي)درآنجابرگزار 

آيیني (مناسکدينيو
ارگ حکومتی
ارگحکومتيکرمانشاهمحلزندگيواليبودکهازطرفحکومتمرکزیتعیینميشد.

ایراتشکیلميدادکهتوپخانهنامداشت(بنگريدبه

ارگحکومتيتقريباًمحلهجداگانه
همراهباخانهاشرافزادگاندرکنارارگ قرار

نقشه.)1میدانمشق(سربازخانه)وزرادخانه
ديواروخندقازبقیهمحلهها

داشتند.ارگحکومتيدارالخالفهناصری شهرتهران توسط 
جداشدهبودامادرکرمانشاهچنینديوارکشيغیرقابلنفوذیوجودنداشت .

نقشه:1ارگحکومتي،بازار،محلههاوساختارشبکهتردددرشهرقديمکرمانشاه

منبع:برومندسرخابي 1993،




فتحعلي شاه قاجار پسر ارشد خود محمدعلي میرزای دولتشاه را به عنوان والي
کرمانشاه انتخابکرد.اومردمرامتحدساختودوافسرفرانسویبنامهایکور1ودوو2را
Court
Devaux

1
2
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نظمدادن بهنیروهاینظاميبهکارگرفت.باکینگهامپژوهشگرکمپانيهندشرقيپساز
مينويسد :
بازديدیکهدرسال1916ازشهرکرمانشاهداشت ،

”کمتر از نیم قرن پیش کرمانشاه دهکدهای بزرگ بود که ساکنان آن را
کشاورزانودامدارانتشکیلميدادند،يکقصبهمرزیدرمقابلپاشایبغداد.

اين شهر از هنگاميکه محمدعلي میرزا به حکومت آنجا تعیین شد و مستقر
گر ديدروبهآبادیوتوسعهنهادهاست.طبقگزارشروسو(کنسولفرانسهدر
بغداد) جمعیت کرمانشاه در سال  1923در حدود  16222تا  19222بوده
است.امروز( 16سپتامبر)1916به 92222نفررسیده استوهمهروزهامور
ساختمانيوعمرانيآنروبهافزايشاست.منجمعیتاينشهررانصفبغداد
تخمین مي زنم .حاکم کرمانشاه از قدرتمندترين فرمانروايان ايران است که بر
منطقهپهناوریحکومتميکند“(بهنقلازسرخابي .)163:1999،



بعدازمرگاينواليچندينحاکمنااليقبرسرکارآمدندومشکالتعمدهایبرای

شهربهوجودآمد.سیلوطاعونکرمانشاهرا نابودساخت.اوژنفالندن 1درسفرنامهخود
مينويسد ”اکنون (1219ـ  )1216کرمانشاه ويران و تجارتش کم و آن هم وابسته به

رفتوآمد زُوار کربال است .از اين شهر کاروانهای عظیم با بارهای گرانبها به ويژه

شود،عبورمينمايند“


گاناستبهکربالحملمي
صندوقهایدرازیکهحاوینعشمرد

(فالندن.)136:1916،دردروهناصریپسردولتشاهبنامامامقليمیرزایعمادالدوله،حاکم
ووالياينشهرشدو کرمانشاه درسايهتجارتبا بغداددوبارهرونقاقتصادی پیدا کرد.
استخوانبندیاولیهوشاکلهشهریِشهرکرمانشاهکهتوسطدولتشاهبنیاننهادهشدهبود

”
بهوسیلهعمادالدولهدرروندمترقيودرجهتتوسعهدرونيوبیرونيشهرپیگیریگرديد“
(کشاورز.) 11:1992،تعمیروتوسعهبازار،تاسیسکاروانسرا،احداثعمارتعمادالدولهدر
طاقبستان از اقدامات
کرانه چپ رودخانه قره سو و عمارت مسعوديه در محل سرچشمه  
پيدرپي ايالت توسط طرفدارانمشروطهو
ست.باانقالبمشروطهوغارتهای 

عمادالدوله ا
استبداداوضاعاينشهربارديگرروبهوخامتنهاد .
 شهرکهنکرمانشاهمکانقدرتسیاسيبودوافرادنقشيدرامورسیاسينداشتند؛
اماشهريکواحدسیاسيخودکفاوخودفرماننبودبلکهبخشيازسازمانمديريتيطبقه
حاکممحسوبمي شد.واليکهدرارگحکومتيمستقربودازطريقکدخدابرشهرنظارت

وازطريقحاکمشهربرامرقضاوتدخالتميکرد.همچنینازطريقمحتسبنظمعمومي

اینزديکبهنظرميرسید

راسازماندهيميکرد”.رابطهحکومتبامردمزيرسلطه 
رابطه


Flandin, E.

1
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زيرااحتمالداشتکهکارگزارانازبیناهاليشهرانتخابشوندونهادهایرسميواسطه
بینکدخدايانوحاکموجودنداشتند“(کاستللو .)93:1933،

نهاد مذهبی شهر 
پیوندمیانمذهبوشهردرفضاهایمختلفيدرشهرهایاسالمينمودمييابد”.ازسويي

شاملمراکزمذهبيمانندمساجدومدارس وازسويي شاملعلماوفقهاومراجعتقلید،
قضاتوسايرمقاماتروحانيهمچونشیخاالسالموامامجمعهکهمهمترينعاملپیوندو

جوييها میان
بندیها و ستیزه 
همبستگي جامعه شهری و هم از عوامل اساسي دسته 
گروههایگوناگونمردمانشهرنشینبودند“ (اشرف.)29:1911مسجدجامعکرمانشاهاز

جملهبناهایباشکوهاينشهرمحسوبميشدواغلبنقشفکریوآموزشيمهميداشت

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


مي
کنار بازار قرار داشت مساجد بزرگ ديگری نظیر مسجد حمید الدوله ،مسجد حاجي
مالحسین،مسجدطبسخان،مسجدنبات،مسجدمفتيامید،مسجدمیرزاقاسمومسجد
مهمترينوزيباترينبناهایشهر
نقيخاننیزوجودداشتندکهبهگواهسیاحانقرن  13
بودند .
بازار و اصناف
بازارکرمانشاه ازرونقخاصيبرخورداربودهاستزيراکرمانشاهِدورهقاجاربهگرهتجاری
میان ايران و کشور عثماني تبديل شده بود .بازار مذکور که در دوره زنديه از کنار محله
فیضآبادتوسعهيافتدرازمنهقديمتريکهبازارنامداشتهاست.بازاربعدهادردورهقاجار
چنانگسترشپیداکردکهازدروازهپلسیدجمعهآغازوبهدروازهچغاسرخختمميشد.

قرارگیریگمركغربدرکرمانشاهدردورهقاجاريهنقشموثریدراينگسترش داشت.
عناصر و فضای بازار کرمانشاه به قرار زير بودهاند :بازار بزازها ،بازار صندوقسازها ،بازار
بنکدارها ،بازار آهنگرها ،بازار زرگرها ،بازار حوری آباد ،بازار کلوچهپزها ،بازار حلبيسازها،
ها،بازارترك،بازارکلیميها،بازارچالحسنخانو


ها،بازارمسگرها،بازارسراج

بازارصحاف
بازار توپخانه .مضاف بر بازارهای فوق ،وجود  42کاروانسرای عمده ،تیمچهها ،مساجد،
هایمتعدد،چهارسوقها،قیصريه،میادينوگذرچنانيقابلذکراست.


،داالن
خانهها
قهوه 

يشودکهآياشهریهموجودداردکهمرکزنداشته
اکنوناينسوالبهذهنمتبادرم 
باشد؟دلیلطرحاينسوالاين استکهدرسنتمسیحي نیزاغلبشهرها مرکزدارند.
کوچکتر ينشهرهایفرانسهوحتيروستاهایآننوعيمرکزدارندکهدرآن

برایمثال”
بعضي نماد اقتدار ديني (کلیسا) و بعضي نماد اقتدار عرفي (شهرداری ،بخشداری يا
مهمتر)هستندوپهلوبهپهلویهمقراردارند“ (اٌوژه)91:1993،؛
فرمانداریدرشهرهای 
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تاثرازکیهانشناسيکنفوسیوسيقدریمتفاوتاستو

امامرکزيتشهریدرشرقجهانم
اين شهرها کامال متفاوت از شهرهای اسالمي ساخته شده است .اين شهرها ”متقارن و
یاند تا انعکاسي از کائنات چیني باشند“ (مدني پور .)299 :1993 ،چیزی به عنوان
قطر 
بانکها
مرکزهمانندمسجد،بازاروارگحکومتيدرشهرهایاسالميو کلیسا،اداراتويا 
در شهرهای غربي در اين شهرها وجود نداشت .عالوه بر مرکز شهر که بازنمايي فضايي
جهانشناسي اسالمي بود پیرامون شهر اسالمي نیز از محلهها (مرکز زندگي گروههای

بستهای تشکیل شده بود که به عنوان حريم
اجتماعي ،قومي ،نژادی و مذهبي) نیمه 
يگرفتند.ساختار
خصوصيدربرابرحوزهعموميبازار،مسجدجامعوارگحکومتيقرارم 
نیزمتاثرازجهانبینياسالميبود .

محصوراينمحلهها
محلههای شهر
محلههای مسکوني گرداگرد بازارها جای داشت و در هر يک از محلههای شهر مردمي

ميزيستند که از گروه قومي خاصي بودند (اشرف .)13 :1911 ،بافت قومي فرهنگي

کرمانشاه قديم دارای تنوع زيادی بود ،اگرچه عمده ساکنان شهر کرد بودند اما اقوام و
گروههایديگرنیزدرآنحضورداشتند .


اندبهدنیاميآيد:


کرمانشاهيازادغاماقواميکهدراينشهراستقراريافته
”
لکها[ ،ترکان آذربايجاني،
کرد آنکه تعدادشان زيادتر است .بعد لرها ] 
فارسي زبانانِحکومتوتاجرهایبازاریکهازاصفهان،شیرازوتبريزبهاين

شهر آمدهاند 922 ،خانوار يهودی که به حرفههای کوچک يا دورهگردی در
مشغولاند و به لهجه سرياني صحبت ميکنند .ايجاد ارتباط

اطراف شهر 
داد،بهتازگيعده ایبغدادیرانیزوارداينشهرکردهاست.از

بازرگانيبابغ
آنها چند نفر عرب 12 ،خانواده يهودی و به همان اندازه کلداني هستند“
(اُوبن .)941:1962،


 برخالفبسیاریازشهرهایايراننظیراصفهان،شیرازوتبريزکههرقومدرمحله
حلهها در کرمانشاه قديم به طور دقیق مشخص
خاصي سکونت داشت ارتباط قومیت و م 
نیست .اين شهر دارای  1محله عالف خانه ،برزه دماغ ،چناني ،جلوخان و فیض آباد بود.
گرداگرد شهر حصار بلندی قرارداشت که در برخي نقاط آن برج و بارو قرار داشت و از
،چوبفروشان،فیضآباد ،سراب،چنانيوچغاسرخ

گاریخانه
طريقششدروازهبانامهای  
بیرونمرتبطميگشت .

باشاهراهایارتباطي

شاملمنازلمسکوني،راههایپرپیچوخم،گذرهاو

عناصرغالبدرساختارمحله 
ازخانههایناهماهنگي

هایمذکوربسیاربينظمبودو”


هایمحليبود.شبکهراه

میدانچه
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رابدوننظموترتیبدرکنارهمميساختندو

ساختهشدهبود.خانههایبزرگوکوچک 

نمای هر يک از آنها به قسمتي متوجه بود .خانهها معموال از خشت خام و گل ساخته
مي شدند .برخي از ثروتمندان در ساختن بناها از آجر و سنگ و مالت و آهک استفاده

ميکردند“ (بیگلری.)13:1934،ازآنجاکهبافتقديميشهرکرمانشاههنوزازبیننرفته

بينظمآنهنوزقابلمشاهدهاست .
است.کوچههایبسیارباريکوگذرهای 

1
کوچههای شهر چنان تنگ بودند که
هنری بايندر در سفرنامه خود مينويسد ” .
هراههاعناصر
توانستواردکوچههاشود“ (بايندر.)423:1932،عالوهبرشبک 


درشکهنمي
قهوهخانهوزورخانهبود .
حلههاشاملمسجد،تکیه،سقاخانه ،
کالبدیديگرم 

فضای بازنمایی
اينبُ عدکهبهفضایزيستهاشارهداردبراساسبُعدمعناييواعمالافراددرزندگيروزمره
نشانههای قابل
قابل فهم است .شهر قديمي کرمانشاه دارای مجموعهای از نمادها و  
تقسیمبندیاست کهص رفاًاسالمينیستندبلکهبیانگرنظماجتماعيمبتنيبرپیوندهای

آموزههایاسالميتمايزات
یلهایهستند؛يعنيعالوهبر 
خانوادگي ،خويشاوندیونظامقب 
اجتماعيـفرهنگينیزنقشايفاءميکنندودرکناريکديگرفضایبازنماييشهرکهنرابه
يآورند.جانتابولقود2درشهراسالميفضایاجتماعيِشهرهایاسالميرابرمبنای
وجودم 
يدهد :
سهعنصرزيرتوضیحم 
1ـتمايزمیانقشرهایمردمبراساسدين(امتاسالميوغیره) 
2ـتفکیکجنسي 
9ـتمرکززدايياجتماعيوکنترلِمحله(ابولوغد )1336،
داييگزينيفضاييمیان
تمايزگذاریاجتماعي براساسمذهب خودرابهصورتج 
يداد .به لحاظ فیزيکي،
مسلمانان و غیرمسلمانان (به ويژه يهوديان و مسیحیان) نشان م 
بستهای
غیرمسلمانانکرمانشاهدر  ضلعشرقيمحلهفیضآبادمتمرکزشدهبودندوجامعه 

يدادند که بسیار متراکم ،در خود و با هم همبستگي باال محسوب ميشد.
را تشکیل م 
همیاریوهمبستگيمیاناقلیتغیر مسلماناحساستعلقشديدیمیانآنانبهوجود

يآورد به شکلي که مسلمانان آنها را يک خانواده بزرگ ميپنداشتند .عالوه بر محل
م
ي توانستند هر شغلي را انتخاب کنند و عمدتاً در مشاغل خاصي
سکونت ،اين اقلیت نم 
9
يشدند.ياکوبپوالك درسفرنامهخوددرموردشغلاينجماعتگزارش
مشغولبهکارم 
يدهد 
م


1

Binder, H.
Abu-Lughod, J.
3
Polak, J.
2
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شمبافي ،تراش شیشه ،کارهای زرگری و
آنها اغلب با ابري 
”گذران زندگي  
جواهرسازی  است؛الکل،مسکرات،آمونیاك،اسیدکلريدريک،اسیدسولفوريک
خبرهاند.بههمیندلیلدرکار
يکنندودرعلمشیمي 
واسیدنیتريکدرستم 
ضرب سکه وجودشان بسیار مغتنم است و کارهای فني اين هنر را مباشرت
آنهااطبایمعتبریهستند“(پوالك .)29:1969،
يکنند.بسیاریاز 
م

فاصله فیزيکي يهوديان با مسلمانان با فاصله اجتماعي همراه بود و اغلب تعامل
برابرگرايانه میان آنها ديده نميشد .حکام و قدرتمندان محلي و زيردستان آنها هر نوع
يدادندوتماميهوديانراسرکیسه
تخطيازقانونرا(چهواقعيوچهخیالي)بهانهقرارم 
يکرند .
م

منتظرهای در کرمانشاه روی داد،

”شنبه پنجم ربیع االول  1923واقعه غیر 
بلوایعامشد.اراذلواوباشواشرارفرصتطلببهتحريکبرخيمفسدين
خانههای داخلهو
يک دفعه از اطراف به محلهجماعت يهودیحمله بردند  ،
خارجهراغارتکردندوسهخانهراهمآتشزدند،چندنفرمقتولوديگران
رامجروحکردند.حادثهبرسراينمسئلهبودکهپسردوازدهسالهمیرزاسید
حسینخانتلگرافچيپیشعزيزنامجوراببافمسیحيکهابتدايهودیبود
وبعداًپروتستانشدشاگردبودهواينپسررادوروزقبلمحضتربیتچند
چوبزدهبودوبعدازدوسهروزپسرفوتشد،معلومنبودکهازضربچوب
عزيزناممزبورفوتشدهياعلتديگریداشت“(بیگلری .)114:1934،


دومینعنصرشهراسالميبه ”محرمیت“ (تفاوتمیانزنومرد)وارزشخانهو
برميگردد کهنقشموثریدرساختشهرکهنکرمانشاهداشتهاست .هدفصرفاً
خانواده 
يالمقدور از ديدن
کردهاند حت 
جدا ساختن فیزيکي زنان از مردان نبوده است بلکه سعي  
حريم خصوصي (که اغلب محیط زنانگي بوده است) ممانعت به عمل آيد .به جای فاصله
پنجرههارو

فیزيکي،بهزاويهديددرطراحياينشهرتوجهشدهاست.خانهسربهتودارد.
خانهایبه
يزنند.هیچ 
يشوندواززندگيوجوشوخروشبیرونسربازم 
بهحیاطبازم 
لحاظديدبرخانهمجاوروياخانهروبهرواشرافنداشتهاستواينعملخالفعرفوشرع
گونهایبودهاستکهدربمنزليکخانه
کوچهها به 
بودهاست.طراحينامنظمومشبک 
روبهرویدربمنزلديگرینبودهاست .

بودهاند تا از ديد بیگانگان ممانعت به عمل آيد.
درب ورودی منازل اغلب  Lمانند  
شد.چنانکهازخارجهیچ

خانههایاينشهرباديوارهایبلندازخیابانوشارعجدام 
ي
” 
يکرد“ (بلوشر.)99:1969،آنها همچنینفاقد
تصوریازداخلمنازلبهبینندهخطورنم 
پنجرهبودندتاتفکیکزنومردکههمانمحرمیتاستحفظشود”.درشرايطمطلوب
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يگرفتند.اينسلسلهمراتبمحرمیت
یتها،فضایشهریرادربرم 
مجموعهایازانواعمحرم 

يترين
محرمترينوخصوص 
کوچکترينواحدفضاييشهر(يکواحدمسکوني)بهعنوان 

از
يشد“(خاکساری .)192:1999،
يترينفضایمرکزیشهرختمم 
فضاآغازوبهعموم 
خانهها نیزبرخي
خانهها بود.دردرون 
کوچهها وورودی 
اينتدابیراغلبدردرون 
پنجرهها بهنحویتعبیهشدهبودندکه

تمهیداتبرایمهمانانِمردِنامحرملحاظشدهبود.
يشدازطريقآنها بیرونراتماشاکرداماازبیرونامکاننگاهکردنبهداخلنبود”.نه
م
خانههاومنازليکواقعیتمتقارنعجیبيرابه
پنجرههایمشبکبلکهحیاط 

تنهاطراحي
يتوانستند زنان را
يتوانستند مردان را ببینند اما مردان نم 
وجود آورده بود که زنان م 
ببینند“(ابولقود .)133:1336،
خلوتخانه  وخانوادهمعماریمبتنيبراندرونيوبیرونيبود.دوستانو

جهتحفظ
يشد و اندروني
يآمدنددربیرونيازآنها پذيراييم 
ياکسانيکهبههردلیلبهمهمانيم 
يشد .گاهي هم خانه دو طبقه بود و مهمانان صرفاً در طبقه
خلوتگه خانواده محسوب م 
يکردند.زناناغلبدرفضاهایخصوصي(منازلمسکوني)بودندوکمتر
پايینحضورپیدام 
يکردند .در مورد حوزه خصوصي نیز به جای تصور يک
در عرصه عمومي حضور پیدا م 
يافتادکهاغلبافراد
هستهایبايدبهيکخانوادهگستردهفکرکرد.گاهياتفاقم 
خانواده 
يکردند .ساکنین ،اين کوچه را برای کلیه
يک فامیل در يک کوچه بنبست زندگي م 
يکرد.
يگرفتندکه حسحريمخصوصيرا درآنانتقويت م 
یتهایخويش بهکارم 
فعال 
گونهایبودکهاغلبتوسطاهاليمحل
کوچههایِباريکشهرکرمانشاهبه 
ساختارمعابرو 
يشدبهعنوان
يگرفتوهرکسيکهخارجازقلمروآشناييآنانواردم 
مورداستفادهقرارم 
يشدندامادقیقاً
يشد”.اينگونهمعابرداراييوملکشخصيمحسوبنم 
يکبیگانهتلقيم 
دندوتنهابهوسیلهساکنینمحلهها مورداستفادهقرار

يآم
ملکعمومينیزبهحسابنم 
يگرفتند“ (خاکساری.)9:1999،بازارتنهاجاييبودکهمحدوديتيجهتتفکیکزنو
م
مردبهلحاظمعماریوجودنداشتامامقولهمحرمیتهمچنانسرجایخودباقيبود.با
يکردند
استفادهازحجابکاملکهتقريباچادرويکنقاببرصورتبودبهنحویعملم 
يشدند .
کهازنظرمردانشناختهنم 
ميشد که نظم يکسان و
محلههای کرمانشاه سبب  
ساختار محصور و نیمه بسته  
جامعهایخودکفاومستقلباشد .

يکپارچهایبراينشهرحاکمنباشدوهرمحلههمچون

موردسوم يعنيتمرکززدايياجتماعيوکنترلمحله بهمواردیتوجهداردکهسبب
يشد.بخشيازاينامربهتفکیکعمومي(فضای
وخودکفاييمحلهها م 

تفکیک،استقالل 
برميگشت .انفکاك کامل
مردانه و بازار) و خصوصي (فضای زنانه و محلههای مسکوني)  
محلهها درگیر
محلهها مسکوني از بازار آنها را از امور تجاری و سیاسي دور ميساخت  .

یتهای غیرتجاری مانند حجاب سکونتي ،روابط خانوادگي و مواردی از اين قبیل
فعال 
يشدکه
ي شدند.بخش ديگرینیزبهحقهمسايگيو دفاعازحريمسکونتيمربوطم 
م
يشد.آنهاعامالنِمهميبودند
گروههایداوطلب(پهلوانان،فتیانولوطیان)اعمالم 
توسط 
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يکردند .در
که نقش بسیار موثری در استقالل محلهها و تداوم تمايزات شهری ايفا م 
کرمانشاه عهدناصریبهويژهدرزمانحکمرانيامامقليمیرزایعمادالدوله کهخوديک
مکانهای زيادی برای احداث زورخانه
پهلوان نامي بود فرهنگ پهلواني رونق گرفت و  
اشها،
اردزيررانامبرد:زورخانهسنگتر 

يتوانمو
زورخانهها م 

اختصاصيافت.ازجملهاين
زورخانه عالف خانه  ،زورخانه سرتپه ،زورخانه چناني ،زورخانه درب تويله (چغا سرخ)،
يشها،زورخانهجنبسقاخانه،زورخانهچال
زورخانهجنبحمامسرتیپ،زورخانهکَلِدرو 
سلیمان خان ،زورخانه گذر علي مرادخان ،زورخانه جنب تکیه معاون الملک ،زورخانه
یها ،زورخانه
تیمچه ،زورخانه راستای توپخانه ،زورخانه حمام ضرابي ها ،زورخانه کندولها 
صندوق سازها ،زورخانه چال حسن خان و زورخانه روبروی تکیه معاون الملک .هر محله

دارایيکياچندينزورخانهبودو”باطلوعصبحگروهگروهبهزورخانهمحلهخودروی
عاوصلواتشادابوپرتوانهرکدامسرکارخود

يآوردندوپسازنرمشوورزشود
م
يرفتند“ (سلطاني .)223 :1932 ،پهلوانان نسبت به حريم سکونتي محله خود حساس
م
يکردند”.در
يکردند.آنهامراسمعزاداریراسازماندهيم 
بودندوشديداًازآنمحافظتم 
گذرهاومعابرگشتزنيميکردندونگهبانحريممحلهبودند.شیوهزندگيآنانجوانمردی

مهمترازهمهشجاعتدر
دردفاعازضعفادربرابراقويا؛سخاوتدرکمکبهفقیرويتیم؛و 
حفظمحلهدربرابردنیایبیرونبود“ (آبراهامیان .)92:1992،اغلبمیانآنانوپهلوانان
يگرفت.همینامرسبب
هاديگربرسرحدودوثغورمحلهها زدوخوردهايي صورت م 


محله
محلهای تداوم يابد .در کرمانشاه قديم گاهي تشخیص پهلوانان و
يشد که تمايزات  
م
ي شد .چاقوکشان در دوره پهلوی نسبت به پهلوانان پیشي گرفتند و
چاقوکشان سخت م 
اسمهای مستعاری همچون چُوره ،پیش
يشدند .آنها  
گاهي سبب رعب و وحشت سکنه م 
يکردند .
گُوشتي،کَلَهشیرو...رابرایخودانتخابم 
یمحلههانوعي

شبکها
يشددرساختار 
حمايتيکهازجانبپهلوانانوفتیاناعمالم 
2
1
فضای قابل دفاع را به وجود ميآورد که بسیار شبیه فضاهای قابل دفاع اسکار نیومن 
()1332بود.البتهاينامرهمراهبودبابافتکالبدیمشبک،دربورودیبسیارکوتاهمنازل
(جهتجلوگیریازورودسوارهنظامبهدرونخانه)وديوارهایبلندکهدرمواقعبحرانو
يساخت .
جنگامکانمقابلهبامتجاوزينراممکنم 
يشد و نوعي رفاه ،آسايش و
احتمال وقوع جرم در چنین محلههايي بسیار کم م 
گروههای
يآورد .زنان و کودکان مورد حمايت اين  
امنیت را برای ساکنان به ارمغان م 
نوفتیانعالوهبردفاعازمحلهها گاهيدربرابرمتجاوزان

يگرفتند.پهلوانا
داوطلبانهقرارم 
يخواستند.آنهانقشموثریدرانقالبمشروطهنیزايفاءکردند”.يار
بیگانهبهمخالفتبرم 

defensible space
Oscar Newman

1
2
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تراشها بود“
مشروطهخواه کرمانشاهي پرورش يافته زورخانه سنگ 

محمدخان سردار 
(سلطاني .)229:1932،
فضای قابل دفاع و مستقل به وجود آمده توسط ساکنان نیز مورد تايید قرار
يههاخودراصاحباختیارِگذرو کوی
يگرفت.آنها نخستبهصورتمشتركبا همسا 
م
راههایمتعلقبهآن
يدانستندوسپسدرتعیینسرنوشتمحلهونحوهاستفادهاز 
محلهم 
ينمود؛زيرا
شمردند.نظارتدائمييادشده،آزادیِفردیرامحدودم 

خودشانراسهیمم 
ي
محلههاوگروهها یداوطلبانهبهبهانهاجتماعيحريمخصوصيوخلوتافرادرا
ساکنیناين 
يکردند .
محدودم 
يشدکه
محلههایديگرسببم 
نظاممنسجموهماهنگمحلههاوعدمارتباطآنهابا 

میزانمشارکتدرمیانآنانباالبرودوهمچنینبهلحاظمديريتيبسیار کارآمدباشند.
يتوانستند اين محلهها را اداره نمايند .محله دارای يک
عُمال حکومت محلي به راحتي م 
يآمدچونرئیس
ساختارسیاسيومديريتيبودکهزيرمجموعهارگحکومتيبهحسابم 
محله(کدخدا)زيرنظرحاکمشرعبود.اينفرداغلبجهتبرقرارینظماطالعاتمحلهرا
يشد.اودر
يداد.کدخداتوسطريشسفیدانوبزرگانمحلهبرگزيدهم 
بهارگحکومتيم 
يکردونمايندگيمحلهدربرابردنیایخارجرابهعهده
اختالفاتداخليمحلهنقشايفاءم 
يدهد”:ادارهامورشهربهدست
محلههادرکرمانشاهگزارشم 
داشت.جکسندرمورداداره 
1
سهنفرکدخداميگردد.شهربهسه محلهتقسیمشدهاستوهريکازاينسهبريکياز

کنندوازطريقمامورانعاليرتبهتریکهمافوقآنهاهستندبهحاکميا


نظارتمي
محلهها

گرددحسابپسميدهند“(جکسن .)263:1912،


شهرکهازطرفشانمنصوبمي
والي
محلهها و در سطح شهر انسجام و
محلهها ،بین  
با وجود همبستگي دروني باالی  
تفاوتهای فرهنگي به اختالفات گروهي منجر

هماهنگي وجود نداشت .اغلب تمايزات و 
يشد .گاهي بر سر دسترسي به مناصبي همچون مباشر ،میراب ،امام جمعه و  ...میان
م
2
يگرفت .لمبتون مينويسد” :تا دوران معاصر ،اشکال مختلف
محلهها درگیری صورت م 

يژگيهایزندگيايرانیانبودهاست“ (لمبتون.)16:1314،
زدوخوردهای گروهييکيازو 
يکردند
شکلهایمختلفدلیليبرایجنگودعواپیدام 
ساکنانشهرقديميکرمانشاهبه 
يزدند .
وبهاختالفاتداخليدامنم 

زنهای معین
نه 
”بین دسته سینه زن حاجي سید (محله فیض آباد) و سی 
الرعايا (محله برزه دماغ) اختالف بود و معموال هر سال روز عاشورا که
دستجاتخودشانرابرایقتلبرين9بهسرقبرآقا(قبرستانعموميکهدر
ظاهراجکسندرموردتعدادمحلههادراينزماناشتباهکردهاستوبهجای1محلهبه9محلهاشارهکرده

1
است
Lambton. A

9يکاصطالحمحليبهمعنایجنگیدنتاپایجاناست .

2
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يرفتند ،آنجا دو دسته به زد خورد
بخش غربي شهر قرار داشت) م 
یها) را پر ازچوب وچماق و
یها (انبار 
يپرداختند ،بدين ترتیب که عمار 
م
يرسیدندموضوعيرابهانهکردهبه
يکردند،همینکهدودستهبههمم 
قمهم 
يشدند“(سلطاني .)212:1932
همريختندومشغولزدوخوردم 


دیاآلخر1923میانظهیرالملکازاعیانوسرانکرمانشاهکهايل
سهشنبه24جما 

يکردوحسینخانمعینالرعاياکهازمعتمدينمحلبود،درگیری
زنگنهازاوپشتیبانيم 
رخدادوبهجنگخونینيمیاناهاليشهرتبديلشد.براساسگزارشيکيازحاضريندر
جنگبنامفريدالملکهمداني ()1914تکیهمعاونالملکآتشگرفت.تعدادنفراتزيادی
کشته و زخمي شد .خانه رئیس التجار را آتش زدند و خانه حاج شیخ عبدالحسین
پنجشنبه  29شعبان  1923به کمک آقا محمد
روضهخوان را غارت کردند .در نهايت در  

مهدیمجتهدوچندنفرازبزرگانشهرصلحبرقرارشد .

عمل فضایی 
يکند.اينبعدشامل
يبخشدوآنرابازتولیدم 
فضايي،فضایزيستشدهراساختارم 

عمل
شبکههایتعاملي،بازار،قهوهخانهومیاديناستکه
کوچهها،گذرها ،
کنشهایانسانيدر 

يسازدواجزایمجزایشهرکهننظیرمحله،بازار،مسجد
مکانهارابههممتصلم 
مردمو 
يسازد.عملفضاييِشهرکهنپیادهرواستودردو
وفضایبیرونشهررابههممتصلم 
بخشقابلبررسياست:درونشهروبیرونشهر .
درون شهر
کوچهها یتنگ،باريکونامنظم،محرمیتوتفکیک
عملفضاييِدرونشهريعنيدرون 
محلهها
يشد.دراين 
ينمود.همچنینسبببازتولیدتمايزاتمحليم 
جنسيرابازتولیدم 
چیزیبهنامفضایعموميوجودنداشت.حتيمعابروشبکههایتعامليهممحلايستادن

نبودند و اين کار عمل پسنديدهای معنا نميشد .به همین خاطر به اين معابر ”گذر“
يگفتند ”.ايستادندرمعابرکاراراذلواوباشيبودکهازمنزلتچندانيبرخوردارنبودند“
م
(پیران.)23:1936،بخشديگریازعملفضاييدردرونشهربهتعاملمیانافراددربازار
شد.آنهامکاهاييبودندکههمهاقشار،اصناف،کودکان،نوجوانانو

میدانها مربوطم 
ي

و
پیراندرآنحضورداشتند.گرچهبازارمحلخريدمايحتاجروزانهبوداماکارکردديگرآن
يشدباتمامگروههایاجتماعي
محلههاديگربود.ازطريقبازارم 
تعامليومحلديدنافراد 
شهرآشناشد.بخشديگریازعملفضاييساکنانشهرکهندرمساجدوتکايابهويژهدر
يینهاوياشعائرديني(نظیر عاشورا ويااعیاد مذهبي)شکل ميگرفت.
گردهماييهاوآ 
يشدند .از آنجا که عمل فضايي اين دوره صرفاً
تمام اهالي محل در اين اماکن جمع م 
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پیاده رویبود(ونهرانندگي)بنابراينازتجربهفضاييغنيبرخورداربودندودركبهتریاز

مکانداشتند .

بیرون شهر
يرفتند؛
اهالي شهر کهن چنانچه خواهان گذران اوقات فراغت بودند بايد از شهر بیرون م 
خانههاويافضایبازبیرونازشهربود.بیرون
،قهوه 

گورستانها

بنابراينعملفضاييآنهادر
ازشهرکهنچندينقبرستانوجودداشت.مسلماناندوقبرستانبزرگداشتنديکيدر
قسمتغربيشهرکهبیرونازدروازهچغاسرخقرارداشتوبهآنسرقبرآقا 1ميگفتند.
جوانهاييکهدارای
شبها یجمعهاينمنطقهبهمنظورفاتحهاهلقبورخیليشلوغبود 
” 
سبزیکاری بود.ضمنا

يدادند.درجنوبقبرستان
اسببودند،مسابقهاسبدوانيترتیبم 

چالاسب دوانيمحلحرکتومیعادگاهزُوارکربالونجفاشرفبودکهدرآنجازُوارجمع

يتا؛ به نقل از سلطاني
يشد“ (چمن آراء ،ب 
شده پس از بازديد کاروان ،حرکت شروع م 
 .) 12 :1931قبرستان ديگر در قسمت شرقي بیرون از محدوده شهر قرار داشت .اين
شبهای
قبرستاندارایدومقبرهمالعبدالجلیلزنگنهکرکوتيوآقاسیدصالح بود.مردم 
يشدنددرقسمتجنوبيمقبرهسیدصالح
جمعهبرایزيارتاهلقبوردراينمکانجمعم 
2
يآوردند و
یها برف و يخ به آنجا م 
”زمین مسطحي بود که در فصل تابستان پايره وند 
).قبرستانيهودیهانیزدرقسمتشرقتپه

يکردند“(همان3:
خريدارانبهآنجامراجعهم 
یتهای
فتحعلي خان و قبرستان ارامنه در قسمت شمالي بیرون شهر قرار داشتند .اقل 
يشدند .
مذهبينیزدرروزهایخاصخودبرسرقبورحاضرم 
يشدندکهعملفضایسکنه
مکانهایديگریمحسوبم 
خانهها 
قهوه 
فضاهایسبزو 
يگرفت .در قسمت شمالي شهر که گاری خانه نام داشت
قديمي شهر در آنها صورت م 
قهوهخانهحسینخالداربود .
آنها 
قهوهخانهبودکهمشهورترين 
چندين 

خانهها)
رویقهوه 


تفريحگاهمنحصربهفردشهرهمینحدودفیضآباد(روبه
”
خانهها و
یازمردمدرقهوه 

عدها
يشدند .
بودکهمردمعصرهادرآنجاجمعم 
عدهای هم در سبزه زارها برای خود فرش انداخته و چای و غذا صرف

يشدند.شمالجاده
يکردند.خالصهعصرهاغالبمردمشهردرآنجاديدهم 
م
يبي سیدهفاطمه
حدشماليشهرکرمانشاهتماماًسبزیکاریوفقطمقبرهب 

 1مقبرهمعروفبهسرقبرآقامتعلقبهمحمدعليفرزندآقامحمدباقربهبانيفقیهمعروفاستآقامحمدعلي
درحدودسال  1199هجریقمریبهحسبتقاضایاهلکرمانشاهبهاينشهرآمدوبهترويجومذهبو
تدريسعلوماسالميپرداخت(سلطاني .)1992،
ایازعشايرکرمانشاهکهدرقسمتشماليکوههایطاقبستانزندگيميکنندودراينمنطقه

 2
طايفه
مشغولدامپروریوکشاورزیهستند.
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(س) بود که بعدازظهرهای پنجشنبه غالب اوقات مردم برای زيارت به آنجا
يآمدند“(همان .)11:
م


انجامميگرفت وحسدرکنار هم

اغلبايناعمالفضاييبهصورتدستهجمعي
بودنرادرساکنان تقويتميکرد.ايناعمالسببميشدکهفضایبازنماييشهرکهنبا
بازنماييفضا(ازطريقواقعیتفیزيکيآن)هماهنگشود.اينبخشازفضاهمچونمیراثي
شدهایاستکه
رسداينکهدرهرمکانچگونهرفتارکنیمامرنهادينه 

ازگذشتگانبهمام 
ي
يکنند.عملفضايي
يرسدوآنهانیزباتکرار،آنرابهنسلبعدمنتقلم 
بهافرادهرنسليم 
مکانهایمجزاودور
همنشینيپارادکسیکالمیانفضایاجتماعيبا 
يشودکهيک 
سببم 
چوخم ،رفتن به
محلههای پرپی 
از هم به وجود آيد .تصور کنید که اگر کنش افراد در  
خانههانبودچهچیزیازرفتارسنتيدريک
قهوه 
گورستان،تعاملدربازارسنتي،حضوردر 
ي ماند؟سکنهشهرقديميباعمل فضاييخودمعاني،تمايزات،
شهرکهناسالميباقي م 
يکردند.
یتهاومجازهارابازتولیدم 
تابوها،ممنوع 

نتیجهگیری
دهدکهدرشیوهتولیدپیشاسرمايهداریکهتحتتاثیررابطهشهرو

مقالهحاضرنشانم 
ي
يگیرد.بدينصورتکهحیاتآن
روستاقراردارد،شهرنیرویمحرکهخودراازروستام 
وابستهبهمازاداقتصادیروستاهایاطرافاست.ازآنجاکهاينمازادمحدوداستامکان
جابهجايي و تغییر در سازماندهي فضايي شهر محسوس نیست .همچنین فضای اجتماعي

آموزههای ديني و تمايزات فرهنگي است و چندان تحت تاثیر
شهر کرمانشاه متاثر از  
هایاقتصادیقرارندارد.نکتهحائزاهمیتدراينمقالهدوریازجزئينگریو

قشربند 
ی
یمختلففضا(باتوجهبهسهگانهلفبور)درتحلیلفضایِاجتماعي

جنبهها
دخیلنمودن 
يسازد
،نقشکیهانشناسياسالميرابرجستهم 

شهرکهناست.دربعد”بازنماييفضايي“
علتالعللناظرِتمامکائناتاست.مصداقبارز
کهدرآنجهانمرکزداردوخداوندبهعنوان 
اينبازنماييبهلحاظکالبدیحضورمسجدجامع،ارگحکومتيوبازاردرمرکزشهری
استکهاطرافآنچندينمحلهبست هومحصورقراردارد.بُعدديگرفضاکههمان”فضای
بازنمايي“ است از حالت انديشگاني و ذهني خارج شده است و به زندگي زيستي مردم
شباهتهای بسیاری وجود دارد و هرگز جدای از همديگر

يپردازد (البته میان اين دو 
م
نیستند).فضایبازنماييدرشهرکهنکامالرنگوبویاسالميداردوتماميرفتارهای
افرادازقبیلدوستيودشمني،آشناييوغريبگي،عضويتيافتندرگروه،تعلقبهگروه،
قلمرويابيوياحتيبرساختمعنا،مبتنيبرتقابلهایاسالمينظیرمسلمان/غیرمسلمان،
محلههایديگر)است.دراينقسمت
محلهای)/غیرخودی( 
مرد(محرمیت)،خودی(هم 

زن/
تالششدهاستتادقیقاًفضایزيستهآندورهبازسازیشودونقشمداخلهگرهایامروزی
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درآنکمشود.گرچهاينجنبهازفضامتاثروهماهنگبابعداولاستاماگاهياتفاق
يرسد
يگیرد.بهنظرم 
يرودوکامالًدرمقابلآنقرارم 
يافتدکهعلیهبعداولبهکارم 
م
یلهای و تضادهای آشکاری که در نتیجه آنها به وجود
رفتارهای خاصگرايانه قومي و قب 
يآمدازجملهمواردیاستکهبابازنماييفضاييِعامگرايانهاسالميهمخوانيندارد .
م
فضایبرداشتشده“مربوطاست.اين

بعدسومسهگانهلوفبوربه”عملفضايي“يا”
يسازدو
جنبهازفضامعموالً ازطريقکنش ،میاندوبعدقبليهماهنگيوآشتيبرقرارم 
يسازد.هماعمالفضاييافراد
رفتاروکالبد،عینوذهنوجسموروحرابههممرتبطم 
کوچههایتنگوباريکوهماعمال
دردرونشهرکهنبهويژهدرمساجد،تکايا،بازارو 
يشودکه
،قهوهخانه،فضاهایآزادسببم 

قبرستانها

فضاييافراددرخارجشهربهويژهدر
فضایاجتماعيشهرکهنتولیدوبازتولیدشود.درنتیجهايناعمالاست کهتا حدودی
یلهای و مبتني
پندارههای خاصگرايانه قب 

عامگرايانه امت اسالمي به نوعي با 
پندارههای  

ميگیرندوفضایاجتماعيشهرکهنکرمانشاه
خانوادهوخويشاوندیدرکناريکديگرقرار  
ميدهند .
راشکل 
تعاملسهبعدمذکوراستکهشکلگیریفضایاجتماعيشهرکهنرابرایماروشن

يدهدکهسازندگانشهربراساسچهمفاهیميسیمایچنینشهر
يسازدوبهمانشانم 
م
یهاييفضایزيستهخودرا
ساختهاندوساکنانبراساسکدامتمايزاتوگروهبند 

خاصيرا
نمودهاند.شهریکههنوزدرآنخبریاز
ساختهوتعامالتاجتماعيخودراباآنهماهنگ 
بازنمايي مدرن (مبتني بر عقالنیت و طراحي شهری) ،جدايي محل کار /سکونت ،جدايي
محلتولید/مصرفنیستوفضاهایعموميِجديدنظیرپارك ،خیابان،سینمادرآنبه
وجودنیامدهاست .
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