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  چکیده
ساختار و نظام کالبدي        سنتی ایران مبین  ست در محالت  شواهد زی سی تاریخ و  ساخته و بیان    برر سجم و خود مفاهیم   گرو اجتماعی من

سان است. در حالی     عالی سکونت ان شارکت اهالی و    که محالت امروز به تبع تغییر الگوي زیست و توسعه  ۀ  شهري، دیگر از م هاي نوین 
ــول و آموزه    نظام خود انگیختۀ محله    ــتند. لذا توجه به اصـ هاي حاکم بر جریان زندگی اجتماعی و مفاهیم متعالی        محوري برخوردار نیسـ

سنتی براي   سکونت در           ارتق سکونت محلۀ  ضروري است. هدف از این پژوهش، بازشناسی مفهوم  شهر امروز امري  اء کیفی زیست در 
هش  ها است. این پژوهاي تفسیري تاریخی و تحلیل محتواي دادهمحالت تهران در دورة قاجار و پهلوي و روش تحقیق، ترکیبی از روش

هاي هر عامل و نحوة ردیابی آن  ها و شاخصدراك مفهوم محله و ویژگیابتدا مختصري به تعریف و مفهوم محله پرداخته؛ سپس عوامل ا
ساکنان محالت تهران پرداخته            ستۀ  شده است. درنهایت در بررسی متون به بازشناسی جریان زندگی و تجارب زی از محتواي متون ارائه 

ــده که این بخش با بهره ــتۀ فرهنگی اجتماعی از محالت تهرانگیري از چند تاریخش که عوامل و  صــورت پذیرفته اســت. نتیجه این نوش
ــهروندان در جنبه          ــارکت شـ ــکونت از جمله امور خیر و     معیارهاي ادراك مفهوم محله حاکی از نقش اجتماعی و مشـ هاي مختلف سـ

ي،  ارهاي اجتماعی و فرهنگی از جمله وقف، نیکوکهاي اجتماعی سیاسی در محالت است. محالتی که مکان ظهور و تبلور ارزشنهضت
ستگیري محرومان بوده؛ در حالی  سله  احترام به بزرگان و د سل ساکنان تعریف و   که مفاهیم قلمرو،  مراتب و حریم در کالبد محله و ادراك 

ضایت           ساکنان از ر سکونت اجتماعی،  سیاري از خدمات در محله و آرامش حاکم بر  سبی ب سطۀ تامین ن س نمود یافته و به وا بی  مندي ن
توان تبلور تعلقات مکانی به محله را در ابعاد مختلف کالبدي، رفتاري و نتیجه ساکنان خود را جزئی از محله دانسته و می برخوردارند. در 
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 مقدمه و طرح مساله

ابان شهرنشینی و به تبع آن الگوهای جدید سکونت سبب شـده روابـط اجتمـاعی و تعـامالت شـهروندی تحوالت شت

-گرایانه غلبه یابد. بررسی محققان علوم اجتماعی نشـان مـیهای اجتماعهای فردگرایانه بر ارزشو ارزش کاهش یافته

( از سوی دیگر 131: 1333و نیمروزی،  دهد عموماً فردگرایی در جامعة ایران رو به گسترش است. )صدیق سروستانی

که معطوف به کیفیت ارتباطات باشد، متوجه کمیت آن بوده و از ایـن رو پیوسـتگی و شهرسازی سدة بیستم بیش از آن

« کـولی»( محله نیز به مثابه جایی که به تعبیـر 81: 1332تعلق احساسی با مکان مورد غفلت قرار گرفته است. )پرتوی، 

-های مدرنیته و از پس آن جهانیاوست، در پذیرش تبعات و گرایش ةارتباطی هر فرد با جامع1نخستینهای جزء مکان

، هـامحله جتماعیا بافتو متنوع  مداوم تغییرها و مفاهیم سنتی خود را از دست داده؛ به طوری که امروزه شدن، ارزش

ز ا منـدیبهـره بـرای رقابـت و فردگرایانه یالتتما افزایشدجویانة اقتصادی، سو و طلبانهمنفعترویکردهای  گسترش

 در زنـدگیاسـاس  ،جمعی روابط در کاریمحافظه وو پربارتر رفاهی، فقدان اعتماد عمومی  بیشتر خدمات و امکانات

های اجتماعی، ناهمگنی فرهنگـی، تضـعیف روابـط همسـایگی و د. در نتیجه تفاوتدهمیلتشکی را امروزی هایمحله

اسـت.  امـروز های جدی موثر بر مفاهیم همسایگی و سکونت در محالتات مکانی از جمله آسیبکمرنگ شدن تعلق

 در فرآیند تغییـر و تحـول( به بیان دیگر محالت با تاثیرپذیری از توسعة شهرنشینی نوین 238 -231:  1331)فاضلی، 

 اهمیـت امـروزه ازبا ایـن توصـیف  (13: 1331اند. )رهنمایی و همکاران، ای جدید یافتهچهره ساختاری و عملکردی

نسبت بـه  بر پایة اصول متفاوتی اساس ارتباطات امروز شده و تر کاستهبه خصوص در جوامع پیشرفته شهرها در محله

تـرین مقیـاس به عنـوان اولـین و مهـم« محله»این در حالی است که ( 23: 1331گذشته استقرار یافته است. )زکریایی، 

که توجه بـه  برخـوردار اسـت در زندگی شهری و روابط شهروندی یصاز اهمیت خا نوادهسکونتی جمعی پس از خا

اسـالمی  -شواهد و مطالعات تاریخی محـالت در شـهر ایرانـیسازد. از طرف دیگر بررسی مفاهیم آن را ضروری می

-ی و فضایی شـکلمبین اهمیت مفاهیم اجتماعی و معنایی در نظام زیست جاری در محالت است؛ حتی ساختار کالبد

بینی اجتماعی سـاکنان آن دهندة محالت نیز برگرفته از صفات و تدابیری است که متاثر از مفاهیم زندگی دینی و جهان

باشد. کالبدی که بر پایة مفاهیمی چون تعاون، حریم، اصالت، حس تعلق و ... شکل گرفته و خود عـاملی اسـت بـر می

اعی زیست انسان؛ از این رو این مقاله به دنبال بازخوانی مفهـوم محلـه در گـذر تقویت و ترویج مفاهیم متعالی و اجتم

های متاخر تاریخی یعنی قاجار و پهلوی به عنوان دورة تـاریخی مـورد تاریخ شهرسازی ایران است. با این هدف دوره

 ی انتخاب شـده اسـت.نظر پژوهش و شهر تهران، پایتخت دویست و چند سالة سرزمین ایران، به عنوان مطالعة مورد

و به علت تاخر زمـانی از نقـش و تـاثیر بیشـتری بـر  ها به منزلة محمل تحوالت دورة معاصر از اهمیت ویژهاین دوره

هـای هـا و مطالعـات و پـژوهشسکونت امروز برخوردارند، در عین حال که شواهد و آثار برجای مانده از ایـن دوره

تر و معتبرتری را فراهم خواهد آورد. این مقاله به دنبال یافتن مفهوم محلـه از دقیقها، امکان بررسی تکمیلی پیرامون آن

دل متون منابع مکتوبی است که به تاریخ فرهنگی و اجتماعی محالت تهران در دورة قاجـار و پهلـوی )شـامل پهلـوی 

گـردد، ساکنان از آن میسـر مـی اول تا حدود اواسط پهلوی دوم( پرداخته است. از آنجا که مفهوم محله از طریق ادراک

معیار به عنوان معیارهای ادراک  1ابتدا عوامل ادراک مفهوم محله با بررسی و تحلیل مبانی نظری تبیین شده و در نتیجه 

هـای هـا و شـاخصمحله معرفی شده است. سپس به جهت تبیین نحوة بررسی و تحلیل معیارها از دل متون، ویژگـی

                                                           
به کار بـرده  Group)  (Secondaryرا در مقابــل گروه ثانوی   (Primary Group)کولــى اصطالح گروه نخســتین  پارلز هورتون 1

وابـط بـین اعضـاء رســـمى و هـا رگیرنــد. در این گروهها  ثانــو  بنا به تمایــالت شــخصى افراد شــکل میاست. از نظر و ، گروه

 (11: 1330قرارداد  است. )سرعلی و پوردیهیمی، 
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های معیارها بـه دنبـال ایـن نکتـه ها و شاخصتر، در تبیین ویژگیتبیین شده؛ به عبارت دقیقمعرف هر معیار در متون 

هـای هـا و ویژگـیاند. بدین ترتیب پس از تبیین شـاخصایم که معیارهای معرفی شده چگونه در متون نمود یافتهبوده

نوشتة فرهنگی اجتماعی پرداختـه تاریخهای آن در چند معرف معیارها، به بررسی و تحلیل جایگاه هر معیار و شاخص

دهد که محـالت در شده است؛ درنهایت این پژوهش از طریق بررسی منابع تاریخی اجتماعی، به این پرسش پاسخ می

گیـری از منـابع اند. از جمله محالتی که با بهـرههای تاریخی پژوهش چه مفاهیمی را دربرداشتهادراک ساکنان در دوره

آبـاد و محلـة کلیمیـان زاده قاسم، خـانیتوان به محلة عودالجان، سنگلج، امامها پرداخته شده میآن تاریخی به بررسی

 تهران اشاره کرد.

 روش تحقیق

ها به کار گرفته شده است. بـدین های تفسیری تاریخی و تجزیه و تحلیل محتوای دادهدر این پژوهش ترکیبی از روش

ختصری بر تعریف محله آورده شده؛ سپس عوامل ادراک مفهوم محلـه متـاثر از ترتیب در نیل به هدف پژوهش ابتدا م

استخراج و تحلیـل شـده و بـرای فهـم بهتـر جایگـاه « مکان سکونت»های عام کالبدی، رفتاری و ادراکی معنایی مولفه

ا در متون ردیابی توان هر عامل ادراک رهایی که بر اساس آن میها و شاخصعوامل ذکر شده در متون تاریخی، ویژگی

نمود نیز ارائه گردیده و در نتیجه ابزار و شرایط برای کاوش در دل متون تاریخی فراهم آمده است. در گام بعدی یعنی 

هـایی از در بررسی متون که به عبارتی باید آن را بیان جریان زندگی و تجارب زیستة ساکنان محالت دانست، قسـمت

تـوان ؛ بـدین ترتیـب مـیجتماعی گزینش و استخراج شده و مـورد تحلیـل قرارگرفتـههای فرهنگی انوشتهمتون تاریخ

دریافت که هر عامل ادراک مکان سکونت )محله( در جریان زندگی و ادراک ساکنان از محله چگونه تعریف و مفهـوم 

ها نیـز بـه روش ر آنبندی و سپس تحلیل و تفسیها، دستهآوری دادهکه این بخش از پژوهش یعنی کاوش و جمع یافته

 است. تفسیری تاریخی صورت گرفته

 ادبیات و چارچوب نظری تحقیق

ها و اصطالحات دامنة گسترده و متنوعی دارد. به بیانی دیگر تعاریف، مفاهیم، ویژگی« محله»ادبیات و مبانی نظری 

سهل از  ظاهربهه محله مفهومی آشنا و اسالمی در ارتباط است. البت -مختلفی با محله و جایگاه آن در تاریخ شهر ایرانی

کمتر کسی هست که با این واژه بیگانه باشد. با وجود آشنایی حداکثری با این واژه، معنا  کهچنانآنحیث معنایی است، 

ی برخوردار است. به همین توجهقابلافراد به فراخور تجربة زیسته و دانش فردی آنان از تنوع  تکتکو ماهیت آن در 

ر النکستر، محله را محصولی پیچیده حاصل از عوامل زیرساختی، جمعیتی، اجتماعی، خدماتی و محیطی، اعتبا

 . (Lancaster, 1966)داند. دسترسی، سیاسی، اقتصادی، حسی و کالبدی می

 تعریف و مفهوم محله

عملکردگرا برای محله ارائه گونه و یا مبنا، کمیمحور، اجتماعدر مجموع در تعاریفی که با رویکردهای مختلف تاریخ

 یک ساختار عنوان به محله دوم موجودیت فیزیکی و عنوان به قابل پیگیری است. اول محله است دو وجه غالبشده

(. در نتیجه محله هم بر وضعیت فیزیکی مکان و هم بر گروه افرادی که در آن مکان 31: 1331اجتماعی. )قرایی، 

 اجتماعی عوامل بر یا و محله فیزیکی و کالبدی عوامل بر خود تعریف درر اندیشمندان کنند اشاره دارد و اکثمیزندگی

توان بدین اعتبار می( 81و  85: 1331آباد و مالحسینی اردکانی، . )کالنتری خلیلاندکردهدتأکی و یا بر هر دو فرهنگی و

سکونت به  کهییآنجا ازست معنادار و کیفیات ذهنی، مکانی ا حالنیدرعة داشتن بستر عینی و واسطبهگفت محله 



 17                                                             ر دورة قاجار و پهلویبازخوانی مفهوم سکونت در محالت تهران د

امر اصلی جاری و ساری در محالت « در آرامش قراریافتن»و « بودن و تعلق خاطر داشتن»مفهوم متعالی خود یعنی 

  1است، مکانی است برای سکونت.

سه گـروه اصـلی ها در تعریف محله ایرانی را به توان نگرش آنهای اندیشمندان میدر مجموع با بررسی آراء و نوشته

نمود. گروه اول تاکید بر هویت تاریخی و فرهنگی را سرلوحه قرار داده و بـه مفهـوم محلـه بیشـتر بـا رویکـرد تقسیم

ها از مفهوم محله برگرفته از همان مفهومی است که در گذشته جـاری بـوده اسـت. اند و تعریف آنکردهتاریخی توجه

( و ... گـروه 132: 1318(، )فالمکی، 1311(، )پیرنیا، 1313(، )شکویی، 20 :1311(، )پاپلی یزدی، 305: 1303)اشرف، 

اند تا محله را در دورة معاصر و با نوعی نگرش قیاسی و تکمیلی بر تعاریف غربـی و بـا غلبـة رویکـرد کردهدوم سعی

کردن سعی در مشخصای در ایران، نمایند. این اندیشمندان در جهت تهیة الگوی واحد محلهکمی و عملکردی تعریف

سـازی چـه کـه در شهرهای موردنیاز و یا ویژگی عناصر و اجزای محلـه مشـابه آناندازه، مساحت، جمعیت و کاربری

(، 30: 1313(، )حبیبـی و مسـائلی، 830: 1313اند. )شـیعه، شـود، داشـتهغرب با عنوان واحد همسـایگی تعریـف می

ی از اندیشمندان متقدم اسالمی هستند که بـا تاکیـد بـر اجتمـاع و زیسـت ا( و ... گروه سوم دسته30، 1333)سعیدنیا، 

اند. این دسته در تعریف مدینة فاضلة خود مبتنی بـر شهری به محله داشتهاجتماعی و اسالمی شهرنشینان، نگاهی آرمان

یـژه بـرای محـالت و های انسـانی، نقـش و جایگـاهی وجایگاه خلیفه اللهی انسان بر زمین و لزوم کمال آثار و ساخته

(، 1301(، )نصـیرالدین طوسـی، 131-213: 1311اند. )فـارابی، ساکنان آن در اداره و سازماندهی شهر در نظر پرورانده

های اجتماعی نوشتهگیری از تاریخ( و ... بدین اعتبار این پژوهش با توجه به بهره1311)سهروردی، (، 1313)مالصدرا، 

محـور( و دسـتة سـوم یعنـی ی خود، به نوعی رویکرد اندیشمندان دسـتة اول )تـاریخفرهنگی و روش تفسیری تاریخ

 مبنا( را مورد توجه قرار داده است.  )اجتماع

 های موثر بر ادراک مفهوم محلهعوامل و مولفه-

هـا زیرمجموعـة سـه مولفـة سـاختار عوامل و فاکتورهای متنوعی در ادراک مخاطب از مکان نقش دارد کـه عمـوم آن

های فردی و اجتماعی و درنهایت معانی مستتر در مکان است. این عوامـل ضـمن کالبدی و فیزیکی، رفتارها و فعالیت

تاثیر و تاثر بر یکدیگر بر ادراک ساکنان از محله موثرند. در این بند به تدقیق و استخراج عوامل موثر بـر ادراک مفهـوم 

 ل فوق در متون تاریخی خواهیم پرداخت.محله و نحوة بروز و نمود، کاوش و ردیابی عوام

 مکـان های متناسب بافعالیت در وی مشارکت با مکان از فرد ادراک های اجتماعی: سطحتعاون، مشارکت و فعالیت-1

هـا، رعایـت پور، برپا داشتن سـنتفالحت و ملک(. 1331، به نقل از شامای 80: 1332است. )کاشی و بنیادی،  مرتبط

ورپذیری در فضاهای جمعی محالت را از نمودهای مشارکت اجتمـاعی محـالت برشـمرده انـد. نظم اجتماعی و حض

( کلیة توصیفات نویسندگان و مورخان تـاریخی از جماعـت محـالت، رفتارهـای جمعـی، 1332پور، )فالحت و ملک

یـا اجتمـاعی، هـای فـردی و های اجتماعی، تعاون، یاری و مشـارکت اجتمـاعی در امـور و فعالیـتارتباطات و کنش

ها و مراسم مختلف مذهبی و غیره، رعایت نظم اجتماعی، حضورپذیری و تمایل به حضور در ارتباطـات برگزاری آیین

 گر این ویژگی و شاخصة محالت دانست.توان بیانجمعی را می

تمـاع کـه ای عبارت است از نوعی حس یکپارچگی با سایر اعضای اجحس تعلق محلّهکیفیت حس تعلق به محله: -2

های مهـم از ویژگیتعلق خاطر به مکان سکونت  (3: 1333)نادری و همکاران، مفهوم ذهنی محلّه بر آن بنا شده است؛ 

                                                           
این رویکرد به مفهوم مکان و سکونت، برگرفته از آراء اندیشمندان حوزة پدیدارشناسی مکان از جمله هایدگر، شولتز، راپاپورت، الکساندر   1

حضـور، تامـل و در »انی حاوی معنا برای سکونت به تعبیر متعالی آن یعنی باشد که بر این اساس محله مکپردازان این دسته میو سایر نظریه

 است.« آرامش قراریافتن
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نیز مبین نمود چنین  ویژگی مشهودی با مظاهر مختلفی است ی نمحالت ایراادراک مفهوم محله است. بررسی تاریخی 

با برقراری حس تعلق به مکان، ساکنان هر محله، خـود را  1اند.شدهی میشناسای هبا نام آن محلتا جایی که حتی ساکنان 

-جزئی از محله و متعلق به آن دانسته و به همین سبب خود را متعهد و مسئول در قبال کلیة اجزاء و ابعـاد محلـه مـی

ه و حـس یـاری و های محلـه افـزایش یافتـدانند. از این رو تمایل به حضور در تعامالت محلی و مشارکت در فعالیت

گردد. همچنین نـوعی تعلـق و تعهـد اخالقـی و های محله تقویت میها به عنوان جزئی از مولفهایمحلهاحسان به هم

ها، ایمحلهآید. از سوی دیگر عالوه بر تعلق ذهنی ساکنان به محله و همپذیری اجتماعی برای ساکنان پدیدمیمسئولیت

مود عینی یافته و بسیاری از ساکنان با پسوند نام محله و یا ویژگی خاصـی از محلـه تعلقی بیوگرافیکی و عرقی محلی ن

گردند. با همین نگرش بیان تفاوت و برتری محله در مقایسه و رقابت با سایر محالت نیـز از شناخته شده و معرفی می

یابـد. ایـن ین محالت نمود میرود که در بسیاری از روابط بدیگر نمودهای حس تعلق ساکنین به محالت به شمار می

آمیـز و الفـاظ فـاخر نگاران در بیان خاطرات و احواالت محله نیز از ادبیات تمجیدگونه و احترامعامل سبب شده تاریخ

برای معرفی محلة خود بهره گیرند که آثار آن در بررسی متون و منابع مکتوب قابل پیگیـری اسـت. در مجمـوع پیامـد 

مندی ساکنان از محله و استمرار و تداوم در سـکونت مشـاهده کـرد. تمایـل توان در رضایتیحس تعلق به محله را م

المنفعه در محالت نیز از دیگر آثـار و پیامـدهای های محلی و پیگیری اقدامات عامافراد به برقراری تجمعات و نشست

 حس تعلق محلی است. 

. دارد ایویژه جایگاه افراد، آرامش محل عنوان به مسکن در حریم اسالمی اندیشة در: حریم و مراتب سلسله قلمرو،-3

 رسـوم فرهنگ، اساس بر دنیا مختلف نقاط در که است اسالمی شهر هایویژگی از مسلمانان، خانة پوشیدگی و حجب

محـالت،  در بـه تعبیـری حـریم .(Dudley, 1988: 83) 2.نمایدمی رخ گوناگون هایشیوه به موجود محلی و مصالح

یکی از مفاهیم موثر بر ادراک سـاکنان . است هاخانه و کوی تا محالت مرز محلی، مراکز از دسترسی در مراتب لهسلس

اسالمی آن است. بر پایة این مفهوم سـاکنان  -از محله، قلمرو و به تبع آن سلسله مراتب و مفهوم حریم در تعبیر ایرانی

فردی و اجتماعی برای محلة خود قلمرویی شناخته شده قائلند کـه ادراکی مبتنی بر جنبة  -محله بر اساس تصویر ذهنی

بـا « محلـة مـا»، «ایمحلههم»متاثر از ابعاد جغرافیایی، کالبدی، اجتماعی و معنایی مکان است. بر پایة این مفهوم، تعابیر 

، ارتباطـات اجتمـاعی و یابد. به تعبیری، قلمرویی از جنس محـدودة کالبـدیزمینة نوعی مالکیت و اختیار معنا میپیش

شود که برای ساکنین محله قابل فهم و اشـتراک ای ذهنی از محدودة مکانی محله میادراک ذهنی موجب تشکیل نقشه

است. این مفهوم در متون تاریخی در قالب بیانی حاوی تملک و اختیار در محدودة قلمـرو محلـی و یـا توصـیفاتی از 

نة تعلق خاطر به گروه و یا در وصف ساختار کالبدی، اجتماعی و ذهنی محله کـه های اجتماعی بستة محلی با زمیگروه

 بندی بوده، بروز و نمود یافته است. مراتب و حریممبتنی بر نوعی سلسله

هـای های فردی و جمعی یکی از مولفه(، ارزش1333های فردی و اجتماعی در محله: به عقیدة ادوارد رلف )ارزش-8

بعـد اجتمـاعی  های بیان شده توسط سـاکنان درارزشها، گردند. برگرفته از پژوهشان محسوب میموثر بر ادراک مک

هـای موجـود در یـک محلـه ، ارزشساکنان محلهنظر اند که در گر این مطلبنتایج مطالعات بیاناهمیت بیشتری دارد. 

-مطرح شده های ارزش تاریخیان مؤلفهعنو به که هماهنگی و وحدت، فرد بودن، زیبایی به عبارتند از قدمت، منحصر

اند. مورد نظر بوده های ارزش فرهنگیعنوان مؤلفه بهکه رمایه اجتماعی و خاطرات جمعی ، سشخصیت و هویتاند و 

                                                           
 ... ها وآبادیها، نظامها، عودالجانیها، پشت مسجدیها، نعمتیهمچون، حیدریگذاری افراد در نامسکونت  ةپسوند شهر یا محلمانند   1

 و ریـز هایشیشه از استفاده و مرد و زن مهمان بین تمایز برای خانه در بر کوبه نوع دو تعبیة ،اندرونی و بیرونی هایبخش به خانه تقسیم  2

 است. اسالمی شهرهای در رفته کار به هایشیوه جمله از مشجر، یا رنگی

 



 13                                                             ر دورة قاجار و پهلویبازخوانی مفهوم سکونت در محالت تهران د

هـای جـاری در ارزشبسـیاری از ( با توجه با ماهیت اجتماعی محله، طبیعی اسـت کـه 83 -05: 1338)پورسراجیان، 

در زنـدگی  اساساً ی است کهفضایل همه ازو... تعاون عدالت، سخاوت، احسان، دوستی، ؛ ارند، ماهیتی اجتماعی دمحله

هـای فـوق پرداختـه و در نتیجه توصیفاتی که به هر کدام از ویژگی یابند.فرصت بروز و ظهور می یاجتماع و مناسبات

توانـد در بررسـی و تحلیـل رار داده مـیدر آن فرد یا گروهی را به واسطة این امور و رفتارها مورد تحسین و تمجید ق

هـا متون مورد توجه قرار گیرد و شاخصی برای ارزش در جامعه تلقی گردد. گرچه باید پـذیرفت کـه برخـی از ارزش

 توان انتظار تکرار عینی مصادیق در محالت مختلف داشت.تابع مکان بروز آن نسبی و کیفی است و قاعدتاً نمی

گیری بر نقش عناصر کالبدی به عنوان عاملی مهم در شکلبسیاری محققین  مادین محله:کالبدی شاخص و ن عناصر-0

تعلـق کالبدی به مکان برگرفته از عناصر و اجـزاء کالبـدی مکـان بـه عنـوان بخشـی از اند. تاکید داشته ادراک از مکان

به نقش مهـم و اساسـی کالبـد در مطالعات خود 1کاسالورایجر و ا. رگرددادراک مکان محسوب مییند شناخت و آفر

)حیدری و . سپارددهی معنا، به خاطر میرا به همراه عناصر کالبدی آن در شکل محیطکه بر این اساس، فرد  کردهارهشا

محـیط  و دارای باطن خدایی است، لذا ظـرف و انسان جانشین خدا بر زمیندر اندیشة اسالمی، ( 13: 1333همکاران، 

با پذیرش جنبة فرامادی برای عناصر و ابنیـه و باشد. اش داشته متناسب با ماهیت الهیکالبدی  او نیز بایدزندگی خاکی 

تاثیر ذهنی و ادراکی آن بر مخاطب، واضح است که عناصر و بناهای شاخص در محله عالوه بر کالبد و کارکرد خـود، 

بود. این معانی بـا خـاطرات فـردی و جمعـی با توجه به ادراک ساکنان، دارای معانی و مفاهیم منحصر به فرد خواهند 

سازد. به عنوان مثال بنای شـاخص مسـجد محلـه و یـا عناصـری ساکنان از عناصر شاخص ارتباط تنگاتنگی برقرار می

های شاخص بسیار قدیمی در برقراری ارتباط معنایی بین ساکن و بنا یا عنصر شـاخص چون مظاهر قنوات و یا درخت

نان از محله بسیار موثرند. لذا در بررسـی متـون، در مـوارد بسـیاری نویسـندگان بـه توصـیف و در مجموع ادراک ساک

گر برقـراری ارتبـاط قـوی بـین سـاکنان و اند که بیانگونه از عنصر یا ابنیة شاخص محله داشتهمعنادار و روایتی خاطره

 برخی عناصر کالبدی محله است.

منـدی رضـایترفاه و دادنـد، صورت 1313در سال  و مارانز که لنسینگ ایدر مطالعهمندی از محله: کیفیت رضایت-1

با کیفیت باال، احسـاس رفـاه و مکان »؛ بر این اساس مطرح گردید ادراک مکان کیفیت یکی از معیارهای اصلی سنجش

-منتقـل یتشسمبلیک باشد، به جمع هـایی کـه ممکـن اسـت فیزیکی، اجتماعی و یـاواسطة ویژگی مندی را بهرضایت

پس از پـذیرش نقـش  (Lansing & Marans, 1969: 195 -199به نقل از  00: 1333رفیعیان و همکاران، « )کند.می

های ارزشی تر مکان، باید گفت بسیاری از صفات و شاخصهمندی در ادراک مطلوبرفاه و خدمات و پیامد آن رضایت

ای چون مسجد، مکتـب، ماعی و ... در مقابل عناصر شناخته شدهاز جمله عدالت، آموزش، رفاه اجت 8ذکر شده در بند 

مدرسه و بازارچه در محالت نشان از اهمیت وجود خدمات در محالت دارد، عالوه بر این تامین بهتر نیازها و ارضـاء 

بایـد  مندی از محلهدر نتیجه در تبیین آثار رضایتمندی جمعی است. های فردی و اجتماعی از عوامل رضایتخواست

مندی، تداوم به سکونت و تمایل به آن در محله و حـس که با ارتقاء حس رضایتکرد. یکم اینبه دو نکتة اصلی اشاره

که ارتقاء حس رضایت مندی ساکنان موجب تقویت شرکت در تعامالت اجتمـاعی یابد. دوم اینتعلق به آن افزایش می

باید گفت با توجه به پـذیرش دو جنبـة مـادی و معنـوی بـرای گردد. و حضور موثرتر در فضاهای جمعی محالت می

مندی به نوعی در توصیفات و متـون مـورد مندی در محله، تمامی عوامل موثر در ارتقاء رضایتسنجش حس رضایت

رسـانی، رفـع نظر تحقیق، قابل پیگیری است. به عبارت دیگر وصف امکانات و تجهیزات محله و شرح نحوة خـدمات

آمیز از محلـه فاه حاصل از آن در محله، تمایل بر حضور فعال در ارتباطات محلی، بیان تمجیدگونه و تحسیننیازها و ر

                                                           
1 Lavrakas and Riger, 1981 
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آمیز از جملـه شـواهد های مثبت محله با بیانی اغراقهای آن و بعضاً تاکید خاص بر برخی ویژگیو امکانات و ظرفیت

 قابل بررسی در متون و مدارک تاریخی است.

های اصلی موثر بر ادراک مفهوم محله به مثابه مکـانی بـرای سـکونت امل ذکر شده به عنوان مولفهبدین ترتیب شش ع

 استخراج و تبیین گردیده است که البته این عوامل خود در ارتباط با یکدیگر و مکمل همند.

ر خصـوص نحـوة پس از تبیین و تحلیل عوامل و معیارهای ادراک مفهوم محله از دیدگاه ساکنان و توضـیحاتی کـه د

ردیابی و کاوش و نحوة دستیابی به میزان و کیفیت تبلور و نمود هر معیار در محله از دل متون ارائه شد در این مجـال 

های به جایگاه عوامل و معیارهای ادراک مفهوم محله در متون تاریخی مرتبط با تاریخ فرهنگی اجتماعی تهران در دوره

که در پژوهش اصلی که این مقاله برگرفته از آن است، این متون از تنوع و چنـد یح اینپردازیم. توضقاجار و پهلوی می

بندی اصلی برخوردارند. به عبارتی متون و منابع تاریخی مطلوب پژوهش بـه سـبب اعتبـار سـنجش و تحلیـل و دسته

هـا، اجتمـاعی، سـفرنامههـای فرهنگـی نوشـتهشـود کـه تـاریخنتیجه گیری منابع مختلف و متنوع تاریخی را شامل می

اند که در مقالة حاضـر صـرفاً بـه روش ها، مطبوعات و ... از این دستهها و داستانها، رمانگزارشات اداری و بیوگرافی

 های فرهنگی اجتماعی پرداخته شده است.نوشتهبرخورد با منابع و بررسی چند نمونه از تاریخ

 هانتایج و یافته

های فرهنگی و اجتماعی که پیرامون محالت تهران نگاشته شده نوشتهقسمت از میان تاریخطور که آمد در این همان

کتاب و استخراج عوامل و معیارهای ادراک مفهوم محله پردخته خواهد شد.  0است به بررسی و تحلیل و تفسیر 

ة پهلوی دوم را شامل شده است. های دورهای منابع، دورة تاریخی اواسط دورة قاجار تا حدود میانهکه دادهتوضیح این

 اند.ها به اختصار معرفی شدهدر جدول زیر این کتاب

 های فرهنگی اجتماعینوشته: معرفی تاریخ1جدول 

 نوشتهتوضیحات معرفی تاریخ نویسنده نام کتاب

محلۀ اودالجان 

 )عودالجان(

ناصر تکمیل 

 همایون

گیری محله، پراکندگی سـاکنان و و اقتصادی شکل در این کتاب سابقة تاریخی محله و عوامل اجتماعی

 ها بررسی شده است.تعلقات آن

محمدحسین  محلۀ سنگلج

 ناصربخت

هـا، جمعیـت و حـرف و گـاهاین کتاب به سابقة تاریخی و موقعیت جغرافیایی، بافت محله و سکونت

 مشاغل محله پرداخته است.

ناصر تکمیل  محلۀ کلیمیان

 همایون

های یژگی ایـن محلـه و زنـدگی اجتمـاعی و فرهنگـی و دینـی سـاکنان و شخصـیتدر این کتاب، و

 برجسته آن و روابط آنان با ساکنان مسلمان و حکومت بررسی شده است.

آباد محلۀ خانی

)زادگاه جهان 

 پهلوان تختی(

سهند لطفی، 

 مهسا شعله

ی محلـه. فصـل دوم بـه گردد؛ در فصل اول بـه تـاریخ و جغرافیـااین کتاب ذیل پنج فصل معرفی می

های مهم و های زندگی ساکنان، فصل سوم به مکان، ترکیب جمعیتی، مشاغل و شیوهساکنان اولیه محله

رضا تختی و سرانجام در فصل نهـایی بـه افراد سرشناس محله، فصل چهارم بر زندگی و خانواده غالم

 وضعیت موجود محله پرداخته شده است.

زاده محلۀامام

 قاسم

زاده  زاده قاسم یا باالدژ پرداختـه شـده و سـیمای امـام گیری محلة امام در این کتاب به چگونگی شکل لطفی سهند

 .ها و شکل محله بررسی شده است قاسم، مردمان این محله، فرهنگ این محله، مکان

ارهای مورد نظر هایی از متن منابع فوق به تفکیک عوامل و معیبرای بررسی و تحلیل مفهوم محالت، ابتدا قسمت

 0منش و مقایسة عوامل موثر بر ادراک مفهوم محله که از نشینی، برهمگردد. سپس از همپژوهش در جداولی ارائه می

های منابع، نتایج نهایی از نقش هر معیار در ادراک مفهوم محلة مختلف استخراج گردیده و از پس فرآیند تفسیر داده

 برداشت شده است.)پهلوی اول تا حدود اواسط پهلوی دوم( وی محله در تهران دورة قاجار و پهل
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های های اجتماعی مبین نظام پیوستة رفتارهای اجتماعی در میان محالت در دورهبررسی معیار مشارکت و فعالیت

ان قاجار و پهلوی است. همنشینی و همزیستی میان محالت با پیروان ادیان و مذاهب مختلف از جمله مسلمانان، یهودی

-ترین نمودهای روابط و مشارکت بین محلی است. در عین حال که میو مسیحیان به خصوص در دورة قاجار از مهم

آوایی به توان شاهد سکونت و حضور طبقات مختلف اجتماعی و منزلتی در یک محله بود که این همزیستی و هم

های اجتماعی از هایی برای فعالیتکن و پاتوقخصوص در دورة قاجار نمود بیشتری داشته است. هر محله دارای اما

های سیاسی و مذهبی در مقاطع زمانی مختلف بوده و حضور جمله حل و فصل امور ساکنان و یا مرکز جنبش

رفته ها به شمار میهای جمعی و تعاون بین آنروحانیون در محالت از عوامل انسجام و هدایت اهالی در فعالیت

ای را برخوردار ها و اماکن مقدس دیگر نقش ویژهزادهجتماعی، عناصر کالبدی مهمی چون اماماست؛ در این کارکرد ا

های گروهی از جمله ریسندگی به عنوان حرفة غالب در محالت خود نوعی از روابط اند. همچنین مشاغل و حرفهبوده

 ای نیز بوده و درپایة مشاغل حرفه آورده که مبتنی بر نوعی تفکیک محالت برجمعی مرتبط با مشاغل را فراهم می

برگزاری  بایست بهدورة پهلوی اول و پس از آن نمود بیشتری یافته است و درنهایت و بر پایة شواهد مطرح شده می

 های ملی و بومی در محالت در مناسبات ویژه اشاره کرد.آداب و آیین
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المنفعه و تعلق با اماکن دینی، فرهنگی، تجاری و بناهای عام ها نشان از پیوند زندگینوشتهبررسی این عامل در تاریخ

ها و برقراری نوعی حس مالکیت بر اماکن خاص مذهبی زادهویژة ساکنان نسبت به اماکن متبرکه به خصوص امام

-محلهمحله دارد. همچنین اهالی نوعی حس تعلق به بزرگان دینی، سیاسی و ادبی محلة خود داشته و تحت عنوان هم

پرداختند. از سوی دیگر در عین تر شهر یا منطقه میهای کالنای به ابراز تعلق و پیوند خود با این افراد در مقیاس

محالت با هدف نمود توان و  نوعی رقابت و خودنمایی بین ها،تفاهم در برگزاری مراسم دینی به خصوص عزاداری

ود داشته که مبتنی بر حس تعلق به محله نمود یافته است. ظرفیت بیشتر و برتر هر محله نسبت به سایر محالت وج

ها به واسطة تعلق ساکنان به کوچه همچنین باید به انتصاب نام و نشان افراد موثر و اعیان و اشراف محله بر گذرها و

شاخص ها بر محالت به جهت تعلق ساکنان به عنصر کالبدی زادهگذاری نام اماممکان زیست و حتی ترجیح بر نام

هویتی محله اشاره کرد. یکی از مهمترین موارد در تبیین معیار فوق، سابقة خدمت و سکونت برای افراد در محله بوده 

ای که سرایداراها در بسیاری از موارد به سبب شده؛ به گونهکه عامل تبدیل سکنة غیر بومی به بومی محله محسوب می

 اند.احب خانه یا باغ، به تدریج ساکن بومی تلقی شدهتداوم در سکونت  و تملک بخشی از مایملک ص
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گیری از عناصر کالبدی چون دروازه، ارگ و ... بررسی این معیار گواه بر قلمرو تعریف شده برای محالت با بهره

 های پسین، این ویژگی بیشتر با خیابان فراهم گردید؛ شواهدی نیز بر تفکیکاست که به مرور و به واسطة توسعه

ها. همچنین به ها و عربها و تمایزات قومی وجود دارد از جمله محلة سادات یا محلة شیرازیقلمرو با ویژگی

ها با تمهیدات طراحانه توجه خاصی شده است مراتب و حریم دسترسی به فضاهای خصوصی خانهمفهوم سلسله

ه در محله نوعی ارزش و امتیاز برای به طوری که ویژگی حفاظت و محرمیت در نسبت با موقعیت قرارگیری خان

های دینی از جمله یهودیان شده است. از دیگر سو ایجاد قلمرو با هدف تامین حریم برای اقلیتخانه محسوب می

شدة آنان از مواد خوراکی کاشر )معادل حالل در تعبیر برداری تعریفبه سبب سبک خاص زیست ایشان و نوع بهره

-های یهودیان با هدف تسهیل و تعریف در بهرهها و گرمابهرای ابنیة دینی از جمله کنیسهاسالمی( و تامین حریم ب

برداری ایشان از عملکردهای ویژه از موارد مرتبط با این معیار است. از مصادیق دیگر باید به تعریف پاتوق یا 

ها با کارکردهای جمعی یامحلهفضاهای مختص به حضور ساکنان محله به عنوان قلمروهای اختصاصی برای هم

شدة سیاسی و یا مذهبی محله بود که بعضاً به واسطة مفهوم قلمرو، با های تعریفاشاره کرد که مکانی برای فعالیت

مراتب و حریم شد. در تعبیری دیگر، مفهوم سلسلهحضور نامتعارف افراد ناشناس دیگر برخورد و مقابله می

مدارانه از جمله حضور دستة ای عزاداری محالت با معیارهای ارزشه)برگرفته از حرمت( در چینش دسته

های دیگر بروز یافته است که البته مشابه این رویکرد را در نشین در پیشاپیش دستههای محالت ساداتعزاداری

ه در اولویت ای که دیدار بزرگان قوم و محلتوان شاهد بود؛ به گونهبازدیدهای مناسبتی نیز می مراتب دید وسلسله

 اشت.دقرار 
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ترین کرد؛ این شاخصة دینی از مهمهای فردی و اجتماعی باید به سنت پسندیدة وقف اشارهارزش در بیان ویژگی

که آثار موقوفه و امورخیریة متعددی از اشخاص خیر و های اجتماعی در جریان سکونت محالت بوده، به طوریارزش

گردید و به عنوان عنصر مانده است که در بسیاری از موارد به نام خیرین نامگذاری می نیکوکار در محالت برجای

 ها کهها و سقاخانهگردید. در این میان به خصوص عناصری چون قناتمیشاخص محله در پیوند با ساکنان تعریف

شهرت بیشتری برخوردار  رسانی)سقایه( است ازنمود بارز تفکرات دینی مبنی بر اهمیت و تعالی عنصر آب و آب

که نمود  های داشتهاست. همچنین در ارتباط بین ساکنان محله و یا تعامل محالت با یکدیگر، احترام متقابل جایگاه ویژ

نشین و مسلمانان در برگزاری مراسم دینی توان در احترام متقابل و همراهی و هماهنگی محالت یهودیبارز آن را می

گری بزرگان در امور خیر یا رفع مشکالت ساکنان توان به وساطت و میانجیهای رایج میرزششاهد بود. از دیگر ا

کرد. همچنین احترام گزاردن به بزرگان و سالخوردگان و یک محله و یا بین محالت و در مقابل شکیبایی طرفین اشاره

 ردار بوده است.ای برخوتسهیل امور مرتبط با ایشان و آموزش آن به جوانان از اهمیت ویژه
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بایست به آن چه مییکی از معیارهای موثر در ادراک مفهوم محله، عناصر شاخص و نمادهای کالبدی محالت است. آن

سازی عناصر کالبدی محالت است. در های اخالقی و باورهای دینی در تشخص و نمادینهاشاره شود، اهمیت ارزش

اند که در باورهای دینی و اند و یا عناصری بودهمساجد، مدارس و از این دستهها و زادهنتیجه این عناصر عموماً یا امام

ها ها، سقاخانهتوان به قناتاند که از آن جمله میشدهبه واسطة کارکرد ویژة خود دارای اهمیت و ارزش محسوب می

کرد. البته در متون از ابنیه و عناصر اند اشارهای در آداب دینی و باورهای ساکنان داشتهو موارد مشابه که کارکرد ویژه

برد که محمل خاطرات توان نامهای محالت را میخانهها یا چایدیگر نیز سخن به میان آمده که از آن میان، زورخانه

 اند. در مواردی نیز به ابنیه و فضاهایی اشاره شده که یا خانةمتنوعی از محالتند و همواره در ادراک ساکنان نقش داشته

فرد شاخصی است و یا مرتبط با صنعت و حرفة خاصی است که در اغلب این موارد تشخص و اهمیت ابنیه یا عناصر 

است تا کالبد و یا عملکرد آن. البته در تمامی موارد، تبلور  خاطره بودن آنمحله به واسطة کارکرد اجتماعی و یا مکان

بنیه و عناصر محله بسیار تاثیرگذار بوده که در برخی متون نیز بدان هنر معماری و تزئینات استادانه در طراحی و نمود ا

 اشاره شده است.

 



   المللی انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا )فصلنامه علمی  ـ پژوهشی و بين                11

 

 
طور که پیشتر آمد تـابع عوامـل مختلفـی اسـت کـه در مندی ساکنان از محالت، هماندر خصوص کیفیت رضایت

در منابع بیشتر بـا بیـان آورد. این معیار معنوی و آرامش را پدیدمی مندی مادی و رفاه و یا رضایتمجموع رضایت

خدمات متنوع محلی و به طبع آن ایجاد رضایت در سکونت اهالی و یا در بیان احساس رضایت ساکنان از سکونت 

و تعاریف مثبت و منفی آنان نمود یافته است. در نتیجه کلیة توصیفات از ابنیه و عملکردهـای خـدماتی از شـواهد 

رسانی عامـل رضـایت و یـا نارضـایتی ند که بسته به کیفیت و نوع خدمتروقابل سنجش در این معیار به شمارمی

ها، ابنیة موثر در تامین و پخش آب در محلـه، خانهاند. بالطبع ذکر بناهایی چون مساجد، مدارس، مکتبساکنان بوده

مـوارد  بازار یا اماکن تجاری محله و یا حتی پوشش گیاهی مناسب و وضعیت مطلوب آب و هـوایی نیـز از جملـه

-مندی ساکنان و در مقابل توصیف فضاهای ناامن، آلوده و انباشت زباله موجب نارضایتی آنان محسوب میرضایت

های مختلف زیستی، امنیت و آرامش و تداوم سکونت گردند. همچنین مجموع توصیفات از سکونت اهالی در جنبه

 .ه برشمردمندی از محلهای دیگر رضایتبایست از جنبهدر محالت را می
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 گیريبندي و نتیجهجمع

کــه تغییــر تــدریجی اسالمی اســت. در حــالی - دهنده به ساختار شهر سنتی ایرانیمحله نهادي اجتماعی و شاکلۀ انتظام
رنگی مفاهیم اصیل ســکونت در محــالت الگوي سکونت در دورة معاصر و به خصوص در چند دهۀ اخیر موجب کم

محالت امروز با ساختار جدیــدي روبــرو اســت. محالتــی کــه معــانی واالي ســکونت و شده و در نتیجه سکونت در 
تــوان مکــان ســکونت و مــامن اند و دیگر محله را نمــیکارکردهاي اجتماعی پویاي گذشتۀ خود را به فراموشی سپرده

ش بــه بــازخوانی هاي اخیر تاریخی، ایــن پــژوهآرامش انسان دانست. با هدف دستیابی به تحول مفاهیم محله در دوره
یابی به این هدف و از آنجا که مفهــوم پردازد. براي دستمفهوم سکونت در محالت تهران در دورة قاجار و پهلوي می

محله در گروي نحوة ادراك ساکنان آن است ابتدا عوامل و معیارهاي ادراك مفهوم محلــه و روش اســتخراج و تحلیــل 
هاي فرهنگی و اجتماعی محالت تهران مــرتبط بــا نوشتهس با کاوش در تاریخها از متون تاریخی معرفی گردید. سپداده

کــه شد. نتیجه ایــن دورة قاجار و پهلوي به استخراج نقش و ویژگی هر معیار در میان پنج محلۀ تاریخی تهران پرداخته
عی و مشــارکت بــاالي ها حــاکی از نقــش اجتمــانوشتهمعیارهاي بررسی شده در محالت این دوره بر پایۀ متون تاریخ

هــاي اجتمــاعی هــا و گــروهگیري خودجوش تشــکلهاي مختلف زیست محالت است. شکلساکنان محالت در جنبه
اي، روابط و احتــرام هاي شغلی و حرفههاي سیاسی و دینی، همکاريمحلی با اهداف گوناگون شامل امورخیر، نهضت

ادیان دیگر، تجمعات محلی در فضــاهاي عمــومی محلــه از جملــه  متقابل اهالی با یکدیگر و حتی مسلمانان با صاحبان
هاي محلی و ... همراه با کارکردهاي متنوع اجتماعی جاري در ایــن فضــاها از جملــه ها و بازارچهخانهها، قهوهزورخانه
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بلــور مصادیق بارز مشارکت و ارتباطات گستردة اجتماعی در مقیاس محالت بوده است. محالتی کــه مکــان ظهــور و ت
هاي اجتماعی و فرهنگی از جمله وقف، نیکوکاري، احترام به دیگــران و دســتگیري محرومــان و ناتوانــان بــوده ارزش

مراتب و حریم در سکونت محله و ادراك ساکنان تعریف و نمود یافته بود؛ این که مفاهیم قلمرو، سلسلهاست. در حالی
اند، در ادراك ذهنی ساکنان نیز تصور و مفهــومی آشــنا اي داشتهیزیافتهکه عموماً قلمرو کالبدي تمامحالت عالوه بر این

اند. در این محالت به واسطۀ تامین نسبی بسیاري از خدمات و نیازها در ساختار عینی و ذهنی محله و و متعارف داشته
در نتیجــه تــداوم در  اند ومندي نسبی در سکونت برخوردار بودهآرامش حاکم بر سکونت اجتماعی، ساکنان از رضایت

رو ســاکنان خــود را سکونت و تمایل در حضور در اجتماعات محلی در در میان اهالی هر محله نمود یافته بود. از ایــن
جزئی از شاکلۀ محله به مثابه مکان سکونت خود ادراك کرده و بــا کالبــد و محــیط اجتمــاعی خــود ارتبــاطی معنــادار 

هاي مختلف کالبــدي، مود و تبلور تعلقات مکانی و دلبستگی به محله را در شاخصتوان نکنند و درنهایت میبرقرارمی
  .متنوعی مطابق آنچه در بسط هر معیار آمد ردیابی و تبیین نمود رفتاري و معنایی و در مظاهر
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