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 کیده چ

انها و فضاها شهر یک واقعیت  مسلم اجتماعی است که ، به طور کلی می توان آن را در انس

خالصه کرد.کرج ، شهری است که با قرار گرفتن فرهنگ ها  و قومیت های مختلف در 

کنارهم ، تضادها و ویژگی های خاصی را منعکس می کند ،که از آنجا که انسانها و مکانها از 

هم  تاثیر پذیر و بر هم تاثیر گذارهستند، بازتاب آن را می توان درضاهای شهری مشاهده کرد. 

ازعناصر تشکیل دهنده فضاها، محالت شهری می باشند که همواره یکی ازعناصر مشترک شهر 

بوده و درطول تاریخ اهمیت فراوان داشته است . محله چهارصددستگاه از جمله محله هایی که 

درابتدا حاصل هم نشینی قوم یزد بوده ، به طوریکه به محله یزدی نشین معروف بوده است، ولی 

مان ومهاجرت های فراوان، این قومیت محلی ، دچار دگرگونی شده است. این محله به مرور ز

قومی دیگرهمچون گذشته وسیله ای برای کاهش فشارها ی اجتماعی با بوجود آمدن 

واحدهای قومی وخویشاوندی نیست، بلکه نوعی مجاورت اجباری است که در صورت  فراهم 

تحقیق با تاکید بر روش های انسان شناسی شهری  بودن امکانات میتواند، گسسته شود . این

انجام گرفته است و به طورکلی می توان گفت ، محله ای که درگذشته از همگونی خاصی 

برخودار بوده  و هویت )به تعبیر لینچ و راپاپورت(  مستقلی داشته است ، با گذشت زمان 

یل شده که در هر بیشتر فاصله بواسطه خیابان کشی های متعدد ، به تکه های جداگانه ای تبد

گرفتن از محله  به  شکل قدیمی  خود ، برهم پیشی میگیرند . بازنمود این امر در فضاهای 

مختلف مورد تحقیق )مسکونی و تغدیه (کامال مشهود است.درنیتجه محله به چهارقسمت تقسیم 

ی افتدکه خوانایی شده که هرکدام خود را دارای هویت مشخص میدانند و درحالی این اتفاق م

 محله )به عنوان یک کلیت محله ای( نیز مخدو ش شده است.

 کلید واژگان 

 ویت مکانیه(   (Place Identity   هویت مکان:(Idntity of  place) :(Identity)هویت 

(Neighbourhood):محله 

(readability) خوانایی                                                                    
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 مقدمه:

شهر نشینی به عنوان فرایندی پویا که طی آن شاهد نوعی انتقال و حرکت  گسترش

هستیم، به یک پدیده معمول در جوامع تبدیل شده است و موجب شده )شهر( یکی از 

مسائل مهم جامعه شناسی شود. ورود عناصر غربی مدرن در ایران موجب مهاجرت 

و در نتیجه انبساط شهرها و در پی آن پیدایش انواع مسائل  رویه  بسیار زیاد و بی

در شهرها گشته است. چالشهای متعدد و   اجتماعی )انحرافات، ناهنجاریها، آشفتگیها(

شهری،  -بحران زای زندگی از جمله ، نبود تعادل نسبی بر روند زندگی اجتماعی

تضعیف روابط  -منابع عالی ها با افزایش مطالبات شهری، عدم مطابقت نیازها و خواسته

و مناسبات اجتماعی، مدیریت شهری را با معضالت روز افزونی مواجه ساخته است و 

رویه  شود که، شاهد هستیم کالن شهر تهران با رشد و توسعه بی زمانی مسئله بیشتر می

ای چند تکه، فاقد هویت و ناقص تبدیل شده  فضایی، جغرافیایی و جمعیتی به سامانه

هویت کالن شهر تهران و در پی آن شهر کرج و انسجام آن تنها در گرو حفظ است. 

هویت محالت آن خواهد بود ،که در نهایت منجر به حفظ هویت شهروندی و 

ها و هویت  مشارکت فعال شهروندان در اداره شهر است. در این میان شناخت محله

در این تحقیق محله .تواند در این زمینه انجام دهد میآنان کمک بسیار زیادی 

چهارصددستگاه به عنوان یکی از محالت شهری در شهرستان کرج مورد بررسی قرار 

گرفت که نگارنده امیدواراست، شناخت این محله بتواند به شناخت هرچه بیشتر 

 شهرستان کرج یاری رساند.
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 طرح مسأله:

 

 هایکالنشهر  ی است که مرکز آن یعنی شهر کرج درزمرهاستان 7کرج یکی از  استان

مهاجرت پیاپی افراد از اقصی نقاط کشور به این شهرستان و  .استقرارگرفته کشور

التقاط قومی و فرهنگی و ...  ،در آن مزید علت شده استکه همچنین همجواری با تهران، 

ها، مشاغل کوچک و  رویه خانه ه است. ساخت و سازهای بیوردبوجود آدر آن را 

اند، باعث به هم ریختگی شهری شده است،  گذران امر درست شدهخدماتی که صرفاً برای 

فضای مسکونی، کار، اوقات فراغت و حمل توان در فضاهای شهری نظیر را می که نماد آن

تواند با نوع بافت مسکونی خود دارای انسجام جمعیتی  و نقل مشاهده کرد. یک محله می

ریختگی بافت مسکونی خصوصیت به هم  یا بالعکس با به هم ریختگیباشد فرهنگی از لحاظ 

ای یا شهری  توانند باعث بیان محله داشته باشد. همچنین فضاهای اوقات فراغت نیز می

شوند و کامالً بر محله انطباق پذیر باشند، که در این صورت بار معنایی خاصی را در خود 

ای  در هویت محلهمطالعه بر روی آنها می تواند به شناخت ما  ،کنند. در نتیجه حمل می

شود که بین اجزای آن )اعم از  محله در اصطالح به منطقه قراردادی گفته می. یاری برساند

کالبدی و فرهنگی( نوعی همگنی وجود داشته و ساکنانش دارای اشکالی از همبستگی در 

د که آن را از نکن هویتی را برای محله ایجاد می، بین خود هستند. این مسائل در مجموع 

کند. محله با این تعریف نهادی اجتماعی است که حاصل نظامی از  ها متمایز می ایر محلهس

ای از نیازهای  روابط پایدار اجتماعی است و با اهداف خاصی شکل گرفتند و به پاره

 دهد. این تحقیق در پی آن است که کارکرد فضاها  ساکنین پاسخ می

ددستگاه ،درشهرستان کرج، به عنوان لذا محله چهارصرا در هویت بخشی بررسی کند.

اصلی ترین زمین تحقیق نگارنده مطرح می شود تا هویت محله ای آن مورد بررسی 

 قرارگیرد.
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 اهداف تحقیق:

تحقیقات انسانشناسانه می تواند دربهبود و کیفیت زندگی مردم اثرگذاشته وآنها را تقویت 

جماعتی ساکنان محله چهارصد  -کند.هدف این تحقیق به طور کلی بررسی هویت قومی 

 توان آن را به صورت زیر جزئی کرد: باشد که می دستگاه می

 کند. چگونه محله به هویت بخشی ساکنان خود کمک می -0

 های آن تعریف مشخص تری از هویت محیط و ساز و کار و مؤلفه -2
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 :پرسشهاي تحقیق

 

درگرو پرسشهایی است که طرح و درطی روند تحقیق با یک تعبیر ساده ، جوهرهرتحقیق 

به آنها پاسخ داده می شود. لیکن باید توجه داشت که ساختاراین رساله براین روند استوار 

است که هر فصل ، در یافته های تحقیق،  پرسشهای خاص دارد که پاسخگویی به آنها در 

ی بنیادی تحقیق میباشند که همان فصل انجام گرفته است واین پرسشها ، درواقع پرسشها

 رساله بر آنها استوار شده است.

 ؟دهد هویت و هویت محیط چیست و به کدام یک از نیازهای انسان پاسخ می -0

 ای با هم چقدر است؟ محله -میزان انطباق پذیری هویت قومی -2

 ای هستند؟ محله -آیا فضاها در این محله باز نمودی از هویت قومی -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

 روش تحقیق:

 

روش شناسی بر منطقی کاربردی داللت دارد که در گزینش فنون خاص مشاهده، ارزیابی 

کند. در  ها با قضایای نظری نقش بازی می داده های بدست آمده و مرتبط ساختن این داده

انسان شناسی جهتگیری نظری بیشتر مشوق یک دیدگاه بسیار ترکیبی در مورد گزینش 

بوط بوده است که هر چند بیشتر انسان شناسی را به سمت کاربرد گرایی پیش های مر داده

 (38: 0375ببرد. )پلتو؛

هر رشته علمی روش شناسی خاص خود را دارد که انسان شناسی نیز از این قاعده مستثنی 

ساخته و پرداخته و در طول های دیگر روشهای خود را  نیست. این رشته علمی مانند رشته

شهری به دلیل الزاماتی که در آن قرار دارد و ه و تنیده است. پژوهش انسان شناسی زمان بافت

تنوگرافی( شهری نیز امحتوایی که عموماً در آن قابل مشاهده است، گاه مردم نگاری )

 (0383: 421شود. )فکوهی؛  نامیده می

که به طور های درونی این پژوهش نیز توجه کرد. به تناسب موضوع  همچنین باید به شاخه

ایم که در چارچوب  فضایی بوده است، در پی آن بوده -قومی -شناسی شهری کلی انسان

هایی برویم که ، در میدان پژوهش یافته یا حتی به  این شاخه از انسان شناسی به دنبال روش

شویم. تحقق زیر تحت عنوان بررسی انسان شناسانه هویت  ناچار به سوی آن ها کشیده می

ای برای مقطع  محله در کرج )محله چهارصد دستگاه( در قالب رسالهعتی در یک جما -قومی

کارشناسی ارشد انجام گرفته است. در این تحقیق روش شناسی خود را بر سه مرحله تقسیم 

 ایم: مرحله نخست: شناخت نظری زمین کرده

شامل  شناخت تاریخی و جغرافیایی زمین که -0در این مرحله دو راه پیش رو داشتیم 

بررسی و تحقیق راجع به شهرستان کرج و شهر کرج و پدیده کالن شهر و مسئله هویت و 

 انواع خرده فرهنگها و محالت کرج مورد بررسی قرار گرفت. 

 شناخت مفاهیم  -2

برای اینکه بتوانیم مبانی الزم را برای انجام پژوهش خودبدست آوریم الزم بود، چاچوبی 

لحاظ نظری کار ما را پوشش دهد و در آن چارچوب بنای حرکت  تهیه کنیم که بتواند از

ای بودن پژوهشهای انسان شناسی  در میدان تحقیق را فراهم آورد. با توجه به بین رشته
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باشد.در این میان مفاهیمی از جمله قوم و قومیت،  شهری این نیز از این قاعده مستثنی نمی

هویت و هویت شهری محله و فضاهای شهر، شهرنشینی، مهاجرت، فضا و فضای شهر، 

 باشد. شهری از جمله آنها می

 

 مرحله دوم: شناخت عملی زمین

احساس معذب بودن در این تحقیق سعی شد، زمین مورد مطالعه مکانی راحت باشد که در آن 

نکنیم و از طرفی زمین تحقیق مکانی آشنا باشد که ورود و تعدد حضور پژرهشگر در آنجا 

گذارد ، نکند و از طرف دیگر امکان  هایی که بر نتیجه تحقیق تأثیر میایجاد واکنش 

دسترسی رفت و آمد به آنجا حتی االمکان راحت باشد. از این رو زمین تحقیق  انتخاب 

شده ،محله زندگی خود نگارنده انتخاب شد. در همین جا باید این نکته را اضافه کرد که، 

بررسی فضاهاي باز شهري و ، با عنوان ی شهری نگارنده قبالً در تحقیق انسان شناس

تحقیق ین تحقیق ادامه به بررسی این محله پرداخته است.ا روابط اجتماعی وفرهنگی

 قبلی می باشد.

در زمینه ورود به میدان سعی شد در ساعاتی به زمین مراجعه شود که کمترین حساسیت را 

ل چون باید در تمامی اوقات روز نحوه داشته باشد. به عنوان مثال صبحها ، ولی در عین حا

این نوع ورود می شد، رفت و آمد ساکنان محل، نوع ترافیک ،فضاهای کار و... بررسی 

 شد. برداشته می نیز تنها مرحله ابتدایی کار بود که یادداشتهایی

 

 مرحله سوم گردآوري داده ها:

 توان در دو قسمت طبقه بندی کرد: گردآوری داده را می

 ای اسنادیداده ه

های بودن موضوع تحقیق برحسب نیاز به  گردآوری به دلیل بین رشته  در این روش

 های مختلفی تحقیق مواجه شد. ها و سازمان کتابخانه

برای بررسی مسایلی همانند شهر و شهرنشینی، هویت، مسایل اجتماعی شهرها به کتابخانه 

نامه و کتابهای متعددی در این زمینه علوم اجتماعی دانشگاه تهران مراجعه شد ،که پایان 

 فراهم آورد.
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نقش فضا در هویت و شکل گیری، نوع معماری بناهای  -برای بررسی مسایلی مانند فضا

های  ایران و همچنین مسئله شهرسازی به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و پایان نامه

 دانشجویان معماری، هنرهای زیبا و جغرافیا مراجعه شد.

چنین کتابخانه ملی غیر از همه موضوعات گفته شده به بررسی شهر کرج وآمارهای و هم 

مربوط به آن نیز را اضافه کنید. به سازمان مختلف نظیر شهرداری، مسکن، ... نیز برای 

 های تفضیلی و... مراجعه شد. طرح -گرفتن نقشه

 اشاره کرد. شد نیز، گرچه در این میان باید به قدرت رسمی که گاه مانع کار می

 ها میدان تحقیق  گردآوری داده -

 در این مرحله سه فن به کار برده شد:

ای مدون در محله به  مشاهده غیر سیستماتیک: برای این کار بدون نیاز به برنامه -0-0

شد و کار مشاهده باشد به زمین تحقیق رفت و آمد  عنوان شخصی که ساکن این محله می

فضاهای اوقات فراغت،  -ها )مسکن. ی محله همه جانبه دیده شودانجام شد. سعی شد ، تمام

فعالیتهای مختلف فضاهای کار و شبکه رفت و آمد این شهرسازی انجام شده در این محل، 

 ها، نوع ساخت و ساز( محله

 ها عکس برداری: از فضاها، انسانها، رفتارها، فعالیتها، لباسها، خانه -0-2

های شناخت  ها به عنوان افرادی که سرچشمه از اطالع رسانمصاحبه: در فن مصاحبه -0-3

توانند در پژوهش به پژوهشگر کمک کنند استفاده شده  موضوع هستند و افرادی که می

ها متنوع و از هر طیفی باشند. )پیر، جوان، زن، مرد و...( ولی  رسان است. سعی شد ،اطالع

ان بود، که نگارنده سعی کرد، اطالع مشکل دقیقاً در همین انباشتگی و زیادی اطالع رس

ها را به چند دسته تقسیم کند و از هر دسته سواالت خاص بپرسد. دسته اول  رسان

هایی بودند که درباره تاریخ محله چهارصد دستگاه می توانستند، اطالعاتی در  رسان اطالع

که  انتخاب شد یها از میان افراد مسن اختیار نگارنده قرار دهند. اکثر این اطالع رسان

را به   بتوانند تاریخ شفاهی از محلهازسکونت آنها درمحله گذشته باشد تا  31حداقل 

آژانس های خرید وفروش ملک انتخاب  انتقال دهند. دسته دوم از میان صاحبان نگارنده 

که در مورد مساکن و فضاهای مورد استفاده آنان و همچنین روند ساختمان سازی و شده ،

کن و مسایلی از این قبیل اطالعات درستی در اختیار بگذارند، انتخاب قدمت مسا
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متفاوتی داشت که سعی آژانسهای ملکی  جه داشت با توجه به بزرگی محله ،شدند.باید تو

 شد، اکثر آنان در نظر گرفته شود. 

نتخاب شدند. استفاده کنندگان از فضای تغذیه که درمحله سکونت داشتند، او در نهایت از 

گرچه زمان مراجعه به فضای تغذیه بسیار مهم است ولیکن نگارنده سعی کرد، که زمان 

انتخاب شده هر کدام از فضاهای اوقات با یکدیگر تفاوتی نداشته باشد و البته خود 

صاحبان فضای تغذیه نیز جزء مصاحبه شوندگان هستند. مصاحبه به صورت استفاده از 

 گفتگوی بسته انجام گرفت.پرسشهای باز و کمتر در غالب یک 

های مختلف  در این روش گردآوری از مشاهده مشارکتی نیز برای پیدا کردن دیدگاه

  نسبت به فضاهای گوناگون نیز بهره جستیم.
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 اهمیت تحقیق:

 

شود، که محالت همچون سلولهای این  ای هم بسته تلقی می شهر موجودی زنده و سامانه

تضعیف یا کارکرد نادرست ای که،  ارکردهای خاص خود را دارند. به گونهموجود زنده ک

نشینی سریعی که در ایران اتفاق افتاد، به سازد. پس از شهر  آنها کل سامانه را مختل می

یکباره میراث چند هزار ساله شهرسازی سنتی ایران فرو ریخت. برخی از عناصر شهری 

غم پیشرفتهای تکنولوژیک نتوانستند آرامش و کارکرد خود را از دست دادند و علی ر

سکونی را که قبل از شهرسازی مدرن در ایران حاکم بود، ایجاد کنند. گرایش به 

ای علی رغم  استانداردسازی و یکسان سازیها و همچنین از بین رفتن هویت مکانی و محله

از ارکان زندگی  ظاهر آراسته، همچنان آرامش و سکون قبل را نداشتند. محله بعنوان یکی

کرد، کم کم کارکردهای خود را از دست  اجتماعی که فرد را آماده ورود به اجتماع می

داد و حتی توسعه شهری ،هویت محله را نیز، دگرگون ساخت و مفهوم محله را تغییر داد. 

شهر کرج نیز از این مقوله جدا نیست. با توجه به افزایش روز به روز جمعیت کرج که اکثر 

تواند به عنوان یکی از ارکان شهری  ای می ها و مدیریت محله باشند، محله ان مهاجر میآن

مطرح شده وبررسی هویتی شهری تأثیرگذار باشد،  که در کاهش خطرات ناشی از بی

 گردد.
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 :پیشینه تحقیق

 

افراد حال شهر مکانی بسیار پراهمیت را در متون ادبی به خود اختصاص داده است. تا به 

دانان، شهرشناسان، جامعه  )جغرافیاند  های متفاوت شهر را توصیف کرده مختلفی در زمینه

هایی که در آن گرد  شناسان، معماران.( همچنین شهر به دلیل تراکم کارکردها و نقش

توانند برای  کند، که همه آنها کمابیش می آیند، اسناد بسیار زیادی را تولید می می

ای این رساله  شناسی شهر ارزشمند باشند. با توجه به موضوع بین رشته های انسان پژوهش

انسان  -جغرافی شناسی -معماری -هرسازیش قبیل هایی از تمامی کتب مربوط به رشته

قوم و قومیت در مأخذ شناسی این تحقیق قرار  -فضا و هویت آن -هویت -شناسی شهر

داد و از  ده حق انتخاب و گزینش را میگیرند. حجم باالی اطالعات از طرفی به نگارن می

طرف دیگر ممکن بود، غفلت از چندین منبع ،ارزش کار را پایین آورد، در نتیجه نگارنده 

ناچاراً بحث خود را بیشتر به فضا و هویت آن محدود کرد واز میان حجم فراوان کارهای 

 انجام شده،به ذکر چندین نمونه پرداخته خواهد شد.

کرج، فضا  طرح  ،هویت باید عنوان شود که، این پیشینه در قالب سه بحثقبل از هر چیز 

 ریزی شده است.

 توان به پایان نامه آقای دانشپور اشاره کرد. در بحث هویت می

این پایان نامه با عنوان بازشناسی مفهوم هویت در فضای عمومی شهری بیشترین  -0

 نزدیکی را با تحقیق نگارنده دارد.

تری از مفهوم هویت محیط و  قیق را دستیابی به تعریف عملیاتی مشخصوی هدف از تح

 کند.  های آن مشخص می ساز و کارها و مؤلفه

که مطالعه  .مقوله هویت در این رساله بر پایه سه عامل اساسی انسان، محیط، فرهنگ است

و مصادیق آن نیز در مناسب سه عنصر متشکله حس مکان ، یعنی فعالیت ،معنی و  

 گیرد. های کالبدی، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می ژگیوی

 کند. وی هویت را از نظر روان شناسان و جامعه شناسان تعریف می

و هم چنین ،رویکرد متفاوتی از جمله کارهای روان شناسانی چون تاجفل و جنکینز را 

د ،تا با استفاده از پرداز کند. و پس از آن به بررسی آرای روان شناسان محیط می بررسی می
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دهد ،  آن ،هویت مصنوع را به عنوان نیازهایی که مازلو در ردیف نیازهای ثانویه  قرار می

 داند. بررسی کند و عوامل متفاوتی را در شکل گیری هویت موضوع مهم می

در این قسمت وی نظرات پروشانسکی را در خصوص مفهوم هویت مکان در روان شناسی 

 د.کن محیط بررسی می

 "کولی و مید"های روان شناسان مختلف نظیر  در بخش انسان وی ابتدا خود را از دیدگاه

های متعدد از فرهنگ، فرهنگ را به  کند. و در بحث فرهنگ پس از تعریف بررسی می

 کند. عنوان عامل تعامل انسان و محیط معرفی می

چه طریق با محیط  کند که انسان چگونه و از در فصل پنجم وی این بحث را مطرح می

 دهد. کند و در تعامل انسان و محیط چه اتفاقی رخ می شود و تعامل پیدا می درگیر می

های  کند. ویژگی وی در تکمیل این بخش بحث ارتباطات و انواع ارتباطها را مطرح می

 شود. فرستنده، گیرنده، حامل پیام در تعامل بین انسان و محیط مطرح می

کند و در نهایت نتیجه گیری  ت شهر از نظر لینج را بررسی میوی در بخش دیگری هوی

ای نسبی است که، احراز آن به  که از این رساله می توان گرفت این است که ،هویت مقوله

دهند وابسته است و در نهایت نظر  میزانی که فضاهای شهری خودهای جمعی را بازتاب می

های کالبدی.  الیت و معنی است تا ویژگیبه اینکه هویت امری نسبی است بیشتر از حس فع

پیش رو ساله رولی نگارنده دربیشترین تاکید آقای دانشپور بر تاثیر معنی بر هویت میباشد، 

سعی کرده است با بررسی تأثیر کالبد فضاها بر انسانها به هویت از دیدگاه جدیدتری نگاه 

 کند.

اب نوشته شده است که به عنوان در مورد کرج، و مشکالت آن بسیاری پایان نامه و کت 

بررسی مردم شناسانه هویت فرهنگی دختران »مثال می توان رساله خانم پارسا پژوه با عنوان 

 ذکر کرد. « نوجوان ساکن در محله اسالم آباد کرج

محقق در این رساله سعی کرده است، با استفاده از رویکردهای انسان شناسی همچنین  -2

شیه نشینی به بررسی این معضل در شهرستان کرج و بخصوص در هایی درباره حا نظریه

 یک محله حاشیه نشین بپردازد.

است ،که از دو دیدگاه مورد بررسی قرار « هویت فرهنگی»موضوع پژوهش این رساله 

 گیرد. می



 

 

17 

اولین دیدگاه این است که هویت فرهنگی را، شناسنامه  فرهنگی یک جامعه می دانند و 

هویت »ررسی هویت فرهنگی ،از منظر روان شناسی اجتماعی و در واقع دومین دیدگاه ،ب

شود. از این منظر، هویت اجتماعی از عضویت در گروه خاصی ناشی  بررسی می« اجتماعی

شود و به دنبال آن احساس تعلق و تعهد نسبت به آن گروه مطرح خواهد شد و در  می

علق احساس برتری و افتخار نسبت به نهایت ماحصل طبیعی و باز تابگونه این عضویت و ت

 ها خواهد بود. گروه خودر مقابل سایر گروه

محقق در این رساله تأکید خود را بیشتر بر مسئله فقر و حاشیه نشینی و سپس هویت و 

 احساس تعلق گذاشته است.

های انسان شناسی شهری، روش  روش مطالعه محقق در این رساله با تأکید بر پژوهش

 باشد. های باز و رسمی می اه با مصاحبهمیدانی همر

های  از قومیت« اسالم آباد»شود :اگر چه ساکنان این محله  در نهایت به این نتیجه ختم می

اند، ولی علی رغم این ناهمگونی قومی، محله از لحاظ فرهنگی دارای  مختلفی تشکیل شده

دارد. اقوام مختلف با  بافت بسیار همگون و منسجمی است که با پیرامونش تفاوت آشکاری

های فراوان سعی کرده اند ، تفاوتهای قومی خود را به تدریج در جهت رسیدن به  کوشش

منفعتی مشترک کاهش دهند. خانم پارسا پژوه دراین تحقیق به بررسی  هویت اجتماعی 

سعی شد که از دیدگاه دیگر ،کالبد پیش رو ونقش آن در تعلق می پردازد ، ولی دررساله 

 ها ونقش آنها در هویت مکان  بررسی شود. فضا

با عنوان سازماندهی فضایی »پایان نامه خانم شبنم اسماعیلی فضا وفضای مسکونی در مورد 

 شود.  های کاشان( ذکر می )با مطالعه موردی خانه« خانه و فرهنگ

معماری  در این رساله خانم اسماعیلی با استفاده از رویکرد راپاپورت ،ابتدا به  توضیح -3

پردازد. دراین  میبومی و اهمیت آن در فضاهای شهری ایران چه در گذشته و چه در حال 

های  پایان نامه تالش شده است تا، ارتباط میان سازماندهی معنایی در معماری خانه

مسکونی با فرهنگ به مثابه سبک زندگی و باورها و ارزشها و مفاهیمی که به آن شکل می 

فرهنگ و  -. بدین منظور نگارنده بر سه محور انسان و رابطه با فضادهند، بررسی شود

های مصنوع ،وی خانه را به عنوان اولین نظام  شود.  از بین محیط محیط مصنوع متمرکز می

، شخصیت   شود و از آن می آموزد شود، با آن اخت می قضایی که فرد در آن متولد می
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 "کند کند. در اهمیت خانه راپاپورت نقل می گیرد، انتخاب می فردیتش در آن شکل می,

ای ایجاد شده است و از  خانه نه تنها یک سازه بلکه  نهادی است که، برای اهداف پیچیده

آن جا که ساخت خانه یک پدیده فرهنگی است شکل سازماندهی آن به شدت تحت تأثیر 

ای کاشان را به عنوان ه . از این رو نگارنده خانه"محیط فرهنگی است که به آن متعلق دارد

مطالعه میدانی خود انتخاب کرده است. وی با استفاده از رویکرد راپاپورت در سازماندهی 

پردازد تا بتواند به الگویی مشخص  های قدیم کاشان می خانه از خانه 00خانه به بررسی 

 دست پیدا کند.

یط زیست، فرهنگ و وی در بخش نظری خود به مباحثی چون رابطه انسان با فضا، نظام مح

پردازد. و  سازماندهی فضایی، سازماندهی محیط مصنوع و خانه و مفهوم نیاز اولیه و... می

ویژگی توصیف کرد.  4ها را، می توان بر  رسد که سازمان خانه در نهایت به این نتیجه می

ی اطراف ها حیاط به مثابه هسته مرکزی و جبهه -2الیه فضایی از پایین به باال  3داشتن  -0

وجود مجموعه  -4های پیرامونی  مقر مرکزی هر جبهه و الیه -3پیرامون های فضایی  آن الیه

 دهند )حریم( فضاهای مستقلی که یک واحد را تشکیل می

کند و با  ها مشخص می ها را در خانه زمان مقدس و فعالیت -های خانگی و سپس گروه

« خانه»پردازد. دراین رساله مشخصا برروی  استفاده از نظریه راپاپورت به توضیح آنها می

کار شده است درحالیکه دررساله پیش رو فضاهای دیگری نیز بررسی شد به ویژه آنکه 

 بیشترین مبحث هویت مکان است.

درمورد فضا ونقش آن درزندگی انسانها پایان نامه وکتابهای فراوانی نگارش شده  – 4

ی شهری ،حیات مدنی و فضا» ا پارسی با عنوانقای حمیدرضاست که ازمیان آنها رساله آ

بخش نظری  توضیح داده خواهد شد. وی رساله خود را در دو« فرهنگی  –نیروی اجتماعی 

وعملی تدوین کرده است.دربخش نظری وی ، تمام آراء اندیشه های که درزمینه فضای 

ی حیات مدنی شهری وجود دارد را باتاکید بر فضای اجتماعی و نقش مهم آن درشکل گیر

کارکردهای و بیان می کند. با این تفکر به بررسی مبادی اجتماعی فضای شهری می پردازد

فضای جامعه شناختی و فضای شهری را بررسی می کند و به این نتیجه می رسدکه فعالیت 

جزء مهمترین جنبه محتوای فضای شهری  به کار می رود و تحلیل فعالیت را که به دو 

یر رسمی تقسیم می شود را از نظر برنامه ریزی برای طراحی شهری و بخش رسمی و غ
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برنامه ریزی نظام کاربریها دارای اهمیت زیادی می داند. با این نظریه وی موضوع 

کارمیدانی خود را خیابان کارگر ازتقاطع جمهوری انتخاب می کند و باتوجه به 

آزادی بیان و  مشارکت کارکردهای حیات مدنی در زندگی شهری یعنی خردگرایی ،

اجتماعی و عوامل مؤثردرآن یعنی فعالیتها و فرهنگ ، به این نتیجه میرسد،  به رغم وجود 

انواع فعالیت ها این خیابان فاقد فضای مدنی میباشد و مردم نقش مدنی در بیان قدرت 

ین خویش ندارند و در عین حال معتقد است که قابلیت تبدیل شدن به این فضا رادارد. ا

رساله به نقش فعالیت ها درفضا اهمیت فراوانی می دهد وموضوع هویت شهری درآن 

مدنظر نیست.درحالیکه هویت دراین رساله مورد تاکید است.ناگفته پیداست که کتابها و 

رساله های متعدد دیگری دراین پیشینه جای میگیرند که نگارنده به دلیل حجم باال  ، 

 ندارد. امکان پرداختن به آنها را 
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 فصل دوم

 

 شهر و تاریخ شهر نشینی: 0-2

شهر مفهوم و پیشینه تاریخی آن چیزی است که اندیشمندان مختلفی را به خود مشغول 

داشته است. شهر همواره خود را به عنوان یک واقعیت بیرونی، همه جا حاضر و دارای 

کند. تعریف)پدیده شهر( از چند  های اجتماعی تحمیل می قدرت تام به سایر واقعیت

دیدگاه قابل بررسی است ولی پیش از این باید به تاریخ شهر و شهر نشینی اشاره کرد. شهر 

، نوعی سازمان یافتگی اجتماعی است که ظهور آن در محور زمانی نیاز به فراهم آمدن 

کنون سال پیش تا 01111شرایطی خاص داشته است. از آغاز انقالب فرهنگی در حدود 

 توان به طور عام شاهد سه موج بزرگ گسترش شهری بود. می

هزار سال پیش یعنی در حدود هزاره چهارم پیش از میالد  6تا  5موج نخست: که در حدود 

های کمابیش  دولت -در بین النهرین بوجود آمد و شهرهایی که به سرعت تبدیل به شهر

گیری از کشاورزی  د گرفتند، که با بهرهقدرتمند شده و مناطق گسترده ای را زیر سلطه خو

 و انباشت مازاد تولید آن منجر به تقسیم کار و قشر بندی اجتماعی و تشکیل دولت شدند.

موج دوم: از نیمه قرن هجدهم تا اواخر قرن نوزدهم با انقالب صنعتی و انقالبهای سیاسی 

طق سرمایه داری جدید اروپا همراه بود و شهرهایی که بدین واسطه تشکیل شد براساس من

و تکنولوژی صنعتی به مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها دامن زد و شهر نشینی شکل 

 غالب زندگی در این کشورها شد.

براساس چند قطب موج سوم: پس از جنگ جهانی دوم و با عمومیت یافتن، نظام جهانی 

ی آن بازار جهانی سرمایه داری جهانی در سراسر جهان شکل گرفت، که در محور اصل

مبادالت اقتصادی و دولت های ملی و نهادهای فراملی متکی بر اتحادهای آنان بود 

 (41؛0383)فکوهی؛

شهرنشینی شکل غالب زندگی در میان  20پس از طی کردن این دوران، هم اکنون در قرن 

ر( اکثریت جمعیت زمین است و امکان بازگشت به سایر اشکال زیستی وجود ندارد و )شه

 هر چه بیشتر خود را به عنوان یک واقعیت مستقل به جهان تحمیل می کند. به طور
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توان شهر را چنین تعریف کرد: شهر زیستگاهی است انسان ساخت و در زیر یک  کلی می 

دهد.  قدرت سیاسی مشخص، که تمرکز جمعیتی نسبتاً پایداری را در درون خود جای می

ها  ، آن را به عنوان مکان اسکان گروهی انسانها و فعالیت( عام ترین تعریف شهر29)همان ،

ها، سازمان طبقات اجتماعی  می دانند. شهر فقط ساختمان نیست، بلکه مکان انسانها و گروه

 (5: 0385و خانواده و غیر است. )ربانی؛ 

سابقه و  -2کنند.  ها و طبقاتی که در شهر زندگی می گروه -0سه جنبه اساسی مفهوم شهر 

شیوه سکونت که برگرفته از فرهنگ  -3مت شهر که مصرف تمدن انسانی است قد

شهروندان است. در بعضی تعاریف دو فعالیت تجارت و خدمات هم جزء آنها است. 

 (2)همان؛ 

 های مختلف تعریف کرد. توان در ابعاد مختلف و با توجه به دیدگاه هم چنین شهر را می

شود، تفاوتش با دنیای  ای که به ذهن متبادر می هدر تعریف اقتصادی شهر، نخستین اید

اند.  در ده پراکندهها متمرکز، اما  روستا یعنی )ده( است. در شهر جمعیت، کاالها، بنگاه

کشاورزی ممکن است، اما شهر یک انگل پیدایش شهرها در نتیجه توزیع ارزش اضافی تولید 

مساعدی برای پخش پولی شدن  اقتصادی نیست. شهر یک عامل نوآوری است، زیرا زمینه

توان گفت شهر به عنوان  ( درنتیجه می28؛0383کند. )نیکگهر؛ اقتصاد در جامعه فراهم می

یک پدیده اقتصادی، وظیفه اداره اقتصاد سیاسی شهر را به عهده دارد. که مشخصاتش 

عالیتهای عبارتند از: تضمین تدارک منظم مواد غذایی، پایین نگه داشتن قیمتها و پایداری ف

 (29؛0368تولید کنندگان و بازرگانان )وبر؛

باشد که از آن  میمهمترین کار شهر با رویکرد اقتصادی، بوجود آمدن تقسیم کار اجتماعی 

پس به عنوان مکانی که مرکزی برای انباشت ثروت غذایی و غیر غذایی نیز هست، مطرح 

ه شدن ثروتها، شهرها به مکانی ( گرچه ناگفته پیداست که، با ذخیر30؛0383شد. )فکوهی؛

 برای طبقات اجتماعی تبدیل شدند.

« حقوقی و سیاسی»، شهر به مثابه یک واقعیت  شهر به عنوان پدیده سیاسی: در این تعریف

، شهرها تبلوری از نوعی نابرابری روابط قدرت  ، بر این نکته که شود که تعریف می

اند.  اره محلی برای تجمع ثروت و قدرت بودهشود. شهرها همو فراوان می اند تأکید  بوده

شد و بدین سان  نوعی حکومت فرمانروایی نیز احساس می در نتیجه این تجمع نیاز به 
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شد. نابرابری  شهرها تبدیل به مراکز قدرتی شدند که ثروت آنها از طریق توابع تهیه می

اهی برای تولید توان جایگ طبقاتی نیز بواسطه همین قدرت ممکن شد. پس شهر را می

شود و  قدرت محسوب کرد. شهر به عنوان یک واحد کلی و هستی در نظر گرفته می

شناخت بافت و کالبدی و شکل بندی ساختمانی، شناسایی ساختارهای گوناگون و وضع 

کارکردهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مرکزیت شهر به طور کامل الزم 

شهر در دوره های متفاوت و مناطق مختلف یکسان نبوده  های است. روشن است که ویژگی

است و در مفهوم شهر، در هر دوره متناسب با هر سرزمین در مسیر تاریخ، تفاوتهایی وجود 

توان با توجه به رویکردهای متفاوت نیز تعریف کرد. به عنوان مثال شهر  دارد. شهر را می

کارکردها، تنوع درون شهری و برون  از دیدگاه کارکردی و سپس سیستمی. شهر را بدون

شهری، فعالیتهای بنیادین شهر آفرین، فضا آفرین و ارائه کاراییهای مشخص برای حوزه 

نفوذ و فضای حیاتی برون شهری و نوع این روابط بسیار مهم که جزء الینفک تعریف 

 باشد، نمی توان تصور نمود. شهری می

اقتصادی )تنوع ساخت  -0ط میان شش جنبه است گوید: شهر نتیجه ارتبا پروفسور هوفر می

ساخت کالبدی )طرح  -3اجتماعی( ساختار اجتماعی )تفاوت طبقات  -2فعالیت و اشتغال( 

حیات سیاسی.  -6موقعیت قانونی و  -5موقعیت جغرافیایی  -4ساختمانهای عمومی، حصار( 

کن وجه تمایز شهر با روستا خصوصیات را داشته باشند، ولیتوانند پنج چیز از این  روستاها می

 (5؛0382در حیات سیاسی است که شاخص آن حاکمیت عمومی است. )رجبی؛

گوناگون به ای که در آن نیروهای  از دیدگاه سرمایه داری شهر عبارت است از: عرصه

پردازند. این نیروها متعلق به  میمنظور حفظ سلطه و نفوذ خود برزندگی شهری به جدال 

باشد. شهر انعکاسی از توازن این قدرتها چه نسبی و چه  رت در شهر میساختار ویژه قد

باشد. اما شهر در حیات مدنی خود از سه رکن اصلی، شهروند، کالبد شهر و  مطلق می

مدیریت شهروندی ماهیتی فاعلی دارد و کالبد  شود. شهروند و مدیریت شهری تشکیل می

ه محل زندگی مدنی، کیفیت زندگی شهری ماهیتی انفعالی. در تعریف شهر به مثاب

این مفهوم از شهر، همه اقداماتی کمی برای آن است که  شهروندان میزان سنجش است در 

شهر فرهنگی و اجتماعی در   ظاهر شود و حیات نشاط در چهره شهروندان   شادابی و

،  عه شناسیجام: برای مقاصد  کند می ورث بیان  جریان یابد. از دیدگاه جامعه شناسی لوئیس 



 

 

23 

که از نظر اجتماعی توان سکونتگاه دائمی، انبوه و نسبتاً بزرگی برای افرادی  شهر را می

 ( 50؛0382ناهمگون هستند، تعریف کرد. )رجبی؛

ترین تعاریف شهر براساس اندازه است. بر این اساس کشورهای مختلف  یکی از رایج

گیرند. معیار دوم  حی به کار میمعیارهای گوناگونی جهت تمیز نقاط شهری از سایر نوا

از دیگر متغیرهای « اشتغال وگمنامی»انبوهی )تراکم( جمعیت است. معیار سوم معیشت. 

شود که افراد و ساکنین آن همدیگر را  باشد. شهر جایی تعریف می مورد توجه در شهر می

به راحتی نشناسند که ، خود این عامل تحت تأثیر معیار اندازه تراکم است. 

 (24؛0380نقدی؛)

شهرها به دالیل مختلفی ایجاد می شوند که ممکن است دالیل تدافعی و بازرگانی با 

موقعیت سیاسی و مذهبی باشد. با این همه نیروهای اقتصادی محرک اصلی رشد شهر 

ای بود  هستند. ایجاد شهرها دومین انقالب عظیم در فرهنگ انسان و روند اجتماعی برجسته

دگرگونی در روابط متقابل انسان با انسانهای دیگر شد تا تغییر در که بیشتر موجب 

شهرها را باید نقطه عطفی در تاریخ   واکنشهای او نسبت به محیط. بنابراین پیدایش

اجتماعی انسان به حساب آورد. گامهای اولیه در نیل به مرحله شهرنشینی با افزایش 

شک یک  ه بود. انقالب شهری بیجمعیت و سپس تشدید بهره برداری از محیط همرا

برداری از  های بهره دگرگونی فرهنگی و اجتماعی بود و لزوماً ارتباط چندانی با شیوه

محیط نداشت. بلکه زمینه این تحول را یک رشته نهادهای تازه با ابعاد بسیار گسترده و 

شهرنشینی وجود داد. سه نظریه در باب ارتباط انسان و  ای از روابط پیچیده تشکیل می شبکه

 دارد.

کثیری از صاحبنظران قدیم و جدید و اغلب مردم بر این باورند که، سکونت در شهرهای 

کند و وضع را از  بزرگ بخودی خود حیات روانی و اجتماعی اشخاص را دگرگون می

اند:  سازد. این گروه )معتقدین به جبرگرایی یا اکولوژی( مدعی آنچه که هست بدتر می

پیامدهای سویی دارد و چیزی در نهاد شهر   در میان انبوه جمعیت انسانیصرف زندگی 

کند  ترکیبی هم تأکید می یعنی،  کند. دیدگاه مقابل عوض می نهفته است که ، انسان را 

که ، چنین اثراتی به زندگی شهری مترتب نیست و تفاوتهای بین زندگی در شهرهای 

های رفتاری هر یک  ربوط نیست بلکه به ویژگیاکولوژی م  آنقدرها به  بزرگ و غیر آن،
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های بین روستاییان و شهریان را  ها مربوط است. این عده معتقدند که تفاوت از گروه

توان عمدتاً با مقایسه پیشنهادهای شخصی ایشان توجیه نمود نه با عامل جغرافیایی محل  می

سنتزی از دو نظریه معارض توان آن را  سکونت و در نظریه سوم یعنی خرده فرهنگی که می

های اجتماعی ساکن در شهرهای بزرگ و مناطق  قبلی دانست. به اختالل بین انواع گروه

ها  های این گروه کند و تحول شهرنشینی را در چند و چون ویژگی غیرشهری تأکید می

 (0382؛98داند. )سروستانی؛ کامالً مؤثر می

 تعریف شهرنشینی: 9-9-2

ویا است که طی آن، شاهد نوعی انتقال حرکت هستیم. این فرایند شهرنشینی فرایندی پ

انتقال حداقل در بر دارنده دو نوع حرکت و تغییر است. یکی حرکت و انتقال جمعیت 

جمعیت از مناطق روستایی به مناطق شهری )همراه با تغییر در کارکردها به ویژه کارکرد 

رزشی و هنجاری شان. شهرنشینی تغییراتی اقتصادی( و دیگر تغییر در شیوه زندگی، نظام ا

آورد. از مفهوم شهر نشینی سه مطلب بیشتر  به وجود میرا در ساخت فضای داخلی شهرها 

 مورد توجه است. 

تغییر جمعیت شناختی : بررسی فرایندی که در آن سهم تمرکز جمعیت در یک کشور  -0

کونتگاهی کم جمعیت به یابد و حوزه روستایی و س  های شهری افزایش می در حوزه

 های شهری تبدیل می شود. حوزه

های کل جمعیت در  تغییر ساختاری یا اقتصادی : فرایندی است که در آن فعالیت -2

ساخت اقتصادی به همراه صنعتی شدن تحت تسلط سیستم اقتصادی مورد تأکید قرار 

 گیرد.  می

گوهای رفتاری آنها مطرح براساس آگاهی مردم در طول زمان و ال  تغییر رفتاری: -3

شوند و در شهرها  گاههای غیر شهری کنده میشود و مردم بر اثر این آگاهی از سکونت  می

 (25؛ 0380کنند )نقدی؛  اقامت می
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 :شهر و شهرنشینی در ایران 2-0-2

شهری شدن یک تحول اساسی و پویا و تغییر اجتماعی مهمی است که نهادهای جامعه را 

توانیم شاهد شکل  هایی است که ما می ترین سرزمین ایران از جمله کهن کند. دگرگون می

ترین شهرهای جهان در آن باشیم. از دوران هخامنشی به صورتی  گیری برخی از قدیمی

دولتهای ایرانی بر تمامی پهنه فالت ایران گسترده بودند و تا به امروز ادامه  -پیوسته شهر

مروزی پس از صنعتی شدن در کشورهای غربی و رشد دارند ولیکن شهری شدن به مفهوم ا

شهر نشینی به سمت کشورهای در حال توسعه تغییر جهت داد. در حالیکه کشورهای در 

حال توسعه ، )از جمله ایران(  هنوز از وجود منابع و ذخایر خود ناآگاه بودند، روند 

 شهرنشینی در این کشورها شروع به توسعه کرد.

شهری شدن و صنعتی شدن همزمان اتفاق افتاد. در حالی که در  در کشورهای غربی ،

کشورهای در حال توسعه برعکس است؛ یعنی شهری شدن قبل از صنعتی شدن واقع 

شود. در طول بیش از صد سال ، جریان شهری شدن اروپا با پشتوانه صنعتی شدن و  می

ها همگی به تدریج انجام  امگیرد. جریانهای تغییر نظ تغییر شیوه تولید اقتصادی انجام می

گرفت. در حالی که این روند در آسیب با سرعت بیشتری اتفاق افتاده است.شکاف بزرگ 

میان بخشهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در آسیا به دلیل این اتفاق افتاد که،  در این 

سان کشورها شهری شدن به عنوان الگوی توسعه توصیف شد. با اینکه بسیاری از کارشنا

دانند، با این حال روند این نوع  زندگی شهری را یک الگوی سکونت قطعی در آینده می

شهرنشینی به ضرر کشورهای در حال توسعه تمام شد. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی 

ضروری   ای ، چنین باب شده که شهرنشینی را نه چون پدیده نیست. در فرهنگ جامعه ما

اند. با این  عه بلکه به مثابه اتفاق ناگوار و احیاناً قابل اجتناب درآمدهدر روند تکامل جام

نوع نگاه به شهرنشینی، خود شهرنشینی مشکل است. پس راه حل آن نیز بازگشت به 

روستاها و جلوگیری از بیشتر شدن آن است. در صورتی که شهرنشینی در ایران بازتاب 

شخص بازتاب بسط سرمایه داری پیرامونی در به طور م تحول در سازمان یابی تولید و 

 اثر توسعه  نقاط عمدتاً شهری بر  بسط امکانات اشتغال در زندگی در  ایران است. 

   دیگر مانند روستا  در نقاط   امکانات  این  ، کاهش از یک سو سرمایه داری  مناسبات 
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های داخلی و  اجرتبر اثر فروپاشی مناسبات پیش سرمایه داری از سوی دیگر زمینه مه

 شهرنشینی در ایران فراهم آورده است.

تر و  شهرنشینی از میان تحوالت به وقوع پیوسته در ایران در دو دهه اخیر پویشی برجسته

نمایانتر دارد و شهر در ایران به محور زندگی اقتصادی و اجتماعی جامعه تبدیل شده و 

 شود. مشکالت شهری هر روز بیشتر می

 نشینی ایران از نظر ممتاز باید به سه نکته توجه کنیم.در روند شهر

 تاریخی شهرهای ایران قبل از صنعتی شدن -تحلیل ساخت اجتماعی -0

 اند تحلیل ساخت جامعه یا جوامعی که در ایران نفوذ داشته -2

 (90؛0370تحلیل نوع تسلط و اعمال نفوذ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در ایران )ممتاز؛ -3

هری شدن مدرن در ایران متأثر از نفوذ سرمایه داری غربی است که ایران را از جریان ش

جهات مختلف تحت تأثیر قرار داده است. پس از تسلط غرب بر ایران با سرمایه داری یعنی 

بهره برداری از منابع زیرزمینی به قیمت ارزان و ارائه کاالهای صنعتی به قیمت گران، 

 نعت مونتاژ بیشتر شد.تسلط صنعتی نیز از طریق ص

شهرهای ایران قبل از مدرنیزه شدن اصوالً مکان قدرت سیاسی بودند و همواره بیش از هر 

هایی کما بیش گسترده  اند که بر حوزه چیز شهرهایی سیاسی و اداری و مراکز قدرتی بوده

 (359؛0380کردند. )فکوهی؛ در اطراف خود ایجاد سلطه می

گفتگو با فعالیت سیاسی شهروندان نبوده و افراد نقشی در محیط شهری مکان معاشرت و 

اند. یعنی شهر یک واحد مستقل و خود فرمان نبوده، بلکه بخشی از  مدیریت سیاسی نداشته

سازمان مدیریتی طبقه حاکم بوده است. به همین دلیل مکانهای شهری محل تجمع 

ائمی جامعه، زندگی شهروندان نبوده است. تمایل شدید حکومت مرکزی به کنترل د

شهری را به دو نقش سیاسی حکومتی و خصوصی تقسیم کرده، به طوری که بازتاب آن در 

معماری شهری در ایران کامالً مشخص است. معماری شهری در ایران بسیار درونگرا است 

و آنچه در بافت شهر دیده می شود، کهندژ، محل حکومت، اردوگاه نظامی، مجتمع بازار 

 (92؛0370حالت شهری است. )ممتاز؛ ،مسجد و م

در همین جا باید این نکته را نیز عنوان کرد که بسیاری از صاحب نظران، شهر نشینی در 

اند و خصوصیات هر دوره را مشخصاً و به  های مختلفی تقسیم بندی کرده ایران را به دوره
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صاً موضوع مربوط به کنند، که در این پایان نامه به دلیل آنکه مشخ طور جداگانه بیان می

 شود. شهر نیست این مطالب به صورت مختصر بیان می

اند. مسئله  جامعه مدنی در ایران ضعیف و بازار و اصناف تحت تسلط حکومت مرکزی بوده

خانواده و قبیله در شهر بسیار مهم بوده ،به طوری که برخی محالت متعلق به برخی 

ر ما قبل مدرن ایران بیش از هر چیز جایگاه قدرت خاندانها و قبایل بوده است. در نتیجه شه

سیاسی انحصاری است و به دلیل اینکه تجار قدرت سیاسی مستقل نبو ده اند و توانایی 

تبدیل به بورژوازی به معنی غربی را نداشته اند. با اینکه بسیاری از شهرها در ایران با منشأ 

قدرت سیاسی آنها را به زیر سلطه خودت دینی، تجاری یا پیشه وری بودند اما دیر یا زود 

کرده است.  آورده است و از آنها به مشابه ابزاری درآمدزا استفاده می در می

 (371؛0383)فکوهی؛

کردند، از زمان صفویه آغاز شد و پس از آن  قدرتهای خارجی که در ایران اعمال نفوذ می

ه با فساد و ناشایستگی کامل ، در دوران قاجار ایران عرصه نفوذ قدرتهای خارجی بود ک

قدرت حاکم همراه بود. پس از انقالب مشروطه، شکل گیری دولت ملی )که با 

های دولت انگلیس همراه بود( باعث شد تا صنعتی شدن و رشد زیر ساختارهای  پشتیبانی

ها و کارخانجات صنعتی،  گوناگون کشور انجام بگیرد. به صورتی که تعداد کارگاه

ط تلگراف، رشد سرمایه گذاری صنعتی در ابتدای قرن بیستم با شتاب ها، خطو جاده

 فزاینده انجام بگیرد.

با روی کارآمدن رضا شاه وگسترش روابط ایران و آلمان بسیاری از متخصصین آلمانی در 

های مختلف برای معدن یابی راهی ایران شدند. و انگیزه ایجاد خطوط راه آهن جهت  زمینه

 گون پدید آمد.انتقال مواد گونا

تثبیت مالکیت ارضی، کوبیده شدن قدرت سیاسی ملوک الطوایفی و...  شاهاقدامات رضا 

مالکیت ارضی را در چارچوب بورژوازی تثبیت و تسجیل کرد و از سوی  ،از یک سو

دیگر با تبدیل زمین به کاالیی قابل معامله باعث تسهیل توسعه روابط سرمایه داری و نهایتاً 

رشد صنعتی شدن ایران با  تسریع   همچنین و   سرمایه داری قبل   ما های  وهنابودی شی

روند مدرنیزاسیون شد. نفوذ سرمایه داری غرب در ایران نفوذی به تدریج شکل زندگی 

سنتی را دگرگون ساخت و باعث شد ایران عرصه نفوذ قدرت استعماری شود. بیشترین 
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هرنشینی جدید با حکومت رضاشاه همراه بود. در تغییر در شیوه تولید صنعتی و پیدایش ش

های  شد و دولت اقدام به تأسیس کارخانه این دوره صنعتی شدن از جانب دولت شروع می

که تقریبا همزمان با جنگ جهانی دوم است ،در  0321مختلف وگوناگونی کرد. تا شهریور 

ازرگانی خارجی کامالً آید. ب واحد صنعتی دولتی و خصوصی به وجود می 295ایران تعداد 

اجتماعی و فرهنگی نظارت کامل  -درانحصار دولت است و وی بر تمامی بخشهای سیاسی

داشت. با اینکه هدف از این کارها صنعتی شدن عنوان شد ، ولی موفقیتی در این زمینه 

بدست نیامد. با این حال در دوره رضا شاه ثبات اقتصادی و سیاسی نسبی وجود دارد قدرت 

 (96؛0370زی در این دوره تقویت شد. )ممتاز؛مرک

در روند مدرانیزاسیون رخ داد و پس از  0332تا  0321ای که از شهریور  پس از وقفه

ای به  که دولت به قدرت رسید ، با اصالحات ارضی ابعاد تازه 0332مرداد  28کودتای 

اری خارجی روند شهرنشینی ایران داد. در این سالها مرحله جدیدی از سرمایه گذ

بخصوص، در زمینه نفت شروع شد. دولت همچنان در این سالها به عنوان عامل اصلی 

های عمرانی و  تحوالت اقتصادی و ایجاد زمینه برای بخش خصوصی ظاهر شد. برنامه

های ضروری  اقتصادی که در نهایت به اصالحات ارضی رسید ، باعث  تقویت زیر ساخت

 جهت گسترش بازار داخلی شد.

دوره حکومت پهلوی با رشد شهر نشینی در ایران همزمان بوده است، اما خصلت شهری 

% جمعیت 72شدن ایران، رشد نابرابر و توسعه نابرابر است. در آغاز حکومت رضا شاه 

گرفت. نقش  درصد تولید داخلی در بخش کشاورزی صورت می 81روستایی بودند و 

 تی بود، که اهمیت زیادی نداشتند.تولیدی شهرها شامل پیشه وری و صنایع دس

در دوره رضاشاه شهرها ،که مقر سرمایه گذاری خارجی بودند، دستخوش تحوالت زیادی 

 شوند، ولی روستاها بدون تغییر و به شکل غیر مستقیم از تحوالت شهری متأثر هستند. می

جاد راهها ها و ای در دوران محمدرضاشاه با گسترش دیوانساالری و ایجاد بعضی کارخانه

 شود. چهره شهر دگرگون و تجارت داخلی و خارجی تسهیل می

ولی پس از اصالحات ارضی نظام تولیدی کشور از بین رفت و با عدم حمایت از بخش 

کشاورزی مهاجرت به شهر که آغاز شده بود، شدت گرفت. به تدریج شاهد کاهش سهم 

ت گرفت. در این دوره بنیان بخش کشاورزی و افزایش واردات هستیم ومهاجرت نیز سرع
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اقتصاد شهرنشینی که پایه آن مازاد اقتصادی روستا بود ، به مازاد اقتصادی حاصل از 

های خارجی تغییر کرد. در نتیجه روستا دیگر آن کارایی الزم را  درامدهای نفتی و دوام

کننده بر تأثیری تعیین  46تا  0327های اقتصادی دولت پهلوی از سالهای  نداشت و برنامه

افزایش روند شهرنشینی داشتند. زندگی راحت تر در شهر، اوقات فراغت بیشتر، گوناگونی 

داد و باعث  کاال، تنوع محیط، تفریح و سرگرمی و... زندگی شهری را مطلوب جلوه می

 ( 53؛0363رشد شهرنشینی شد. )حسامیان؛

بود؛ شهرهای اصفهان،  های جغرافیایی یکی زمانی مرزهای فرهنگ شهری ایران، با مرزه

کاشان، تبریز، شیراز، از یک طرف هم شهر ایرانی بود و از طرفی مرز جغرافیایی ایران. 

داد. اما تلفیقی که تحت تأثیر طیف مدرنیته و  فرهنگ شهری ایران را طرح و بافت می

هایی که ایجاد کرد، گسست مرز فرهنگ شهری با مرز  جریان سرمایه داری با دگرگونی

افیایی را به وجود آورد. البته این به معنی حذف و نامرئی شدن اجزا و عناصر فرهنگ جغر

شهری ایران و از طرفی به معنی پذیرش محض شهر مدرنیته و جریان سرمایه داری نیست، 

بلکه تلفیقی از دو جریان شهر بومی و  عناصر شهر مدرنیته است که حاصل آن نوع و 

بافتی و کالبدی، مناسبات اجتماعی، رفتاری، هویتی و ترکیب معینی است که ،اشکال 

اجتماعی و عناصر دیگری را به وجود آورده است. با این رویکرد دامنه  -درکل فرهنگی

زندگی مردم اکثر شهرهای ایران، از حدود و حصار خود شهرها و ایران فراتر رفته است. 

رد که یک سوی آن مربوط به توان به پیوستارهای فرهنگی برخورد ک در اکثر شهرها می

کالن شهرهای اروپایی و آمریکایی )عناصر مدرنیته( و سوی دیگر آن به فرهنگ ملی و 

 (0؛0388شود. )حسنی؛ سنت محلی مربوط می

رشد شهرنشینی در ایران تشابه زیادی با شهرهای کشورهای توسعه نیافته دارد. خصلت 

سرمایه گذاری غربی بوده است. رشد یک  شهرنشینی توسعه بدون برنامه شهرها تحت تأثیر

شهر بزرگ مانند تهران و چند شهر بزرگ دیگر باعث تمرکز شهرنشینی در چند ناحیه 

مناطق کوچکتر شده است. به طوری که ناهمگونی چشمگیری در  رشد  مانع   و   شده

عروف م« شهرنشینی سریع»شود. این نوع روند شهرنشینی ایران که به  سطح کشور دیده می

فقر و...( که دارد، باعث  -حاشیه نشینی -است، غیر از مشکالت شهری نظیر )آلودگی
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بوجود آمدن چند کالن شهر در سطح ایران شده است که، این، خود بر مشکالت 

 افزاید. می

شود.  با گسترش شهر به بیرون و پیدایش حومه نشینی همزمان واقع می« مادرشهر»پیدایش 

رشد « مادرشهر»تخصصی و تقسیم کار پیچیده است. قشر خدمات در  مشاغل« مادرشهر»در 

کنند و دسترسی زیادی به خدمات اقتصادی مصرفی و فرهنگی وجود دارد. کستلز  می

در واقع باز تولید یک شکل فضایی جدید در جهان سرمایه « مادرشهر»معتقد است که 

اتمن این اصطالح را برای رجوع که در ابتدا گ« کالن شهر»داری پیشرفته است. ولی پدیده 

«  مادرشهرها»ای از  برد، مجموعه بهم پیوسته به تحولی جدید در شمال شرق امریکا به کار 

 ها و مناطق وابسته به آنها است. و حومه

برد.  این جدیدترین شکل سکونت شهری است که تمایز میان شهر و ده را از میان می

ای که قبل از شهرنشینی در ایران وجود  ت عمدهولیکن درکالن شهرهای ایران ، مشکال

اند و روز به روز  داشت ، نیز اضافه شده است. در اینجا حومه شهرها با هم تالقی پیدا کرده

ها هم اکنون جزء شهر  شود. به طوری که حاشیه نشین بر وسعت این شهرها افزوده می

ومی نیست که بتوان آن را در هستند. دراکثر شهرهای ایران دیگر فرهنگ ناب شهری ، مفه

 محدوده همان شهرها مشاهده کرد. اغلب شهرها ماهیت جدیدی به خود گرفته اند. 
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 محله  وکارکردهاي آن  2-2

 

 مقدمه:

)محله( یکی از عناصر بسیار مهم شهری در شهرسازی گذشته ایران بوده است که غفلت از 

 -فرهنگی -انی را در همه عرصه ها )اجتماعیان در سالهای اخیر مشکالت بسیار فراو

سیاسی( ایجاد کره است. شهرسازان ایرانی در پی سالها غفلت هم اکنون با  –اقتصادی 

ای سعی در جبران اشتباهات خود در گذشته دارند. ولی آیا این مهم  طرحهای توسعه محله

شود مطلبی  تلقی میامکان پذیر است؟ و لیکن چرا )محله( به عنوان یکی از عناصر مهم 

 است که سعی شده در این فصل به آن پرداخته شود.

 

 تعریف محله:9-2-2

های مسکونی و خدماتی تعریف  محله در قانون تقسیمات کشوری به مجموعه ساختمان

دانند. لیکن از  شده است که، ساکنان آن از لحاظ بافت اجتماعی خود را اهل آن محل می

ای قراردادی که تجمع گروهی از مردم با روابط  ز، منطقهمفهوم عام آن عبارت است ا

اجتماعی مستقیم و نزدیک که امکانات رفاهی و گذران اوقات فراغت در آنها تنها برای 

شود. به طور خالصه محله مکانی است که مردم در آن  رفع نیاز ساکنین تهیه و تدارک می

شود که در  روهی از مردم اطالق میکنند و جامعه محلی یا اجتماع به گ احساس راحتی می

مکان معینی ساکن هستند و میان آنها روابط مستقیم براساس تعلقات سرنوشت و هویت 

مشترک وجود دارد. به طور کلی تالشهای متعددی برای تعریف محله و مفهوم آن صورت 

از گرفته است. محالت ممکن است به محل یا مکان جغرافیایی خاص، یا در مورد انواعی 

ساکن و یا عالیق مشترک اطالق شوند. با وجود تعاریف فراوان تأکید زیادی بر روی 

انعطاف پذیری محله ایجاد بصیرت و آگاهی از مکان محلی صورت گرفته است. )حسینی 

 (28؛0385و سلیمانی؛ 
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 محله و ضرورت پیدایش آن: 2-2-2

 

ورزیدند، بلکه  زی اشتغال نمیشهر به عنوان سکونت گاهی که ساکنان آن تنها به کشاور

توانست در  کردند، نمی های گوناگون خدماتی و صنعتی کار می گروهی در زمینه

وجود نداشت، پا به عرصه وجود گذارد. به « مازاد تولید»هایی که امکان پدید آمدن  حوزه

همین جهت است که، شهر نشینی را پدیده ای معلول و ناشی از انقالب کشاورزی 

اند. پس از سپری شدن دوره آغاز انقالب کشاورزی و پیدایش شهر و شهر نشینی  دانسته

اند. یکی  عوامل متعدد دیگری وجود داشته که منجر به تکوین و شکل گیری شهرها شده

اداری و سپس عوامل دیگر نظیر: عوامل نظامی، تباری و  -از مهمترین آنها عامل سیاسی

 (0365؛87اند . )سلطان زاده؛ همذهبی ... در روند مزبور نقش داشت

ها( هستند. عوامل متعددی نظیر: عوامل  ولی یکی از عناصر و اجزای اصلی شهرها )محله

 -تاریخی و عوامل اقتصادی -انتظامی، عوامل فرهنگی -اقلیمی، عوامل دفاعی -جغرافیایی

رای مرزها های انسانی در فضایی متشکل و دا گروهاجتماعی می تواند، موجب پیدایش تجمع 

های  ها و گروه و حدود معین کالبدی و اجتماعی شود. چنین تجمعی به هر یک از خانواده

داد که پاسخ نیازهای عمومی خود را  اجازه و امکان می  خویشاوندی و صنفی و حتی افراد،

ای متشکل بیابد و آن را تأمین کند. روابط اجتماعی و همبستگی و پیوند  در مجموعه

گرفت.  محله به طور عمده توسط عوامل پیدایش محله و تجمع مردم، شکل میساکنان هر 

 (236؛0365)سلطان زاده؛ 

روابط مردم با هم در اثر تماسها معاشرتهای هر روزه و مداوم اهالی موجب تحکیم روابط 

ی مرزبندی  شد و به وحدت و انسجام اجتماعی به طور عمده تعیین کننده همجواری می

ونی و روابط داخلی و خارجی آنها بود. پس از اسالم این روابط دچار های مسک محله

ای تعیین  ای و قبیله های مسکنی بر پایه پیوندهای طایفه تحول و دگرگونی شد. برخی محله

شد )مانند کوفه( یا اگر شهر مهاجر پذیر بود، مهاجرانی که از یک شهر بودند در یک  می

 ند. )مانند بغداد(کرد محله یا گذرا با هم زندگی می

های  از قرن سوم هجری به بعد، عامل مذهب نیز تبدیل به یکی از عوامل مهم همبستگی

ای شد. اقلیتهای مذهبی نظیر زرتشتیان، مسیحیان، یهودیان همواره جدا از دیگران  محله
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ها و حکام متعصب یا در مواقع  کردند. اینان در پی به قدرت رسیدن سلسله زندگی می

گرفتند. برای مثال، شاه سلیمان صفوی زرتشتیان کرمان  ، مورد آزار و اذیت قرار میبحرانی

 را برا سکونت به بیرون شهر منتقل کرد.

شد. در بسیاری از  های اقتصادی می های مذهبی موجب تزلزل مرزبندی البته این همبستگی

کردند و در  می های فنی و متوسط و کم درآمد در کنار هم زندگی های شهری، گروه محله

دادند که در برابر عوامل خارجی، کما بیش  مواقع بحرانی همه گروه واحدی را تشکیل می

های شهر مظهر بیشترین تماس  دادند مرکز محله به صورت یکپارچه عکس العمل نشان می

شد و این مراکز در ایام نوروز و روزهای مذهی  های افراد هر محله محسوب می و تجمع

شد. اعتبار اجتماعی و اقتصادی هر محله بستگی به تعداد و قدرت مالی  معیت میمملو از ج

ای و کسب قدرت  و اجتماعی اعیان محله داشت. در اغلب موارد با قدرت یافتن اعیان محله

سیاسی و اشتغال در تشکیالت دولتی و دیوانی توسط آنان، سبب افزایش اعتبار محله 

مزایا افراد مزبور از اعتبار محله کاسته و بعضاً با قتل  شدند و بالعکس با منصوب شدن می

گرفتند.  های آنان بقیه محله مورد تهدید قرار می اعیان محله یا خراب کردن خانه

 (238)همان؛

 

 محله و اجتماع محلی8-2-2

مفهوم اجتماع  با  باشد  دارا می  نهادی که واحدهای همسایگی را در خود  عنوان محله به

محلی قرابت زیادی دارد. این دو واژه به دلیل قرابت معنایی زیاد گاهی به جای  و اجتماع

باشند. از یک طرف اجتماع در بر  شوند و دارای ابهامات زیادی می یکدیگر استفاده می

ها و مناسبات و عالیق مشترک است  ، شرایط و اولویت گیرنده ارتباط با ترکیبی از عقاید

دهند،  تباطی که افراد یک اجتماع را به یکدیگر پیوند میهای ار از طرف دیگر شبکه

به عنوان محل زندگی نیز ریشه داشته باشند. اجتماعات مذهبی،  ممکن است در مکان 

ای و دیگر  شوند و اجتماعات حرفه قومی به واسطه فرهنگ نظام عقاید محدود می

خورند. گر چه  یوند میهای مشترک به هم پ اجتماعات به واسطه عالیق شرایط یا اولویت

اجتماعات محلی متکی بر مکان هستند، ولی آنها به عنوان تقسیمات فرعی از سرزمین به 

لحاظ جغرافیایی مدنظر نیستند. به بیان دیگر آنها واحدهایی هستند که در آن برخی از 
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مجموعه ارتباطات هم چون پیوندهای ارتباطی )خانوادگی، خویشاوندی، دوستی و 

و...( پیوندهای کارکردی )مانند ارتباطات در تولید، مصرف و جابجایی کاال ها همسایگی 

و خدمات (، پیوندهای فرهنگی )مانند: پیوند در مذهب، سنت یا هویت قومی و...( یا 

پیوندهای اقتصادی )مانند: ارتباط در پایگاه اقتصادی یا سبک زندگی و...( تمرکز 

 یایند. می

باشد. خواه  اط اشتراکی و جمعی در میان اجتماع محللی مهم میوجود برخی از اشکال ارتب

چنین پیوندی مکان محور باشد یا نباشد. و همین امر است که امکان هویت گروهی و عمل 

 -عضویت -0شوند.  آورد. اجتماع یا محله با عناصر زیر متمایز می جملی را فراهم می

 -3شعایر و مراسم مشترک  مشترک، زبان،نظام نمادی  -2متعلق  -احساس هویت

نیازها و  -5تأثیر متقابل اعضای اجتماع بر یکدیگر -4ها و هنجارهای مشترک  ارزش

 ارتباط احساسی مشترک -6تعهدات مشترک برای برآوردن آنها 

هواردهالمن معتقد است یک محله سرزمینی محدود است که در درون ناحیه شهری 

اد در آن سکونت دارند و با هم تعامل اجتماعی بزرگتر قرار گرفته است. جایی که افر

کنند. در این مفهوم محله، واحد زنده هویت یابی و کنش گری است که ، تعیین  برقرار می

تواند در شناخت هر چه بیشتر مردم و فرهنگ آنها به ما یاری  های متعدد آن می جنبه

 (2؛0387برساند. )حسن زاده؛

بخشد. در  مشروعیت میعی( اغلب )کنش اجتماعی محور( را درک محله به عنوان )واحدی اجتما

توان در تنوع  شود را می واقع ویژگی مهم محله که باعث ضرورت وجود آن نیز می

کارکردی آن، سرزندگی و نشاط و پر جنب و جوش بودن، همبستگی و صمیمیت بین 

حله تضادمیان ساکنان و تأمین نیازهای عاطفی، روانی و اقتصادی ساکنان دانست. در م

کند و زمینه برای شناخت بیشتر  منافع فرد و جمع و میان انسان با محیط کاهش پیدا می

شود. از این رو جوانب مختلف  افراد و در پی آن برنامه ریزی برای توسعه محله بیشتر می

های آموزشی )مدارس(، سازمانی )مرکز اجتماع محلی، بقاری،  جنبهتوان در  محله را می

 اهی( یا مدیریتی )خدمات عموی( تفکیک کرد.فروشگ



 

 

35 

جغرافیایی از دارا بودن یک حومه  -0برای تشکیل یک محله پیش شرطهای زیر الزم است. 

کوچک از گروهی از مردم شهر پیدایش و تکوین یک اجتماع  -2شهر با وسعت کم یا زیاد 

 (71؛0365وابستگی اجتماعی میان گروهی از مردم. )شکویی؛  -3

عنصر فیزیکی که این مفهوم مردمی را در نظر  -0ز نظر کانیرس  مفهوم اجتماع با، ولی ا

کنند و با یکدیگر تعامل  گیرد که در یک منطقه جغرافیایی تعریف شده زندگی می می

های مشترکی هستند که به واسطه این  اعضای یک اجتماع معموالً دارای ویژگی -2دارند 

به خاطر دو مالک مذکور یک  -3ک گروه تعریف شوند. توانند به عنوان ی ویژگیها می

ها(  باشد که آن را به عنوان )سازگاری اساسی منافع درخواست اجتماع باید دارای صفر می

توان مفهوم )محله و اجتماع محلی را  شود. طبق این تعریف می توصیف کنند. مشخص می

های  بین واحدهای مسکونی و شبکه کامالً بر هم منطبق باشد به این مسئله تالش برای پیوند

ارتباطی و ماکیت شهر در قالب محله با عنصر روابط انسانی در قالب اجتماع محلی ظهور 

 1982:126)؛conyerss.(یابد می

 کارکردهاي محله در گذشته:2-2-4

های جغرافیایی تشکیل شده از تعدادی خانه )واحد مسکونی( بودند  ها در گذشته پهنه محله

اً استقالل نسبی داشتند. چندین خصوصیت  برای محله درگذشته بخصوص در که عموم

مبنای شکل گیری محله عموماً براساس  -0توان قائل شد که عبارتند از :  شهر اسالمی می

خویشاوندی، دینی بود و در بسیاری موارد همین امر برای تقسیم بندی نژادی، قومی، 

هر محله دارای گروهی فضاها بود که  -2گرفت.  مینامگذاری بر محله مورد استفاده قرار 

داد. و عمدتاً شامل فضاهای اصلی شهر  های دیگر می به همان نوعی استقالل نسبت به محله

محله در ساخت خود تأثیرپذیری از عوامل اقلیمی،  -3ها(  بود. مانند: )بازار محلی، مغازه

اً دارای یک ساختار سیاسی مدیریتی های عموم محله -4داد  اقتصادی و سیاسی را نشان می

های از لحاظ حجم و  محله -5گرفت.  بودند که در یک مجموعه ساختاری بزرگتر قرار می

 عناصر تشکیل دهنده خود بسیار متفاوت بودند.

همچنین در شهرهای سنتی ایران، نواحی مسکونی به محالت مختلف و مجزا تقسیم 

وابق یکسان در محالت خود برای راحتی و حمایت و شدند. افراد با عالیق مشابه یا س می

 شدند. امنیت بیشتر گروهی می
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در شهرهای کوچک به علت تجانس فرهنگی براساس تقسیم بندی محالت متفاوت در 

ای مشترک وجود داشت که  حرفه و شغل یا مبدأ و خاستگاه بود. بنابر این همواره رشته

صوب کرد. در شهرهای سنتی امکان اینکه افراد شد ، اعضای ساکنان محله را به آن من می

فقیر از غنی جدا شوند بسیار کم بود. اکثر مردم با طبقات اجتماعی متفاوت با هم زندگی 

های قومی و خاستگاهی  کردند. اگر چه دالیل تشکیل شدن محالت، اغلب پیش زمینه می

د. عالوه بر آن بود ، این سیستم تشکیل شدن محالت به تشکیل شهر نیز کمک می کر

ها و تقسیم شهرها به محالت ، به  وجود افراد با زمینه ای قومی مشترک در میان محله

های  کرد. بیشترین فضا در هر محله در طول کوچه مدیریت شهری نیز کمک فراوان می

یافت. کانون محله، یک میدان مرکز  های خصوصی اختصاص می باریک به سکونت گاه

تقاطع دو یا چند راه اصلی قرار گرفته بودند. هر مرکز محله  معموالً  بود که اغلب در محل

 (016؛0371یک مسجد و یک حمام جهت رفع نیازهای اهالی مردم داشت. )خیرآبادی؛

های اجتماعی و مذهبی که بیشتر در  ها در گذشته برگزاری آئین از دیگر خصوصیات محله

ر واقع باعث برقراری نوعی پیوند نزدیک باشد که د شد، می مسجد و تکیه محل بر پا می

شد. مرکز محله مظهر بیشترین تماس  شان می میان اهالی محل و عالقه خاص نسبت به محله

 شد. ها و تجمع افراد هر محله محسوب می

هر محله مسکونی ضمن آنکه که از طریق یک راه اصلی به بازار شهر یا امتداد راه اصلی 

، به همان ترتیب خود را از فضای عمومی و پر تحرک آن دور  شد منتهی به بازار وصل می

ای نیمه خصوصی داشت و فضای کالبدی  داشت. فضای داخلی هر محله، جنبه نگه می

های مسکونی تابع رشد  شد. روند عمومی شکل گیری محله ای از پیش طرح می کمتر محله

یافت. سیمای داخلی  ا میاقتصادی و جمعیتی شهر بود و در طول زمان شکل نهایی خود ر

ای بود که در ارتفاع خود را از  کرد و کمتر خانه منظری هم آهنگ و متناسب را عرضه می

 ها متمایز کند. سایر خانه

نیازهای خدماتی و اجتماعی دارای نظامی تقریباً مستقل بود و   تأمین محله در  هر 

داد. این نهادها و تجهیزات از  تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز اهالی را در خود جای می

گرفتند که ، حتی االمکان بهترین نحوه دسترسی را برای  نظر کالبدی در فضایی قرار می
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آورند. به همین ترتیب مرکز محله محل استقرار آنها بود.و در محل تقاطع  اهالی فراهم می

 گرفت. های اصلی محله و در اغلب موارد در مرکز فیزیکی محله شکل می راه

ه ای اهالی ،همواره به عنوان  در ضمن مرکز محله، عالوه بر تأمین نیازهای معنوی و دور

فضایی برای تجمع و گذران اوقات فراغت اهالی محله به شمار می رفت. احداث بناها و 

پذیرفت نخست، اهالی هر محله با  فضاهای عمومی در مرکز محله به دو گونه صورت می

و با تأمین هزینه و نیروی کار الزم فضاهای مورد نیاز و  کردند یکدیگر همکاری می

ی احداث  ساختند. در حالت دوم، اعیان و تهران محله خود به تنهایی هزینه ضروری را می

 (241همان،گرفتند. ) های عمومی را به عهده می بناها و مجموعه

 -0کرد  می بدین ترتیب با خصوصیات گفته شده محله چندین نیاز را در اهالی برطرف

نیاز حمایتی. همچنین محله سیمای خاص خود را  -3نیازهای مدیریتی  -2نیازهای ارتباطی 

بخشید. مرکز محله با تجمع عناصر نشانه و مرز  داشت که به آن در کل شهر هویت می

هایی را با قدرت بصری  شد و لبه تر از انواع خود معرفی می هایی شاخص محله نیز با کوچه

اند. این تصویر آنقدر روشن و واضح بود که هر کس قادر  کرده تصویر ایجاد میزیاد در 

 به شناسایی و بازنمایی خود در محله بود. 

ها، افزایش جمعیت، باال رفتن تنوع فرهنگی در شهرها، افزایش اجاره نشینی  گسترش رسانه

ن و تغییر و عدم سکونت طوالنی مدت افرادی ثابت در یک منطقه خاص، شاغل شدن زنا

های زندگی، فردگرایی و... همه و همه از جمله مواردی هستند که ناگزیر حیات  سبک

گیرند. محله به شکل سنتی خود بافتی زنده و پویا و  شان را نشانه می ها به معنای سنتی محله

شده است. ولی هم اکنون   طبیعی بوده که، طی زمان و از خالل روابط گرم انسانی ساخته

ای ساکنین باید حداقل شناخت الزم را از هم داشته باشند تا  شکیل چنین محلهبرای ت

بتوانند تشکیل یک محله داده و به رفع گروهی نیازهایشان بپردازند و این اتفاقی است که 

ها ایجاد و فضای تعاملی  های آن را در محله نیاز به تعامل دارد. تعاملی که باید زمینه

 ی آن پیش بینی نمود.عمومی خاصی را نیز برا

شهرسازی ارگانیک گذشته با وجود آن که هیچگونه برنامه ریزی و طراحی در سیر 

تکاملی خود نداشت، اما با این حال به لحاظ مجاورت کاربریها ایجاد حس هویت، نشاط و 

کرده است که ، گویی  آرامش، امینیت و سهولت دسترسی چنان با تدبیر عمل می
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اند. ولی  مختلف در این طراحی و اجرای برنامه مشارکت داشتههای  متخصصان رشته

در شهرها از یک سو و   رویه شهری ماشین تخریب این نوع شهرسازی که پیامد توسعه بی

عدم توجه به عامل انسانی و ارزشهای انسانی از سوی دیگر بود باعث تکه تکه شدن شهرها 

 هم ندارند شد. به صورت قطعاتی مجزا از هم که هیچ ارتباطی با

ای کرد که  در نتیجه با اینکه محله در ساختار شهر مدرن باقی ماند اما تغییرات عمده

 ترین این تغییرات محوری شدن استقرار در فضا براساس قشر بندی اجتماعی است. مهم

کالنشهر بزرگ کشور است که دارای مسائل خاص خود است  7شهرستان کرج یکی از 

دهد به دلیل مهاجرت پیاپی افراد از اقصی  ی به شهرستان کرج نشان مینگاهی انسان شناخت

نقاط کشور به کرج، این شهرستان دچار وضعیت غیرقابل مدیریتی شده است که ، نتیجه 

موقعیت افرادی است که در حال گذار از یک مجموعه فرهنگی به مجموعه فرهنگی دیگر 

های  فظ کنند. بوجود آمدن ترکیبی )هویتتمایل بدان دارند که ، هویت اولیه خود را ح

ای( که در نتیجه التقاط یک قوم با یک محله بوده است، نشان دهنده کامل  محله -قومی

 این وضعیت هست که البته تعداد آنان در کرج کم نیست.

مورد )محله( مورد تحقیق ما یعنی )محله چهارصد دستگاه( نیز صدق  و این امر در 

دهد ،  ت قومی در کرج که بیشتر خود را در قالب )محله( نشان میکند. تبلور هوی می

شناخت این محله را ضروری ساخته تا با شناخت هر چه بیشتر باعث نوعی سیاستگذاری 

        شان شود.  شود که نتیجه آن باعث باال رفتن هرچه بیشتر حس تعلق ساکنان به محله

 ضرورت وجود محله: 5-2-2

وجود محله نظریات مختلفی وجود دارد که مهمترین آنها به بحث  در باب ضروری بودن

گردد. این بحث که تاریخ بسیار طوالنی دارد و دانشمندان مختلفی  اندازه شهرها باز می

 اند. )افالطون و ارسطو(  درباره آن اظهار نظر کرده

روابط شود. مبتنی برآثاری است که بر  هایی که در مورد اندازه بهینه شهر می بحث

اجتماعی، نظارت اجتماعی و سیاسی، بر سر محیط به خاطر تمرکز آلودگی ، بر سطوح 

های  های اجتماعی و ادراکی، بر زمان سفر، تولید اقتصادی و بر هزینه قابل تحمل محرک

 های مختلف تکیه دارد. حفظ و نگهداری از شهرها در اندازه
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بهینه کلی برای شهر باشد، وجود ندارد.  با این حال شواهدی که مبنی بر وجود یک اندازه

 توان دو احتمال را در نظر گرفت: در نتیجه می

ها را  با وجود اینکه چیزی به نام اندازه بهینه وجود ندارد، نظام ارجحی از سکونتگاه -0

هایی تشکیل شده باشند که اندازه آنها به صورت بهینه  توان یافت که از تعدادی مکان می

های مرکزی که به طور  ه باشد )تئوری مرکزیت مکانی با بررسی مکانای توزیع شد

شوند از جمله این موارد است.( ولی به نظر غیر  یکنواخت در یک منطقه پراکنده می

هایی را ایجاد کرد مگر آن که برای ارجحیت های  رسد که چنین مجموعه محتمل می

رت قابل پیدایش باشد. حتی در مختلف مردم از محورهایی هم چون هویت، دسترسی و نظا

 باشدکه این کار به یک سلسله واحد مقررمانند شهر بیانجامد. این صورت نیز بعید می

ای حتی برای شهر خاص بهینه نبود. لیکن یک رشته  احتمال دیگر این است هیچ اندازه -2

اص ها با مزایا و معایب خ هایی وجود دارد که با گذشتن رشد از آن محدوده آستانه

 (306؛0376شویم. )لینچ؛ ای روبرو می عمده

و پیچیده رسد. به عنوان مثال اگر سکونتگاه بزرگ  این امر از نظر ذهنی معقول به نظر می

تسهیالت مورد نیاز، آنچنان ای بسیاری از خدمات و  های آستانه باشد، احتمال دارد که هزینه

 دی نتوان برای آن پیدا کرد.بر یکدیگر منطبق شوند که هیچ الگوی روشن گام مانن

دلیل اکثر اوقات سیاست شهر برروی )واحد( بنا شده است. موضوع اندازه  به همین 

خاطر هم جواری  به  مردم  محلی که در آن  کامالً   کالبدی واقعاً در مقیاس واحد

سکونت با یکدیگر آشنایی داشته و اندازه و هم چنین خصوصیات دیگر نظیر یکپارچگی 

تواند  ها و خدمات عمومی و تناسب موجود، می اعی، الگوی خیابان، هویت حریماجتم

معنی دار و حتی قابل تعمیم باشد. تفکر محله در ربع اول قرن به عنوان واحد تحلیل 

بلوک پایه ساختمانی برای شهر، در نظر   اجتماعی در جامعه شناسی و سپس به عنوان 

های فراوانی را طی کرده است  کر نیز فراز و نشیبشد گرچه این تف  نظریه پردازان شهر

های اخیر در مورد  ولی هم اکنون جزء نافذترین نظریه ها در سرتاسر جهان است. بررسی

دهد که اجتماع محلی با نام ، اغلب عضو مهمی از  تصویر ذهنی مردم از شهر ، نشان می

،  ها اهمیت نداشته باشداجتماعی آن روابط  ساختار ذهنی است. محله ممکن است برای 

ولی همواره با معابر اصلی بخش مهمی از ساز و برگ ذهنی است. بنابر این به عنوان یک 
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ی دسترسی به خدمات عمومی،  واحد آرمانی برای سازمان اجتماعی و یک سازمان دهنده

دن. دار بو کند و شاید در درجه بعد، مفهومی از معنی تفکر محله مفهومی از نظارت پیدا می

تفکر محله به عنوان ابزاری جهت نظارت کفایت خود را نشان داد و از آن پس محله 

ای در شهرسازی پیدا کرد. محله دیگر فضایی نیست که ، مردم در درون آن  جایگاه ویژه

کنند. بلکه فضایی است  یکدیگر را به این علت بشناسند که در جوار یکدیگر زندگی می

باشد و در داخل آن مردم به هنگام احساس خطر  دارای نام می که برای همه تعریف شده و

شوند. این جوامع چون در اذهان ساکنین شهر تبلور  به راحتی دور یکدیگر جمع می

ها و مشخصات یکنواخت آنها توافق نسبتاً خوبی وجود  یابد، و اغلب در مورد محدوده می

گردد. در  تباط جمعیت تقویت میدارد. این توافق به صورت شفاهی و از طریق وسایل ار

ترین مسئله  گیرد و هم چنین اصلی نتیجه شهر در ذهن مردم نیز مرز مشخصی به خود می

 توان از طریق محله کامالً تحت کنترل درآورد. شهر، یعنی نظارت را، می

کنیم همگنی  همچنین چنانچه در راستای افزایش همگنی اجتماعی یک مکان حرکت می

شده کالبدی و اجتماعی مسلماً در سطح محله اجتماعی واقعی بسیار کوچکتر برنامه ریزی 

باشد. زیرا انسجام اجتماعی، متناسب، نظافت و معنی را بدون لطمه  تر می از شهر قابل دفاع

 (021بخشد.)همان ؛ دارد کردن جدی به دسترسی کسی بهبود می

عین و مهای آرام را  خیابان و دلیل دیگر اینکه شامانی زندگی دریک محله با هویت با

گیرد و چنانچه ضرورت نظارت  خدمات روزانه که به راحتی و سهولت در دسترس قرار می

های سیاسی بوجود آورد، از ضروریات وجود محله در سطح شهر  احساس شود بتوان تشکل

به افراد این امکان را ، باشد. عالوه بر آن مناطق مسکونی محلی دارای هویت نیز  می

 دهند که در بهبود محیط اطراف خود مشارکت نمایند. می

تر  تواند کارآمدتر و رضایت بخش مدیریت در سطح محلی هم نسبت به سطح شهری می

باشد. گرچه مدیریت برخی مباحث مانند آلودگی، حمل و نقل و سیاست مسکن کمتر در 

 سطح محلی کارایی دارند.
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 فصل سوم

 

 تعریف فضا 9-8

کند و ما را در تمام طول  ی بسیار عام است. فضا تمام جهان هستی را پر میا فضا مقوله

زندگی احاطه کرده است. از آنجا که تنها آگاهی از فضا منوط به فعالیت نفر نیست، بلکه 

کلیه حواس و عواطف انسان در آن دخالت دارند و لذا برای نیل به این فضا به تمام و 

( در عین حال باید توجه داشت 07؛0378گیر شود. )حبیبی؛کمال باید خود انسان در آن در

ای فیزیکی و زاییده فکر یا محصولی از فرایندهای اجتماعی دیدن  که فضا را پدیده

شود در فرهنگ  دانند. واژه فضا با اینکه به آسانی و سادگی در کلیه علوم مطرح می می

ای پیوسته که در آن  گسترده معنی دارد. به عنوان مثال: 09انگلیسی آکسفورد دست کم 

کنند. مقداری از یک منطقه که چیز خاصی آن را اشغال  اشیاء وجود دارند و حرکت می

 (0379:40کند یا برای هدف خاصی در نظر گرفته شده است.)مدنی پور؛ می

نوعی توزیع عناصر در یک پهنه یا نوعی از محدود کردن زمان و « فضا»ولی به طور کلی 

ای از روابط بین  ای کلی و فلسفی است که، به مجموعه ز این رو فضا مقولهمکان است. ا

کند. فضا ماهیتی عینی دارد که دارای بعد  عناصر و کیفیت و حجم این روابط داللت می

 باشد. مکان است و از آنجا که دائماً در حال تغییر و تحول است ، دارای بعد زمان نیز می

اشت این است که فضا از جمله مفاهیمی است که بیشترین ای که باید مدنظر د ولی نکته

ابهام برای تعیین و مرزبندی آن وجود دارد. زیرا فضا را باید بیش از هر چیز به مشابه 

دهد. با این  و )تهی( در نظر گرفت جایی که هیچ چیز را در خود جای نمی« خالی»مکانی 

پر بودن آن ولو به طور نسبی درک وصف پدیده فضا را تنها می توان در خصوص اشیاء و 

 کرد.

توان از خالل حرکت، جریان و سکون درک کرد. هر کالبد با  در عین حال فضا را می

شود و فضا به نوعی آن را به  ورود خود به فضا به نوعی وادار به اطاعت و تبعیت از آن می

ص خود است. آورد. تملکی که اغلب دو سویه و دارای پیامدهای خا می  تملک خود در

 (232؛0383)فکوهی؛
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 انواع فضا 2-3

توان به تناسب معیار و ضوابط گوناگون و از زوایای مختلف به انواع متفاوتی  فضا را می

تقسیم نمود. اما به لحاظ نقش فضای شهری، درجات اجتماعی و کنترل هنجارها و 

ندی در مفهوم کنترل ارزشهای جامعه آن به سه دسته قابل تفکیک است. مبنای این تقسیم ب

 -فضای نیمه خصوصی -شود. فضای عمومی اعمال اجتماعی از طریق فضا ، خالصه می

 فضای خصوصی.

ای پیچیده در یکدیگر تداخل  عمومی که به گونه -شهر ترکیبی از فضاهای خصوصی

ای اندک از  اند، است. فضاهای خصوصی )برخالف شیوه زیستی روستایی( در فاصله یافته

تواند به سرعت در این فضاها  عمومی قرار گرفته اند و به این ترتیب افراد می فضاهای

 جابجا شوند. 

این امر هم نوعی امتیاز هم نوعی مشکل در شهر است. امتیاز از آن رو که فرد می تواند 

خصوصی بودن را برای خود انتخاب کند و در صورت عالقه مندی وارد فضای عمومی 

عمومی در شهر لزوماً سبب از بین رفتن ناشناسی افراد نخواهد شد، شود و ورود به فضای 

شود که به هر  زیرا تماس گذرا، اتفاقی و کوتاه مدت هستند. اما مشکل از آنجا ناشی می

دلیل خصوصی بودن فضاها نتواند در برابر فضاهای بیرونی تاب آورد و افراد ناچار باشند، 

مومی یا اثرات بیرونی فضاهای خصوصی را تحمل به رغم عالقه خود، دائماً فضاهای ع

 (244؛0383کنند. )فکوهی؛

در مورد فضای نیمه خصوصی می توان به کارکردهای پیاده روهای شهری در آنجا که 

حس اعتماد و جو نزدیکی را در بین افراد بخصوص در میان یک محله بوجود آورند، 

 اشاره کرد.

های محصور کننده  را بر دو پایه نوع و کیفیت بدنهراجر ترانسیک مبنای تقسیم بندی فضا 

 کند: کند. وی فضای عمومی را به قسمت تقسیم می استوار می

پارکها و فضای  -نرم فضا: فضای طبیعی در داخل یا خارج از شهر است که شامل باغها -0

حدود  تواند بدون شکل و لبه مشخص باشد و لزوماً نیاز به حصار باشد. این فضا می سبز می

کاهد و واکنشی نسبت به محیط ساخته شده با  معین ندارد. از شلوغی فرم شهری می

 عملکرد تفریحی است.
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های ساخته شده محدود شده است و  سخت فضا: فضایی است که از اطراف به بدنه -2

عملکرد آن ایجاد فعالیتی اجتماعی است. این فضا قابل اندازه گیری با محدوده تعریف 

مهم ترین عامل در این فضاها است. « محصور بودن»بل ادراک. به عبارتی شده و قا

به معنی حفظ استمرار فضایی از طریق پیوستگی میان ساختمانهاست. ایجاد « محصور بودن»

کند. فضای محصور  شکاف و گسست و تقاطعات فراوان حس محصور بودن را تضعیف می

چنین این فضاها محل گردآوریها و زند. هم انسان را به یک فضای واحد پیوند می

 (42؛0386مناسبتهای اجتماعی است. )توسلی؛

بنابر این درجه محصوربودن باید به حدی باشد که انسان از ماندن در آن احساس زندانی 

شدن نکند. در عین حال توجه او را به فضا به صورت یک کل جلب کند. اگر یک فضا را 

ایم، اما این فضا بدون شخصیت  را مشخص کرده ای فضایی محصور کنیم تنها محدوده

است. بنابر این با ایجاد شکل هندسی اجزاء و سایر عناصر مشخص و فعالیتهای انسانی 

توان به آن شخصیت و روح بخشید. ترکیب معیارهای زیبا شناختی، روانی، عاطفی  می

بیری برقراری انجامد و به تع چنین فضاهای به شکل گیری ارزشهای فضایی و مکانی می

شود، آن وقت است که زیبا شناسی، نه امری  زیبایی با مفاهیم معقول ارزش مطرح می

شود )ثقه  تجملی و غیرضروری است، بلکه بعنوان مبانی ارزشهای کیفی تعیین کننده می

 (7؛0379السالم؛

فضای شهری، فضایی مادی است ، با ابعاد اجتماعی و روان شناختی و شکل شهر، هندسه 

این فضاست. شهر امروز به عنوان اثر بارز تمدن معاصر باید به چیزی و رأی طراحی  بناها 

و شبک رفت و آمد بیاندیشید، الزم است فضاهایی خلق شوند که با نیازهای امروز مطابقت 

ای سامان یابند که با فن آوری نوین همخوان باشند. در این فضاها  داشته باشند به گونه

ای را سبب شود که  شود که به شهر غنا و تنوع بخشد و تأثیرفزاینده موجی جستجو می

 (.6؛0378ها و فضاهای شهری را بیان کند. )حبیبی؛ های گوناگون شهروندان با مکان پیوند

خاص ایجاد شده و در فضا تکامل   زمانی که در نقطه ای -شهر پدیده ای است مکانی

های کمی خود را به تغییرات  دگرگونی ریخ کند و در هر مقطعی از تا یافته و رشد می

کند. از این رو است که موضوع فضای شهری با  نیاز عصر خویش تبدیل می کیفی مورد 

شناخته است. فضای شهری را به صورت مجزا بلکه هم چون عنصری از  وجود سادگی فنا
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ر جزء الینفک از ساخت فضایی شه فضایی شهر ، باید شناخت. فضای شهری  ساخت 

است و همچنین یکی از عناصر ساخت فضایی شهر است که همراه با تاریخ یک ملت در 

البته باید توجه   و شود گیرد و دگرگون می آید و شکل می ادوار مختلف به وجود می

توان فضای شهری دانست ،بلکه ارتباط ویژه و بصری  داشت که هر فضایی در شهر را نمی

ی است و چون این فضا منعکس کننده روابط اجتماعی و حرکتی در فضا موجد فضای شهر

 یابد. و فرهنگی در شهر است در همان حال بر مبنای این روابط هویت می

تجربه فضا )بخصوص فضای شهری( نیاز به نگریستن، اما نگریستن  و در آن واحد حرکت 

ن همراه در آن فضا دارد و این حرکت فیزیکی، همزمان با حرکتی ذهنی و البته در زما

توان ندیده  گوید: عامل زمان را در طراحی نمی (. بیکن می233؛0383است. )فکوهی؛

گرفت . در بافت معنی و مفهوم یک فضای شهری در طول تاریخ متفاوت است. این امر به 

شکل متفاوت زندگی اجتماعی و فرهنگی و اصوالً فعالیت فضا در طول تاریخ بستگی دارد 

 (0376؛41)بیکن؛

و  شهری : کارکرد اصلی و بنیادین این فضا فراهم آوردن امکان تعامل و دیدار فضای

باید زمینه دیدار را در همه سطوح مختلف از عمل ساده و ابتدایی  مالقات است. شهر 

فرهنگی فراهم   انواع مناسبتهای بروز  احوال یکدیگر تا  شنیدن ، جویا شدن از   –دیدن 

افتد که فضای شهری نامیده  ر جا و محل یا مکانی اتفاق میآورد. تمام این رویدادها د

شود.د رعلوم اجتماعی بخصوص درمطالعات شهری به دلیل مبصل بودن فصاها به  می

یکدیگر زمانی که صحبت از فضاهای شهری می شود، محدوده فیزیکی مد نظر است و 

شود. )میر  فاده میکلیت فضا مد نظر بوده و معنی فضا به عنوان یک تمامیت از آن است

 (05؛0381دامادی؛

فضا  یونانیان   برای  مثال  عنوان  کند. به پیدا  بارزی  بسیار   های ویژگی  تواند می فضا 

فضا و فضای شهری،   مادی  و  عینی  دیدگاه  دین آنان عنصری مهم بود. از و در هنر

  مملو از کنش ها بد و یا می بستری است که روابط اجتماعی و حیات مدنی در آن جریان 

های فرهنگی، اجتماعی،  فعالیت شهری  باشد. در فضای  های اجتماعی فضا می واکنش و 

یابد و از همین دیدگاه، موضوع قابل بررسی در انسان  سیاسی جریان می  و اقتصادی 

باشد و چون فضای شهری، عمومی نیز هست، بخش جدایی ناپذیر از  شناسی شهری نیز می
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گردد و به همین دلیل نظریه پردازان مختلفی در باب آن نظریه پردازی  شهری میزندگی 

ای که با راهبردهای اجتماعی، پاالیش  اند و اهمیت آن اساساً را به جهت رابطه کرده

عاطفی در جامعه بیان زندگی فعال مردم و... برقرار  -ساخت اجتماعی، تولید کیفیت انسانی

 دانند. کند، می می

تحلیل فضای شهری نیاز به تدوین چارچوب نظری دارد که به رابطه بین مردم و ولیکن 

 کنند، ناظر باشد. کنند یا درون آن سکونت می فعالیت آنان و فضاهایی که خلق می

نظریه های متفاوتی راجع به تحلیل فضاهای شهری وجود داشت که به چندین نفر از نظریه 

 پردازان اشاره خواهد شد.

 

 هاي عمومی در مورد فضاهاي شهري هنظری 8-8

محیط شهری چیزی نیست جز فضای زندگی روزمره شهروندان که هر روز به  )فضا( 

شود.  صورت آگاهانه یاناآگاهانه در طول راه، از منزل تا محل کار، ادراک می

( بنابر این شرط الزم برای وجود فضای شهری ،عمومی بودن آن است 32؛0376)پاکزاد؛

های  مشترک زندگی شهروندان .در این فصل مشترک است است که جنبهکه، فصل 

گردد و از آنجا که  روانشناسانه و ادراک محیطی بخش جدایی ناپذیر از زندگی شهری می

ها با خوشایندی همراه باشد ،زیبایی شناسی شهری  الزم است این ادراک و آن جنبه

تواند سبب ناخوشایندی  ی شهری میها یابد. چون که فقر زیباشناختی محیط اولویت می

روحی، روانی شهروندان گردد. با این اعتبار فضای شهری محور اصلی بحث 

 اند. پردازانی است که از دهه شصت قرن بیستم میالدی به شهر اندیشده نظریه

 

 :شهر به عنوان پدیده هنري  9-8-8

زیبایی شناسی شهری فضای شهری به مثابه بستری برای ارتقاء کیفیت هنری جامعه بر 

ها و  از دید ناظر پیاده در میدان« فضای شهری»تأکید دارد. به این سبب توجه به کالبد 

های هنری، ایجاد معماری  ، متداوم، منسجم و هماهنگ با ارزش محصور های  خیابان

شهری برای شکل بخشیدن به سیمای شهر مطلوب و تأکید بر فضای شهری به مثابه فضای 

 گیرد. ر دستور کار قرار میفرهنگی د
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فضا به یاری تجسم و تصوری که ناظر از وسعت و حدود فضا و احساس حرکت در آن »

شود. اگر در فضایی از نظر بصری کشش وجود داشته  باشد و یا  ، ادراک می کند پیدا می

به عبارتی اگر فضا واجد جذبه بصری باشد، احساس حرکت ناظر در فضا و ادراک بصری 

امالً در هم آمیزد. ناظر در حرکت خود تحت تأثیر و هدایت حد و مرز ترکیب سه وی ک

گردد سازمان  گیرد. فضای شهری ساختاری می بعدی فضا و خطوط ساختاری آن قرار می

معین   بر قواعد  انسانی های  فعالیت یافته، آراسته و واجد نظم که به عنوان، کالبدی برای 

میان شکل بدنه،   ارتباط  :  از  عبارتند قواعد  این  است.   گشته استوار  روشنی  و 

ها  ها، ابعاد مطلق این بدنه ی محصور کننده، یکسانی و با گوناگون بودن آن ا انساختم

هایی که به  نسبت به پنا و درازای فضایی که در میان گرفته است، زاویه گذرها یا خیابان

ها، یا عناصر سه  ای تاریخی، آبنماها، قوارهرسد و سرانجام موقعیت و محل بناه آن می

 «بعدی دیگر.

توان یک فضای شهری دانست، بلکه  بنابر این هر گشایش فضایی بین چند ساختمان را نمی

ارتباطات ویژه بصری و حرکتی در فضایی با خصوصیات گفته شده است که، به وجود 

یک فضا در مطرح شدن به توان گفت که میزان موفقیت  انجامد. پس می فضای شهری می

عنوان یک فضای مطلوب شهری، نسبت مستقیم با میزان جذابیت و کشش آن دارد و 

 گردد که عامل یا عوامل موجودی این جذابیت چه هستند؟ بالفاصله این پرسش مطرح می

برای او فضای شهری « ای به نام طراحی کامل و یکدست اعتقادداشت. کاملیوسیته به مقوله»

شود. او فضای شهری را  سته است که ، در کلیتی خاص تعریف و محدود میفضایی ب

 ها در آن با یکدیگر در هماهنگی کامل قرار دارند. داند که مجموعه فضایی ممتد می

عملکردهای حیاتی شهر از نظر وی خیابان عنصر اساسی شهر و تجلی گاه زندگی اجتماعی و 

ای )میادین(  های هسته ی نیست. او ایجاد جاذبهشود. خیابان تنها یک راه عبور محسوب می

ها( را چه به لحاظ فرم و چه عملکرد الزمه حیات و بقای  های خطی )خیابان و جاذبه

 داند. زندگی اجتماعی شهر می

های پیشنهادی سیته است که ، برای هویت دادن به  های شهری او ویژگی کاربست نشانه

شود. او برانگاره داشتن میدانی زیبا و اصیل در هر  فضاهای شهری مورد استفاده واقع می
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مشروط بر آن که همه بناهای مهم در آنجا گردهم »کند.  شهر، هر چند کوچک تأکید می

 «آمده باشند و بسان نمایشگاهی هر مورد، موردی دیگر را ارزش نهد.

ی شهری دهد تا فضای باز بیرون آگاهانه فضا در این صورت است که آن چه که اجازه می

ای که  های هندسی و کیفیت زیبا شناختی آن است به گونه تلقی شود، آشکاری ویژگی

تباین درونی و بیرونی آن فضا ناشی از پیوستگی آن نیز باشد. این تباین نه تنها در کارکرد، 

نماید. فضای درونی ما را از تغییرات  در صورت ظاهری نیز از قوانین مشابهی پیروی می

دارد و نمادی برجسته از خلوت مأنوس ما است. در حالی  اطراف محفوظ می جوی و محیط

که فضای باز و نامسدود بیرونی با تحرک جریان هوای آزاد، تقسیمات عمومی، نیمه 

هاست  فعالیتخصوصی نشان از جلوت دارد. تباین کالبدی فضای همان آمیختگی عمومی و 

شود. گردش،  سانی و جامعه را باعث میکه به نوبه خود در هم آمیختگی رفتارهای ان

توان از یکدیگر به صورت کامالً مطلق  خرید، گفتگو، کار و ایجاد ارتباط اجتماعی را نمی

 تواند ضامن سرزندگی فضای شهری باشد. جدا نمود. این الگو می

 

 :عملکردي -شهر به عنوان پدیده فنی  2-3-3

کند. در  ای فنی عملکردی تبدیل می دیدهسرعت و فنون جدید، شهر و فضای شهری را به پ

های موازی و عمود بر هم )شطرنجی( و فضای  ای است از خیابان شهر شبکه»این حالت 

های ساختمانی است و شهر نیز از دید انسان  ها و مجموعه شهری، فضای تهی بین ساختمان

شود و  تعریف می سواره بر اتومبیل ، قابل تبیین است. فضاهای شهری از دید انسان سواره

بخشند. )همه چیز از طریق یک شبکه  های سواره و سریع، فرم کلی شهر را شکل می شبکه

 پیوندد( آمد و شد در زمان و در فضا به هم می

مکانیکی را به عهده به یک شبکه ارتباطی خالص که صرفاً وظیفه حمل و نقل  خیابان  نقش 

شود و رابطه  اره مطلقاً از معابر پیاده جدا میپیدا کرده و شبکه ارتباطی سو  دارد، تنزل

گردد. فضای خالی و تهی نقش اصلی در ترکیب شهری را پذیرا  توده و فضا دگرگون می

 گیرد. فضای شهری منفرد در فضای آزاد در دستور کار قرار می بناهای  ساخت  شود و  می
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خود را از دست مشخص )گذران اوقات فراغت( مفهوم  تقسیمات کالبدی  جز در  

 دهد. می

 

 شهر به عنوان موجودي زنده 8-8-8  

های انسانی و فعالیت های اجتماعی  در این تفکر، مفهوم فضای شهری در انطباق با هدف

گردد برای تقویت روح  شود و فضاهای شهری خیابان، میدان و... وسیله ای می تعریف می

 ی محصور، اندام واره و دارای هویت.همکاری جمعی، روباط متقابل چهره به چهره، فضای

های عمومی شهر نهفته است،  ها و وفور عرصه عملکرد اساسی شهر در جمعی بودن فعالیت

های اجتماعی متفاوت عرصه عمومی  ای برای نمایش زندگی اجتماعی افراد و گروه زمینه

کنند  وض میشود که بازیگران و تماشاگران، به ترتیب نقش خود را ع ای بدل می به صحنه

و در این جا بجایی مفهوم فضای شهری در مقیاس شهر بر تصور عمومی مردم از آن فضا 

 گردد. منطبق می

های حیات مدنی قدمتی به درازی تاریخ شهری دارد.  رابطه میان فضای شهری و شکل

ها و حضور افراد در فضاهای شهری. رابطه میان کیفیت  رابطه میان استفاده از ساختمان

های  ری معماری و توجه و عالقه شهروندان به محیط خود، رابطه میان شکل مکانهن

 عمومی شهر و آرامش و آسایش شهروندان و... همه عمری تاریخی دارند.

حضور حیات مدنی از مجموعه برخوردها، روابط رو در روی مردم با محیط پیرامونی، با 

گیرد، حیاتی که سبب  ای شهری شکل مییکدیگر و با تجربه تاریخی آنها در ارتباط با فض

گردد شهر چون موجودی زنده در گفتگوی چند سویه با ساکنان و با بینندگانش قرار  می

(لذا درتحقیق پیش ازیک طرف به مثابه فضایی که خوانده می 3؛0378گیرد. )حبیبی؛

شود،بررسی شد وازیک طرف به عنوان موجود زنده که دارای هویت ویادرجستجوی آن 

 است،مطرح می شود.

 

 

 

 فصل چهارم  هویت و رویکردهاي نظري



 

 

49 

 

 معناي لغوي هویت  9-4

که در اینجا اشاره به غایت دارد و « هو»ای عربی است از لفظ  کلمه« الهویه»هویت یا 

آندرباره خداوند متعالی است و اشاره دارد به کنه ذات او به اعتبار اسماء و صفات او 

 (0385؛21)الطایی؛

ژه نامه آکسفورد معنی واژه هویت )مثل هم بودن( آمده است که یک تشابه ریشه در وا

شناسنامه با مفاهیمی مثل )همانند واحد( دارد و در کل بیانگر آنچه کسی یا چیزی هست 

 (0383؛00میباشد. )میر مقتدایی؛

 آید، باید آن سخن طوری باشد که ای سخن به میان می به هر حال وقتی از هویت پدیده

نشان دهد پدیده مزبور به راستی، گویای هیئت و ماهیت وجودی خویش است. هویت به 

باشد بنابر این هیچ گاه به لحاظ فردی  معنی )اوئیت یا آنیت( شخص یا شیء نیز می

 (0383؛73هویت بود. )عبادیان  توان بی نمی

در قدمی  باشد. می« همانی« »همان چیز»به معنی « Idem»از ریشه  (Identity)هویت 

جلوتر در مورد این واژه، ویژگی دائمی و اساسی یک شخص و گروه عنوان شده است. یا 

های متمایز کننده یا شخصیت یک فرد به فردیت و بعد شامل چیزی بودن یا بخشی  ویژگی

از چیزی بودن و نیز تعلق یک فرد به یک گروه اجتماعی بر پایه وضعیت یک محله 

باشد. ذکر شده است.  های خاص می جاذب برخی ویژگیی که جغرافیایی، زبانی فرهنگ

 (70؛0379یژوه؛)پارسا 

گردد که به  ای که دغدغه هویت دارد، انسان است و همواره به دنبال ابزاری می تنها پدیده

واسطه آن خود را تبیین کند. بدیهی است که تبیین خویشتن به صورت منتزع از سایرین 

سان به عنوان یک موجود اجتماعی مجبور است ، گروهی عمل امکان پذیر نیست. زیرا ان

تواند بدون کمک اطالعاتی دیگر  کند و به دلیل نیاز به برقراری ارتباط با سایر افراد نمی

خود را بیابد و احراز هویت نماید. بر این مبنا دستیابی به هویت شخصی نیز تابع یک فرایند 

 (67؛0383اجتماعی است. )قاسمی؛

ن خاطر است که اجتماع در نحوه تفکر مردم درباره خود و ایجاد هویت مشخصی به همی

 (69؛0377نماید. )افروغ؛ برای آنها نقش اساسی ایفا می
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مفهوم هویت جمعی  -وارد شدن مفهوم اجتماع در عرصه بحث پیرامون هویت ناخودآگاه

ن که دارای هویت سازد. فرد با حضور و رشد یافتن در جمع عالوه بر آ را نیز مطرح می

گردد، بلکه با گرفتن  مشخصی یعنی نام، منزلت اجتماعی و روابط مشخص با دیگران می

یابد و با مجموعه این مسائل  شود هویت جمعی می عناصر مشترکی که فرهنگ خوانده می

شود. اهمیت هویت جمعی تا بدان پایه است که اگر فرد در  دارای تاریخ مشترک می

رد که نتواند خود را جزئی از آن به حساب آورد قادر به تثبیت هویت اجتماعی قرار گی

 شخصی خود نیز نیست.

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 هویت چیست؟ -2-4

م و سپس با انتشار 0951در « جماعت تنها»نخستین بار با انتشار کتاب به نام   هویت مفهوم 

مطرح شد. در عرصه علوم « هویت و اضطراب»به نام  0961سال  دیگری در  اب کت

اند و هویت را امری ایستا  اجتماعی هم روانشناسان و هم جامعه شناسان به آن توجه کرده

گردد که، هویت  بینند. و لیکن هویت در خود پارادوکسی داردکه، بدین نکته باز می نمی

یستاو یک عنصر پویا است. از یک سو رجوع به هویت به طور همزمان حاصل یک عنصر ا

  نادیده بگیریم  بیانگر استمرار و تداوم تاریخی است. اما از سوی دیگر نباید این واقعیت

که، هویت در معرض فرایند باز تعریف و باز تولید است. پارادوکس دوم به هویت چند 

اجتماعی الزاماً به یک هویت وابسته های مختلف  گردد و معموالً افراد و گروه گانه باز می

 توانند هویت متفاوتی را پذیرفته باشند. نیستند و می

گردد که اگر ما بخواهیم بر هویت تکیه کنیم ، چون  پارادوکس سوم به این نکته باز می

کند. رفتار عقالنی مستلزم  هویت بار احساسی و ارزشی دارد با رفتار عقالنی تباین پیدا می

 (26؛0378است اما هویت در واقع باردار حفظ سنت است. )افروغ؛  هزینه د و برآورد سو

 مفهوم هویت علی رغم تعاریف بسیار ابهامات بسیار زیادی درخود دارد.

هایی معرفت بشری  هویت از دیدگاه روان شناسان:  روان شناسی یکی از محدود حوزه

در روان شناسی یکی از  در آن هویت تعریف مفهوم نسبتاً روشنی دارد. است که 

دانند و آن عبارت است از احساسی که از انسان  مشخصات شخصیت را احساس هویت می
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نسبت به استمرار حیات روانی خود وارد دیگانگی رو حدتی که در مقابل اوضاع و احوال 

 کند.  خارج همواره در حاالت روانی خود احساس می

هوم متداول تبدیل نمود و بر مبنای آن نظریه اریکسون کسی است که ، هویت را به یک مف

ای است که در طی سالهای نوجوانی  شخصیت خود را بنا نهاد. به نظر او هویت انگاره

خواهد باشد، با یکدیگر  گیرد و افکار فرد را درباره اینکه کیست و چه کسی می شکل می

متوالی که سراسر  کند. وی معتقد بود هر فرد در طول حیات خود هشت مرحله تلفیق می

کند که در خالل آن باید با بحرانهایی به  گیرد، را طی می اش را در بر می گستره زندگی

(اهمیت بعد روان شناسی، هویت 0383:046طور جداگانه یا ناسازگارانه کنار آید.)کتبی ؛ 

در شکل گیری  0های مهم آن ،یعنی روان شناسی محیط از آن رواست که ، یکی از شاخه

 وم هویت در حوزه شهرسازی اهمیت فراوان داشته است.مفه

ای نیز با عنوان هویت جمعی وجود دارد. هویت  در جامعه شناسی مفهوم تعریف شده

جمعی تالشی است که جمعی از انسانها به منظور تداوم و تمایز حیات مادی و معنوی خود 

از قبیل خانوده و  دهند و بر معیارهای گوناگون استوار است. معیارهایی بروز می

های سیاسی  خویشاوندی تا مقوالت انتزاعی متری چون این مشترک، قومیت، دیدگاه

 (30؛0379)دانشپور؛

در جامعه شناسی جدای از ستمهای نظیر خانواده و گروه عوامل دیگری نظیر مکان و 

های اجتماعی تأثیر زیادی دارند. در واقع برخی  محیط نیز در شکل گیری هویت

های جامعه شناسی مکان و محیط اهمیتی همپای سایر عوامل سنخهای اجتماعی در  اهدیدگ

های اجتماعی داند. به عقیده برخی مکان و گروه هر کدام  تجزیه و تحلیل روابط و هویت

های  های جمعی به محیط نشان از دیگری دارند و در این ارتباط متقابل است که حافظه

 یابد. فیزیکی کنش انتقال می

  انواع هویت  3-4

 هویت در انسانشناسی

 

                                                 
1
 - Enviromental psycology 
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خود و »ای است که میان دو مفهوم  ترین خصوصیت اندیشه انسان شناختی در رابطه محوری

را « دیگری»و « خود»در اندیشه فرهنگ انسانی شکل گرفته است. دو مفهوم « دیگری

گ های انسانی انطباق داد. از قدیمی ترین فرهن« دیگربودگی»و « هویت»توان با مفهوم  می

دیگر »ها برای یافتن یک هویت روبرو هستیم. بنابراین شاید بتوان  همواره با تمایل انسان

به شمار آورد. هویت رشته اصلی پیوند « هویت»را شرطی اساسی برای زایش « بودگی

اجتماعی و مایه و قوام و دوام اجتماعات انسانی و اولین پیش شرط هر نوع عمل اجتماعی 

های متفاوتی از  های متفاوتی دارد. اصوالً طیف مفهومی است که طیفیت است. هو

های انسانی وجود دارند که هر چند لزوماً شکل خطی و از ساده به پیچیده را ندارند،  هویت

کنند، این هویت ها از اشکال بیولوژیک  اما به هر نوعی منطبق را در خود حمل می

شوند، هویت فردی با زایش یک  و سن آغاز می )زیستی( یعنی از کالبد فردی و جنسیت

ای که هم بیولوژیک است و هم فرهنگی هستند، رشد  انسان براساس ساختارهای دوگانه

ای و خانواده گسترده و سپس  کند و سپس به هویت خانوادگی در قالب خانواده هسته می

رسد و  قبیله می های مبتنی بر قالب های خویشاوندی هم چون طایفه و دودمان و به هویت

ای و گروهی از عناصر ذهنی و مناسکی  سرانجام با افزوده شدن قالب های ذهنی و اسطوره

ای از تاریخ و جغرافیایی معلوم  و باورها و اعتقادات دیگر و هم چنین در تجربه زیست شده

ای یا اجتماعی دیگر نیز برسد.  محله –های قومی  یا مفروض ممکن است به هویت

 (5؛0385)فکوهی؛

  

 هویت فرهنگی 4-4

در بین صاحب نظران وجود « هویت فرهنگی»تعریف چندان مستقل و جامعی از  هر چند 

ندارد ولی معموالً تعریفی  از فرهنگ و تعریفی از هویت را تلفیق کرده و کنار هم 

 ن حالی که ای کنند. در  استخراج می را   « هویت فرهنگی » تعریف  آن  از  گذارند و  می

های فرهنگی یک  رسد. برخی معتقدند آن بخش از ویژگی ترعیف چندان عملی به نظر نمی

جامعه که آن را از سایر جوامع دیگر متمایز می کند، هویت فرهنگی آن جامعه است و 

ای می کوشد این هویت فرهنگی را زنده نگه دارد. انسان دارای هویت  معموالً هر جامعه

اند. ولی  مذهبی، قومی... از آن جمله –ت فردی، اجتماعی ملی های متفاوتی است که هوی
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هویت فرهنگی تمام اینهاست و هیچ کدام از آنها نیست. هویت فرهنگی مشرف بر تمام 

دهد.  هاست که هم از آنها شکل گرفته و هم تمام آنها را تحت تأثیر خود قرار می هویت

وارد جوامع انسانی می شود، ضمن حتی این که یک امر و حیاتی و آسمانی است. وقتی 

گیرد. همواره  ایجاد تغییرات اساسی رنگ و لعاب فرهنگی آن جوامع را به خود می

های مختلف افراد را در مقیاس جمعی، به عالوه آموزش جامعه پذیری و آداب و  هویت

های  دهد که در ساحت فردی و هم در ساحت رسوم آنان، هویت فرهنگی را شکل می

مجموعه »کند. براین اساس هویت فرهنگی عبارت از  اجتماعی بروز پیدا میسیاسی و 

های انسانی )اعم از  ای تشکیل دهنده خلق و خوی افراد که در تمام نگرش های پایه ویژگی

ایمنی، ملی، قومی...( ریشه دارد و در تمام ساحت های زندگی انسان به طور مستقیم یا غیر 

کند. هویت فرهنگی از دانش و احساسات درباره تعلق به یک  مستقیم ظهور و بروز پیدا می

( هویت فرهنگی شامل خود 94؛0385)حقیقی؛ آید. گروه خاص فرهنگی به دست می

کنم، است و همچنین نگرش  همانند سازی و چگونه من به گروه فرهنگی احساس تعلق می

 گیرد. مربوط به بخش فرهنگی فرد را در بر می

شود تعمیم و کل  هنگی از مباحثی است که گرچه در قالب فرد بیان میبنابر این هویت فر

فرهنگی خود را داراست که ای هویت  جوامع مستلزم این نکته است که بدانیم هر جامعه

 دائماًدر حال باز تولید آن است.

 هویت قومی -5-4

ابط بین سرزمین ایران به دلیل قرار گرفتن در جنوب غربی آسیا همواره در طول تاریخ ر

  ها در طول تاریخ بوده است. شرق و غرب بوده و محل مراودات و ارتباطات و مهاجرت

مذهبی کشور نیز گویای این واقعیت است که سرزمین  -حاضر ترکیب قومی حال  در 

 سری   یک دارای  و   است  شده تشکیل  مختلفی   مذهبی  گروه های  و اقوام  از  ایران 

سوم، عقاید و خصوصیات یگانه و منحصر به فردی هستند که نه تنها، ها، آداب و ر ویژگی

مذهبی و فرهنگی ملی و عمومی کشور نیست بلکه،  -های قومی قابل جمع با دیگر گروه

های ویژه و مستقلی را  ممکن است در مقابل آن مقاومت کنند و هر یک به تنهایی فرهنگ

ت که به علت کثرت و تنوع اقوام هاس تشکیل دهند. هویت قومی از جمله این هویت

 شود. تمایزات فرهنگی و اجتماعی جدی در میان آنها دیده می
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هویت قومی: مجموعه خاصی از عوامل عینی و ذهنی فرهنگی و اجتماعی و عقیدتی است 

سازد  های متمایز می که در یک گروه انسانی متجلی می شود و آن را نسبت به دیگر گروه

 ( 0385؛058واقعیت همان گروه منطبق باشد. )الطایی، و این هویت باید با

این تمایز گذاریها میان )قوم خود( )دیگری( که به همان مبحث هویت از دیدگاه انسان 

انجامد، ممکن است حتی تا حد شیطانی کردن دیگری  شناسی به لحاظ ساختار تقابلی می

ها نیز باشد  واند بهانه تعارضت در ایران در واقع می «هویت قومی»نیز پیشروی کند. بحث 

دینی و ایدئولوژیک نیز  -های اقتصادی های دیگری نظیر اختالف زیرا که شامل اختالف

توان از وجود نوعی پتانسیل استقالل نهفته در میان اقوام  می شود. که در این صورت نیز می

شمه غنی و صحبت کرد. واقعیت امر این است که هر چند ما در کشورمان از منبع و سرچ

جوشان به نام )هویت ایرانی( برخورداریم که به عنوان یک محور اصلی تمامی آحاد 

جامعه را گردهم جمع نموده و بین آنها پیوند برقرار نموده و به آنهاوحدت بخشیده ولی 

مسئله سازگاری و انطباق هویت قومی بر ملی از مسایل بسیار جدی مطرح شده در ایران 

کند، اضافه شدن این مسائل به مسئله شهر و به وجود  تر می ه آن را مهمباشد. آنچه ک می

های قومی( در شهر به عنوان نوعی تفاوت گذاری میان خود و دیگری است.  آمدن )محله

های قومی( را شاید بتوان نوعی ابزاری  البته ذکر این نکته در اینجا الزامی است که )محله

غالب و کاهش ضربات ناشی از برخورد مستقیم برای ورود به جامعه بزرگ فرهنگ 

های نابرابر، غریب با یکدیگر دانست که همزمان یکی از کارکردهای مهم آن در  فرهنگ

 ( 292؛0383باشد. )فکوهی؛ شهر نیز می

دهد. زیرا شهر سبب فروپاشی  های قومی بخصوص خود را در شهر نشان می تشکیل محله

 ین یا اولیه )خویشاوندی و قومیت و ...( شده و آنها را مناسبات، پیوندهای نخست گسترده 

به پیوندهای ثانویه )همسایگی و شغل و...( بدل کرده است. به همین دلیل است که در 

های قومی( از  های از دست رفته روبرو هستیم که )محله شهرها یا با نوعی بازسازی هویت

که )پدیده مهاجرت( نیز به آنها اضافه شود  جمله آنها هستند. این مسئله زمانی حادتر می

 گردد.

 

 هویت شهري -6-4
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هویت شهری را باید نوعی هویت جمعی به حساب آورد که، کنشگران اجتماعی از جمله 

ها را  مهمترین محورهای شکل گیری آن هستند. این کنشگران در خود میزانی از هویت

قومی و...( که آنها را در یک  -جنسی -های متفاوتی نظیر هویت شغلی دارا هستند )هویت

مکان گرد هم آورده و نیاز به همگرایی و همسازی با یکدیگر برای امکان پذیر کردن 

های زندگی متفاوت فردی و  جامعه بودگی را باید داشته باشند. این افراد هم چنین سبک

ود گروهی که روابطی مشخص و هر چند انعطاف پذیر و پویا را با فضا و زمان به وج

آورند. فضا در این حال فضای متعارف زیست شده در حوزه عمومی و خصوصی و  می

 زمان، زمان متعارف در و حد روزمرگی است.

 اما هویت شهری هم چنین در سه بعد دیگر نیز قابل بررسی است.

ای که به نقل مکتوب است  بعد تاریخی: در این بعد، پیشینه یک شهر هم چون کارنامه -0

ل شفاهی برای آن در نزد دیگران و ساکنانش ثبت شده است، از آن تصویر یا به شک

کند و سیاستگذاران هر  ای همراهی می سازد ک مطلوب یا نامطلوب شهر را به گونه می

دهند آن را حفظ و تقویت کرده و یا  شهر باید بتوانند به شکلی که مناسب تشخیص می

 برعکس تضعیف نموده و تغییر دهند.

شود که فرد از  اقلیمی آن مربوط می -جغرافیایی: این بعد به موقعیت جغرافیاییبعد  -2

آید. شهرهای سنتی و قدیمی ما همواره دارای  عوامل مهم هویت دهنده به حساب می

اند که آنها را از شهرهای دیگر متمایز کرده است. به عنوان مثال  مشخصات طبیعی بوده

های اقلیمی، جغرافیایی  هستانی غربی دارای هویتشهرهای کویری مرکزی با شهرهای کو

 کامالً بارزی هستند.

شهرهای دیگر بعد کارکردی: این کارکردها در شهرهای ایرانی، هم چون بسیا ری از  -3

جهانگردی )اصفهان، شیراز و...( اغلب به صورت کارکردهای سیاسی )پایتخت استان( 

شود و اما این کارکردها هیچ  و... دیده می زیارتی )مشهد و قم( تجاری )تبریز( و صنعتی

کند چرا که هیچ گاه این کارکردها به طور خاص  کدام به تنهایی ایجاد و هویت نمی

خورد. پس  وجود ندارند همواره ترکیبی از این کارکردها در شهرهای مختلف به چشم می

و دوره و مناسبت و  در هر شهری ما با گروهی از کارکردها سر و کار داریم که بنابر مورد

شوند یا ما قصد ایجادشان را داریم، آن  های خاص و ارتباطی که ایجاد می زمان و مکان
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(کارکرد شهر کرج به 0385:01شود.)فکوهی ؛ کارکرد برجسته شده یا کمرنگ تر می

عنوان یک شهر مهاجر نشین ، ثابت شده است ولیکن مهم ترین نکته در خرده فرهنگها 

جادشده می باشد. لذا نگارنده سعی کرده است، تمامی ابعاد بیان شده را، در ومحله های ای

 میدان تحقیق خود بررسی کند ، تا به هویت محله نیز دست  یابد.

  هویت جماعتی 7-4

باید در نگاه خود و در  شهری برای آنکه بتواند از حداقلی از انسجام و سازمان یافتگی برخوردار باشد هر

شهرمی تواند با هویت های جماعتی خود را اثبات کند.  .ارای نوعی هویت باشدنگاه دیگران د

نوعی همبستگی با  عموماً پایدار هستند که تعدادی از افراد را درون یجماعتی هویت های هویت های

تقسیم کرده و در برابر یورش ها و خطرات  یکدیگر قرار می دهند به گونه ای که امتیازات را میان خود

  ، سایت انسان شناسی وفرهنگ (0391،0)فکوهی،بروز دهند نی واکنش های تدافعی از خودبیرو

 

 :محیط مصنوع و هویت آن 8-4

به عبارت  (Lang; 1987:73)شود.  خوانده می 0هر آنچه اطراف ما را احاطه کرده است محیط

اط قرار ای از واقعیات است که ، به صورت بالقوه با فرد درارتب دیگر محیط ، مجموعه

 گیرد. می

کند به طور  ها و هدف های خود محیط را دگرگون می انسان با توجه به نیازها، ارزش

دگرگونی سریع محیط و یکی   گیرد. می  ، قرار شده  دگرگون  محیط  متقابل تحت تأثیر

 ها و بناهای جدید ساخته و محله روز شهرها  است. هر  ما  بنیادی زمان  های  ویژگی از 

 شود.  می 

های اجتماعی نوینی را بر  برخی الگوهای رفتاری و نقش« فیزیکی 2های قرارگاه»این گونه 

کنند و یا برخی الگوها و معیارهای رفتاری را تقویت و برخی را  ساکنین خود تحمیل می

بخشد.  کند. به طور خالصه ابعاد جدید را به ساکنین خود می تضعیف می

 (7؛0367)مرتضوی؛

 آنها است. 3های ارسال محیط توسط انسان منوط به ادراک مگرفتن پیا

                                                 
1
 - Enviroment   

2
 - Physical setting 

3
 - Perception 
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بیشترین دریافت انسان از فضاهای اطراف از طریق )تعامل بین چشم و مغز( قوه بینایی 

کنند و نقش سایر  شود. انسان ها در یک سلسله فرهنگ بصری زندگی می حاصل می

 ها در این میان بسیار کمرنگ تر است. حس

عال از دریافتی است که انسان از محیط پیرامون خود دارد و نتیجه ادراک یک فرایند ف

 هایش بدون تحلیل ارادی از محیط است. ترکیبات تجربیات او توسط حس

ها  ها آمیخته به تجربیات آن ادراک و احساس دو امر مجزا از هم است و ادراک انسان

 است.

ای انسان هم چون یک دوربین ه ادراک انسان از فضا یک فرایند زنده و پویا است. چشم

فیلمبرداری نیست که تصویر برداشت شده را بر روی پرده ذهن بیندازد. هر چند تا تعامل 

ای که از محیط در  بین مغز و چشم در نهایت باعث ادرک فضا می شود. به دلیل پیش زمینه

س های فضا حد ذهن هر مدرک وجود دارد، قبل از ادراک کامل محیط در مورد ویژگی

 (2001:88؛Lawsonکند. ) زده و پیشگویی می

های اجتماعی بستگی دارد. ادراک محیط  تاریخچه زندگی به نیازها و مقاصد و محیط

 ای پر معنی اهمیت داد. ماهیتاً محصولی اجتماعی است و باید به آن به عنوان پدیده

. به عنوان مثال ها محیط نیز نقش بسیار مهمی دارد شرایط ادراک در میزان دریافت پیام

ادراک نیز عامل بسیار ادراک در روز متفاوت از ادراک در شب است. عالوه بر این انگیزه 

ها را  موضوعات خاص دارد، برخی پیاممهمی است. فرد براساس حساسیتی که نسبت به 

 توجه است. جذب کرده و به برخی دیگر بی

را نسبت به آن حساس کند. به عنوان تواند ابزار ادراک را در خود ایجاد یا خود  فرد می

مثال یک نقاش ممکن است چیزهایی را در محیط ادراک کند که یک فرد عادی 

 تواند. نمی

با توجه به مطالبی که گفته شد می توان فهمید که واقعیت مستقل از انسان وجود دارد، ولی 

است و از طرف  از یک طرف، به واسطه نقش گزینشی انسان در ادراک آن، منوط به انسان

 دیگر ، به عنوان بخشی از واقعیات محیط پیرامون وی، مستقل از انسان است.

یعنی موجودیت یک پدیده عینی همان قدر که وابسته به وجود انسان است، بستگی به 

های موجود و مستقل در دنیای واقعی نیز دارد. تا اطالعاتی خارج از انسان وجود  پدیده
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در دست  0یط اطراف به وی نرسد، مبنایی برای شکل گیری عینیت نداشته باشد و از مح

ها و... و در ارتباط با یکدیگر فرد را  ها، خیابان ها، کوچه نخواهد بود. تا زمانی که خانه

 احاطه ننمایند، عینیتی به نام )محله( وجود نخواهد داشت.

دیگر به محیط سامان گیرد و از سویی  انسان از یک سو تحت تأثیر شرایط محیط قرار می

سازد. محیط  بخشد و شرایط آن را متناسب با هدف و نیازهای خود دگرگون می می

مصنوعی پیچیده و مرکب که دارای ابعاد مختلف است. لیکن باید توجه داشت که این 

فضای کالبدی )تحت عنوان محیط( بدون اینکه معنی مکان را پیدا کند، هنوز ناقص است. 

بینیم. مکان وجهی  ای باز و حتی تا حدودی انتزاعی می )محیط( را گستره در حالی که فضا

از فضاست که به وسیله شخص یا چیزی اشغال شده است و دارای بار معنایی و ارزشی 

( به عبارتی مکان محل تالقی فرم، عملکرد و معنای فضاست. به 32؛0379است. )مدنی پور؛

یخی و آمیختگی را با محیط باید در نظر گرفت. بیان دیگر فعالیت محتوای فرهنگی و تار

شود و ارزشهای اجتماعی و  در اینجا است که جنبه نیازهای آدمی به میان کشیده می

 کند. فرهنگی و ادراک بصر موضوعیت پیدا می

برخی داشتن هویت چه در بعد فردی و چه اجتماعی وچه محیطی ، را در زمره نیازهای 

ای از نیازهایی که ماهیت شبه عزیزی  عکس غذا، آب...( مجموعه بر، ) دهند ثانویه قرار می

عامل  تمایز او  و  انسان  خاص  ویژگی  این مجموعه فطرت انسان حاکم است. دارند. بر

 بر  در را   انسانها  بقای و  تداوم   نسبی این نیازها از حیات جانوری است. ارضاء 

پذیرد. محیط ممنوع به  ساز و کارهایی صورت می دارد.پاسخ گویی به این نیازها از طریق 

عنوان جزئی از سازمان اجتماعی در بر آورده ساختن نیازهای انسان مشارکت دارد. میزان 

تطابق محیط مصنوع با نیازهای انسان و کارایی آن در تسهیل و برآوردن این نیازها همواره 

مداد شده است. )دانشپور؛ های مصنوع قل به عنوان معیاری برای ارزش گذاری محیط

 (021؛0379

 

 

 

                                                 
1
 - Object 
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 هویت مکان: 9-4

با توجه به اینکه واقعیات اطراف انسان وجودی مستقل وآزاد هستند ، چرا که پیامها محیط  

همواره از محیط بیرونی به انسان داده می شود، پس فضای اطراف هر موجود زنده عالوه 

 یت آن نیز باشد.بر عاملی برای تعریف محیط ، می تواند بستر هو

باشد و معنای متداول امروزی نتیجه فرایند  هویت مربوط به چیستی و کیستی یک پدیده می

( تنها موجودی که دغدغه هویت دارد و نسبت به آن 0385:41است.)پاکزاد؛« این همانی»

باشد. هویت هر شخص بخشی از حوزه قلمرو زندگی اجتماعی  حساس است انسان می

، مکانی است که فرد «هویت»کند. مبنای تشخیص  د را با آن معرفی میاوست که فرد خو

دهد. چون  براساس آن تصاویر ذهنی خود از یک عینیت، با عنینیت موجود تطبیق می

هویت بخشی از یک پدیده نیست بلکه حاصل توافقی است که میان فرد و یک پدیده عینی 

گردد و  که یک سر آن به انسان بر می آید، بنابر این هویت مفهومی نسبی دارد بوجود می

  شود. سر دیگرش در محیط تعریف می

کنند، کار  هایی خاص زندگی می اجتماعات خودشان در مکان ها و گرو همه انسانها در

معنایی منحصر به فرد پیدا می   ها رفته رفته برای انسان کنند. این مکان کنند و رفتار می می

این عقاید و عالیق انسان است که به ها عالقمندند و به مکان مردم0کنند. به تعبیر الکرمن

ها دارای معنی هستند و توسط عقاید انسانی  بخشد. به عقیده او مکان یک مکان هویت می

کند که، مکان تمرکز کنش و انگیزه است و آن را کانونی  بیان می 2یابند. رلف تشخص می

تواند  ها می کنیم. این مکان ر آن تجربه میداند که ما حوادث معنادار وجود خود را د می

 ای...  جهانی گرفته تا سطح ملی و محله شوند. از سطح  مطرح   مختلف  سطوح در 

سازند.  واگنر معتقد است که، زمان و مکان و انسان و عمل، هویت غیرقابل تفکیکی را می

تار کردن در یک توان گفت که، افراد در واقع با زندگی کردن و رف پس به عبارتی می

کنند و این مساله از یک سو باعث ایجاد نوعی  مکان در واقع به آن مکان تعلق پیدا می

بخشد. این گونه است  هویت برای آن اشخاص شده و از سوی دیگر به آن مکان هویت می

                                                 
1
 - Lukerman 

2- E.Relph 
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ای با آنها دارند معانی مختلف پیدا  که مکان ها برای افراد مختلف بر حسب اینکه چه رابطه

 (87؛0379کنند. )پارسا پژوه؛  می

 ای از مکان خود نیست، او همان مکان است. یک فرد جد 0به نظر گابریل مارسل

در تعریف هویت مکانی چنین آمده است، هویت مکانی بخشی از زیر ساخت هویت فردی 

انسان در آن زندگی های عمومی او درباره جهان فیزیکی است که  انسان و حاصل شناخت

ها، ارزشها، ترجیهات و  احساسات، دیدگاهها، شامل خاطرات، ایده ها و ین شناختکند. ا می

های متنوع پیچیده فیزیکی  انسان در رابطه با محیط مفاهیم و ایده آلهای رفتاری و تجربی

است که ، فضای تجربی انسان اعم از درک و رفتار را بوجودمی آورد.)پرشانسکی 

با محیط در نظر « تعلق و این همانی»معنای احساس (هویت مکانی )محیط( به 0381:81؛

گرفته شده، در نتیجه رابطه بین انسان و مکان دو طرفه است. زیرا کنش و خواست انسانی 

کند.  سازد و فضای خالی را به یک مکان تجربه شده تبدیل می معنی  را به فضا مرتبط می

گذارد. چرا که به واسطه معنایش به به همین ترتیب مکان می تواند بر انسان تأثیر متقابل 

هویت »بخشی از « هویت مکانی»دهد. به همین خاطر  های انسانی خط می ها و کنش ارزش

و بازتابی از وجوه اجتماعی و فرهنگی مکان است که، در غنای شخصیت فردی « شخصی

ر نقش محوری خواهد داشت. واگنر معتقد است که زمان ، مکان، انسان و عمل، هویت غی

اند که در فهم هویت  سازند. بنابر این معنا و عمل عناصری در هم تنیده قابل  تفکیکی را می

مکانی باید در نظر گرفته شوند. در مجموع هویت مکانی به نحوی عناصر غیرقابل تقلیل به 

های مختلف به هم پیوند  یکدیگر هستند، اما به طور غیر قابل تفکیکی در فهم ما از مکان

اند. و دیالکتیک بین  ند. سیمای فیزیکی فعالیتها و معانی مواد خام هویت مکانا خورده

 (0377؛41آنها، روابط ساختاری بین این هویت است. )افروغ

گیرند و انسان  ها از انسان معنی می تواند تجلی فرهنگ در محیط باشد. زیرا مکان هویت می

دهد و نمود و تجلی  نگ او را شکل میها است، که فره نیز مجموعه ای از باورها و اندیشه

توان مشاهده نمود، که همان هویت اوست.  از فرهنگ انسان را در مکان و محیط می

شود.  ای از وجود انسانی تلقی می فضاهای تجربه شده ، بخشی از هویت فردی و جنبه

هویت مکانی بخشی از زیر ساخت هویت فردی است که، حاصل شناختهای عمومی در باز 
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هان فیزیکی است. ولی در همین جا باید تمایزی را بین هویت مکان و هویت مکانی قائل ج

باشد. در صورتی  های قابل تشخیص مکان بیرونی می شد. هویت مکان، بخشی از ویژگی

هویت یا با  تواند منبعث از مکان بی که هویت مکانی بخشی از هویت شخص است که می

 هویت باشد .

در یک فرد یا یک جمع است که به واسطه ارتباطشان با یک مکان  هویت مکانی احساسی

ای از تبلور و اهمیت هویت مکانی در فرهنگ ایرانی فراوانی  شود. نمونه برانگیخته می

های چون تهرانی، یزدی، کاشانی و ... نشان  با مکان است. نام  های خانوادگی مرتبط نام

ویت مکان خود را به دیگران معرفی کنند. دهد که مردم مایل اند از طریق نام، ه می

( در واقع هویت مکانی محصول تداوم هویت مکان و تبدیل شدن آن از 6؛0381)رضازاده؛

ای درونی است. در تمام مسیری که از فضا تا هویت مکانی طی شد،  امری بیرونی به مساله

یت مواجه هستیم. های رفت و برگشتی متوالی بین درون وبیرون یا ذهنیت و عین با حرکت

 (75؛0383)قاسمی؛

البته در شکل گیری و کیفیت هویت مکانی، هویت مکان نیز تأثیر گذار است. شکل گیری 

پیوند روانی  -2شناسایی آن توسط فرد  -0هویت مکانی با دو عامل قابل تشخیص است 

 (0384؛0کند. )رضازاده؛ گیرد و به شکل هویت مکان تداوم پیدا می که با مکان صورت می

ها لزوماً همان  کند که، مکان نوربرگ شولتز در خصوص هویت مکانی خاطر نشان می

چیزی هستند که باید باشند و دخل و تصرف انسانی در آنها زمانی به خلق فضاهای قابل 

شود که حال و هوای حاکم بر فضا را تشخیص دهد و در راستای آن  زندگی منجر می

 (0382؛28حرکت کند. )شولتز؛

با اینکه بحث هویت قدمتی همپای تاریخ بشر دارد ولی در شهرسازی مفهومی نسبتاً جدید 

 اند.  است که بسیاری اندیشمندان به آن پرداخته

  ضرورت هویت در سیماي شهر 01-4

انسان یک موجود مکانیکی نیست، به همین دلیل در برخورد اطالعات محیط هم به 

 کند.  را پردازش می زند و هم آنها گزینش آنها دست می

عناصر محیط ، شامل تمام عناصر کالبدی و غیرکالبدی است و اساس ساختار سیمای محیط 

دهند. تأثیرات عوامل محیطی بر زندگی انسان از روی  بازتاب آن بر سیمای  را تشکیل می
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محیط به صورت پیامهای ارسالی ، قابل شناخت و تمایزند. از این جهت شناخت سیمای 

تنها از طریق ادراک و شناخت و تصور محیط مسیر خواهد بود. بازتاب محیط در  محیط

 هاست. ذهن فرد نتیجه دو نوع نظام کسب دانسته

تجربه غیرمستقیم از طریق تبادل تجربه با سایرین در بستر  -2تجربه مستقیم از خودفرد  -0

آداب فرهنگی محیط. تقابل های روزمره اجتماعی و یا به ارث بردن گروهی از عادات و 

 (21؛0379)سامه؛

کوشد ابتدا ، سیل اطالعات دریافتی را مرتب و سپس  برای درک یک پیام ارسالی ذهن می

 ( 5؛0375به آنها معنا ببخشد. )گروتر؛

داری کنار هم ردیف کنند. در  کنند، اطالعات را به طرز معنی بر مبنای آن افراد سعی می

فرد و هم تجربیات گذشته آن در یک بستر معنادار ، در  اینجاست که ، هم تجربیات فعلی

بیند و نسبت به آن  ای می گیرند. لذا فرد از یک عینیت ، معنای ویژه کنار هم قرار می

ای موزون بین خود و جهان  تواند رابطه کند و بر این اساس می احساس خاصی پیدا می

 (06؛0351خارج بوجود آورد. )لینچ؛

 از محیط به شدت تحت تأثیر ذهنیت افراد است.بر این مبنا تصور 

ذهن انسان در برخورد با یک پدیده فیزیکی به صورت یک عنصر مجزا به آن عکس 

در ارتباط  حال  العمل نشان نمی دهد. بلکه در مواجهه با آن،  تمام آنچه از گذشته تا 

 صورت ناخالص و  به  ا ر آن  روزمره مان   محیط  یادآوری  آوریم. لذا در بوده، به یاد می

ها و  )رنگ بندی و....( محیط اعمال انجام شده، فعالیت جزئیات  جای  به   کلی و اغلب

توان گفت  کنیم. با این اوصاف می ایم را ، یادآوری می احساسی که نسبت به آن داشته

رجوع )طرح داده هایی( از یک پدیده یا رویداد دارند که با  0افراد در ذهن خود شکلواره

 توانند آنها را خاطر بیاورند. به آن می

تواند متفاوت باشد، یا بر نکاتی که مورد  ها براساس شخصیت هرفرد می این طرح داده

ادراک « ها طرح داده»های مختلف باشد.  توجه ادراک کننده است، دارای جزئیات و طرح

 گزینند. ای درست بر می را حهت داده و اطالعات را به شیوه

                                                 
1
 - Schema 



 

 

63 

های مختلف بر روی یکدیگر، تصویر ذهنی از یک پدیده را  ع چند طرح دادهمجمو

سازند. به این ترتیب با شنیدن نام هر پدیده تصویر ذهنی ای از آن برای ما تداعی  می

های مختلفی است که ، از آن پدیده در شرایط  شود که محصول تعامل طرح داده می

 (57؛0383شود. )قاسی؛  متفاوت در ذهن ما ایجاد می

بازشناسی، شخصیت، هر فرد تحت تأثیر توان ادراکی، مهارت  0«تصویر ذهنی»به همین دلیل 

ای از ذهنیت انسان را تصاویر ذهنی وی  ها و فرهنگ وی است. بنابر این بخش عمده ارزش

 کند. دهد و براساس این تصاویر ست که انسان عمل می های پیرامونش تشکیل می از ذهنیت

توان گفت که تصویر ذهنی، حاصل فرایندی دو جانبه و مستمر بین ناظر و  ا میبر این مبن

 محیط اوست.

ای در ذهن ناظر بین او و تجاربش به  شود و رابطه محیط با ظاهر خاص خود جلوه گر می

کند. آنها را در ذهن به  ای از عوامل ارسالی محیط را انتخاب می آورد. ناظر پاره وجود می

دهد. آنگاه تصویری که  اش به آن معنی می های ذهنی رد و براساس اندوختهآو مقام در می

آید، بر عوامل دریافتی تأکید کرده ، حدی برای  بدین ترتیب در ذهن ناظر به وجود می

 (08-20؛ 0351شود. )لینچ؛  دریافت از محیط قائل می

تواند  انسانها میچه تصویر ذهنی هر فرد، امری کامال شخصی و فردی است و به تعداد  گر

 تواند یکسانی را  کالبدی محیط ویژه، می وجود   و  مشترک  فرهنگ ، لیکن  متفاوت باشد

در کلیات تصویر به دنبال داشته باشد. اهمیت تصویر ذهنی از آن روست که دردرک 

رفتار و  سیمای شهرمیتواند به انسانها یاری برساند. سیمای شهر از یک طرف ، فعالیتها،

دهد و از طرف دیگر  شتهای شهروندان به طور عام تصمیمات سیاستگزاران را شکل میبردا

رساند. ایجاد  اقدامات کنشگران جامعه، مانند توسعه گران و سیاستگزاران شهری یاری می ،

هویت در سیمای شهر از جمله مهمترین مفاهیمی است که در این رساله به آن پرداخته 

پردازان به توضیح نظریه لینچ خواهیم پرداخت. در شهر کنونی خواهد شد و از بین نظریه 

ایران ، یک شهروند حین گشت و گذار در شهر خود سیما و مکانهای اندکی را هم چنان 

یابد.درحالیکه درگذشته،شکل گیری و پیدایش  پا بر جا و منطبق با تصاویر ذهنی خود می

جه به نیازها و شرایط زیست محیطی و پدیده شهرهای کهن ایران بر پایه طرز زندگی و تو

                                                 
1
 - Image 



 

 

64 

دسترسی ها و ارتباطات بوده و این شکل پذیری باعث گردید که یکرنگی و خلوص و 

 هماهنگی را در سیمای کلی آن به وضوح مشاهده نماییم.

ها به مرکز  گرفته و راسته های پیاده صورت می ها از طریق راه اکثر ارتباطات و دسترسی

بازار و مساجد و سراها مرتبط بوده و به عنوان یک شبکه و شریان شهر و مقر حکومتی و 

 به هم پیوسته زنده و فعال به شکلی منطقی شکل گرفته است.

بافت این شهرها ساختاری معین دارد. چنین شهرهایی به دور از هر گونه دخل و 

ها و  ههای غیر منطقی دارای هویتی مشخص و قابل قبول بوده است. مطالعه در عرص تصرف

ها و عناصر شهری گذشته برای هویت بخشیدن به ساختار شهرهای کنونی الزم است  پدیده

 تا این شهرها بتوانند همچون فرزند شهرهای گذشته خود به نظر برسند.

بدون شک توسعه روزافزون جمعیت و استفاده از امکانات رفاهی و بهره گیری از 

چنان مؤثر است که عدم توجه به معیارها و تکنولوژی در رشد و توسعه سریع شهرها آن

ضوابط کیفی و ساختار اصولی شهرهای گذشته سیمای بی هویت شهرهای کنونی ما را رقم 

زده است. دست اندرکاران مسائل شهری به دنبال راه حلهای مقطعی و بلند مدت در تالش 

اختار در خور و هستند تا چهره و سیمای شهرهای ایرانی از لحاظ کمی و کیفی هویت و س

 شأن گذشته خویش را بازیابد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: تقویت عوامل هویتی و هویت بخشی شهری در شهری بزرگ بر حسب 0نمودار شماره 

  .رعایت معیارها معماری و سیمای شهری و ساماندهی فضاهای شهری

 فرهنگ،هاشم هاشم نژادفصلنامه فضاهای معماری  منبع:

 و مظاهر تشخصتقویت عوامل هویتی 

        

 هویتی حذف عوامل و علل ایجاد بی

 

افزایش ارتباط میان 

 شهروندان

 

ها  ها و نگرش ثبات ارزش

 -ثبات پایگاه اجتماعی

 شغل و مسکن

 

فواصل مناسب محل کار 

و زندگی برقراری ارتباط 

 فرد با محیط

 

 -مقابله با ابعاد وسیع کالبدی

فضایی شهر. قابلیت ادراک 

اس حضوری فرد. مستقیم و تم

ایجاد ادراک قوی و پایداری 

 صورت خاطره و آگاهی

 

رفع آشفتگی سیمای شهر 

حفظ فضاهای مأنوس و 

 های آشنای شهر نشانه

 

 روند هویت بخشی در شهرهای بزرگ

 های فضایی و ادراکی وسیع( )مقیاس

 

و برقراری ارتباط عاطفی 

شناختی میان فرد و تمامیت 

های  شهر از طریق تماس

 مستقیم و روزمره

 

 هویت شناختی
کیفیتتتت و کمیتتتت اطتتتالع از   -

 فضای شهر
 های شهری نمادها و نشانه -
 های تاریخی و فرهنگی ارزش -

 

 هویت کالبدي

 انتظام عوامل کالبدی -

سلسله مراتب در شتبکه   -

 فعالیت -خدمات  –ها  راه

 هویت بصري

 ختیهای زیبا شنا ارزش -

 کیفیت فضایی -

 یابی امکان ادراک و موفقیت و جهت -

 

 عوامل هویت بخشی شهری

 

منظرسازی و سازماندهی 

 فضاهای شهری

 

رعایت معیارهای معماری 

 و سیمای شهر

 

گسترش آگاهی رسانی 

 محیطی

 

تقویت روحیه همبستگی 

 شهری
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های عینی دیگر می توان هویتی قائل شد. به  رای عناصر سیمای محیطی نیز همچون پدیدهب

شرطی که از یک سو، عناصر در تمام عینیت باشند و از سوی دیگر افراد نیز باید به عنوان 

موجودی عینی در محیط حضور یابند و عینیت تک تک عناصر را ابتدا درک و سپس با 

هن خود تطبیق دهند. بهترین شیوه بررسی هویت عناصر محیطی اوالً پرداختن به انتظاراتی ذ

است که از یک عنصر عینی سیمای محیط وجود دارد و ثانیاً انطباق آنها با تصوراتی است 

 (3؛0384آید. )سامه؛ که در ذهن افراد به وجود می

اند. لیکن در این  به آن پرداختهنظریه پردازان گوناگونی به سیمای شهر و لزوم اهمیت 

رساله با توجه به ساختار میدان تحقیق و هم چنین بررسی خوانایی محله از بین رویکردها به 

رویکرد ساختار ذهنی ، پرداخته خواهد شد. و پس از آن به بررسی نظریه لینچ پرداخته 

 است.خواهد شد و زیرا رساله بر پایه شناسایی هویت قومی و جماعی استوار 

 ساختار ذهنی از شهر 00-4

منظور از ساختار ذهنی از شهر، دخالت ذهن در ادراک شکل شهر است. اهمیت ادراک 

بدون در نظر گرفتن حرکت قابل درک نیست. از آنجا که حرکت فرایندی مستمر است 

کند. همان طور که ناظر  تغییراتی مستمر و الگویی سیال در ساختار دیداری ایجاد می

های آن  بلکه شکل آیند، های گوناگون اشیاء به چشم می کند، نه تنها وجوه میحرکت 

یابند. تغییر شکل های دیداری در طول، آرایش واقعی محیط را  وجوه، تغییرات می

اند. به طوری که فرد حتی در  کنند. نقشه ذهنی و ادراک ذهنی به هم وابسته مشخص می

گاه چند تصویر ذهنی را از یک مکان در شهر، به کند. خانه خود شهررا به خوبی تصور می

کنیم. روان شناسان نشان  سپاریم یا اطالعات جدیدی به نقشه های قبلی اضافه می ذهن می

اند که ادراک تناسبات اجزاء را به صورت تک تک یا زمانی که در زمینه درک  داده

که اشیاء به جای این  دهد کند. فن به خاطر سپاری تصویر ، توضیح می شوند، فرق می می

شوند. دو شیء هنگامی  که فقط در کنار هم قرار گیرند ، در تقابل با هم در نظر گرفته می

ها، تفاوت ایجاد کند.  با هم رابطه متقابل دارند که، روابط فضایی آنها ،در نمود بصری آن

تر از  ی وسیع این نه یک پدیده اتفاقی بلکه هدفمند است. کلمات وقتی که در کل یا زمینه

 (002؛0387کنند. )توالیی؛ شوند معنی پیدا می گیرند، قابل ادراک می خود قرار می



 

 

67 

پیش از آنکه به بررسی آراء لینچ در سیمای شهری بپردازیم، ابتدا الزم است هویت و 

 کارکردهای هویت در نظر به لینچ شرح داده شود.

 

 (Kevin Lynch)کوین لینچ -9-6-4

کند. هویت یعنی حدی  تعریف می« مکان»را در معنای بسیار ساده یعنی لینچ مفهوم هویت 

تواند یک مکان را به عنوان مکانی متمایز از سایر مکانها مورد شناسایی  که یک شخص می

ای که شخصیتی منحصر به فرد داشته باشد و هویت را به همراه  قرار دهد به گونه

داند که معنی  گاری و خوانایی، عاملی میهای دیگری نظیر ساختار، شفافیت، ساز ویژگی

به انسان  -0دهند. وی دو کارکرد برای هویت قائل است  مکان را در نظر ناظر شکل می

دهد که بتواند شهر را بخواند و پیش بینی کند و به همین دلیل  قدرت تشخیص می

است « هویت محیط»عملکرد عاطفی  -2ترین کارکردهای هویت است  از مهم« خوانایی»

تواند احساس تعلق به همراه  دهد. نوع هویت یا حس مکان می که حس ایمنی به فرد می

داشته باشد و میان مردم و مکانها ارتباط برقرار کند و وحدت بوجود آورد. 

 (.0379؛39)دانشپور؛

رود. لینچ، معنی را، به عنوان  با قطع ارتباط با محیط حس تعلق مکان بین انسانها از بین می

گوید: معنی یک سکونتگاه وضوح  کند و می کیفی غیر قابل تحلیل معرفی می  ویژگی یک

در درک و شناخت آن و سهولت برقراری پیوند بین عناصر و اجزای آن با سایر رویدادها 

ها در یک تجلی منسجم ذهنی از زمان و مکان و ارتباط این تجلی با مفاهیم  و مکان

دار تکیه گاه مناسبی است که  ی قابل درک و معنیها غیرفضایی و ارزش هاست. مکان

خاطرات شخصی، احساسها و ارزشها بر آنها تکیه دارد. بدین ترتیب هویت مکانی پیوند 

)حکایت از من هستم( دارد. « من اینجا هستم»نزدیکی با هویت شخصی دارد. اینکه 

محیط نیز افزایش داد.  توان با بهبود بخشیدن توانایی انسان در درک دار بودن را می معنی

 ( 0380؛56)ایران شکوه؛

از نظر وی فضای شهری قلمرویی برای زندگی و هویت یابی است. در واقع وی شکل شهر 

کند که باید بتوان آن را خواند یا خوانایی را به آن برگرداند. برای  را مانند متنی فرض می

یابد. وی  ومی اهمیت میهای عم و اجتماعی مکان  نمادین  عملکرد شهر   خوانایی
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شود با گذشته نه چندان دور و آینده  ضرورت ارتباط مکانی را که در حال ایجاد می

دهیم.  گوید که، در قالب فضا و زمان به تجربیات خود نظم می داند و می نزدیک الزم می

آمیزند. به طور خالصه  احساس حرکت ناظر در فضا و ادراک بصری وی کامالً در هم می

شود. این  د گفت که، هر فضایی با نحوه توزیع عناصر آن بستگی دارد و ادراک میبای

خوانایی باید به شهرنشینان کمک کند تا خود را در فضا بازیافته در آن احساس ایمنی 

کرده و بتوانند کالبد خود را در آن هویت دهند. وی با بررسی سه شهر در امریکا به این 

ها را از طریق پنج شکل اصلی از منظر کالبدی شهر درک  نتیجه رسید که مردم مکان

 کنند. می

شود. مردم در حالی که در  که حرکات شهروندان و اشیاء از خالل آنها انجام می ها: راه 

های گوناگون  عوامل محیطها  پردازند. در امتداد راه کنند به مشاهده آن می شهر حرکت می

توان گفت: راه عاملی است برای  یاند. لذا می میارتباط گیرند و با یکدیگر بستگی و  قرار می

 ها و اهداف متفاوت. همبستگی عوامل مختلف اما با شخصیت

کنند و شکل و پیوستگی مسیر را موجب  هایی که قلمرو هر چیز را مشخص می لبه: مرز

 کند که شوند. لبه ممکن است راه نیز باشد. لبه همواره مرزی را در ذهن تعریف می می

 تواند از پریشانی و سر در گمی مسافر در فضای موجود بکاهد. همواره می

ها  محله: قسمت بزرگی از شهر که واجد خصوصیات یکدست و مشابه باشد در واقع محله

هایی از فضای شهری که به صورت  کنند و بخش ها مشخص می مناطق را براساس فعالیت

 شوند. اهده میهایی دارای تجانس شکلی یا کارکردی مش پهنه

ها و یا تجمع  های متراکم استراتژیکی هستند که معموالً در تقاطع راه : نقاط فعالیتها گره

تواند به درون آنها راه یابد. نظیر  آیند و ناظر می ای از خصوصیات به وجود می پاره

ی شهر های مناسبی برای تفویت نمودن سیما ها مکان های حمل و نقلی و پلها و... گره پایانه

از معانی نشانه  هستند و نقاطی دارای تراکم مشخصیها: نقاط عطف در شهر  هستند.نشانه

کند.  ها تعریف می نقش برای نشانه 4های شهری هستند و لینچ  شناختی در مجموعه نشانه

به طور نمادین  -2بخشند.  از توده اطراف قابل تمیز هستند و به نظام شهری ثات می -0

به فواصل موجود در اطراف خود نوعی  -3دهند  به حافظه یاری می کنند و عمل می
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بخشند  خوانایی شهر را افزایش داده و به آن هویت می -4دهند و  پیوستگی می

 (28؛0374)لینچ؛

از نظر لینچ هدف از طراحی شهری باید رسیدن به توازنی میان این عوامل باشد به صورتی 

ن شکل در شهر بازیابد و به آن احساس تعلق بخشد. در که شهروند بتواند خود را به بهتری

گردد. همچنین  ها از دور هویدا هستند و چشم به سمت آن بر می ذهنی لینچ، نشانه  نقشه

ها واحدهای واقعی در شهر واقعی هستند.  ها و نشانه هاست. لبه حرکات چشم تحت تأثیر لبه

کرده و همچنین وضوح آنها به  ولی شهروند همگی این اجزاء را به صورت کل ادراک

 دهد که بداند چطور به آنها نگاه کند و انتظار دارد چه ببیند. شهروند این اجازه را می

لینچ بر انسجام ادراکی نسبت به منظر شهر و شکل های محسوس آن تأکید داشت و 

ند. هایی بود که حس هویت، امنیت و لذت و فهم منظر شهر را القا کن درصدد ایجاد مکان

 کند تا بدانند در کجا و که هستند. این حس به مردم کمک می

توان به سه جزء تقسیم کرد که همواره  کند که تصویر هر شهر را می هم چنین لینچ بیان می

با یکدیگر در سیمای شهر جلوه گر هستند تجزیه کرد، که دوتای آن مفهوم فضایی یکی 

 از آنها مفهوم معناشناختی دارند.

م مشخصه )هویت(: صفاتی که یک شیء را در یک محیط، متمایز از دیگر اجزاء عالی -0

 دهد. سازد و به آن فردیت و وحدانیت می می

بافت )ساختار(: رابطه فضایی و شکل که یک شیء شهری درون خود با سایر اشیاء  -2

 کند. برقرار می

. به طوری که هر شیء کند معنی: رابطه معنایی که شیء با شهروند و ناظر برقرار می -3

دارای بار معنایی خاصی برای شهروند باشد. پس از برقرار شدن این ارتباط این تصویر 

کند و وظیفه طراح شهری از نظر  ذهنی است که مبانی تعامل مردم را با محیط فراهم می

 مشخص کردن، ماهیت این تصاویر ذهنی است. 

کند در سیمای محیط و خوانایی  تعبیر میهویت در معنی که لینچ از آن  در این رساله 

محله استفاده شد. تا با استفاده از آن به بررسی هویت محله اقدام کنیم. یکی از 

 ، که به زمینه به عنوان شهر است  و ساخت فضای شهری  و  های کل گرا به شهر  دیدگاه
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توجه داشت، اما در نگرد. زمینه گرایی ابتدا به ابعاد صرفاً کالبدی  رویدادی تاریخی می 

مسیر تکاملی خود زمینه انسان گرایانه را نیز در بر گرفت و حوزه مطالعات خود را به 

 وجوه اجتماعی و فرهنگی گسترش داد. 

 

 

 رویکرد زمینه گرایی 7-4

شوند، بلکه در زمینه  در زمینه گرایی اجزای فضای شهر به تنهایی ارزیابی و مطالعه نمی

گیرند. این رویکرد در مسیر تاریخی خود به اجزایی  شده قرار میوسیع تر محیط ساخته 

زمینه انسان  -2زمینه کالبدی  -0شود.  ها بیان می قابل تقسیم است که تنها عنوان این زمینه

فرهنگی گرچه کار همه اندیشمندان درا ین  -زمینه اجتماعی -4زمینه تاریخی  -3گرایانه 

در کار انسان شناسی شهری رویکرد زمینه اجتماعی و  زمینه قابل تأمل و تحقیق است ولی

قابل تفکیک است که در این تحقیق سعی شده « امس راپاپورت»فرهنگی با کار ارزشمند 

 از رویکرد راپاپورت نیز برای تحلیل داده ها استفاده شود. 

 

 (Amos Rapoport) امس راپایورت 9-7-4

ختار یک تجمع زیستی را از نظر راپاپورت معمار و انسان شناساسی است که سا

های فرهنگی مورد دقت قرار داد. وی به دنبال شناخت اجتماع و فرهنگ و مردم  ویژگی

شناسی بوسیله بنای معماری عامیانه است وی معتقد است که ساختمان ها )اندازه، مکان، و 

های  هشکل شان( نه تنها نتیجه عواملی چون آب و هوا و توپوگرافی اند بلکه از اید

اجتماعی، اشکال آن از اقتصاد و سازمان اجتماعی توزیع آن از منابع و اقتدار کارکردهای 

ای از زمان رایج است. بخصوص  گیرند که درهر دوره آن و ارزش ها و باورهای شکل می

وی برای عامل فرهنگی بویژه اعتقادات مذهبی مردم که اساس انتظام بخشی به 

 توجه خاصی قائل است. های انسانی است، زیستگاه

شود. به نظر وی فضا مفهومی به  نقطه شروع حرکت راپاپورت از مفهوم فضا شروع می

تر از تعریف نسبتاً ساده  خودی خود بدیهی نیست. این مفهوم معنایی به مراتب گسترده

 شود و به ابعاد سه گانه جهان می مطرح   مباحث  فیزیکی یا طبیعی که به طور ضمنی در



 

 

71 

های میان افراد و اشیاء و میان اشیاء اطالق  ونی یعنی به تواترها، جدایی ها و فاصلهبیر 

های بسیار متعددی از فضا وجود دارد که باید پیش از  شود، دارد. در واقع گونه می

ها و فضاهای شهری به آنها توجه کرد. نخستین و  پرداختن به فضای فرهنگی، فضای محله

ا باید میان فضای انسانی و فضای غیر انسانی قائل شد. فضا محورترین تمایز فضاها ر

تواند طراحی شده یا غیرطراحی شده باشد و اصوالً تمامی فضاهای انسانی طراحی  می

دهد و  اند. فضای طراحی شده اشکال گوناگونی از نظم یافتگی را درون کالبد خود می شده

ای نظم یافتگی مورد استفاده با ه های مختلف تا اندازه زیادی از لحاظ گونه فرهنگ

 (0383یکدیگر متفاوتند. )راپاپورت؛ نقل شده از فکوهی، 

برقراری هر رابطه ای میان انسان و هر چیز دیگر بیش از هر چیز از یک رابطه شناختی و 

دهد را باید در نحوه کارکرد  ذهنی است. اینکه انسان چرا به محیط زیست خود شکل می

بخشد و مدلی آگاهانه برای جهان بوجود  ذهن انسان به جهان نظم میذهن انسان دانست. 

ها و ساختمانها و مناظر همگی حاصل این فعالیت ذهن هستند. بنابر این  آورد. سکونتگاه می

دهد، چرا که اساساً ذهن انسان  دهد یا به عبارتی به آن نظم می انسان فضا را سازمان می

اند با آن به تعامل بپردازد. همچنین شیوه تعامل ما با تو بدون اعمال منظم بر محیط نمی

محیط را اداراکات حسی ما از آن بسیار وابسته به زبان و طبقه بندیهای شناختی است که 

در آن وجود دارد. بدین ترتیب تمامی تعامل انسان با محیط طی یک فرضیه نظم بخشی به 

رتباط انسان با محیطش را فراهم شود و هر مجموعه نظمی که امکان ا محیط برقرار می

توان یک فضا تعریف و رابطه میان  کند و جزء نظامهای فرهنگی و اجتماعی است می می

کند نظم دهی  آن با انسان و جامعه را مورد پژوهش قرار داد. وی بر همین اسان عنوان می

 باید چهار مورد زیر را در بر بگیرد:

 نظم معنی -4ط نظم رواب -3نظم زمان  -2نظم فضا  -0

اند و از فضا تعابیر گوناگون را بیان  شهرسازان همیشه به کار نظم دهی فضا پرداخته

اند و همچنین از روابط فضایی و مفهومی که بر نظام ارتباطات تأثیر گذاشته صحبت  کرده

نظم فضایی عمدتاً بیانگر مفاهیم  .کنند. مانند نظم میان محیط زیست، محیط مصنوع می

باشند. میحط زیست هم چنین نظم زمانی  های ارتباطی و نمادین می دارای ویژگی بوده و

 گیرد. یک پدیده طولی )یک تداوم( یا یک پدیده عرضی )گستردگی( را نیز در بر می
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کند. )اسماعیلی؛  این نظم دهی به فضا و زمان بر روابط تأثیر گذاشته و آن معین می 

 (0385؛24

دهد، به نظر راپاپورت  له دیگر نظم است و آنها را شکل مینظم معنا مسلط بر سه مرح

های  که در آن ویژگی سازمان دهی میحط ساخته شده به سازماندهی معنی نیز هست

اصیت ارتباطی و نمادین دارد. عناصر خ مصالح، رنگ، ارتفاع، اندازه، مقیاسکالبدی نظیر

ای به فرهنگ پیوند  ر نظام یافتهکالبدی در محیط معانی متفاوت دارند و این معانی به طو

های کالبدی متفاوت به رفتاری متناسب با آن را که توسط  اند. مردم در مجموعه خورده

 (Rapoport,1969)دهند  فرهنگ تعریف شده است، بروز می

معانی مرتبط با سطح باالی معنا که با  -0کند  راپاپورت معنا را در سه سطح طبقه بندی می

 -2های فلسفی و... مرتبط است  سیستمها و  های شناختی، جهان بینی رح واژهکیهان شناسی، ط

سطح میانی که به معانی هم چون هویت، موقعیت، توانگری، ثروتمندی، قدرت و... در 

ها، رفتارها و چیدمان را در بر  سطحی انتزاعی تر زمینه های ابزاری هم چون فعالیت

های مادی برای تعیین  معانی ابزار ظریف نشانهسطح پائین معنا که شامل  -3گیرد.  می

ها و بنابر این بیان کننده موقعیت اجتماعی، رفتارهای مورد  کاربردهای هر یک از چیدمان

شود. در این سه سطح میزان انتزاع از باال به  انتظار به حریم خصوصی، میزان نفوذ و ... می

و همچنین سطح پایین در بررسی محیط پایین کاسته می شود. به عقیده او معانی سطح اول 

توانند رمزگشایی  مصنوع تمایل به آشکار نشدن دارند و معانی سطح سوم نیز به راحتی می

شوند. لذا در این سه سطح راپاپورت معنای سطح دوم و یا به عبارتی سطح میانی را مهم 

 گیرد. نظر میتلقی می کند و آن را ورودی با اهمیتی جهت شناخت محیط ساخته شده در 

های شهری به معنا مرتبطند و برای مثال مکانی که در فضا با نظم فضایی  به نظر او نظم

های شهری دارای  شود. این واقعیت که نظم تجمعی یافته در نهایت به معنا مرتبط می

معنایند، نشان دهنده این است که هر نظم معینی به مشابه یک مجموعه منظم و از این رو 

اند. این روابط مبتنی  نظامند از روابط میان اشیاء و اشیاء و مردم و مردم تفسیر شدهمجموعه 

گیرند و  شوند در حالی که آنها را در بر می ها هستند که به قوانینی هدایت می بر طرح واژه

 (0؛0388روند. )جیریانی؛ در اتخاذ انتخابها به کار می
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کند و صحنه را  ز صحنه ها تأکید میهای پویا ا وی در درک فضا به عنوان مجموعه

دهد به صورتی  ها در درون خود جای می داند که نظامی از فعالیت محدوده ای از فضا می

که فضاها با محیط درون آن فضا روابطی قابل انتظار به وجود آوردند. بنابر این هر صحنه 

 (237؛0383توان مکانی با مناسبتی ویژه دانست. )فکوهی؛ را می

ها آنها را به شکل ثابت، نیمه ثابت و متحرک تقسیم  ای تفاوت گذاری در صحنهوی بر

 دهند:  کند و اینها عناصری هستند که به فضا سازمان می می

کنند.  ثابت: در این نوع فضا اصوالً عناصر ثابت هستند یا به ندرت و کندی تغییر می -0

ناصر شهری نظیر خیابان، بسیاری از عناصر معماری نظیر دیوار، کف، سقف و یا ع

های سازمان دهی این  گیرند. واضح است که شیوه ها، در این دسته جای می ساختمان

ها  کند، که این شیوه عناصر، اندازه، موقعیت، ارتباط و آرایش آنها معنی خاصی را القاء می

 های سنتی از وضوح بیشتری در انتقال معانی برخوردارند. در فرهنگ

که شامل عناصر نیمه ثابتی که در بر گیرنده نوع و آرایش اثاثیه  ثابت:فضاي نیمه  -2

ها و... و دیگر عناصر  شود. به طور مثال گیاهکاری، عالئم تجاری، ویترین مغازه است، می

توانند تغییر کنند. این عناصر در انتقال معنی نقش بسیار مهمی ایفا  شهری که به سرعت می

اجتماعی و فرهنگی بیشتر از عناصر ثابت واجد معنی  می کنند و حتی در محیط های

 هستند.

هایی  فضای متحرک )غیرثابت(: فضای متحرک شامل عناصر غیرثابتی نظیر انسان -3

شود که در محیط حضور دارند، روابط فضایی در حال تغییر آنها به وضع و حالت بدن،  می

هایی  محسوس انجام گیرد. محیطهای  برد. خوانایی باید با نشانه حرکات محیط باال می

های واضح و روشن کاهش دهند یا قابلیت پیش  موفق هستند که تفاوت در رفتار با نشانه

ها شخص نیازمند شناخت  ( برای فهم این نشانه0384؛94بینی آن را باال ببرند. )راپاپورت؛ 

ها و  یتها را درون محیط، وضع ها خاص فرهنگند که صحنه هاست. یعنی نشانه رمزگان

شوند و  کنند که با آنها وجود دارند و از این رو با رفتار متناسب بیان می قوانین تعریف می

سازند. یکی از دالیلی که شهر های جدید غالباً متهم به آشفتگی  هم کنشی را ممکن می

اند، این است که  اند، در تناقض با شهر های سنتی، که به داشتن یک نظم تلقی شده شده

 اند. معنا  های شهری جدید احتماالً نه فهمیده و نه درک شده نشانه
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ها متعددند ولی در نهایت  در شهرهای جدید بسیار بسیار متعدد است همان گونه که صحنه

سازد. وی با این نوع  از نظر او این روابط میان اشیاء و مردم با محیط است که معنی را می

های  کند. از نظر وی مکانها )کل روشن می رویکرد اهمیت حافظه جمعی و تاریخی را

 -انسان( محیطی هستند که از نظر زمانی ماندگارند و روح جامعه را در ویژگی تاریخی

نیمه آگاه « خاطره جمعی»بخشند و اجزای شهر در  جغرافیایی سیمای شهر عینیت می

جوع به فرهنگ ها ر شهروندان همواره نهفته است. به همین دلیل برای دریافت معنی نشانه

که به نوبه خود میان مردم مشترک است الزم است. که در نهایت ایجاد نوعی هویت )با 

کند.هویت  قابل شناسا و پیش بینی پذیر بودن( در بین اعضای یک محله یا یک شهر می

و است انسان به عنوان یک موجود اجتماعی ازخصوصیتی  ،غالبا به صورت یک مشخصه 

ودی خود در جایی باشد، بلکه باید خلق شود. به همین دلیل هویت به چیزی نیست که به خ

شود. نقش فضا در زمینه هویت  عنوان فرایندی در حال بودن و شدن فهمیده و درک می

یابی نقشی انکار ناشدنی است و انسان با شناختی که از فضای زندگی خود به دست 

د. هویت محیط مصنوع مفهومی بسیار تواند به نوعی شناخت از خود نیز برس آورد. می می

کند:  پیچیده و مشکل برای تعریف کردن است. راپاپورت، هویت را این گونه تعریف می

کند. یا خصوصیتی که به موجودات  خصوصیتی از محیط که در شرایط مختلف تغییر نمی

هم  دهد و عناصر شهری را از امکان قابلیت تمیز و تشخیص عنصری را از عناصر دیگر می

هر هویت محیطی یک محتوا درون دارد  -0کند. دو نکته مورد تأکید راپاپورت  متمایز می

دارای مرزی است که آنرا بیرون از خودش  -2دهد.  که ذات و ماهیت خودش را نشان می

 کند. و از غیر خودش جدا می

یک که تعلق  -هویت اثباتی -0شود:  به عقیده وی هویت محیطی به دو طریق مطرح می

دهد و در بردارنده همبستگی داخلی است. این  فرد را به یک گروه و مجموعه نشان می

هویت اغلب به صورت اختیاری و از طریق رفتار خاص یا محیط کالبدی ابراز شده 

تواند به عنوان وسیله ابراز هویت در فرد در داخل گروه و جامعه نیز مورد استفاده قرار  می

 بگیرد.

که بوسیله عناصر و عوامل محیطی گروه و جامعه خاص در مقابل  -هویت القایی -2

 مرزبندی بین  شکلی از  محیطی  هویت  این نوع   شود متمایز می  بیگانه  های گروه افراد و 
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گذارد نوع دوم عوامل هویت بخش برخالف نوع  و آنها را مطرح کرد. وی تأکید می ما 

ها و جوامع مختلف را ایفاء  تفاوت بین گروه های واضح و خوانا اول با انتشار نشانه

( فضای شهری خاصیت تداعی کنندگی و ادراکی دارد و از این 0379؛5کنند. )دانشپور؛ می

هایی را برای ایجاد هویت  کند، بلکه راه رو نه تنها در تشخیص هویت مکان به ما کمک می

 سازد اجتماعی گروه مورد مطالعه فراهم می

ی بخشی از فعالیت است و از آن به عنوان عملکرد پنهان محیط یاد وی معتقد است معن

کند. بعالوه در رابطه با فعالیت برخوانایی آن تأکید نموده و معتقد است خوانایی با باال  می

بردن قابلیت تشخیص فرد، قدرت و قابلیت پیش بینی وی را امکان پذیر می سازد. از نظریه 

او در بخش  بازخوانایی محله با استفاده از نماد و نشانه راپاپورت و بیان هویت از نظر 

های مسکونی از نظریه راپاپورت در معماری  استفاده شده است. همچنین در بخش بافت

 بومی استفاده شده است.

همچنین با استفاده از توضیح وی در بیان هویت توانستیم در بخش اوقات فراغت و معنی 

 اری کنیم.آنها در نظر ساکنان بهره برد
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 فصل پنجم توصیف جامعه مورد مطالعه

 

 تهران  9-5

دراین قسمت به دلیل تاثیری که استان تهران در شکل بخشی به کرج داشته و هم چنین به 

دلیل باید برای بررسی یک بخش کوچکتر ابتدا به موضوع های بزرگتر توجه شود. قبل 

 سی می شود.ازبررسی ابعاد هویت شهری کرج ، استان تهران برر

 مشخصات جغرافیایی تهران: -0-0-5

های شمالی ایران جدا شده است. بخش مرتفع  های البرز از استان استان تهران با رشته کوه

رسد که در سمت شمال غربی کشیده شده است و در  متر می 0511البرز در مرز شمال به 

ت، امکاناتی بسیار محدود ارتفاعات باالیی کوهستن البرز که دارای شیب نسبتاً تندی اس

برای دستیابی به منابع آب و کشاورزی وجود دارد. از این رو جمعیتی بسیار اندک در این 

اند. شهرستان و تقریباً تمامی شهر دماوند در این ارتفاعات قرار گرفته  نواحی ساکن شده

متری به اوج  5678یابد و در ارتفاع  است. ارتفاع رشته کوه البرز به سوی شرق افزایش می

های سواد کوه و فیروز کوه قرار دارد و به  رسد. در شمال شرقی استان کوه خود می

رسد. موقعیت آب و هوایی استان  پیوندد و به اوج خود می ارتفاعات شمیرانات در شرق می

ها ، موجب پوشش گیاهی از نوع نیمه  تهران چه در مناطق کوهستاین و چه در دشت

ای و دشتهای استان تهران با شیبی مالیم از  هاست. نواحی جلگه ر بلندیصحرایی به ویژه د

های استان تهران از هشتگرد  شمال شرقی به سوی جنوب غربی کشیده شده است. دشت

شوند و تا دشت ورامین ادامه دارند که کانون تمرکز جمعیت است. استان تهران  آغاز می

 سه نوع اقلیم دارد.

الی که نیمه مرطوب و سردسیر با زمستانهایی سرد و طوالنی است اقلیم ارتفاعات شم -0

 مانند توچال و دماوند.

ها که در ارتفاع دو تا سه هزار متری از سطح دریا قرار گرفته است و آب  اقلیم کوه پایه

 هایی به نسبت طوالنی دارد. وهایی نیمه مرطوب و سردسیر با زمستان

های گرم دارد که در ارتفاع کمتر  کوتاه و تابستاناقلیم نیمه خشک و خشک: زمستانهای 

های  سال در دو ایستگاه کرج و مهر آباد، ماه های  ترین ماه متر واقع شده است. گرم 2111
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مرداد و شهریور است. سردترین ماه آن در ایستگاه کرج بوده است و اختالف دمای 

میلی گرم در  309به مقدار  است. میزان بارندگی در تهران کم و 2804متوسط ساالنه آن 

 طول سال است.

 

 موقعیت تاریخی تهران 2-9-5

ترین شهرهای جهان قرار دارد،از سابقه  تهران امروزی که در ردیف بزرگترین و پرجمعیت

باشد. این شهر مدتها یکی از روستاهای کوچک )ری( بوده  شهری چندانی برخوردار نمی

ین حوقل، استخری و مسعودی در تألیفات خویش است و برخی از جغرافیدانان از جمله ا

های فراوان است.  اند: تهران در شمال شهر ری واقع است و دارای باغها و میوه آورده

ترین سند فارسی موجود درباره نام تهران مؤید این مطلب است که، تهران قبل از  قدیمی

صفویه آغاز شد. چون  سده سوم هجری وجود داشته است. اهمیت و آبادانی تهران از زمان

جد اعالی صفویان به نام سید حمزه در ری مدفون بوده است. در زمان شاه طهماست اول 

برج و بارو به دستور وی در تهران بنا کردند. در دوران قاجار تهران وسعت زیادی  04

یافت و ساخت و سازهای فراوانی در آنجا صورت گرفت و فتحعلی شاه نیز بسیاری از بناها 

بود که طی آن  0311تا  0321ا آنجا ساخت. ولیکن تحوالت اساسی در تهران از سال ر

خندقها از بین رفت و شهر از چهار طرف رو به گسترش نهاد و اندکی شکل منظم و 

هندسی یافت. پس از آن به دلیل جنگ جهانی دوم و مسائل و مشکالت سیاسی تغییر 

و طی آن شهر تهران به سرعت  0332ا ت 0357چشمگیری در آن حاصل نشد و از سال 

نفر رسید. پس از انقالب، تغییر  45311111به  0355توسعه یافت و جمعیت آن طبق آمار 

خورد که گسترش به چند دلیل از جمله جنگ  چشمگیر آن در همه ابعاد به چشم می

تحمیلی و مسئله جنگ زدگان تمرکز امکانات بهداشتی و رفاهی و درمان و... باعث 

حد جمعیت در آن شود که همین امر سبب معضالت بسیاری  اندازه و رشد بی سترش بیگ

شده است. تهران به غیر از مرکزیت سیاسی بودن مرکزیت اقتصادی تفریحی و درمانی را 

 خانه فرهنگ،  43فرهنگسرا،  03پارک و  630نیز در بر دارد. بر طبق آمار رسمی بیش از 

  تهران بر کنند. شهر  شهر تهران فعالیت می  در موزه   33و  ه نگارخان   22،  کتابخانه 29

دارد که مهاجرت      جمعیت   نفر      6758845  به   بالغ  0375  سرشماری  اساس 
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فراوان آن روز به روز در حال افزایش ست و باعث بوجود امدن مشکالت فراوانی شده 

 (26؛0376دل؛ است. )زنده

 

 ل گیري منطقه شهري تهرانسابقه تحوالت و شک -2

سال پیش، در اوایل دوره قاجار و انتخاب آن به پایتختی،  201جمعیت تهران که در حدود 

 211شمسی به کمی بیش از  0311هزار نفر بود. در اواخر دوره قاجار در سال  05کمتر از 

 رسید.هزار نفر  611به حدود  0321هزار نفر و در پایان دوره حکومت رضاشاه، در سال 

در پی تحوالت داخلی ناشی از تغییر نقش ایران در سطح جهان و منطقه )در   پس از آن،

شمسی به بعد آهنگ رشد  0321جریان( وقایع بعد از جنگ دوم جهانی(، از نیمه دوم دهه 

های دولت و متعاقب  آن بخش  و توسعه این شهر، به دلیل تمرکز سرمایه گذاری

افت و این شهر در مدتی کوتاه به مرکز اصلی و قطب سابقه  ی خصوصی، سرعتی بی

تقریباً سه  0321-35بالمنازع اقتصادی کشور تبدیل شد و جمعیت آن در فاصله پانزده ساله 

 میلیون نفر رسید. 7/2به حدود  0345میلیون نفر و ده سال بعد در  5/0برابر شد و به 

برابر شده  03حدود  0399-45طی این مدت و به رغم اینکه جمعیت تهران در فاصله 

به لحاظ مکانی رشد و گسترش کالبد آن به طور پیوسته و در اطراف هسته قدیمی آن  بود،

گرفت و در واقع هنوز چندان تأثیری در اطراف خود نگذاشته بود، به طوری  صورت می

بزرگترین کانون جمعیتی در نزدیکی تهران، شهر کرج با جمعیتی در  0345که در سال 

 هزار نفر بود. 44ود حد

های جدی بر توسعه  ( به تبع اعمال محدودیت0345-75اما طی دوره سی ساله پس از آن )

محدوده خدماتی و قانونی شهر تهران در چارچوب طرح جامع مصوب، انتقال و یا استقرار 

ها( و مراکز خدمات در خارج از محدوده و حریم آن  های فعالیت )به ویژه کارخانه کانون

ها و جمعیت )به ویژه  ها و امکانات حمل و نقل عرصه استقرار فعالیت نیز توسعه شبکه راه و

شهر را   های کم درآمد جامعه که توانایی اسکان در داخل محدوده گران قیمت گروه

 نداشتند. به منطقه وسیعی به وسعت چندین هزار کیلومتر مربع، در شعاع 

رد و بدین ترتیب منطقه )یا مجموعه( شهری تهران کیلومتری تهران گسترش پیدا ک 41-31

های کوهستانی شمال و نواحی کویری جنوب استان  شکل گرفت. این منطقه، بجز بخش
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گیرد و با توجه به آمار  کیلومتر مربعی استان را در بر می 08811تهران، تقریباً بقیه وسعت 

 جای داده است.درصد جمعیت کل استان تهران را در خود  92حدود  0375سال 

تک »در جریان این تحول و شکل گیر ی منطقه شهری تهران، ساختار فشرده و پیوسته و 

های اصلی  تبدیل شد؛ ساختاری که استخوان بندی اصلی آن را شهر تهران، راه« مرکزی

های مهم تمرکز جمعیت و فعالیت منطقه تشکیل  ها یا کانون ای و هسته ملی و منطقه

 (0ماره دهد. )نقشه ش می

دهد که طی سه دهه گذشته در حالی که جمعیت محدوده قانونی تهران  آمار نشان می

میلیون نفر رسیده است، جمعیت بقیه استان تهران  76/6به  72/2برابر شده و از  5/2حدود 

میلیون نفر افزایش یافته و سهم تهران از  59/3هزار نفر به  736برابر شده و از حدود  9/4

کاهش  0375درصد در سال  65، به حدود 0345درصد در سال  79ان از حدود جمعیت است

 (0پیدا کرده است )جدول 

 (0345-75تحول سهم جمعیت محدوده شهر تهران از جمعیت کل استان ) -0جدول 

 مقطع زمانی

جمعیت کل 

استان تهران 

 )نفر(

 بقیه استان محدوده شهر تهران

 جمعیت )نفر(
درصد از 

 استان جمعیت
 جمعیت )نفر(

درصد از 

 استان جمعیت

0345 111/456/3 111/721/2 7/78 111/736 3/20 

0375 111/344/01 111/759/6 3/65 111/585/3 7/34 

 6فصلنامه مدیریت شهری شماره  منبع:

 

 های حاصلخیز جنوب و غرب  ها و شهرهای کوچک واقع در دشت طی این مدت آبادی

تر شدند و مراکز سکونت جدیدی نیز،  لعاده بزرگ و بزرگتهران و کرج، با رشدی فوق ا

شهر در  4در مدتی کوتاه، در اطراف آنها شکل گرفتند. تعداد شهرهای استان تهران از 

کانون  9با تبدیل   رسید و 0375در سال  شهر  25 و  0355 در سال  شهر  05به  0335سال 

شهر  34حاضر استان تهران دارای پرجمعیت دیگر به شهر طی چند سال گذشته، در زمان 

ترین آنها در فاصله نزدیکی در اطراف تهران واقع  ترین و پرجمعیت است که بیشترین، مهم

 اند. شده
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، به حدود یک میلیون 0345هزار نفر در سال  44در این سی سال جمعیت کرج از حدود 

فری بود، در سال یک آبادی هزار ن 0345رسید. اسالمشهر که در سال  0375نفر در سال 

هزار نفری تبدیل شد. عالوه بر آنها و شهرهای مهم و متعدد دیگر با  271به شهری  0375

های باالی یکصد هزار نفر )مثل شهرهای قدس و قرچک ورامین و برخی دیگر(  جمعیت

هزار  01تا 5آبادی با جمعیت  29آبادی با جمعیت بیش از ده هزار نفر،  07در همین سال 

نفر نیز وجود داشتند که عمالً شهر محسوب  5111تا  2511با جمعیت آبادی  73نفر و 

 شدند. می

اند،  هایی که در اطراف آن شکل گرفته شهر تهران با این مجموعه بزرگ شهرها و آبادی

های مختلف )و از جمله سکونت و کار( رابطه متقابل روزمره دارد. بر طبق  در زمینه

به وسیله شرکت مطالعات جامع حمل و نقل  0373ان سال آمارگیری انجام شده در آب

( بیش از یک میلیون سفر 09تا  7ای تهران )در فاصله ساعات  تهران، حجم سفرهای دروازه

های اطراف آن صورت  درصد آن بین شهر تهران و شهرها و آبادی 85رسیده که حدود  می

از ساکنان تهران در خارج از  هزار نفر 077گرفته است. طبق همین آمارگیری بیش از  می

هزار نفر از شاغالن تهران در خارج از  221اند؛ و بر عکس، حدود  این شهر کار می کرده

 اند. این شهر سکونت داشته

حاصل اینکه امروز اسکان بیش از هفت میلیون نفر در شهر تهران و حدود چهار میلیون 

های  نیز حجم عظیم سرمایه گذاری های منطقه شهری تهران و نفر در بقیه شهرها آبادی

ها و  هایی همچون فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( احداث پایانه انجام شده در پروژه

های متعدد برون شهری، انتقال واحدهای اقتصادی درون تهران به بیرون از  بزرگراه

ینها )شعاع های صنعتی و شهرهای جدید و نظایر ا ها و شهرک محدوده شهر، ایجاد مجتمع

منطقه  22دهد که مسئله دیگر فقط محدود  کیلومتری شهر تهران( به خوبی نشان می 61-31

شهر تهران نیست؛ در واقع شکل گیری منطقه شهری تهران و ارتباط متقابل و روزمره و 

 .توان آن را نادیده گرفت سرنوشت مشترک عناصر این مجموعه، واقعیتی است که نمی

 تهران:مشکالت  - 4-0-5

توان ریشه و علت اساسی مشکالتی را که برشمرده شد، به طور کلی در ابعاد  هر چند می

دانست « شهرنشینی شتابان»اقتصادی در شرایط  -سابقه تحوالت اجتماعی وسیع و سرعت بی
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و هر چند عقب ماندن از این تحوالت و آثار و عوارض آن در محیط کالبدی )به لحاظ 

رسد اما توجه بموقع به شکل  ی( تا حدود ناگزیر و طبیعی به نظر میمدیریت وبرنامه ریز

توانست میزان نارسایی ها و  گیری منطقه شهری و اقدام در جهت هدایت و کنترل آن می

تری را برای میلیون ها نفر ساکنان منطقه فراهم  ها را کاهش دهد و محیط مناسب خسارت

 آورد. 

ه از زمین و استقرار جمعیت و فعالیت در منطقه شهری قاعدگی و نابسامانی در استفاد بی

ها و عوارض سوء آن در محیط طبیعی و اجتماعی منطقه، از جمله مهم ترین  تهران و آسیب

 مشکالت آن است.

ای واحد ویکپارچه از صدها کانون جمعیت و فعالیت است که  منطقه شهری تهران مجموعه

اکز اقتصادی و خدماتی و جزاینها( با یکدیگر به ها و مر اجزا و عناصر آن شهرها، آبادی

لحاظ کار و سکونت ارتباط متقابل روزانه شهرها و سرنوشت هیچ یک از آنها جدای از 

دیگری نیست. تبدیل کرج از شهر کوچک چهل هزار نفری به شهری میلیونی و یا 

طی سه دهه  هزار نفری، آن هم تنها 271اسالمشهر از آبادی کوچک هزار نفری به شهری 

توان با رشد و  های پرجمعیت دیگر در منطقه را تنها می و شکل گیری شهرها و آبادی

توسعه و تحوالت شهر تهران تبیین کرد. همچنین درک و تشخیص مسائل درونی شهرهای 

تهران، کرج، اسالمشهر و مانند اینها نیز بدون توجه به رابطه متقابل آنها با آنچه در 

رد ممکن نیست. استقرار تأسیسات عظیمی همچون فرودگاه بین المللی گذ اطرافشان می

های بزرگ صنعتی مراکز بزرگ  ها و مجتمع امام خمینی )ره(، پایانه آپرین، شهرک

آموزشی و خدماتی، شهرهای جدید و نظایر اینها در سطح منطقه شهری، همه ناشی از 

منطقه شهری تهران، به شمار  تحوالت و نیازها پایتخت، به عنوان مرکز و قطب اصلی

  است که تاثیر گذاری  مشکالتی از تهران ،یکی دیگر در  رسمی   غیر آیند. اسکان  می

آن درشهرکرج کامال مشهود است. از آنجا که بخش اعظم اضافه جمعیت شهرها و مناطق 

از  ترین مشکالت آنها و دهد، یکی از مهم های کم درآمد جامعه تشکیل می شهری را گروه

های کم درآمد  جمله مهمترین مشکل منطقه شهری تهران، مسئله اسکان غیررسمی گروه

است.گسترش سطوح مسکونی و افزایش عرصه و سطح شهرها درتهران بسیاربا اهمیت 

تلقی می شود. ) این متغیری است که در کشورهای پیشرفته صنعتی، به دلیل ثبات نسبی 
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ار کم اهمیت است(. هماهنگی و یکپارچگی در اهمیت و یا بسی اندازه جمعیت، بی

های کم درآمد( در  های مسکن و اسکان جمعیت )به ویژه در مورد گروه ها و برنامه سیاست

 ها و برنامه های توسعه شهری  به ضرورتی جدی ، تبدیل شده است. طرح

، این متأسفانه تاکنون به رغم تمرکز امور مربوط به مسکن و شهرسازی در یک وزارتخانه

های واگذاری زمین، برای تأمین مسکن در شهرهای جدید و  هماهنگی در سیاست

همچون مسکن اجتماعی و یا  -های دیگر های آماده سازی زمین و همچنین در سیاست طرح

تشویق و حمایت از بخش خصوصی و سازندگان انبوه مسکن وجود نداشته است. آن گونه 

الی که طبق نتایج سرشماری های رسمی در فاصله ده دهد در ح که آمار و ارقام نشان می

میلیون نفر افزایش جمعیت روبرو بوده و  4/2منطقه شهری تهران با بیش از  ،75/0365ساله 

میلیون نفر افزایش یافته است، مجموع چهار شهر  35/01به  93/7جمعیت آن از حدود 

، پرند، اندیشه و جدید در دست احداث منطقه شهری تهران )شهرهای جدید پردیس

 0378آغاز شده است، تا سال  0370هشتگرد( که عملیات احداث آنها از اوایل سال 

ترین دالیل این ناکامی  هزار نفر جمعیت را جذب کنند. یکی از مهم 21اند بیش از  نتوانسته

در سیاست واگذاری زمین در شهرهای جدید، به عنوان یکی از محورهای اساسی 

در دو دهه گذشته که در عین حال بر ساختار کالبدی و سازمان فضایی  های مسکن سیاست

های  های اجتماعی و اقتصادی گروه منطقه شهری نیز تأثیر جدی دارد عدم توجه به ویژگی

توجهی ، هم در انتخاب مکان این شهرها و  واقعی نیازمند مسکن بوده است. آثار این بی

های اجرایی و نحوه واگذاری زمین در شهرهای  هم در تعیین اهداف آنها و هم در روش

 (66جدید منعکس است .)همان:

مکان شهرها، فارغ از ساختار و استخوان بندی فضایی و کالبدی موجود منطقه و موقعیت 

ها و نیز بدون توجه الزم به نیازها و  های موجود و عمده تمرکز جمعیت و فعالیت کانون

، انتخاب شده است. ضوابط و استانداردهای های کم درآمد امکانات واقعی گروه

های واگذری و نیز ضواب حمایتی  شهرسازی، شرایط واگذاری زمین ابعاد و مساحت زمین

 های کم درآمد و نیازمند سازگار نبوده است. و تشویقی، با توان گروه

شود، اصوالً  های خاص شهرهای جدید مربوط می فارغ از این مشکالت، که به برنامه

ست مشخص و منسجمی برای تأمین مسکن و اسکان جمعیت در منطقه شهری وجود سیا
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تهران )با احتساب شهر جدید ندارد. مجموع ظرفیت مصوب شهرهای جدید منطقه شهری 

میلیون نفر است. این در حالی  0/0نشده(، حدود اشتهارد که عملیات احداث آن هنوز آغاز 

میلیون  5/7با حدود  0411شهری تهران تا سال  است که بر طبق برآوردهای موجود، منطقه

میلیون نفر از آن باید در خارج از محدود  5/6نفر اضافه جمعیت روبرو خواهد بود که اقالً 

ای از اضافه  قانونی شهر تهران اسکان یابند. این وضعیت با توجه به اینکه بخش عمده

د در کیفیت توسعه آینده دهن های کم درآمد تشکیل می جمعیت آینده منطقه را گروه

منطقه شهری تهران و البته شهرهای درکنار آن نظیر کرج ، تأثیر بسیار زیادی خواهد 

 داشت.

 مهاجرت:

جمعیت به عنوان یک عامل مهم و تعیین کننده در هر نوع مطالعات شهری و برنامه ریزی 

تقریباً دو  0355-65همواره مورد توجه بوده است. جمعیت شهری ایران در عرض سالها 

توانیم اثر مهاجرت گروهی روستاییان را به شهرها در رشد  برابر شده است و ما نمی

جمعیت شهرها ندیده بگیریم. به طور کلی و با دقت و با نگرش عمیق در اوضاع اقتصادی 

اجتماعی بین مناطق مختلف شده است. در نتیجه برخی مناطق در جذب و توسعه سرمایه  –

 اند و برخی خیر. عمل کرده، بسیار موفق 

بسیاری افراد به خود دانیم که شهر محلی برای انباشت سرمایه است، درنتیجه باعث جذب  می

توان آن را  روستایی در ایران( نمیمی شود. در خصوص علل مهاجرت )مخصوصاً مهاجرت و 

ارتقاء و   کشی دانست، بلکه جستجوی کار بهتر و پردرآمدتر تنها به دلیل فقر و بهره

مستقیم یا غیرمستقیم به طبقه اجتماعی باالتر از عوامل تشدید کننده و البته تحریک کننده 

 (0349؛21مهاجرت هستند. )فرید؛

لیکن مهمترین مسئله جدی این است که هم اکنون نه تنها تهران خود آماج گسترده 

جتماعی در امان مهاجرتها شده، بلکه شهرستانهای اطراف بخصوص کرج نیز از این معضل ا

های فراوان به تهران ، طیف آن به کرج نیز کشیده شده است وبسیاری  اند. مهاجرت نمانده

باشد و همین مسئله  کنند که محل کار آنها تهران می افراد در حالی در کرج زندگی می

 معضل کرج را چندین برابر کرده است. 
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 :مشخصات تاریخی کرج -2-5

عنی )میان تهی( و منظور از آن شهری است که در میان دره ای کرج، از لغت )کاراک( ی

واقع شده است. از لفظ کرج به معنی )بانگ( و فریاد در آگاه کردن نیز یاد شده است. 

زیرا کرج احتماالً مبدأ خبری برای آگاه کردن مردم )ری( بوده است و در تپه )آتشگاه( و 

دن خبر و دیده بانی، آتش افروزی کرده است. مرادتپه و کالک در ایام باستان برای رسانی

های فراوان )کوه رج( نیز نام گذاری شده است.  هم چنین این منطقه به دلیل داشتن کوه

قدیمی ترین منبعی که در آن راجع به کرج صحبت شده است: کتاب )نزهه القلوب( نوشته 

هوای مطبوع در میان حمدا... مستوفی است. این منطقه در ایام قدیم دهستانی با آب و 

این روند ادامه باغات سرسبز و درختان بوده است، تا اواسط دوره پهلوی نیز همچنان 

های پی درپی اقوام مختلف،  مهاجرتداشت. ولی پس از آن ، به دلیل گسترش شهرنشینی و 

در شمارش شهرستانهای استان تهران  0357بافت منطقه دچار تغییرات فراوانی شد. در سال 

 استان به سه شهرستان )ساوجبالغ، شهریار و کرج( تقسیم شد. 0367ار گرفت و در سال قر

کرج در سطح شهرستان و ناحیه کشاورزی فعال آن از یک نوع مرکزیت ویژه برخوردار 

به عنوان کانون فعالیتهای عمده تجاری و مبادالتی میان مراکز شهری و  استاناست. این 

گردد . از این جهت به موازات تهران بزرگ ، این  ر تلقی میهای کوچکت روستاها و آبادی

ای نیز در آن قابل  تولیدی و صنعتی و کارخانه -به عنوان فعالیتهای عمده تجاری استان

 باشد. توجه و اهمیت فراوان می

هوایی به شرح زیر های  ها و عکس رج براساس انطباق نقشهک استانسیر تحول توسعه فیزیکی 

کنند در سال  کرج یاد می استانای که امروز از آن به عنوان محدود قانونی  است: محدوده

های  های زیستی کوچکی )روستا( بصورت لکه دشت پهناوری بود که در آن مجتمع 0332

کرد. وسعت بافت ساخته شده محدوده قانونی  متفاوت در بستر سبز این محیط خوانایی می

 احت فعلی بوده است.% درصد مس5کمتر از  0332کرج در سال 

های زیستی واقع در  از توسعه فیزیکی ، تعداد زیادی از مجتمع 0332-0335در سالهای 

کرج )مهرشهر و گوهردشت( متولد شدند. در این دوره مساحت بافت ساخته شده از 

بیشترین  0335-65% مساحت کل بالغ گردید. در سال 08محدوده قانونی فعلی به حدود 

 % مساحت کل رسید.53هر کرج رخ داد که به توسعه فیزیکی ش
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 ( 35 -21:0384( ،)مولوی؛06-01:-0379)کامیار؛

% از مساحت فعلی رسید. به علت خشک شدن باغات و تفکیک 76به  75-65در سال 

ای این مناطق با قیمت ارزان توسط سودجویان خریده شده و با  فروش ، زمینهای قولنامه

زیر استاندارد ، با سرعت در حال گسترش است. و اتفاقی های بدون مجوز و  خانه ساخت

 که افتاده این است که هم اکنون بافت کالبد قدیم وجدید با هم شده است.

 

 کرجاستان جمعیتی  –مشخصات جغرافیایی   -0-2-5

دقیقه عرض جغرافیایی واقع شده است و  45درجه و  35دقیقه و  2درجه و  50کرج در 

 2452کرج  استانباشد. سطح دریا یک هزار و سیصد و هفت متر می ارتفاع متوسط آن از

کیلومتر مربع وسعت دارد. که این مساحت به دو دسته زمینهای دارای سند ملکی و 

های جنوبی البرز، از  شود. کرج از شمال شرقی به دامنه زمینهای فاقد سند ملکی تقسیم می

 ازندران ارتباط دارد.شمال به اتصال دامنه های جنوبی البرز استان م

 های ارتباطی آن: مهمترین راه

 کرج و قزوین -آزاد راه تهران -0

 هشتگرد -راه آسفالته کرج -2

 چالوس -راه آسفالته کرج -3

 بوئین زهرا -راه آسفالته کرج  -4

 رباط کریم-راه آسفالته کرج  -5

 باشد. شمشک می -گاجره -لیزین -کرج -6

سه بخش آسارا، اشتهارد، کرج تقسیم شد. جمعیت کرج طبق به  0367ن کرج در سال استا

جمعیت مهاجر تهران را در خود دارد. % از 08باشد که  میلیون نفر می 5گفته شهردار کرج 

میلیون رسیده  0/5جمعیت آن به  0386شهرداری در سال شهر کرج براساس آمار رسمی 

نده هستند. افتتاح قطار سریع منطقه شهرداری پراک 01است، که به طور غیریکنواخت در 

تهران( آغاز شد ، باعث سهولت فراوان رفت و آمد  -)مترو کرج 0377السیر که در سال 

کرج  -تهران شد. ایستگاه راه آهن کرج در قسمت جنوب آزادراه تهران -به کرج

 باشد.که جدیدا در منطقه حسین آباد مهرشهر دارای ایستگاه می باشد. می
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ماهدشت که بیشتر بارهای ترانزیتی  -بین المللی پیام در جاده محمد شهر هم چنین فرودگاه

و همین نکات جمعیت  رود کند ، اخیراً برای حمل و نقل مسافر نیز به کار می را جابجا می

 آن را حتی ازقبل بیشتر کرده است.

 کرج: استانمشکالت  2-2-5

لیل مورد آماج مهاجر . به همین داست کشاورزی وصنعتی وکرج ، شهرک خوابگاهی 

 بیشتر است. که از سایر شهرستانهای استان تهران ،قرار گرفته است نشینی شدیدی 

ملت است که خرده فرهنگهای بسیاری در آن  72کرج به دلیل مهاجران فراوان، شهر 

شوند. مطالعه دقیق این خرده فرهنگها کمک بسیار زیادی به شناخت کرج  مشاهده می

 کند. می

مشکالت کرج ،مسائل ترافیکی، آلودگی محیط زیست، و البته یکی از مهمترین  از دیگر

باشد و درصد سختی آن  ب چاه میباشد. آب شرب کرج آ مشکالت آن آلودگی آب می

اال است. با اینکه همجوار با سد کرج است ، ولی این مشکل هم چنان به قوت خود باقی ب

 .است و کسی برای آن تدبیری نیندیشیده است

حسن آباد و شهرک  -شیب بسیار باالی زمین در مناطق عظیمیه -روی گسل زلزله بودن

رویه و بدون مجوز، حاشیه نشینی فراوان از  اوج و...  خطرناک است. ساخت و سازهای بی

باشد که،  باید برای آنها تدبیری اندیشیده شود. لیکن قبل از آن باید  مشکالت کرج می

ن مشکالت و همچنین تأثیر آنها بر روی مردم داشته باشیم. تا بتوانیم مطالعه دقیق بر روی ای

 برنامه ریزی دقیقی برای آن ارائه کنیم.

کند و شهر با گسترش  کرج در مجاورت تهران بزرگ نقش شهر خوابگاهی را ایفا میاستان 

ش ای مستقل است. علت گستر مجموعهها و  ای از شهرک ای بصورت منظومه اقماری و خوشه

 -3ییالقی  -وضعیت اقلیمی -2موقعیت ارتباطی و همجواری با شهر تهران   -0این نقش 

مهاجرتهای روستای و  -4افزایش فرصتهای شغلی در بخش ساختمان، صنایع و خدمات 

 (40؛0380شهری )حسین زاده؛ 
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 محله چهارصددستگاه  3-5

 وقعیت تاریخی محله چهارصددستگاه م9-8-5

 ین نامگذاری چیست؟ یکی از ساکنان عنوان کرد: اینکه وجه تسمیه ا

 4هایی وجود داشت در  بیند، مغازه به دلیل اینکه در میدان چهارصد دستگاه یک االن می»

ای که  کردند. مغازه بافندگی وجود داشت و مردم آنها کار می  دستگاه 4ها  تا از این مغازه

تای مغازه بغلی آنها جایی است که االن نان سنگی است و جایی که االن بسیج است و دو

گفتند چهاردستگاه و بعدها به  ها قرار داشت. به همین دلیل مردم به آن می دستگاه

ساله ، شغل آزاد،ساکن خیابان  51) گفتگو با جالل جاللی «چهارصددستگاه تغییر اسم داد.

 وحدت(

میگن چهارصددستگاه این اشتباه است به خاطر این بهش :»یکی دیگر ازاهالی عنوان کرد  

چون فاتح از همون اول چهارصد واحد خانه اینجا ساخت ولی بعدش هی 

 68)گفتگو با آقا ی محمد دهقانی «بیشتروبیشترشدند، ولی اولش چهارصدتا بیشتر نبودند.

 ساله ، بازنشسته ، ساکن کوچه اول یا شهدای اول(

است. ولی حتی در اسناد رسمی به دلیل نبود تاریخ مکتوب این موضوع همچنان درابهام  

 شود. نیز این محله به این نام )چهارصددستگاه ( شناخته می

محله چهارصد دستگاه دارای تاریخی مکتوبی نیست و تمامی اطالعات راجع به تاریخچه 

ترین افراد صورت گرفته و چنانچه در مورد  این محله صرفاً از طریق مصاحبه با قدیمی

که بازرگانی یزدی بوده « محمد صادق فاتح»شد ، شخصی به نام  چگونگی تشکیل آن بیان

کند و در پی این مهاجرت اقدام به خرید  به کرج مهاجرت می 0305است، در اوایل 

کند، از جمله زمین چهارصد دستگاه، در آن زمان این محله  زمینهای بسیاری از کرج می

کارخانه )نساجی و روغن نباتی( همت صرفاً خیابانی بوده است. در این محله به تأسیس دو 

ها دعوت  گمارد. به دلیل نیاز به کارگرداشتن از ساکنان یزد برای کار در کارخانه می

ای که در آن زمان با آن روبرو بوده، از جمله قحطی،  کند. یزد به دلیل مشکالت عدیده می

بردند. در  سر میخشکسالی  و بیکاری و.. مردمانش در وضعیت بدی به لحاظ اقتصادی به 

هایشان به کرج و علی الخصوص به این محله  نتیجه بسیاری از مردان ابتدا و بعدها خانواده

 مهاجرت کردند.
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متری  251و  021های  زمینهای باقی مانده را به قطعه ها، )فاتح( پس از احداث کارخانه

شد. سیاست )فاتح( در فرو ها به طور قسطی می کند و آنها را به کارگران کارخانه تقسیم می

این مورد ،این، بوده است که محل کار و مسکونی در کنار یکدیگر باشند و همین اتفاق 

ها، فاتح محله را به جای مسکونی نیز تبدیل کرد.  نیز افتاد. در کنار راه اندازی کارخانه

ان احداث چندین مدرسه )عالم بخش، مالک اشتر، عارف و...( به این هدف نیز کمک فراو

کرد. نزدیکی محل کار و سکونت کار برای ساکنان هر چه بیشتر آسان کرد به طوری که 

های باریک و...(  های میانبر و کوچه برای زودتر رسیدن به محل کار البته امنیت بیشتر )راه

 در این محله ساخته شد.

 ساله68وآقای محمد دهقانی 6ساکن الله ساله 55)گفتگوی شفاهی با آقای جاللی

 ساکن ساکن کوچه اول یا شهدای اول(

های شفاهی ساکنان قدیمی این محله، در ابتدای تمامی افراد ساکن در محله،  طبق گفته

اهل یزد یا توابع آن بودند و کمتر اشخاص غیر این شهر در این محل ساکن بودند. 

بیشتر ولی در طی سالهای جمعیت بیشتر و  0337و  0335ها در سالهای  اندازی کارخانه راه

توانست و قدرت هزینه زمین را  دیگر فقط ساکنان آن یزدیها نبودند بلکه هر کس که می

 توانست در این محله ساکن شود. داشت می

نفر  45240نفر که  120/91، 0386جمعیت چهارصددستگاه طبق آمار شهرداری در سال 

 ت.خانوار اس 26421باشند و همچنین دارای  نفر زن می 33781مرد و 

 

 موقعیت جغرافیایی محله چهارصددستگاه: -2-8-5

 

برای اینکه موقعیت جغرافیایی محله چهارصددستگاه را بفهمیم ، ابتدا باید راه های 

شبکه ارتباطی کرج، حاصل توسعه سریع  ارتباطی شهر کرج را بیان کنیم. ساختار کلی 

ده است. گسترش بو« دکتر بهشتی»شهر حول دو محور شرقی و غربی اصلی خیابان 

شرق  و   آبادیهای اطراف و پیوند گسسته آنها با شهر، محدودیت گسترش شبکه در شمال

و امکانات و جنوب و غرب شهر است. خط راه آهن و مترو عمالً ارتباط بین شمال و 

برد و زمینه توسعه خطی کرج در شمال آن بوجود آمده است.  جنوب کرج را از بین می
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های موجود  اکنون برای شمال و جنوب کرج پیشنهاد نشده است و طرحهیچ طرح مناسبی ت

خیابان شهید بهشتی )معروف به خیابان  -0اند. مسیرهای اصلی شهر کرج  نیز پاسخگو نبوده

قزوین( که به طور مستقیم متصل به کرج مرکزی یعنی میدان قدس یا شاه عباسی هستند. 

مستقیم است میدان امام را به میدان شهداء غربی و  -این خیابان در کرج خیابان شرقی

متر است  0151یابد. طول آن  کند و به سمت غرب تا سه راه گوهردشت ادامه می متصل می

شود.  اصلی شلوغ است که لبه تجاری پر رونقی برای کرج محسوب می -و خیابانی قدیمی

می شود وعملکرد محسوب  2این خیابان از نظر سلسله مراتب دسترسی خیابان اصلی درجه 

آن برقرای ارتباط بین مراکز ثقل شهری ومحالت شهراست.این خیابان با اینکه اصلی است 

متر باشد و عملکرد آن نیز  45ولی ، بزرگراه نیست. زیرا عرض بزرگراه باید حداقل 

ها و خیابانهای جمع و پخش کننده است. ولی این خیابان این  برقراری ارتباط بین بزرگراه

تا  31ها  یت را  نداردو درضمن حجم بار ترافیکی آن زیاد و میانگین سرعت ماشینخصوص

 کیلومتر است. 41

خورد و همچنان کارکرد خود  التقاط بافت سنتی و جدید در این خیابان کامالً به چشم می

را به عنوان یک خیابان مهم در کرج حفظ کرده است. به همین دلیل نزدیکی به این خیابان 

یکی از مالکهای خرید فروش و ساختمانها، مغازه ها و ... شده است. در عین حال اصلی 

میدان شهید سلطانی که خط مترو در  -2شود.   پل ارتباطی بسیار مهم در کرج محسوب می

آنجا تأسیس شده و برای رسیدن به آن باید از مسیرهای اصلی دیگری نظیر میدان امام 

 کرد. حسین، میدان هفت تیر و... گذر

کند،  مسیر اصلی چهارراه طالقانی که غرب را به  شرق و جنوب را به شمال متصل می -3

باشد. خط مستقیم خیابان درختی که از آنجا  مهمترین مسیر پس از خیابان شهید بهشتی می

توان به سمت غرب کرج یعنی مهرشهر و گلشهر و همچنین مترو که در آنجا تأسیس  می

خیابان ارتباط تنگاتنگ دارد. محله چهارصددستگاه در واقع پل شده، رفت ، با این 

ارتباطی بین تمامی این مسیرهاست. این محله از طرف شمال به خط اصلی کرج یعنی 

توان به  خیابان دکتر بهشتی متصل است. از طرف جنوب به بلوار دانش آموز که از آن می

شهر رفت. از سمت غرب به سمت غرب کرج یعنی مهرشهر و همچنین به سمت مترو گل

از طرف شرق متصل به خیابان چهارراه   متصل است و میدان سپاه و -بلوار جمهوری
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طالقانی است که پل ارتباطی شمال و جنوب است.چهارصددستگاه پل ارتباطی بین تمامی 

افزاید. ساخته شدن  های کرج است و همین مطلب بر اهمیت آن به لحاظ ارتباطی می راه

آموز، عالمه محمد تقی جعفری و...(  ی گوناگون در این محله )بلوار شهدای دانشبلوارها

و همچنین اصالح برخی خیابان های این محله در واقع باعث شناخته تر شدن و شلوغ تر 

 شدن محله شده است. 

توان تمامی  هایی است که به نحو بسیار بارزی می محله چهارصددستگاه، از جمله محله

ه( در گذشته را با آن تطبیق داد. همان طور که در شهرهای سنتی جدایی عناصر )محل

گرفت ، محله چهارصد  گزینی فضایی براساس گروه بندیهای )دینی و قومی( صورت می

های دینی و قومی )زبانی(  دستگاه نیز بر همین اساس شکل گرفته است. بدین ترتیب هویت

له در طول زمان بواسطه رشد اقتصادی و ای افراد منطبق بود. این مح بر هویت محله

همنشینی قوم یزدی در طول زمان شکل گرفته است، گرچه بعدها قوم کرمانی نیز به آن 

آمیختگی محل کار و سکونت در  -0های این محله  اضافه شده است. مهمترین ویژگی

م فاتع گذشته به دلیل ساخت دوکارخانه بسیار مهم )نساجی و روغن نباتی( که توسط مرحو

های قطعه بندی شده به کارگرانی که در کارخانه  بنیان نهاد شد و همچنین واگذاری زمین

اشتغال داشتند، تبدیل به محله مسکونی شد و گسترش بسیار فراوانی یافت. در نتیجه 

ها وجود دارد و همچنین وابسته بودن این دو به هم ، هر  ها و مکان همبستگی را میان انسان

شی از دیگری است که آن هم بخشی از جامعه است و با یکدیگر معنی پیدا انسانی بخ

ها و  انسانی و با همسایه ها و خانه -کنند. بری معتقد است ما در یک محیط طبیعی می

( این محله نیز 33؛0387شویم. )پیربابایی؛ ها وابسته می کنیم و به آن محیط کالبدی رشد می

انها و فضاها به یکدیگر مسیر رشد و گسترش خود را طی در طول زمان با وابسته شدن انس

 کرده است.

ها در مجاور  توان از عناصر مسکونی آن برد که خانه های این جمله، می از دیگر ویژگی -2

اند. ذکر این مطلب در اینجا ضروری به نظر  هم فضای جغرافیایی خاصی را فراهم آورده

گذشته و حال از تفاوتهای قابل توجهی رسد که خصوصیات )محله موردنظر( در  می

کند. فضای  برخوردار است. به عنوان مثال عنصر )مسکن( که نگارنده از آن یاد می

گرچه تا   است که  برخوردار بوده  خاصی  تیپولوژی از   گذشته مسکونی مسلماً در 
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توان از تغییرات مسلم آن گذشت، که  حدود این نوع مسکن حفظ شده و لیکن نمی

 گارنده در فصل جداگانه ای به آن خواهد پرداخت.ن

محله از یک میدان مرکزی که محل تقاطع دو یا چند راه اصلی است، برخوردار است.  -3

اهمیت این میدان درگذشته پررنگ تر بوده است. وجود فضاهای مهم شهری مانند )مسجد 

دلیل اهمیت آن است.  های متعدد و نانوایی و هم چنین فضای اوقات فراغت محله( مغازه

هایی که در  این میدان هم اکنون کارکرد خود را تا حد زیادی از دست داده است. مغازه

رونق فراوان داشتند، هم اکنون جز چند مغازه )لبنیات فروشی و یک اطراف میدان زمانی 

کنند. میدان محله به دلیل بدون حصار بودن ،وجودگیاهان  نانوایی( کسب درآمدی نمی

شد ،که در سه سال  ند در میان آن به مکانی برای رد و دل کردن )مواد مخدر استفاده میبل

اخیر به دلیل شکایات افراد محله ،گیاهان بلند آن حرس شده ، ولی همچنان بدون حصار 

 می باشد.

ها  هایی که در میدان قرار دارند به دلیل نامشخص بودن مالک ،)اکثر مغازه هم چنین مغازه

 باشند( بدون تغییر مانده و طول زمان نیز کمکی به حال این مشکل نکرده است. می سرقفلی

وجود حمام عمومی در محله که به عنوان یکی از دیگر عناصر بارز محله در گذشته  -4

مطرح شد، در این محله وجود دارد. در حافظه جمعی از بسیاری اهالی حمام جلوه بارزی 

فتن، مراسم خاص آن و.....از جمله این موارد است ولیکن داشت. آداب و رسوم به حمام ر

از این همه خاطرات از حمام به عنوان یک مکان عمومی تنها ، فضا خالی این حمام برجای 

 مانده است.

این محله درگذشته از طریق یک راه اصلی به خط مستقیم شهید بهشتی که مهمترین راه 

ولی در طول زمان، شهرداری با تخریب برخی شد.  باشد، متصل می عبورومرور درکرج می

باغها و آباد کردن برخی زمینهای بدون استفاده ،محله را از چهار طریق به مرکز شهر 

متصل کرده است  و همین اتصال این محله را دارای موقعیت استراتژیک خاصی کرده 

 است.

کارکرد اصلی را به  6ها به طور کلی از کارکردهای متفاوتی برخوردار هستند. ولی  محله

 ، تسهیالت  و : )تأمین امکانات  کارکرد رفاهی -0برای آنها برشمرد   توان می  طور عمده
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و مایحتاج روزانه ساکنین در فاصله کمی از محل زندگی( ، خصوصیتی که کامالً بر محله  

ج چهارصددستگاه انطباق پذیر است. به قسمی که، هیچ یک از اهالی برای خرید مایحتا

گیرد )در موارد بسیار  باشد و اگر اینکار صورت می مجبور به خارج شدن از محله نمی

 پذیرد. تر( صورت می نادر( به انتخاب خود ساکنین بیشتر به دالیلی نظیر )قیمت مناسب

: ایجاد حس مسئولیت در ساکنین هویت بخشی به افراد آماده کارکرد اجتماعی -2

معه. از نظر هاروی محله هنوز هم منبع مهم تجربه اجتماعی کردن ساکنین برای ورود به جا

 شدن است. 

این کارکرد بیشتر به شکل هویت بخشی به افراد از طریق )یزدی بودن( به افراد انتقال پیدا 

کند. اگر چه آداب و رسوم خاص قوم یزد و درمواردی کرمان گاهی در محله اجرا  می

 شود. می

شد که آنها را با پسوندهای خاصی  گاه چنان مشخص می در گذشته وجود قوم خاص دیگر

ای را به  محله چهار صد دستگاه خانواده 0کردند. )به عنوان مثال در شهداء  مشخص می

 کنند. یا شخصی را به نام رباب ترک.(  ها شناسایی می عنوان شهر بابکی

هم چنین در  با توجه به رابطه مستقیم مردم محله با یکدیگر و کارکرد کنترلی: -3

معرض دید همیشگی دیگر افراد محله بودن ،تا حدود زیادی از بروز ناهنجاریها اجتماعی 

شود و به عالوه افراد بزهکار به دلیل فشار ناشی از کنترل اجتماعی مجبور به  جلوگیری می

ترک محله هستند. این کارکرد در گذشته در این محله کارایی بیشتری داشته است، ولی 

نون به دلیل مهاجرتهای پیاپی افراد جدید و همچنین تکه تکه شدن محله که به آن هم اک

 شود. و در موارد بسیار نادری جلوه گر می هاشاره خواهد شد، کارایی خود را از دست داد

شود که  ها باعث می با توجه به شناخت مردم از یکدیگر و آشنایی کارکرد امنیتی: -4

تواند  س در محله به راحتی قابل تشخیص باشد و این خصیصه میتردد افراد غریبه و ناشنا

کمک زیادی به کاهش ناامنی محله نماید. چنین کارکردی در گذشته به شکل بسیار 

  وارد  تازه افراد  با  مسن   صحبت کردن افراد ، ها  غریبه با  شدن  بارزی در قالب دوست 

 افراد ناپایداری چون   ورود به دلیل  امنیت  هم اکنون این شکل از شد، ولی  داده می  نشان
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مستأجران، خریداران و... کارایی چندانی ندارد. ولی نکته جالب توجه این است که تقریباً 

 راضی بودند.لحاظ امنیت محله، از محله به تمامی افراد مصاحبه شونده 

ی ان سازی رو به افزایشتوان به این دلیل دانست که با این که آپارتم یکی از دالیل آنرا می

باشند،  لکان از افراد قدیمی محله میشاهد هستیم ، ولی چون اکثر مامحله را در این 

باشند و همین مسئله  مستاجران نیز گاهی از آشنایان و اقوام آنها و گاهی نیز فرزندانشان می

 باالتربرده است.امنیت محله را

در قالب گفته شده شامل  ،د که امنیترس ذکر این نکته در این جا ضروری به نظر می

شود با توجه به با اهمیت بودن این  فضاهای متعدد بزهکاری یا فضاهای فاقد امینیت نمی

 مسئله نگارنده درتحقیق جداگانه ای به آن پرداخته است.

کارکرد تربیتی و فرهنگی: آگاهی از تجربیات نسلهای گذشته و انتقال ارزشها و آداب  -5

تواند مؤید این مطلب باشد که  نسل حاضر وجود چندین فضای آموزشی میو رسوم به 

 نسل گذشته سعی در حفظ ارزشهای خود دارد.

توان منکر آن شد، در بین  لیکن شکاف بین نسلی که در تمام ایران شاهد آن هستیم و نمی

رسوم خورد. گرچه برخی آداب و رسوم ها )مانندآداب و  جوانان این محله نیز به چشم می

 باشد. تدفین، ازدواج و...( همچنان در این محله پایدار می

کارکرد روانی: رفع نیاز عاطفی به احساس آرامش و امنیت و آسودگی خاطر، بخشی از  -6

باشد که در خالل تحقیق به  تأمین این کارکرد بر عهده فضاهای موجود در این محله می

 آن اشاره شده است.

باشد ، شلوغ شدن محله گاه آرامش خاطر را از  نسانها مطرح میدر بخش دیگر که ، بحث ا

دهند این محله را علی رغم قدمت  کند ودلیل اینکه بسیاری ترجیح می ساکنین سلب می

 باشد. سکونتشان ترک کنند ، این مسئله نیز می

 ساخت فرهنگی محله 

 

فرهنگی محله  کارکردی پارسونز به منظور تحلیل ساخت  -نظریه ساختی چنانچه از 

ای از افراد که در نظام کنش با یکدیگر  توان مجموعه محله را می ،  استفاده نماییم

دهند و کنش گر را  مشارکت دارند تعریف کرد. الگوهای فرهنگی به این نظام ساخت می
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ورزد، موضع گیری رفتاری موافق یا دارد تا به انتخاب، داوری و صدور حکم مبادرت  وا می

ها است. بنابر این الگوهای  ها، راهنمای کنش ارزشری در پیش نگیرد و مخالف دیگ

دهند. از نظر پارسونز عوامل سامان بندی  فرهنگی نیز ساخت خاصی را در محله شکل می

 ها. ها، هنجارها، جمع ها، نقش اجتماعات چهار مقوله ساختاری اند که عبارتند از: ارزش

ه ویژگی آن نهادینه شدن، سمت گیری شود ک جمع با نوعی همبستگی مشخص می

ها با مشخص ساختن حقوق، وظایف یا تکالیف، جریمه،  های مشترک است و نقش ارزش

ها هستند، کمک  دار آن نقش ها و اقدامات کسانی که عهده تسهیالت و... به هدایت انتخاب

 گیرد.  کنند. از ترکیب نقش ها ساختارهای مختلفی برای یک محله شکل می می

ها  فروشنده، واسطه، خریدار هر یک از این ساخت  گیرند: هایی که شکل می ز جمله نقشا

ها را در برگرفته و  ها، هنجارها و نقش ها هستند، زیرا ارزش کامالً تحت نظارت ارزش

ها مختلف با یکدیگر  علت موجودیت مستمر جمع هستند. مثالً چنانچه چند جمع با ارزش

آفشتگی فرهنگی ممکن است بوجود آید،   چون اختالط، تعارض، در تعامل باشند، مسائلی

توانند بر مسائل  اما چنانچه ارزش ها و الگوهای فرهنگی موجب یگانگی شوند، جمع ما می

 (061؛ 0387نائق آیند. )فاضلی؛ 

محله چهارصددستگاه که در طی زمان شکل کنونی را به خود گرفته است ، حاصل اجتماع 

ا و بعدها قوم کرمان بوده است. هم اکنون نیز به واسطه مهاجر نشینی قوم یزد در ابتد

شدیدکرج ،التقاط قومی درآن بوجود آمده است. با این در برخی قسمتها که در ادامه به 

 خورد. آن اشاره خواهد شد، یکدستی خاصی به چشم می

در تعامل با  باشندکه ، هر یک به نحوی کسبه و مراجعان نیز در جمع عمده این محله می

 یکدیگر هستند.

ساخت فرهنگی این محله با بازشناسی ارزش های فرهنگی که به نقش ها و هنجارها و 

های فرهنگی از آسیب  دهند قابل شناسایی است. تثبیت ارزش ها سمت و سو می جمع

کند.  هاست، ممانعت می فرهنگی که ناشی از تعارض اختالل، گسستگی، فروپاشی ارزش

له( استفاده حنها در این قسمت از پرسشنامه برای پیدا کردن ساخت فرهنگی )منگارنده ت

 کرده است.
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در این جدول برخی ارزش های فرهنگی که با پاسخ کسبه به سوال تعیین شده است، 

 گردد. مشخص می

 

 ها و وزن هر یک از دید کسبه ارزش

 وزن

 ارزش نوع
 ضعیف متوسط قوی

تعداد 

 گویان پاسخ

 51 01 25 05 جتماعیاعتبار ا -0

 51 5 35 01 دوستی -2

 51 25 01 05 خوشنامی محل -3

 51 25 05 01 قانون مداری -4

 51 01 35 5 مسئولیت پذیری -5

 51 01 21 21 روابط اجتماعی -6

 

 ساخت فرهنگی محله چهارصددستگاه :2جدول شماره

 

من اینکه در برخی ی ساخت فرهنگی متوسط این محله است. ض جدول فوق نشان دهنده

ی این  دارد. ساخت فرهنگی نشان دهنده موارد نظیر قانون مداری نیاز به هدایت بیشتر می

مطلب است که ، این محله درسطح متوسطی قرار دارد. گرچه ضعف هایی در زمینه حفظ 

های خود به عنوان یک محله خوشنام دارد، ولی با این حال توانسته برخی از  ارزش

ریزی دقیقی برای این محله  محله را در دوران مدرنیته حفظ کند و اگر برنامهکارکردهای 

 تواند به باز تولید و هم چنین بقای خود در آینده ادامه دهد. انجام گیرد، می
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 مشکالت محله چهارصد دستگاه -4-3-5

باشد. بافت سنتی شهرهای ایران در  بارزترین مشکل محله در بافت سنتی و مدرن آن می

جوابگویی به زندگی اقتصادی و اجتماعی در طول تاریخ این سرزمین به تدریج شکل 

گرفته و در هر دوره از تاریخ متاثر از عوامل فوق و همچنین عوامل اقلیمی و محیطی و 

شرایط خاص محلی، تغییراتی در عناصر متشکله آن صورت گرفته است. در مراحل اولیه 

خورد  یر از فرهنگ بومی در این فضاها بیشتر به چشم میهای قدیمی تأث برای اصالح بافت

های جدید شهری  ها نیز تغییر کرد توسعه بافت و لیکن به مرور زمان الگوهای اصالح بافت

های بافت  های سنتی و ناتوانی با معیارهای کامالً جدید زندگی امروز و عدم توجه به بافت

ها در  ارزش جلوه کردن این گونه بافت سنتی در جوابگویی به نیازهای جدید، باعث بی

های غالب مسئوالن شهری نیز در تقویت این نقطه نظر باعث  اذهان عمومی شده که سیاست

های بزرگ و  ها را ترک کرده و در بسیاری موارد خانه شده که، ساکنان قدیمی این بافت

جتماعی یا ها به قطعات کوچکتری تقسیم و توسط طبقات فقیرتر ا های درون آن باغ

ها نداشته و از سوی اجبار در  مهاجران غیر مالک اشغال شود که تعلق مکانی به این بافت

گزینند. چیزی که در محله چهارصد دستگاه به نحو بسیار بارزی می  آن ما سکونت می

های سنتی و تخریب آنها و تحمیل کارکردهای غیر  توان مشاهده کرد. تغییر چهره بافت

های سنتی درون  که با تشدید جریان مهاجر نشینی شدیدتر شده است و بافتمناسباتی است 

 محله را پاره پاره کرده و باعث نفوذ کارکردهای تجاری در داخل آنها شده است.

آنچه مسلم است این است که محیط زندگی انسان همانند نیازهایش دستخوش تغییرو 

ا به اقتضای زمان اگر فرسوده است، شود که باید آن ر شود و بعضاً احساس می تحول می

ترمیم و اگر قابلیت انطباق با شرایط زمان را ندارد تبدیل یا تعویض کرد و لیکن حتی 

های  ها نیز مراحل خاص خود را دارد که فرهنگ و حفظ ارزش احیاء و زنده سازی باعث

 باشند. فرهنگی از جمله مهمترین امور می

تدبیری  به اصالحات فراوانی دارد و لیکن محله با بیمسلماً محله چهارصددستگاه نیاز 

شهرداری  در برخی موارد و در برخی دیگر به دلیل ساخت و ساز مسکن تصویر نامناسبی 

 به خود گرفته است.



 

 

97 

جود بافت قدیم و جدید به طرز بسیار بارزی و های وحدت و قیام به عنوان مثال در خیابان

ها تصور  توان آنها را به عنوان هویتی برای این خیابان زند و حتی می توی ذوق بیننده می

های شیک و نوساز هویت محله را دچار دگرگونی  های قدیمی و آپارتمان کرد. تضاد خانه

 کرده است.

تواند بافت آن را دچار  الً نمیاز طرفی ساختار محله به نحوی است که شهرداری عم

ها  های متعدد باعث شده، در قسمتی از این خیابان دگرگونی کند. ولی مجوز دادن به خانه

وجود عقب نشینی باعث افزایش عرضی خیابان شود و برخی موارد عرض خیابان همچنان 

 رد.دست نخورده باقی بماند و به مبنای آن مشکالت ترافیکی فراوانی به وجود بیاو

به لحاظ ارتباطی، اعتیاد و مشکالت « محله»وجود ترافیک فراوان به دلیل موقعیت خاص 

کردند، ولی هنگامی  مربوط به آن ، بسیاری از افراد محله مشکل فرهنگی را نیز عنوان می

خواست بیشتر توضیح دهند، آنها بیشتر بر روی نوع بافت قدیمی و وجود  که نگارنده می

 شد ، را بیان میکردند.  شنا در محله را که باعث محدودیت رفتار میافراد قدیمی و آ
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 بررسی فضایی اوقات فراغت در محله چهارصددستگاه

 مقدمه:

ابعاد اعتقادی، سیاسی و... نیز اجتماعی که در  -ای فرهنگی اوقات فراغت به عنوان پدیده

مؤثر است، موضوع مشترک بین تمامی اقشار جامعه است. اوقات فراغت به جهت داشتن 

های خاص از یک سو مورد توجه دست اندرکاران تعلیم و تربیت و مسئوالن امور  ویژگی

 فرهنگی و از طرف دیگر روانشناسان و جامه شناسان و... قرار گرفته است.

ه اهمیت اوقات فراغت در زندگی انسانها و همچنین بحث بسیار گسترده این با توجه ب

مفهوم نگارنده سعی کرده است در این بخش پس از معرفی مقدماتی از اوقات فراغت و 

عوامل مؤثر بر آن به بررسی کامالً جداگانه از فضای اوقات فراغت و به طور خاص فضای 

 زد.تغذیه در میدان مورد تحقیق خود بپردا

 این فصل به پرسشهای زیرپاسخ میدهد:

 مفهوم اوقات فراغت و اهداف وکارکردهای آن چیست؟-0

 نحوه گذران اوقات فراغت درخانواده درمحله چهارصددستگاه چگونه است؟ -2

 آیا فضاهای تغذیه درمحله چهارصددستگاه دارای سازوکار هویت مصنوع هستند؟  -3

 

 اوقات فراغت در لغت -0-6

ترکیب شده است و که اوقات « فراغت»و « اوقات»خود از دو کلمه « اوقات فراغت»واژه 

 را در لغت به معنی جمع، زمان بیان گردیده است.

اشتغاالت و است و معموالً در قابل « آسودگی و آسایش»در لغت به معنی « فراغت»

 رود. ، به کار میشود درگیرهای روزمره که نوعاً موجب خستگی می

 (licere)و از واژه  التین  (leisure)در زبان انگلیسی برگردان اصطالح  «فراغت»

که به معنای آسانی، سهولت، رامت، فراغت، آسایش آمده است.  (Ease)است. 

 (05: 0378)کوهستانی، خلیلی زاده؛ 

 

 :تعاریف ارائه شده از اوقات فراغت2-6
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شود که شخص به آن  می اوقات فراغت: ساعاتی است که باید بدون اجبار صرف امور

دارد و تا حد ممکن نباید با نفع اقتصادی همراه باشد یا منبع درآمدی برای شخص « تمایل»

محسوب گردد. بلکه باید به کسب تنوع، ایجاد سرگرمی فراهم آوردن امکانات رشد 

 فکری و جسمی در راستای تعالی و رسیدن به ارزشهای معنوی منجر گردد.

، اوقات فراغت مجموعه فعالیتهایی است که مشخص پس از ارزشیابی دومازیه معتقد است

پردازد و  از تعهدات و تکالیف شغلی، خانوادگی، اجتماعی با میل و اشتیاق به آن می

غرضش استراحت، تفریح، توسعه دانش یا به کمال رساندن شخصیت خویش یا به ظهور 

آزادانه در اجتماع است در واقع ها و یا باالخره مشارکت  رساندن استعدادها، خالقیت

های اوقات  باشد عالوه بر ویژگی دومازیه در این تعریف که یکی از جامعترین تعاریف می

 فراغت به کارکردها و نتایج آن نیز اشاره کرده است. 

 اهمیت اوقات فراغت 8-6

 اهمیت اوقات فراغت را بدون رجوع نخبگان فرهیخته دوران کالسیک و اهمیتی که این

 توان بیان کرد. اوقات برای آنها داشته است، نمی

به عنوان مثال در نظر افالطون و ارسطو، فراغت به معنای آزادی حرکت صعودی در 

زنجیره هستی در جهت نیل به استعداد و اصالت انسانی است. افالطون نخستین نهاد 

ردم را به استفاده شود بنا نهاد، تا م آموزش عالی را که جد دانشگاه امروزی محسوب می

درست از آزادی فراغت آموزش دهد. بازتاب این میراث واژه یونانی فراغت است که از 

 School, scholarshipهای امروزی نظیر  لحاظ ریشه شناسی منشا بسیاری از واژه

کرد که کار زیاد  است. افالطون کار و فراغت را در تقابل با یکدیگر قرار داده و تصور می

نه است و این یکی از تعالیم اولیه آکادمی بود. مردم با کار بیش از حد ضرورت، نابخردا

  آزادی  ، شهرت و لذت ، از  ثروت پی   در  ، دویدن تجارت به  افراطی   دادن اهمیت

کنند. از نظر او فراغت صرفاً  خود استفاده نادرست کرده و بردگی داوطلبانه را انتخاب می

تحرکی نیست. فراغت فعال از نظر  خوابیدن  بیشتر ، خیالبافی یا بیداشتن وقت آزاد برای 

های عمومی و فلسفه ورزی ( واین  او یعنی )پرداختن به ورزش یا موسیقی، اشتغال به بحث

 نشانه انسان فرهیخته است.
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ترین فعالیت فراغتی به نظر او فلسفه ورزی  ترین و سرگرم کننده آزادترین و انسانی

آتن باستان یک بخش عمومی گسترده یعنی یک زیر ساخت فراغتی وجود باشد. در  می

توان نتیجه گرفت که  دادند و در کل می داشت که در آن افراد آزاد کارهای آزاد انجام می

هم افالطون هم و ارسطو اعتقاد داشتند تنها در زمان فراغت انسان می تواند به جستجوی 

 (2،0388  ا را شکوفا سازد. )کات ؛استعدادهای نهفته خود بپردازد و آنه

 اهمیت اوقات فراغت دردنیاي مدرن:

شود. وجود فعالیتهای  ای دیده می ای جهانی است که در هر جامعه اوقات فراغت پدیده

ای به لحاظ کیفیت و کمیت متفاوت باعث بوجود آمدن  اوقات فراغت که در هر جامعه

 باشد. ت به چه دلیل میشود که اصوالً اهمیت این اوقا این پرسش می

 ;Ibrahim)برای بررسی پدیده اوقات فراغت یک برخورد تاریخی و اجتماعی نیاز است. 

1996: 21) 

و توجه به این دیدگاه بدون توجه و تعریفی از زمان ممکن نیست. انسان بدون زمان قابل 

ی از انسان است بخش« زمان»مطالعه نیست. انسان در ارتباط تنگاتنگ با زمان است. در واقع 

کند. به اعتقاد لوفوریکی از  در ارتباط با آن معنی و مفهوم پیدا می« زمان»و انسان در درون 

های مشخص و خاصی  های بین انسان و حیوان در این می داند که انسان دارای زمان تفاوت

در  های خاصی را دارا می باشند بلکه است که حیوان فاقد آن است. انسان نه تنها زمان

راستای زمان تغییرنیز می کند.به عنوان مثال انسان نه تنها زمانهایی را به خوردن اختصاص 

 ;Loufor)دهد، بلکه تنوع غذایی نیز دارد و توانسته آن را در طول سالها تغییر دهد.  می

1962: 340) 
 زمان از نظر او مجموعه لحظاتی مشخص و محدود است که انسان در درون آن به عمل یا

رساند.  زند در واقع زمان نهادینه شدن یک فعالیت خاص را برای انسان می اعمالی دست می

 (348)همان؛ 

های متفاوتی دارند به عنوان  توان گفت انسانها زمان با توجه به این نوع تعریف از زمان می

 مثال زمان توجه به خانواده، زمان بازی، زمان جنگ و زمان فراغت.

توان وجود زمان اوقات فراغت را در جوامع  ارائه شده از )زمان( می با توجه به تعریف

گذشته به رغم وجود بیکاریهای فصلی و پنهان رد کرده لیکن با ورود دوران سخت و 
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ای به خود گرفت  دگرگونی اجتماعی، کار و اشتغاالت روزمره انسان صورت سازمان یافته

بشر در رفاه بیشتری به قرون گذشته برخوردار و هویتی تازه یافت. از نیمه دوم قرن بیستم 

شده باعث شد که بسیاری از مردم برای تأمین زندگی خویش، کمتر مجبور به انجام 

کارهای سخت و سنگین باشند مدت کار روزانه آنها نیز کمتر شد. بطوری که در اکثر 

تغییراتی  روز افزایش یافته است. 3کشورهای صنعتی یک روز تعطیل هفتگی به دو حتی 

در روابط اجتماعی اتفاق افتاد که منجر به فردگرایی بیشتر شد و اوقات فراغت در جوامع 

صنعتی بوجود آمده همچنین به میزان زیادی از تعهدات اجتماعی اشخاص کاسته شده 

است. این نوع تغییرات اقتصادی و اجتماعی برای انسان غربی وقت فراغت تولید کرده و یا 

ش داده است. این تحولی ست که در میزان زمان اوقات فراغت در جوامع آن را افزای

صنعتی، بوجود آمده است. در کشورهای در حال توسعه نیز تحوالتی در اوقات فراغت 

حاصل شده است. پیدایش شهرهای بزرگ در کشورها مبدأ این تحول بوده به طوری که 

ارخانجات و تصویب قانون کار گسترش ادارات دولتی و تعداد کارکنان آن، گسترش ک

مهاجرت تعداد زیادی از مردم روستاها بخشها و شهرهای کوچک و کاهش ارتباطات 

اجتماعی سنتی همگی به ایجاد وقت فراغت و یا افزایش آن دامن زده است. بسیاری اوقات 

 دانند. فراغت را همچون خواب و خوراک یکی از نیازهای اولیه انسان می

Drive  انسانی چیزی است که با سائق متفاوت است و به معنای چیزی است که نیازهای

کند. نیازها عمدتاً و ماهیتاً  بیند و خالء آن را احساس می انسان جای ان را خالی می

های مختلف ارائه شده برای نیازهای انسانی مدل مازلو کامل  اجتماعی هستند. در میان مدل

نسانی عوامل درونی و ذاتی انسان هستند که در بدو ترین است. به نظر مازلو، نیازهای ا

معتقد است که نیازها به صورت سلسله مراتبی هستند شوند. وی  تولد با انسان زاده می

(Motalebi; 1998: 20)  در سطح پایین این سلسله مراتب نیازهایی وجود دارند که 

مثل غذا، خواب، مسکن( و در شوند و دال بر نیازهای فیزیولوژیکی هستند ) اولیه نامیده می

رأس این سلسله مراتب نیازهایی وجود دارد تا مرتبط با عوامل روان شناختی انسان مثل نیاز 

به خود شکوفایی )تحقق نفس( خالقیت. )در بخش نیازها از نظر مازلو کامل توضیح داده 

 خواهد شد.(
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پست تر انسان باید  وی معتقد است که پیش از برآورده شدن نیازهای متعالی نیازهای

برآورده شوند. تیلمن با توجه به طبقه بندی نیازها از نظر مازلو ده نیاز را که به اعتقاد 

های  نیاز تجربه -0نیازهای فراغت مردم مهم هستند شناسایی کرده است که عبارتند از: 

جسمی و   نیاز به فعالیت -3نیاز به استراحت و تفریح  -2جدید مثل مسافرت و ماجراجویی 

نیاز به امنیت یعنی ایمنی از تشنگی،  -5)چیستی و کیستی( نیاز به کسب هویت  -4سالمتی. 

نیاز به تعامل و  -7نیاز به برتری یعنی توان کنترل دیگران در محیط  -6گرسنگی و درد 

نیاز به خدمت دیگران یعنی نیاز به  -9نیاز به عنایت ذهنی و خالقیت  -8ارتباط با دیگران 

 نیازهای کاذب و فراغت. -01ید بودن مف

چه بسا در زمینه فراغت نیازهای خلق شود که اساساً ضرورتی نداشته باشد، این نیازها در 

داند که به آن نیاز دارد و آنچه  واقع نیازهای کاذب هستند. بین آنچه که خود فرد می

زه معتقد بود که اجتماع کنند او به آن نیاز دارد، تفاوت وجود دارد. مارکو دیگران فکر می

کند که به هیچ وجه ضروری نیست. از همین رو  فرد را به داشتن برخی نیازها ترغیب می

بینیم ،که فرد به اتومبیل، تلویزیون، ویدئو و تلفن همراه نیاز پیدا می کند. مارکوزه این  می

 (0389،9دانست. )رفت جاه؛ نیاز را نیازهای کاذب می

نیاز به احترام و عزت نفس در مقوله نیازهای متعالی جای گرفته است. در دسته بندی مازلو 

ای جمعی و گروهی است. بسیاری از گروه های انسانی  این نیاز نه تنها شخصی، بلکه مقوله

های دنیا برای برآورده شدن این نیاز، به شرکت در المپیادهای علمی و ورزشی  و ملت

دانند.  افزایش احترام دیگران به خویش میپیروزی در آن را موجب  همت نموده و 

   -0  : کند می برای آن بیان  سه کارکرد   فراغت  مفهوم  شناخت  دومازیه به منظور

تأمین استراحت که نقش آن رفع خستگی، جبران صدمات جسمی و روانی ناشی از 

الت که تفریح و کم کردن کس -2باشد.  هیجانات مداوم کار و انجام وظایف گوناگون می

نقش آن رهانیدن انسان از کسالت ناشی از یکنواختی و انجام وظایف در روزانه در 

روزمره رهانیده رشد شخصیت که انسان را از کارهای  -3کارگاه، دفتر و خانه و ... است. 

شکل گیری شخصیت فرد بی دهد که در  و استعدادهای بدنی و ذهنی انسان را پرورش می

 (66: 0378هستانی دخیل زاده؛ تردید مؤثر است. )کو
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توان آن با سومین کارکرد اوقات فراغت تطبیق  نیاز به خود شکوفایی نیازی است که می

دهند، زمانی را برای  داد. اگر افراد بتوانند در زمانهایی که به فراغت خود اختصاص می

کنند. از  رشد شخصیت اختصاص دهند، مسلماً نیاز به خود شکوفایی خود را نیز ارضاء می

های پنهان،  توان از طریق ارزیابی نیازها از انگیزه طرف دیگر برای برنامه ریزی فراغت، می

ها و دانش افراد آگاه شد. لذا توجه به نیازها بسیار مهم  عالیق، افکار، عادات و خواسته

نها شود و از طریق اوقات فراغت می توان به نیازهای مکانی دست پیدا کرد و آ ارزیابی می

 را ارضاء کرد.

 توان صاحب چنین خصوصیاتی دانست. در دنیای مدرن اوقات فراغت را می

دیگر مختص به طبقات اجتماعی باال نیست بلکه تعمیم یافته است و با توجه به توسعه  -0

صنعت و فن، نه فقط گسترش ،بلکه افزایش یافته است. پس از انقالب صنعتی پیدایش 

و سرگرمی جزئی از زندگی مردم عادی شده است و اوقات دموکراسی نوین ،تفریح 

های اوقات فراغت  توانند از فعالیت ها افزایش یافته است، لذا همگان می بیکاری توده

 استفاده کنند.

کاربرد روزافزون وسایل و اسباب ماشینی )چون اتومبیل و تلویزیون و...( سهم بزرگ  -2

 در گذران فراغت داشته است.

قات کمتر جامعه از زمان محدود برای آسودگی و آزادی برخوردار بودند، این اگر طب -3

شد و به صورت غیر رسمی و خودمانی، هم  اوقات در درون خانه و خانواده صرف می

گذشت. اما هم اکنون تدریجاً رسمی تر و تجاری  نشینی و محاوره با خویشان و دوستان می

 تر شده است.

فراغت و کار از یکدیگر رفته رفته اهمیت اوقات فراغت  در باب جدا شدن اوقات -4

 فراتر از کار شده است.

 -اوقات فراغت همراه با فعل پذیری است. تماشای فیلم، نظارت مسابقات ورزشی -5

 گوش دادن به رادیو.

کار از شکل اجبار و فرهنگی و  -0دو شرط الزم برای پدید آمدن فراغت در دنیای جدید 

جدا شدن کار از فعالیتهای دیگر  -2و شکل مسئولیت آزاد فرد را دارد.  اجتماعی درآمد

 (06: 0379انسان. )انصاری؛ 
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تحت تأثیر مراسم  -0هم چنین فراغت با دو ویژگی خاص با تمدن صنعتی پیوند دارد. 

تأثیر نیستند و با اراده اختیار  اجباری و الزامات فرهنگی و اجتماعی نیست )گرچه آنها بی

های ضروری زندگی روزمره نظیر خوردن متمایز  از سایر فعالیت -2شود.  پری میفرد س

 (6: 0385است. )رفعت جاه؛ 

 کارکردهاي اوقات فراغت: 5-6

برای درک فراغت ابتدا باید فعالیتهای انسان بررسی شود. مجموع فعالیتهای انسان را 

 گزینه دسته بندی کرد.  6توان در  می

اضافه کار: که در  -2باشد.  ک مسأله اجباری برای امرار معاش میفعالیت شغلی: که ی -0

 -4کارهای مربوط به منزل: شامل خانه داری  -3تباین کامل با اوقات فراغت قرار دارد. 

های بر مبنای  فعالیت -5کارهای مربوط به احتیاجات زیستی: تغذیه، بهداشت، خواب و... 

های آموزشی: گذران  فعالیت -6د و بازدیدها و... معنوی دیتعهدات خانوادگی، اجتماعی یا 

 آموزشی برای ورود به یک محیط کاری یا آموزشییک دوره 

کردند: مدت زمانی که یک  ها اوقات فراغت را این گونه تعریف می بر مبنای این فعالیت

خواهد به میل  فرد از تمام تعهدات و تکالیف خانوادگی اجتماعی و شغلی آزاد است و می

تواند تفاضل ساعات کار و اوقات بیداری باشد. مسائل  ویش آن را بگذراند و مسلماً نمیخ

اجتماعی بسیاری بر روی اوقات فراغت تأثیر دارد و استفاده از اوقات فراغت و یا در 

حقیقت اختالف یسن تفریح و بیکاری بستگی تام به اوضاع اختصادی و اجتماعی یک 

 جامعه و افراد آن دارد.
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 نحوه گذران اوقات فراغت 6-6

فعالیتهایی که رشد و شکفتگی شخصی را یاری  -3سرگرمی و تفریح  -2رفع خستگی  -0

 کند و موجب ازدیاد معلومات و یا پرورش مقوله های انسانی می شود. می

کسب اطالع  -3تفریح و بازی  -2استراحت و تجدید قوا  -0اهداف و مقاصد و اوقات فراغت 

پرورش و شفتگی شخصیت از طریق اشتغال به امور ذاتی و  -4مات شخصی و تکمیل معلو

طلب  -7کار خالق و ایجاد آثار -6نشست و برخاست با همگان  -5فرهنگی و هنری 

 (37: 0384رهایی از عادات زندگی و گریز به جهان تخیل روهم )فکوهی ؛

دهد.  نشان میو در نهایت اوقات فراغت تصویری از زندگی غیر موظف )انسان( را 

 (66: 0378)کوهستانی، خلیل زاده؛ 

 

 فضاهاي فراغتی در ایران 7-6

مفهوم اوقات فراغت در دوران متاخر و در تقابل آن با کار شکل گرفت. ابتدا اوقات 

در دوره پیش شد. در حالی که  فراغت به صورت ایام مرخصی و استراحت تعریف می

کشاورزی روزهای غیرکار بیشتر از در دوره  صنعتی چنین تفکیک و گسستی وجود نداشت.

شد و نه به شکلی سازمان یافته. از این رو  روزهای کار اما به صورتی منفعالنه تجربه می

شکل گیری فضاهای فراغتی را در ایران باید امری متاخر و مربوط به گسترش شهرها 

 دانست.

ت  فراغت، گشت و گذار در ترین شکل گذران اوقا در شهر باستانی و شهر اسالمی، اصلی

ها. در طول دوران حضور  ها و میدان ها، خیابان شهر بود. این گذار با بازارها، مساجد، تکیه

های شهرنشینان برای گذران  شد شهر اسالمی یکی از راه در فضاهای عمومی شهر انجام می

ایی نمادین اوقات فراغت، خروج از شهر بود. این بازگشت به غیر شهر و به طبیعت، معن

های زندگی شهری نیز بوده است و باید گفت در شهر  داشته و راهی برای گریز از تنش

مطرح است. با وجود این با « استراحت»های اساسی  مدرن نیز هنوز به مثابه یکی از روش

ایم و شهروندان تمایل  گذشت زمان شاهد افزایش فضاهای فراغتی در درون شهرها بوده

)اواخر دوره قاجار( با ظهور  21اولین قرن   ایران داشته اند. در  شهر  از  کمتری به خروج 

وحش و  ، باغ ملی و باغ  ها ، چاپخانه سینماها  یافت. ایجاد بروز   امر  این  ، شهر مدرن
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های اخیر با تغییرات فرهنگی و  ها در شهرهای بزرگ مؤید این امر است. در دهه پارک

آمده شاهد افزایش فضاسازی برای گذران اوقات فراغت هستیم اجتماعی وسیعی که پدید 

یکی از عوامل مهم در تحول گذران اوقات فراغت پیدا شدن اتومبیل است. از زمان 

ها هستند و با  پیدایش آن  شکل گذران فراغت فرق کرده است. افراد هم بیشتر با خانواده

ای این که مثالً در تعطیالت آخر شوند و هم امکان خروج از شهر )بر خانواده جابجا می

هفته به سفر بروند( برایشان فراهم شده. توریسم هم افزایش یافته زیرا هم اوقات فراغت 

هم امکان تحرک و هم درآمد افراد اال رفته است. اما ورودی عناصر جامعه مصرفی به 

خانه ییالقی داشته جامعه ما به نحوی انسان ها را متمایل به کار دوم دارند تا ماشین بهتر، 

شود نه بیشتر شدن آن. در کشورهایی مثل  باشند که عمالً سبب کمتر شدن فراغت می

ها جدا از  کشور ما که در آنها خانواده و روابط خانوادگی هنوز قوی است شاید جوان

فراغتشان را بگذرانند ولی زن و شوهر و کودکانشان فراغت را با هم خانواده اوقات 

 (321:0383)فکوهی؛ گذرانند  می

های مهم مطالعات شهری است و فضاهای شهری وسیعی را در بر  فضاهای فراغتی یکی از حوزه

ها،  های غذاهای حاضری، کافه رستورانها،  فضاهای تغذیه نظیر رستوران -0گیرد از جمله  می

ها و نظایر آن که براساس مشخصات فرهنگی، اجتماعی مصرف  نت ها، کافی شاپ کافی

هایی  اند و بارهای معنایی خاص و نشانه نندگان خود به شدت قشربندی و تفکیک شدهک

 قابل مطالعه دارند.

های تندرستی و بدنسازی،  های ورزشی، باشگاه ها، سالن فضاهای ورزشی و ورزشگاه -2

ای  های ورزش نوجوانان( این فضاها اغلب ایجاد خرده فرهنگ ها و روابط ویژه زمین

 هستند.

های فکری، فضاهای بازی درون  ها و باشگاه، بازی ضاهای بازی نظیر انواع کلوپف -3

 ها، این فضاها غالباً با فضاهای ورزشی همپوشانی دارند. ها و دانشگاه آموزشگاه

ها،  فرهنگسراها، موزهها،  های کنسرت، تئاتر، سینما، کتابخانه فضاهای فرهنگی نظیر سالن -4

ا که غالباً دارای جمعیتی متغیر و ناپایدارند و مطالعه بر آنها کاری ه ها و جشنواره نمایشگاه

 دشوار است. 
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های گشت و گذار و دیدنی،  های تفریحی، مکان فضاهای تفریحی متفرقه نظیر پارک -5

ها است که فضاها و امکاناتی برای گذران فراغت  آثار تاریخی در هر حال بر عهده دولت

هایی  راد از طرفی که همواره به نفع جامعه نیست راه حلفراهم کنند و گرنه خود اف

یابند. سیاست فرهنگی باید وسایل سودمندی برای فراغت ایجاد و مردم را به انتخاب  می

 ( 254آزادانه آنها راهنمایی کند.)همان،

 :خانواده و اوقات فراغت درمحله چهارصددستگاه 3-6

تی در میان جوانان از اهمیتی اساسی برخوردار خانواده با وجود تغییراتی که داشته هنوز ح

های کاری با فراغتی همواره نسبت به خانواده در مرحله دوم اهمیت قرار  است. ارزش

داشته است. با این حال ارتباط میان این سه حوزه همواره متأثر از پایگاه اجتماعی و 

ن و متنوع شده است، اقتصادی بوده است. اگر چه اشکال زندگی خانوادگی بسیار گوناگو

است. روابط میان اعضاء و  0ای شکل غالب آن در بیشتر کشورها به صورت خانواده هسته

 (Kelly)نوع گذران اوقات فراغت بر حسب نوع خانواده متفاوت است با این حال کلی 

 ای بررسی شمرد. در یک تقسیم بندی کارکردهای اوقات فراغت را در خانواده هسته

غت فرصتی برای جوانان و نوجوانان است تا تعامل و ارتباطات خود را اوقات فرا -0

اوقات فراغت فضای اجتماعی برای والدین است تا وقت بیشتری را به  -2افزایش دهند. 

اوقات فراغت فرصتی برای تالش و توسعه در روابط  -3فرزندان خود اختصاص دهند 

اوقات فراغت فرصتی برای  -5باشد  یهمچنین فرصتی برای استقالل م -4خانوادگی است. 

 (Kelly; 1995: 69)تصمیم گیری داوطلبانه اعضاء است. 

دلیل اینکه نگارنده سعی کرده این بحث را در این قسمت جای دهد این است که از یک 

طرف خانواده درایران هم چنان به شکل بسیار مشخصی کارکرد خود را داراست و از 

مسیر زندگی هر فردی در گرو مشخص شدن سه  Rapoportطرف دیگر بر طبق نظر 

 (Rapoport; 1995: 46)اوقات فراغت  -3خانواده  -2کار  -0باشد.  خط دیگر می

داند  وی رشد فردی را در طول و زندگی هرکسی ،تابع ارتباط این سه مجموعه با هم می

کنند. در  خط تولید میهایشان را در امتداد این سه  ها و فرهنگ کند که افراد تجربه بیان می

توانند کامالً متمایز باشند ،خالقیت انسانها در این است که  حالی که این سه خط می

                                                 
1

 - nuclear Family 



 

 

118 

های مشخصی را برای کل زندگی خود  توانند این سه خط را ترکیب کنند و راه می

 (48برگزینند. )همان 

باشند. بر این  می های بسیار مهم زندگی فرد بر طبق این نظر خانواده اوقات فراغت از عرصه

 توان به چند دسته تقسیم کرد. اساس خانواده را در محله چهارصددستگاه می

های شهری رو به کاهش است ولی  ای در محیط خانواده گسترده: هر چند چنین خانواده -0

اثرات باقیمانده از آن در محله چهارصد دستگاه بیشتر به شکل نگهداری از پدر یا مادر 

خانواده  5شود. چنین حالتی در میان  ین( )بیشتر مردان( در این محله دیده می)یکی از والد

در محله چهارصد دستگاه مشاهده شد. در بسیاری از موارد دیگر )پدر یا مادر( خود دارای 

بود. در این صورت  ها می منزل مسکونی بوده و صرفاً نگهداری از آنها بر عهده خانواده

 شد. واده صرف این مسئله میدرصدی از زمان فراغت خان

ای: که بیشترین پراکنش را در محله چهارصد دستگاه داشتند از لحاظ  خانواده هسته -2

 -0توان به چند دسته در میان محله تقسیم کرد:  دارا بودن اوقات فراغت می

ترین  ای که پدر شاغل است و مادر خانه دار، این شکل از خانواده که رایج هسته خانواده

شد که مدهایت زمان بندی اوقات فراغت  ل خانواده در میان اهالی محله بود، باعث میشک

 بدست زنان بیفتد.

ها وجود داشت. یعنی زنان مدیریت رفت  لذا شبکه معاشرت موسوم به سنتی در این خانواده

و آمد بین خانواده خود را در دست داشتند و زمان بندی اکثر اعضای خانواده بر این اصول 

شد. البته ناگفته پیداست که مشکالت اجتماعی و اقتصادی افراد و پیدایش  پایه ریزی می

 کار دوم، در کاهش این نوع از گذران فراغت بسیار مؤثر بوده است.

نسل از نسلهای محله چهارصددستگاه دیده میشد ،  2در این شکل از خانواده که در میان 

عاشرت خانوادگی، بازیهای گروهی و در هم چنان به شکل م فراغت  گذران اوقات 

های مشترکشان را با هم انجام دهند  کردند فعالیت بسیاری موارد اعضاء خانواده سعی می

مانند صرف غذا بخصوص در صبح یا شب ، در برخی خانواده ها بحث و گفتگوهای 

 خانوادگی بخصوص میان اعضای نسل اول )والدین( و اعضایی که ازدواج کرده بودند

 شد. )نسل دوم( مشاهده می
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شد که اعضای خانواده حتی پس  در بسیاری از موراد ،این مهم به این دلیل امکان پذیر می

 -از ازدواج یا در محله ساکن بودند و در اطراف که بسیار محله نزدیک بود )نظیر ولیعصر

پس از ازدواج  هایی نیز وجود داشتند که فرزندان آنها زمینهای خانم انصاری( ولی خانواده

دور از آنها بودند در این صورت رفت و آمد با شبکه خویشاوندی که ساکن در محله 

 شد. بودند، مطرح می

ای که اکثراً در میان  ای که زن و شوهر هر دو شاغل بودند: چنین خانواده خانواده هسته -2

های بدون  زوجهای درارای فرزند و  شد. باز به دو قسمت زوج های جوان مشاهده می زوج

 شوند. فرزند تقسیم می

باشند، شبکه معاشرت موسوم به شبکه  ای که زوجین بدون فرزند شاغل می در خانواده هسته

شود. این  سازد، مشاهده می ای را در اوقات آزاد برقرار می زوجی که روابط حرفه

و نسبت به شبکه گیرد  تر را در بر می ها رسمی تر است و مالقات های سازمان یافته معاشرت

معاشرت سنتی که به خانه به منزله مکانی برای صمیمیت و خصوصیت وابسته است 

گیرد در چنین حالتی  پیوستگی کمتری با مکان دارد و در فضای بیرون از خانه صورت می

های  شود ولی تعداد آنان محدود بودند، فعالیت که در میان اهالی محله گرچه دیده می

ها یا والدین و بستگان نیز اختصاص داده  جوان به مالقات با سایر زوج های اجتماعی زوج

 شد.  می

توجه به این نکته ضروری است که محله چهارصددستگاه یک محله قدیمی است که پیوند 

خانواده در آن همچنان از ارزش باالیی برخوردار است، ولی در قسمتی از محله که اهالی 

دانند )مرسوم به خیابان قائم یا طالقانی جنوبی( پیوند  اه نمیخود را متعلق به چهارصد دستگ

ها به دلیل مهاجر نشینی و آپارتمان نشینی فراوان مانند محله، چهارصد دستگاه بر  خانواده

 مبنای روابط خانوادگی نیست یا اگر هم هست بسیار کمتر می باشد. 

حض اینکه زوجی دارای فرزند ای دارای فرزند و والدین هر دو شاغل به م خانواده هسته

شوند، فراغت آنها اکثراً حول حضور در فضای خانه خود ویا والدین شان متمرکز  می

شد، مشکل نگه داری از  شود. این نوع خانواده که در میان اهالی فراوان دیده می می

ه وجود سه ها بود. البت فرزندان آنها به هنگام اشتغال، از معضالتی بود که گریبانگیر خانواده

ها نهادهای  مهدکودک در محله حاکی از این مسئله بود که در بسیاری از موارد خانواده
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کنند، ولی در مواردی این مسئولیت  رسمی را برای نگه داری از فرزندان خود انتخای می

شد، لذا بسیاری از زمان فراغت نسل اول  بر دوش خانواده والدین )اکثراً زنان( گذشته می

 شد. هداری از فرزندان فرزندانشان میصرف نگ

ای همسران بر روی  ها و مسیر حرفه البته توجه به این نکته ضروری است که سن بچه

 گذارد. های فراغتی تأثیر می های فعالیت انتخاب ها و محتوا و شریک

ها عامل  در کنار این عوامل باید توجه داشت که عادات مصرفی هر کدام از خانواده

ت که بر نحوه گذران اوقات فراغت در خانواده تأثیر فراوان دارد. )تبلیغات )با دیگری اس

های جدید به اعضای خانواده( بر  تشویق آنها به خرید محصوالت جدید یا برخی فعالیت

روی عادات مصرفی و اوقات فراغت خانواده تأثیر دارد و در ضمن عادات مصرفی خانواده 

 (2: 0388نواده است )رفعت جاه؛ تحت تأثیر بایگاه اقتصادی خا

 فضاي فراغتی در محله چهارصد دستگاه 1-6

توان به امر  ها نیست و نمی امر فراغت بعنوان بخش جداگانه از زندگی اجتماعی انسان

فراغت به عنوان نهادی که جدا از سایر نهادها و پدیده های اجتماعی است، نگریست بلکه 

یوندی متقابل با تمام نهادها از جمله )خانواده، کار، ای اجتماعی پ آن به عنوان پدیده

 (Ibrahim; 1992: 87)آموزش، مذهب و حکومت و...( دارد 

 توان عوامل مؤثر بر فراغت را نیز دسته بندی کرد که عبارتند از: لذا بر طبق این نظر می

 فضا -6نوع نگرشها و باورها  -5زمان  -4درآمد  -3جنس  -2سن  -0

شدن و تکنولوژیکی شدن کار با افزایش میزان ساعات اوقات فراغت همراه  زمان: صنعتی

 بوده است.

باشد. در سنین نوجوانی و سالمندی اوقات فراغت  سن: عامل کلیدی در اوقات فراغت می

های این دو دوره با یکدیگر متفاوت  دهد. لیکن فعالیت به بارزترین نحو خود را نشان می

سینما رفتن، خرید کردن، رستوران و... به عنوان سالیها تلقی است. در دوران نوجوانی 

شوند ولی در دوران سالنمدی بیشتر باغبانی کردن تحت عنوان فعالیت اوقات فراغت  می

 مطرح است.

درآمد: دسترسی به امکانات وسایل و با میزان درامد و سطح اقتصادی افراد و رابطه مستقیم 

 دارد.
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ها و نقش  جتماعی است. برابر استنباط جامعه از رفتار و ویژگیجنسیت: که نوعی ساختار ا

شود از جمله تقسیمات اجتماعی است که منجر  های مناسب برای مردان و زنان مربوط می

 شود. به ناهمگونی و نابرابری در عرصه فراغت می

 نوع نگرشها و باورها: اینکه افراد یک جامعه به صورت سنتی و مذهبی نسبت به پدیده

کنند یا تصورات مدرن و غیر سنتی دارند در نحوه گذران اوقات فراغت  فراغت نگاه می

 تأثیر قراوان دارد.

فضا :از جمله عوامل بسیار مهم در نحوه گذران اوقات فراغت و همچنین عامل کلیدی آن 

 است. برخی فعالیتها به عامل بیرونی و امکاناتی مانند آب، جنگل و... احتیاج دارد.

دهند ثابت و جهانشمول نیست. یعنی همه مردم و  ا وکارکردی که مردم به فضا میمعن

همیشه فضا را براساس مقوالتی چون عمومی و خصوصی، محل کار و محل تفریح و... معنا 

کنند. در بسیاری از موارد مردم معانی و موارد استفاد فضای فراغت به چالش  نمی

ها و میادین فضاهای فراغت نیز مورد اعمال  روها و پارک گیرند. مانند پیاده می

شود و  گیرند و تحت مالحظات سیاسی و فرهنگی دگرگون می هایی قرار می محدودیت

های استفاده از  گردد. با این حال مردم همواره مکانیزم حتی قوانینی برای آن تدوین می

 دهند. زمان و مکان فراغت را مورد بازسازی قرار می

دسته:  5راغت در محله چهارصددستگاه همانند تقسیم بندی یاد شده به فضاهای اوقات ف

فضاهای بازی  -5فضای فرهنگی  -4فضای تفریحی  -3فضای ورزشی  -2فضای تغذیه  -0

های آن بسنده خواهد شد فضای تغذیه به دلیل  شود. در میان این فضاها که به ذکر اسم می

کافی  0مد نظر قرار گرفت. محله دارای اهمیت که در شکل گیری شخصیت شهری دارد و 

های  رستوران سنتی به نام 2چاپخانه به نام )برادران( و  0)کافی شاپ کاظم(   شاپ به نام

اغذیه فروشی به نام )رستوران جهان، بوستان جهان، جگرسرای  6)شبستان( )حیدربابا( و 

قبالً دارای پیتزا فروشی بود باشد. همچنین محله  ایلیا، دنیز و جهان نماو ایستگاه شکم( می

 که به دلیل متفاوتی که شرح داده خواهد شد، بسته شده است.

های  مطبخ غذا بدون داشتن مکانی برای غذا صرف کردن، است، به نام 2همچنین دارای 

محله به ، ه است)چلسی و سرآشپز( در تقسیم بندی که در فصل نشانه شناسی بیان شد

 باشد: تر می محله که دارای بافت قدیمی سمت اولرقدوقسمت تقسیم می شود.د
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کباب سرا  0به نام جهان و  fast foodرستوران  0 –رستوران سنتی  0 –کافی شاپ  0

 وجوددارد.

ً  بسنتی عموکاظم: باشد که در ابتدای کوچه )شهداء سوم(  متری می 35یک مغازه حدودا

مغازه ای دو درب ، که در فروش  ،سال دارد21این مغازه که قدمتی بالغ برواقع شده است.

آن تأثیر گذاشته است. این کافی شاپ )که هم چنان برای اهالی به عنوان مغازه شناخته 

شود نه کافی شاپ( بیشترین تالش خود را بر روی فروش بستنی سنتی متمرکز کرده  می

آن به چشم  های فراوان و در ماه رمضان ها وجود زولبیا و بامیه در است. هر چند آب میوه

 .محله می باشدبستنی سنتی اهالی  در بیشتر اوقات تأمین کنندهخورد ولی  می

از اهالی از این کافی شاپ برای  یک های انجام گرفته توسط نگارنده هیچ در مصاحبه

ن ذکر شد به کنند. دالیل بسیار فراوانی برای آ گذراندن اوقات فراغت خود استفاده نمی

و محیط خوبی برای رفتن دخترها هم  است یک محله سنتیدر چون که »عنوان مثال 

 خیلی پایینآن  فرهنگ»یا  ساله،ساکن کوچه چهارم( 28)خانم الهام خوشبازان،«نیست.

کوچکی جای  در ودد برهخوا آدم می»یا  (6ساله ساکن الله 27) مرضیه رشیدی ،« است

راغت نیست، جاهای بهتری گذراندن اوقات فتازه جای خوبی برای  ، ؟مانند این مغازه

« مکان چندان جالبی نیست»یا  ساله ،ساکن کوچه اول(27)علی دهقانی ،« کرج هست.در

 ساله،ساکن کوچه اول( 23اکبری،الهام )

 دالیل بسیار متفاوتی برای استفاده نکردن اهالی از این مکان تغذیه وجود دارد. 

 کوچک بودن متراژ آن  -0

خود صاحب ملک معروف به کاظم بستنی فروش( و گاهی داشتن تنها یک پرسنل ) -2

 اوقات پسر صاحب ملک 

داشتن صندلیهای پالستیکی نه چندان تمیز که برخی اهالی، نه فقط از آن به عنوان  -3

کردند، بلکه برای خرید بستنی نیز به  فراغت استفاده نمی  اوقات  گذران مکانی برای 

استفاده  -4کردند  دیگری مراجعه می مکانهای  کافی شاپ، به ترین کار  عنوان اصلی

به نام علی دهقانی عنوان  نکردن صاحب ملک از دستکش یکبار مصرف )یکی از اهالی

از دالیل دیگری که اهالی  -6آشنایی بیش از حد صاحب ملک با افراد محله  -5( کرد.

یک نفر دیگر غیر  دنیاتو نمی»، «زیاد بستنی دوست ندارم»، «دده حال نمی»کردند:  ذکر می
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وقت « » بیند نی حرف بزنی چون آشنا میاتو نجا ببینی، اگر هم ببینی نمیرا آاز خودت 

لذا این کافی شاپ تنها در سطح محلی به « ی مهمتری برای انجام دادن دارمندارم کارها

 کند. تأمین بستنی، اهالی اقدام می

درصد فروش آن به  91قریباً در گفتگویی با صاحب کافی شاپ وی عنوان کرد که ، ت

باشد، در پاسخ به اینکه چرا اهالی برای گذران اوقات فراغت  دلیل مراجعه اهالی به آن می

یلی کم، مردم به این مغازه می آیند و لیکن خ"ن کرد.کنند، بیا به این مکان مراجعه نمی

ن می کنند دلیل مردم بیابستنی فروختن هستم به خاطر همین نم چون معروف به اد نمی

از دالیل هم این است که خیلی از یکی دیگر خوب می توانیم بستنی را خانه نیز بخوریم 

آنها در نزدیکی مغازه زندگی می کنند، خوب می توانند در منزل خود با خانواده شان 

 )مصاحبه شفاهی با آقای کاظم ظریف زاده.( "بستنی بخورند.

شود. اگر کافی شاپ عمو  لب از آنجا تهیه میمحله اغ fast foodرستوران جهان که  -2

های نزدیک به طالقانی  شناسیم، بخصوص افرادی که در الله گفتند، نمی کاظم را برخی می

شناختند. مکان این رستوران به دلیل  کردند. رستوران جهان را اغلب می جنوبی زندگی می

ر مسیر گره )به تعبیر لینچ( سال(برای کل اهالی شناخته شده است. د 05قدمت باال )نزدیک 

قرار داشتن این رستوران باعث شناخته شدن هر چه بیشتر این مکان شده است. قبالً این 

رستوران متعلق به یکی از اهالی بود ولی پس ازم مدتی وی به اجاره دادن آن مبادرت 

 ورزید.

ه تصاویر( ولی هم چنین این رستوران قبالً شماره تماس برای پیک و... نداشت )مراجعه ب

های آن را طوری طراحی کرده است که از بیرون که  هم اکنون با تغییرات اصالحی شیشه

ها ( این کار  به آن نگاه شود، فضای داخل قابل تشخیص نمی باشد. )مانند بسیاری رستوران

ری که در شناخته نشدن افراد داخل آن بسیار مؤثر بوده، به زعم  بسیاری از اهالی تأثیر بسیا

 در رفت و آمد اهالی به آن داشته است.

متر بالکن اکثراً به پخت ساندویچ گرم و سرد  01متر و  35این رستوران با متراژ تقریبی 

 ورزد. مبادرت می

باشد که قبل از اینکه این رستوران را اجاره  این رستوران در اجاره آقای مهدی موسوی می

سال است اجاره  3دادند. و این رستوران را  کنند، در یک ساختمان جوشکاری انجام می
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اند. آقای موسوی در پاسخ به این سؤال که آیا اهالی این محل را به عنوان مکانی  کرده

نه زیاد، اکثراً چون آشنا هستند، »پاسخ دادند:  کنند؟ برای گذران اوقات فراغت انتخاب می

مشتری خاص دارم که بومی  من» وی گفت: « به منزل ببرندن را اشیغذا هندترجیح می د

کسی  دنهخوا نم شاید چون نمیاد نمی می برند. خونه بهرا یشان غذا آنهااست ولی بیشتر

 «آنها را ببیند.

بیشتر مشتریهای این رستوران به زعم آقای موسوی، افرادی خارج از محله می باشند که، به 

از یک طرف به درمانگاه  شوند. زیرا رستوران در محلی قرار گرفته که طور گذری رد می

شود و از طرف دیگربه، استخر دانش به  محل که در مورد آن توضیح داده شده متصل می

کنند. لذا  عنوان یک مکان تفریحی که افرادی خارج از محله به آنجا زیاد رفت و آمد می

نوان مشتریهای غیر بومی ، زیادتر از افراد بومی هستند. وی در مورد فروش این رستوران ع

 وفروش این رستوران قبالً خیلی بهتر بود، چون روبروی آن یک ترمینال مسافربری »کرد 

ولی االن که من اینجا هستم، خیلی کمتر شده،  است کارخانه بود و خیلی مشتری داشته

 021تا  011ت ولی االن بیشتر از شن فروش دانان قرص 0111قبالً این جا در روز باالی 

 «ود.می شدر روز ن قرص نان

جیگر  -3کوکتل  -2همبرگر مخصوص  -0آقای موسوی بیان داشت که ساندویجهایی نظیر 

هایی که  باشند. این رستوران با پنجره ها می ترین این ساندویچ ساالد الویه پر فروش -4

میز چهار  3روی آن نوارسفید رنگ شده است و درب مشکی دارد، در حالی که حدود 

خورد، زیاد هم محبوب ساکنان محل  ک نفره در آن به چشم میتا صندلی ت 2نفره و 

، در هنگام ورود یخچال  نیست. صندلیهایی که گرچه چوبی است ولی کهنه و قدیمی شده

غذاها و ساندویچها در حالی روبروی درب ورودی قرار گرفته که با کاغذ آلومینیومی 

مشتریان خارج شود. طبق پوشانده شده است تا غذاها و نحوه پخت آنها از دیدرس 

 به غیر از ساکنان جوان و نوجوان محله و دراین گروه نیز اغلب جنسهای نگارنده  بررسی

 عنوان   هالی یکی از ا کنند.  نمی  استفاده  فراغت اوقات   پسر، از این محل برای گذران

که مرغ را  که به طور اتفاقی از مقابل مغازه می گذشتیم مشاهده کردیم یکبار که ) کرد 

بدون هیچ نوع تزییناتی و به طور نامرتبی بر روی جوجه گردان گذاشته به طوری که به 

بیننده حس خوبی را نمیداد ، شوهرم خیلی ناراحت شد و گفت این دیگر چیست؟ خیلی 
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مصاحبه شفاهی با خانم » «نامرتب است و از آن به بعد از ساندویجی خرید نمی کنیم.

 «6ن الله ،ساکساله 27رشیدی 

 fast foodکنم ولی در صورتی که همه  خرید می بله»یکی دیگر از اهالی عنوان کرد: 

ساله،ساکن کوچه 26) آقای جواد سعیدیان ،« نیست. چندان مناسبیها بسته باشد. جای 

در کیفیت و تمیز  اعتماد نداشتنکوچک بودن آن و  -نظمی و قدیمی بودن مغازه بیاول( 

)آقای احمدحاج درست شده را یکی دیگر از اهالی عنوان کرد. های بودن ساندویچ

 ساله ،ساکن کوچه سوم(31میرزایی،

تواند در جذب مشتری تاثیر فراوان داشته  نمای رستوران از جمله مواردی است که می

کنند و  های محیطی عمل می باشد. طبق نظر راپاپورت مردم غالباً براساس خوانش نشانه

کنند که محیط بیشتر از  یک محیط مصنوع ثابت، به این نکته تأکید میبیشتر تصورات از 

( لذا این مسئله در مورد این 25: 0384گذارد. )راپاپورت؛  کالبد فیزیکی بر افراد اثر می

کند. اغلب مردم بر حسب عناصر نیمه ثابتی )به تعبیر هال( چون انواع  رستوران صدق می

گیاهان و تابلوهای راهنما، ویترین، در مورد مکان  ها، ها، پرده مختلف چیدمان صندلی

 کنند و هر کدام از این عناصر معانی خاصی برای اهالی دارد. مورد نظر قضاوت می

ها به دور رستوران و هم چنین نبود  نداشتن تزئینات جانبی از قبیل وجود گیاهان و پیچک

هایی که  ترین جنبه مشخصمکانی جدا به عنوان سرویس بهداشتی در داخل رستوران، از 

دهد. در ضمن داشتن  نگارنده به عنوان دلیل عدم محبوبیت رستوران در بین اهالی تمیز می

توان یکی از راهکارهایی عنوان  پیک رایگان یک شماره تلفن برای سفارش دادن را می

ار به کنند. نزدیک بودن، ساعات ک کرد که باز هم اهالی از این رستوران ساندویچ تهیه می

مناسب شب(، خوش برخورد بودن صاحب رستوران، قیمت  31/00طوالنی آن )تا نسبت 

کردند. در  توان از دالیل دیگری عنوان کرد که اهالی از آن یاد می ساندویچهای آن را می

پایان باید به این نکته اشاره کرد که این رستوران بیشتر به عنوان مغازه ساندویچی شناخته 

 وز در ذهنیت اهالی به عنوان رستوران شناخته شده نیست.شده است و هن

 

ماه( تأسیس شده  7این رستوران که جدیداً در محل )حدود  -رستوران پیشخوان -3

چهارصددستگاه وجود داشت. و قبالً  4است وابسته به کبابی است که قبالً در شهداء 
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کنون عباس سر یزدی شد. ولی ا چی( به نام صاحب آن شناخته می )کبابی عباس قهوه

ای  شخص مربوطه به دلیل سن باال آن مغازه را تعطیل کرده است و روبروی آن مغازه

های سفید  جدید برای پسر خود تأسیس کرده است. این رستوران نیز با مشبک کردن شیشه

 01متر و بالکن  51خود مانع از دید فضای داخل رستوران شده است. این مغازه با متراژ 

دلیل باشد. این رستوران به  رای مساحتی به مراتب بزرگتر از رستورانهای محل میمتر دا

 ها تر از سایر رستورانو تمیز هایی به مراتب شیک تر یصندل تازه تأسیس شدن دارای میز و

شناختند. تنها دلیل اینکه این  . لیکن چندان محبوب نیست. بسیاری حتی آن را نمیاست

دهد، این است که صاحب  ار کم هنوز به کار خود ادامه میمغازه با وجود فروش بسی

ملک، صاحب رستوران نیز هست، یعنی نیاز به اجاره دادن نیست. ضمن اینکه تقریباً 

درصد پاسخگویان خود باشد. هر چند در این رابطه باید با  51تواند تأمین کننده  می

اری از اهالی تنها کباب از رستورانهایی معروفی چون چلسی و سرآشپز رقابت کند.  بسی

کنند و به مانند بقیه رستورانها به عنوان محلی برای گذراندن اوقات  این رستوران تهیه می

 کنند. فراغت به آن نگاه نمی

صاحب رستوران حاضر به مصاحبه نشد و لیکن از افرادی که برای گرفتن )کباب( به آنها 

مناسب   آن ولی قیمت مثل سرآشپز نیست ،کیفیت آن »کردند سوال شد، گفتند  مراجعه می

هوس دلیل دیگر آن این است که به دلیل نزدیک بودن به محل زندگی ما هر زمان ، است 

کنیم یا کبابی سر الله  از سرآشپز خرید میدر بقیه موارد  میتوانیم غذا تهیه کنیم. کردیم،

 ساله ،ساکن کوچه سوم( 33آقای محمدتقی دهقانی، ) «9

رستوران شماره تلفنی برای سفارش تلفنی گرفتن ندارد وبسیاری از افراد مصاحبه ولی این 

شناختند و حتی یکبار  ها و خیابان قائم حتی آن را نمی شونده بخصوص افراد ساکن در الله

 ماه از آن خرید نکرده اند.  7هم در این 

وانسته محبوبیت این چایخانه نیز جدید التأسیس می باشد و لیکن ت ایخانه برادران:چ

واقع شده  6نسبتاً خوبی در بین جوانان کسب کند. این چایخانه در ابتدای ورودی الله 

 31کند. این چایخانه با  های قدیم فقط چای و قلیان سرو می خانه است و در آن، مانند قهوه

 متر 
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ت باشد. هر متراژ مغازه توانسته است، تا حدودی تأمین کننده نیاز جوانان برای اوقات فراغ

چند تقریباً تبدیل به مکانی مردانه شده است. هیچ کدام از مصاحبه شوندگان دختر به آنجا 

نگاه نجاست و خیلی آآشنا بودن، خیلی پسر »کردند و دلیل آن را  رفت و آمد نمی

باید حتما با برادر یا پدر بیایی، دوست نداشتن قلیان،  بشناسند بخصوص اگر کنند، می

و از  .کردند عنوان می(4ساکن الله ،ساله  23خانم افسانه غالمی ،)« سب فرهنگیمحیط نامنا

ثابت آنجا فرض کرد و دلیل آن را طرف دیگر پسران جوان را می توان از مشتریهای 

یمت مناسب چایخانه، نزدیک بودن، آشنا بودن صاحب آن، و ساعات کاری به نسبت ق"

 .ساله ساکن کوچه اول(26ای جواد سعیدیان )آق ".کردند عنوان می شب 00خوب آن تا 

دادند در  ها اغلب ترجیح می کند و خانواده ای به آنجا رفت و آمد می خانوادهکمتر 

رستورانهای خارج از محله گذران فراغت کنند. در مورد اینکه آیا از پنج کوچه اول و 

احب رستوران بیان کند. پرسیده شد ،ولی ص خیابان قائم کسی به این مکان رفت و آمد می

شناسم یزدی هستند و یزدیها خیلی  شناسم ولی آنهایی که می من خیلی آنها را نمی"کرد 

به  "نم.اد ، نمیدآدمهایی نیستنتیپ یا این است  . حاال یا به خاطر پولدنور به قلیان سرا نمی

ها  ستارهها یا  وی بیان کرد بیشتر مشتریهای چایخانه جوان و پسر و ساکن الله طور کلی

 هستند.

های  رستوران و کافی شاپ تأمین کننده نیاز اهالی در پنج کوچه اول و الله 4این 

 باشند. چهارصددستگاه و خیابان قیام و وحدت می

در خیابان قیام )معروف به رزندی( و هم چنان خیابان وحدت )معروف به صفا( علی رغم 

ود ندارد. در گذشته درخیابان وحدت جمعیت به نسبت زیاد و رستوران یا کافی شاپی وج

مشغول به کار بوده است و تنها ساندویج فالفل به فروش  fast foodیک رستوران 

میرسانده است، ولی به گفته ساکنان به دلیل فروش پائین و اجاره باال بسته شده بود. و هم 

ولی آن نیز بسته وجود داشته است « پیتزا دویار»پیتزا فروشی به نام  9چنین روبروی الله 

دانند نه  شده است، گرچه اهالی مشکالت این رستوران را اختالف با صاحب ملک می

 فروش پائین آن.
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نکته قابل ذکر در اینجا این است که در داخل هیچکدام از خیابان وحدت و قیام رستورانی 

ستای وجود ندارد،)یعنی در داخل محله( ولی به محض رسیدن به ابتدای کوچه که در را

 خیابان طالقانی جنوبی قرار دارد و می توان رستورانهای متعددی مشاهده کرد.

رستوران سنتی وجود دارد.درابتدی این خیابان 0مطبخ و 3رستوران  3و اما در خیابان قائم 

کند. این مطبخ که  که مستقیم به خیابان وحدت متصل میشود، مطبخ چلسی، خود نمایی می

رسد، قبالً به عنوان رستوران افتتاح شد ولی کم کم از  سال می 4ی ال 3قدمت آن به حدود 

 باشد. متری می 71رستوران به مطبخ تغییر شکل داد. این مطبخ زیرزمینی است که حدوداً 

همیشه باز ها در سمت راست، درب شیشه ای که  پس از ورود به داخل مطبخ از طریق پله

 خاص برای کباب ، است .هایی  داری یخچالاست ،وجود دارد و آنجا محل آشپزی و نگه

ها پیشخوان وجود دارد که، محل گرفتن سفارشات تلفنی و تسویه  و درست پس از پله

میز چهارنفره در این فضا همچنان نشان دهنده کاربرد  3باشد. مشاهده حدود  حساب می

ی از دالیل اولیه این مطبخ است. داشتن تلفن بسیار راحت و در تناسب با اسم مطبخ یک

باشد، لذا سفارش دادن بسیار آسان است و  می 2714131باشد تلفن آن  جذب مشتریان می

لیکن صاحب رستوران بیان کردند که پیک رایگان برای تحویل کباب ندارند و بسیاری از 

گیرند. قیمت  کنند و سفارششان را تحویل می اهالی پس از تماس به مطبخ مراجعه می

های انجام  سب و تقریباً با بقیه رستورانها فرقی ندارد، لذا طبق مصاحبهکباب )چلسی( منا

بیشتر مشتریهای ما »شده اولین انتخاب اهالی نمی باشد. صاحب رستوران عنوان کرد که: 

 41، )آقای مجید مرتضوی«.باشند درصد آنها گذری می 01هستند و حدود محله  اهالی

 ساکن چهارراه طالقانی( ،  ساله

ورودی کوچک و پله داشتن و به زعم یکی از اهالی  ، این مطبخنه چندان جذاب نمای 

کیفیت نه چندان مناسب آن، تبلیغات کم این مطبخ باعث هرچه ناشناخته ماندن این مکان 

های آن طرف مانند )عین الهی،  شده است. بسیاری از اهالی حتی آنهایی که ساکن کوچه

توان به عنوان  شناختند. در ضمن این مطبخ را نمی ن نمیساجدی( بودند، این مطبخ را چندا

 فضایی برای اوقات فراغت تصور کرد. 
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توان یکی از شناخته شده ترین  که می fast foodاین رستوران  ایستگاه شکم:

رستورانهای محل دانست با طراحی جالبی که در پشت شیشه آن انجام شده است، باعث 

رستوران محلی برای صرف غذا یا تحویل سفارش است و جذب مشتری شده است. به این 

داشتن تلفن آسان وپیک رایگان و تنوع ساندوچها، قیمت مناسب، ناشناس بودن صاحبان 

آن )صاحبان آن ساکن محل نبودند و هیچ آشنایی نیز در آنجا نداشتند( از دالیلی است 

 شد. نتخاب میکه به عنوان فضایی برای گذران اوقات فراغت از طرف اهالی ا

نم کی اد ما ساکن اینجا نیستیم، نمی»صاحب رستوران بیان کرد که: دختردر مصاحبه با 

است. خیلی  هدرصد فروش ما به اهالی محل 81اهل اینجا هست و کی نیست ولی در حدود 

. ساعات شلوغی اینجا اغلب ظهر و نزدیک غروب است. دخورن ن را میاشیها همین جا غذا

ساله 28)خانم فرزانه مرندی،«چ گرم مثل سوسیس، کوکتل و... فروش داریم.بیشتر ساندوی

 ،ساکن هفت تیر(

های آن سفید و فضای داخل از بیرون  این رستوران نیز نمای چندان جذابی ندارد. شیشه

قابل مشاهده نیست. درب این رستوران بزرگ ولی به دلیل فضای کوچک داخل آن وقتی 

نماید  شود به میز و صندلی نزدیک درب اصابت می ز میدرب آن توسط یک مشتری با

باشد، این مشکل را حل کرده  ولی صاحب ملک با ترفندی که باز گذاشتن دائمی درب می

سال( و  6است. این رستوران کوچک قابلیت شناسایی باالیی داشته، هم به دلیل قدمت آن )

 ارراه طالقانی قرار دارد.هم به دلیل اینکه در میان راه اهالی برای رسیدن به چه

این رستوران کوچک که به همراه مطبخ دنیز، در پشت پارک و  جگرسراي ایلیا:

همچنین در خیابانی وجود دارندکه جدید التأسیس است، قابلیت تشخیص آنها برای اهالی 

های قائم( بسیار ناشناخته است و  کوچه -ها که مسیر رفت و آمدشان از منطقه نیست ،)الله

یداً به دلیل اینکه در پارک ،تأسیس متروی کرج  راشاهد هستیم و دیوار کشیده شده جد

 بینند.  است ،مانع بسیاری جدی برای دید داشتن آن وجود دارد. اهالی آن را اصالً نمی

این جگر سرا فضایی برای نشستن در داخل رستوران و بیرون آن فراهم کرده است. در 

 ، برای نشستن مشتریان تعبیه شده  رستوران سنتی مانند ،  اییه  تخت سرا  بیرون این جگر
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است.این محل تقریباً اصالً به عنوان محلی برای گذران اوقات فراغت برای اهالی انتخاب 

 نشده است.

توان به لحاظ طراحی فضا برای آن برشمرد که مهمترین آن ، ورودی  دالیل متفاوتی را می

توان پس از سفارش دادن به فضای  نی آن هست. گر چه میهای منح های  نامناسب و پله

بیرون برای نشستن مراجعه کرد، لیکن فضای بیرون به دلیل نداشتن سایه فراوان چندان 

دارد. در غروب، بخصوص پس از شلوغ کمتری لذا در روز مشتری  نبوده ؛محبوب افراد 

کرد.این جگرسرا به دلیل نوع شدن پارک می توان جمعیت متغیر و ناپایدار آن را مشاهده 

و با این کار خیابان را روشن می کند، دارد شب  غذای خود و هم چنین نورپردازی که در

درپی جلب مشتریان بخصوص از سمت پارک می باشد.تفاوت آن با رستورانهایی که 

درقسمت اول محله هستند در تمیز بودن ، و نوع جذب مشتری وتابلوی آن می باشد. داخل 

توان انتظار هوا را داشت و تاریک بودن نسبی آن در طول روز و  توران چندان نمیرس

همچنین در زمان پخت و پز گرم شدن فضای داخل را می توان از دالیل استفاده نکردن 

 اهالی از این مکان دانست.

میز و  5شناسد، لیکن وجود  صاحب رستوران آن را به عنوان مطبخ می : مطبخ دنیز 

نفره حاکی از آن است که این مکان صرفاً برای تهیه غذا نیست ، بلکه برای  4صندلی 

کارخود را کنند، در نتیجه  لیکن اهالی آن را انتخاب نمی .صرف غذا نیز استفاده میشود

باشد که در شناخته  . این مطبخ دارای دو درب ورودی میاختصاص داده اندمطبخ صرفا به 

یک درب آن به خیابان قائم که اهالی آنجا ساکن هستند  شدن آن بسیار مؤثر بوده است.

شود و درب دیگر آن به پشت پارک که جمعیت ناهمگن و متغیر پارک می توانند  باز می

شود. این مطبخ غذاهای سنتی ایران نظیر کباب، جوجه کباب و  از آن استفاده کنند باز می

 دستور کار خود قرار داده است. جذب هر چه بیشتر مشتری را در  2720000باتلفن آسان 

این مطبخ با ورودی بسیار کوچک و زیرزمینی آن بسیار در میان اهالی  مطبخ سرآشپز،

مشهور و محبوب است. تبلیغات وسیع، سرویس رایگان، کیفیت بسیار باالیی غذای این 

ز شناخته شدن هر چه بیشتر این فضا در بین اهالی محل بوده است. ا  دالیل مطبخ از 

  حتی   و ندارند   اهالی بین   در فروشی  همچنین چلسی چندان  و  دنیز  دالیلی که مطبخ 
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، وجود مطبخ سرآشپز است. این مطبخ که قبالً در جایی غیر  شناسند بسیاری آنها را نمی  

از چهارصددستگاه قرار داشت است، معروف بود و پس از نقل مکان کردن همچنان 

 را حفظ کند. توانست محبوبیت خود

و به طور متوسط در ماه یکبار سفارش غذا  شناخته افراد مصاحبه شونده این مطبخ را اغلب 

 دادند. لیکن این مطبخ نیز مکانی برای گذران اوقات فراغت نیست. را به این مکان می

:که در انتهای خیابان قائم به سمت چهارراه طالقانی وجود دارد  رستوران جهان نما

 کردند. برای هیچکدام از اهالی شناخته شده نبود و از آنجا خرید نمیتقریبا 

 کند. این مکان با ورودی نه چندان جالب و پله داشتن صرفاً ساندویچ سرو می

الیل این امر از فضای نامناسب آن نکته در ناشناخته بودن این مکان برای اهالی است ، د

متغیر است. لیکن  مسافت آن به محله دنها، کوچک بودن تا دور بو برای حضور خانواده

به دلیل در مسیر رفت و آمد قرارداشتن، بسیاری از مشتریان آنها غیربومی و متغیر هستند. 

 صاحب این رستوران و رستوران سنتی شبستان حاضر به مصاحبه با نگارنده نشدند.

ختالط محل قرار گرفتن این رستوران نشان دهنده نوعی ا :رستوران سنتی شبستان

طبقه قرار دارد که در این  02فرهنگی است. این رستوران در پایین یک ساختمان  –فضایی 

ساختمان از دفتر وکالت تا آرایشگاه زنانه وجود دارد. اختالط فضاهای کار در این مکان 

 شود. یکی دالیل نامناسب بودن این فضا برای گذران اوقات فراغت ذکر می

کوچک و از دیدرس عموم خارج است. به طوری که پیدا  ورودی این رستوران بسیار

کردن آن برای نگارنده با کلی تالش همراه بود. این رستوران با وسعت فضایی بزرگ و 

هایی که برای نشستن اهالی تعبیه شده  داشتن تشریفات گیاهی در داخل رستوران، تخت

های سنتی )انواع کباب  تورانباشند. غذاهای سرو شده مانند بسیاری از رس تمیز و راحت می

باشد و ضمن اینکه حضور در این مکان لزوماً سبب از بین رفتن ناشناسی  و جوجه و...( می

 شود. آن نمی
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از میان افراد مصاحبه شونده تنها دو نفر )هر دو پسر و جوان( این مکان را شناسایی کردند 

 ، قایان مهدی دهقانیآ)دانستند. یو دلیل آن را رفت و آمد فراوان به رستورانهای سنتی م

 (ساله وساکن کوچه پنجم 22 ،و محمود دره شیری ساله وساکن کوچه اول 27

ها( شاهد سرویس دهی یک نفر )نهایتاً  در حالیکه در تمام رستورانهای یاد شده )نه مطبخ

  ی نشان دهنده میتواند رایگان فروشنده و سرویس 5داشتن  هستیم ،دو نفر( به مشتریان 

 باشد. میرستوران سنتی این فروش باالی 

سالن شهرداری(  -توان به فضای ورزش )استخر دانش از دیگر فضاهای فراغت در محله می

نت پاسارگاد( و فضای تفریحی  فضای فرهنگسرا )تاالر فالح نژاد( فضای بازی )کافی

 می باشد. بیشترین استفاده اهالی از فضای پارک .)پارک بوستان جهان( نام ببریم

این پارک که قبالً باغ بوده است )در تاریخچه ذکر شده است( از جمله فضاهایی است که 

کنند. لیکن یک فضا به تعبیر  افراد محله به عنوان مکانی برای اوقات فراغت استفاده می

های فراوانی داشته باشد. در حالی که یک فضای فراغتی برای  تواند صحنه راپاپورت می

باشدو هم چنین این فضا  ی تفریحی است ،برای برخی دیگر عرصه کار میبرخی فضا

تواند دش کارکرد نیز داشته باشد. پارک بوستان جهان نیز همین طور است. این پارک  می

به دالیل بسیار متفاوتی ازجمله، آسیب های اجتماعی، در تحقیق جداگانه ای بررسی شده 

 است.

 یجه گیري:نت

ت هم چون خواب و خوراک یکی از نیازهای اساسی اولیه انسان گذراندن اوقات فراغ

تواند سبب رشد  می است. اگر به این نیاز به درستی و در زمان مناسب پاسخ داده شود ،

روحی و افزایش توان و انرژی فردی و در نتیجه بهره وری و بازده بیشتر کاری و نشاط و 

ی اندیشه و نیاز  رایند تفکر ما و زاییدهپویایی اجتماعی گردد. محیط مصنوع ما ادامه ف

هاست. فضاهای فراغتی نیز بسیار مهم است .فضای تغذیه از جمله مهمترین فضاهایی  انسان

تواند در شناخت استفاده کنندگان آن و در نهایت فرهنگ و شناخت هویت  است که می

 آنها به ما یاری برساند.

یت قومی و جماعی محله است ، براساس از آنجا که این فضاها در راستای شناخت هو

توان به هویت ساکنان آنان  معانی محیط می  نظریه راپاپورت که عقیده داشت، براساس
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برد و هویت از نظر او نوعی تمایز گذاری میان خود و دیگری است که در زمانها و  پی

وسعت کم و  کند، چنین نتیجه گرفت که وجود رستورانهایی با مکانهای متفاوت تغییر نمی

مشتریان محلی و نداشتن زیبایی معماری در بخش اول محله، نشان از استفاده نکردن اهالی 

 تواند داشته باشد: دلیل می 3از این فضاها داردکه 

دلیل فرهنگی: افراد محله اکثراً )بخصوص قسمت اول( مهاجر یزدی یا کرمانی هستند،  -0

دارا  وصرف شود،همچنان اهمیت خود رالذا فرهنگ اینکه در منزل غذا درست شده 

های اوقات فراغت خانواده در  میباشد. همچنین همچنان که ذکر شد یکی از مهمترین زمان

این محل ، به فعالیتهای دسته جمعی یعنی غذا خوردن اختصاص دارد، لذا استفاده از 

د اهالی با رستوران آن هم در داخل محل چندان مرسوم نیست. هم چنین آشنایی بیش از ح

یکدیگر باعث شده که افراد محله از رستورانهای داخلی محله و حتی خیابان قائم استفاده 

 نکنند. 

غلب اهالی دالیل اقتصادی: مردم محله به لحاظ اقتصادی در سطح متوسط هستند. لذا ا -2

ه به کنند. با توج از پارک به عنوان مکانی که چندان خرجی برای آنها ندارد، استفاده می

استفاده از استخر دانش )با وجود نزدیک بودن به محله(  حتیاظهارات مصاحبه کنندگان 

 به دلیل هزینه باالی آن برای مردم امکان پذیر نیست.

دالیل کالبدی: نظیر فضاهای داخل و بیرون رستوران، واقع شدن رستورانها در کنار  -3

و تزئینات )عناصر نیمه ثابت(  ادران( نماهالبنیاتی )رستوران جهان( یا مکانیکی )چایخانه بر

باعث شده است که از این فضاها ،  نه چندان جذاب که بسیار بر جذب مشتری تأثیر دارد

 استقبال چندانی نشود.

دارای فضای بازتر، تزئینات بیشتر و حداقل در برخی  -0در قسمت دوم محله: رستورانها 

مشتری هستیم. همچنین رستورانهایی که در  ورودیها شاهد نوعی دستکاری در قالب جذب

ای وجود داشته باشد، لذا درجذب  اند، در فضایی قرار ندارند که خانه این محل واقع شده

برند( و از طرف دیگر به  مشتری از یک طرف موفق هستند، )زیرا ناآشنایی را از بین نمی

ها نظیر چلسی و  به جز مطبخشناسند، موفق نیستند ) دلیل اینکه اهالی آنها را چندان نمی

 سرآشپز.(
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توان بیان کرد فراوانی رستورانها در محله قائم حاکی از این دارد که هر  می به طور کلی

توان گفت به لحاظ داشتن مشتری گذری  ، می قابل شناسایی نباشنداهالی چندان برای چند 

توجه تر است. در حالی که  موفق هستند. و به این دلیل رسیدگی به این مکانها بیشتر و قابل

رستورانهایی که در محله چهارصد دستگاه )به زعم مردم قرار گرفته( علیرغم مشتری 

 کنند. چندان به نماها و فضای بیرون و داخل توجهی نمی محلی داشتن ،

های مغازه داران و افراد محله به چشم  و در نهایت هویت به معنای گفته شده در صحبت

ها اصالً رستورانهای اطراف خیابان قائم  اهالی متعلق پنج کوچه اول و اللهخورد، یعنی  می

شناختند و از آنها به  را به جز مطبخ سرآشپز و ایستگاه شکم به خاطر در دیدرس بودن نمی

 "یمور ما آن طرفها نمی"کردند. به عنوان مثال  عنوان افرادی که غیرخودی هستند، یاد می

 ی آن طرف محله من از رستورانها» یا.««کند ش با محله ما فرق مییو رستورانهاآن طرف »یا

از طرف دیگر اهالی خیابان قائم نیز، همین طور « کنند. د، خیلی بد نگاه مییخوشم نمیا

، مورد تأیید آنها نبود. به  بودند. رستورانهایی که در محله چهارصددستگاه وجود داشت

و هم  استتر م سر چهار راه، هم نزدیکومیر نجا،آم وم برهمن اگه بخوا»عنوان مثال 

رستورانهای آن طرف محله به  است من ایستگاه شکم را با اینکه کوچیک»و « تمیزتر

توان از دو نوع هویت بوجود آمده صحبت کرد،که در فضاهای  لذا می«. مهد رجیح میت

 خورد. تغذیه به چشم می



 

 

125 

 فصل هفتم

 

 دستگاهبررسی فضاهاي مسکونی در محله چهارصد

 مقدمه

اولین چیزی که انسان پس از تأمین غذا در جستجوی آن است، تهیه سرپناهی است که 

بتواند در آن آرام گیرد. مسکن خردترین و کوچکترین شکل تجسم کالبدی رابطه متقابل 

های  انسان و محیط بوده و تبلور فضایی کارکرد حیاتی سکونت انسانی در ایفای نقش

ای(  در روان شناسی بخشی از هویت شخصی انسانها به واسطه )خانه باشد. اساسی وی می

کنند. لذا لزوم هویت داشتن خود مکان نیز از مسائل بسیار مهم  است که در آن زندگی می

در روان شناسی محیط، انسان شناسی و شهرسازی می باشند. پیش از خلق مکانی برای 

توانیم محیط مان را  را بشناسیم. ما نمیسکونت ، باید رابطه متقابل هویت و این مکان 

توانیم فضایمان را صرفاً ظرفی برای روابط  مجموعه نامرتبطی از اشیاء مادی بنامیم و نمی

 اجتماعی، بدون بعد فیزیکی فرض کنیم.

لذا پرداختن به هویت فضاهای مسکونی در شناخت محله و همچنین خود افراد ساکن 

 این فصل به پرسشهای زیرپاسخ میدهد: تواند بسیار راه گشا باشد. می

 مسکن چیست وبه کدام یک از نیازهای انسانی پاسخ میگوید؟ -0

آیا بافت مسکونی درمحله چهارصددستگاه ازشرایط احراز هویت  -2

 برخوردارهستند؟ 

 

 

 سکونتگاه چیست؟! 9-7

لی سکونتگاه با خانه یا کاشانه متفاوت است. اشکال مختلفی از سکونتگاه وجود دارد و

 طبق نظر ایروین آلتمن و همکاران مشخصات سکونتگاه به پنج نوع تقسیم شده است:

 محل های سکونت از حالت دائمی تا موقت متغیر هستند. -0

 های سکونت از مشخص شده تا یکسان متغیر هستند. محل -2
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که ای  ها متفاوت هستند، به صورت جعمی و یا غیر جمعی، یا به میزان درجه سکونتگاه -3

 کنند. های مختلف زندگی می هسته خانواده با هم و یا در کاشانه

ها غالباً هویت  ها از نظر هویت در مقابل جماعت متفاوت هستند. سکونتگاه خانه -4

کنند. محدوده هویت به میزانی است که سکونتگاه عالئق و  شخصی ساکنان را منعکس می

 دهد. احتیاجات خاص ساکنان را نشان می

های سکونت از نظر باز و بسته بودن در مقابل بیگانگان با هم فرق  محل -5

 ( 0382:012دارند.)آلتمن؛

 

 مسکن در شهر 2-7

در این حوز با تقسیم شهر براساس دو گرایش دوایر متحدالمرکز و قطاعی روبرو هستیم که 

 در بخش نظرها توضیح داده شد.

های خرده فرهنگی  د به ایجاد گروهتوان اما در حوزه کارکردی: نوع مسکن به سرعت می

یاری برساند. این امر در انسان شناسی شهری با عنوان همسایگی و همجواری شناخته شده 

است. همسایگان تمایلی پیوسته به انسجام یافتن و یکسان سازی الگوهای فرهنگی خود 

حرک دارندکه ، این امر با جذب عناصر همسو و طرد عناصر غیر همسو و در نتیجه ت

شود. یک کوچه، یک خیابان، یک محله می تواند دارای نوعی  های شهری تقویت می بافت

انسجام جمعیتی )از لحاظ فرهنگی( باشد یا بالعکس خصوصیت آن و بر هم ریختگی و 

توان  های مسکونی تاحدی می نبود انسجام شهری باشد که در این صورت با مطالعه بافت

 (288: 0383همگن بدان جمعیت آنها پی برد. )فکوهی؛  به مرز بندی فرهنگی محالت و

 مسکن چیست؟ 8-7

مسکن نقطه پیوند انسان و جهان مادی اوست. امری است ملموس که در آن دنیایی 

های افراد و  ها و خاطرات و دلبستگی ها و رنج نامحسوس از احساسات، عواطف، شادی

 مهمتر از آن بازتاب یک فرهنگ نهفته است.

تقسیم بندیهای کالن تقسیم خانه و بیرون است. این سازمان دهی )به قول یکی از 

ها در گستره فرهنگ انسانی است که بنابر  دهی ترین سازمان پاراپورت( یکی از عمده

 ها و اشکال متنوعی به خود گرفته است. ها و نظامهای اجتماعی گوناگون، معنا فرهنگ



 

 

127 

 اهمیت خانه یا مسکن 4-7

گیرد، نظام فضایی )خانه(  شود، شخصیت می یی که فرد در آن متولد میاولین نظام فضا

داند که  ( راپاپورت خانه را نه تنها یک سازه بلکه نهادی می6: 0385است. )اسماعیلی؛ 

ای ایجاد شده از آنجا که ساخت خانه یک پدیده فرهنگی است، شکل  برای اهداف پیچیده

فرهنگی است که به آن تعلق دارد. خانه یک  و سازماندهی آن به شدت تحت تأثیر محیط

( خانه به عنوان مکانیسم فیزیکی ، بیان 81: 0376واحد اجتماعی فضا است )راپاپورت؛ 

جهان بینی عادات و رسوم و باورها که به بیان آنها و ساختن و باز تولید آنها کمک 

عی هم چون آموزش و ها و یا نهادهای اجتما کند را،  قابل مقایسه با دیگر مکانیسم می

 دانند.  مذهب می

واسطه است. خانه مکانی است که وقوع زندگی  از نظر شولتز: خانه آشنایی با جهان بی

سکونت به  -0روزمره را در خود گرفته است. وی با مطرح کردن چهار نوع سکونت 

 صورت طبیعی )آبادی صحنه رخداد سکونت طبیعی است(

جایی که انسانها در آن تمایل برای زندگی اجتماعی  سکونت مجتمع )فضاهای شهری، -2

 دارند( 

های  سکونت عمومی )از توافق اجتماعی و بین اعضای اجتماع شکل گرفت. مکان -3

 شود( های مشترک در آنها نگه داری می عمومی که ارزش

 سکونت خصوصی  -4

یت فرد این نوع از سکونت را )سکونت خصوصی( از ابزارهای شکلگیری و پرورش هو

 (51: 0382داند. )شولتز؛  می

برای پرداختن به بحث خانه ، توجه به یک مسئله ضروری است، اینکه مسکن )خانه( هم 

در بعد کمی و هم درجه کیفی قابل بررسی است. در بعد کمی مسائل کمی مسکن، در 

ر شود. د مسکن بدون در نظر گرفتن کیفیت آن مطرح می  واقع درجه پاسخگویی به نیاز

بد مسکنی و تنگ مسکنی مطرح است و در بعد برنامه  -مسکنی بعد کیفی مسکن ، بی

 مسکن از نیازهای اساسی انسان است.  -0برند:  ریزی از اهمیت مسکن به ترتیب زیر نام می

 مسکن تجلی فرهنگ تمدن و جامعه است. -2

 ای در اقتصاد مکان دارد. مسکن سهم عمده -3
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 های اقتصاد است. تغال زا ترین بخشبخش مسکن در زمره اش -4

بزرگترین کاربری برای اراضی شهری متعلق به کاربری مسکونی است. )علی  -5

( لذا برنامه ریزی بخش مسکن به عنوان یکی از عناصر شکل دهنده 0387:5الحسابی؛

 شهری ، الزم و ضروری است.

ای  آن، روستا و یا جامعهخانه دارای یک سری از معانی است. احتماالً اولین معنای لذا 

است که ریشه و مبدأ در آن قرار دارد. از قرن هفده و یا هجده بود که خانه به معنای خانه 

 محلی تعریف گردید.

شش مشخصه خانه عبارتند از: پناهگاه، نظام، هویت، همبستگی، گرما و مناسب بودن 

 فیزیکی.

یت، ایمنی و حفاظت در مقابل خانه پناهگاهی است که ما را با خلوت خصوصی، امن -0

 های زندگی بیرونی، احاطه کرده است. سختی

خانه به ما کمک می کند که موقعیت خود را در جهان پیدا کنیم. خانه شدیداً مرتبط  -2

با احساس تداوم ما است، همانند تجربیات کودکی، رفتن و بازگشتن و الگوی زندگی 

 روزانه ما.

ما دارد. به عنوان موجودات اجتماعی، خانه احساس  خانه صورت محوری در هویت -3

دهد.  اقتصادی به ما می -خویشاوندی یا همبستگی، وابستگی قومی و موقعیت اجتماعی

بنابر این خانه بخش مهمی از هویت ما است. از طریق ابراز شخصی و خودی نمودن، خانه 

ای از خود است.  خانه نشانهدهد.  کند و خود ما را نمایش می مشابهت به هویت ما پیدا می

 از  را  آن دهیم و همچنان که ما ما به ساختار فیزیکی هویت می  «. تأیید وجود ما است»

دهیم، ما همچنین بعضاً هویت خود را از آن کسب  یک سکونتگاه به یک خانه تغییر می 

 کنیم. می

و نظم زمینی به ما از طریق نظم و هویت، خانه به معنای همبستگی است. الگوی فضایی  -4

کند تا احساس همبستگی با افرادی معین و همچنین مکان، گذشته و آینده  کمک می

 کنیم. بنماییم. ما خود را بخشی از یک خانواده، گروه و فرهنگ احساس می

 خانه گرما است که به صورت سمبلیک  و بین افراد است. -5
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نه یعنی فرم و ساختار خانه با خانه از نظر فیزیکی مناسب است. مناسب بودن خا -6

 (0382:74احتیاجات روانی ما همگون است.)گیفورد؛

دهد و همچنین بحث هویت از نظر لینچ  نظریه ای که راپاپورت در مورد مسکن ارائه می

ها به آن پرداخته شد( از جمله نظریاتی هستند که ساختار این بخش را  )در بخش نظریه

توان به صورت ایزوله و مجزا از عناصر  یک خانه را نمی ترتشکیل دهند. از نظر راپاپو

که خانه،   شهری به شمار آورد، بلکه باید آن را به عنوان بخشی از نظام اجتماعی و فضایی

به شمار آورد. وی تأکید دارد  ،دهد سبک زندگی، سکونتگاه را تحت تأثیر قرار می

یک سازماندهی فضایی ،رو به قطعمقلسازماندهی مقیاس لزوماً یک قلمرو نیست اما تعیین 

( وی معتقد است که عامل فرهنگی و بویژه اعتقادات مذهبی 65: 0376است. )راپاپورت؛ 

های انسانی بوده است. وی اساس عمل نظم دهی به  مردم، اساس انتظام بخشی به زیستگاه

رایانه صورت ای نماد گ ها را مذهب و مقدسات مردم دانسته که، غالباً به شیوه سکونتگاه

ها پرداخته به هر چیز  گرفته است و بر این باور است که ذهن انسان به طبقه بندی پدپده می

نظم داده و مدل آگاهانه برای محیط زیست خود بوجود آمده است. )رجبی و پاپلی؛ 

0382 :000-015) 

ان داند که هم لیکن راپاپورت خانه را هم چون دو محیط مصنوع دیگر دارای هویت می

نوع دوم  ،در مورد مسکن و خانهوی  .طور که اشاره شده است یا القایی است یا اثباتی

هایی واضح و  گزیند که دراین گروه محیط با انتشار نشانه القایی را بر می،هویت یعنی 

شناسد و عملکرد عاطفی  کند. لینچ نیز هویت را در مکان می خوانا تفاوت خود را ابراز می

او این نوع   گزیند. زیرا به عقیده تشخیص آن برای خانه بر می حس   هویت محیط را

کند و در عین حال امنیت را برای آنان به  هویت موجبات تعلق فرد به محیط را فراهم می

 آورد. ارمغان می

به دنبال ارضاء نیازهایشان هستند. از  ،بخصوص محل زندگی خصوصیشان ،مردم در محیط

توان براساس  نیازهای مردم است. برای شناختن نیازهای انسان میاین رو محیط نمادی از 

 تقسیم بندی مازلو آنها را طبقه بندی کرد:

نیاز جسمانی: تحقیق نیاز انسان، نیاز به بقا است و برای بقا را دسترسی او به هوا  -0

)اکسیژن( غذا به نور آفتاب، آب، خوراک، و پوشک و سالمت و سرپناه و حرکت الزامی 
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کند محیط باید تأمین کننده کلی این  است که هر انسانی در جهت رفع این نیازها اقدام می

 نیازها باشد.

ای مناسب در جهت  نیازهای ایمنی و امنیت: هنگامی که نیازهای جسمانی به مرحله -2

های انسانی  ی جمع بندی در انگیزش ایجاد فضایی امن از نظر روانی برسد، سطح و مرحله

دیشیدن و تأمین امنیت و ایمنی محیط جانی و مالی و روحی و روانی ظاهر جهت ان

گردد. امنیت و ایمنی دارای دو وجه روانی و جسمانی است که در محالت مسکونی  می

ی کنترل محیط کالبدی محیط اجتماعی تحقق پذیرد. در  تواند از طریق توجه به نحوه می

 ه است.ی مشخص تعریف شد قلمرو و محدودهایجاد  -قیبل: الفهایی از  این قسمت بحث

 -شود. ج ایجاد حس زندگی جمعی و در عین حال ، مفاهیمی چون خلوت مطرح می -ب

فضای قابل دفاع با ایجاد قلمرو حفظ سلسله مراتب فضاهای عمومی، نیمه خصوصی مفهوم 

توانند شخصیت یک  و خصوصی قابل طرح است. حس مکان که مردم از طریق آن می

گردد تا نیاز به امنیت و ایمنی روانی تأمین گردد.  ن را از دیگری باز شناسند، باعث میمکا

 (018: 0388)مطلبی؛ 

خانواده باید به رشد این نیاز به وابستگی و تعلق: وابستگی در انسان فطری است. در کانون  -3

اب حس تعلق و گیرد. اندیشمندان زیادی در ب نیاز ، توجه شود، لیکن در بحث ما قرار نمی

عوامل مؤثر در آن به اظهار نظر پرداخته اند. به عنوان مثال گرسن طول مدت اقامت را به 

داند. مالکیت به عنوان مهمترین عامل حس تعلق  عنوان یک عامل مهم و حس تعلق می

شود. بلکر و کیم معتقد هستند که مالکیت زمین تاثیر قوی تر از مالکیت  مطرح می

مالکیت   دالیل ( 50: 0379)دانشپور؛  کند.  می ایجاد  مکان  به  حس تعلق   آپارتمان در

مالکیت  -2سرمایه گذاری  -0خانه یا مسکن بسیار زیاد است و مهمترین آنها عبارتند: 

هویت فردی در بسیاری از جوامع  -3دهد  احساس امنیت و استقالل به خانوار یا خانواده می

( در ضمن همان طور که 24: 0386)قره خلو و اکبرپور؛ ، در گرو مالکیت خانه است. 

گفته شد، مالکیت خانه تأثیر فراوانی بر حس تعلق نسبت به خانه و همچنین محله مسکونی 

 دارد.

سطح از احساس تعلق  3گیرد با  از نظر پیتر برگر وقتی انسان در درون یک مکان جای می

 درونی بودن آن مکان، مواجه است.
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 شود. ری: درونی بودن رفتاری به حضور فیزیکی مربوط میسطح رفتا -0

سطح عاطفی: درونی بودن عاطفی متضمن مشارکت عاطفی و احساس تعلق نسبت به آن  -2

 مکان است.

شناختی، به تعهد، ناخودآگاه و کامل یک فرد  -سطح شناختی: درونی بودن وجودی -3

 شود.  به مکان مربوط می

توان از این مطلب استنباط کرد این است که مردم با  کلی می بنابر این چیزی که به طور

کنند و آن مکان  بودن درمکانی خاص در طی زمان به آن مکان احساس تعلق پیدا می

برایشان معنای متفاوت از سایر مکانها در بر دارد. این بدین معناست که به آن مکان و نیز 

 (86و87: 0379پژوه؛  دهند. )پارسا هویت می  کسانی که در آن هستند،

آموزد. لذا تعلق انسان به مرکز  سپس این نیاز اجتماعی نایل گردیده و تعلق به محیط را می

هستی به انسان و زندگی جمعی و تعلق انسان به محیط طبیعی و مصنوع ناگسستنی بوده ، به 

ز خود یا ای که مسکن به عنوان مصداقی از وابستگی انسان به محیط کالبدی نمادی ا گونه

گردد تا مردم  نفس انسان گردیده است. این احساس تعلق به مکان یا حس مکان باعث می

ها حس تعلق به مکان را آشکار ساخته و به آن هویتی جمعی یا  با استفاده از نماد و نشانه

 (002: 0382شخصی بخشند. )آلتمن؛ 

ی قبل از آن باید مفهوم قلمرو آنچه بیشترین تأثیر را در تعلق مکانی  دارد. مالکیت است ول

 تعریف شود.

گیرد )وسیع تراز  قلمرو محدود وسیع را در بر می "کند آلتمن بیان می در تعریف قلمرو

)همان،  "ها و اشیای موجود در محیط است. فضای شخصی( و مستلزم استفاده از مکان

031) 

ها را به  وبی نظیری انسانکند که به  ای از هویت افراد را فراهم می قلمرو مکان و نشانه

محیطی با دو جنبه صورت جمعی و انفرادی در خود جای داده است. قلمرو در علوم 

قلمروهای دیگر ،و مرکز قلمرو. اما آنچه شود. مرز هر قلمرو با  پراهمیت تر خود تعریف می

ز این فیزیکی و جسمانی افراد نیست، بلکه امسلم است تعیین قلمرو تنها بری تأمین آسایش 

شود و فضای اطراف را مهیا، سازماندهی و  تعریف میروش زندگی اجتماعی آنها 

 (21: 0382 کند. )قاضی زاده؛ ساختارمند برای زندگی می
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توان به اشاره به یکی از آنها بسنده  تعاریف متعدد دیگری نیز از قلمرو وجود دارد که می

 ه است. کرد که در این بخش، قلمرو، به این مفهوم تلقی شد

بردارنده استفاده انحصاری متقابل از مکان و اشیاء توسط اشخاص یا درمفهوم قلمرو

 -2آلودگی  -0شود.  هاست. ازنظر ورگاس به سه طریق قلمرو انسان تهدید می گروه

بحث قلمرو و تأثیرات آن در  شخص بسیار گسترده و قابل تأمل است  .تجاوز -3حرمتی  بی

 ساله نمی گنجد.، لیکن در موضوع این ر

ای جمعی و گروهی  نیاز به احترام و عزت نفس: این نیاز نه تنها شخصی بلکه مقوله -4

 است. )دربخش قبل توضیح داده شد(

شود. چرا که  مینیاز به خودشکوفایی: این نیاز در دسته برتر نیازهای مازلو طبقه بندی  -5

ویکردی مستقل و حتی نگرشی شخص خود شکوفا، کمتر به دیگران نیازمند است و با ر

 کند.  متفاوت عمل می

انسان از محیط نیاز به شناخت: این نیاز نیز از جمله نیازهای برتر است. شناخت و درک  -6

تواند عامل بسیار مهمی در  میکالبدی و فرهنگی و اجتماعی ضروری است. لذا محیط 

م برای آموختن، این مهم را های الز شناخت باشد و می تواند با در اختیار گذاشتن فرصت

 تأمین کند.

ها مریض می  های مازلو بسیاری از مردم با دیدن زشتی نیاز به زیبایی: مبتنی بر یافته -7

شود. زیبایی  شوند. این نیاز به وسیع ترین شکل در محیط در قالب معماری دیده می 

ها و  ماها، ساختمانتوان آن را بررسی کرد در ن شناختی که در قالب زیبایی نمادین می

توان با توجه به این نیاز انسانها و ارضای آنها حس  ها و شهرها قابل دیدن است و می محله

 (031: 0388هویت و تعلق آنها به مکان را افزایش داد. )مطلبی؛ 

داشتن حس هویت مکان و تعلق از مهم نیازهای انسان است لذا برای بررسی هویت محیط 

 کند اطالع داشته باشیم. یک محیط را دارای هویت میباید از شرایطی که 

گیرد. لذا مهمترین شرط هویت مندی، قابل تشخیص  هویت، اعتبار خود را از تشخیص می

بودن است. در این میان، موضوع مورد تشخیص، فضا و مالک تشخیص، تصویر ذهنی آن 

هن همان گونه که در رود. ذ و میزان نزدیکی فضا به توقعاتی است که از آن انتظار می
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گیرد.  ای کمک می کند. برای تشخیص نیز از نظام الیه فرایند ادراک، الیه به الیه عمل می

 از این رو مسأله هویت در سطوح مختلف مطرح می شود.

  های براساس نخستین گام در راه تشخیص هویت، امکان بازشناسی پدیده براساس شباهت

هایش با پدیده های غیر هم سنخ در ذهن است. هر  های هم سنخ و تفاوت آن با پدیده

تواند آنها را استخراج و ذخیره نماید و برحسب نیاز  هایی دارد که ذهن می پدیده ویژگی

 طبقه بندی و استفاده کند.

ای  ای و تمایز میان دسته بر این اساس فرایند بازشناسی، در حقیقت بر پایه تشابه درون دسته

های ظاهری، عملکردی و معنایی پدیده را  شابه و تمایز تمام ویژگیگیرد و این ت شکل می

شود. به عبارت دیگر واژه بازشناسی تنها به معنای شناسایی اشیا نیست، بلکه  شامل می

 (0379: 055تجربه معنا و مفهوم آنها نیز هست. )نوربرگ شولتز، 

یرا همین که بازشناسی شرط الزم برای هویت مندی هست ولی شرط کافی نیست. ز

گردد، بلکه باید از  های متفاوت با خود تفکیک شد قابل تشخیص نمی ای از پدیده پدیده

های هم سنخ خود نیز متمایز شود تا فرایند تشخیص هویت به صورت کامل انجام  پدیده

گیرد نیز شاخص شود تا  ای که در ان جای می پذیرفته باشد. به عبارت دیگر باید در دسته

تلقی گردد. اگر همه محالت مسکونی در تمام شهرها به یک شکل توقعات  هویت نمد

شوند که دیگر از هم  موضوعی از یک محله را برآورده نمایند، آنقدر شبیه هم می

 گردد. هویتی منتهی می شوند و این مسأله نیز به نوبه خود به احساس بی تشخیص داده نمی

رابطه دارد و تجسم هر نوع جهان  -مکانزمان و  -زندگی ضرورتاً با خصوصیات محلی

 (021باید تجلی این خصوصیات را در بر گیرد. )همان؛ 

شود،  از اینجاست که لزوم برخورداری از تشخیص دوشادوش قابلیت بازشناسی مطرح می

یابد. نوربرگ شولتز در این خصوص معتقد  و مفهوم منحصر به فرد بودن به هویت راه می

شود  ها متمایز می کاراکتر بوده و به واسطه آن کاراکتر از سایر مکاناست هر مکان دارای 

ای که قبالً  براساس نظام الیه(  Abel, 2000, 142)یابد.  و کیفیتی منحصر به فرد می

اش قرار دارد و گام بعدی پس از  اشاره شد، تشخیص یک پدیده در امتداد بازشناسی

های تشخیص بخش به آن  ن آن براساس ویژگیبازشناختن یک پدیده، منحصر به فرد دانست

 است.
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 فضاهاي مسکونی در محله چهارصددستگاه : 5-7

 –فضای مسکونی  مجاور داخل و طریق شیوه های سمبلیک در با خصوصی سازی از هویت مکانی فرد

شهر  ت دارد و در مقیاسأنیازها و اندیشه های فرد نش بیان می گردد. خانه به مثابه مکانی است که از

کوچکترین جزء آن یا به عبارتی سلول کالبد شهر است . خانه وسیله پایبندی انسان به سرزمین است . 

 خانه های مجاور میتوان با این مقدمه که  هر محله از بازشناسی پدیده است و اولین شرط احراز)هویت(

ضاهایی که تحت وجود داشتن ف« محله» هم یک منطقه جغرافیایی تشکیل می شود و مشخصه اصلی

عنوان )خانه یا مسکن (مطرح میشود، شروع کرد.  لذا اولین شرط که بتوان آنها رابه عنوان مسکن یا خانه 

می « تشخص»نه مثال حمام یا مسجد محرزشده است . از دیگر شرایط احراز هویت یک مکان  شناخت و

خ با آن متمایز ساخت . لذا گرچه کل هم نس باشد، یعنی یک پدیده را بتوان از سایر پدیده های مشابه و

محله دارای فضاهای مسکونی می باشند، ولی تفاوت آنها از هم باید مشخص شود. برای بررسی 

 مورد بررسی قرار گرفت .« ساخت فیزیکی و محیط فرهنگی»در محله مورد نظردو مسئله « تشخص»

زیبایی شناسی ونحوه قرارگیری درساخت فیزیکی به بررسی فضاهای مسکونی  از لحاظ معماری و -0

 آنهاخواهیم پرداخت.

 درساخت فرهنگی به بررسی قومیت،  نحوه نگرش اهالی به محل مسکونی خود پرداخته خواهد شد.-2

 

 ساخت فیزیکی : -0

نام گذاری شده است « شهید ملک زاده»محله چهارصددستگاه حول یک خیابان اصلی که به اسم خیابان 

یان افراد محله تحت عنوان خیابان چهارصددستگاه معروف است،  متمرکز شده است ، ولی  همچنان در م

نوع بافت  4. این خیابان محله را به دوقسمت تقسیم کرده است ولیکن، محله به زعم نگارنده دارای

روی ساکنان آنها  مسکونی متمایز است که، هر کدام آنها به طورجداگانه دارای هویت می باشند و بر

 گذاشته و به تبع از ساکنان نیز اثر پذیرفته اند.ثیرأت

 چهارم و و  سوم و  دوم اول و ءشهداکوچه ویا به  درقسمت اول محله که شامل پنج کوچه می شود و

 نوعی نظم مقیاسی در آنها به  متری هستند و 241یا  021پنجم نامگذاری شده است ، خانه ها، واحدهای  

 از  اختمانهای این منطقه می توان دریافت که پوشش ساختمان متراکم ترچشم میخورد ،  با نگاهی به س
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می کند . فضای باز در ساختمانهای این  فضا ایجاد این امررابطه صمیمی میان توده و فضای باز می باشد و

پنج کوچه کامال تعریف شده است. وجود ایوان ، حیاط و در درون آنها وجود باغچه ای هر چند 

بخصوص درقسمت شمالی می باشد. در برخی خانه ها به حالت  ونه های بارز این خانه هاکوچک از نم

قدیم نوعی سراسرای ورودی )راهروی قدیم ( هنگام ورود به خانه ها مشاهده می شود، که گذر از قلمرو 

 ه قلمرو خصوصی یا عمومی فراهم می کند.ب  نیمه خصوصی را

ده اغلب ویالیی )یک طبقه یا دوطبقه (هستند که، وجود اتاقی ساختمانهایی که در این محله ساخته ش

 اتاق ها اغلب تودر مجزا به مفهومی که در اتاق خواب امروزی مد نظر است ، چندان فراهم نمی باشد و

می باشند، که با یک درب کشوئی یا معمولی باز و بسته می شوند. مهم ترین خصوصیت خانه ها این  تو

ی فضاهای مسکونی وجود مغازه هایی )فضاهایی برای کار( مشاهده می شود، که است که در کنار برخ

مسکونی در واقع مکمل کننده هم بوده اند و احتیاجات محله غیر  نشان دهنده این است که فضای کار و

از مراجعه به میدان محله ، در داخل برخی کوچه ها تامین می شده است ، البته اغلب این مغازه ها در 

صل نسبتا دوری از میدان محله ،که تامین کننده مایحتاج محله بوده است، قرارداشته اند. درضمن فوا

اغلب آنها کار تهیه لبنیات اهالی یا نان را از طریق نگه داری برخی حیوانات خانگی یا تنور داشتن 

فروشی   لبنیات  نیز  آنها و فعال می باشند مغازه  3 برطرف می کردند. گرچه هم اکنون از بین مغازه ها 

 هستند.

 میدان محله استوار است و مکمل سیستم خانه سازی بلوکهای خیابانی هستند. ساختار اصلی خیابان ، بر

به خیابان اصلی ختم می  چند مسیر فرعی می باشند. مسیرهای اصلی مستقیماَ دارای چند مسیر اصلی و

های اصلی عمود گشته اند و به واحدهای مسکونی مسیر راستاهایی موازی بر شوند و مسیرهای فرعی در

درجه  امنیت فضاهای  خیابان شهدای دوم وسوم وچهارم این مسیرهابن بست بوده و 3ختم می شوند. در 

 با تدبیرشهرداری میسر گشته است.  داخلی را افزایش داده است . البته این مهم درچند سال اخیر

ارکرد حرکتی ، به عنوان بخشی از فضای زندگی مسکونی نیز فرعی گذشته از ک این  مسیرهای اصلی و

محسوب می شوند.) به عنوان مثال بسیاری از کودکان دراینجا بازی می کنندو...( ولی درکوچه شهدای 

 پنجم چنین اتفاقی نیافتاده است. این کوچه هابه خصوص شهدای اول به دلیل یک طرفه بودن و اول و

رفت وآمد ،برای وسیله نقلیه است،  لذا علی رغم داشتن پیاده روی  کوچه ای پرقابل عبور بودن از محله، 

همین  درگذشته  می شود. شهدای پنجم  زیاد  آنجا صدا در بار ترافیکی و سرو  پهن گاه نسبتا  و بزرگ 
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رده راه متصل به آن را مسدود ک ، لیکن در چند ماه اخیر به دلیل اینکه شهرداری چهار هوضعیت را داشت

 وصدای آن کاسته شده است . سر بار ترافیکی و از  است ،

در بسیاری از خانه ها بخصوص خانه هایی که شمالی هستند وجود باغچه ای هرچند کوچک به چشم می 

به نظر می رسد  لیکن این باغچه ها بنا بر نظر برخی صاحبان ملک توسط خود آنها کاشته شده و خورد، و

گیاه » محیط صمیمی بوده است تا ایجاد بنای به یادماندنی .از نظر راپاپورتبیشتر در جستجوی خلق 

( لیکن 043: 0384می تواند با هویت گروههای قومی و سایر گروهها ارتباط پیداکند. )راپایورت؛« کاری

این نوع باغچه داشتن وگیاه کاری در اغلب خانه های قدیمی دیده می شود و نشان از سنتی بودن آن 

 یا محله دارد.خانه 

نامگذاری شده « شقایق» 2( و 00تا  0« )الله» که به نام دارد کوچه وجود 03 در قسمت دوم محله جمعاَ

است . این کوچه ها حول خیابان اصلی شکل گرفته اند. یعنی خیابان اصلی چهارصد دستگاه به عنوان 

درضمن الله ها را به دوبخش الله  مرزی که به این کوچه ها منجر می شود، راه اصلی قلمداد  می شود.

نوع الله در این است که الله های زوج در  الله های فرد تقسیم می کند. وجه تفاوت این دو های زوج و

که یکی « خیابان طالقانی جنوبی» الله های فرد درانتها به  متصل می شوند و« عالمه جعفری» انتها به بلوار

از طرف صاحبان آژانس  در این الله ها نیز  ذا تفاوت قیمت خانهاز مراکز اصلی شهر کرج می باشد. ل

 است .)الله های فرد گران تراز الله های زوج هستند.( امالک و هم چنین اهالی محله تأیید شده 

هرکدام از این کوچه ها مستقل است . تفاوت بارز الله  هیچ کدام از الله ها دارای راه فرعی نمی باشند و

چه اول در این است که در پنج کوچه اول فضای مسکونی به شکل محله ای با بافت فشرده و ها با پنج کو

قابل دسترسی  بسته با برخوردهای اجتماعی محدود است ،  ولی در الله ها این فضاها به یک سیستم باز و

ه چهارمین نوع البته این مسئله درمورد خانه های خیابان قائم ک روابط اجتماعی پراکنده تبدیل شده ، با

 ، صدق می کند. نیز فضای مسکونی چهارصددستگاه هستند ،

بافت مسکونی پنج  از دیگر مشخصات بافت مسکونی در محله باید بیان کرد که، مهم ترین وجه تمایز

بسیار زیادی گذاشته است ، ساختمان سازی  کوچه اول با دیگر قسمتها که در سیمای محله نیز تاثیر

در %خانه ها  05حدود »( ،درکوچه پنجم آژانس مسکنصاحب به گفته آقای عباسی )اندک آن است . 

 خیابان وحدت ، ،قسمت دیگر محله )الله ها 3در حالیکه در  .«است پنج کوچه آپارتمان سازی شده

 واسطه  به  محله  سیمای  ، ولی دارد وجود   ویالئی خانه های   چه ، گر  خیابان قائم( خیابان قیام و
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شعاع تحت بطوریکه تشخیص خانه های مسکونی مستقل   یر قرار گرفته ،أوسیع تحت ت ختمان سازی سا

 است .   قرار گرفته

ها  به لحاظ ساخت فیزیکی بن بست برخی الله ها وهمچنین خیابانهای این  از دیگر مشخصات الله

ه پیچ دار می باشند. ب دک وهمگی دارای شیب ان 9در مورد الله  قسمت ها می باشند. کوچه الله ها جز

که اگر از ابتدای کوچه به انتهای آن نظر افکنده شود، انتهای آنها قابل تشخیص نیست ، لذا بن  طوری

ثیرگذاشته است. أبست شدن این کوچه هاکه در یکسال اخیر اتفاق افتاده در کاهش برخی تصادفات ت

متری  24می باشد به  9ن حالت خود که الله در وسیع تری متری بوده و 02یا 01این خیابان ها همگی 

جمله شناخته شده ترین کوچه ها در محله می  به خاطر همین تفاوت خیابان از 9تبدیل می شود و لذا الله 

ساختمان سازی شدید به واسطه تراکم باال صورت گرفته است ، لیکن « وحدت»و« خیابان قیام»باشد. در 

وکوچه دیده می شودکه بیشترین نمود بارز آن، درکنار هم د هر نوعی درهم ریختگی فضایی در

قرارگرفتن خانه ها ی قدیمی وکهنه درکنار ساختمان های نوساز می باشند.هر دو خیابان به لحاظ نوع 

ساخت فیزیکی خود، خودکفاهستند و وجود انواع مغازه های پوشاک وخوراک و..... نشانه بارز آن 

باز در انتهای  متر تقلیل پیدا می کند و 01متری ودر نیمه های آن به  06تدا است . عرض خیابان قیام در اب

سانتی متر می رسد، باعث بروز  51متری افزایش پیدا می کند. وجود پیاده رویی که حداکثر به   06آن به 

 مشکالت فراوانی برای اهالی شده است . 

فروان درخیابان باعث بروز مشکالت برای  که وجود چاله های متری می باشد02خیابان وحدت، خیابانی 

و تقسیم بندی نامتقارن خانه ها در  .اهالی شده است . ساخت فیزیکی خانه ها به شکل بسیار فشرده است

خیابان شاهد عقب نشینی های  در هردو .کرده است آپارتمان سازی آنها نیز مشکالت فراوانی ایجاد

یکن در برخی نقاط نیز به دلیل اینکه خانه مستقل تبدیل به به لحاظ آپارتمان سازی هستیم ، لمتعدد 

لذا ناهماهنگی بسیار ناموزونی در این کوچه ؛ ، این عقب نشینی رعایت نشده است آپارتمان نشده

بخصوص خیابان قیام به چشم می خورد ، وجود میان برهای فراوان در بین کوچه ها که وسعت آنها در 

شده است . به طوریکه  این دو خیابانعبور یک انسان است، باعث ناخوانایی  برخی مواقع تنها به اندازه

جالبترین نکته در این خیابان ها این است که در این کوچه ها خانه  ردیابی کرد و نمی توان آدرس را

نسبتا   کوچه دو بوسیله  قیام  خیابان  هایی احداث شده که بسیار کوچک و همچنان مسکونی هستند.

  خانه های اول  کوچه  پنج  مانند   خیابان  دو هر  می کند. در  پیدا  راه  وحدت  ه خیابان بزرگ ب
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می   شناخته  کوچه  عنوان به   قبال   که  خیابان ها   این  است . لذا شده  ساخته  مغازه  با یک   مسکونی

  ، شدند

رونق فضاهای کار به عنوان خیابان  واسطه شلوغ شدن فراوان )به دلیل آپارتمان سازی ( وهمچنین  به 

وجود « آب انبار»شناخته می شوند. در هردو خیابان خانه های بسیار کهنه وقدیمی که در درون آنها حتی 

کی از جنبه های دارد ،به چشم می خورد. تضاد بافت مسکونی کهنه در کنار بافت مسکونی جدید ی

 .ن استآشکارهر دو خیابا

به دلیل  زیکی خیابان قائم حول یک خیابان به همین نام شکل گرفته، که جدیداَخیابان قائم : ساخت فی

 به خیابان اصلی چهارصد خیابان در انتها دو هر یک راه جدید نیز به آن اضافه شده و "پارک "وجود

 از ابتدابه خیابان چهارراه طالقانی منجر می شوند. خیابان قائم )که به پشت باغ محمودی نیز دستگاه و

معروف است( به کوچه های دیگری منشعب می شود ،که بافت مسکونی کاملی در آن به چشم می 

خشکبارفروشی به چشم می  لبنیات و در خیابان ساجدی که در ابتدای آن میوه فروشی و خورد. به جز

یا به خیابان ، لذا اهالی برای رفع احتیاجات خود به خیابان قائم  مغازه ای وجود ندارد خورد ، در کوچه ها

 طالقانی جنوبی مراجعه می کنند.

خیابان قائم ، خیابانی قدیمی است که وجود خانه های ویالئی در آن به چشم می خورد و لیکن در بقیه 

متری یا در  06کوچه ها همچنان که گفته شده پیداکردن خانه ای ویالئی مشکل است .خیابان ها همگی 

رختکاری در هر کدام از کوچه ها از نکات بارز این خانه ها می متری می باشند. وجود د 04عرض کم 

 باشند.

وحدت  در الله ها وخیابان قیام و در پنج کوچه اول وجود باغچه در خانه ها از نکات بارز بوده و

زیبائی به چشم می خورد  لیکن در خیابان قائم درختکاری منظم و درختکاری چندانی دیده نمی شود و

مایز این قسمت از محله نسبت به سایر محله شده است.  و هم چنین باعث باال رفتن قیمت که باعث وجه ت

متری می باشند.  251   این قسمت شده است.گر چه خانه های ویالیی آن نیز اکثراَ بافت مسکونی در

روی قطعات  بزرگ ولی مساوی  بافت همگون و منظم خانه ها که نتیجه ، ساختن خانه های ردیفی بر

طبقه ای است، باعث  یکدستی خاصی در این  7یا 6زمین به صورت یک شکل و هم چنین تراکم باال 

قسمت از محله شده و این منطقه را دچار یکنواختی بافت ها کرده است. از جمله عوامل مهم در مسکن ، 

وشهر نیزکمک  نه تنها در خوانایی محیط مسکونی موثراست بلکه به سیمای محله« نما»می باشد.  « نما»

درلغتنامه دهخدا به معنای صورت ظاهری هرچیزی، آنچه که درمعرض یدید « نما»بسیارفراوان می کند. 
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و برابر چشم است .منظره خارجی بنا وعمارت، قسمت خارجی ساختمان و نماسازی، فن روسازی 

  و فضای   رونبی از را   ساختمان درون  عمل  در  « نما.»ساختمان و ساختن نمای عمارت است 

حاکی از موقعیت فرهنگ سازندگان ساختمان است « نما»خصوصی را  از فضای عمومی جدا می کند. 

« نما»ونشانگر میزان نظم طرح ساختمان ، امکانات و ذوق تزیین و خانه آرایی طراح ومالک است ویک 

ورت ساختمان و بهترین بیان در واقع ص« نما» به مثابه معرفی وضعیت ساکنان ساختمان در بین عموم است.

حالتی است که فرد طراح یا مالک از خود در برابر بیرون دارد. نماهای داخل ساختمان بیشترجنبه 

خصوصی دارند و لیکن نماهایی که به سمت کوچه و بافت شهر باز می شوند،جنبه عمومی تر دارند. 

عی وازطرف دیگر نمود مشخص بنابراین وجوه پشت و جلوی ساختمان ازیکطرف دارای نموداجتما

ساکنان خود است، لذا  نمای هر ساختمان باید هم با فضای عمومی همبستگی داشته باشد و هم بتواند 

حجم داخلی ساختمان را بیان نماید. نمای هر ساختمان در مجموعه شهری که درآن حضود دارد، موثر 

آن قرار گرفته است، انتقال می دهد. اگر به نمای  است و این تاثیر را به بدنه خیابان ها یا میدانها که در

ساختمان واحدی ، بدون درنظر گرفتن نمای  دیگر ساختمان های فکر شود همگونی نمای شهری در 

در صورتی میتواند از بین رود که « نما»کلییت از بین می رود. تناقض بین جنبه شهری و بیان فردی

ارتباطات آن با محیط اطراف چند جانبه باشد. نمای رو به ساختمان جزئی از شهردرنظر گرفته شود و

کوچه و خیابان باید تابع عوامل همبستگی بین نماهای اطراف باشد، اما درعین حال براساس ترکیبی از 

درواقع یک « نما» اجزای مختلف بر حسب عملکرد، ابعاد و مصالحشان شخصیت خاص خود را دارد.

سطح انتقالی بین فضای داخل و خارج است که با عقب نشستگی و سطح صاف و تخت نیست. بلکه آن 

پیش آمدگی تراس و غیره  بافضای داخل مسکن ارتباط پیدا میکند.عناصر اصلی نما )پنجره، در،سطوح و 

محدوده پایانی سقف( میباشند.دربررسی انجام گرفته برای ساخت فیزیکی خانه ها درمحله میتوان مشاهده 

اول نماها کامال قدیمی و درب ها وپنجره ها نمادی از گذشته های دور میباشند.  کردکه درپنج کوچه

ساخته شده  دارای نمای پایان کار نمی  0374دربسیاری موارد حتی ساختمان هایی که درسالهای قبل از 

ت. باشند.، لذا نمای آنها آجر می باشد.رنگ درب منازل و هم چنین مدل آنها دربسیاری موارد قدیمی اس

پنجره ها همراه بادیگر عناصر دیوار سطوح مختلفی را می توانند به وجود بیاورند.  لیکن عناصرتزبینی 

چندانی درآنها به چشم نمی خورد.ولی جدیدا ساخته شدن چندین آپارتمان جدید در  این کوچه ها و 

ررز است. بخصوص در الله نمای جدید آنها به نوعی با کل محله متنافض است. نماها در الله ها بیشتر با

( از جمله بارزترین بخش های ساختمان است . ولی درخیابان قیام و وحدت گرچه به آن 3و0ها ی فرد )
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  نمای  میزان اهمیت زیادی داده شده، لیکن تفاوت بارز این ساخنمانها با بقیه ساختمان های  قدیمی از 

به چشم می خورد، که  بقیه محله  به  نسبت   ر متفاوتی نماهای بسیا قائم  . در خیابان  است  کاسته آنها 

یکی دیگر از دالیل تمایز این آپارتمانها با کل محله هستند. به طور کلی نماسازی درپنج کوچه اول 

جدیدا مورد توجه قرار گرفته، در  حالیکه هنوز هم ساختمان ها به لحاظ نما در این قسمت از محله می 

و درخیابان قیام و وحدت هزینه خیلی زیادی برای نماها صرف نشده  داشته باشندتوانند نقش نشانه ای 

است. بالعکس در الله ها و خیابان قائم نماها قابل تامل بیشتری هستند. گرچه در این قسمتها هم نماهایی 

 ولی بیشتر آنها متعلق  به چندین سال قبل می باشند. ،دارند که چندان جالب نیستند  وجود

است. هردو به نوعی برهم تاثیر  رابطه انسان و محیط دوسویه "lang" فرهنگی محله: از نظر محیط

( افراد در مقابل محیط کالبدی از واژه محیط فرهنگی 0997:71؛ langگذارده  و از هم متاثر می شوند.) 

زندگی  lang""یده نیز نام میبرند.این نامیدن اشاره به کافی نبودن جنبه کالبدی برای افراد دارد.به عق

( مفهوم فرهنگ ،مفهومی پیچیده است که واجد 018انسان در محیط فرهنگی جریان دارد.)همان:

نمودهای عینی است. سازه ای  فکری برای تبیین، تدوین، تشریح و توجیه مجموعه ای پیچیده از رفتارها 

و عاداتی است که انسان به   و افکار ، عواطف و ساخته های انسان است ودربرگیرنده کلیه آموخته ها

عنوان عضوی از جامعه کسب می کند.فرهنگ تستر ساز ومتن رویش تفکرات ماست که تاثیر گذارو 

 (0388:217تاثیر پذیر است.)حبیب؛

لذا ادراک انسان از محیط پیرامون خود نیز تابع فرهنگ است . راپاپورت طی بحث های خود برای معانی 

کار می رود،جسنجوی معنا درکنشگران محیط مصنوع در با توجه به زمینه  که درمحیط ساخته شده  به

افراد "فرهنگی واجتماعی که کنشگران درآن حضور دارند،به کار میبرد.وی در این باره بیان می کند:

(  لذا سه 0384:26. )راپاپورت؛"یک فرهنگ می دانند چگونه متناسب با میحطهای مختلف عمل کنند

فرهنگ حامل  -2تمایز ایجاد کردن میان انسانها و تثبیت هویت آنها  -0نظراو  کارکرد فرهنگ از

اطالعات است به این معنا که مجموعه ای ازدستورالعملها است ،آنچه فرد می تواند طرح زندگی 

 ( 0385:31فرهنگ ساختار یا شبکه ای را ارائه می دهد که به اجزاء معنا می بخشد.)اسماعیلی ؛ -3بنامد.

فرهنگی محله به قسمی است که هر چه بیشتر محیط کالبدی را تثبیت می کند و تاثیر آن کامال  محیط

مشخص است. در تاریخ محله ذکرشدکه محله حاصل همنشینی قوم یزد بوده است و لیکن بنابر نظر تمام 

  هم   دلیل مین ه به  افرا مصاحبه شونده درباره تاریخ ، فقط پنج کوچه اول به این دلیل ساخته شده بود.

 هم در آن زمان که تمام اهالی محله از آب رودخانه استفاده    برخوردار است و   خاصی  نظم  از
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میکردند ، این منطقه از آب کارخانه که در خانه ها لوله کشی شده بوده بهره می بردند. و تمام ساکنان 

اتفاق افتاد، این روند ادامه نیافته است.و نیز یزدی بوده اند. به دلیل مهاجرنشینی که در بعدها درکرج 

لیکن وجه یزدی بودن، همچنان  غالب است.البته توجه به این نکته نیزالزم وضروری است که هم اکنون 

وبسیاری نیز مهاجرت کرده اند، لذا تغییرات  شاهد سومین نسل مهاجران در بین اهالی محله هستیم،

سئله نیز باشد. وجهه یزدی بودن، درقالب لهجه داشتن،  بخصوص مشاهده شده ، می تواند ناشی از این م

 هم در ومحله ای)جماعتی ( دراین قسمتمهاجرتی قومی درنسل اول و دوم قابل مشاهده است. لذاهویت 

 هیچ کدام ازقسمتهای دیگر چنین وضعیتی حاکم نیست. . دروجود دارد اهالی محله هم در فضاها و

در خیابان  و خیلی از اهالی یزدی هستند ،ص خیابان وحدت گفته می شودگرچه در برخی خیابان بخصو

در طول  نتوانسته است ،تداوم خود را مهاجرتی قیام بیشتر قوم کرمان ساکن هستند ، لیکن هویت قومی

از وجهه قومی خود خارج شده  ،اقوام دیگری دو خیابان به دلیل مهاجرت باال زمان خفظ کند و هر

 د الله ها نیز صادق است. درالله ها مهاجر نشینی وسیعی با قوم کرمان آغاز شد ورمو دراند.این مسئله 

قائم   در خیابان لیکن به مرور سالها از این وجه کاسته شده و مهاجرت سایر اقوام کامال مشهود است.

ال می سال ساکن هستند، که هرچه بیشترهویت قومی و حتی محله ای را زیرسو 5-0مهاجران بین  اغلب

 برد .

قسمت اول محله فامیل بودن بسیاری از اهالی میباشد. به عنوان مثال در  مهم در از دیگر مسایل بسیار

خانواده از 7خانه می باشد)در بقیه کوچه ها این میزان بیشتر است( یک خانواده  با 51کوچه اول که شامل 

صدق میکند.نه فقط در یک تاحدودی  قیهمورد ب اشد.همین مسئله درهمان کوچه فامیل میب اهالی در

 خیابان قیام و بلکه دربقیه کوچه ها نیز دارای فامیل هستند.این مسئله دربین برخی اهالی الله ها و هکوچ

در بین اهالی خیابان قائم مطرح می شد. همگنی و  در موارد نادر و  وحدت نیز تا اندازه ای صدق می کرد

مذهبی از جمله  -ا قوم یزد هستند و اعتقادات قومیکه اکثرَ همبستگی موجود در بین اهالی محله

متناسب محله ، فضایی را به وجودآورده که فرد به  مقیاس مطلوب و ت.مشخصات قسمت اول محله اس

 در محیطی آشنا را هرروز تجربه کند و راحتی میتواند قلمروآن را در مدت زمان کوتاهی طی کرده و

لیکن مشکل زمانی آغاز میشود که محله نتواند، این روند تعلق  ته است. ونتیجه به آن تعلق خاطر یاف

نقش  می تواند  خانه ها  از  عدم رضایت رضایت یا  احساس ببخشد. مکانی را در نسلهای  بعد تداوم 

     ،   با اهالی  مصاحبه  سوالهای صدر  در ، لذا   کند ایفا   مکانی  تعلق تداوم   و در ایجاد   مهمی بسیار

نه به صورت صریح( مد نظر قرارگرفت. رضایت یا نارضایتی از یک سکونتگاه بسته  به البته )   مسئله این 
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متفاوت باشد. به عنوان مثال اگر  مقایسه کنند، می تواند این که از افراد سوال شود که سکونتگاه خود را

می ،  آن هم چنین ایده ال مطرح شود. یا یک سکونتگاه مقایسه با سکونتگاه قبلی فرد و این سوال در

در مورد کیفیت بخشهای مختلف سکونتگاه فرق کند)مانند وسعت فضا ،زیبایی یا نور ورابطه بین  تواند

. دالیل نارضایتی خانه در قسمت اول متفاوت بود. به عنوان مثال (نوع استفاده ساکنان وکیفیت ساختمان

خونه ،چه خونه ای اتاق "خانه ها ویالیی داشتند،بیان می کردند:  اهالی که در قسمت اول محله که اکثراَ

مان بغلی ساخت دید هم داره چون روبرویی واز آن مهم تر  ،د راحت باشود داخل آن آدم بر دخواب ندار

ساله،ساکن 27) خانم نجمه دشتکی ،."مراقب باشیم تا نامحرم ما را نبیندباید خیلی  ،سازی کرده اند 

ها قرار توالت داخل ساختمون که حمام و هستیم نه ایازم خانه ما مناسب نیست زیرا ما در "یا کوچه اول(

گرفتن به داخل زیرزمین یا روی حیاط برویم که البته تابستان و زمستان هم حموم  یما باید برادارد و 

که  دذارگم نمی بابا ، است  قدیمی ه ما ناخ "یا  ساله ساکن کوچه اول(25خانم سوسن دهقانی، ")ندارد.

آقای احمد .)"آن را کوبیده و ساختمان سازی کنیم و می گوید که از این خانه خاطرات زیادی دارد

به دلیل  یک ارتفاع هستند، ویالیی و در اینکه این خانه ها اکثرا با ساله،ساکن کوچه پنجم( 29مومنی،

ت منفی بود که بسیاری به آن اشاره از نکا ساختمان سازی برخی خانه ها اشراف به خانه ها زیادشده و

چون اطراف خانه سازی شده  ، به حیاط خانه رفت و آمد کردبدون روسری  ود خانم نمی ش "داشتند.

ساله ساکن کوچه اول( 41اکبری  )خانم زهرا "است حتی اگر همسایه ها نگاه هم نکنند باز معذب هستیم.

ن انماخ"بیان میشد مورد مسکن این قسمت ،که در خانگی از نکات منفی بارز استحشرات وجود 

باید  بیشتر اوقات "یا  ساله ساکن کوچه اول(25خانم سوسن دهقانی، )".خیلی بد است  ،د سوسک دار

 یمانآبروهایمان نا، بعضی اوقات جلوی مهمبه خانه مان راه نیابد وسک م که ازکوچه سمواظب باشی

دربرخی خانه مالکان دست به نوساز فضای "کن کوچه دوم(ساله ،سا31)خانم فاطمه خوانین زاده،. ودمیر

دست به ساختار  ودنمیش»لیکن در برخی دیگر امکان آن ، به دالیل متفاوت فراهم نیست: خانه زده اند و

پی  است که  ممکنبر خانه بزنیم پتک بخواهیم که که ساخته شده تا  است سال41نه زد ،چون باالی اخ

 رنگش کرد و ودخانم فقط می ش» و ساله ،ساکن کوچه چهارم(32د برزگر،)محم«. ساختمان ربزش کند

)حامد «.ودن خراب شامه نامی ترسیم خ نه ، ان راخود ساختم هم حیاط رو درست کرد ،خیلی کم 

خراب  م، پخته پوسیده است دست بزنیدست به آن زد  ودنمی ش» یا ساله ساکن کوچه اول( 27دهقانی 

 پول  همه   خرج تعمیر کنیم این دارزش ندار» یا ساله ،ساکن کوچه اول( 27،)علی خراسانی .«می شود
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آن را درست وحسابی که داشتیم  پول  می کنیم ،  صبر  خوب  ودمیش  درستمقداری از آن   یمهبد

  ساکن کوچه سوم( ساله ،27،  علیجانی )سجاد    .«خراب کرده و از نو می سازیم

و امنیت حاکم بر محله و البته خانه  هالیل نزدیک بودن با انوا ع مغازه شتر به داین خانه ها  بی از    ضایتر

از قسمتهای اهالی هرکدام به دلیل اینکه  .به نظر می رسدمتفاوت وضعیت خانه درخیابان قیام  ها بود.

خیابان قیام  درنیستند  حاضر خانه های خود ، حتی درصورت عدم رضایت از دیگر محله که باشند ،

منزل را باز کنیم مانند این می ماند که  حیاط در ی این خیابان خوشم نمی آیدخونه ها از »زندگی کنند. 

است. نامنظم خانه ها را  خیلی شلوغ»ئم( اساله ساکن خیابان ق35نجمه امیرحسنی،) «وسط خیابان هستیم 

ختمانی درست شده که ساختند، یک خانه روی پشت بامش جعبه گذاشته و درست کنار یا مقابل آن سا

 خیابان قیام( ،ساله، ساکن،45زهرا گلکار) «نمای زیبایی دارد ، اصالَ با هم جور نیستند.

از دیگر عوامل فیزیکی که باعث عدم رضایت ساکنان از خانه شان شده بود، عوامل استرس زای محیطی  

فراوانی بر میزان رضایت آنها  یرثأاز طرف اهالی بیان نمی شد، لیکن ت هستند.این عوامل گرچه مستقیماَ

داشت. عوامل استرس زای محیطی عواملی هستندکه  باعث می شوند یک محیط استرس زا شود لذا 

تاثیر سریع و آنی  وصدا ثیرات آن بر افراد باعث افت قابلیت فرد می شود. برخی از این عوامل مانند سرأت

مدت پدیدار خواهد شد. از  ، اثرشان در دراز گی هوااما برخی دیگر، مانندآلود بر،کارایی فرد دارند ،

امروزه با گسترش  صنایع و شهرها افزایش جمعیت  -0وصدا و ازدحام بررسی خواهد شد.  این عوامل سر

و تراکم زیاد، حضوراتومبیل و سایروسایل حمل و نقل عمومی صدا های بیشتری تولید میشود که باید به 

کرد. رفت وآمد وسایل نقلیه به دلیل عرض زیاد پیاده روی کوچه شهدای  آن موسیقی تند را نیز اضافه

 این کوچه است، که در اول و یک طرفه بودن آن  و بن بست بودن بقیه کوچه ها از عوامل استرس زا در

را  نیز اضافه کرد. "عالم بخش "مدرسه راهنمایی ادامه باید عبور دانش آموزان مدرسه به دلیل وجود

برخی  تازه صدای ضبط ، ،ودماشین سنگین رد میشو خودروی سواری یا  موتور  ب نداریم ،ا خواهشب»

ساله ،ساکن کوچه اول( 28مریم یوزباشیان، « ) گاهی آنقدر زیاد است که کالفه مان می کند خودروها 

از  و..( جارو میوه ، ماشین برای فروش وسائل و محصوالت مختلف)سبزی ،  وجود انواع افرادی که با

صدا  و افزایش استرس ناشی از سر بر« بی وقت وقت و»بلندگو  از استفاده آنها  می کنند و کوچه ها عبور

به جای وسایلی است که،  صدای ناشی ازجا و بر علت شده است، سر  مزید  صداهای که افزوده است. از

یل جابه جایی وسائل برای در کارخانه روغن نباتی واقع شده است. این سروصدا که گفته می شود به دل

ظهر باعث تشدید این استرسها شده   صبح و  در )اجازه ورود به کارخانه داده نشد( انتقال کامل آن است
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 خطرات پرخاش متناسب با شدت و -  0متفاوت است: انسانها  رفتار   بر   صوتی آلودگی  تاثیر    است.

می کنند  کار صدا و سر پر  محیط در     فرادی که ا   عملکرد   -2 افزایش می یابد.  صدا و حدت سر

 ،کاهش پیدا 

درنهایت مهم ترین اثر بی تفاوت شدن افراد نسبت به شاخص های اجتماعی است.)آتش  -3. میکند

 (0389:3پور؛

ازدحام حالتی است  . صدا باید مشکل ازدحام را نیزاضافه کرد و در خیابان وحدت و قیام عالوه برسر

نیز « تراکم» ،«ازدحام»سته به عوامل فردی، بین افراد، متفاوت درک میشود. گاه در بین واژه ذهنی ،که ب

منحصرا دارای معنایی فیزیکی است ،در حالیکه  "تراکم"یادآور میشود، ولی این دوبا هم متفاوت هستند.

س زا که باعث ازدحام دارای وجهی روان شناختی نیزمیباشد.از این جهت ازدحام به عنوان عاملی استر

تهدید رفتارقلمروی انسان میشود ، تعریف می شود.ازدحام همیشه نامطلوب  وتوام با تنش نیست ولیکن 

ازدحام غیر اجتماعی که درآن  -0دارای جنبه منفی نیز میباشد. استاکولز دو نوع ازدحام را بر می شمرد

عی که بیش از هر چیزحاصل حضور ازدحام اجتما -.2عوامل فیزیکی احساس کمبود فضارا ایجاد میکند

 (0382:084بیش از حد افراد است.)آلتمن ؛

نوع دوم ازدحام بیش ازهر چیز درخیابان قیام و وحدت بروز پیداکرده است. وجود افراد مختلف از هر  

قشر وقومی و مهاجران غیر ثابت باعث ایجاد تنش شده اند و با وجود روانشناختی بودن احساس ازدحام 

سال اخیر به خاطر 5تو» راد مصاحبه شونده به شلوغی بیش ازاندازه این محل اشاره می کردند.همه اف

ملت  72  ها و این خیابون ایی که  میشناسیم کم شدندهاین طرف .آدم آمدنن سازی خیلی ها اساختم

گرچه  کمتردیده می شود.الله ها  این مشکل در ،،ساله، ساکن خیابان قیام(45)زهرا گلکار«.است شده

اهالی اذعان داشتند که این قسمت نیز شلوغ شده است. در خیابان قائم علی رغم وجود جمعیت زیاد، 

وجود دارد.  "تحمل". با این حال به نظر میرسد در خیابان قائم مشکل کمتر وجود دارداحساس ازدحامی 

نه عضوی از  ست  وکس یک فرد ا می شوند هر که روابط اجتماعی تبدیل به کاال در شهرمدرن جایی

دیگری راه   "تحمل"او بیش ازآنکه یک آشنای بالقوه باشد یک غریبه بالفعل است و  طبیعتاَ .جمع

( همسایه ها اگر با هم مشکلی نداشته باشند وبتوانند 0379:008گشای روابط اجتماعی است.)مدنی پور؛

ایت کاری به کارهم نداشتن تحمل کنند از وضعیت خود راضی هستند ولی الزمه این رض یکدیگر را

 (0383:41اهالی نسبت به سایرافراد محله  میباشد.)قاسمی ؛ "بی تفاوتی "است. که ازمهم تبعات آن
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بر گذرا بودن تکیه دارد.  به عنوان  لذا در این قسمت شاهد نوعی از روابط هستیم که بیش از هر چیز 

 مهم این است کهولی  دباالیی اذیت میکن بعضی اوقات صدای مهمانان طبقه»مثال خانمی بیان کرد:

یه آقایی  »یا  ساله، ساکن خیابان قائم(41)مریم متقی ،«نقل مکان می کنند.و فردا  امروز هستند جرأمست

 را  ن انماخ شیشه های   به این مکان نقل مکان کرده بودیم  کهایل او دمشکل عصبی دار  نانمانزدیک خ

شکست.  راه مان بعد شیشو ؟ ددار ه،گفته چیه؟ نگا ه استمیکرد  شهگان  دخترم   اینکه مثل   شکست.

)زهرا .« ودیا ما. کاریش نداشته باشید، شرمیش ودسال دیگه یا اون می ر ردعیب ندا : شوهرم گفت

 در بین اهالی نمیشود . لذا گذرا بودن روابط باعث ایجاد همگنی درساله ، ساکن خیابان قائم( 31بامداد،

بخش خصوصیات محله توضیح داده شد ،  بلکه با مجموعه  نه با یک محله به مفهومی که ،دراین قسمت 

 ای از الیه های غیرمتمرکز روبرو هستیم که با شبکه های مختلفی از روابط گذرا هدایت می شود. 

یکی دیگر ازعوامل آگاهی ازرضایت یا عدم آن مقایسه است. افراد مختلف، یک سکونتگاه مشخص،  

دوست » با خانه های دیگری که تجربه کرده اند یا دید ه اند، مقایسه می کنند. بسیاری عقیده داشتند: را 

در الله ساله ،ساکن کوچه اول(. 26)آقای جواد سعیدیان ،«.ی جهانشهر بودنه هااخ مانندن امه ناداشتم خ

نیت حاکم برآنها )البته غیر ها و خیابان قائم دالیل رضایت بیشتر به دلیل نوع مسکن)آپارتمانی ( وام

کفش دزدی که رایج در هر آپارتمانی است( ونوع تزیینات نمای ساختمان بود .از آنجا که دالیل 

در این مقوله  ، میتوان انسانها را نیز خانه ها ناشی نمی شود ساختار رضایت یا عدم آن تنها از فیزیک و

د و هم جامعه، دارای کارکرد می باشد. به عنوان وکارهاریی که هم درحوزه فر ازساز« خلوت»جای داد.

فاصله  -2سانتیمترازبدن 45فاصله شخصی حدود -0چهارنوع  فاصله را مشخص میکند.« هال»مثال 

متر 361محدده عمومی که فراتر از  -4متر 361تا  021فاصله اجتماعی  بین  -3متر  021تا 45شخصی بین 

ت که،  این منطقه ها در نظارت بر تعامل بین افراد وجلوگیری ( وی معتقد اس0382:44می باشد. )آلتمن؛

، باید امکان داشتن خلوت  محله فضای اجتماعی ، از برخوردهای ناخواسته ونامطلوب کاربرد دارد. در

چگونگی تعامل فرد با محله و اهالی می تواند  برای افراد را فراهم کند. فرایند تنظیم مرز میان افراد و

مسکن ها در محله  لیکن یکی ازدالیل نارضایتی از ، میسر شود. و تی که محله فراهم میکندتوسط تمهیدا

حد اهالی با یکدیگر است.این آشنایی چندان دوراز ذهن  ، آشنایی  بیش از قسمت اول بخصوص در

ر منجر سال ، در این محل ساکن بوده اند. ولی مسئله آشنایی اگ31نیست، زیرا بیشتر اهالی به طور متوسط 

به تجاوز به فاصله اجتماعی هرکس شود، خواه ناخواه مقاومت را در پی دارد. به عنوان مثال یکی ازاهالی  

« درب منزل خارج می شویم چند همسایه هم حواسشان است که میخواهید کجا بروید؟تا از »بیان کرد:
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ساله ،ساکن کوچه 28یان،)سمیه سعید «ی؟وکجا می ر دنپرسن شما  از دتازه اگه خیلی خوب  باشن»

 به   منازل درب  کنار در "سکو"وحدت به مراتب بیشتراست. وجود  و  قیام خیابان  .این مسئله دراول(

  بخصوص  دشیننن  ها اینجا می  همسایه  بیشتر  » استفاده  می شود.   می رسد به  همین  منظور نظر 

لذا به نظر می رسد محله با مالکهای جدید   قیام(خیابان    ساله، ساکن29 ، )زهرا پودینه .«ها قدیمی

در برابر این هجوم )به زعم ورگاس(، مهاجرت  نتوانسته خود رامطابقت دهد و یکی نتایج مقاومت افراد

بسیاری از افراد و هم چنین خواهان مهاجرت بسیاری دیگر از افراد محله است. توسعه بافت های جدید 

با معیارهای جدید امروز و  زمینهای خانم انصاری و شهرداری ( لیعصر وچهارصددستگاه نظیر )و درکنار

 ، درپاسخگویی به نیازهای  جدید ، عدم توجه به بافتهای سنتی این محله و هم چنین ناتوانی بافت سنتی

دالیل مهاجرت اهالی  یکی دیگر از اذهان اهالی  شده و باعث بی ارزش جلوه کردن این گونه بافتها در

« ن  بودا، چهارصد گلست اگه این مشکل نبود» می شود.  از دیگر مشکالت محله که به زعم اهالی تلقی 

 همچنین وجود افرادی که درکار پخش مواد مخدرهستند، می باشد.در هر کدام از وجود افراد معتاد و

سمت لیکن در ق و اشخاصی در پخش مواد مخدر دخیل بوده و از این کسب درآمد می کنند.قسمتها 

کوچه »هم آنها شناخته شده هستند. یکی از اهالی بیان کرد: قدیمی محله به دلیل میزان آشنایی اهالی با

و اقدام به پخش مواد مخدر می نه داشت ار آباد خفرد در زو. این کندنفر هست مواد پخش می ک دوم ی

لی او فرارکرد و به و. بیرونش کردند نجا و با کمک هم آن فرد را از آ مردم جمع شدن  کرد که 

کرده و با هم از همه رو جمع که ، است  خرج نداده ئت به جر ساز اینجا هیچک چهارصد دستگاه آمد. 

مسئله مواد مخدر به ساله ،ساکن کوچه سوم(. 33محمد تقی دهقانی ،.«)چهارصد هم بیرونش کنند

ت که در روزی نیس» اهالی  ی ازحادتری در خیابان قیام به چشم می خورد به طوریکه به بیان یک صورت

یا  دنهیا پول میخوا دنهیا پول نمیداین خیابان به خاطر مواد مخدر دعوا نشود. دالیل آن این است که 

ساله ،ساکن 45)خانم زهرا گلکار،.« ت، داد و بیداد وگاهی چاقوکشی هم هس . خالصههستند خمار

جای به چهارصد  دنویخیلی ها می گ»دکرده است.مسئله موادمخدر همه محله را درگیر خو خیابان قیام(

است که  سخت ردیگ ودحاال اینقدر نیست ولی وقتی معروف بشاست معروف شده  فروش مواد مخدر

لذا از جمله مهم ترین  (5ساله ،ساکن الله 61جاللی،حسین )آقای .«ذهنیت مردم را بتوانید عوض کنید

نه ها در بافت قدیمی به دلیل نقش تداعی کنندگی خانه ها دالیل نارضایتی می باشد. میزان رضایت از خا

از مطالب جالب توجه است.خاطرات دوران کودکی ، بازی کردن درخانه ومهمانی های بزرگ و.....از 

یعنی است  چهارصد خراب شده"مهم ترین جنبه های تداعی کنندگی بود وبسیاری اذعان داشتند: 
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د در این محله و مواد در آن پخش کرده و  خرابش کردند. و آمدنخرابش کردند یه مشت آدم ناجنس 

قرار داشتن و همه مغازه ای د در دسترس است نزدیک مرکز شهر  اینجا همسایه های و از کجا بهتر گرنه

. این "و پارک مسجد گرفته تا باشگاه و استخر ازو امکانات فراوانی هم در آن وجود دارد به عنوان مثال  

سال است ساکن  05است که ، بیشتراز   41مخصوص افراد  باالی  در خیابان قائم کمتر وجنبه از محله 

 این محله هستند.

 

 نتیجه گیري

 

مسکن به عنوان یکی از نیازهای نخستین بشر ، ابتدایی ترین سوالی بوده است که انسان سعی دریافتن 

ی ملی به مسکن نه  به عنوان محلی پاسخی مناسب ومعقول برای آن بوده است ،اما در برنامه ریزی ها

برای آسایش ساکنان در ابعاد عینی وذهنی ، بلکه به عنوان یک مشکل اقتصادی با آن برخورد شده است. 

این مسئله در محله چهارصد دستگاه نیز درامان نمانده است. ظاهر ساختمان با ترکیب عوامل فرهنگی 

حل سکونتشان می شود. لذا گرچه هنوز درقسمت اول و است که ، باعث ایجاد تعلق ساکنان افراد به م

دوم محله تعلق خاطرساکنان به محله را می توان مشاهده کرد ولیکن دربافت سوم به دلیل پراکندگی 

ودربخش چهارم و به دلیل تعلق خاطر نداشتن ، ساختمانها نوعی روند جداسازی از محله را در پیش 

 ی رامخدوش کرده است.گرفتندکه، هر چه بیشترهویت محله ا
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 : شناسایی هویت محله با استفاده از نماد و نشانه شهري شتمفصل ه

 مقدمه:

همواره از شهر و شهرنشینی به عنوان بزرگترین زیست گاه و موقعیت انسان معاصر یاد 

تری به خود گرفته است و امروزه  شود. زیستگاهی که بواسطه صنعتی شدن شکل جدی می

ترین عنصرشکل گیری مرزها ومتمرکز شدن قدرتها براین مرزها شده است.  به اصلیتبدیل 

های دور تا حاال بوده است تا  به عنوان اصلی ترین محور انسان از گذشته« نماد یا سمبل»

 اند. جایی که به شهر ودنیای امروز انسان رسیده

آنها افزوده می شود. به طوری اند و هر روز بر اهمیت  نمادها در شهر تبلور دیگر پیدا کرده

تواند به نوعی بیان کننده هویت  که از نظر برخی نظریه پردازان نماد و نشانه شهری می

 شهرها باشند.

ترین عناصر تشکیل  های مختلف از محالت شهری )به عنوان مهم از طرفی بخشی قرائت

، و بیانگر نوع و  پذیرد دهنده شهر( توسط نماد و نشانه و ساختار کالبدی آن صورت می

باشد. لذا  میزان دخالت ساکنان در شکلگیری شهر،و در نهایت هویت بخشی محالت می

 ها به ما یاری برساند. تواند در شناخت هویت حمله ها و نماد شهری می توجه به نشانه

در این بخش نگارنده سعی کرده با توجه به رویکرد لینچ و راپاپورت نسبت به نماد و نشانه 

های شناخت هویت )محله(  ری، پرسشهای زیر پاسخ دهد و از آن به عنوان یکی از راهشه

 بهره ببرد.

 مفاهیم نماد و نمادگرایی در شهر به چه معناست؟ -0

 اهمیت نمادها در شهرها به چه دلیل است؟ -2

 بررسی هویت محله چهارصد دستگا از لحاظ نشانه شناسی؟ -3

 تعریف: -0-8

گیرد. نماد به معنی شیء یا موجودی است که معرف  مختلفی را در بر می واژه نماد تعاریف

ای که  (یا یک اصطالح یا یک  نام یا یک نمایه08و09؛ 0361چیزی مجرد باشد. )معین؛ 

ی خود، دارای معانی متناقضی نیز باشد.  افزون بر معانی قراردادی و آشکار روزمره

 (05؛ 0378)یونگ؛ 
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نبه از تعریف نماد را بتوان با تعاریف از سازمان فضایی شهر تطبیق رسد دوج ولی به نظر می

داند که براساس فرایندی اجتماعی  داد. یک جنبه از تعریف ، نماد را امری قراردادی می

گیرد. در این تعریف معموالً هیچگونه رابطه نمودگاری طبیعی و شمایلی بین دال  شکل می

 و مدلول برقرار نیست.

شود. این نمادها  ملحق می« دال»فرایندی پیچیده و در عین حال خود آگاه به معنا براساس 

هویت »است. « هویت جمعی»آورند که ، زبان  و مناسبات بین آنها ساختاری بوجود می

یابد. این جنبه از تعریف  شود و تداوم می یابد، حفظ می از طریق این زبان تجلی می« جمعی

شود، بسیار مورد  ی از انواع نشانه )نشانه نمادین( دانسته مینماد، به دلیل اینکه نوعاً یک

 بحث صاحبنظران است.

داند. در این تعریف نیز  جنبه دیگری از تعریف نماد ، نماد را تجلی امری غیرمحسوس می

هیچ گونه رابطه نمودگاری طبیعی یا شمایعی بین دال و مدلول برقرار نیست، اما شاید بتوان 

آید. این نمادها از جهتی تجلی امر  ایندی ناآگاهانه به تسخیر معنا در میگفت ، دال در فر

مقدس هستند. این رویکرد به نماد عموماً به حکمای الهی اختصاص دارد با این حال از 

 ( 41؛ 0378نزدیک است. )امین زاده « یونگ»جهتی با دیدگاه 

سمبل دارد. یعنی آنکه دو یا  در نماد مهمترین چیز در معنای آن است که رابطه نزدیکی با

چند چیز قابلیت جایگزینی نسبت به هم داشته باشند. یعنی یک چیز، چیز دیگری را به 

 ذهن بیاورد.

شوندکه ، ازتأویل  و تفسیر  به طور کلی نمادها از عوامل اصلی ارتباط انسانی محسوب می 

اجزاء ساختار زبانی توان برای شناخت هویت فرد و جمع استفاده کرد. آنها  آنها می

توانند ، موقعیت اجتماعی و روانی، تاریخی فرد یا جمع به کار برنده یا حامل  هستندکه می

کنند. علم به نمادها  آنها را نشان دهد. آنها ناخودآگاه بخشی از هویت افراد را آشکار می

بیان آن  مجال  تحقیق  این   در که  است  گسترده   بحثی  0ای نشانه های  نظریه  و شناخت

پیوند نمادها و  -0توان آن را به سه بخش تقسیم کرد:  نیست، ولی به طور مختصر می

                                                 
1

 - Semilogy 
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پیوند میان  -3بخشد.  که این نمادها را معنی می 2پیوند نماد ها و آنچه -2 0ها با یکدیگر نشانه

 (082: 0388هایی که آنها را به کار می برند. )راهب؛  و انسان 3ها نمادها معنای آن

و مدلول است دال  نظام نشانه شناسی بر دال و مدلول استوار است و هدف آن درک رابطه میان

 کند.و تأویل و فهم بیننده ارائه « دال»که در نهایت ارتباطی میان 

 

 اهمیت نماد و نشانه در شهر -2-3

ر انسانها دای از فضاهاست که ، انسانها خود آن را سازماندهی می کنند.  شهر مجموعه

ای پیوسته از کنش متقابل آن دارند. آن را تغییر  فضای شهری زندگی می کنند،یعنی رابطه

کنند و در این فضای شهر معنا  پذیرند. در شهر حرکت می دهند و از آن تغییر می می

کنند و یا  های معناداری برای خود تبدیل می نشانه آفرینند. اجزای فضای شهری را به می

 افزایند. رون بر آن میهایی از بی نشانه

ها سبب، خوانایی و قرائت  ها با ایجاد تفاوت در اشیاء و رفتارها و ذهنیت نشانه گذاری

 (237، 0382شوند. )فکوهی؛  پذیری )به اصطالح لینچ( می

ای بر نشانه ها و نمادها تعریف کرد که یا به شهر  توان مطالعه نشانه شناسی شهری را می

ورتی مستقیم با شهر در ارتباطند. نشانه شناسی شهری از نوعی تعلق دارند و یا به ص

ای از  کند که به صورت گسترده های شهری حرکت می بارگذاری معنایی بر همه پدیده

کند. تفاوت عاملی است بر تشخص و هویت یافتن. شهر این  فرایند )تفاوتیابی( استفاده می

ی کالبدی و حرکتی در تجربه روزمرگی امکان را به افراد می دهد که از خالل فرایندها

را برای خود  5و هویت یابی 4خود، دست به ایجاد تفاوت بزنند و از این طریق تشخص یابی

 (312ممکن کنند. )همان؛ 

ها در شهر از این روست که، از یک سو فرایند ارتباط انسان با عناصر محیط  اهمیت نشانه

مردم ارتباط دارد. ارتباط انسان با عناصر مصنوع به چگونگی تفسیر فضاهای شهر توسط 

توان به عنوان  محیط مصنوع یک ارتباط نمادی است و از سویی دیگر ، شهر را می

                                                 
1

 - Syntactical logical 
2

 - logical semantic 
3

 - logical pragmatic 
4

 - Personnification 
5

 - Identification 
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ای بسیاری از  های دیداری دانست در چنین مجموعه ای از عوامل و نشانه مجموعه پیچیده

 شوند. های دیداری( به نوعی انتخاب می اجزاء )نشانه

شهری در انسان شناسی از آن روست که فرایند معناگذاری برای نمادها های  اهمیت نشانه

افتد و این فرایند دسترسی و فهم مشکلی دارد. وقتی ما از نماد و  در درون جامعه اتفاق می

توانیم این نمادها را به دو دسته تقسیم کنیم، نمادهایی که  کنیم می نشانه شهری صحبت می

هایی   -مادی(، نمادهای غیر مادی که می تواند صرفاً  موقعیتبا فضا ارتباط دارند )فضای 

گیرد  باشدکه، بتوان آنها را در چارچوب مادی تعریف کرد. وقتی فردی در فضا قرار می

هایی که در  ممکن است آن فضا به خودی خود برای او دارای معنا نبا شد، بلکه  احساس

زهای دیگر برای فرایند معنا گذاری را آن فضا دارد به همراه خاطرات گذشته و خیلی چی

 انجام دهد.

تواند به عنوان یک نشان  به همین دلیل ساختار محلی شهر و نظام حاکم بر آن، خود می 

شهری مطرح شود. )مانند فرم شعاعی یا بافت شطرنجی یا خط شکل گیری شهر یا محله( 

دهد که، نقش تسهیل  گوید: ساختار شهر این اجازه را می )شوای( در این خصوص می

کننده و پاالیش کننده نمادها را داشته باشد. این ساختار، نمادها را ساده کرده و روابط فرد 

کند. به طور خالصه ساخت شهر خود را با راهبردهای  و جهان اطراف او را تضمین می

 (082، 0388شود. )راهب؛  معنایی آن می  اجتماعی درگیر و سیستم سازنده یا مرکز ثقل

 

 نشانه و نماد از نظر لینچ   8-3

نشانه در نظر لینچ عبارتست از نمایانی کیفیتی در شیء که به احتمال بسیار، تصویری 

 (025: 0370روشن در ذهن هر ناظر بوجود می آورد. )لینچ؛ 

لینچ که خوانایی را از جمله عوامل هویت بخش در سیمای شهری می داند، بوجود 

کند و آنها را  به عنوان عناصری که نقاط عطف در شهر هستند یاد می ها آورد، از نشانه می

های مختلف در شهر می داند که ناظر به درون آنها راه پیدا  عوامل تشخیص قسمت

 کند. نمی
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های شهری، گفتاری وجود دارد که خود حقیقتاً یک زبان است  بین نشانه»گوید :  وی می

کنیم و آن را ورای دیدن،  شهرمان محبت می گویند، ما از شهر را ساکنانش سخن می

 (05کنیم. )همان:  سکونت و گشت و گذار درک می

نظیر بودن آنها است که اجزاء و جنس و شکل آن  مهمترین خصوصیت نشانه از نظر لینچ بی

 در نمایانی بیشتر آن مؤثر است.

 افزاید. یاز نظر او نشانه با تمرکز چند عامل یا خصوصیت دیگر بر قدرت تصویر م

ها از نظر لینچ که فصل قبل گفته شد، در مجموع باعث خوانایی بهتر  نقش عمده نشانه

کند که نشان  ها را بیان می تر شدن نشانه شوند. وی چندین راهکار برای پررنگ محیط می

کند اگر  باشند. به عنوان مثال وی بیان می می« خوانش شهر»ها در  دهنده نقش مؤثر نشانه

های تسلسلی باعث انتظار برای  افزاید. یا نشانه ر محل تقاطع باشد بر قدرتش مینشانه د

کنند )لینچ؛  شود و در نتیجه ناظر را به سمت خاصی هدایت می ها می دیدن بقیه نشانه

0351 ،35-20) 

وی در نهایت مساله اساسی را چگونگی دست یابی از یک مرحله ی کامالً استعاری و 

داند و معتقد است بیان استعاری شهرها ساده است و  بیان زبان شهر میی  مجازی به مرحله

جهش واقعی علمی، زمانی عملی است که بتوان بدون  استعاره و مجاز سخن از زبان شهر 

های زیستی، انتزاعی از سنت معیشت ساکنان  نمود. لذا نمادهای واقعی در ساختار مجتمع

ها در آن کم رنگ  ی ساکنان آن برخاسته و فردیتاست. که آگاهانه یا ناآگاهانه از زندگ

ها،  های زیستی، از عوامل گوناگونی نظیر سنت اند. نمادها در شکلگیری مجتمع شده

اعتقادات مذهبی، فرهنگی، اقتصاد، جغرافیا، اقلیم، روابط اجتماعی، مناسبات سیاسی و... 

صورت یک روح نمادین و  یابند که ، به ناشی شده است که همه با هم به وحدتی دست می

شوند. چنین نمادهایی حاصل تفکرات جمعی  نه فقط یک عنصر نمادین بر محل حاکم می

 (084: 0385بخشند. )راهب؛  است که سیمایی غالب به محیط می

 نماد و نشانه در ساختار شهر:  4-8

 ،0قسمت شمایلسه نشانه در نظر پیرس به 

                                                 
1
 - Icon 
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( تمیز نشانه در شهر از طریق 41: 0382)سجودی؛ یابد.  وجود خارجی می 2، نماد0نمایه 

عناصر بصری و ساختاری نشانه، همچون شکل و رنگ، نظم و سامان، تفاوت مصالح با 

بافت اطراف ، تفاوت زاویه ساخت، تفاوت مقیاس، قرارگیری در مکانی مسلط در منطقه، 

 (045گیرد. )همان؛  تضاد رنگی، عملکرد یا قدمت بنا شکل می

وم نماد تنها به ساختار کالبدی محله و تمیز آن از ساختار کالبدی محیط بر اما مفه

گردد. مفهوم نماد در یک محله مشتمل بر روح حاکم بر آن است؛ گرچه ساختارهای  نمی

توانند ارتباطی صریح و عمیق با مخاطب برقرار نمایند، نماد تنها به  متمایز و شاخص می

 شوند. حل ظاهر میی نمادین م عنوان بخشی از جلوه

های شهری اگر حاوی بار معنایی باشند و در ارتباط با ساختار محله شکل گرفته  نشانه

گردند. در غیر این صورت تنها ارزش یک نشانه را در محیط  باشند، به عنوان نماد تلقی می

ای است که در داخل شهر که در یک تجربه   ایفاء می کنند. نمادگرایی شهری پدیده

ادی روی آن معنا گذاری شده است. این معناگذاری اگر نشأت گرفته از خواست قرارد

ساکنان محل باشد و تنها بر طبق ضوابطی و به صورت تصنعی ایجاد نشده باشند، وابستگی 

کند. فروم تقسیم بندی نمادها  ساکنان محل به مکان و تداوم حیات در محله را تشدید می

ا نمادهای محیط مصنوع، داللتهای مشترک یا غیر مشترک را براساس نوع ارتباط انسان ب

نمادهای تصادفی :این نوع نمادها، شخصی  -0کند و آنها عبارتند از  این نمادها استوار می

گیرند کسی در درک آنها شریک نیست مگر  هستند و براساس تجربه روانی فرد شکل می

ی شهری، نوعی نماد حاصل خالقیت به کار برنده نماد ،خود، توضیح دهد. در حوزه نمادها

ای  توان بازشناسی کرد. آنها بازتاب هویت فردی و اندیشه یا انتخاب فردی است را می

خاص هستند. این نمادها فاقد طنین معنایی مشترک هستند. انتخاب عوامل دیداری نظیر 

 رنگ، شکل، فرم، معماری بنا... از این نوع نمادها هستند.

و قراردادی: این نمادها مختص گروهی از مردم در بستر فرهنگ معین  نمادهای متعارف -2

با قراردادهای مشترک است. متداولترین آنها ویژه زبان محاوره است. ولی اشیاء، عناصر 

در ارتباط دیداری می توانند دارای معنای توافق شده و قراردادی باشند. در حوزه نماد 

                                                 
1
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2
 - Symbol 



 

 

154 

های فرهنگی و قراردادهای اجتماعی اند. در  مینهشناسی شهری شامل نمادهایی که حاصل ز

انتخاب برمعنای آنها توافق جمعی نسبتاً زیادی وجود دارد و این نمادها به نوعی بازتاب 

 شوند. هویت جمعی نیز هستند، زیرا آگاهانه انتخاب و پذیرش می

ر است و هنمادهای جهانی کهن الگویی: نمادهای جهانی برای نوع انسان مشترک  -3

مشترک هستند. تعداد آنها کم کنند. این نمادها در ذهن و حواس جسم ما  انسانها درک می

 ولی توافق همگانی بین نوع انسان برای پذیرش آنها است مانند: آب، خون ... 

های مختلفی راجع به نوع نماد وجود دارد و لیکن  در بحث نماد شناسی شهری نظریه

( 071: 0378شامل شهرهای سنتی می شود. )امین زاده؛  پذیرش نسبی وجود داردکه، بیشتر

توان نشانگر انطباق باشد. انطباقی که  این نوع نماد را شاید بتوان با اسطوره پیوند زد که می

های دور اتفاق افتاده است. ولی در این رساله بحثی که بیشتر مد نظر  بر منشاها و گذشته

تعارف و قراردادی هستند که با توافق نسبتاً است، نمادهای گروه دوم، یعنی نمادهای م

توانند اعتقادات و آداب و رسوم و در  جمعی که میان استفاده کنندگان آن وجود دارد، می

نهایت خاطرات جمعی را )همه با هم( در یک مکان بیابند و نسبت به آن مکان احترام 

ه از درون جوامع خاصی در خود احساس کنند. لذا چنانچه این نمادهای خاص برخاست

کنند و حس تعلق را در ساختار شهر )محله( به  باشند با مخاطبین خود رابطه ایجاد می

 وجود می آورند، خود جزئی از آن می شوند.

  

 ست و جوي معنا در محالت شهري )از نظر راپاپورت(ج - 5-3

 

وم را به های مختلفی از عل تالش در جستجوی معنا حرکتی است که در قرن اخیر، شاخه

خود جلب کرده است این گرایش به خصوص پس از جنگ جهانی دوم و زیر سؤال رفتن 

های انسانی به همراه رشد تفکرات معنی گرایانه تقویت شد. گرایشان معنا شناسانه  ارزش

علومی هم چنین زبان شناسی، فلسفه، روان شناسی و انسانا شناسی و... را متأثر نمود. در 

اخت معنا در فضاهای کالبدی توجه بسیاری از شهرسازان را به خود جلب شهرسازی نیز شن

کرد ولی راپاپورت از این نظر که بسیار به حوزه انسان شناسی نزدیک است ،بیشتر مورد 

 توجه نگارنده بوده است.
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دریافت قرائت صحیح از شهر یا  (Object)به عنوان یک واقعیت خارجی  شهر  با نگاه به

کیفیت شکل دهنده شهر است: فضا و  دو   نیازمند ر جستجوی معنا به عبارت دیگ

های شهری. قبالً اشاره شد که با گسترش مفهوم نشانه می توان مفهوم فضا را به عنوان  نشانه

یک نماد و نشانه شهری درگرفت. از نظر راپاپورت، گاه نماد چنان قدرتی دارد که 

د است که  شهر خود به عنوان نمادی از یک ایده تواند دال بر تمام شهر باشد. وی معتق می

است که در فرم فیزیکی آن تبلور یافته و آن قدر غنی است که مناطق وسیعی را به نظم 

 (06: 0366آورد. )راپاپورت؛  می

همان طور که قبالً توضیح داده شد، راپاپورت معنی را مهمترین جنبه عملکردی محیط 

بیند نه در اشیاء است. در این جا ذکر این نکته ضروری  داند و معنی را در مردم می می

باشد که راپاپورت در درک معنی فرهنگ و زمینه فرهنگی استفاده کنندگان را بسیار  می

داند. در نتیجه نگارنده با  معانی را مستلزم آگاهی فرهنگی می  داند. لذا خوانش مهم می

ای از  اختار محالت شهری را همان جنبهتوجه به نظرات راپاپورت عامل معنا بخشیدن به س

گیرد که نتیجه فرایند این همانی است و معنای کاربردی  هویت بخشی به مکان در نظر می

به معنای تأکید بر خود آن چیز بودن، و مبتنی بر تعریف را پاپورت از « متمایز از غیر»

تمایز چزی غیر از کند و بر تشخیص و  خصوصیتی که در شرایط مختلف تغییر نمی:»هویت 

و همچنین معنی  بخشی از فعالیت است که از آن به عنوان عملکرد «. خود مبتنی است

کند، نگارنده سعی کرده است به بازخوانی معانی هویت بخش این  پنهان محیط یاد می

 ای بپردازد. محله از حیث تمیز و تشخیص این همانی از طریق نماد و نشانه محله

 

 شانه ها درمحله چهارصددستگاه:نمادها و ن -6-8

ساختار اصلی محله را خیابان اصلی که جدیداً به نام خیابان شهید ملک زاده نام گذاری 

شوند. تالقی این  ها از آن منشعب می دهد و بقیه کوچه و خیابان شده است ،تشکیل می

گی روزمره متر با محور بازار، ترکیب و اختالطی میان زند 011خیابان پس گذشت تقریباً 

 و کار را سبب گشته است.
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باعث شناسایی بیشتر این محله « جهان چپت و روغن نباتی»وجود دو کارخانه قدیمی به نام 

است و   سال پیش کارخانه )جهان چپت( ور شکست شده 05شده است. هر چند در حدود 

 بوی  لیلد اهالی به   پی پی در  شکایتهای  دلیل   کارخانه  )روغن نباتی جهان( به

مواد صنعتی و سر و صدا به خارج در شهر منتقل شده است، ولی وجود کالبدی این     

استفاده  «نماد»کند. نگارنده از واژه  وی عمل میها همچنان به عنوان یک نماد ق کارخانه

اند،  ها زمانی به دلیل ارتباطی که با معیشت مردم داشته کند، چرا که هر دو کارخانه می

 اند. کرده د را کامالً ایفا مینقش نما

کرد من با سوت  قبالً که کارخانه هنوز کار می»به عنوان مثال یکی از افراد ذکر کرد که 

فهمیدم  ، ساعت را میبود 2و بعدازظهرها ساعت  6کارخانه جهان چیت که صبحها ساعت 

یدجمال حاج )آقای س»کردم میی ها برنامه ریز م را طبق این ساعتکارهایاز و گاهی بعضی

 ساله ساکن کوچه سوم( .73میرزایی 

تاالر شهیدان فالح نژاد می باشد. این تاالر  ، نشانه بزرگ دیگر که دراینجا قابل ذکر است

هکتار چنان نشانه بارزی درکل محله و حتی کرج است که، درآدرس 5وسعتی معادل  با

 تاالر کرج ،»بیان می شود، این مکان برگزار میشود، دادن به واسطه نمایشگاههایی که در

لذا ،حذف لغت چهارصددستگاه ، خود، نشان دهنده بارز بودن این « شهیدان فالح نژاد

احساس غرور میکنند.به عنوان مثال یکی  وجود این تاالر درواقع اهالی از ساختمان است.

 سراسرخاورمیانه به خاطر معماریویند در ،می گدخیلی کالس دار»از اهالی بیان کرد

)آقای جواد سعیدیان . « است ذره به چهارصد کالس داده ک، الاقل ینمونه استوسبکش 

ولی آیا این که این نشانه می تواند به عنوان نماد تلقی شود، ساله ،ساکن کوچه اول( 26،

و   پهناور  بسیار باغ   این مکان به واسطه قرار گیری در فضایی که قبال جای تردید است.

هر دومتر این :»به زعم یکی  ازاهالی  .خارج ازبافت مسکونی قرار دارد ت،زیبایی بوده اس

باغ از بین  ان آن را قطع کرده و در نهایتتا همه درخت سال طول کشید5باغ یه درخت بود،

لذا دید بسیار زیادی به اهالی می دهد.این  .ساله،ساکن خیابان قائم(65)رضا برزگر، .«رفت

خاطره در  رابه زعم لینچ داراست.  منحصر به فرد بودن ومکان تمام خصوصیات نشانه 

  بودن بافت خود قرارگرفته است و هم چنین به واسطه مریی  تضاد با در اذهان گذاشتن و

قدرت آن  خود بر  زیاد و به لحاظ تفاوت ساختمان از لحاظ ارتفاع با عوامل نزدیک
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با بافت مورد نظر خود ، نتوانسته  این نشانه به دلیل تضادکامل  لیکن افزوده شده است و

  استفاده باید   که مکان   این  هم چنین معنی برقرارکند. است با محله ارتباط کامل 

کند.   برقرار   چندانی   ارتباط  بافت محله  نتوانسته با  به آن تفویض کنند، نیز   کننندگان

است.لذا حتی خاصیت تداعی  این محله نیز شده   اعتبار کاهش   باعث مواردی   در  حتی

با اینکه اغلب رای آدرس دادن، استفاده می کنند.آن ب گرچه بسیاری از.گری ندارد

ما »اهالی اظهار داشتند ،  نمایشگاهها دراین مکان واقع می شود ولی بسیاری از کنسرتها  و

ما می  تازه به ودم میشاوقتی تماست  اطالع رسانی خیلی کم یم ،خیلی نمیفهمیم ،ور نمی

های مختلف  های گوناگون نمایشگاه برگزاری کنسرت«  چه خبر بوده! اینجا ویندگ

اند این فضا را به  شود ، هیچ کدام نتوانسته وکالسهای متعددی که در این فضاها برگزار می

 کنند.  اهالی عمالً از آن استقبال نمی و برای محله تبدیل کند« نمادی»

باعث شناخته شدن هر چه بیشتر محله چهارصد دستگاه شده  از دید اهالی محله فضایی که

وجود استخر دانش به عنوان یک فضای ورزشی است که، به دلیل امکانات رفاهی،  از 

 کردند. هایی است که از آن یاد می جمله نشانه

وجود پارک تحت عنوان )بوستان جهان( به عنوان یکی از نشانه های بارز برای شناسایی 

تر محله عنوان شد و لیکن پارک نیز تحت عنوان فضای اوقات فراغت )که هر چه بیش

درتحقیقی مورد بررسی قرار گرفته است.( نتوانسته است اهالی را آنچنان که باید راضی 

زمستان  ولی در ؛تابستان از آن استفاده می کنند نگه دارد.)البته اهالی ذکرکردند که در

مچنان معنی جز گذران ، ه که نقش نماد را ایفا کندخیلی کم( ولی به عنوان نشانه ای 

بیشترین دلیل این  شته وتداعی کننده خاطره خاصی نیست.اوقات فراغت برای آنان ندا

 موضوع سابقه کوتاه ایجاد آن می باشد ونیاز به زمان بیشتری دارد.

مرکز  ی که بسیاری از اهالی اذعان به نماد و نشانه بودن آن داشتند وجوددیگر عنصر

ساخته شده 0345در سال« فاتح»درمانگاهی )راست روش( بود که این مرکز نیز به وسیله 

آزمایشگاهی برای افرادی است که قصد  -است. به دلیل اینکه یکی از مراکز آموزشی

 کند. نقش مهمی را ایفا می ی است که عنوان یکی از عناصر بارز و نماد به ،ازدواج دارند

های تقریباً یکسان  کوچهکوچه اول دارای  بعد  نمادی  باالیی است. وجود محله در قسمت پنج 

ها، هویت خاصی به این قسمت از محله  های میانبر میان هرکدام از این کوچه با وجود راه
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شناختند. به عنوان  ها را با عالیم خاصی می داده است. ولی اهالی هر کدام از این کوچه

یاده روی بسیار پهن که دلیل شناسایی آن شده است، قابل تمیز مثال کوچه اول را به دلیل پ

 دانند. از سایر کوچه ها می

ی خاصی که در ابتدای آن واقع شده است. )مغازه  کوچه سوم به دلیل وجود مغازه

عبدالهی( این مغازه به دلیل قدمت خود وهمچنین به دلیل اینکه، بسیاری از محصوالت یزد 

قها، و انواع سبزیهای خشک( را برای فروش در مغازه خود دارا )انواع شیرینیجات، عر

 باشد، قابل شناسایی بیشتر است. می

های ایجاد شده در مسیر گذرها موجب ایجاد تنوع بصری در مسیر حرکت و رابطه  پیچش

گردد. از طرف دیگر بافت پیوسته و یکنواخت ولی  معنادارتر عابر و مسیر حرکتی وی می

اطراف مسیر و به تبع آن ، بدنه یکپارچه اطراف گذر از نظر ارتفاع و سبک کهنه و قدیمی 

مورد تقریباً مصالحشان یکسان است( فضایی مأنوس  3و بافت و مصالح )ساختمانها جزء در 

گردد که این ویژگی  کند و مانع رو در رویی بیننده با ترکیبات بصری پراکنده می ایجاد می

محیط به خودی خود موجب ایجاد و یک طرح مایه ذهنی از  به همراه خوانایی و انسجام

 گردد. کلیت محیط، در ذهن بیننده و به دنبال آن شکل گیری یک نماد ذهنی از آن می

فضاهای مذهبی موجود در محله نظیر مساجد )مسجد موسی بن جعفر، مسجد الرضا و 

خته شدند.به دلیل ترین عناصر نمادین محله شنا مسجد جامع چهارصددستگاه( از محکم

قدمت این مساجد)همزمان با ساخت محله( از عنصر معنی باالیی برخورداربودند . هرچند 

 که دراین سالها کرده اند،چشم پوشی کرد. یتغییراتازنمیتوان 

فضاهای فرهنگی و آموزشی موجود محله مانند )کانون فاطمه الزهراء، فضاهای مدرسه 

ولی هیچ یک از ساکنان، آنها را به عنوان نمادی  ،ار کرده اندو...( با بافت محله رابطه برقر

ساله 45،برای محله خود درنظر نگرفتند. تنها یک نفر از  افراد مصاحبه شونده )خانم آهنگر

 ( در آدرس دادن برای منزل خودشان از آن استفاده کرد.عربچه ،ساکن کو

ها مزین به تزئیناتی نمادین  ی از خانهها ، سردر بسیار در کنار بدنه ساده و یکپارچه ی خانه

هایی است که بروی آنها عباراتی حاکی از اعتقادات ساکنان نوشته شده است.  یا کاشی

)عبارتی چون: و ان یکاد و نام ائمه و.....( این نزئینات در پنج کوچه اول و الله و خیابان 

 باشد. وحدت و خیام به نسبت بیشتر از خیابان قائم می
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کند و  خدماتی محله تقریباً تمام نیازهای معیشتی ساکنان را در محل برآورده می فضاهای

اند. در کنار مراکز مذهبی و فرهنگی و آموزشی،  در مسیر گذرهای محله ای پراکنده شده

که ، یک  بهداشتی مانند دندانپزشکی، داروخانه وجود دارد -پایگاه بسیج، مراکز خدماتی

هد و نمادی از ابعاد مختلف حیات انسان را در فضا تجسم د فضای پرمعنا  نشان می

نماید. تنها موردی که یکی از ساکنان به آن اشاره کرد، نبود گلفروشی و بانک در  می

( شعبه ای از بانک 3قبال اینجا )ابتدای الله»باشد که به گفته یکی از اهالی :  محله می

ساله،ساکن 30)آقای مهرداد عزیزی،«.تاس شدهصادرات بود، ولی االن به هفت تیر منتقل 

 .(01الله 

توان بیان کرد این است که، بسیاری از  نکته قابل توجه دیگر که در صحبتهای اهالی می

مصاحبه شوندگان دلیل شناسایی محله چهارصد دستگاه بخصوص پنج کوچه اول را 

حل به محله یزدی دانند و بیان کردند که این م سکونت گزینی اقوام یزدی در این محل می

هایی )مانند  کوچه و همچنین وجود مغازه 5این نشین معروف است و لهجه داشتن اهالی در 

رسانند را،  دلیل  و...( که بیشتر محصوالت یزد را بفروش میعبدالهی، سوپر گل سرخ 

دانستند. درخیابان قائم بیشترشاهد نوعی بافت مسکونی خاص هستیم که  وجودی آن می

نوان نشانه ای برای شناسایی این قسمت ازمحل مشخص است. جز سرآشپز و خود به ع

مسجدموسی بن جعفر که به عنوان عنصر نشانه ای مردمی عمل می کنند، نشانه های واضح 

 دیگری به چشم نمی خورد.
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 نتیجه گیري

 

قسمت  توان به دو قسمت تقسیم کرد  محله چهارصد دستگاه را لحاظ نشانه شناسی را می

باشند، و قسمت دوم خیابان قائم  ها و خیابان وحدت و قیام می اول پنج کوچه و الله

 باشد. می

در قسمت اول: وجود فضای شورای اسالمی و همچنین )تاالر فالح نژاد( به دلیل تضاد 

اند، اگر چه  ها دارد و هر دو در ابتدای محله واقع شده بسیار آشکاری که با فضای کارخانه

ای برای چهارصددستگاه از طرف ساکنان عنوان شد، ولی نتوانسته است ، با  نوان نشانهبه ع

 ساکنان محله ارتباط چندانی برقرار کند.

محله و مشکالت متعددی که از نظر تأسیسات زیربنایی و با وجود بافت فرسوده و قدیمی 

تر شده و به و با سکونت گزینی اقشار مهاجر شلوغ است ترافیک شهری بوجود آورده 

، اما نشانه های محیط حاکی از این است که است  شده رداوارزشهای همسایگی آن خلل 

ها اعتقادی ساکنان و توالی تاریخی محل و مهم تر از همه یک  ها و گرایش رد پای ارزش

گردد. در حالی که در قسمت دوم با اینکه طبق  ای در ذهن متبادر می ساختار منسجم محله

د شهری تقریباً مطابق اصول شهرسازی مدرن ساخته شده )البته در این خیابان محالت جدی

نیز یک خیابان قدیمی وجود دارد ولی نتوانسته خود را تداوم دهد و ساختار آن دست 

خورده است( ولی در نشانه ها نتوانسته ، نقش چندانی ایفا کند، به طوری که بسیاری از 

شناختند. در  ها و خیابان های آن را نمی اول، کوچه اهالی بخصوص افراد ساکن در قسمت

عوض تعامل میان ساکنان و محیط زندگی شان، دخالت ساکنان در شکل دادن به محیط و 

 رود. های قسمت اول محله به شمار می تجلی عینی باورها و اعتقادات از مهمترین ویژگی

ه فقط دخالت ساکنان بلکه هری بسیار کمتری وجود دارد که نشهای  در قسمت دوم نشانه

اند. لذا هویت  شهرداری و عوامل ذینفع نیز بسیار بیشتر از خود مردم در آن دخیل بوده

جداگانه ای دراین قسمت از محله مشهوداست، که با هرچه بیشترفاصله گرفتن ازقسمت 

 اول محله به واسطه نشانه های مصنوع )بالعکس قسمت اول( جلوه پیدا می کند. 
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 بررسی خوانایی محله چهارصددستگاهنهم فصل 

 

دراین فصل به بررسی خوانایی محله با تلفیقی که از نظریه لینج و راپاپورت شده است، پرداخته خواهد 

 پرسشهای زیر دراین فصل مطرح خواهدشد.شد. 

 درشهرومحله به چه معناست؟« خوانایی»-0

 را بیان کنید؟ محله چهارصددستگاه«  خوانا نمودن»عوامل مؤثر در  -2

 مقدمه

محله برای ساکنان آن ، فرصتی برای ایجاد برخوردهای غیررسمی وانسجام اجتماعی است.شناسایی 

وتمیز مکان ها و سازماندهی آن در ساختار ذهنی، نه تنها به افراد اجازه عملکرد مؤثر را می دهد، بلکه 

 خوش آیندی ودرک نیز هست.  ، دلپذیری منبع احساس امنیت ،

، تعریف میشود. این واحد هنگامی بهتر شناخته خواهد شد  محله با مفاهیم سمبلیک و فرهنگی خود نیز

( نیاز اصلی انسان ، تصور 0388:201که مرزهای کالبدی آن با مفاهیم سمبلیک ادغام شوند.)حبیب ؛

رتباطهای متقابل محیط به مثابه شبکه ای از مکان های بالقوه است که انسان ها را به مجموعه ای از ا

زمانی  محافظت و ابقاء نماید. محیط ، خوانده و این ارتباط را  فیزیکی فرا عاطفی و ، عقالنی روحی ،

یک محیط اجتماعی واجد معنا تلقی می شود که ، امکانات متنوعی برای شناسایی ارائه دهد. شناخت 

راهها کسب  و   خیابان ها ،  اصله ها ف ،  محل  محیطی روشی است که ما توسط آن ، اطالعاتی راجع به 

جهت ها ، فاصله ها و  شناسایی  شامل  چنین  و سازماندهی می کنیم . این هم   ذخیره می کنیم و آنها را 

( شناسایی فضایی، شامل مفهوم 0378:95است.)کامیار؛  مکان  یک  کل موقعیت فضایی در نقشه ها و 

و معنایی از چگونگی قرار گرفتن مکان ها در ذهن ما هستند، نقشه های شناسایی که در مجموعه مصور 

محیط هایش می اندیشد ، موقعیت ها ی بهتری  را   راههای مخصوص که بشردر مورد میشود. درک 

:  به آسانی بتوان  عنوان )خوانایی( به کار میرود. از  نظر  لینج خوانایی یعنی به   این مفهوم ارائه می کند.

ر ارتباط داد. تصویری از قالبی به هم پیوسته به یکدیگ شناخت و آنها را در ذهن دراجزای شهری را

مقیاس  ( خوانایی در0351:52ی شناختی به هم وابسته ای که شهر راواجد خوانایی کند.)لینچ ؛سمبل ها

محلی یعنی : چگونه افراد می توانند مکان های موجود در محدوده خویش را تعریف کرده بشناسند و 

بودن یک امکان به ذهن تداعی می شود ، امکان راهیابی  خوانا  تبع   هویت یابند. نخستین پیامدی که به
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موقعیت  -2تشخیص جهت  -0به محل می باشد.برای راهیابی حداقل به دو ابزاراساسی نیاز داریم:  

 سنجی. 

رون آن قرار دارد ، تشخیص جهت: اگر امکان تشخیص جهت در محله ای فراهم باشد ، فردی که د -0

عالوه برتخمین وضعیت خویش در داخل محله ، می تواند جایگاه خود را نسبت به  آنچه محله راحاطه 

نموده است ،معلوم دارد .یکی از بهترین راههای تخمین جهت، نسبت به محیط خارج از محله، وجود 

محله چهارصددستگاه نشانه های ( این نشانه ها که در0383:039نشانه ها درمقیاس کالن است.)قاسمی 

مصنوعی هستند شامل تاالرشهیدان فالح نژاد ومقررشورای اسالمی شهر کرج و کارخانه ها می باشند،که 

 در فصل نشانه ها به آن پرداخته شد.

پس از تشخیص جهت حرکت ، باید امکان موقعیت سنجی برای فرد فراهم باشد، تا باتوجه به مبدایی که 

فته ، بتواندمقصد را تصور نماید.موقعیت سنجی معموال در مقیاس محلی ودرون محله معنا در آن قرار گر

پپیدا می کند. لذا اولین قدم آن ،معلوم نمودن حدود وثغور تقریبی محله است تا براساس آن تصویر 

در این ذهنی کاملی از تمامیت محله برای استفاده کننده از آن شکل گیرد و وی بتواند موقعیت خود را 

 ( 0441تصویر ذهنی ارزیابی نماید.)همان ،

مهم ترین نکته درشناسایی محله تعیین مرز و حدود ثغورآن است. محله هم زمان به عنوان یک مکان  

ویک فرایند دید ه می شود. فرایندی که هچنان درحال تغییر مرزهای خود می باشد، که بتواند با سیستم 

لبه یا مرز از نظر لینچ عاملی خطی است که به دیده ناظربا راه متفاوت های بزرگ ارتباط داشته باشد. 

است مرز بین دو قسمت، شکافی درامتداد طول و بین دوقسمت پیوسته شهر )یا محله( می باشد. لبه از 

او را از پریشانی  ذهن ناظر بر جای میگذارد و عوامل اصلی سیمای محله می باشد، لبه تصویری خوانا در

مرز  ، لذا محله دارای دو ( از آنجا که مرز میتواند راه نیز باشد0351:45گمی نجات می دهد.)لینچ و سردر

شهید  "آن خیابان و دستگاه که آن را از سایر محالت جدا میکند مرز خود چهارصد -0متفاوت است 

محله  مرز بین دومین مرز ، -2از سمت جنوب است.و "دانش آموز"از طرف شمال و بلوار  "بهشتی

با ساختمانی که و  شناخته می شود«اون ور»خیابان قائم است.این مرز که تحت عنوان  چهارصددستگاه و

نهایت مرز بین این  دو  و در است ؛ شناخته می شود  به طور جداگانه قرارگرفته فضای خالی و یک  در

وحدت  و  در خیابان  دستگاه است، خیابان شده است ،که اهالی میگویند ساختمان برق کل چهارصد

در شناخته   تعبیه شده راه   میان در  چه فضای سبز بسیار کوچکی که  متمایز می شود. گر،  قرار گرفته

  عنوان  به است   مشخص اهالی   ذهن  در  محله  ثغور حدود و است.  داشته  فراوانی  تاثیر مرز  شده این 
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اهالی ابتدای  بسیاری از« ؟استواقع شده  ارصددستگاه کجاانتهای چه و ابتدا» پرسیده شد: مثال از  آنها

انتهای آن را خیابانی که به بلوار  جایی که کارخانه و تاالر داشت بیان میکردند و چهارصددستگاه را

بسیاری از لیکن این مرز شامل خیابان  قائم نمی شد.  دانش آموز برخورد می کند ، میدانستند. و

را جزء چهارصددستگاه نمی دانستند، حتی افرادی که در خود خیابان قائم پاسخگویان خیابان قائم 

متعلق  عوض خود را نام می بردند. در« آن پایین»چهارصددستگاه تحت عنوان  از زندگی می کردند. و

جنوبی می دانستند. مرزی که برای خیابان قائم اهالی متصور هستند ، از ابتدای  "چهار راه طالقانی"به 

قائم روبروی رستوران جهان  تا  کنار فضای سبز کوچک که روبروی درمانگاه می باشد. در  خیابان

، به عنوان  "پارک"خیابان قائم، به دلیل وسعت بسیار زیاد پارک ،)که به آنجا نیز کشیده شده است (

ه عین حال رستوران جهان )جزءمحله نیست( در ابتدای خیابان چهاررا یک نشانه عمل می کند. در

طالقانی که درست روبروی خالبان قائم واقع شده، باعث نشانه گذاری دقیقی شده است.وجود مسجد 

 بارز و   نشانه های  زدر ابتدای خیابان قائم یکی ا ،و بزرگ  بن جعفر( و با کالبد مشخص  موسی بزرگ )

  مقیاس محلی مد نظر درعین حال امکان  موقعیت سنجی اهالی را فراهم  کرده است. این نشانه ها که  در

مواردی است که  محله نیز از  تقویت خوانایی این خیابان کمک فراوان کرده است. ورودی   به هستند ،

 باید  به آ ن توجه شود.

ذکر شد دارای ورودی های مختلف  4:  این محله به دالیلی که در فصل  ورودي چهارصددستگاه 

مشخص   ورودی  قابل شناسایی است.دومین  قضی که ذکر شد ،است،  لیکن مهم ترین ورودی آن  با تنا

نمی   چشم واضحی به  این قسمت نشانه های  دی ،دروور بالعکس ابتدای  می باشد.   محله ، انتهای آن

، فرش فروش و ساختمانی که به شکل شهرک  ، نظیر مکانیکی ،کارواش خورد و با فضاهای کاری

شهرداری است، مشخص میشود . بیشترین استفاده  نود برای کارکناسازمانی ساخته شده و گفته می ش

به  الله ها  و ورودی خیابان قائم  تا ، انتهای آن.  دستگاه برای ورود است  ابتدای چهارصد اهالی از

واسطه کوچه های متعدد امکان پذیر شده است. درهرکدام ازاین قسمتها  کوچه هایی بن بست می باشند 

قیمانده محل تردد وسایل نقلیه برای ورود به چهاراراه طالقانی استفاده می شود این کوچه و کوچه های با

 ها درحکم میانبرهایی برای افراد و وسایل نقلیه می باشند.

ذهنی  باید مدنظرداشت که مرز درذهن اهالی از نقطه نظر نگارنده دارای جنبه عینی و مرز تعیین  در

درآدرس دهی   را جزء محله چهارصددستگاه می دانستند و  آنها خود ( شدجنبه عینی )که بیان  بود.در 

 -0بقیه مسانل مربوط به آن ، محله دارای دو مرز بود و لیکن در وجه ذهنی محله دارای چهار مرز بود.
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خیابان وحدت وقیام که به نام های زرندی  -2پنج کوچه اول که به نام چهارصددستگاه معروف بود .

خیابان قائم که بیشتر به نام پشت باغ محمود ی معروف بود.  -4الله ها   -3شناسایی میکردند وصفا آن را

این نوع مرز ذهنی بیشتر به جهت سبک خانه ها و افرادی که دراین فضاها زندگی می کنند ، مطرح می 

وع  نظرات افراد شود. و به نظر می رسد هویت متفاوتی نیز داشته باشند.این نوع مرزبندی صرفا به دلیل ن

نام گذاری کرده   "چهارصد دستگاه"برداشت شده است وگرنه شهرداری  همه این قسمتها را  به  عنوان 

 است.

ساله،ساکن 26)جوادسعیدیان، «.تا آخر کوچه پنجم ودچهارصددستگاه از سرکارخونه می ش به نظر من»

 یزدی ساکنان این پنج کوچه  ،بیشتر دنپنج تاکوچه با بقیه محله مثل الله ها فرق می ک» کوچه اول(.

صفا و زرندی  این حال خیلی از ، باای این پنچ کوچه قدیمی تر از الله هاست وکوچه ه ها نها، خ هستند

، ترجدید ی ، خونه هااست الله هاکه خیلی خوب»  (5ساله،ساکن الله61جاللی، )حسین«.استبهتر

ساله  ساکن الله 27)مرضیه رشیدی ،«ته گران تر نیز هستند.و الب، دنمی شناسن ار رخیلی همدیگ ساکنان آن

 ملت 72 ساکنان آن، هم طرف با این  هستند متفاوت کالَ دسیستم پشت باغ محمودی فرق میکن» (6

ی همیخوا راگ»  ساله،ساکن کوچه سوم(33)محمد تقی دهقانی،«.استنه ها خیلی بهتراهم خ هستند و

به خاطر  اون پایین )منظور چهارصددستگاه می باشد.( .است  لی خوباینجا فقط این کوچه ها خی یبیای

پشت باغ »ساله ساکن خیابان قائم(65)رضا برزگر،«.و صدا و قدیمی بودن چندان مناسب نیست. سر

ولی من  است ن هم بیشترا، انگاری فرهنگش است منظم تر ،گران تر باکالستر، هایشنه امحمودی خ

ساله، ساکن کوچه 63)آقای علی دهقانی سانیج ،.«خلوت تر استنجا آرم دوست دا بیشترا ر کوچه ها

ین مرز ذهنی که باعث تمایز این چهار قسمت از هم شده است، از مهم ترین نکاتی است که باید اول(.ا

 نشود.به تکه های جداگانه تبدیل این  در اصالح بافت های سنتی به آن ، پرداخته شود تا محله بیشتر از

)رجوع به فصل نظریه ها(  استفاده از آن حرکت میسر می شود. عاملی است که با ز نظر لینچ راه : ا راه

محله که تاحدی در قسمت لبه ها توضیح داده شده است،  به واسطه عوامل مختلفی نظیر نوع  راه یابی در

رتدریجی واضح بودن آن، جهت قائل شدن و تغیی جنس سنگ فرشها، چراغها و باغ سازی یا روشن و

نتیجه به خوانایی محله کمک میکند.  و در مسیر ، احساس حرکت ناظر ، به تاثیر آن در ذهن ناظر بیشتر

بسیار   و  است  اهالی روزه  هر   مورد استفاده این مورد خیابان اصلی چهارصددستگاه از راههای  در

مستقیم « راه»  ترین عامل تمایز این متری می باشد و لیکن اصلی 24ابتدا  ن درباتوجه است. این خیا مورد

لبه آن   دلیل پارک  خودروها در دو   بهه  طرف  دو خیابان   و اصلی بودن آن می باشد. این بودن ، وضوح 
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، امکان  آنها رونق   و  فراوان  کار فضاهای   دلیل وجود به   که ، شده   تبدیل  ترافیک  اصلی  مقر  به

دیگر راهها  ، تقریبا منتفی است.این راه درشب ، بواسطه چراغهای فراوان ، ازاینکه عرض آن زیاد تر شود

تمایز پیدا می کند و دارای شناسایی باالیی می باشد. راه دیگر شهدای اول است که به دلیل پیاده روی 

 ، ومتصل میشود "عالمه جعفری"بزرگ آن از دیگر کوچه ها متمایزاست، به دلیل اینکه درانتها به بلوار 

از آنجا با طی یک مسیر کوتاه میتوان به خیابان اصلی شهرکرج)خیابان  شهید بهشتی( متصل شد، از 

عین حال درصورت شلوغی خیابان اصلی، این کوچه مسیری برای  در طرفداران زیادی برخوردار است. و

راعات نشده است و در حالی این اتفاق میافتد که، هیچ گاه یک طرفه بودن آن م از ترافیک است و فرار

خیابان قائم است.این خیابان به دلیل « راه»اغلب به عنوان مسیری دوطرفه استفاده می شود. سومین راه، 

باالیی برخوردار  راه طالقانی ختم می شوند، از شناسایی نسبتاَ به چهار مجاورت با کوچه هایی که مستقیماَ

می باشد این  9سایی باال شناخته می شود راه الله است. وآخرین مسیری که به عنوان راه با قدرت شنا

ورودیهای مناسب محله  یکی از مرورمی باشد و الله، یکی از بهترین کوچه های محله برای عبور و

متری و بودن یک  24عرض   درصورت شلوغ بودن یا بسته بودن وردیهای اصلی است. این خیابان با

خوانایی محله را  باالبرده  ترین راههای شناسایی محله میباشد و ،  از مهم کانال روبسته آب ، درمیان آن

است . الله های دیگرگرچه همگی بن بست نیستند ، به دلیل پیچ دار بودن چندان طرافدارنی ندارند 

 .راههای دیگری نیز وجود دارد که نگارنده آنها به عنوان راههای فرعی درکروکی بیان کرده است.از

 می باشند.« گره ها» "لینچ"یی ازنظر دیگر عوامل خوانا

و مقصد  أآنها شود و کانونهایی که مبد نقاط حساس شهر هستند که ناظر می تواند ، وارد  گره ها

جاده یا دو خیابان باشند.  محل تقاطع در میباشند و ممکن  است صرفاَ حرکت را بوجود  می آورند،

( طبق این تعریف  0351:52)لینچ ؛ گفته میشود. ، نیز« هسته»به آن  سمبلی برای محله است. لذا« گره»

 ابتدای خیابان وحدت ، قائم و در مهم ترین گره  محله شناسایی می شود. گره فرعی در 2و   گره اصلی2

هست زیرا به چهار  این گره محل تالقی خودرو ها  هم چنین انسانها واقع شده است. کوچه شهدای اول 

خیابان قائم برای  -2 دستگاه چهارصد ورودی  یا  به سمت خروجی  -0داد.تغییرمسیر طرف می توان ،

کوچه اول به  – 4خیابان وحدت برای رفتن به هفت تیر یا مسیرهای فرعی  -3رفتن به چهارراه طالقانی 

 عین حال از نیز بوده است. در برخیعامل تصادفات   «گره»جهت رسیدن به بلوار یامیدان سپاه.این 

بسیاری  برای رفتن به مسیرهای گفته شده  مسیرهای رفت وآمد برای اهالی نیز هست.  ترین  هشناخته شد

زمره مهم ترین عوامل  ، از این مسیراستفاده میکنند.این  گره در طی کرد  نیز که میتوان آنها را پیاده 
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و  4یل بن باز بودن الله قرار گرفته است. به دل 4دومین گره در ابتدای الله  -2 محل می باشد. خوانایی در

بسیاری از خودروها از این مسیر فرعی استفاده کرده تا بتوانند با تغییر مسیر دادن از این  3روبروی آن الله 

الله ها عبور کرده و به مسیرهای هفت تیر و بلوار عالمه جعفری تغییر مسیر دهند که باعث ایجاد 

گره های ود و در برخی مواقع ترافیک خودروها. چهارراهی در خیابان اصلی چهارصددستگاه می ش

گره واقع درخیابان قائم که خودروها گاه به دلیل حجم باال ی ترافیک مرکز شهر به این   -0فرعی شامل:

گره واقع  -2مکان تغییر مسیر داده و به از راههای فرعی این خیابان برای رسیدن به مقصد استفاده میکنند.

نجم ابتدای این خیابان  به خیابان اصلی محله وانتهای خیابان قیام متصل است ، درابتدای کوچه شهدای پ

لذا بسیاری از اتومبیل ها برای فرارازترافیک سنگین چهارصددستگاه وگاه چهارراه طالقانی به این کوچه 

 تغییرمسیرمی دهند. 

،  محله را به  بی مورد وضوح کالبدی از دیگر عامل خوانایی است که مطرح می شود. ابهام و پیچیدگی

استقرار دانه ها و فضاهای  (  قانونمندی موجود در0383،042کالف سردرگم تبدیل می کند.)قاسمی ؛

قسمت اول محله که قانون ساخت  شاخص محله از جمله موارد وضوح کالبد است. به عنوان مثال در

رست در میان کوچه ها واقع شده محله به شیوه سنتی درآن حاکم است ، مسجد درکنار میدان محله و د

الله ها قرارگرفتن مسجد )معروف  پنج کوچه تا  مسجد تقریبا یکسان است. در که ، مسیرها از به طوری

که آخرین الله می باشد،  مسیر رفت وآمد اهالی به این مکان را سخت کرده  2الله  به مسجد الرضا( در

مکان شناسایی ناظری که از بیرون وارد می شود، را است وهم چنین در در داخل کوچه واقع شدن آن ا

بسیارکاهش داده است. لذا وضوح کالبدی کمی دارد. درخیابان قائم ساختمان مسجد به دلیل نوع 

ساختمان وسبک نمای خود، توانسته وضوح کالبدی ایجاد کند، نه به دلیل متجانس بودن با کل ساختار 

به سبک قدیمی ساخته شده و لیکن به دلیل واقع شدن آن  قیام مسجد خیابان. در خیابان وحدت و

خیابان قیام به دلیل در  وضوح کالبدی آن کاسته شده است. ولی در درکوچه در خیابان وحدت از

محله ایفامی کند.گاهی همگونی کالبد فضاها و تشابه زیاد  معرض دید بودن همچنان نقش دانه کلیدی در

های خیابان قائم از جمله این موارد هستند. این کوچه به دلیل ساخت  آن خوانایی محل می کاهد. کوچه

و ساز بسیارشبیه به هم می باشد ،این باعث می شود در لحظه اول درک  شود و پس از آن ذهن مخاطب 

تشکیل تصویر ذهنی آن را  انگیزه ای برای درگیری با محله نداشته باشد.عدم درگیری ذهنی با محله نیز

ن محله راخوانا او مبهمی که ایجاد می گردد،  نمیتو با استناد به طرح واره مختصر ازد. ودشوار می س

مصاحبه شوندگان به خوبی آشکاربود. بسیاری ازآنها به جز کوچه گازکه تا  احساس کرد.این مهم در
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  به  بضق  پرداخت  برای باید  مدتها مقراصلی سازمان گاز کرج بود، )هم اکنون انتقال یافته است( و

فصول  در همان طورکه  مغازه ها و بردن اسم کوچه ها ، نام   به آنجا مراجعه می کردند، به سختی قادر

 ،  است  داشته برخورد آن   با خود  نگارنده  که  مواردی  در بودند.  ، رستورانها پیشین گفته شده

کوچه دارای میانبر به بقیه کوچه ها  اینکه ،ساکنان خود کوچه ها نیز از شناسایی فضایی )به عنوان مثال

.شبیه بودن دانه ها این خیابان به یکدیگر این خیابان را به محله تبدیل نکرده اطالعی نداشتنداست یاخیر(

 در یک شبکه فراگیر به یکدیگر مرتبط باشند ، لیکن خیابان قائم و فضاهای شهری درون محله باید است.

شبکه ای را فراهم کند و ناظرکه باید این شبکه را درک و کشف کند فضاهای آن نتوانسته است ، چنین 

آن را به صورت جدا از محله دیده و معنی دار شدن آن صرفا به دلیل رفت وآمد ناظر ،  تا معنی دارگردد

 به درون کوچه ها می باشد.

محیط عامل ، راپاپورت دردخالت عناصردیگر در خوانایی "لینچ"پس ازذکر عوامل خونایی از نظر  

( نقش فعالیتها در خوانا نمودن محله کمتر از کالبد  نیست . 0379:041را بر می شمارد. )دانشپور؛« فعالیت»

به این ترتیب اگر فعالیت ها قابل پیش بینی باشند،  فرد به سرگشتگی کمتری در سطح محله دچار می 

ان حدس زدن  فعالیتها  با توجه به شود. البته این قدرت پیش بینی درشرایطی حاصل می گرددکه، امک

عمومی  –بسترکالبد فرهنگی آنها وجود داشته باشد. فعالیتها درسطح محله ای بردو دسته اند )خصوصی 

(، به تبع بسترانجام آنها نیز دو نوع حریم خصوصی و عمومی را می طلبد. حال اگر این فعالیتها درحریم 

برای تشخیص آن حریم دچار مشکل می گردد. و در این دیگر اتفاق بیفتد ، فرد متعجب می شود و

( به عنوان مثال خیابان قیام و 045حالت نمی تواند ادعا کند که باحریم هایی خوانا مواجه است .)همان:

وحدت در چهارصددستگاه قبال کوچه ای بودند و همه اهالی آنجا به عنوان کوچه فرض می کردند 

شد و محل تمرکز خدمات بسیارشد ، )پزشکی ،نانوایی ،آژانس امالک ولیکن به دلیل اینکه بسترآمد و 

،انواع واقسام مغاره هاو....( ، این کوچه ها کم کم درذهن اهالی نقش یک خیابان محلی را به خود گرفته 

است، بدون آنکه واقعاچنین باشد ، زیرا ساکنان آن نیز روز به روز افزایش پیدا می کند. همین تناقض از 

تصویر ذهنی اهالی این دو بخش کاسته است وخوانایی را در این مکان ها تنزل داده است. وبه تبع  وضوح

 آن هویت این دو خیابان مخدوش شده است.

در خوانایی بحث شناسایی محله عنوان می شود. اینکه سیمای محله راهمچون متنی بتوان خواند و یا آن 

می تواند برای اهالی مطرح باشد وهم برای افراد خارج  راتبدیل به متنی برای خوانش کرد ، که هم

ازمحله. ولیکن تشخص اجزای یک  محله شاید بیش ازهر کس دیگر برای ساکنان محله  معنا و ضرورت 
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داشته باشد در صورتیکه محله بتواند تشخص خود را نیز اثبات کند، این محله به عنوان محله ای هویتمند 

بالفاصله پس از احساس هویت احساس تعلق می  آن دارای هویت هستند و تلقی می شود که، ساکنان 

کنند . باید   کوشش آن  آبادانی  در و  بسط دهند  می توانند این احساس را به کل محله  نمایند. لذا

توجه  داشت تشخص امری نسبی است که بسته به محله و فرد فرق می کند. به طورکلی اگر بافتی به 

یک خیابان قابل بازشناسی باشد، خواه ناخواه  دارای نقاط  یا   ، کوچه یک  ،  حلهم یک   عنوان

شاخصی است .این نقاط شاخص مانندعالمت ها یا میخ هایی در ذهن ساکنان محله عمل می نمایند ، به 

 طوریکه استقرارفاصله هربخش  از محله نسبت به آنهامی تواند ، یکی از وجوه تمایز آن بخش از سایر

( لذا برای این بخش کل مکانهایی که اهالی به عنوان خیابان ، کوچه و 264بخش های محله باشد. )همان 

محله متمایز کرده بودند ، مطرح شد.شاخص های خیابان اصلی چهارصددستگاه  به عنوان خیابان و علل 

)مهرداد « ه جا رفتبه هم ودمی ش آن  از«» است بزرگ»نظر اهالی  این گونه بیان شد :  تشخص آن از

 خیلی مشخص«  »خط کشی وسط آن«  »چراغهای زیاد« » ترافیک زیاد«(01ساله ،ساکن الله  30عزیزی ،

دیوارکارخونه که  با». تشخیص کوچه ها : کوچه اول: «در آن رفت و آمد می کنند خیلی ماشین است

با  کوچه اول(ساکن  ساله، 28 یان ،)مریم یوزباش« درانتهای این کوچه قرار دارد ، این کوچه را میشناسم

 (6ساله ،ساکن الله 23)افسانه ابویی،«.نه مادربزرگم اونجا بوداخ» ،«آن  پیاره روی بزرگ

 ساله ،27)سجاد علیجانی ،«زیرا از این مسیر عبورکرده به مسجد می رسمبامسجد می شناسم »کوچه دوم: 

 ساله ،ساکن خیابان قائم(61)مریم متقی ،«.خیلی نمی شناسم »یا ساکن کوچه سوم(

ساله ،ساکن خیابان  35)نجمه امیرحسنی ،« است نمی شناسم خیلی شبیه کوچه دوم زیا د:» وچه سوم ک

مغازه اش داخل  فروش می کند و اسماعیلی )شخصی که اجناس کوپنی را خرید وآقای   با مغازه» ( قائم

 «نوایی سنگکان میشناسم و نابامید» ( چه اولساله،ساکن کو28)مریم یوزباشیان ، «سوم قرار دارد کوچه

 سال در که هر شخصی از همسایگاننه خانم نعمتی ) ابا خ ساله ،ساکن کوچه اول( 26)جواد سعیدیان ،

 ساله ،ساکن کوچه اول(58)ثریا السادات رستگاری، تاسوعا غذای نذری می پزد.( روز

 فقط آرایشگاه ایران خانم» ساکن خیابان قیام(  له ،سا 29 ، ) زهرا پودینه ، « نمیشناسم » کوچه چهارم :

ساله ،ساکن  45)معصومه احمدی، سال در این محله قدمت دارد.( 41آرایشگاه خانگی زنانه که باالی )

ساله،ساکن خیابان وحدت( 28)مهدی دهقانی ،،«یکطرفه بودن دلیل به »کوچه پنجم : کوچه پنجم(

 27)حامددهقانی ،« نوایی تافتونیان با» ، ساله،ساکن کوچه اول28،)مریم یوزباشیان «مدرسه مالک اشتر»

زیرا برای رسیدن به این گلزار از این کوچه عبور  )قبرستان محله(شهدا  باگلزار » ساله ساکن کوچه اول(
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)کارخانه ای که درزمان « ساختمان کارخانه زنان» ساله ،ساکن خیابان قائم(61)مریم متقی ، «می کنیم.

رای کارگران زن احداث  شده بود.کالبد این کارخانه علی رغم ورشکستگی هنوز وجود دارد و فاتح ب

 ( 5ساله ، ساکن الله 08آرزو زارع،)(.بادیوارهای خاصی مشخص میشود

)آقای احمد «د بیشتر با سبک خانه سازی این قسمت از محلهفرق دار»وجه شناسایی الله ها به طورکلی: 

زیادتری به نسبت قسمت اول مغازه لبنیاتی  و است  خیلی شلوغ تر»کوچه پنجم(ساله ،ساکن 29مومنی ،

 (5ساله ، ساکن الله 08) آرزو زارع،«محله دارد

 « آبی که در میانه این کوچه قرار دارد و هم اکنون این کانال سربسته استوکانال   ناباخیاب: »9الله 

ا برای مهد به م ره اهست بچ درون آن ک مهدکود کی»ساله ساکن کوچه اول( 26)جواد سعیدیان ،

ب  دو در ی این قسمتنه هااازخ چند تا»ساله ساکن کوچه سوم( 26)فاطمه آقازاده،«می بردم آنجا 

ساله 45)زهرا گلکار، «ددار پشت به کوچه زرندی راه از و  9الله در یکی  7الله  در یکی ددارورودی 

ساله ،ساکن الله 08) مهنازمحسنی،«بتدای این کوچه قرار داردابه خاطر خرابه ای که »ساکن خیابان قیام( 

9) 

ساله،ساکن خیابان 28،)مهدی دهقانی ،««دفقط به خاطر آژانس دانش که سرکوچه قرار دار:» 5الله 

 (6ساله ،ساکن الله 23)افسانه ابویی، «است خیلی پیچ داره آن کوچ.»وحدت (

نسبت  خته می شدند. درکل الله هابه دلیل نامگذاری متمایز خودبقیه الله ها نیز تقریبا به همین دالیل شنا

به بقیه محله دارای تشخص باالیی هستند.خاصه آنکه این نامگذاری، باقانونمندی خاصی درکل محله 

تشخص باالتری برخودار بودند.  مرکز شهر از الله های فرد به دلیل نزدیکی با در ضمناجرا شده است. 

همچنان از جمله نقاطی هستند که حتی برخی اهالی، از وجود  2و 0اسم ستاره   ولی وجود دوکوچه به

با این حال وجه شناسایی باالیی نیز برخوردار نیستند. شته و از آنها اطالع نداشتند، لذا چندان تشخصی ندا

له این دو کوچه با وجود ساختمان های نوساز و داشتن نگهبان در حال متمایز کردن خود از سایر مح

 الله ها گرچه می تواند نقش مرز را ایفا کند ، ولی در بین کوچه ها و وجود یک راه نامشخص درهستند. 

آن به عنوان یک مسیرکوچک نیز ، یاد نمیکردند.این  از ه ک چندان جذابیتی ندارد. به طوریبین اهالی 

ابتدای آن که باعث پایین  له درودرواقع در امتدادآن می باشد به دلیل وجود یک پ 9راه که روبروی الله 

رفتن سطح کوچه نسبت به بقیه کوچه ها شده و هم چنین به دلیل راه پرپیچ وخمی با دیوارهایی پراز 

وجودکانال آب که هم اکنون  اجتماعی ( و -سیاسی -نوشته های ممنوعه )شامل نوشته های جنسی 

اهالی حتی االمکان از رفت وآمد  شده نیست و پوشیده شده است ، به عنوان را ه یا مرز یا کوچه شناخته
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با  پله هایی به کوچه پنجم  درآن حذرمی کنند. این کوچه پشت مدرسه دخترانه مالک اشتر قراردارد و

بر کوچه پنجم   بقیه کوچه ها  میانبری است که نظیر پله ها نشان دهنده مسیر  راه پیدا می کند. وجود

نظار عمومی، و مشخص ا فضا در  دیدرس نبودن این اوتی از قییل ، درلیکن به دالیل متف عمود است  و

جمله کوچه هایی است که، قابلیت ارتکاب به جرم  نبودن انتهای آن و نداشتن نورپردازی درشب ، از

 در معروف است.  یا جایگاه معتادان  مخدر برای پخش مواد مکانی  به  اینکه هم اکنون  باالیی دارد. کما

 کوچه و این  درب می باشند. یک درب آنها به  دو که دارای  دارند  قرار  خانه هایی ن کوچه ای  داخل

 به  زنان و   کارخانه  اصلی  درب  راست  سمت در  کوچه  انتهای  می شود. باز  6الله  درب دیگر در

ه اهالی برای بلوار عالمه جعفری راه پیدا می کند.این کوچه گاهی به عنوان نشانه ای عمل می کندک

 بیشتر استفاده میشود.  9آدرس دادن ازآن استفاده می کنند.ولی همچنان از الله 

خیابان قیام : )با نام غیررسمی زرندی( شناسایی خیابان قیام  به واسطه وجود افراد مهم تراز فضاها تلقی 

ساله ،ساکن 30هقانی،)طاهره د«.عبور نمیکنمنجا آ حتی االمکان از»می شد. چون به زعم برخی اهالی 

با ( 5ساله ،ساکن الله 08و زارع ,رز)آ«.رفت و آمد کنیم بیشترسعی میکنیم از خیابان وحدت »کوچه اول(

صندوق قرض الحسنه )امام رئوف( به شناخته تر شدن این خیابان کمک کرده  این حال وجود مسجد و

ساختمانهای متعددی چون )پزشکان و است. انتهای خیابان قیام که به خیابان طالقانی متصل می شود 

 نام رسمی بنادکوکی )و ای با شناسایی باالیی دارند.این خیابان با کوچه ، قراردارندکه ساختمان بانک (

دو کوچه شناخته  رسمی حسن شفیعی( به خیابان وحدت راه پیدامی کند،که به این واسطه هر غیر  نام

 شده هستند.

( بیشتر به دلیل نام دارد. صفادارد که ناخته شده تری بین اهالی خیابان وحدت: )نام غیررسمی وش

فعالیتهای متنوعی که درآن صورت می گیرد، شناخته است.این فعالیتهاحول فضایی که درگذشته میدان 

بوده است وهم اکنون برداشته شده است، انجام می گیرد.انواع فعالیتهایی چون )مکانیکی ،الکتریکی، 

 از افراد خیلی و یی.( که شناخته شده ترین فعالیت این خیابان پخت نان بربری می باشدلوله کشی ونانوا

این خیابان را با نانوایی آن می شناختند. این خیابان دارای کوچه های بسیار باریکی می باشد که به 

ی می باشد. به از این نظردارای شناسایی پایین شده است و نظرمیرسد، به دلیل ایجاد امنیت درگذشته ایجاد

 آمد میکردند.  آن رفت و از که اهالی خیلی کمی این کوچه ها را می شناختند و طوری

بین اهالی) بخصوص قسمت دوم و سوم(   خیابان قائم: این خیابان با وجود داشتن فعالیتهای متفاوت ، در

وآمد اهالی به این قسمت ،  نیست.دلیل این امر میتواند میزان کم رفت میزان شناسایی باالیی برخوردار از
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هر کدام از قسمتهای محله باشد. بااین حال وجود مطبخ سرآشپز از مهم  به دلیل وجود تمام امکانات در

همه اهالی خیابان قائم را با کوچه های  محله می باشد. مسلماَ ترین موارد شناسایی این قسمت از

هر کدام از کوچه ها  به طورجداگانه برای آنها  درختکاری شده و منظم می شناختند، ولی شناسایی دقیق

کمتر میسر بود.عناصرخاطره انگیز به دلیل جایی که برای خود درتصویر ذهنی افراد باز می کنند، می 

توانند وسیله ای برای تشخیص یک محله باشند. لذا حفظ وتقویت آنها میتواند راه دستیابی محله به هویت 

 که   کرده   ایجاد  اذهان  در  خاطره ای چنان  مکان   یک  ( گاه0383:254؛ قاسمی ) را هموارتر نماید.

 طریق در سه  ذهن به   در ایفا کند. وقایع   نقش رامحل  نمودن   خوانا عنوان  به   می تواند  مدتها تا 

ستفاده ا  -3ثبت تصویر نمادین و سمبلیک از جسم یا واقعه  -2ثبت تصویرواقعی  -0ذهن ثبت می شوند: 

 ( 2001:68؛lawsonا نشانه های سمبلیک همجون زبان )  

خاطراتی که درهر فضا شکل گرفته، فضاها را با معنای خاصی پیوند می دهد.این خاطرات گاهی 

مشترک بین افراد متفاوت است واز طریق فضا زنجیر اتصالی بین افراد شکل می گیرد.خاطرات جمعی 

بارزی بین همه اهالی مشترک ونشان  از قدیمی  بودن محله ، بود. درقسمت اول محله به شکل بسیار 

)خاطرات قاشق زنی در چهارشنبه سوری ،فوتبال بازی کردن بچه ها درخیابان، شستن درب منازل با آب 

کارخانه که درجویها جاری می شدو....( گرچه دربین برخی ساکنان قدیم محل که در الله ها وخیابان 

بیان می شد. جایگاهی که کل محله درخاطرات مردم دارد نیز ، می  ،ت داشتند نیزوحدت و قیام سکون

تواند عامل بسیار قدرتمندی درتشخص بخشیدن به آن،  باشد. خیابان قائم به دلیل عدم برخورداری 

ازچنین خاطراتی چندان نمیتواند به اهالی تشخص دهد. وجود باغ محمودی می توانست به عنوان عامل 

مل کند. چراکه اسم آن، حتی هم اکنون که این باغ خراب شده ، نوعی خاطره را را درذهن تشخص ع

که، یعنی این محل قبال باغ بوده است. لذا خود به خود عامل تشخص محسوب  اهالی تداعی می کند

مل میشد.ولی حتی تبدیل اسم این محل به اسم قائم به این مهم خدشه واردکرده است. مسلما همه این عوا

 باهم ، می توانند از عوامل هویت بخش محله باشند.
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 نتیجه گیري 

 

شهر، موجودی زنده است که همواره میتواند با فضاهای خود دارای هویت باشدویا ادعای 

هویت کند. لیکن به واسطه برخی عوامل که مهمترین آنها معماری سودجویانه است، با 

م ،که بیش ازهر چیز انسانها را سردرگم کرده نوعی درهم ریختگی فضایی روبرو هستی

است.شهرکرج که،کارکردآن به عنوان یک شهر خوابگاهی درحال تثبیت شدن است، 

شاهد است.محله ها  بیشترین نوع درهم ریختگی را هم در قالب انسانها وهم فضاها

به که این فشارها برآنها متحمل میشود.محله حوزه ای مشخص است که  فضاهایی هستند

آسانی قابل تعریف می باشد. یعنی سرزمینی با محدوده های مشخص ، خوشه ای ازخیابان 

و حوزه ی خدماتی که شبکه ی اجتماعی ایجاد میکند. چهارصددستگاه محله ای است که، 

با فضای محله درگذشته انطباق پذیراست.لیکن درطول زمان نتوانسته کارکرد خود راتداوم 

ه بررسی های انجام شده می توان گفت به چهارقسمت ازلحاظ هویتی ببخشد، لذا به توجه ب

نام چهارصددستگاه شناخته میشود،شروط احراز  قسمت اول که با تقسیم شده است. در

سال سابقه 21به عنوان مهاجران یزدی با بیش از  هویت اثبات شده است.یعنی اهالی اکثراَ

متعلق به  را اند.و درعین حال خودهم تشخص یافته  و سکونت،هم بازشناسی شده اند

این  آنها انطباق پذیر است و بر محله ای  لذا هویت قومی و دستگاه می دانند، چهارصد

حالیکه  الله ها در قسمت دوم  در برخوردار هست. نیز   باالیی  قدرت خوانایی از  قسمت

قسمت اول  ه ها ازمعماری فضای مسکونی و نشان نوع  با هستند،  نشین  آپارتمان  اکثراَ

  آنها بازشناسی   که مرزی میان خود و آنها قائل هستند ، لذا خودرا متمایز کرده به طوری

  است ، ولی شرایط احراز هویت  شده  هم چنین تشخص آنها احراز محله و به عنوان عضو 

ی ول هستند.  جماعتی برای آنها وجود ندارد ، بنابراین دارای هویت محله ای یا قومی

وحدت،ویژگی  و قیام   خیابانهای  نیست. قسمت سوم ، انطباق پذیر برآنها   هویت قومی

 بافتها  ناهمگونی   قالب لیکن بیشتر در چه یافت می شود و اگر آنها  تمایز کنندگی در

 قائل  بازشناسی برای آنها نمیتوان  لذاشرایط  است. اوقات فراغت( مسکونی و )اعم از

   خوانایی پایین افراد،   بودن متغیر امتقارن بودن فضاها وشد.پراکندگی ، ن
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به سمت بحران  جمله دالیلی هستندکه ، آنها را هرچه بیشتر از ،  میانبرها بخصوص در

هویت سوق میدهد.درقسمت چهارم خیابان قائم شرایط بازشناسی و تشخص آنها برای 

نه نشانه ها، لیکن خوانایی  ا وقالب فضاه هویت جماعتی و قومی احراز نشده است نه در

قالب هرچه  زیادی هویت غیر محله ای به آنها داده است،که در بسیار حد متوسط آن تا

نام چهارصددستگاه شناخته میشود، می باشند.لذا  قسمتی که با متمایز ازکردن خود از بیشتر

 در ی تازه وانطباق پذیر نیست که درجستجوی هویت هویت قومی ومحله ای درحالی برآنها

دراین قسمت  واقع افراد هویت بخشی به فضاهای درون محله میباشند.در پی خواناکردن و

معابر دیگر قابل  خیابان زندگی میکنند ، خیابانی که تنها با نامش از محله که در نه در

 تشخیص میباشد.
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abestrac 

The “city” is a certain social reality that can be summerized to humman beings 

and space. “Karaj” is a city that reflects especial conflicts and features by 

putting different  culture and tribs together، and as humman beings and places 
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are both impressionable and impressive ، its reflect can be observed in urban 

space.urban neighbourhood are the formative elements that are constanttly one 

of the common elements of city and have been always very important ، during 

the history.” CHAHARSAD DASTGAH” that is a nieghbourhood of karaj which 

has been initially th result of companian of people from YAZD and had been 

cald “YAZDINESHIN”(1)neibourhood but gradually and by large number of 

migrations this local trib have been changed and is no larger means of 

decreasing social pressure or creating tribal and relational units but is a kind of 

compulsory neibourhood that can be expanded if the equipment is available. 

This reaserch has been done with emphasis ways of urban anthropology ، and 

generally it can be said that a neighbourhood that have benefitted an especial 

harmony and have had independant  identity (as  LYNCH and RAPOPORT  

say) through different avenue formings have changed to separate part which 

precede each other to keep distance from the old form of the neighbourhood. 

The reflect of this  
is completely obvios in different (habitable and nourishment) space of 

CHAHARSAD DASTGAH which in the neighbourhood of this research. 

،Az result  

 the nieghbourhood is devided to four section each of which  has  a definite 

identity and this is done only when the reaability of this neighbourhood (as a 

local generality) has been also disordered. 

 

 

   

079 

A place where peopl from 

yazd live  
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 ضمائم: 

 

 احبهسواالت مص

 فامیل خود و سابقه سکونتتان درمحله چهارصددستگاه را بفرمایید لطفا اسم و-0

 تعریف شما ازاوقات فراغت چیست -2

 درزمان فراغت چه کارهایی را ترجیح می دهید، انجام دهید-3

 ؟چراآیا ازاستخر دانش استفاده می کنید-4

 چقدر ازپارک چهارصددستگاه استفاده می کنید )همه فصول(-5

آیا کافی شاپ عموکاظم را می شناسید؟از آن به عنوان مکانی برای گذران اوقات فراغت استفاده می -6

 کنید

 درمحله وجوددارد ؟اسم ببرید چه تعداد رستوران-7

 چقدر ازرستورانهای داخل محله استفاده می کنید؟چرا-8

 آیا محله تان رستوران سنتی یا قلیان سرا دارد ؟ کجاست-9

واهید ازمحل مسکونی خودتان پیاده به سمت پست بروید چه مسیری را انتخاب می اگر بخ-01

 کنید؟سعی کنید آن را ترسیم کنید با تمامی نشانه های احتمالی که درحین عبور مشاهده خواهید کرد.

 به نظرشما مشهودترین نشانه چهارصددستگاه چیست یا کجاست؟-00

 تصورآرمانی شما ازمحله تان چیست؟-02

 به نظرشما مشهودترین مشکل محله به لحاظ شناسایی چیست؟ -03

 لطفا کروکی محله را ازنظر خودتان بکشید-04
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 .5ساله، ساکن الله 61 کروکی کشیده شده توسط آقای حسین جاللی

 
 .6ساله ،ساکن الله27کروکی کشیده شده توسط خانم مرضیه رشیدی ،

 درکروکی وجود ندارد. درهردومورد کروکی کشیده شده خیابان قائم
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کشیدن برخی راهها توسط دو 

 ساکن محلی ، محمدمهدی دهقانی و لیال دهقانی
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 استان تهران -0نقشه شماره 

 

 
 استان البرز -2نقشه شماره 
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 شهرداری کرج 9، منطقه 3نقشه شماره 
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 چهارصد دستگاه -4نقشه شماره 
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 گرفته شده است. 05/5/0389تمام عکس ها توسط نگارنده و در تاریخ 

 تزیینات آن ؟ نما و فضای تغذیه و-0تصویر شماره 

 

 
 

 شود مرز خیابان قائم با یک ساختمان معمولی مشخص می  -2تصویر شماره 
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ورودی متناقض چهارصد دستگاه )کارخانه روغن نباتی کالبد آن(  -3صویر شمار ه ت

 

 
 دستگاهنشانه مصنوعی ورودی چهارصد  -4صویر شماره ت

 

 



 

 

188 

 (های متناقض چهارصد دستگاه )شورای اسالمی شهر کرج ورودی -5تصویر شماره 

 
 

 انتهای ورودی چهارصد دستگاه به همین سادگی ، بالعکس ابتدای آن -6تصویر شماره 
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ت

 خیابان اصلی چهارصد دستگاه و پارک خودروها در دولبه خیابان و ترافیک فراوان  -7صویر شماره 

 
 در قسمت اول محله وفروش شارژ؟!!!  "جهان"فضای تغذیه  -8شماره  تصویر
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 ها   نمای ساختمان در قسمت الله -9تصویر شماره 

  
 فضای کار و خانه –خیابان وحدت  -01صویر شماره ت
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