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انقالب  یزمان ۀبازدر شهر زنجان یاجتماع یزندگ یارتقابر سوم  یها نقش مکان یبررس

 (رانیا-شهر زنجان دانیم سبزه ۀمحدود: یمورد ۀمطالع) یمشروطه تا انقالب اسالم

 واحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم، یشهرساز گروه اریاستاد -*یریآتوسا مد
واحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم ،یشهر یکارشناس ارشد طراح -یالهام داود

14/12/1394: یینها دییتأ  19/02/1393: مقاله رشیپذ

دهیچک
 سوم یها مکان ها    یکی از آن که است رفتهیپذ ریتأث یشهروندان زنجان، همواره از عوامل گوناگون یاجتماع یزندگ

 ،رو نیاو از  اند بوده یرسم یدر مقابل زندگ یررسمیغ یشدن زندگ    یجار یبرا ها همواره محلی    است. این مکان
 ۀحوز یاصل ینهادهااز  یکی عنوان بهمکان سوم اند.     شهر داشته یعموم یاجتماع یدر زندگ یاساس یهمواره نقش

افراد که  کند یم فیمحل کار تعر ایپناهگاه در مقابل خانه  عنوان بهاست که اولدنبرگ آن را  یمکان ،یعموم
 یپژوهش، بررس نیهدف ا. کنند برقرار ارتباط ها بهیغر یاسر بزنند و با دوستان  آنمنظم به  صورت به توانند یم

شهروندان زنجان  یاجتماع یبر زندگ ها آن ریتأث ۀمطالعنیز در گذر زمان و  ها آن راتییسوم و تغ یها مکانانواع 
مستندات  یابتدا تمام ،پژوهش حاضر دادن    انجام یبرا شود.    بررسی می دانیم سبزه ۀمحدود ،مطالعه نیادر است. 

 یگروه یها ها و مصاحبه پرسشنامه ،تمشاهدا یقطرسپس از شدند و  ی( بررسیا کتابخانهمطالعات در )مربوط 
 یجانت شد و یها بررس مکان ینا کارکردفرم و  ییرتغروند  ،یفیتوص یکردیمحتوا و با رو لیتحل ۀویش هب متمرکز،

 یها مکان دهد یسوم نشان م یها مکان رییتغ روند مطالعۀ. داده شدند یشنما یلیتحل یها یسدر قالب ماتر ،یبررس
 محسوب بازار یاصل یاجزا از یکی ایدارند  یمذهب یتیماه ایاند،  مانده یثابت باق شده    یبررس ۀسه دور در که یسوم

 عهد به هرچه که    طوری    ؛ بهاست بوده یجمع خرد و یعمومۀ ها، بر حوز مکان نیا ریتأث نیتر مهم . همچنینشوند یم
و  یابد    اهمیت بیشتری می یجمع یفضاها در مردم نقش ،شود یتر م گسترده یعموم ۀحوز م،یشو یم کینزد معاصر

 یراتییتغ حاصل ،یصعود روند نیا. کند    افزایش پیدا می یو افکار عموم یخرد جمع یریگ فضاها در جهت نیا ریتأث
در  توان یرا م راتییتغ نیا نیتر است. عمده رفتهیمورد مطالعه صورت پذ ۀجامع یاست که در ساختار اجتماع

 مشاهده کرد. یروشنفکر ۀجامع راتیتأث نیشبانه و همچن یزندگ ،یتیجنس یفضاها

.مکان سوم ،دانیم سبزه ی،عموم یاجتماع یزندگزنجان، ، ایران :یدیکل های    هواژ
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 مقدمه

 1284 یها سال در ویژه    ؛ بهبوده است نیادیبن راتییو تغ ها یداری، ناپاها تنش از یاریبسمحل  ،خیتار یطهمواره در  رانیا

 مانند ییها بحران از حاصل یاسیس یها یداریناپا ،یانقالب مشروطه و انقالب اسالم انیم ۀفاصل یعنی، 1357و 

 یفکر یها انیجر یریگ شکلۀ نیساله با عراق، زم    هشت یو سپس جنگ... و مصدق یمل نهضت ،یطلبییجدا یها انیجر

و  یشهر یها در قلب سکونتگاه ،یمردم یها جنبش نیا از یاریبسسرآغاز را فراهم آورد.  یفراوان یمردم یها و حرکت

 .بود ها سکونتگاه نیا 1یشدن عموم    جمع یها مکان نیتر مهم عنوان بهسوم  یها در مکان

 یهستند که به زندگ یو جذاب یعموم یها مکان ،یعموم ۀحوز ینهادها نیتر از مهم یکی عنوان بهسوم  یها مکان

نند. ک یم میترم یو خانوادگ یکار یرسم یرا در خارج از زندگ ها آن یروابط اجتماع دهند و    میشهروندان معنا  یررسمیغ

که در سطوح مختلف، از سطح شهر تا سطح  روند    شمار می    به شهرها یهمگان یها از عرصه یجزء مهم ،ها مکان نیا

و  یو روابط سطح برخوردهارا از  یاجتماع     تعاملمفهوم و  کنند    میبازتعریف  را یاجتماع یساختارها ،یگیهمسا یواحدها

و  هستند ها تیو فعال برخوردها، ها ارتباط انواع ۀرندیپذ ها مکان نیادهند.  یمارتقا  تر یقو یاجتماع یوندهایپبه  زودگذر

 ریتأث ،بیترت    نیبد .آورند یم... گرد هم و ینژاد ،یقوم یها و تفاوت یاجتماعرا بدون درنظرگرفتن درجات و طبقات افراد 

 دارند. یاجتماع یبر زندگ زیادی

 رانیا یکه ارتباط تجار یا جاده) شمیابر یتجار ۀجاد ریدر مس داشتنقرار لیدل    به ییاز سو ،شهر زنجان ،انیم نیدر ا

 ریتأث ینیکه همواره رهبران داین لیدل    به ،گرید یو از سو است بوده رانیمهم ا یشهرهاساخت( جزء  یم سریو اروپا را م

گذاشته  ریتأث ها آنو بر  رفتهیپذ ریتأث یمل یها ، همواره از تحوالت و تنشاند داشتهشهر  نیدر ا یبر افکار عموم یاریبس

 ،سوم یها همواره به اجتماع مردم در مکان ،است که تحوالت گوناگون کشور در مقاطع مختلفبه همین دلیل است. 

شایان ذکر  شده است.منجر  یمحل ۀجامعمسائل بر  نیا ریتأثو  یمسائل مختلف مل مورددر 2یافکار عموم یریگ شکل

کمتر از  اریآن بس یعموم ی(، فضاهازیمشروطه )تهران و تبر ۀعمد ۀهستدو  انیم این شهرداشتن با وجود قرارکه است 

در مقاطع سوم  یها مکان نیا ییبا شناسا مقاله نیدر ا ؛ بنابراین،است تأثیر پذیرفته تهیتحوالت مدرناز  ،شهر کالن دو نیا

 یشهروندان زنجان یعموم یاجتماع یدر زندگ ها آن ریتأث بررسی ، بهدانیم سبزه ۀحوزمختلف صد سال گذشته در 

 .کنیم    می یرا بررس ها مکان نیا یخیتحوالت تار پردازیم و    می

 

 ینظر یمبان

، 3اولدنبرگ یپروفسور ر چراکه ؛روست    هروب یاریبس یها با چالش ران،یسوم در ا یها مکانای مانند     تازهمبحث  مطالعۀ

متمرکز  ییکایآمر یشهرهامطالعات خود را در  یتمام باًیتقرموضوع را مطرح کرده،  نیکه ا یکس نخستین عنوان به

که  رانیدر ا یمفهوم نیچن یبررس ؛ بنابراین،داشته است ییها اشاره ییاروپا یشهرهابه  ،یساخته و در معدود موارد

دارد، مستلزم درک  یغرب یکشورهابا  یریچشمگ یها ، تفاوتشهرهادر  یزندگ انیو جر یاسیس-یلحاظ بستر اجتماع    به

در ، ترتیب    بدین .است یبوم طیبا توجه به شرا ها آن یها یژگیسوم و و یها مفهوم مکان فیبازتعر و موجود یبسترها

 ریتأثسپس  .دوش    می نییتب یعموم ۀحوزآن از نظر اولدنبرگ و ارتباط آن با  یها یژگیادامه ابتدا مفهوم مکان سوم و و

 .شود    توضیح داده می یاجتماع یبر زندگ ها مکان نیا

 

                                                                                                                                                                          
1. Public gathering places 
2. Public opinion 
3. Ray Oldenburg 
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 سوم یها مکان

اولدنبرگ، آن را  یر ،یشناس شهرست که جامعها یمکان ،یعموم ۀحوز یاصل ینهادهااز  یکی عنوان بهمکان سوم 

سر بزنند و  آنمنظم به  صورت بهتوانند  یمافراد که  ییکند؛ جا یم فیمحل کار تعر ایپناهگاه در مقابل خانه  کی عنوان به

: 1997) به بیان اولدنبرگ .(780: 2011 بوسن، و مهتا) ارتباط برقرار کنند ها بهیغر ی، همکاران و حتها هیهمسا با دوستان،

«.ستندین یررسمیغ یشدن عموم    جمع یها مکان از شیب یزیسوم چ یها مکان» (1

 توانند یمافراد  که در آن، کند یم فیتعر 2یخنث یدر بستر یعموم ییها مکان عنوان بهسوم را  یها مکان 1اولدنبرگ

 یها مکاندر دوم )محل کار(،  یها اول )خانه( و مکان یها مکان مقابل در. بپردازند گریکدیو به تعامل با  گرد هم آیند

با افراد از معاشرت  یسادگ بهو  گذارند    می معمولشان را کنار یها ینگرانافراد  ای فراهم شده است که    گونه    شرایط به سوم

.است شده داده شرح 1ها در جدول  مکان نیا یاصل یها یژگیوبرند.     میلذت  رامونشانیپ

سوم های مکان عمومی های ویژگی. 1 جدول
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ناآشنا افراد با ارتباط برقراری برای مصون و امن ای زمینه ایجاد یخنث بستردارای 
 اعضاهمۀ  برابرساختن منظور    به بستری ایجاد کنندهسطح    هم

(متمرکز) یارتباط کنش یبرا مناسب یا صحنه جادیا عنوان فعالیت اصلی    وگو به دارای گفت
دسترسی موقعیت هم و زمانی لحاظ    به هم ،دسترسی سهولت بودن    دردسترس

اجتماعی ثابت های گروه ایجاد جهتدر مناسب ای زمینه ثابت های مشتریدارای 
 فقیر و غنی اختالف رفتن    ازبین: ساده کالبدی ساختار داشتن ساده ظاهردارای 

دوستانه و غیرجدی های بحث عین در نظر تبادل و وگو    گفت برای ای زمینه وجود دارای جو صمیمی
 اجتماعی حمایت گیری شکل برای مناسب بسترهای وجود خانه از دور ایخانه

گاننگارند: منبع

 3یعموم یاجتماع یزندگ یارتقا یسوم در راستا یها مکان یها لیپتانس

 یاجتماع یدهد. مفهوم زندگ یمرخ  یکه در قلمرو عموم ردیگ یبرمدر را یاجتماع یاه    تعامل ،یعموم یاجتماع یزندگ

داللت  یاز روابط اجتماع یا مجموعهبر  شتریدر شهر است، اما ب یعموم یها مکان ای فضاهااز  تر عیوس اریبس ،یعموم

کردن،     مالقات. است اجتماع در روزمرهمجموعۀ روابط  قتیدرحق ،یعموم یاجتماع ی. زندگ(2006 ،یمونتگومر) دارد

، بخشی از و مسائل روز یمحل عیوقا درموردبحث  و ان،یشدن حال افراد خانواده و آشناایکردن، جو    یپرس احوالسالم و 

هر روز در  یعموم یاجتماع یزندگ اگرچه .(30: 2006 ،یمونتگومر) روند    شمار می    رفتارها در زندگی اجتماعی عمومی به

 نی. در اکردسوم مشاهده  یها در مکان توان یآن را م یقیحق بروزاست،  انیما در جر یشهرها یهمگان یها عرصه

بستر  ،یعموم یها مکان ریسا این قابلیت را دارد که در مقایسه با سوم مکان چگونه که شود یمطرح مپرسش  نیا میان،

پاسخ به برای  .کند جادیا یعموم یاجتماع یزندگ یارتقا ،جهیدرنتمتقابل و  یکنش اجتماع یریگ شکلبرای  یتر مناسب

 ،یعموم یاجتماع یزندگ ،جهیدرنتو  یارتباطات اجتماع یارتقا یراستا در سوم مکان یها لیپتانس پرسش باید نیا

که  - هرروزه یو زندگ یکنش متقابل اجتماع ۀحوز یاه    هینظر قیطر از توان یم را ها لیپتانس نیند. اشو لیو تحل یواکاو

بررسی  ها هینظر نیاز ا بعضی ،در ادامه .کرد یبررس - اند دهکرمطرح  دنزیگافمن و گ مانند یا شناسان برجسته جامعه

 .شود یم حیا تشره    هینظر نیا قیاز طر ،یعموم یاجتماع اتیسوم بر ح یها مکان یاثرگذار ۀنحو شوند و    می

1. Oldenburg
2. Neutral ground
3. Public social life
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1یمدن یتوجه یب

چهره و سبک  تسرع    به و کنند    می ردوبدل یگذرند. هردو نگاه مختصر یم گریکدیشهر از کنار  کی رو ادهیپدو نفر در 

 ییسو    به کیگذرند، هر یم گریکدیشوند و درست از کنار  یم تر کینزد که یهنگامکنند.  یمرا برانداز  یگرید دنیپوش    لباس

 یتوجه یبرفتار را  نیا (1971-1967) گافمن نگیارو .(1971)گافمن،  نکند یتالق یگرینگرد تا نگاهش با نگاه د یم

دارند و  میب ،باشند داشته گریکدی با یبرخورد نکهیافراد از ااست که  قتیحق نیابیانگر  یمدن یتوجه یبنامد.  یم یمدن

سوم  یها مکان در موضوع نیا ، امانشود شکسته خودشان میحر تا کنند تیرعا را گرانید میکه حر اند    راقبم شدت به

 گرانیبا د برخورددر  توان    یم ها    مکان نیاکند. در  یمن قاعده نیا تیرا ملزم به رعاافراد  ،ها مکان نیمتفاوت است. ا

 ارتباط کامالً غریبه افرادبا ، وجود دارد ابانیکه در گوشه و کنار خ یهای    میاز حر یبدون نگران ای داشت یکمتر اطیاحت

سوم،  یها در مکان چراکه ؛ستین ینگران یبرا ییجا و دارد وجود اعتماد و تیامن نجای. اکردبرقرار پایدار  یا حتی عادی

خود را از  یمعنا یمدن یتوجه یب؛ بنابراین، آورند یمو جلب اعتماد افراد را فراهم  ها یرفع بدگمان ۀنیزم ها مکان نیخود ا

 چهره خواهد بود.    به    چهره صرفاً یبرخوردهااز  فراتر بسیار برخوردهاشود و  یم جادیا یارتباط اجتماع ،دهد یمدست 

 2(گافمن یواکنش یادهایفر) شده کنترل یاریهوش

 یواکنش یادهایفر ،گافمن به تعبیر ایو مبهم،  دهیجو یادهایفربلکه شامل  آیند،    حساب نمی    گفتار به ان،یانواع ب بعضی

، یواکنش یادهایفر نیست. ااناگوار  یا حادثهبه  یرارادیغواکنش  کیتنها  «اوخ!» آوردن    زبان    ، بهلامث ؛ برایدنشو یم

 را یدادیاست که رو یارتباط با کسان یبرقرار یخواست ما برا ۀنشان و است که حضور دارند گرانیمتوجه د معمول طور    به

 نیاز ا یاریبس ۀصحن همواره ،در شهر یعموم یفضاها(. 126: 1989 دنز،ی)گ کنند یممشترک با ما تجربه  طور    به

 جو که است نید و آن انشهر دار یعموم یها مکان ریا سابعمده  یتفاوت ،سوم یها مکان ، امااست یواکنش یادهایفر

، وگو    گفت ،یواکنش یادهایفر نیبر ا دیتأکتوانند با بکند که حاضران  یمرا فراهم  یبستر ها    آن یررسمیغدوستانه و روابط 

 انیدر حال بحث و ب یجمهور    استیر نامزدکه دو  دیرا تصور کن یطیشرا ،لامث ؛ برایکنند آغازرا  یا رابطه یحت ایبحث 

مانند  یاصوات یشود. حاضران با ادا یمدر کافه پخش  یونیزیاز تلو میمستقطور     بهگو و    گفت نیخود هستند و ا یکردهایرو

بحث و  ۀنیزم خود نیا و هستند مخالف ایو اعالم کنند موافق  ارتباط برقرار کنند انگریکنند با د یمتالش  ...اوممم و ،آه

شود.  یمپخش  ونیزیفوتبال از تلو ۀمسابق ،سوم مکان کیدر  است؛ برای مثال، مخالفت ایعلت موافقت  بارۀگو درو    گفت

رجز  یکدیگر یبرا دیشا کشند؛ حتی    میفریاد  یناخشنود از سر یا عدهو  از سر شادی یا عده ،شود یمزده  یگل یوقت

 کنند. یبند شرط یابخوانند 

3متمرکز مهینکنش متقابل متمرکز و 

 دهند. یمنشان آگاهی متقابل  گریکدیاز حضور  ،ینیمع طیکه افراد در مح دهد    رخ می یزمان، نامتمرکزکنش متقابل 

کنش متقابل  که یدرحال ؛دهد یمرخ  یزیچ نیچن ند،یآ یماز مردم گرد هم  یادیکه تعداد ز یطیدر هر شرا ،معمول طور    به

)گافمن،  کنند یمتوجه  ،دهد یمانجام  ای دیگو یم کیهر آنچهبه  میمستق طور    به افراددهد که  یمرخ  یهنگام ،متمرکز

به متمرکز  رمتمرکزیغ یها کنش لیاحتمال تبد ها    آن در که است نیسوم در ا یها مکان تیاهم ،انیم نیا در .(1981

 نجایاکه در  یارتباط است. افراد جادیو ا وگو    گفت ،هدف نجایادر  چراکه ؛است گرید یعموم یفضاهااز  شتریب اریبس

1. Civil inattention
2. Controlled consciousness (Response cries)
3. Focused and unfocused interaction
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 یشروع ۀنقط عنوان به رمتمرکزیغمتقابل  یها از انواع کنشبنابراین،  ؛گو هستندو    گفت کیدنبال شروع     به ،حضور دارند

 .برسند متمرکز متقابل کنش کی به آن قیاز طر تاکنند  یماستفاده 

 

 1صحنه پشتصحنه و  یرو یاجتماع یزندگ

 ،صحنه یکرد. مناطق رو میتقس صحنه پشتو  یتوان به مناطق رو یمرا  یاجتماع یبخش اعظم زندگ ،گافمن ۀگفتبه 

 و مناطقکنند  یم یاسلوب را باز یدارا ای یرسم یها افراد نقش ،هستند که در آن ییبرخوردها ای یاجتماع یها تیموقع

کنش متقابل در  یکنند و خود را برا یم ایمه شینما یبرارا و اسباب الزم  لیکه وسا فضاهایی هستند صحنه پشت

 یزندگ افتنی انیجر یبرا یبستر عنوان بهسوم  یها مکان(. 1969)گافمن،  سازند یمتر آماده  یمرس یها طیمح

خود  یکار طیکنند. افراد از شرا یم فایافراد ا یاجتماع یزندگ یرا برا صحنه پشتهستند که نقش  ییها ، مکانیررسمیغ

 دیگرانبا  ،آن یفرودهاو فراز و  اند گذاشتهکه پشت سر  یروز ۀدربارکنند،  یم تیشان شکایکنند، از زندگ یم هیگال

آماده  گرید یو رسم یروز کار یبرا سازند و    میروز رها  یها و استرس فشارهاخود را از  ،صورت نیبد .کنند یمدرددل 

 شوند. یم

 

 2یشخص یو فضا برخوردها

 صیتشخ یخصوص یفضا و قلمرو چهار است، داده انجام یرکالمیغ ارتباط درمورد یعیوس مطالعات که هال یت ادوارد

 یبدن تماس که یروابط در تنها. دارد اختصاص یمعدود یاجتماع یها تماس به متر، مین حدود تا کینزد ۀفاصل. دهد یم

 یشخص ۀفاصل. کنند یم عمل یخصوص یفضا ۀمنطق نیا در ،عشاق ای کودکان، وارتباط والدین  مانند است مجاز متناوب

 مورد، نیا در. است کینزد نسبتاً انیآشنا و دوستان با برخورد یبرا یعیطب ۀفاصل( متر    یسانت120 حدود تا 50 حدود از)

 حدود از ،یاجتماع ۀفاصل. است محدود معمولطور     به یکینزد نیا اما شود، یم شمرده مجاز یا اندازه تا تماس یکینزد

 ان تئاتر رعایتتماشاگر بین بازیگران و متر    یسانت 360 از فراتر ۀفاصل .است یعموم یا محدوده متر،    یسانت 360 تا 120

؛ دهند یم یادیز تیخود اهم یشخص یفضاهاشهر، افراد به حفظ  یعموم یفضاهادر  (.2: 2007 سندلندز،) شود یم

که  یگریمان با فرد د فاصله که میکن یمدقت  م،ینیپارک بنش کیدر  یمکتین یرو میخواه یم که یهنگام ،لامث برای

 مکتین یها هردو نفر خود را به گوشه ،معمولطور     به یموارد نی، حفظ شود. در چناست نشسته مکتیآن ن یرو

نشود،  تیبودن فضا رعا    کوچک ای ازدحام لیدل    فاصله به نیکنند. اگر ا دایپ نانیاطم شان فاصلهرسانند تا از حداکثربودن  یم

 دنز،ی)گ رندیخود را باز پس گ یرد که فضاتالش خواهند ک بنابراین، و اند    واقع شده که مورد تهاجمکنند     میافراد احساس 

شده و  فیدوستانه تعر صورت بهکه  یخاص یفضا لیدل    سوم، به یها در مکان که است یحالدر  نیا(. 134: 1989

دهند.  یمنشان  شان یشخص یفضا شتنگذا اشتراکبه  یبرا یشتریب لیکند، افراد تما یمخانه را القا  حضور دراحساس 

 ها آنهستند، به  بهیغر کامالًکه  یبا کسان یحت گران،یارتباط با د یکه در هنگام مکالمه و برقرار امعن    نیدب

 یها که فاصله ستین امعن    بدان نیا البته مورد بحث ندارند. ۀفاصلشدن     شکسته از یچندان هراس گریشوند و د یمتر کینزد

در  ها فاصله نیکه ا معناست    نیددهند؛ بلکه ب یمسوم معنا و کاربرد خود را از دست  یها در مکان ،یو شخص یخصوص

 شوند.    می فیبازتعر ینوع بهو  ریپذ    سوم انعطاف یها مکان

 

 
                                                                                                                                                                          
1. Social life on the stage and backstage 
2. Personal spaces and interactions 
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پژوهش روش

در شهر زنجان و  ها آن یریگ شکل یا گونه بهسوم و  یها مکانو تحوالت  رییتغ ،یفیک یها وهیشبا تدا بدر این پژوهش، ا

 هبو  مکان سوم یبا استخراج کدها اغلب و شود    می انیب رانیا یشهرها مانند یفراتر لیتحل یدر واحدها گاهی دیشا

 یها نقش زمینۀ در ید. سپس با استفاده از کدگذارشون یم یمعرف ها    این مکان یفیتوص یکردیمحتوا، با رو لیتحل ۀویش

توضیح  سوم یها مکان در ها نقش نیا ،یلیتحل یها سیو با استفاده از ماتر یعموم یاجتماع یزندگ یمکان سوم در ارتقا

اسناد و منابع  یبررس ،یا و کتابخانه یمطالعات اسناد قیاز طر ،حاضر پژوهش در ازیمورد ن یها . دادهشوند    داده می

 و یدانیمطالعات م (،و استفاده از پرسشنامه قیآزاد عم ۀمصاحب کیبا استفاده از تکن) 1مصاحبه با افراد مطلع ،یخیتار

 اند. شده یآور ( جمعیبردار عکس کیتکن از استفاده)با  یبصر یها داده یگردآور

ها افتهی و بحث

؛ بود کمرنگ اریبس یاز عهد صفو شیتا پ ،یرانیا یشهرها گریدر شهر زنجان، مانند د یعموم ۀحوزتوجه داشت که  دیبا

دچار  شهرهاساختار  ،هیصفو ۀوجود داشته است. با شروع دور یمکان عموم ترکم ،هیصفو پیش از ۀدوردر  که یطور به

را طلب  یدتریجد یتوضع ،یشهر تیو خصوص یکه از لحاظ کالبد افتی یشهر مهین یاتیشد و ح یا عمده راتییتغ

 (.39 :1379 ،ونیهما لیتکم)کرد  یم

را در دل خود  یمشخص یاجتماع ۀطبق ایخاص  یا فهیطاافراد  ،یشهر یها از محله هریک ،یصفو ۀدوراز  شیپ

شده تجربه     محافظت ییخود را در محله و در فضا یاجتماع یزندگ ،ها محله نیاز ا هریکن اساکنداد و  یم یجا

 یدیجد یفضاهاکرد و  رییتغ طیشرا ،یو مراکز تجار شهرها ۀتوسعو  یوجود دولت قو دلیل    به ،یکردند. در عهد صفو یم

 یدر زندگ یاجتماع نیدنیز خانواده و  ،دوره نیو دولت شکل گرفت. در ا لیا فه،یفرد در کنار خانواده، طا اتیح یبرا

و  پیدا کردند، کاروانسرا، حمام و زورخانه توسعه خانه قهوه ه،یمسجد، تک مانند ییفضاهاواقع شدند.  مؤثرافراد  یاجتماع

 (.64 :1384 ،یفتند )آزاد ارمکای یو اجتماع یفرهنگ ،یاسیس دیجد یکارکردهاگذشته،  یکارکردهاافزون بر 

انسان  یکه مدع - مدرن ۀشیاند یریگ شکلو  یاجتماع اتیح ۀتوسعبود که با  هیقاجار ۀدوردر  ،یدر مراحل بعد

 یبرا ،و... شکل گرفتند. افراد مختلف ها خانه قهوه، ها انجمن لیاجتماعات مدرن از قب - بود یا لهیقب اتیآزادشده از ح

 ،ی)آزاد ارمک دادند گسترش شتریرا هرچه ب یعموم ۀحوز و شدند جمع گریکدی دور دیشدن و کسب اطالعات جد    یاجتماع

1384: 65.) 

شد.  شیاز پ تر پررنگسوم  یها و نقش مکان افتندی یشتریقدرت ب یانقالب مشروطه، اجتماعات مردم ۀدوردر 

 یعضافکار روشنفکرانه، تالش ب ۀاشاع یبرا ها آنکرده و تالش لیتحص افراد تعداد شیافزا ،اتفاق نیا لیتوان گفت دل یم

مداخله در امور  یبرا یخارج یها از دولت یتالش برخ ،تینهادرو  یاسیمقابله با نظام س یبرا یفرهنگ یها تیاز شخص

مقطع  نیبود. از ا ها دولت نیضد ا ایبه نفع  یبه افکار عموم یده شکل یبرا یاجتماع یها کشور و عزم گروه یداخل

 شد. نیادیدچار تحوالت بن رانیا یمدن ۀرشد کرد و جامع شیازپ شیب یعموم ۀحوز ،به بعد یخیتار

 ،سوم یها مکان نیکارکرد آغاز ،یرانیا ۀجامع یبخش مدن نافتین توسعه لیدل    توان گفت به یم یطورکل بهبنابراین، 

 یو فضا یعموم ۀحوز ۀتوسعبود.  یاجتماع تیتالش درجهت استقرار مدن ،تیدرنهاو  یحوزه عموم ۀتوسعو  سیتأس

 همچنین آگاه انتخاب شدند. افراد میدان، سبزه اطراف های محله یدانسف ریش و مسن افراد بازار، سفیدان ریش نیز و باسابقه کسبۀ میان از مطلع، افراد .1
 برای حصول) دار الیه تصادفی گیری نمونه روش به موجود، سوم های مکان مراجعان و کاربران نیز و اند کرده تحقیق زنجان شهرۀ گذشتدرمورد  که کسانی

 نوع تا شد مطرح ها آن از داشتند توصیفی هایی پاسخ که کلی سؤال پانزده شدند. درمجموع، انتخاب( ها نمونه در ذکرشده های گروه تمامی حضور از اطمینان
 .شود تبیین شان محیطی های ویژگی و ها مکان
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 تیوضعاز  یآگاه ،یاجتماع یها گروه و مردم انتظارات شیآن افزا یروز، و در پ طیبا شراافراد  ییموجب آشنا ،یمدن

مدافعان و  ،ها مکان نیچراکه در ا شد؛سوم  یها مکان مانند ییفضاها ،خاص طور بهنقد و  انیبا جر ییآشنا ،یاجتماع

در  که آوردند یمرا فراهم  افرادی ییآشنا ۀنیزم ند وپرداخت    می ها    آن ی، به نقد و بررسشده مطرحمخالفان مطالب و مباحث 

مردم به  شتریب شیگرا ،ندیفرا نیا ۀجینتمسائل را نداشتند.  این توجه به ی بهازین یهرگز فرصت و حت ،یعیطب طیشرا

 صد سال گذشته همواره وجود داشته است. یچرخه ط نیبود. ا یعموم ۀحوز شتریب ۀتوسع ،جهیدرنتسوم و  یها مکان

 قاجارسوم عهد  یها مکان

 ۀجامع یصنعتاشیپ ۀدورکه  - قاجار ۀدوردر نخست آنکه قرار داد.  مدنظرحکومت عهد قاجار  درمورد دیچند نکته را با

 یمحل یبه مسائل داخل یکار اغلبشد که  یماداره  فیضع نسبتاًحکومت  کیکشور با  - شود یممحسوب  یرانیا

 یریگ شکل سبب مسئله نیگرفتند. ا یم میتصم یمسائل داخل ۀدربار یدباخود  ،یمردم و مسئوالن محلبنابراین،  ؛نداشت

 ها استیو اتخاذ س ها یریگمیتوان گفت محل تصم یمکه ن ییها شد. مکان یو شهر یمحل اسیدر مق یعموم یها مکان

مساجد، ند. شد یمنقد  ها مکان نیخودمختار، در ا یتوسط حکومت محل اتخاذشده یها میتصم کم    دست اما ،بودند

 .از این جمله بودند مختلف بازار یها راستهو  ها خانه قهوه، ها زورخانه

 هرچهابتدا خانواده، سپس محله و سرانجام شهر بود.  ،یرانیا ینیشهرنش یوابستگ نیتر یمیاساس قد ،گرید یاز سو

متجانس  هایی    از گروه ها،    ساکنان محله زی. در شهر زنجان نشد یمنواقع مورد عالقه و توجه  چندان بود، حدود نیا یماورا

 میصفر، آقارح یمشهد ه،ینیحس ۀمحلمانند  ،گرفت    میشکل  یلیو فام یشغل تیشدند )هر محله با توجه به هو یم لیتشک

 دایپ معنا شتریب یمحل اسیمق درسوم  یها مکان شد موجب امر نیفرد بود. ا ایگروه  کی ۀعهدرب ها آن یو...( که رهبر

وگو     گفتخود  یها یا محله همو با جمع شوند محل سکونتشان  یعموم یها دادند در مکان یم حیترج افراد چراکه ؛کنند

 (.101 :1384 ،یارمکآزاد ) داشتند یرونق کمتر ها سوم خارج از محله یها مکان؛ بنابراین، کنند

 تیفعال یها عرصه نیتر مهم(، امامزاده و)مسجد  ینید-یفرهنگ ۀ)بازار( و حوز یاقتصاد ۀحوزدو  نکهیا گرید ۀنکت

 نی، در اکارکرد داشتندشهر  اسیکه در مق یسوم یها مکان نیشتریب که یطور به ؛بودند یعموم ۀحوزو عمل در  یاجتماع

 شکل گرفتند. ها عرصه

 ه،ینیحس ،هیمسجد جامع، امامزاده، تکانواع  شامل سوم شهر زنجان در عهد قاجار یها مکان نیتر توان گفت مهم یم

 ،ی، کبابیپز میحل، یپز یزید ،یمختلف بازار، جگرک یها ، راستهکاروانسرا، خانه قهوه، زورخانه، دانیم سبزه یفضا

 یبرا ها محل نیاز ا هریکبودند. مردم در  خانه قرائتو  یفروش کتابقمارخانه،  ،یعموم حمام ،کاباره ،یفروش یم

 را دوره نیسوم ا یها توان مکان یم یطورکل بهکردند.  یمو... اجتماع  گرانیبا د یکسب خبر، همراه ،یاجتماع یوستگیپ

که شهر زنجان همواره آنجاکه نداشتند. از  ها آنداشتند و  ینید تیکه ماه یسوم یها مکان :کرد میتقس دسته دو به

 ،ینید تیسوم با ماه یها مکان، داشتند یا ژهیوتوجه  ینیبه مسائل د شهیهم یبود و شهروندان زنجان یمذهب یشهر

 .بودند برخوردار یباالتر ارزش از همواره

(، ی، مسجد جامع )جنوب شرقدانیم سبزه ی، خود فضادانیم سبزه ۀسوم محدود یها مکان نیتر مهم ،دوره نیدر ا

باز  ییفضافقط حکومت قاجار،  لیدر اوا دانیم سبزه ی( بود. فضای)جنوب شرق یفروش یم( و ی)ضلع شمال یحمام عموم

شد.  یم اجرا در آنجا ییو محاکمات قضا یحکومت هایدستورآن،  یدر ضلع شمال یوجود ساختمان شهربان خاطر بهبود که 

لحاظ     مبدل شد که هم به یسبز یقاجار به فضا ۀدر اواخر دور نکهیاکرد تا  رییتغ اندک اندکفضا )و نه فرم آن(  نیظاهر ا

کردند،  یمرا به مردم ارائه  هیاغذو  ها یکه انواع خوراک یاریبس فروشان دستوجود  لیدل    بهگونه و هم     پارک ییداشتن فضا

 انشانیدر م یروابط اجتماع یریگ شکلو  یکدیگردر کنار  ها آنشدن     جمع موجب و داشت مردم یبرا یادیز تیجذاب
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 و طینقد شرا دربارۀ ها و بحث گوهاو    گفت، ها یریدرگ از یاریبس ۀصحن زیمکان در زمان انقالب مشروطه ن نیشد. ا یم

 .است بوده کشور تیوضع لیتحل

شهر بود که با  پرمخاطب یشدن عموم    جمع یها مکان از یکی مسجد اطیح. داشت یفراوان تیاهم زیمسجد جامع ن

 یاز اذان ظهر و عصر تا ساعت شیپ یکرده بود. از ساعت دایشهروندان پ انیم در یادیز تیمحبوب ،ینید ییفضا شتندا

 نیا زین شهر بزرگان و ینیکردند. حضور رهبران د یمگو و    گفتمسائل روز دربارۀ پس از آن، مردم به مسجد مراجعه و 

و ساعات  ندکرد    میمسجد مراجعه  اطیبه ح وستهیپ صورت بهافراد  زیروز ن گری. در ساعات دکرد یتر م پررونقرا  ها جمع

 گذراندند. یم آنجافراغت خود را در 
 

 
  (یمذهب تیسوم با ماه یها از مکان یکیزورخانه ) کیاز  یینما .1 ریتصو

 یفرهنگ راثیم سازمان ویمنبع: آرش
 

 
 ، عهد قجردانیم سوم سبزه یها مکان .1 ۀنقش

 گانمنبع: نگارند
 

 یزمان و در کنار عملکرد اصل مرور بهخود را  یبا کارکرد مشخص بود که عملکرد اجتماع یمکان ،یحمام عموم

البته شده بود.  لیتبد ها آنو تبادل افکار  ها خانم یوگو گفت یبرا یزنانه بود، به محل یطیحمام که مح نیدست آورد. ا    به

. در به مردان اختصاص داشتندهم  ها خانهیم و شد یمدر آن مشاهده  یتیجنس کیکه تفک ستین یتنها مکان ،مکان نیا

 بود. یقو یاجتماع یزندگ انیمراجعان وجود داشت و جر انیمکالمه م یریگ شکلبستر  زین ها خانهیم

 یو حت یتجار یواحدها ۀشبانه وجود نداشت. هم یزندگ ،دانیم سبزه ۀمحدوداست که در ن آ تیحائز اهم ۀنکت

 کرد. یم وآمد رفت ابانیشب در خ یانیدر ساعات پا یکس ترو کم ندشد یمشب بسته  یجد در طامس
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 شده ارائه طرحدر  دانیم سبزه ۀمحدودسوم داخل  یها )مکان است دوران نیسوم شهر در ا یها گر مکانانیب 2جدول 

 گریسوم د یها با مکان ،یمذهب تیماه یسوم دارا یها مکان یاساس یها یژگیو ،جدول نی. در ااند( مشخص شده

 د.دار را سوم مکان کی نیادیبن یها یژگیو نیشتریب اول گروه شود، یطورکه مشاهده م شده است. همان سهیمقا
 

 سوم زنجان، عهد قاجار یها مکان یها یژگیومقایسۀ تطبیقی  .2جدول 
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 *  * * * * * مسجد جامع
 *  * * * * * امامزاده

 *  * * * * * هیتک
 *  * * * * * هینیحس

 * * * * * * * زورخانه
 * * * * * * *  خانه قهوه
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 * * * * * * * دانیم سبزه یفضا
 *  *  * * * کاروانسرا

 * * *  * * * مختلف بازار یها راسته
 * * *  * * * یطباخ یها مغازه

 * * *  *  * یفروش یم
 * * *  *  *  قمارخانه

 * * *  * * * یحمام عموم
 * * * * * * * انبار آب
  * *  *  * یخصوص یها باغ

 نگارندگان: منبع
 

 یپهلو ةدور

 دیتالش دولت جد و سو کی از مشروطه انقالب حوادث از پس مردم یسرخوردگ و یحکومت و یاسیاستبداد سبازگشت 

سوم،  یها مکان در یاسیمسائل س دربارۀ ها شد بحث سبب گرید یاز نقد دولت از سو یریخفقان و جلوگ جادیا یبرا

و  کرده لیتحصقشر ) دیجد یزمان بود که گروه اجتماع نیدر ا چراکه ؛دهد یو ادب یعلم یها خود را به بحث یجا

بود  یو فرهنگ یاجتماع ،ینیمسائل د ها مربوط به    بحث شتریسوم ب یها در مکان ،دوره نیشکل گرفت. در ا (رفته فرنگ

 .شد    انجام میبحثی  استیسو کمتر دربارۀ 

 یشتریب تیاهم گرا غرب یروشنفکر ،یو اسالم یمل یروشنفکر یمنوال بود. با انزوا نیهم هب یتوضع زیدر زنجان ن

در  را یدولت مرکز یها استینقد س ۀنیزم ،یاسیمهم س ۀواقعسه  ،انیم نیدر ا (.141 :1384 ،یارمکآزاد ) افتی

تالش حزب  .2 اول، یدستور کشف حجاب در زمان پهلو .1: آورد فراهم ینید یها مکان ویژه بهسوم زنجان،  یها مکان

 با ییها مکان های سوم را شامل    مکانتوان  یم؛ بنابراین، مرداد 28 یکودتا .3گرفتن قدرت در زنجان و     دست    به یتوده برا

 .نیز دانست هایی بدون ماهیت دینی    مکانو  ینید تیماه
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ی، عهد پهلودانیم سوم سبزه یها مکان .2 ۀنقش

گانمنبع: نگارند

مورد  ها هیو تک ها    ، امامزادهها    هینیحس مساجد، مانند ینیسوم د یها اول در مکان یدستور کشف حجاب در زمان پهلو

در هنگام اذان )سه بار در روز(، در  افراد زیادی، مسجد جامع بود. هر روز دانیم سبزهدر  ها مکان نیا نیتر . مهمبودبحث 

مجاز نبود،  یدولت مرکز یاه    میتصم ۀدربار بحث اگرچه پرداختند. یم نظر تبادلو به آمدند     گرد هم میمسجد جامع 

 نیدر ا نیرواج داشت. همچن یعموم کامالً صورت بهکوچک و نه  یها در مسجد، قبل و بعد از نماز، در جمع وگو گفت

 نیا ۀیشد. هدف اول یمکه به نام کالس اکابر شناخته شکل گرفت شدن     جمع برای در دل مسجد یگریمحل د ،دوران

و  وگو گفت یبرا یاریبس افراد بودند که یسوم یها مکانها     این ،درواقع اما ،آموختن خواندن و نوشتن بود ها جمعتنوع 

 طیشرا جادی، اها ییآ    گردهم نیا اهداف از یکی گفت بتوان دیکردند. شا یممسائل مختلف بدان مراجعه  دربارۀبحث 

و مسائل  یدولت یاه    میتصم مخالف ایموافق  یدادن به افکار عموم    شکل جهیدرنتو  نظر تبادلبحث و  یمناسب برا

 بود. یکشور

تنها  عنوان بهکه  دانیم سبزه. ندافتی یشتریدوم رونق ب ی، در دوران پهلودانیم سبزهخود  مانند یسوم یها مکان

 افراد یرایعهد قجر، همچنان روزانه پذمانند شد،  یمبازار شناخته  جز بهشهر  یتجار ۀسبز و البته تنها محدود یفضا

به  و کردند یممکان مراجعه  نیبه ا یمختلف اجتماع یها از گروه یعیوس فیدر قالب ط ،یزنجان شهروندان. بود یاریبس

 یشهر که در ضلع شرق یفروش چیساندو ۀمغاز تنها از چیساندو دی، خرفروشان دستاز  وهیم آبو  یبستن دیخر ۀبهان

ایجاد  یو ارتباط اجتماع وگو گفتبا یکدیگر آزاد،  یتنهانشستن کنار حوض آب و استفاده از فضا ایقرار داشت  دانیم سبزه

که  یروباز ینمایدر س یلمیف یتماشا خاطر    به یو گاه ها    یا تودهاعدام مخالفان  یتماشا لیدل    به یگاهافراد کردند.  یم

 .کردند یمارتباط برقرار  ها بهیغر یو حت انیآشنا ،شدند و با دوستان یممکان جمع  نیشد، در ا یم ریدا دانیم سبزهوسط 

 ،دانیم سبزه ۀمحدودخانه بود. در     کش رهیشو  خانهی، مقمارخانه، خانه قهوه ،دانیم سبزهسوم مهم  یها مکان گرینوع د

 در یگرید و بود جامعه نییشدن طبقات پا    محل جمع که دانیم سبزه یدر ضلع شمال یکی :مهم وجود داشت ۀخان قهوهدو 

 ،و اشراف ها یدولت ،ی. البته مسئوالن شهریافته بوداختصاص  ها یدولت و انیبازار ییآ    گردهم به شتریب آن که یغرب جنوب

 یشرق جنوب در زین یبزرگ ۀخانیمکردند.  یممراجعه ن ه آب ،وجود داشت خانه قهوه نیکه در ا یا قمارخانه خاطر    به شتریب

ورود به  ۀبود که عوام اجاز یسالن بزرگ خانهیم نیو اشراف شهر بود. ا انیاع وآمد رفتوجود داشت که محل  دانیم سبزه

 مصرف الکل و کمتر برایبود  وگو گفت یبرا یا بهانه شتریب ،ها خانهیم نیثروتمندان شهر به ا ۀآن را نداشتند. مراجع

 ،ها خانه    کش رهیشاجتماع بود. مراجعان  نییطبقات پا وآمد رفت یبرا یخانه محل    کش رهیش ،. در مقابلگرفت    صورت می

 از فارغ که است نیمهم ا ۀکردند. نکت یم یمکان سپر نیرا در ا روزساعت از  نیبودند که چند بضاعتی    کم افراداغلب 
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 ،ها مکان نیسوم، همواره حضور در ا یها مکان نیاز ا یدر برخ یاجتماع یها گروه دیشد کیو تفک یطبقات اختالف

 یجهت در یعموم افکار تیهدا ی، سلطنت و... براتوده انند حزبم ییها انیموافقان و مخالفان جر یبرا یفرصت مناسب

 یهامکان) کرد یمتقس سنتی و مدرن ۀدست دو را به دوره ینا در شهر سوم یهامکان توان یم ،یطورکل به .بود خاص

 (.اند    شده داده یشنما شده ارائه طرح در ،یدانمسبزه ۀمحدود خود سوم

یسوم زنجان، عهد پهلو یها مکان یها یژگیومقایسۀ تطبیقی  .3جدول 
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** * * * *مسجد جامع
** * * * *امامزاده

** * * * * هیتک
** * * * *هینیحس
* * * * * * *دانیم سبزه یفضا

* * * * * * *زورخانه
* * * * * * * خانه قهوه

*****کاروانسرا
******مختلف بازار یها راسته
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******خانه قرائتکتابخانه و  یخارج یفضا
******اکابر یها کالس یخارج یفضا

*****یفروش یم
***** قمارخانه

******یحمام عموم
* * * * * * *انبار آب

* * * * * * * کافه
* * * * * * *یفروش    وهیآبمو  یبستن یها مغازه

* * * * * * *نمایس یالب
* * * * * * *دیمراکز خر

* * * * * * * رستورانو  یغذاخور
نگارندگان: منبع

 یاسالم یجمهور ةدور

 یها مکان ،لیدل نیهم به. بود عراق با جنگ سال هشت گذراند، سر از یاسالم انقالب از پس رانیا که یبحران نیتر مهم

را در  یاز روابط اجتماع یرزمندگان، نوع خاص یعنی یگروه خاص اجتماع کیاز  ییبا اعضا ج،یبس یها گاهیپا مانند یسوم

 یاجتماع یدر زندگ یپررنگزمان، همواره نقش  نیقاجار تا ا ۀکه از دور ینیسوم د یها مکان. کردند فیدرون خود تعر

 گریکدیتعامل آنان با  یبرا یمناسب یفضا ند ومختلف بود یاجتماع یها گروه یرایپذ نیز زمان نیداشتند، در ا مردم

 کردند. یم جادیا
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 یاسالم یجمهور ة، دوردانیم سوم سبزه یها مکان .3 ۀنقش

گانمنبع: نگارند

یاسالم یجمهور ةسوم زنجان، دور یها مکان یها یژگیو یقیتطب ۀسیمقا. 4جدول 
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** * * * *مسجد جامع
** * * * *امامزاده

** * * * *ها هیتک
** * * * *هینیحس
* * * * * * *دانیم سبزه یفضا

* * * * * * *زورخانه
* * * * * * *خانه قهوه

*****کاروانسرا
******مختلف بازار یها راسته

** * * * *رستوران
* * * * * * *یفروش وهیو آبم یبستن یها مغازه

* * * * * * *نمایس یالب
* * * * * * *دیمراکز خر
* * * * * * * کتابخانه

ها
رد

لک
عم

 ی
دیجد

* * * * * * *جیبس یها گاهیپا
** * * * *یفور یغذا یها مغازه

** * * * *شاپ یکاف
** * * * *نت یکاف

** * * * *نت    میگ
* * * * * * *فرهنگسرا
** * * * *یحیتفر یورزش یها مجموعه

*****استخر
** * * * *ییبایو ز شیآرا یها سالن

** * * * *یتجار یها مجموعهو  پاساژها
** * * * *تناسب اندام یها سالن

نگارندگان: منبع
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 یها زنجان در سال ینمایس نی)اول نمایسمانند  ،شد افزودهبه ساختار شهر  زین یمختلف یکارکردها ،دوره نیدر ا

 یها مکان یها همگ نیا. مدرن دیمدرن و البته مراکز خر یها ها، رستوران شاپ    یدوم ساخته شد(، کاف یپهلو ۀدور یانیپا

و  انیها پاتوق دانشجو مکان نیا از یاریکردند. بس یرا به خود جذب م یاریبودند که مراجعان بس یجذاب اریبس یعموم

که  یرندگ یقرار م ییهامکان ۀدر دست یا ،دوران ینسوم شهر در ا یهاتوان گفت مکان یم یطورکل بهبودند.  انیدانشگاه

سوم خود  یهامکان) شده نبودند    شناخته یناز ا یشکه تا پ هایی هستند    مکان ۀدر دست یاگذشته وجود داشتند  یهااز دهه

(.اند    داده شده یششده نما ارائه طرحدر  یدانمسبزه ۀمحدود

شده طی سه دوره مورد مطالعه های سوم موجود و حذف های مکان بررسی ویژگی. 5 جدول

شده حذف یفضاها سوم یها مکان

مکان سوم یها یژگیو
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*  * ****مسجد جامع
** * * * *امامزاده

** * * * * هیتک
** * * * *هینیحس

* * * * * * *زورخانه
* * * * * * *ها خانه قهوه

* * * * * * *دانیم سبزه یفضا
***** کاروانسرا

** *  * * *مختلف بازار یها راسته
** *  * * *یپهلو عهد ازیطباخ یها مغازه
*****یاسالم یجمهور عهد ازیفروش یم

*****یاسالم یجمهور عهد ازقمارخانه
** *  * * *یاسالم یجمهور عهد ازیحمام عموم

* * * * * * *یاسالم یجمهور عهد ازانبار آب
****یپهلو عهد ازیخصوص یها باغ
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کتابخانه و  یخارج یفضا
 خانه قرائت

* * *  * **

** *  * * *یاسالم یجمهور عهد ازاکابر یها کالس یخارج یفضا
* * * * * * *یاسالم یجمهور عهد از کافه

 وهیو آبم یبستن یها مغازه
یفروش

* * * * * * *

* * * * * * *نمایس یالب
* * * * * * *دیمراکز خر

* * * * * * *ها رستورانو  ها یغذاخور
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* * * * * * *جیبس یها گاهیپا
** * * * *فست فود یها مغازه

** * * * *شاپ یکاف
** * * * * نت یکاف
** * * * * نت    میگ

* * * * * * *فرهنگسرا
** * * * * یحیتفر یورزش یها مجموعه

* *  * * * استخر
** * * * * ییبایو ز شیآرا یها سالن
** * * * *یتجار یها مجموعهو  پاساژها

** * * * * تناسب اندام یها سالن
نگارندگان: منبع
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 یریگ جهینت

ثابت  یها مکان ،5 جدول در. اند    داشته یفراوان راتییسال گذشته تغ کصدیشده، در طول     یبررس ۀسوم محدود یها مکان

 .اند داده شده شیشده نما    یبررس ۀشده در طول سه دور و حذف

 نیا ریتأث نیترمهمکه  سازد یرا آشکار م قتیحق نیا یخوب به ر،یسال اخ کصدی یسوم ط یها مکان رییروند تغ یبررس

تر  گسترده یعموم ۀحوز م،یشو یم تر کیبه عهد معاصر نزد هرچهبوده است.  یو خرد جمع یعموم ۀها، بر حوز مکان

افزایش  یو افکار عموم یخرد جمع یریگ فضاها در جهت نیا ریتأث وتر  پررنگ یجمع یو نقش مردم در فضاها شود یم

است.  رفتهیمورد مطالعه صورت پذ ۀجامع یاست که در ساختار اجتماع یراتییتغ حاصل ،یروند صعود نی. ایابد    می

 مشاهده کرد. یروشنفکر ۀجامع راتیتأث نیشبانه و همچن یزندگ ،یتیجنس یدر فضاها توان یرا م راتییتغ نیا نیتر عمده

 شاهد بلکه ،مؤنثجنس  کیتفکفقط     نه ها آنهستند که در  یتیجنس ییفضاها اغلب ،یرانیا ۀجامع یسنت یفضاها

( ...مخدر، الکل و دموا بزه،مانند ) یقیعم یاجتماع یها بیآس فضاها، نیا از یبرخ در گرید یسو از. هستیم آن حذف

، شد یاز شهروندان م یته ،یکیدر ساعات تار عملدر  یعموم ۀعرصکه  قتیحق نیدر کنار ا ،موارد نیاست. ا تیؤر    قابل

 یاریبس چراکه ؛نداشته باشند یو خرد جمع یافکار عموم یریگ شکلدر  یاز جامعه، دخالت یکه بخش اعظم شد یم سبب

قشر  انی(، از مریپذ بیآس افراد و ان)جوان احتمالی یها بیآس لیدل    به گرید یاریها( و بس )خانم یتیجنس لیبه دال ها آناز 

 نیا از یبرخ آمد، وجود    بهحاکم  یاسیکه در ساختار س یراتییزمان و با تغ مرور به. شدند یاز فضا حذف م کننده استفاده

جامعه گشودند.  مؤنثقشر  یخود را به رو یها، درها خانه قرائتمانند  گرید یحذف شدند و برخ ها خانهیممانند  فضاها

آمد.  وجود    بهبحث و گفتمان  یبرا ییشکل گرفت و فضاها یروشنفکر ۀجامع ان،ینفوذ دانشگاه شیزمان و با افزا مرور به

 جادیخواهان ا کهشدند  ای    کرده لیتحص یاجتماع یها گروه یرایو فرهنگسراها، پذ نماهایس یها و الب کافهمانند  ییفضاها

 .افتیگسترش  شتریهر روز ب یعموم ۀحوز ،بیترت نیبه ا بودند. رییتغ

 ۀدور سه طی که یسوم یها مکان نکهیا اول. شود توجه یدبا یاساس ۀنکت دوبه  رات،ییتغ نیا یتمام انیم در

 ها و    زورخانه ،ها    هینیحس ،هاهیتک ،ها    امامزاده ،جد جامعامس) دارند یمذهب یتیماه ای اند، مانده یباق ثابت شده    یبررس

. (مختلف بازار یهاراسته و کاروانسراها ،دانیمسبزه یفضاشوند ) یبازار محسوب م یاصل یاز اجزا یکی ای (هاخانه قهوه

جامع است.  مسجد ،دهد یمخود ادامه  تیدر کالبد و عملکرد، همچنان به فعال رییحداقل تغ باکه  یمکان سوم نیتر مهم

 یاره مکانهمو ،گذشته سال صد در مسجد نیا. است کرده حفظ را خود کارکرد همواره یریگ شکل یاز ابتدا ،مسجد جامع

. است بوده گوناگون اهداف با مختلف یاجتماع یها گروه یرایمردم و پذ ۀو داوطلبان یرسمریغ یها ییآ    گردهم یبرا

( 1325 سال در توده حزب مخالفان و موافقان یریدرگ انیجر)در  ها یا ضدتوده یبان    دهید برج به آن یها مناره یگاه

 ینید رهبران ۀموعظ و یسخنران محل همواره ،آن منبر. استده ش جیبس مقاومت گاهیپا ،آن اطیح یزمان وشده  لیتبد

 ،یروشنفکر ۀجامع یدر زمان انزوا ی. حتاست صورت گرفته افکار تبادل و گفتمان دار،ید آن صحن در و بوده مختلف

 ضیکه تبع یطیمسجد بوده و در شرا اطیکوچک در ح یها تجمع ایاکابر  یها افراد در قالب کالس ییآ    گردهم محل

ها(  خانه قهوه هایی مانند    کارکرد مکان درموردویژه     بهاطراف )در بازار و  طیدر مح وضوح به ،یاجتماع یها بیو آس یتیجنس

 توان یم نانیبا اطمبنابراین،  ؛داده است یرا در خود جا ...و یاریهم ن،یدوم ن،ینخست ،یدوست یها گروه شود، یمشاهده م

نشر  یمکان برا نیرگذارتریتأثشهر و  یعموم ۀحوزدر گسترش  مؤثر ۀعرص نیتر مهم ،ریاخ یها مکان تا سال نیگفت ا

 گرانیباز یاجتماع یها برکنش یانکار رقابلیغ ریتأث هموارهاست که  یینهادها نیاز ارزشمندتر یکی وبوده  یافکار عموم

سوم  یها محدودتر، جزء مکان یریتأثبا  زین گرید یمذهب یها مکانخود را از دست نداده است.  تیداشته و هرگز اهم

 است. رانیا یمذهب ۀجامع یها از نشانه یکیخود  نیاند که ا ثابت شهر بوده
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عناصر  نیتر از باثبات یکیاست و  ساختار شهر بوده یبازار از زمان احداث تا امروز جزء عناصر اصل ،گرید یسو از

بر  یانکار رقابلیغ ریتأثآن، همچنان  یتجار تیدر ماه یراتییآمدن تغوجود    به رغم یعلکه  شود یشهر محسوب م یکالبد

میدان است     سبزهشده،  فیکه در ارتباط با بازار تعر ییفضا نیتر اطراف خود دارد. مهم طیمح یو اجتماع یساختار اقتصاد

حفظ  باًیتقرو مانند مسجد، فرم و عملکرد خود را  کند یم فایرا ا کارآمدمکان سوم  کیهمواره نقش  ،تاکنوناز گذشته که 

مکان  کی عنوان بههمچنان  ،اطراف آن طیدر مح یاساس یراتییوجود تغ با که استیپو یا عرصه دانیم سبزه. کرده است

که در گذشته در اطراف آن  یمؤثر یحذف عملکردهااند از:     این تغییرات عبارت. کند یکارا عمل م یجمع شدن عموم

 یاجتماع یها گروه رییاطراف، تغ یها گسترده در بدنه یها بیو تخر میعظ یکالبد راتیی، تغاست وجود داشته

.ها خانواده یجا بهبازنشستگان و سالمندان  ینیگزیغالب و جا ۀکنند استفاده

 دانیم در سبزه یو غن ایپو یعموم یاجتماع یزندگ .2 ریتصو

 گاننگارندمنبع: 

 دیدگاهبا توجه به است که  یسوم یها مکان ،شودتوجه  ید به آنبااست و  برداشت قابل 5دوم که از جدول  ۀنکت

 وجود ندارند. گریها د انبارها و کافه آب ،ها آن انیو البته از م هستندسوم  های    مکان یها یژگیو یتمامدارای  ،الدنبرگ

و  ها یغذاخور ،دیمراکز خر ،نمایس یالب ،یفروش    وهیآبمو  یبستن یها مغازه ،دانیم سبزه یفضا ،هاخانهقهوه ،ها زورخانه

 اما در بعضی ،دارندمکان سوم را  کی یها یژگیوهمۀ هستند که  ییها عرصه و فرهنگسراها جیبس یهاگاهیپا ،هارستوران

 ها هستند. خانه قهوه ها آن نیتر که مهم وجود دارد زین یخاص یاجتماع یها یها و ناهنجار تنش ها آناز 

 در مؤنث جنس حضور طورکلی،    به. است یتیجنس ییفضاها به ها آن شدن لیتبد ها، خانه قهوه نیا ضعف نیتر مهم

 و باورها ،آن لیدلاما  ،خورد یم چشم به زین مساجد در یتیجنس کیتفک. است ناممکن و رشیپذ رقابلیغ ،یمکان نیچن

 بلکه ،است نشده جدا مؤنث جنس چراکه ؛ستین منطقی یهیتوج نیچن ها خانه قهوه در که    ؛ درحالیاست ینید اعتقادات

 یها یناهنجار و بزه وجود خورد، یم چشم به ها مکان نیا در شدت به که یگرید یکاست. است شده حذفطورکلی     به

 ینگاه .دارند ها مکان نیا در یاریبس وعیش ،مخدر مواد از استفاده و دنیگارکشیسمانند  زا بیآس یرفتارها. است یاجتماع

 یباال تیفیک ،شده عنوان یها یکاست و مشکالت رغم یعل که دهد یم نشان ها مکان نیا یطیمح یها یژگیو به

 و فضا کنترل و تیریمد در ثابت یها یمشتر ادیز ریتأث گفتمان، کی جادیا یبرا موجود یها فرصت ،یجمع یوگو گفت

 یسو از .اند داشته ها مکان نیا تیمحبوب شیافزا بر را ریتأث نیشتریب ها،وگو گفت در مشارکت به افراد یمند عالقه زانیم

 مراجعه ها    به آن یخاص یشغل طبقات ای ها    گروه از یافراد دارند و ثابت ییها یمشتر معمولطور     به ها خانه قهوه نیا ،گرید

 ،معمولطور     به. کنند یم تجمع آن در نوازندگان و است معروف 1ها عاشق ۀخان قهوه به یا خانه قهوه ؛ برای مثال،کنند یم

برای مثال،  ای کنند دایپ محل نیا در را نوازندگان نیا روز، از یساعت هر در توانند یم ازین درصورت که دانند یم وندانشهر

 محل تنها ها خانه قهوه نیا ،گرید یانیب به. اند مشغول ییبنا شغل به که است یکسان تجمع محلبیشتر  بناها ۀخان قهوه

یترک یسنت یقیموس نوازندگان. 1
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 موضوع نیا و شوند یم محسوب زین ثابت یها یمشتر و اعضا وکار کسب محل ینوع به بلکه ،ستندین فراغت اوقات گذران

 .باشند داشته کارکرد خاصی سوم مکان کی عنوان به که است شده موجب

حاصل  یچندان رییتغ ،دانیم سبزه ۀدر محدود که شود یمشاهده م ،شد یسوم بررس یها که در مکان یتنوع رغم یعل

 ۀمحدوده در سه دور نیشده در ا    فیتعر یفضاها عملدر  ترتیب،    . بدیناند ها حذف شده از مکان ینشده و تنها برخ

 یاصل یمسجد جامع و خود فضا دان،یم سبزه ۀمحدود ،سوم یها مکان نیبارزتر ،حال حاضردرو  اند کسانیشده     یبررس

از  .اند هرفت نیاز ب ،محدوده وجود داشتند نیکه در ا یسوم یها مکان همۀ باًیتقر ،دو مکان نیا جز بههستند.  دانیم سبزه

از  یناش یکالبد یها بیو تخر یشهر یها رو به افول است و طرح شدت به زین دانیم سبزه یاجتماع تیمرکز ،گرید یسو

 لیپتانس رسد ینظر م    به ،شده مطرحمباحث  یتوجه به تمام با. کند یم شیمحدوده را بدتر از پ نیا تیها، وضع طرح نیا

 یتیجنس ضیرفع تبع ،یاختالط طبقات اجتماع ،یاجتماع یها ینیگز ییجدا لیتعد یسوم در راستا یها مکان انکار رقابلیغ

سمت     به نمسئوالحرکت برای  یمحکم عامل توان    را می یعموم ۀحوزو گسترش  یمدن اتیح یارتقا ،از همه تر مهمو 

شهروندان،  یمثبت اجتماع یها کنش شیافزا یدر راستا ها آن یاجتماع یها بیکنترل آس ،ها مکان نیا ینیو بازآفر ایاح

.شمار آورد    به یحوزه عموم ۀتوسع ،جهیدرنتو  نظر تبادلو  وگو گفت یفضاهاگسترش 

دانیم سبزه یضلع شمال یکالبد یها بیتخر .3 ریتصو
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