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 بخش چهارم 

 

 فصل هفتم

 

 بررسي فضاهاي مسكوني در محله چهارصددستگاه

 مقدمه

اولين چيزي كه انسان پس از تأمين غذا در جستجوي آن است، تهيه سرپناهي است كه بتواند در 

آن آرام گيرد. مسكن خردترين و كوچكترين شكل تجسم كالبدي رابطه متقابل انسان و محيط 

باشد. در  هاي اساسي وي مي رد حياتي سكونت انساني در ايفاي نقشبوده و تبلور فضايي كارك

كنند.  اي( است كه در آن زندگي مي روان شناسي بخشي از هويت شخصي انسانها به واسطه )خانه

لذا لزوم هويت داشتن خود مكان نيز از مسائل بسيار مهم در روان شناسي محيط، انسان شناسي و 

لق مكاني براي سكونت ، بايد رابطه متقابل هويت و اين مكان را شهرسازي مي باشند. پيش از خ

توانيم فضايمان  توانيم محيط مان را مجموعه نامرتبطي از اشياء مادي بناميم و نمي بشناسيم. ما نمي

 را صرفاً ظرفي براي روابط اجتماعي، بدون بعد فيزيكي فرض كنيم.

تواند  حله و همچنين خود افراد ساكن ميلذا پرداختن به هويت فضاهاي مسكوني در شناخت م

 بسيار راه گشا باشد. اين فصل به پرسشهاي زيرپاسخ ميدهد:

 مسكن چيست وبه كدام يک از نيازهاي انساني پاسخ ميگويد؟ -1

 آيا بافت مسكوني درمحله چهارصددستگاه ازشرايط احراز هويت برخوردارهستند؟  -2

 

 

 سكونتگاه چيست؟! 1-7

كاشانه متفاوت است. اشكال مختلفي از سكونتگاه وجود دارد ولي طبق نظر  سكونتگاه با خانه يا

 ايروين آلتمن و همكاران مشخصات سكونتگاه به پنج نوع تقسيم شده است:

 محل هاي سكونت از حالت دائمي تا موقت متغير هستند. -1

 هاي سكونت از مشخص شده تا يكسان متغير هستند. محل -2

اي كه هسته  هستند، به صورت جعمي و يا غير جمعي، يا به ميزان درجه ها متفاوت سكونتگاه -3

 كنند. هاي مختلف زندگي مي خانواده با هم و يا در كاشانه
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ها غالباً هويت شخصي  ها از نظر هويت در مقابل جماعت متفاوت هستند. سكونتگاه خانه -4

نتگاه عالئق و احتياجات كنند. محدوده هويت به ميزاني است كه سكو ساكنان را منعكس مي

 دهد. خاص ساكنان را نشان مي

هاي سكونت از نظر باز و بسته بودن در مقابل بيگانگان با هم فرق  محل -5

 ( 1312:132دارند.)آلتمن؛

 

 مسكن در شهر 2-7

در اين حوز با تقسيم شهر براساس دو گرايش دواير متحدالمركز و قطاعي روبرو هستيم كه در 

 ح داده شد.بخش نظرها توضي

هاي خرده فرهنگي ياري  تواند به ايجاد گروه اما در حوزه كاركردي: نوع مسكن به سرعت مي

برساند. اين امر در انسان شناسي شهري با عنوان همسايگي و همجواري شناخته شده است. 

 همسايگان تمايلي پيوسته به انسجام يافتن و يكسان سازي الگوهاي فرهنگي خود دارندكه ، اين

هاي شهري تقويت  امر با جذب عناصر همسو و طرد عناصر غير همسو و در نتيجه تحرك بافت

شود. يک كوچه، يک خيابان، يک محله مي تواند داراي نوعي انسجام جمعيتي )از لحاظ  مي

فرهنگي( باشد يا بالعكس خصوصيت آن و بر هم ريختگي و نبود انسجام شهري باشد كه در اين 

توان به مرز بندي فرهنگي محالت و همگن بدان  هاي مسكوني تاحدي مي بافتصورت با مطالعه 

 (211: 1313جمعيت آنها پي برد. )فكوهي؛ 

 مسكن چيست؟ 3-7

مسكن نقطه پيوند انسان و جهان مادي اوست. امري است ملموس كه در آن دنيايي نامحسوس از 

ي افراد و مهمتر از آن بازتاب يک ها ها و خاطرات و دلبستگي ها و رنج احساسات، عواطف، شادي

 فرهنگ نهفته است.

يكي از تقسيم بنديهاي كالن تقسيم خانه و بيرون است. اين سازمان دهي )به قول پاراپورت( يكي 

ها و نظامهاي  ها در گستره فرهنگ انساني است كه بنابر فرهنگ دهي ترين سازمان از عمده

 به خود گرفته است. ها و اشكال متنوعي اجتماعي گوناگون، معنا

 اهميت خانه يا مسكن 4-7
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گيرد، نظام فضايي )خانه( است.  شود، شخصيت مي اولين نظام فضايي كه فرد در آن متولد مي

داند كه براي اهداف  ( راپاپورت خانه را نه تنها يک سازه بلكه نهادي مي6: 1315)اسماعيلي؛ 

يده فرهنگي است، شكل و سازماندهي آن به اي ايجاد شده از آنجا كه ساخت خانه يک پد پيچيده

شدت تحت تأثير محيط فرهنگي است كه به آن تعلق دارد. خانه يک واحد اجتماعي فضا است 

( خانه به عنوان مكانيسم فيزيكي ، بيان جهان بيني عادات و رسوم و باورها 13: 1336)راپاپورت؛ 

ها و يا  د را،  قابل مقايسه با ديگر مكانيسمكن كه به بيان آنها و ساختن و باز توليد آنها كمک مي

 دانند.  نهادهاي اجتماعي هم چون آموزش و مذهب مي

واسطه است. خانه مكاني است كه وقوع زندگي روزمره را  از نظر شولتز: خانه آشنايي با جهان بي

سكونت به صورت طبيعي )آبادي  -1در خود گرفته است. وي با مطرح كردن چهار نوع سكونت 

 صحنه رخداد سكونت طبيعي است(

 سكونت مجتمع )فضاهاي شهري، جايي كه انسانها در آن تمايل براي زندگي اجتماعي دارند(  -2

هاي عمومي كه  سكونت عمومي )از توافق اجتماعي و بين اعضاي اجتماع شكل گرفت. مكان -3

 شود( هاي مشترك در آنها نگه داري مي ارزش

 سكونت خصوصي  -4

داند.  از سكونت را )سكونت خصوصي( از ابزارهاي شكلگيري و پرورش هويت فرد مياين نوع 

 (53: 1312)شولتز؛ 

براي پرداختن به بحث خانه ، توجه به يک مسئله ضروري است، اينكه مسكن )خانه( هم در بعد 

كمي و هم درجه كيفي قابل بررسي است. در بعد كمي مسائل كمي مسكن، در واقع درجه 

شود. در بعد كيفي مسكن ،  مسكن بدون در نظر گرفتن كيفيت آن مطرح مي  به نياز پاسخگويي

بد مسكني و تنگ مسكني مطرح است و در بعد برنامه ريزي از اهميت مسكن به  -مسكني بي

 مسكن از نيازهاي اساسي انسان است.  -1برند:  ترتيب زير نام مي

 مسكن تجلي فرهنگ تمدن و جامعه است. -2

 اي در اقتصاد مكان دارد. سهم عمده مسكن -3

 هاي اقتصاد است. بخش مسكن در زمره اشتغال زا ترين بخش -4
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بزرگترين كاربري براي اراضي شهري متعلق به كاربري مسكوني است. )علي  -5

( لذا برنامه ريزي بخش مسكن به عنوان يكي از عناصر شكل دهنده شهري ، الزم 1313:5الحسابي؛

 و ضروري است.

اي است كه  خانه داراي يک سري از معاني است. احتماالً اولين معناي آن، روستا و يا جامعهذا ل

ريشه و مبدأ در آن قرار دارد. از قرن هفده و يا هجده بود كه خانه به معناي خانه محلي تعريف 

 گرديد.

 فيزيكي.شش مشخصه خانه عبارتند از: پناهگاه، نظام، هويت، همبستگي، گرما و مناسب بودن 

خانه پناهگاهي است كه ما را با خلوت خصوصي، امنيت، ايمني و حفاظت در مقابل  -1

 هاي زندگي بيروني، احاطه كرده است. سختي

خانه به ما كمک مي كند كه موقعيت خود را در جهان پيدا كنيم. خانه شديداً مرتبط با  -2

 گشتن و الگوي زندگي روزانه ما.احساس تداوم ما است، همانند تجربيات كودكي، رفتن و باز

خانه صورت محوري در هويت ما دارد. به عنوان موجودات اجتماعي، خانه احساس  -3

دهد. بنابر اين  اقتصادي به ما مي -خويشاوندي يا همبستگي، وابستگي قومي و موقعيت اجتماعي

مشابهت به خانه بخش مهمي از هويت ما است. از طريق ابراز شخصي و خودي نمودن، خانه 

تأييد وجود ما »اي از خود است.  دهد. خانه نشانه كند و خود ما را نمايش مي هويت ما پيدا مي

 از  را  آن دهيم و همچنان كه ما ما به ساختار فيزيكي هويت مي  «. است

 كنيم. دهيم، ما همچنين بعضاً هويت خود را از آن كسب مي يک سكونتگاه به يک خانه تغيير مي 

طريق نظم و هويت، خانه به معناي همبستگي است. الگوي فضايي و نظم زميني به ما كمک از  -4

كند تا احساس همبستگي با افرادي معين و همچنين مكان، گذشته و آينده بنماييم. ما خود را  مي

 كنيم. بخشي از يک خانواده، گروه و فرهنگ احساس مي

 فراد است.خانه گرما است كه به صورت سمبليک  و بين ا -5

خانه از نظر فيزيكي مناسب است. مناسب بودن خانه يعني فرم و ساختار خانه با احتياجات  -6

 (1312:34رواني ما همگون است.)گيفورد؛

دهد و همچنين بحث هويت از نظر لينچ )در بخش  نظريه اي كه راپاپورت در مورد مسكن ارائه مي

ي هستند كه ساختار اين بخش را تشكيل دهند. از نظر ها به آن پرداخته شد( از جمله نظريات نظريه

توان به صورت ايزوله و مجزا از عناصر شهري به شمار آورد، بلكه بايد  ت يک خانه را نميرراپاپو
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كه خانه، سبک زندگي، سكونتگاه را تحت تأثير   آن را به عنوان بخشي از نظام اجتماعي و فضايي

كيد دارد سازماندهي مقياس لزوماً يک قلمرو نيست اما تعيين به شمار آورد. وي تأ ،دهد قرار مي

( وي معتقد است كه عامل 65: 1336يک سازماندهي فضايي است. )راپاپورت؛ ،رو به قطعمقل

هاي انساني بوده است. وي  فرهنگي و بويژه اعتقادات مذهبي مردم، اساس انتظام بخشي به زيستگاه

اي نماد  ا مذهب و مقدسات مردم دانسته كه، غالباً به شيوهها ر اساس عمل نظم دهي به سكونتگاه

ها پرداخته به  گرفته است و بر اين باور است كه ذهن انسان به طبقه بندي پدپده گرايانه صورت مي

هر چيز نظم داده و مدل آگاهانه براي محيط زيست خود بوجود آمده است. )رجبي و پاپلي؛ 

1312 :111-135) 

داند كه همان طور كه  نه را هم چون دو محيط مصنوع ديگر داراي هويت ميليكن راپاپورت خا

القايي ،نوع دوم هويت يعني  ،در مورد مسكن و خانهوي  .اشاره شده است يا القايي است يا اثباتي

هايي واضح و خوانا تفاوت خود را ابراز  گزيند كه دراين گروه محيط با انتشار نشانه را بر مي

تشخيص  حس   شناسد و عملكرد عاطفي هويت محيط را يز هويت را در مكان ميكند. لينچ ن مي

او اين نوع هويت موجبات تعلق فرد به محيط را فراهم   گزيند. زيرا به عقيده آن براي خانه بر مي

 آورد. كند و در عين حال امنيت را براي آنان به ارمغان مي مي

ه دنبال ارضاء نيازهايشان هستند. از اين رو ب ،بخصوص محل زندگي خصوصيشان ،مردم در محيط

توان براساس تقسيم بندي  محيط نمادي از نيازهاي مردم است. براي شناختن نيازهاي انسان مي

 مازلو آنها را طبقه بندي كرد:

نياز جسماني: تحقيق نياز انسان، نياز به بقا است و براي بقا را دسترسي او به هوا )اكسيژن( غذا  -1

آفتاب، آب، خوراك، و پوشک و سالمت و سرپناه و حركت الزامي است كه هر انساني در به نور 

 كند محيط بايد تأمين كننده كلي اين نيازها باشد. جهت رفع اين نيازها اقدام مي

اي مناسب در جهت ايجاد  نيازهاي ايمني و امنيت: هنگامي كه نيازهاي جسماني به مرحله -2

هاي انساني جهت  ي جمع بندي در انگيزش برسد، سطح و مرحلهفضايي امن از نظر رواني 

گردد. امنيت و  انديشيدن و تأمين امنيت و ايمني محيط جاني و مالي و روحي و رواني ظاهر مي

تواند از طريق توجه به  ايمني داراي دو وجه رواني و جسماني است كه در محالت مسكوني مي

قيبل: هايي از  عي تحقق پذيرد. در اين قسمت بحثي كنترل محيط كالبدي محيط اجتما نحوه

ايجاد حس زندگي جمعي و در عين  -ب ه است.ي مشخص تعريف شد ايجاد قلمرو و محدوده -الف
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فضاي قابل دفاع با ايجاد قلمرو حفظ سلسله مفهوم  -شود. ج حال ، مفاهيمي چون خلوت مطرح مي

ح است. حس مكان كه مردم از طريق مراتب فضاهاي عمومي، نيمه خصوصي و خصوصي قابل طر

گردد تا نياز به امنيت و  توانند شخصيت يک مكان را از ديگري باز شناسند، باعث مي آن مي

 (131: 1311ايمني رواني تأمين گردد. )مطلبي؛ 

خانواده بايد به رشد اين نياز ، نياز به وابستگي و تعلق: وابستگي در انسان فطري است. در كانون  -3

گيرد. انديشمندان زيادي در باب حس تعلق و عوامل مؤثر  شود، ليكن در بحث ما قرار نميتوجه 

در آن به اظهار نظر پرداخته اند. به عنوان مثال گرسن طول مدت اقامت را به عنوان يک عامل 

شود. بلكر و كيم  داند. مالكيت به عنوان مهمترين عامل حس تعلق مطرح مي مهم و حس تعلق مي

 ايجاد  مكان  به  حس تعلق   ستند كه مالكيت زمين تاثير قوي تر از مالكيت آپارتمان درمعتقد ه

مالكيت خانه يا مسكن بسيار زياد است و مهمترين آنها   داليل ( 51: 1331)دانشپور؛  كند.  مي

 -3دهد  مالكيت احساس امنيت و استقالل به خانوار يا خانواده مي -2سرمايه گذاري  -1عبارتند: 

( 24: 1316هويت فردي در بسياري از جوامع ، در گرو مالكيت خانه است. )قره خلو و اكبرپور؛ 

در ضمن همان طور كه گفته شد، مالكيت خانه تأثير فراواني بر حس تعلق نسبت به خانه و 

 همچنين محله مسكوني دارد.

از احساس تعلق دروني سطح  3گيرد با  از نظر پيتر برگر وقتي انسان در درون يک مكان جاي مي

 بودن آن مكان، مواجه است.

 شود. سطح رفتاري: دروني بودن رفتاري به حضور فيزيكي مربوط مي -1

سطح عاطفي: دروني بودن عاطفي متضمن مشاركت عاطفي و احساس تعلق نسبت به آن مكان  -2

 است.

ل يک فرد به مكان شناختي، به تعهد، ناخودآگاه و كام -سطح شناختي: دروني بودن وجودي -3

 شود.  مربوط مي

توان از اين مطلب استنباط كرد اين است كه مردم با بودن  بنابر اين چيزي كه به طور كلي مي

كنند و آن مكان برايشان معناي  درمكاني خاص در طي زمان به آن مكان احساس تعلق پيدا مي

ن مكان و نيز كساني كه در آن متفاوت از ساير مكانها در بر دارد. اين بدين معناست كه به آ

 (16و13: 1331دهند. )پارسا پژوه؛  هويت مي  هستند،
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آموزد. لذا تعلق انسان به مركز هستي  سپس اين نياز اجتماعي نايل گرديده و تعلق به محيط را مي

اي كه  به انسان و زندگي جمعي و تعلق انسان به محيط طبيعي و مصنوع ناگسستني بوده ، به گونه

به عنوان مصداقي از وابستگي انسان به محيط كالبدي نمادي از خود يا نفس انسان گرديده  مسكن

ها  گردد تا مردم با استفاده از نماد و نشانه است. اين احساس تعلق به مكان يا حس مكان باعث مي

: 1312حس تعلق به مكان را آشكار ساخته و به آن هويتي جمعي يا شخصي بخشند. )آلتمن؛ 

112) 

آنچه بيشترين تأثير را در تعلق مكاني  دارد. مالكيت است ولي قبل از آن بايد مفهوم قلمرو 

 تعريف شود.

گيرد )وسيع تراز فضاي  قلمرو محدود وسيع را در بر مي "كند آلتمن بيان مي در تعريف قلمرو

 (133)همان،  "ها و اشياي موجود در محيط است. شخصي( و مستلزم استفاده از مكان

ها را به صورت  كند كه به وبي نظيري انسان اي از هويت افراد را فراهم مي مرو مكان و نشانهقل

محيطي با دو جنبه پراهميت تر خود جمعي و انفرادي در خود جاي داده است. قلمرو در علوم 

 قلمروهاي ديگر ،و مركز قلمرو. اما آنچه مسلم است تعيين قلمروشود. مرز هر قلمرو با  تعريف مي

فيزيكي و جسماني افراد نيست، بلكه از اين روش زندگي اجتماعي آنها تنها بري تأمين آسايش 

كند. )قاضي  شود و فضاي اطراف را مهيا، سازماندهي و ساختارمند براي زندگي مي تعريف مي

 (23: 1312 زاده؛

نها بسنده كرد كه توان به اشاره به يكي از آ تعاريف متعدد ديگري نيز از قلمرو وجود دارد كه مي

 در اين بخش، قلمرو، به اين مفهوم تلقي شده است. 

هاست.  مفهوم قلمرودربردارنده استفاده انحصاري متقابل از مكان و اشياء توسط اشخاص يا گروه

بحث  .تجاوز -3حرمتي  بي -2آلودگي  -1شود.  ازنظر ورگاس به سه طريق قلمرو انسان تهديد مي

شخص بسيار گسترده و قابل تأمل است ، ليكن در موضوع اين رساله نمي   قلمرو و تأثيرات آن در

 گنجد.

اي جمعي و گروهي است.  نياز به احترام و عزت نفس: اين نياز نه تنها شخصي بلكه مقوله -4

 )دربخش قبل توضيح داده شد(
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چرا كه شخص  شود. مينياز به خودشكوفايي: اين نياز در دسته برتر نيازهاي مازلو طبقه بندي  -5

خود شكوفا، كمتر به ديگران نيازمند است و با رويكردي مستقل و حتي نگرشي متفاوت عمل 

 كند.  مي

انسان از محيط كالبدي نياز به شناخت: اين نياز نيز از جمله نيازهاي برتر است. شناخت و درك  -6

ر شناخت باشد و مي تواند عامل بسيار مهمي د ميو فرهنگي و اجتماعي ضروري است. لذا محيط 

 هاي الزم براي آموختن، اين مهم را تأمين كند. تواند با در اختيار گذاشتن فرصت

شوند. اين  ها مريض مي  هاي مازلو بسياري از مردم با ديدن زشتي نياز به زيبايي: مبتني بر يافته -3

تي كه در قالب شود. زيبايي شناخ نياز به وسيع ترين شكل در محيط در قالب معماري ديده مي

ها و شهرها قابل ديدن  ها و محله توان آن را بررسي كرد در نماها، ساختمان زيبايي نمادين مي

توان با توجه به اين نياز انسانها و ارضاي آنها حس هويت و تعلق آنها به مكان را  است و مي

 (133: 1311افزايش داد. )مطلبي؛ 

اي انسان است لذا براي بررسي هويت محيط بايد از داشتن حس هويت مكان و تعلق از مهم نيازه

 كند اطالع داشته باشيم. شرايطي كه يک محيط را داراي هويت مي

گيرد. لذا مهمترين شرط هويت مندي، قابل تشخيص بودن  هويت، اعتبار خود را از تشخيص مي

يزان است. در اين ميان، موضوع مورد تشخيص، فضا و مالك تشخيص، تصوير ذهني آن و م

رود. ذهن همان گونه كه در فرايند ادراك، اليه  نزديكي فضا به توقعاتي است كه از آن انتظار مي

گيرد. از اين رو مسأله هويت در  اي كمک مي كند. براي تشخيص نيز از نظام اليه به اليه عمل مي

 سطوح مختلف مطرح مي شود.

آن با   هاي ي پديده براساس شباهتبراساس نخستين گام در راه تشخيص هويت، امكان بازشناس

هايش با پديده هاي غير هم سنخ در ذهن است. هر پديده  هاي هم سنخ و تفاوت پديده

تواند آنها را استخراج و ذخيره نمايد و برحسب نياز طبقه بندي و  هايي دارد كه ذهن مي ويژگي

 استفاده كند.

اي شكل  اي و تمايز ميان دسته به درون دستهبر اين اساس فرايند بازشناسي، در حقيقت بر پايه تشا

هاي ظاهري، عملكردي و معنايي پديده را شامل  گيرد و اين تشابه و تمايز تمام ويژگي مي

شود. به عبارت ديگر واژه بازشناسي تنها به معناي شناسايي اشيا نيست، بلكه تجربه معنا و  مي

 (1331: 155مفهوم آنها نيز هست. )نوربرگ شولتز، 



 

 

9 

اي از  ازشناسي شرط الزم براي هويت مندي هست ولي شرط كافي نيست. زيرا همين كه پديدهب

هاي هم سنخ  گردد، بلكه بايد از پديده هاي متفاوت با خود تفكيک شد قابل تشخيص نمي پديده

خود نيز متمايز شود تا فرايند تشخيص هويت به صورت كامل انجام پذيرفته باشد. به عبارت ديگر 

گيرد نيز شاخص شود تا هويت نمد تلقي گردد. اگر همه  اي كه در ان جاي مي در دستهبايد 

محالت مسكوني در تمام شهرها به يک شكل توقعات موضوعي از يک محله را برآورده نمايند، 

شوند و اين مسأله نيز به نوبه خود به  شوند كه ديگر از هم تشخيص داده نمي آنقدر شبيه هم مي

 گردد. تي منتهي ميهوي احساس بي

رابطه دارد و تجسم هر نوع جهان بايد تجلي  -زمان و مكان -زندگي ضرورتاً با خصوصيات محلي

 (123اين خصوصيات را در بر گيرد. )همان؛ 

شود، و مفهوم  از اينجاست كه لزوم برخورداري از تشخيص دوشادوش قابليت بازشناسي مطرح مي

يابد. نوربرگ شولتز در اين خصوص معتقد است هر مكان  منحصر به فرد بودن به هويت راه مي

شود و كيفيتي منحصر به  ها متمايز مي داراي كاراكتر بوده و به واسطه آن كاراكتر از ساير مكان

اي كه قبالً اشاره شد، تشخيص يک  براساس نظام اليه(  Abel, 2000, 142)يابد.  فرد مي

و گام بعدي پس از بازشناختن يک پديده، منحصر به فرد  اش قرار دارد پديده در امتداد بازشناسي

 هاي تشخيص بخش به آن است. دانستن آن براساس ويژگي
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 فضاهاي مسكوني در محله چهارصددستگاه : 5-3

بيان مي  –فضاي مسكوني  مجاور داخل و طريق شيوه هاي سمبليک در با خصوصي سازي از هويت مكاني فرد

ت دارد و در مقياس شهر كوچكترين جزء آن أنيازها و انديشه هاي فرد نش ي است كه ازگردد. خانه به مثابه مكان

 يا به عبارتي سلول كالبد شهر است . خانه وسيله پايبندي انسان به سرزمين است . اولين شرط احراز)هويت(

جغرافيايي تشكيل  هم يک منطقه خانه هاي مجاور ميتوان با اين مقدمه كه  هر محله از بازشناسي پديده است و

وجود داشتن فضاهايي كه تحت عنوان )خانه يا مسكن (مطرح ميشود، شروع « محله» مي شود و مشخصه اصلي

نه مثال حمام يا مسجد محرزشده است . از  كرد.  لذا اولين شرط كه بتوان آنها رابه عنوان مسكن يا خانه شناخت و

هم  ، يعني يک پديده را بتوان از ساير پديده هاي مشابه ومي باشد« تشخص»ديگر شرايط احراز هويت يک مكان 

نسخ با آن متمايز ساخت . لذا گرچه كل محله داراي فضاهاي مسكوني مي باشند، ولي تفاوت آنها از هم بايد 

مورد « ساخت فيزيكي و محيط فرهنگي»در محله مورد نظردو مسئله « تشخص»مشخص شود. براي بررسي 

 بررسي قرار گرفت .

درساخت فيزيكي به بررسي فضاهاي مسكوني  از لحاظ معماري وزيبايي شناسي ونحوه قرارگيري  -1

 آنهاخواهيم پرداخت.

 درساخت فرهنگي به بررسي قوميت،  نحوه نگرش اهالي به محل مسكوني خود پرداخته خواهد شد.-2

 

 ساخت فيزيكي : -1

نام گذاري شده است ، ولي  « شهيد ملک زاده»بان محله چهارصددستگاه حول يک خيابان اصلي كه به اسم خيا

همچنان در ميان افراد محله تحت عنوان خيابان چهارصددستگاه معروف است،  متمركز شده است . اين خيابان 

نوع بافت مسكوني متمايز است كه،  4محله را به دوقسمت تقسيم كرده است وليكن، محله به زعم نگارنده داراي

ثيرگذاشته و به تبع از ساكنان نيز اثر أروي ساكنان آنها ت ورجداگانه داراي هويت مي باشند و برهر كدام آنها به ط

 پذيرفته اند.

پنجم  چهارم و و  سوم و  دوم اول و ءشهداكوچه ويا به  درقسمت اول محله كه شامل پنج كوچه مي شود و

چشم ميخورد  نوعي نظم مقياسي در آنها به  متري هستند و 243يا  123نامگذاري شده است ، خانه ها، واحدهاي  

 از  ،  با نگاهي به ساختمانهاي اين منطقه مي توان دريافت كه پوشش ساختمان متراكم تر
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مي كند . فضاي باز در ساختمانهاي اين پنج  فضا ايجاد اين امررابطه صميمي ميان توده و فضاي باز مي باشد و

ان ، حياط و در درون آنها وجود باغچه اي هر چند كوچک از نمونه كوچه كامال تعريف شده است. وجود ايو

بخصوص درقسمت شمالي مي باشد. در برخي خانه ها به حالت قديم نوعي سراسراي  هاي بارز اين خانه ها

ه قلمرو ب  ورودي )راهروي قديم ( هنگام ورود به خانه ها مشاهده مي شود، كه گذر از قلمرو نيمه خصوصي را

 ا عمومي فراهم مي كند.خصوصي ي

ساختمانهايي كه در اين محله ساخته شده اغلب وياليي )يک طبقه يا دوطبقه (هستند كه، وجود اتاقي مجزا به 

مي باشند، كه  تو اتاق ها اغلب تودر مفهومي كه در اتاق خواب امروزي مد نظر است ، چندان فراهم نمي باشد و

مي شوند. مهم ترين خصوصيت خانه ها اين است كه در كنار برخي  با يک درب كشوئي يا معمولي باز و بسته

فضاهاي مسكوني وجود مغازه هايي )فضاهايي براي كار( مشاهده مي شود، كه نشان دهنده اين است كه فضاي 

مسكوني در واقع مكمل كننده هم بوده اند و احتياجات محله غير از مراجعه به ميدان محله ، در داخل  كار و

وچه ها تامين مي شده است ، البته اغلب اين مغازه ها در فواصل نسبتا دوري از ميدان محله ،كه تامين برخي ك

كننده مايحتاج محله بوده است، قرارداشته اند. درضمن اغلب آنها كار تهيه لبنيات اهالي يا نان را از طريق نگه 

فعال  مغازه  3 هم اكنون از بين مغازه ها  داري برخي حيوانات خانگي يا تنور داشتن برطرف مي كردند. گرچه

 فروشي هستند.  لبنيات  نيز آنها  و مي باشند

داراي چند  ميدان محله استوار است و مكمل سيستم خانه سازي بلوكهاي خياباني هستند. ساختار اصلي خيابان ، بر

لي ختم مي شوند و مسيرهاي فرعي به خيابان اص چند مسير فرعي مي باشند. مسيرهاي اصلي مستقيماَ مسير اصلي و

خيابان  3مسيرهاي اصلي عمود گشته اند و به واحدهاي مسكوني ختم مي شوند. در  راستاهايي موازي بر در

درجه  امنيت فضاهاي داخلي را افزايش داده است . البته  شهداي دوم وسوم وچهارم اين مسيرهابن بست بوده و

 داري ميسر گشته است. با تدبيرشهر اين مهم درچند سال اخير

فرعي گذشته از كاركرد حركتي ، به عنوان بخشي از فضاي زندگي مسكوني نيز محسوب  اين  مسيرهاي اصلي و

پنجم چنين  مي شوند.) به عنوان مثال بسياري از كودكان دراينجا بازي مي كنندو...( ولي دركوچه شهداي اول و

قابل عبور بودن از محله،  هداي اول به دليل يک طرفه بودن واتفاقي نيافتاده است. اين كوچه هابه خصوص ش

بار   پهن گاه نسبتا  و رفت وآمد ،براي وسيله نقليه است،  لذا علي رغم داشتن پياده روي بزرگ  كوچه اي پر

، ليكن در چند ماه  ههمين وضعيت را داشت درگذشته  مي شود. شهداي پنجم  زياد  آنجا صدا در ترافيكي و سرو

وصداي آن  سر بار ترافيكي و از  راه متصل به آن را مسدود كرده است ، خير به دليل اينكه شهرداري چهارا

 كاسته شده است .
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در بسياري از خانه ها بخصوص خانه هايي كه شمالي هستند وجود باغچه اي هرچند كوچک به چشم مي خورد، 

به نظر مي رسد بيشتر در  خود آنها كاشته شده و ليكن اين باغچه ها بنا بر نظر برخي صاحبان ملک توسط و

مي تواند با « گياه كاري» جستجوي خلق محيط صميمي بوده است تا ايجاد بناي به يادماندني .از نظر راپاپورت

( ليكن اين نوع باغچه داشتن وگياه 143: 1314هويت گروههاي قومي و ساير گروهها ارتباط پيداكند. )راپايورت؛

 خانه هاي قديمي ديده مي شود و نشان از سنتي بودن آن خانه يا محله دارد. كاري در اغلب

نامگذاري شده است . اين « شقايق» 2( و 11تا  1« )الله» كه به نام دارد كوچه وجود 13 در قسمت دوم محله جمعاَ

كه به اين  كوچه ها حول خيابان اصلي شكل گرفته اند. يعني خيابان اصلي چهارصد دستگاه به عنوان مرزي

الله هاي فرد  كوچه ها منجر مي شود، راه اصلي قلمداد  مي شود. درضمن الله ها را به دوبخش الله هاي زوج و

« عالمه جعفري» نوع الله در اين است كه الله هاي زوج در انتها به بلوار تقسيم مي كند. وجه تفاوت اين دو

كه يكي از مراكز اصلي شهر كرج مي باشد. « ن طالقاني جنوبيخيابا» الله هاي فرد درانتها به  متصل مي شوند و

است  از طرف صاحبان آژانس امالك و هم چنين اهالي محله تأييد شده  در اين الله ها نيز  لذا تفاوت قيمت خانه

 .)الله هاي فرد گران تراز الله هاي زوج هستند.(

از اين كوچه ها مستقل است . تفاوت بارز الله ها با پنج  هركدام هيچ كدام از الله ها داراي راه فرعي نمي باشند و

كوچه اول در اين است كه در پنج كوچه اول فضاي مسكوني به شكل محله اي با بافت فشرده و بسته با 

روابط  قابل دسترسي با برخوردهاي اجتماعي محدود است ،  ولي در الله ها اين فضاها به يک سيستم باز و

البته اين مسئله درمورد خانه هاي خيابان قائم كه چهارمين نوع فضاي مسكوني  بديل شده ،اجتماعي پراكنده ت

 ، صدق مي كند. نيز چهارصددستگاه هستند ،

بافت مسكوني پنج كوچه اول  از ديگر مشخصات بافت مسكوني در محله بايد بيان كرد كه، مهم ترين وجه تمايز

بسيار زيادي گذاشته است ، ساختمان سازي اندك آن است . به گفته  ثيربا ديگر قسمتها كه در سيماي محله نيز تا

 پنج كوچه آپارتمان سازي شدهدر %خانه ها  15حدود »( ،صاحب آژانس مسكن دركوچه پنجمآقاي عباسي )

خانه   چه ، گر  خيابان قائم( خيابان قيام و خيابان وحدت ،، قسمت ديگر محله )الله ها 3در حاليكه در  .«است

  ير قرار گرفته ،أوسيع تحت ت ساختمان سازي  واسطه  به  محله  سيماي  ، ولي دارد وجود   ويالئي هاي 

 است .   شعاع قرار گرفتهتحت بطوريكه تشخيص خانه هاي مسكوني مستقل 

 ها  به لحاظ ساخت فيزيكي بن بست برخي الله ها وهمچنين خيابانهاي اين قسمت ها مي از ديگر مشخصات الله

كه اگر از  طوريه پيچ دار مي باشند. ب همگي داراي شيب اندك و 1در مورد الله  باشند. كوچه الله ها جز

ابتداي كوچه به انتهاي آن نظر افكنده شود، انتهاي آنها قابل تشخيص نيست ، لذا بن بست شدن اين كوچه هاكه 
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متري  12يا 13است. اين خيابان ها همگي  ثيرگذاشتهأدر يكسال اخير اتفاق افتاده در كاهش برخي تصادفات ت

به خاطر همين تفاوت  1متري تبديل مي شود و لذا الله  24مي باشد به  1در وسيع ترين حالت خود كه الله  بوده و

ساختمان سازي شديد « وحدت»و« خيابان قيام»جمله شناخته شده ترين كوچه ها در محله مي باشد. در  خيابان از

دوكوچه ديده مي شودكه  هر اال صورت گرفته است ، ليكن نوعي درهم ريختگي فضايي دربه واسطه تراكم ب

بيشترين نمود بارز آن، دركنار هم قرارگرفتن خانه ها ي قديمي وكهنه دركنار ساختمان هاي نوساز مي باشند.هر 

وخوراك و.....  دو خيابان به لحاظ نوع ساخت فيزيكي خود، خودكفاهستند و وجود انواع مغازه هاي پوشاك

باز در  متر تقليل پيدا مي كند و 13متري ودر نيمه هاي آن به  16نشانه بارز آن است . عرض خيابان قيام در ابتدا 

سانتي متر مي رسد، باعث بروز  53متري افزايش پيدا مي كند. وجود پياده رويي كه حداكثر به   16انتهاي آن به 

 مشكالت فراواني براي اهالي شده است . 

كه وجود چاله هاي فروان درخيابان باعث بروز مشكالت براي اهالي  متري مي باشد12خيابان وحدت، خياباني 

و تقسيم بندي نامتقارن خانه ها در آپارتمان سازي  .فيزيكي خانه ها به شكل بسيار فشرده است شده است . ساخت

به لحاظ آپارتمان متعدد خيابان شاهد عقب نشيني هاي  در هردو .كرده است آنها نيز مشكالت فراواني ايجاد

، اين عقب نشيني است رتمان نشدهسازي هستيم ، ليكن در برخي نقاط نيز به دليل اينكه خانه مستقل تبديل به آپا

لذا ناهماهنگي بسيار ناموزوني در اين كوچه بخصوص خيابان قيام به چشم مي خورد ، وجود ميان ؛ رعايت نشده 

برهاي فراوان در بين كوچه ها كه وسعت آنها در برخي مواقع تنها به اندازه عبور يک انسان است، باعث 

جالبترين نكته در اين خيابان ها  رديابي كرد و به طوريكه نمي توان آدرس را شده است . اين دو خيابانناخوانايي 

 قيام  خيابان  اين است كه در اين كوچه ها خانه هايي احداث شده كه بسيار كوچک و همچنان مسكوني هستند.

 اول  كوچه  پنج  ند مان  خيابان  دو هر  مي كند. در  پيدا  راه  وحدت  نسبتا بزرگ به خيابان   كوچه دو بوسيله 

  شناخته  كوچه  عنوان به   قبال   كه  خيابان ها   اين  است . لذا شده  ساخته  مغازه  با يک   مسكوني  خانه هاي

  ، مي شدند

واسطه شلوغ شدن فراوان )به دليل آپارتمان سازي ( وهمچنين رونق فضاهاي كار به عنوان خيابان شناخته مي   به 

وجود دارد ،به چشم مي « آب انبار»يابان خانه هاي بسيار كهنه وقديمي كه در درون آنها حتي شوند. در هردو خ

 .خورد. تضاد بافت مسكوني كهنه در كنار بافت مسكوني جديد يكي از جنبه هاي آشكارهر دو خيابان است

 "به دليل وجود ديداَخيابان قائم : ساخت فيزيكي خيابان قائم حول يک خيابان به همين نام شكل گرفته، كه ج

از ابتدابه  دستگاه و به خيابان اصلي چهارصد خيابان در انتها دو هر يک راه جديد نيز به آن اضافه شده و "پارك

خيابان چهارراه طالقاني منجر مي شوند. خيابان قائم )كه به پشت باغ محمودي نيز معروف است( به كوچه هاي 
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در خيابان ساجدي كه در  كاملي در آن به چشم مي خورد. به جز ديگري منشعب مي شود ،كه بافت مسكوني

، لذا  مغازه اي وجود ندارد خشكبارفروشي به چشم مي خورد ، در كوچه ها لبنيات و ابتداي آن ميوه فروشي و

 اهالي براي رفع احتياجات خود به خيابان قائم يا به خيابان طالقاني جنوبي مراجعه مي كنند.

ياباني قديمي است كه وجود خانه هاي ويالئي در آن به چشم مي خورد و ليكن در بقيه كوچه ها خيابان قائم ، خ

 14متري يا در عرض كم  16همچنان كه گفته شده پيداكردن خانه اي ويالئي مشكل است .خيابان ها همگي 

 باشند.متري مي باشند. وجود درختكاري در هر كدام از كوچه ها از نكات بارز اين خانه ها مي 

وحدت درختكاري  در الله ها وخيابان قيام و در پنج كوچه اول وجود باغچه در خانه ها از نكات بارز بوده و

زيبائي به چشم مي خورد كه باعث وجه تمايز  ليكن در خيابان قائم درختكاري منظم و چنداني ديده نمي شود و

اين  ن باعث باال رفتن قيمت بافت مسكوني دراين قسمت از محله نسبت به ساير محله شده است.  و هم چني

متري مي باشند. بافت همگون و منظم خانه ها كه  253   قسمت شده است.گر چه خانه هاي وياليي آن نيز اكثراَ

روي قطعات  بزرگ ولي مساوي زمين به صورت يک شكل و هم چنين  نتيجه ، ساختن خانه هاي رديفي بر

، باعث  يكدستي خاصي در اين قسمت از محله شده و اين منطقه را دچار طبقه اي است 3يا 6تراكم باال 

نه تنها در خوانايي محيط « نما»مي باشد.  « نما»يكنواختي بافت ها كرده است. از جمله عوامل مهم در مسكن ، 

معناي درلغتنامه دهخدا به « نما»مسكوني موثراست بلكه به سيماي محله وشهر نيزكمک بسيارفراوان مي كند. 

صورت ظاهري هرچيزي، آنچه كه درمعرض يديد و برابر چشم است .منظره خارجي بنا وعمارت، قسمت 

 درون  عمل  در  « نما.»خارجي ساختمان و نماسازي، فن روسازي ساختمان و ساختن نماي عمارت است 

كي از موقعيت فرهنگ حا« نما»خصوصي را  از فضاي عمومي جدا مي كند.   و فضاي   بيرون از را   ساختمان

سازندگان ساختمان است ونشانگر ميزان نظم طرح ساختمان ، امكانات و ذوق تزيين و خانه آرايي طراح ومالک 

در واقع صورت ساختمان و « نما» به مثابه معرفي وضعيت ساكنان ساختمان در بين عموم است.« نما»است ويک 

خود در برابر بيرون دارد. نماهاي داخل ساختمان بيشترجنبه  بهترين بيان حالتي است كه فرد طراح يا مالک از

خصوصي دارند و ليكن نماهايي كه به سمت كوچه و بافت شهر باز مي شوند،جنبه عمومي تر دارند. بنابراين 

وجوه پشت و جلوي ساختمان ازيكطرف داراي نموداجتماعي وازطرف ديگر نمود مشخص ساكنان خود است، 

مان بايد هم با فضاي عمومي همبستگي داشته باشد و هم بتواند حجم داخلي ساختمان را بيان لذا  نماي هر ساخت

نمايد. نماي هر ساختمان در مجموعه شهري كه درآن حضود دارد، موثر است و اين تاثير را به بدنه خيابان ها يا 

دي ، بدون درنظر گرفتن نماي  ميدانها كه در آن قرار گرفته است، انتقال مي دهد. اگر به نماي ساختمان واح

ديگر ساختمان هاي فكر شود همگوني نماي شهري در كلييت از بين مي رود. تناقض بين جنبه شهري و بيان 
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در صورتي ميتواند از بين رود كه ساختمان جزئي از شهردرنظر گرفته شود وارتباطات آن با محيط « نما»فردي

و خيابان بايد تابع عوامل همبستگي بين نماهاي اطراف باشد، اما درعين اطراف چند جانبه باشد. نماي رو به كوچه 

« نما» حال براساس تركيبي از اجزاي مختلف بر حسب عملكرد، ابعاد و مصالحشان شخصيت خاص خود را دارد.

درواقع يک سطح صاف و تخت نيست. بلكه آن سطح انتقالي بين فضاي داخل و خارج است كه با عقب 

ش آمدگي تراس و غيره  بافضاي داخل مسكن ارتباط پيدا ميكند.عناصر اصلي نما )پنجره، نشستگي و پي

در،سطوح و محدوده پاياني سقف( ميباشند.دربررسي انجام گرفته براي ساخت فيزيكي خانه ها درمحله ميتوان 

اي دور ميباشند. مشاهده كردكه درپنج كوچه اول نماها كامال قديمي و درب ها وپنجره ها نمادي از گذشته ه

ساخته شده  داراي نماي پايان كار نمي باشند.،  1334دربسياري موارد حتي ساختمان هايي كه درسالهاي قبل از 

لذا نماي آنها آجر مي باشد.رنگ درب منازل و هم چنين مدل آنها دربسياري موارد قديمي است. پنجره ها همراه 

نند به وجود بياورند.  ليكن عناصرتزبيني چنداني درآنها به چشم باديگر عناصر ديوار سطوح مختلفي را مي توا

نمي خورد.ولي جديدا ساخته شدن چندين آپارتمان جديد در  اين كوچه ها و نماي جديد آنها به نوعي با كل 

 ( از جمله بارزترين بخش3و1محله متنافض است. نماها در الله ها بيشتر باررز است. بخصوص در الله ها ي فرد )

هاي ساختمان است . ولي درخيابان قيام و وحدت گرچه به آن اهميت زيادي داده شده، ليكن تفاوت بارز اين 

  نماهاي بسيار متفاوتي  قائم  . در خيابان  است  كاسته آنها   نماي  ميزان ساخنمانها با بقيه ساختمان هاي  قديمي از 

گر از داليل تمايز اين آپارتمانها با كل محله هستند. به طور به چشم مي خورد، كه يكي دي بقيه محله  به  نسبت 

كلي نماسازي درپنج كوچه اول جديدا مورد توجه قرار گرفته، در  حاليكه هنوز هم ساختمان ها به لحاظ نما در 

ماها و درخيابان قيام و وحدت هزينه خيلي زيادي براي ن اين قسمت از محله مي توانند نقش نشانه اي داشته باشند

صرف نشده است. بالعكس در الله ها و خيابان قائم نماها قابل تامل بيشتري هستند. گرچه در اين قسمتها هم 

 ولي بيشتر آنها متعلق  به چندين سال قبل مي باشند. ،دارند كه چندان جالب نيستند  نماهايي وجود

هردو به نوعي برهم تاثير گذارده  و از  است. رابطه انسان و محيط دوسويه "lang" محيط فرهنگي محله: از نظر

( افراد در مقابل محيط كالبدي از واژه محيط فرهنگي نيز نام ميبرند.اين 1113:33؛ langهم متاثر مي شوند.) 

زندگي انسان در محيط فرهنگي  lang""ناميدن اشاره به كافي نبودن جنبه كالبدي براي افراد دارد.به عقيده 

( مفهوم فرهنگ ،مفهومي پيچيده است كه واجد نمودهاي عيني است. سازه اي  فكري 131جريان دارد.)همان:

براي تبيين، تدوين، تشريح و توجيه مجموعه اي پيچيده از رفتارها و افكار ، عواطف و ساخته هاي انسان است 

فرهنگ تستر ودربرگيرنده كليه آموخته ها و عاداتي است كه انسان به  عنوان عضوي از جامعه كسب مي كند.

 (1311:233ساز ومتن رويش تفكرات ماست كه تاثير گذارو تاثير پذير است.)حبيب؛
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لذا ادراك انسان از محيط پيرامون خود نيز تابع فرهنگ است . راپاپورت طي بحث هاي خود براي معاني كه 

زمينه فرهنگي  درمحيط ساخته شده  به كار مي رود،جسنجوي معنا دركنشگران محيط مصنوع در با توجه به

افراد يک فرهنگ مي "واجتماعي كه كنشگران درآن حضور دارند،به كار ميبرد.وي در اين باره بيان مي كند:

(  لذا سه كاركرد فرهنگ از نظراو 1314:26. )راپاپورت؛"دانند چگونه متناسب با ميحطهاي مختلف عمل كنند

فرهنگ حامل اطالعات است به اين معنا كه مجموعه  -2تمايز ايجاد كردن ميان انسانها و تثبيت هويت آنها  -1

فرهنگ ساختار يا شبكه اي را ارائه مي دهد  -3اي ازدستورالعملها است ،آنچه فرد مي تواند طرح زندگي بنامد.

 ( 1315:33كه به اجزاء معنا مي بخشد.)اسماعيلي ؛

يت مي كند و تاثير آن كامال مشخص محيط فرهنگي محله به قسمي است كه هر چه بيشتر محيط كالبدي را تثب

است. در تاريخ محله ذكرشدكه محله حاصل همنشيني قوم يزد بوده است و ليكن بنابر نظر تمام افرا مصاحبه 

   خاصي  نظم  از  هم   دليل همين  به  شونده درباره تاريخ ، فقط پنج كوچه اول به اين دليل ساخته شده بود.

 زمان كه تمام اهالي محله از آب رودخانه استفاده هم در آن    برخوردار است و

ميكردند ، اين منطقه از آب كارخانه كه در خانه ها لوله كشي شده بوده بهره مي بردند. و تمام ساكنان نيز يزدي 

بوده اند. به دليل مهاجرنشيني كه در بعدها دركرج اتفاق افتاد، اين روند ادامه نيافته است.و ليكن وجه يزدي 

ن، همچنان  غالب است.البته توجه به اين نكته نيزالزم وضروري است كه هم اكنون شاهد سومين نسل بود

وبسياري نيز مهاجرت كرده اند، لذا تغييرات مشاهده شده ، مي تواند ناشي از  مهاجران در بين اهالي محله هستيم،

رنسل اول و دوم قابل مشاهده است. اين مسئله نيز باشد. وجهه يزدي بودن، درقالب لهجه داشتن،  بخصوص د

 . دروجود دارداهالي محله  هم در فضاها و ومحله اي)جماعتي ( دراين قسمت هم درمهاجرتي قومي لذاهويت 

 هيچ كدام ازقسمتهاي ديگر چنين وضعيتي حاكم نيست.

يابان قيام در خ و خيلي از اهالي يزدي هستند ،گرچه در برخي خيابان بخصوص خيابان وحدت گفته مي شود

در طول زمان خفظ  نتوانسته است ،تداوم خود را مهاجرتي بيشتر قوم كرمان ساكن هستند ، ليكن هويت قومي

د رمو از وجهه قومي خود خارج شده اند.اين مسئله در ،اقوام ديگري دو خيابان به دليل مهاجرت باال كند و هر

ليكن به مرور سالها از اين وجه  با قوم كرمان آغاز شد والله ها نيز صادق است. درالله ها مهاجر نشيني وسيعي 

سال ساكن هستند،  5-1مهاجران بين  اغلبقائم   در خيابان كاسته شده و مهاجرت ساير اقوام كامال مشهود است.

 كه هرچه بيشترهويت قومي و حتي محله اي را زيرسوال مي برد .

بودن بسياري از اهالي ميباشد. به عنوان مثال در كوچه اول  قسمت اول محله فاميل مهم در از ديگر مسايل بسيار

همان  خانواده از اهالي در3خانه مي باشد)در بقيه كوچه ها اين ميزان بيشتر است( يک خانواده  با 53كه شامل 
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بلكه دربقيه كوچه ها  هصدق ميكند.نه فقط در يک كوچقيه تاحدودي مورد ب كوچه فاميل ميباشد.همين مسئله در

  وحدت نيز تا اندازه اي صدق مي كرد خيابان قيام و يز داراي فاميل هستند.اين مسئله دربين برخي اهالي الله ها ون

ا در بين اهالي خيابان قائم مطرح مي شد. همگني و همبستگي موجود در بين اهالي محله كه اكثرَ در موارد نادر و

متناسب  مقياس مطلوب و ت.خصات قسمت اول محله اسمذهبي از جمله مش -قوم يزد هستند و اعتقادات قومي

محيطي  محله ، فضايي را به وجودآورده كه فرد به راحتي ميتواند قلمروآن را در مدت زمان كوتاهي طي كرده و

ليكن مشكل زماني آغاز ميشود كه محله  نتيجه به آن تعلق خاطر يافته است. و در آشنا را هرروز تجربه كند و

مي  خانه ها  از  عدم رضايت رضايت يا  احساس ببخشد. وند تعلق مكاني را در نسلهاي  بعد تداوم نتواند، اين ر

     ،   با اهالي  مصاحبه  سوالهاي صدر  در ، لذا   كند ايفا   مكاني  تعلق تداوم   و در ايجاد   مهمي نقش بسيار تواند 

ت. رضايت يا نارضايتي از يک سكونتگاه بسته  به اين كه نه به صورت صريح( مد نظر قرارگرف)البته    مسئله اين 

 متفاوت باشد. به عنوان مثال اگر اين سوال در مقايسه كنند، مي تواند از افراد سوال شود كه سكونتگاه خود را

در مورد كيفيت  ، مي تواند آن هم چنين يا يک سكونتگاه ايده ال مطرح شود. مقايسه با سكونتگاه قبلي فرد و

هاي مختلف سكونتگاه فرق كند)مانند وسعت فضا ،زيبايي يا نور ورابطه بين نوع استفاده ساكنان وكيفيت بخش

 . داليل نارضايتي خانه در قسمت اول متفاوت بود. به عنوان مثال اهالي كه در قسمت اول محله كه اكثراَ(ساختمان

 ،د راحت باشود داخل آن آدم بر دق خواب ندارخونه ،چه خونه اي اتا"خانه ها وياليي داشتند،بيان مي كردند: 

مراقب باشيم تا نامحرم ما بايد خيلي  ،مان سازي كرده اند بغلي ساخت ديد هم داره چون روبرويي واز آن مهم تر 

كه  هستيم نه ايازم خانه ما مناسب نيست زيرا ما در "يا ساله،ساكن كوچه اول(23) خانم نجمه دشتكي ،."را نبيند

گرفتن به داخل زيرزمين يا روي حياط برويم كه حموم  يما بايد براها قرار دارد و والت داخل ساختمونت حمام و

 ، است  قديمي ه ما ناخ "يا  ساله ساكن كوچه اول(25خانم سوسن دهقاني، ")البته تابستان و زمستان هم ندارد.

كه از اين خانه خاطرات زيادي كه آن را كوبيده و ساختمان سازي كنيم و مي گويد  دذارگبابام نمي 

 يک ارتفاع هستند، وياليي و در اينكه اين خانه ها اكثرا با ساله،ساكن كوچه پنجم( 21آقاي احمد مومني،.)"دارد

از نكات منفي بود كه بسياري به آن اشاره  به دليل ساختمان سازي برخي خانه ها اشراف به خانه ها زيادشده و

چون اطراف خانه سازي شده است حتي  ،به حياط خانه رفت و آمد كرد ون روسري بد ود خانم نمي ش "داشتند.

حشرات وجود ساله ساكن كوچه اول( 43اكبري  )خانم زهرا "اگر همسايه ها نگاه هم نكنند باز معذب هستيم.

است خيلي بد  ،د ن سوسک دارانماخ"بيان ميشد كه درمورد مسكن اين قسمت ، خانگي از نكات منفي بارز است

به وسک م كه ازكوچه سبايد مواظب باشي بيشتر اوقات "يا  ساله ساكن كوچه اول(25خانم سوسن دهقاني، )".

ساله ،ساكن 33)خانم فاطمه خوانين زاده،. ودمير يمانآبروهايمان نا، بعضي اوقات جلوي مهمخانه مان راه نيابد 
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ليكن در برخي ديگر امكان آن ، به داليل  اند و دربرخي خانه مالكان دست به نوساز فضاي خانه زده"كوچه دوم(

بخواهيم كه كه ساخته شده تا  است سال43نه زد ،چون باالي ادست به ساختار خ ودنميش»متفاوت فراهم نيست:

» و ساله ،ساكن كوچه چهارم(32)محمد برزگر،«. ساختمان ربزش كندپي  است كه  ممكنبر خانه بزنيم پتک 

ن امه نامي ترسيم خان را نه ، خود ساختم هم حياط رو درست كرد ،خيلي كم  رد ورنگش ك ودخانم فقط مي ش

، پخته پوسيده است دست دست به آن زد  ودنمي ش» يا ساله ساكن كوچه اول( 23)حامد دهقاني «.ودخراب ش

 همه   خرج تعمير كنيم اين دارزش ندار» يا ساله ،ساكن كوچه اول( 23)علي خراساني ،.«مي شودخراب  مبزني

آن را خراب درست وحسابي كه داشتيم  پول  مي كنيم ،  صبر  خوب ود ميش  درستمقداري از آن   يمهبد پول 

  ساكن كوچه سوم( ساله ،23،  عليجاني )سجاد    .«كرده و از نو مي سازيم

 محله و البته خانه ها بود.و امنيت حاكم بر  اين خانه ها  بيشتر به دليل نزديک بودن با انوا ع مغازه ها از    ضايتر

از قسمتهاي ديگر محله كه باشند اهالي هركدام به دليل اينكه  .به نظر مي رسدمتفاوت وضعيت خانه درخيابان قيام 

ي اين خونه ها از »خيابان قيام زندگي كنند.  درنيستند  حاضر خانه هاي خود ، حتي درصورت عدم رضايت از ،

نجمه ) «منزل را باز كنيم مانند اين مي ماند كه وسط خيابان هستيم  حياط در خيابان خوشم نمي آيد

است. نامنظم خانه ها را ساختند، يک خانه روي پشت بامش  خيلي شلوغ»ساله ساكن خيابان قائم( 35اميرحسني،

 «ند.جعبه گذاشته و درست كنار يا مقابل آن ساختماني درست شده كه نماي زيبايي دارد ، اصالَ با هم جور نيست

 ،،ساله، ساكن خيابان قيام(45)زهرا گلكار

از ديگر عوامل فيزيكي كه باعث عدم رضايت ساكنان از خانه شان شده بود، عوامل استرس زاي محيطي  

فراواني بر ميزان رضايت آنها داشت.  ثيرأاز طرف اهالي بيان نمي شد، ليكن ت هستند.اين عوامل گرچه مستقيماَ

ثيرات آن بر افراد أعواملي هستندكه  باعث مي شوند يک محيط استرس زا شود لذا ت عوامل استرس زاي محيطي

اما  تاثير سريع و آني بر،كارايي فرد دارند ، وصدا باعث افت قابليت فرد مي شود. برخي از اين عوامل مانند سر

وصدا و ازدحام  سرمدت پديدار خواهد شد. از اين عوامل  ، اثرشان در دراز برخي ديگر، مانندآلودگي هوا

امروزه با گسترش  صنايع و شهرها افزايش جمعيت و تراكم زياد، حضوراتومبيل و  -1بررسي خواهد شد. 

سايروسايل حمل و نقل عمومي صدا هاي بيشتري توليد ميشود كه بايد به آن موسيقي تند را نيز اضافه كرد. رفت 

شهداي اول و يک طرفه بودن آن  و بن بست بودن بقيه  وآمد وسايل نقليه به دليل عرض زياد پياده روي كوچه

 ادامه بايد عبور دانش آموزان مدرسه به دليل وجود اين كوچه است، كه در كوچه ها از عوامل استرس زا در

ماشين و خودروي سواري يا  موتور  ا خواب نداريم ،هشب»را  نيز اضافه كرد. "عالم بخش "مدرسه راهنمايي

مريم « ) گاهي آنقدر زياد است كه كالفه مان مي كند برخي خودروها  تازه صداي ضبط ،، ودسنگين رد ميش
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ماشين براي فروش وسائل و محصوالت   وجود انواع افرادي كه باساله ،ساكن كوچه اول( 21يوزباشيان، 

 بر« بي وقت وقت و»بلندگو  از استفاده آنها  مي كنند و و..( از كوچه ها عبور جارو ميوه ، مختلف)سبزي ،

صداي ناشي  و بر علت شده است، سر  مزيد  صداهاي كه صدا افزوده است. از و افزايش استرس ناشي از سر

به جاي وسايلي است كه، در كارخانه روغن نباتي واقع شده است. اين سروصدا كه گفته مي شود به دليل  ازجا

ظهر باعث تشديد   صبح و  در كارخانه داده نشد()اجازه ورود به  جابه جايي وسائل براي انتقال كامل آن است

خطرات پرخاش متناسب با  -  1متفاوت است: انسانها  رفتار   بر   صوتي آلودگي  تاثير    اين استرسها شده است.

مي كنند  كار صدا و سر پر  محيط در     افرادي كه    عملكرد   -2 افزايش مي يابد.  صدا و حدت سر شدت و

 ،كاهش پيدا 

 (1311:3درنهايت مهم ترين اثر بي تفاوت شدن افراد نسبت به شاخص هاي اجتماعي است.)آتش پور؛ -3. ميكند

ازدحام حالتي است ذهني ،كه  . صدا بايد مشكل ازدحام را نيزاضافه كرد و در خيابان وحدت و قيام عالوه برسر

نيز يادآور ميشود، ولي « تراكم» ،«ازدحام»واژه  بسته به عوامل فردي، بين افراد، متفاوت درك ميشود. گاه در بين

منحصرا داراي معنايي فيزيكي است ،در حاليكه ازدحام داراي وجهي روان  "تراكم"اين دوبا هم متفاوت هستند.

شناختي نيزميباشد.از اين جهت ازدحام به عنوان عاملي استرس زا كه باعث تهديد رفتارقلمروي انسان ميشود ، 

ازدحام هميشه نامطلوب  وتوام با تنش نيست وليكن داراي جنبه منفي نيز ميباشد. استاكولز دو تعريف مي شود.

ازدحام غير اجتماعي كه درآن عوامل فيزيكي احساس كمبود فضارا ايجاد  -1نوع ازدحام را بر مي شمرد

 (1312:114ازدحام اجتماعي كه بيش از هر چيزحاصل حضور بيش از حد افراد است.)آلتمن ؛ -.2ميكند

نوع دوم ازدحام بيش ازهر چيز درخيابان قيام و وحدت بروز پيداكرده است. وجود افراد مختلف از هر قشر  

وقومي و مهاجران غير ثابت باعث ايجاد تنش شده اند و با وجود روانشناختي بودن احساس ازدحام همه افراد 

ن سازي خيلي اسال اخير به خاطر ساختم5تو» دند.مصاحبه شونده به شلوغي بيش ازاندازه اين محل اشاره مي كر

،،ساله، 45)زهرا گلكار«.است ملت شده 32  ها و اين خيابون ايي كه  ميشناسيم كم شدندهاين طرف .آدم آمدنها 

گرچه اهالي اذعان داشتند كه اين قسمت نيز شلوغ  كمترديده مي شود.الله ها  اين مشكل در ساكن خيابان قيام(

. با اين حال به نظر كمتر وجود داردخيابان قائم علي رغم وجود جمعيت زياد، احساس ازدحامي شده است. در 

مي  كه روابط اجتماعي تبديل به كاال وجود دارد. در شهرمدرن جايي "تحمل"ميرسد در خيابان قائم مشكل 

ه باشد يک غريبه او بيش ازآنكه يک آشناي بالقو طبيعتاَ نه عضوي از جمع. شوند هر كس يک فرد است  و

( همسايه ها اگر با هم 1331:111ديگري راه گشاي روابط اجتماعي است.)مدني پور؛  "تحمل"بالفعل است و 

تحمل كنند از وضعيت خود راضي هستند ولي الزمه اين رضايت كاري  مشكلي نداشته باشند وبتوانند يكديگر را
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اهالي نسبت به سايرافراد محله  ميباشد.)قاسمي  "بي تفاوتي "به كارهم نداشتن است. كه ازمهم تبعات آن

 (1313:43؛

بر گذرا بودن تكيه دارد.  به عنوان مثال خانمي  لذا در اين قسمت شاهد نوعي از روابط هستيم كه بيش از هر چيز 

 و امروز هستند جرأمست مهم اين است كهولي  دبعضي اوقات صداي مهمانان طبقه بااليي اذيت ميكن»بيان كرد:

مشكل عصبي   نانمايه آقايي نزديک خ »يا  ساله، ساكن خيابان قائم(43)مريم متقي ،«نقل مكان مي كنند.فردا 

  شهنگا  دخترم   اينكه مثل   شكست. را  ن انماخ شيشه هاي  به اين مكان نقل مكان كرده بوديم   كهايل او ددار

سال ديگه يا اون مي  ردعيب ندا : كست. شوهرم گفتش راه مان بعد شيشو ؟ ددار ه،گفته چيه؟ نگا ه استميكرد

گذرا بودن روابط باعث ساله ، ساكن خيابان قائم( 33)زهرا بامداد،.« وديا ما. كاريش نداشته باشيد، شرميش ودر

بخش خصوصيات محله  اين قسمت نه با يک محله به مفهومي كه ،در در بين اهالي نميشود . لذا ايجاد همگني در

شد ،  بلكه با مجموعه اي از اليه هاي غيرمتمركز روبرو هستيم كه با شبكه هاي مختلفي از روابط  توضيح داده

 گذرا هدايت مي شود. 

يكي ديگر ازعوامل آگاهي ازرضايت يا عدم آن مقايسه است. افراد مختلف، يک سكونتگاه مشخص، را با خانه  

ن امه نادوست داشتم خ» ي كنند. بسياري عقيده داشتند: هاي ديگري كه تجربه كرده اند يا ديد ه اند، مقايسه م

در الله ها و خيابان قائم داليل ساله ،ساكن كوچه اول(. 26)آقاي جواد سعيديان ،«.ي جهانشهر بودنه هااخ مانند

رضايت بيشتر به دليل نوع مسكن)آپارتماني ( وامنيت حاكم برآنها )البته غير كفش دزدي كه رايج در هر 

 ساختار ي است( ونوع تزيينات نماي ساختمان بود .از آنجا كه داليل رضايت يا عدم آن تنها از فيزيک وآپارتمان

وكارهاريي كه هم درحوزه  ازساز« خلوت»در اين مقوله جاي داد. ، ميتوان انسانها را نيز خانه ها ناشي نمي شود

فاصله  -1ارنوع  فاصله را مشخص ميكند.چه« هال»فرد و هم جامعه، داراي كاركرد مي باشد. به عنوان مثال 

 -4متر 363تا  123فاصله اجتماعي  بين  -3متر  123تا 45فاصله شخصي بين  -2سانتيمترازبدن 45شخصي حدود

( وي معتقد است كه،  اين منطقه ها در نظارت بر 1312:44متر مي باشد. )آلتمن؛363محدده عمومي كه فراتر از 

، بايد  محله فضاي اجتماعي ، ز برخوردهاي ناخواسته ونامطلوب كاربرد دارد. درتعامل بين افراد وجلوگيري ا

چگونگي تعامل فرد با محله و اهالي  امكان داشتن خلوت براي افراد را فراهم كند. فرايند تنظيم مرز ميان افراد و

مسكن ها در  ايتي ازليكن يكي ازداليل نارض ، ميسر شود. و مي تواند توسط تمهيداتي كه محله فراهم ميكند

حد اهالي با يكديگر است.اين آشنايي چندان دوراز ذهن نيست،  ، آشنايي  بيش از قسمت اول محله بخصوص در

سال ، در اين محل ساكن بوده اند. ولي مسئله آشنايي اگر منجر به تجاوز به 33زيرا بيشتر اهالي به طور متوسط 

تا از »ومت را در پي دارد. به عنوان مثال يكي ازاهالي  بيان كرد:فاصله اجتماعي هركس شود، خواه ناخواه مقا
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تازه اگه خيلي خوب  « »درب منزل خارج مي شويم چند همسايه هم حواسشان است كه ميخواهيد كجا برويد؟

 و  قيام خيابان  .اين مسئله درساله ،ساكن كوچه اول(21)سميه سعيديان، «ي؟وكجا مي ر دنپرسن شما  از دباشن

استفاده  مي    مي رسد به  همين  منظور نظر  به   منازل درب  كنار در "سكو"دت به مراتب بيشتراست. وجود وح

لذا   خيابان قيام(   ساله، ساكن21 ، )زهرا پودينه .«ها قديمي  بخصوص  دشيننن  ها اينجا مي  همسايه  بيشتر  » شود.

در برابر اين  رامطابقت دهد و يكي نتايج مقاومت افراد به نظر مي رسد محله با مالكهاي جديد نتوانسته خود

هجوم )به زعم ورگاس(، مهاجرت بسياري از افراد و هم چنين خواهان مهاجرت بسياري ديگر از افراد محله 

با  زمينهاي خانم انصاري و شهرداري ( چهارصددستگاه نظير )وليعصر و است. توسعه بافت هاي جديد دركنار

، درپاسخگويي به  مروز و عدم توجه به بافتهاي سنتي اين محله و هم چنين ناتواني بافت سنتيمعيارهاي جديد ا

داليل  يكي ديگر از اذهان اهالي  شده و باعث بي ارزش جلوه كردن اين گونه بافتها در نيازهاي  جديد ،

ن  ا، چهارصد گلست ل نبوداگه اين مشك» مهاجرت اهالي تلقي مي شود.  از ديگر مشكالت محله كه به زعم اهالي 

 همچنين وجود افرادي كه دركار پخش مواد مخدرهستند، مي باشد.در هر كدام از وجود افراد معتاد و« بود

ليكن در قسمت قديمي  و اشخاصي در پخش مواد مخدر دخيل بوده و از اين كسب درآمد مي كنند.قسمتها 

نفر ک كوچه دوم ي»ه شده هستند. يكي از اهالي بيان كرد:هم آنها شناخت محله به دليل ميزان آشنايي اهالي با

مردم جمع  و اقدام به پخش مواد مخدر مي كرد كه نه داشت ار آباد خفرد در زو. اين كندهست مواد پخش مي 

از اينجا  لي او فراركرد و به چهارصد دستگاه آمد. . وبيرونش كردند نجا و با كمک هم آن فرد را از آ شدن 

محمد تقي .«)كرده و با هم از چهارصد هم بيرونش كنندهمه رو جمع كه ، است  خرج نداده ت به ئجر سهيچك

حادتري در خيابان قيام به چشم مي خورد به  صورتمسئله مواد مخدر به ساله ،ساكن كوچه سوم(. 33دهقاني ،

دعوا نشود. داليل آن اين است ت كه در اين خيابان به خاطر مواد مخدر روزي نيس» اهالي  طوريكه به بيان يكي از

)خانم .« ت، داد و بيداد وگاهي چاقوكشي هم هس . خالصههستند يا خمار دنهيا پول ميخوا دنهيا پول نميدكه 

 دنويخيلي ها مي گ»مسئله موادمخدر همه محله را درگير خودكرده است. ساله ،ساكن خيابان قيام(45زهرا گلكار،

 سخت رديگ ودحاال اينقدر نيست ولي وقتي معروف بشاست عروف شده م فروش مواد مخدرجاي به چهارصد 

لذا از جمله مهم ترين  (5ساله ،ساكن الله 63)آقاي حسين جاللي،.«است كه ذهنيت مردم را بتوانيد عوض كنيد

داليل نارضايتي مي باشد. ميزان رضايت از خانه ها در بافت قديمي به دليل نقش تداعي كنندگي خانه ها از 

الب جالب توجه است.خاطرات دوران كودكي ، بازي كردن درخانه ومهماني هاي بزرگ و.....از مهم ترين مط

يعني خرابش كردند يه مشت است  چهارصد خراب شده"جنبه هاي تداعي كنندگي بود وبسياري اذعان داشتند: 

اينجا همسايه  از كجا بهتر آمدند در اين محله و مواد در آن پخش كرده و  خرابش كردند. و گرنهآدم ناجنس 
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قرار داشتن و همه مغازه اي د در دسترس است و امكانات فراواني هم در آن وجود نزديک مركز شهر  هاي و

 . اين جنبه از محله در خيابان قائم كمتر و"و پارك مسجد گرفته تا باشگاه و استخر ازدارد به عنوان مثال  

 سال است ساكن اين محله هستند. 15راز است كه ، بيشت  43مخصوص افراد  باالي 

 


