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چکیده
تحوالت شهر در دوران معاصر ،بیشترین آسیب را به محالت تاریخی وارد ساخته است  .مدرنیزاسیون از باال که سرآغاز این تغییرات بنیادین بوده ،توسعه بیرویه
شهرها را به دنبال داشته و موجب فرسودگی و ناکارآمدی محالت سنتی شده است .این پهنههای شهری زمانی در توازن کارکردی قرار داشته و با الیههای آشکار و
پنهان خود ،نیازهای شهروندان را پاسخگو بودهاند .مراکز محله از وجوه اصلی این قبیل محالت است که کانون اصلی تعامالت اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و مذهبی
در مقیاس محله و منطبق بر کنشهای شهروندی بوده که در گذر زمان شکلگرفتهاند .در بحبوحه تحوالت معاصر محالت ،این الگوی مراکز محله نیز قابلیت خود را
ازدستتتداده و جایگزینی در مقیاس محله برای آن ایجاد نمیگردد .هدف این پژوهش خوانش الگوی شتتبکه مراکز محله در محالت ستتنتی و واکاوی و تتعیت فعلی
آنها در جهت بازیابی آن منطبق بر نیازهای شهروندان معا صر ا ست .از همین منظر این پژوهش با انتخاب محله سنگلج بهعنوان یکی از مهمترین محالت تاریخی
تهران که درگیر معضتتل فرستتودگی میباشتتد ،به مطالعه نظام عملکردی مراکز محله در آن میپردازد .لذا با اتخاذ نگرش کاربردی و کیفی ،روش تحقیق این پژوهش
تو صیفی-تحلیلی بوده و بامطالعه کتابخانه ای و ا سنادی به برر سی مبانی محله و مرکز محله پرداخته و با م شاهدات میدانی و عیت بافت فر سوده محله سنگلج را
واکاوی میکند .یافتههای این پژوهش بیانگر شتتبکهای از فضتتاهای جمعی محله استتت که با ستتیتتتتم دستتترستتی ارگانیی خود با یکدیگر در ارتبا بوده و هرکدام
بهتناسب به نیازهای شهروندان پاسخگو بودهاند .نتیجه این پژوهش و بررسیهای آن ،به نیاز خوانش الگوی فضاهای مراکز محله در و عیت امروزه بافتهای فرسوده
اشاره دارد و به ارائه راهکارهای در جهت احیای این نظام عملکردی میپردازد.
واژگان کلیدی :بافت فرسوده ،مرکز محله ،محله سنتی ،شهرسازی مدرن ،محله سنگلج.
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 .1مقدمه
محله یکی از مهمترین ارکان شتهر ستنتی استت که به ستاختار شتهر شتکل داده و ستکونت افراد را در آن تأمین میکند .بهواقع محالت گذشتته یی مجموعه
سکونتی میباشند که عناصر مختلف شهری در آن به تعادل زیتتی رسیده بودند .در گذشته محله تنها مکانی برای سکونت نبوده ،بلکه بهعنوان نهاد مدیریت شهری،
نهاد اجتماعی-فرهنگی ،نهاد اقتصادی و نیز بخشی از استخوانبندی شهر بوده است(حناچی و ر ایی .)32 ،1394 ،از این طریق عموم نیازهای شهروندان در سطوح
مختلف اقت صادی ،فرهنگی ،اجتماعی و مذهبی در مقیاس محله برطرف شده و رابطهای چندالیه و متوازن میان عنا صر محلهای و روابط اجتماعی برقرار بوده ا ست.
این توازن ساختاری که به شکل ارگانیی و در طی سالهای متمادی ایجاد شده بود با نگاه مدرنی تتی به شهر در اوایل سده حا ر خور شیدی بهییباره دچار
دگرگونی شده و تغییرات اساسی را به دنبال داشته است.
با ورود تفکرات و فنّاوری مدرن به ایران اثرات مثبت و منفی آن در زمینههای مختلف بروز یافت .برحتب شکلگیری صورتبندیهای جدید اجتماعی-اقتصادی
در ک شور ،نظام شهری و بهتبع آن محله دچار دگرگونی ا سا سی شد (عبداللهی و همکاران .)1389 ،این امر با گذ شت زمان ،فر سودگی پهنههای شهری-تاریخی و
محالت سنتی را ایجاد کرد و موجب شد تا محالتی که زمانی پویا و کارآمد بوده اند به مع ضل شهری بدل شوند .عدم توجه به فر سودگی شهری منجر به تو سعه
برونزا و تهی شتتتدن شتتتهر میشتتتود .تهی شتتتدن بافتهای تاریخی ،آنها را به محل استتتکان مهاجرین تازهوارد ،فقر ،محرومیت و آستتتیبهای اجتماعی تبدیل
میکند(عندلیب و همکاران .)3 ،1393 ،این تحول در نظام فضایی و روابط اجتماعی درون محالت موجب شد تا عناصر محلهای نظیر گذر ،مرکز محله ،میدان محله،
کوچه و بنبتت ،بهمرورزمان جایگاه و نقش پیشین خود را از دست بدهند .از همین منظر ،مراکز محله که در گذشته کانون فعالیتهای اجتماعی ,اقتصادی ,مذهبی
محله بود درگیر زوال معنایی و عملکردی شتتده و به دنبال آن الگوی جایگزینی در جهت پاستتخگویی به نیاز ستتاکنین محله ستتنتی در دوران معاصتتر ارائه نگردید .با
توجه به این مباحث ،شهر تهران بهموجب آنکه اولین ب تتر بروز تحوالت مدرنیته تازهوارد به ایران بود ،ه تته تاریخی آنکه از پنج محله ت شکیل شده ،پیش از همه
متأثر از این دگرگونیها بوده و ساختار آن دستخوش تغییرات عمدهای گشت.

 .2بیان مسئله
محله سنگلج در هتته تاریخی شهر تهران یکی از محالتی است که امروزه مقوله فرسودگی آن ،از متائل مهم و قابلتوجه شهر است .این محله بهعنوان یکی از
محالت پنجگانه تهران پیش از پایتختی ،هویت تاریخی پرباری را دربر میگیرد که امروزه با تحوالت شهری پهلوی اول به بعد ،دگردیتی در وجوه مختلف آن حاصل
آمده و هیچگونه شتتباهتی به دوران قبل خود ندارد .این محله امروزه درگیر متتتائل و معضتتالت عدیده از جنبههای گوناگون نظیر :فرستتودگی کالبدی و کارکردی،
فقدان امنیت الزم ،بزهکاری اجتماعی ،از بین رفتن هویت تاریخی ،مهاجرت درون شهری و ا سکان مهاجرین ا ست .سازماندهی سنگلج در گذ شته شکل ویژهای از
محله سنتی را فراهم آورده بود .این محله از مجموعه معابر ا صلی که به گذر معروف ا ست ت شکیل شده بود که درواقع عالوه بر کارکرد عبور و ات صال درون محلهای،
محل تعامالت اجتماعی در ستتطم محله بوده استتت .این متتتیرها درواقع شتتبکه اتصتتال مراکز محله به یکدیگر بودند که هرکدام بهتناستتب قابلیت خود به نیازهای
شهروندان پاسخ میدادند و گذرها نیز بخشی از این فضاهای شهری درون محلهای محتوب میشدند.
امروزه تغییرات ایجادشتتده ،این نظام عملکردی را دچار خلل کرده و دیگر کارکرد ستتابق را ندارد و با ورود وستتایل نقلیه متتتیرهای ارتباطی تناستتب خود را
ازد ستداده و مراکز محله به حا شیه رانده شدهاند و به ف ضاهای ناکارآمدی بدل گ شتهاند .این الگوی کارکردی مراکز محله نمود بارزی از برقراری تعادل بین نیروها و
عناصر مختلف شهری است که سالیان متمادی بهدرستی در ارتبا با روابط انتانی عمل کردهاست .لذا با توجه به این مو وع که در برخی از این محالت هنوز بتتر
و محتوای این شبکه عملکردی موجود میباشد ،بازنگری در آن میتواند ابزار مناسبی در جهت احیای بافتهای فرسوده باشد .این امر عالوه بر خوانش روابط فضایی
و توجه به اصالت تاریخی محله و الگوهای مؤثر آن در گذشته ،نیازمند انطباق آنها با نیازها و خواستههای روزآمد شهروندان است تا احیای محله به شکلی کارآمد و
مؤثر صورت پذیرد .ازاینرو این پژوهش در پی مطالعه و تحلیل سازماندهی ف ضایی مراکز محله در محله سنگلج ا ست تا از این طریق بتوان راهکار منا سبی را در
جهت بازآفرینی محله ،استخراج نمود.

 .3پرسشهای پژوهش
این پژوهش با نگرش تحلیلی به متئله معضالت بافتهای فرسوده شهری بهویژه محالت تاریخی و جایگاه ویژه مراکز محله در آنها در پی پاسخ به سؤاالت زیر
است:
 جایگاه مرکز محله در نظام عملکردی محله سنتی چیتت؟
 تحوالت مدرن چه تأثیری بر روابط درون محلهای داشته است؟
 راهکارهای بازیابی روابط فضاهایی در محله سنتی براساس نظام مراکز محله در و عیت امروزی آن منطبق بر نیازهای معاصر چیتت؟

 .4پیشینه پژوهش
اهمیت نظام محله در گذشتتته و حال و همینین معضتتل فرستتودگی در پهنههای تاریخی شتتهر ،همواره مو تتوعیتی بوده که موردتوجه پژوهشتتگران این حوزه
قرارگرفته است .در تناسب با این پژوهش ،مطالعات پیشین را می توان در چهار حوزه مورد کندوکاو قرار داد .در درجه اول مطالعه مفهوم محله در شهر سنتی یکی از
حوزههای موردبحث ا ست ،نظیر پژوهش ح تینی و سلطانی( )1397که با مطالعه تطبیقی مفهوم محله در گذ شته و الگوی جایگزین آن در دوران معا صر به دنبال
واکاوی تفاوتهای الگوی جدید و سنتی محله در راستای بهبود کیفیت محالت فعلی است .حوزه دیگری که در ارتبا با محله موردتوجه این پژوهش است ،مطالعات
پیرامون فر سودگی محالت سنتی و مع ضالت آنها در ساختار شهری ا ست .مانند پژوهش عندلیب و همکاران( )1393در مقاله تأثیر تو سعه شهر تهران بر گ تترش
بافت های فر سوده ،که به برر سی نقش تو سعه یی سده اخیر شهر در فر سودگی محالت پرداخته و توجه به به تازی بافتهای کهن مرکزی را رورت چ شمانداز
توستتعه تهران میدانند .حوزه مطالعاتی ستتوم متأثر از روابط اجتماعی و جامعه شتتهروندی محالت تاریخی استتت که نمونه آن را احمدی و همکاران( )1398در مقاله
تحلیلی بر جایگاه ستترمایههای اجتماعی در بازآفرینی بافتهای فرستتوده تاریخی ،ارائه داده استتت که به نقش اجتماع در محله و احیای آن اشتتاره دارد .مبحث دیگر
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مقوله هویت و ا صالت در محالت میبا شد .نمونه آن در مقاله مجیدی و حیدری( )1395تحت عنوان ارزیابی هویت مکانی محلههای شهری ،قابلرؤیت ا ست که به
نقش این مؤلفه در نتبت اجتماع و محله پرداخته است .این زمینههای مطالعاتی و ارتبا آنها با مو وع محله در نمودار 1ارائه گردیده است.
به صورت کلی بی شتر پژوهشهای حوزه موردنظر در پی ارائه رویکردی نو به مو وع محله در را ستای احیا آن میبا شند .در این میان نظام عملکردی تاریخی
محله و توجه مجدد به بازیابی آن همتو با تعاریف و کارکردهای نوین ،مبحثی است که میتواند بیشتر موردتوجه قرار گیرد .اصالت تاریخی محالت در نظام شهری و
ارتبا مناسب کالبد و اجتماع در محالت پیشین ،این مو وع را به بحثی قابلتوجه در ارائه راهبردهای بازآفرینی محالت سنتی فرسوده بدل میکند .لذا این پژوهش
در جهت ارائه راهکارهای احیا ،با نگرش به مطالعات گذشته ،به الگوها و روابط سنتی در محالت توجه دارد.
فرسودگی بافت

مفهوم محله

محله

نگرشاجتماعی

هویت و اصالت

نمودار :1حوزههای مطالعاتی پیرامون بحث محله ،مأخذ :نگارنده.

 .5روش تحقیق
این پژوهش با نگرش کاربردی به م تئله ،به دنبال واکاوی نقش مراکز محالت در روابط ف ضایی محله در شهر سنتی و احیای محله برا ساس بازیابی ا صول آن
ا ست .لذا در این م تیر محله سنگلج تهران به سبب حافظه تاریخی آن و مع ضالتی که امروزه با آن درگیر میبا شد ،انتخاب شده ا ست .روش تحقیق در این پژوهش
تحلیلی-توصتتیفی بوده که بامطالعه کتابخانها ی به تبیین مبانی پژوهش در ارتبا با مفهوم محله و مرکز محله پرداخته و با بررستتی استتنادی به واکاوی نظام مراکز
محله در بافت فرسوده محله سنگلج اقدام مینماید .همینین در جهت بازخوانی و عیت معاصر محله از بررسی میدانی استفاده شده است .درنتیجه این روند ،تحلیل
سامان دهی صورت پذیرفته و رهیافت آن به بازآفرینی شهری کارآمد مورد تبیین قرار میگیرد.

 .6مبانی نظری
فر سودگی امروزه واژهای عجین شده با ب تیاری از پهنههای تاریخی در شهرها ا ست .عالوه بر عامل زمان ،تحوالت شتابان جهان مدرن به این فرآیند سرعت
دوچندان داده و تولید مکرر نیازهای جدید شهروندی ،همواره بر ناکارآمدی این بافتها افزوده است .بافت فرسوده به شکل کلی محدودهای از شهر است که به دلیل
فرسودگی کالبدی ،عدم برخورداری مناسب از اصل دسترسی ،تأسی تات ،خدمات و زیرساختهای شهری آسیبپذیر بوده و ارزش مکانی ،محیطی ،اقتصادی پایینی
دارد(حبیبی و همکاران .)1384 ،در این میان ارزش تاریخی برخی از این بافتها موجب تمایز آنها از سایر پهنههای فرسوده می شود .این بافتهای تاریخی ،علیرغم
فرسودگی در گتتره بناها ،دارای مجموعه فضاها ،تأسیتات و تجهیزات شهری باارزش و یا ترکیبی از آنها هتتند .شناسایی این عناصر موجب میگردد تا بهرهگیری
از میراثها و نقش هویتبخش آنها در مواقع مداخله موردتوجه قرار گیرد( شفایی .)9 :1385 ،لذا نوع نگرش احیا در محالت فر سوده با توجه به ا صالت و حافظهی
تاریخی آنها ،متفاوت است .ازاینرو اهمیت بررسی الگوها و روابط سنتی در محالت تاریخی نمایان میگردد.
در همین را ستا واکاوی نظام عملکردی در شهر سنتی که هدف ا صلی این پژوهش ا ست ،نیازمند مطالعه اجزا شهر سنتی ا ست .چراکه خوانش و درک شهر
تاریخی از طریق شناخت و بازخوانی عناصر و ساختارهای آن امکانپذیر است(قدکیان و همکاران .)52 ،1396 ،از طرفی تحوالت تاریخی شهرها در گذر شهر سنتی
به شهر مدرن خوانش صحیم اجزا و عنا صر آن را به امری م شکل تبدیل کرده ا ست .لذا این برر سی نیازمند مطالعه عن صر ا صلی آن یعنی محله ا ست .به دنبال این
کندوکاو ،مرور مبانی مرتبط با مرکز محله بهعنوان کانون حیاتی محالت در گذشته نیز قابلتوجه است.

 .1.6محله
واژه محله ،مفهومی کهن و پیییده در ادبیات شهر و شهرن شینی ا ست .این مفهوم یکی از ا سا سیترین تعاریف در تاریخ شهر سازی ایران ا ست که از ابتدای
شکلگیری حکومتهای مرکزی ایران ایجاد شده و با فرهنگعامه گرهخورده ا ست .برای تعریف محله هر یی از حیطههای مختلف علمی با توجه به زمینههای نظری
خاص خود و زاویه نگاه ویژه به مفهوم محله ،به شرح و کارب تت آن پرداختهاند که ن شان از ساختار چندوجهی و پیییده بودن آن دارد(ح تینی و همکاران،1397،
 .)16محله و بافت شهری دربرگیرنده تمام ف ضاها و عنا صر ت شکیلدهنده ساختار شهر و بهطورکلی ،بیانگر ،ماهیت آن ا ست که از عوامل گوناگونی مانند موقعیت
جغرافیایی ،شکل شهر ،باورهای مردمی و عوامل دیگر تأثیر میپذیرد(رمضانجماعت و همکاران .)176 ،1392 ،لذا عالوه بر نگرشهای گوناگون به این مو وع ب تتر
شکلگیری محله نیز میتواند در ارائه تعریف آن مؤثر باشد .در نمودار  1دستهبندی نگرشهای تعریف محله بر مبنای سه رکن کارکردی ،اجتماعی و ادراکی ارائهشده
است.
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ابعاد مختلف تعریف محله
بعد کالبدی

بعد اجتماعی

بعد ادراکی

بخشی از سازمان

قلمروی اجتماعی

تفکیک براساس

فضایی شهر

برای سکونت

ادراک ساکنین

محدوده یکپارچه با

وجود وابستگی بین

واحدهای اجتماعی

مرزبندی کالبدی

گروههای اجتماعی

هویتمند

بلوکهای منفک با

ترکیب جمعیتی

پدیدارگر ساختار

شبکه ارتباطی

خاص و منحصربهفرد

معنایی ویژه شهر

اجتماعی با وحدت

تجلی الگوهای

محدوده ذهنی

کالبدی و فضایی

مشترک زندگی

بااحساس مخاطب

درک مفهوم محله بر مبنای ساختار فضایی و کالبدی و نظام اجتماعی آن به همراه ادراک مخاطب از حوزه محله صورت پذیرفته و در نظام

شهرنشینی چای میگیرد.

نمودار  :2دستهبندی تعاریف محله و بررسی مؤلفههای آنها ،مأخذ :نگارنده.
این تحلیل بیش از همه بیانگر وابتتگی مفهوم محله به نگرش و رویکرد ساختاری تعریف متئله است .درواقع تعریف کالبد و روابط فضایی محله فارغ از ساختار
اجتماعی و جمعیتی آن نمی تواند جامعیت الزم را در جهت انتقال مفهوم اصلی آن داشته باشد .از طرفی بیش از همه حوزه ادراک افراد به جهت معنا دهی به حیطه
محله مو وعی مهم در چارچوببندی تعریف آن میبا شد .به صورت کلی ازآنجاییکه حدود مؤلفههای تعریف محله متغیر ا ست و ب تته به ساختار فیزیکی و کالبدی
بناها و شکل ب صری آنها ،نوع د ستر سیها و و عیت توپوگرافی طبیعی آن ،و ویژگیهای فردی و جمعی ساکنین (بعد محتوایی-باطنی) ،مانند روابط اجتماعی،
فرهنگ ،تجارب ،اکتتابات و ...است (حتینی و همکاران ،)18 ،1397 ،تعریف محله برای افراد مختلف و در مکانهای متفاوت یکتان نیتت.

 .2.6مرکز محله
اجزای یی محله یعنی معابر اصتتتلی و فرعی ،گذرهای عابر پیاده ،مرکز محله ،مراکز فرعی ،عملکردهای تجاری و خدماتی و متتتتکونی در تعامل با یکدیگر
میبا شند ،که مهمترین آنها مرکز محله بهعنوان سازماندهنده دیگر اجزا ا ست .با ایجاد یی مرکز ا صلی در سطم محله و شبکهای از مراکز فرعی که یادآور مرکز
اصتتلی هتتتتند ،میتوان حرکت تعاملی و نیروهای پیونددهنده در مرکز اصتتلی را بهتمامی محله گتتتترش داد .بهاینترتیب ستتاکنان محله خود را در نظمی ستتهیم
مییابند که توسط استخوانبندی محلی ایجادشده است(عزیزی و همکاران .)1388 ،مرکز محله فضای شهری در مقیاس محله میباشد که در گذشته دارای اهمیت
ویژه بوده است اما در زمان معاصر نقش آن به فراموشی سپرده شده و دیگر کارکرد سابق را ندارد و برای ساکنین محله تنها ف ضای عبوری است .این از طرفی است
که الگویی جهت جایگزینی این عنصتر شتهری و پاستخگویی به نیازهای انتتان هنوز در شتهرهای ایران معرفی نشتده و لذا بتتیاری از محلهها فاقد عنصتر شتهری
تأمینکننده نیازهای کارکردی ،فعالیتی و اجتماعی میباشند .مرکز محله یکی از فضاهای عمومی شهری است که با ارائه خدمات عمومی ،نیازهای روری ساکنان را
تأمین میکند .مرکز محله بهعنوان فضتتتای عمومی نیز میبایتتتتت زمینه ارتباطات اجتماعی-فرهنگی را فراهم کند .چراکه کیفیت اجتماعی و فرهنگی از ملزومات
هرگونه ف ضای عمومی شهری میبا شد .کیفیتی که اکنون در اکثر ف ضاها ب تیار کمرنگ شده ا ست .مرکز محله دارای مفهوم و کارکردی چندوجهی ا ست که در
مواجهه با رویکردهای گوناگون تعاریف متفاوتی از آن ارائه میگردد .در جدول  2به برخی از آنها اشارهشده است .بهصورت کلی میتوان گفت که مرکز محله فضایی
خدماتی-اجتماعی ا ست که از یی سو ارتبا دهنده ف ضاهای عمومی و عملکردهای خدماتی در محله با واحدهای م تکونی بوده و از طرف دیگر مکانی برای جذب و
مراجعه ساکنین و ایجاد تعامالت اجتماعی و انجام امور فرهنگی است.
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جدول  :1برخی تعاریف ارائهشده پیرامون مفهوم مرکز محله
محقق/سال

تعریف

مدنی پور
1387

زنجیرهای متشکل از مغازهها ،به همراه یی عبادتگاه و یی تاالر گردهمایی بهصورت میدانی با سه لع بهصورت گذر متقف و لع چهارمی در جهت
تبدیل کردن میدان به محور پیاده-ادغام کاربری متکونی به مرکز محله .

دوانی
2003

مرکز محله امکاناتی از قبیل ایتتگاههای حملونقل ،فضاهای کار ،خردهفروشی ،امکانات جمعی ،فعالیتهای تفریحی را باید در برداشته باشد و همینین
خیابانها باید برای پیاده و سواره متیرهای مناسب برای رسیدن به مرکز محله را فراهم آورد.

بارتون
2003

دسترسی مناسب به امکانات خردهفروش ی ،تفریحی ،بهداشتی و آموزشی بدون استفاده از ماشین در جهت این متئله منجر به کاهش آلودگی و کاهش
استفاده از انرژی میشود که این خود تتهیلکننده شبکههای دوستی و حس اجتماعی است.

طرح تفضیلی تهران
1391

در جهت کاهش و تعدیل تقا ای سفر و افزایش سرزندگی در محیطهای متکونی ،فعالیتهای مجاز به استقرار شامل خدمات انتفاعی و غیرانتفاعی
و همینین واحدهای تجاری خرد ،برای رفع نیازهای ختدماتی و مایحتاج روزمره ساکنین ،با عملکرد در مقیاس محله ساماندهی میشوند .

حتینی و همکاران
1389

مرکز محله ،حس مکان و مرکزیت را تقویت میکند ،محله باید مرکزی متشکل از کاربریهای مختلط نظیر ایتتگاه اتوبوس واحدهای متکونی بر روی
مغازه ها ،بازارچه ،پارک ،سالن اجتماعات ،تعدادی مغازه برای نیازهای روزانه داشته باشد.
مأخذ :نگارنده

محدوده موردمطالعه
محله سنگلج ،یکی از  13محله منطقه  12شهر تهران ا ست که با م تاحت حدود  113هکتار در ناحیه  3از تق تیمات ناحیهای منطقه  12قرارگرفته ا ست.
محدوده این محله از شمال به خیابان 15خرداد ،شرق به خیابان خیام ،جنوب به مولوی و از غرب به خیابان وحدت ا سالمی میر سد .با توجه به آنکه درگذ شته
محدوده پارک شهر در شمال منطقه جزئی از محله بوده لذا محدوده فعلی محله که در نق شههای شهرداری آمده ا ست ،ن تبت به محدوده قدیم این محله کوچیتر
است و محدوده خیابان پانزده خرداد تا شمال پارک شهر از آن خارج گردیده است(تصویر .)1
محله سنگلج در دوره قاجار جزء پنج محلهی اصلی شهر محتوب میگردیده و چهار محلهی تاریخی دیگر نیز در همتایگی این محله واقعشده بودند(تصویر .)2
شهر تهران بهطورکلی به  5محله تقتیم می شد :سنگلج ،عودالجان ،چالهمیدان ،بازار و ارگ(نجفی .)1386 ،برخی وجهتتمیه سنگلج را " سنگ رج" دانتتهاند و آن
را مربو به محل رجبندی و تقتیم آب با پارههای سنگ ذکر کردهاند(کریمان .)139 :1355 ،یکی از مهمترین عناصر شهری که موجب شده تا تاریخ سکونت در این
محله ب تیار قدیمی با شد ،نقش اماکن مذهبی در محدوده محله و تأثیر آنها در شکلگیری اجتماعات ان تانی و نواحی م تکونی ا ست .امامزاده سید ن صرالدین در
شرق محله و امامزاده زید و امامزاده سید ولی در غرب بازار از مهمترین این اماکن در محدوده محله سنگلج ه تتند که شکلگیری سکونتگاه در این محدوده را از
دیرباز ممکن می سازد .در گذشته سنگلج دارای چندین گذر بود که گذر شمالی آن ،گذر تقیخان و جنوبی ،گذر شریف الدوله بود که به درخونگاه منتهی میگردید.
گذر شتترقی تکیه ستتنگلج نیز متتتتقیماً به بازارچهی ستتنگلج مربو میشتتد .محله ستتنگلج از روزگار گذشتتته دارای یی و یا چندین کدخدا و ریشستتفید بود که
ستترشتتناسترین آنها کدخدا حاج میرزا زکیخان بود .زکیخان متصتتدی امر تدارکات و هزینه چراغانی و تنظیم امور دستتتههای عزاداری بود .یکی دیگر از اشتتخاص
سرشناس سنگلج (میرزا کرنا) بود .کربالیی عباسعلی گمرکیی نیز از چهرهای معروف سنگلج بوده است .اما از شخصیتهای بزرگ و عالیقدر این محله ،آیتاهلل سید
محمد طباطبایی و آیت اهلل سید عبداهلل بهبهانی از زعمای مشروطیت و روحانیون طراز اول تهران قدیم بودند(نجفی.)19 :1386 ،

تصویر  :1محدوده فعلی محله سنگلج ،مأخذ :نگارنده

تصویر :2موقعیت محله سنگلج از ابتدا تا دوره ناصری .سروشیانی1395،

در سال  1312و ت صویب قانون تو سعه معابر و پیدایش خیابانهای صلیبی شکل در شهر تهران موجب تحوالت ساختاری در بافت محله می شود .خیابان 15
خرداد در شمال محله سنگلج فعلی ایجاد شده و خیابان عمود بر آن به نام خیام به وجود میآید و ساختار نوینی را به شهر تحمیل کرده و باعث گ ت تت ارتبا
کالبدی-ف ضایی گذر بازارچه معیر در محله سنگلج با بازار می شود .این دگرگونیها سرآغازی بر فر سودگی محله شده و با گذ شت زمان ،محله سنگلج از شرایط
مناسب خود خارج گشته و بهمرورزمان به بافتی ناکارآمد و با معضالت عدیده تبدیل می شود .در محلههای فر سوده نظیر سنگلج ،شرایط محیطی و کالبدی بافت در
بتتتیاری از موارد فضتتاهای ناامنی را برای ستتکنه خود به وجود میآورند .محلهای مخروبه و نامناستتب کالبدی ،در کنار حضتتور افراد غربیه و ناشتتناس در محله و
کاربریهای نامتجانس با بافت جمعیتی ساکن ،مهمترین عوامل این ناامنیها ه تتند .به صورت کلی این قبیل بافتهای تاریخی به دلیل ساختار سنتی ،فر سودگی
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واحدهای متکونی ،دشواری دسترسی ،عف زیرساختها و تشکیالت زی تتمحیطی سیر رکود و عقبماندگی را طی میکنند(پورزرگر .)41 ،1393 ،در جدول زیر
برخی از معضالت بافت فرسوده سنگلج در ابعاد مختلف آمده است:
جدول  :2معضالت بافت فرسوده سنگلج از جنبههای کالبدی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و زیتتمحیطی
ردیف

جنبه

معضالت محله

1

عدم روشنایی مناسب در کوچههای فرعی و بنبتتهای محله

کالبدی

2

وجود اماکن مخروبه و بدون سکنه

کالبدی

3

فرسودگی عملکردی بافت و جایگزینی کاربریهای نامتجانس با فضای متکونی

کالبدی

4

جدارههای صرفاً تجاری و کامالً تعطیل در طول شب

کالبدی-اقتصادی

5

همجواری با بازار بزرگ و نفوذ کاربری تجاری کالن به داخل محله

کالبدی-اقتصادی

6

وجود کارگاهها و انبارها داخل محله و افزایش تردد درون محلهای

کالبدی-اجتماعی

7

سکونتگاههای کارگری و مهاجری

کالبدی-اجتماعی

8

تردد وسایل نقلیه باری و عبوری از معابر تنگ و پیاده محور

کالبدی-اجتماعی

9

کمبود فضاهای سبز و بازی در مقیاس محله

کالبدی-اجتماعی

10

مهاجرت درونشهری ،جابهجایی ساکنین با اصالت محله و جایگزینی طبقه فرودست

اجتماعی

11

پایین بودن امنیت سکنه در شب

اجتماعی
اجتماعی

12

استقرار بیخانمانها و معتادان و کاهش امنیت و افزایش بزهکاری

13

پایین بودن شاخصهای فرهنگی محله

فرهنگی-اجتماعی

14

پایین بودن شاخصهای کیفیت زندگی در محله؛ سالمت جتمی ،روانی و اجتماعی

اجتماعی-محیطی

15

پایین بودن سطم بهداشت و آلودگیهای صوتی و محیطی

زیتتمحیطی
مأخذ :نگارنده

واکاوی جدول فوق بیش از همه ،مشتتکالت عدیده کالبدی محله ستتنگلج را بازگو میکند .بهگونهای که ابعاد دیگر معضتتالت درون محله وابتتتتگی زیادی به
فر سودگی کالبدی و ناکارآمدی بافت این پهنه شهری دارد .لذا میتوان بازنگری کالبدی را مهمترین م تئله در احیای این بافت فر سوده عنوان دا شت .اما نمیتوان
نقش سایر وجوه را نیز نادیده گرفت .اجتماع ساکن محله امروز بی شتر متشکل از افرادی است که از طریق مهاجرت درونشهری و یا سایر شهرها به این محله آمده و
مو وعیت هویت مکانی و حس تعلق در آن دچار خلل شده است .لذا مواجهه با بافتها یی نظیر سنگلج نیازمند نگاه چندجانبه و سیال است ،تا بتوان تعادلی منطقی
میان نیروهای اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و فرهنگی محله برقرار ساخت .همانگونه که در دوران گذشته محله و ساکنین آن ،به ایتتایی و ثبات رسیده بودند.

 .7یافتهها
پس از مطالعه مفهوم محله ،مرکز محله و بررستتی محله ستتنگلج به همراه واکاوی تحوالت آن ،اکنون میتوان جایگاه مراکز محله را در ستتاختار محله ستتنگلج
ا ستخراج نمود و از طریق آن به تحلیل مؤلفههای ف ضایی آن پرداخت .از همین منظر با توجه به گ تتردگی محله سنگلج و نیاز پژوهش به یافتن شبکه من تجم از
مراکز محالت ،شمال محله در حدفاصل گذر قلی و بازارچه معیر تا گذر درخونگاه و چال حصار در نظر گرفتهشده است(مطابق تصویر زیر) و مراکز محله آن مشخص
میگردد.

تصویر :3محدوده شمالی محله سنگلج و گذرها و مراکز محالت مهم آن ،مأخذ :نگارنده.

با توجه به تعاریف ارائه گردیده در ارتبا با مفهوم مرکز محله میتوان در گذرهای این محدوده مراکز محالتی را شناسایی کرد که بهواسطه ارتبا شبکهای این
ف ضاها با یکدیگر ،به صورت تعاملی و مکمل عمل کرده و نیازهای کل این مجموعه به شکل زنجیرهای از ف ضاها تأمین می شده ا ست .این مراکز محله شامل :مرکز
محله درخونگاه ،مرکز محله گذر م تتوفی ،مرکز محله چال ح صار ،مرکز محله گذر قلی ،مرکز محله کوچه کلی تا و مرکز محله بازارچه معیر ا ست .ویژگی مهم این
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مراکز پیوستگی آنها بهوسیله سلتله مراتبی از شبکه متیرها است که امکان ایجاد سیتتم دسترسی یکپارچه سواره و پیاده را فراهمشده و در کنار آن مراکز محله
پدید آمده تا افراد برای رفع نیازهای مختلف خود به هرکدام از این مراکز مراجعه کنند.
نظام ساماندهی محالت قدیم منطبق بر الگوی نامنظم بوده که در درون خود ان ضباطی پنهان و کارآمد دا شته ا ست .شبکه راهها درواقع شریان حیاتی محله
بوده که از این طریق دسترسی افراد به کاربریهای مختلف نهفته در مراکز محله تأمین می شده است  .این سامانه حرکتی و فعالیتی منطبق بر نیاز ساکنین محله در
سالیان متمادی فراهم آمده و در طول زمان با آن تطبیق یافته ا ست .همانطور که در اهداف و بیان م تئله این پژوهش مطرح گردید ،میتوان با بازیابی این الگوی
مهم در محله سنگلج ،راهکارهای منا سبی را در جهت احیا کارآمد بافت و بازآفرینی منطبق بر نیازهای روزآمد ساکنین را جامه عمل پو شاند .از همین منظر شبکه
تو صیف شده در محدوده شمالی محله سنگلج مطابق ت صویر  4مورد تحلیل و واکاوی قرارگرفته ا ست .این بازخوانی ن شان میدهد باوجود تغییرات ساختاری و عمده
در این پهنه شهری ،هنوز ف ضاهای پایه و ا سا سی مراکز محله به قوت خود باقی بوده و شبکه ارگانیی راهها باوجود تغییرات عمده و ورود عن صر اتومبیل به آن هنوز
شکل خود را حفظ کرده ا ست .این نظام مراکز محله منطبق بر کاربریهای جمعی میبا شد که هرکدام در جای خود به نیازی پا سخگو ه تتند .فعالیت مذهبی در
این مراکز با توجه به ری شههای محله هم با م تجد تاریخی تأمین میگردد و هم با عن صر کلی تا ،که در آن قابلرؤیت ا ست .از طرفی خرده کاربریهای تجاری وجه
قالب اکثریت این مراکز محله استتت .با در نظر گرفتن کمبودهای کالبدی و اجتماعی که در جدول  3به آنها پرداخته شتتد میتوان در احیای این نظام عملکردی به
آنها توجه کرد و از همین رو محله را منطبق بر جامعه معاصر احیا نمود.

تصویر  :4بازیابی جایگاه مراکز محله سنتی و شبکه معابر پیوسته آن در و عیت امروز محله سنگلج تهران ،مأخذ :نگارنده.

 .8بحث و نتیجهگیری:
براساس واکاوی روابط فضایی سنتی در و یعت فعلی محله سنگلج میتوان ردپای شبکه مراکز محله را هنوز درون آن مشاهده کرد .این مجموعه زیتتی ،معابر
و گذرهایی را شامل می شود که زمانی پیاده محور بوده و من کارکرد ات صال نقا مختلف محله ،بهنوعی بخ شی از ف ضای شهری مراکز محله بوده ا ست .توقف و
تعامل در حین حرکت در متیر بخشی از رفتارهای شهروندی در دوران گذشته بود که با ورود اتومبیل به آن و ا افه شدن مفهوم حرکت و سرعت به محله جایگاه
خود را از دست داد .همینین مراکز محله هرکدام با محوریت یی بنا و یا کاربری شاخص درواقع نقا کانونی محله را تشکیل میدادهاند .نکته قابلتأمل در این نظام
فضایی مو وعیت هرکدام از فضاها ازجمله کارکرد و فاصله بین مراکزی است .درواقع شهر کهن و محله سنتی با ایجاد تعادل میان مراکز محله چه ازلحاظ کارکردی
و چه ازلحاظ فا صله بهگونهای رفع نیازهای گوناگون شهروندان را درون محلهای کرده ا ست .ازاینرو محله سنگلج که همراه خود هویت تاریخی از بدو شکلگیری
شهر تهران را دارد ،با ایجاد این مجموعه زی تتی درون خود بهواقع ف ضایی پایدار و باقابلیت ایجاد کرده ا ست .از همین منظر میتوان بیان نمود که توجه به مو وع
کارکردی این موارد در بازنگری محله میتواند ب تیار راهگ شا با شد چراکه بامطالعه و برر سی صورت گرفته ا ستدالل میگردد که باوجود تحوالت ا سا سی محله ،هنوز
نظام ارگانیی آن در دسترس و قابل احیا میباشد و میتوان باززندهسازی وجوه مختلف محله سنگلج را با نگرش درون محلهای در نظر گرفت و به تدوین راهکارهای
کارآمد و بهتنا سب جامعه معا صر ر سید .از همین رو و با توجه به مطالعه صورت گرفته در این پژوهش راهبردهای زیر در جهت احیای محله منطبق بر نقش مراکز
محله در آن میتواند مدنظر قرار گیرد:
 توجه به شبکه معابر بهعنوان سیتتم دسترسی به مجموعه فضاهای شهری؛ بهگونهای که متیر و گذر از عبور صرف خارجشده و خود تبدیل به فضای شهری شود.
 احیای نقش مراکز محله بهعنوان کانون خرده محالت و فضای شهری درون محلهای.
 توجه به جنبههای عملکردی مراکز محله و تقتیم کارکردها بهجای متمرکز کردن آنها در یی مرکز در جهت تعامل نقا مختلف و تبادل عملکردی آنها.
 حفظ عناصر اصلی هر مرکز محله(کلیتا ،متجد ،مدرسه ،فضای تاریخی ،بازار) در جهت شاخص سازی فضای شهری و هویت بخشی به هر قتمت از محله.
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 ارتقای پیادهمحوری در سطم محله و احیای تعامالت محلهای گذشته.
 توجه به اقشار مختلف محله ازنظر جنتیت ،سن و نوع اندیشه ،به جهت برقراری همبتتگی و احیای هویت مکانی محله.
 ایجاد کاربری های جذاب و نو در کنار کارکردهای قدیمی در هر مرکز به جهت افزایش اقبال عمومی به این قبیل فضاها.
 کنترل نفوذ عملکردهای فرا محلهای به داخل محله و تثبیت کاربریها بهتناسب نیاز جمعیتی درون محله.

 .7منابع
 .1احمدی ،مارال ،عندلیب ،علیر تتتا و همکاران .1398 .تحلیلی بر جایگاه ستتترمایههای اجتماعی در بازآفرینی بافت فرستتتوده تاریخی محله امامزاده یحیی با
بهکارگیری معادالت ساختاری .نشریه دانش شهرسازی.63-49 :)2(3 .
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 .9شفایی ،سپیده .1385 .راهنمای شنا سایی و مداخله در بافتهای فر سوده(م صوب شورای عالی معماری و شهر سازی ایران-خرداد  .)1384تهران :انت شارات
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