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 انسان شناسی شهری



مذهبی واقع در مرکز ایران است -استان قم ، یکی از شهر های با کارکرد ارتباطی

که به واسطه وجود حرم یکی از دختران امام موسی بن جعفر ، ساالنه جمعیت 

زیادی از مسافران شیعه اسالم را به خود جلب میکند که گروه انبوهی از این زائرین  

 .از کشورهای عراق، سوریه و لبنان حضور میابند

 

در سال های اخیر بعلت فرامین سیاسی دولتمردان عراق، عده زیادی از شیعیان آن 

کشور به ایران خصوصا شهر های مذهبی ایران مهاجرت کردند و از سالها پیش  

جزئی از سکنه اصلی این شهرها شدند که با حضور خود بر میزان سفرهای زیارتی  

 .عرب زبان ها به ایران ، بیش از پیش افزودند

عرب زبانان استان قم ، اکثرا در خیابان های اطراف حرم یعنی محله های 

 .چهارمردان، آذر و گلزارشهدا ساکن گشته اند

 استان قم و مردم عرب



 نقشه هوایی شهر قم
 و منطقه عالمت گذاری شده ی گذرخان



خیابان  
 ارم

 
مسیر  

ورود به  
صحن 

 حرم
 

و به  
سمت 

ورودی 
 گذرخان



 در ابتدای خیابان ارم
 بنای بزرگ

 مرکز فرهنگی 
 شهدای سوم خرداد

که در میان پاساژ بزرگ الغدیر  
 ساخته شده است،
 مرقد برخی شهدا

 .و علمای شیعه است 



پاساژ کویتی ها ، ساختمان تجاری قدیمی 
این خیابان است که در تقاطع خیابان 

 .طالقانی و ارم واقع شده است
این ساختمان در ایتدای شروع فعالیت 
تجاری خود به دست تجار کویت اداره 

نی ایرا میشد اما امروزه توسط  فرزاندان
آنها که با هردو هویت کویتی ایرانی 

 .شناخته میشوند اداره میشود
این فروشندگان که به هردو زبان عربی و 

فارسی مسلط اند، بازار خوبی برا فروش 
انواع کاالهای خود به عرب زبان و دیگر  

 .زائران ایرانی دارند
در این پاساژ انواع طالهای عربی، لباس 

های ارزان قیمت مخصوص سوغاتی و 
کفش و اقالم وسایل ورزشی به فروش 

 .میرسد
  





 بازار تاریخی گذرخان
 

، یکی از عبورگاه های مربوط به سده های متاخر اسالم    گذرخان
 ساله در قم است و300دارای قدمتی 

 .بعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است
گذرخان ضلع شرقی خیابان ارم ، روبه روی میدان آستانه که 
امروزه جزویی از صحن حرم میباشد را به محله عرب نشین 

 .  طالقانی متصل میکند
 

وارد آنجا که میشوی، زبان فارسی کم کم کنار گذاشته میشود و 
با غلیظ تر شدن بوی عود عربی و انواع عطر های عربی ، لهجه 
 .ها نیز غلیظ تر و خارج از فهم تر برای فارسی زبان خواهد شد

 
این محله ، به دلیل داشتن اشتراک زبانی ، نقطعه جمع آمدن 
تمام عرب زبانان کشور های خاورمیانه میشود و اقتصاد این 

 .ناحیه تنها به دلیل حضور آنان شکوفا شده است
عالوه بر غرفه های تجاری این محله، کوچه های اطراف نیز با 
ساکنان عرب مهاجر که روزانه خانه های خود را به مسافران 

حمام عمومی عشقعلی خان، حمامی . کرایه میدهند پر شده است
 .با قدمت تاریخی برای نظافت مسافران عرب است



 نمای ورودی گذرخان
 به سمت چپ آن 
که شروع صحن حرم  

 .میباشد



 نمای ورودی گذرخان
 به سمت راست آن 

که خیابان ارم و مسجد 
امام حسن عسگری  

 .میباشد







 خرما
 

از اصلی ترین 
خوراکی های 

 مردم عرب
که به عنوان 

سوغات نیز برای 
مسافرین به 

 .فروش میرسد
 

این مشاغل در 
سرتاسر راسته 

گذرخان به چشم 
 ..میخورد



مغازه های 
خرما فروشی 
 و
 عابر عرب







 فروش کله پاچه گوسفند
 در گذرخان

 
 غذاهای چرب

از غذاهای مورد پسند 
 .مردمان عرب است



 قهوه و چای عربی
 

سرو مخصوص آنها برای 
 مسافرین و زائران



 بازار ماهی فروشان
 در راسته گذرخان







کوچه های این محله سراسر پر شده 
سوئیت، »است از افرادی که با فریاد 

به دنبال مشتری برای « مسکن
روزشان هستند ، تجمع زیاد عرب  
زبانان خصوصا عرقی ها و وضعیت 

آشفته ی نظافت در این محله ، یادآور 
آلودگی ها و بوی بد خیابان های 

 .نجف است
خانه های قدیمی با معماری های نه 
چندان تمیز و مناسب در این محله، 
خوابگاهی برای مسافران عراقی که 

در بین عرب زبانان دیگر از وضعیت 
اقتصادی پایین تری برخوردارند 

 . میشود





 خروجی راسته
 گذرخان
 به ابتدای

 خیابان طالقانی میرسد
 که مشرف به 

 «  آرامستان شیخان»
 .است

کوچه های ابتدای 
خیابان طالقانی قم ، 

محل زندگی ساکنان 
عرب زبان این شهر 

 .است



 .مردمان عرب در خیابان طالقانی که حمل و نقل آنها با گاری همچنان رواج دارد





 مغازه داران در
 این خیابان 

یا از عرب زبانان 
ساکن در همین 
 خیابان اند  و یا

باید برای کسب 
درآمد به زبان عربی 

 .مسلط باشند



از خوراکی های دیگری که محبوب 
 مردم عرب میباشد ،

 .غذاهایی چرب با بیس نخود است
 .مانند فالفل ، شاورما ، سمبوسه و غیره

در تابلوها مشاهده میکنید که با کلماتی 
، برای جلب مشتری خود »مائده »مانند 

 .اقدام میکنند

 نیز به معنی هتل« فندق»
برای جلب مسافران عرب برتابلو ها 

 .نوشته میشود



ابتدای خیابان 
 طالقانی که

با انواع شرکت  
های مسافربری 

برای خدمات دهی 
 .به زائرین است

 
این مغازه های 

برای جذب 
مشتری بیشتر، 

تابلوهای خود را 
به زبان عربی 

 .مینویسند




