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يشهر هاي ساختارها و فرهنگ در توسعه
1

  

  شهر تهران بافت هاي فرسوده و  باززنده سازي  ايمحله توسعه هاي 

  )بررسی موردي محالت عودالجان، خانی آباد و شوش( 

  

  2 وحید حائري

Vahid_haeri@yahoo.com

  

  :چکیده

مواجهـه بـا موضـوع توسـعه محـالت بـه خصـوص بافـت هـاي تـاریخی و فرسـوده             يانتخاب روش ها و رویکردها

نیازمندتوجه به نیاز هاي محیطی و داللت هاي زمینه اي و فرهنگی حـاکم بـر سـاختارهاي سـازنده و سـاختارهاي فعلـی       

ي قـومی و  در واقع شناسایی ساختارهاي سازنده فضاهاي شهري و فرهنگ ها .حاکم بر مناطق شهري مورد مداخله است

زیستی حاکم بر آن ها در زمان شکل گیري رهیافتی براي درك معانی حاکم بر این محـالت و تعلقـات حسـی و منظـر     

اجتماعی متصور از آنها می باشد، و البته تغییر این ساختارها و تفوق ساختارهاي جدیـد در مـداخالت شـهري از دالیـل     

و عملکردي توسعه شهرها و هر چه کم رنگ شدن معـانی فضـایی در    اصلی به حاشیه رفتن این مناطق در نظام ساختاري

به عالوه . فرهنگ اجتماعی ساکنان قدیم و جدید آنها ، و متاثر از آن فرسودگی اجتماعی و کالبدي این مناطق می باشد

اعی باید توجه داشت که در یک قرن اخیـر سـرعت تغییـر و تحـوالت فرهنگـی  هماننـد سـاختارها ي کالبـدي و اجتمـ         

بـر  . افزایش چشمگیري داشته است و همین امر باعث عدم همخوانی سرعت تحوالت با ظرفیت  پدیـده هـا گشـته اسـت    

به منظور پیش برد رویکردي ساختاري و فرهنگی ، لزوم نگرش یه شهر و محالت آن به عنوان یک پدیـده  همین اساس 

ل یک ساختار جامع کالبدي و اجتماعی داراي اهمیت ویـژه  و در عین حا  -از نظر فرهنگی و انسانشناختی –زنده و پویا 

مقاله حاضر بر آن است تا به بررسی ساختارهاي سازنده سه محلـه عودالجـان، خـانی آبـاد و شـوش در رونـد       . اي است

شکلگیري و توسعه شهر تهران پرداخته و پیشـنهاد رویکـردي مبتنـی بـر باززنـده سـازي سـاختارهاي قـدیم در تلفیـق بـا           

  .ارهاي جدید را در یک بستر فرهنگی تکثرگرا  ارائه می دهدساخت

  ختار، محله، بافت فرسوده، شهر، تهران، فرهنگ، سا: کلید واژه

                                                          
1
این مقاله در راستاي پایان نامه کارشناسی ارشد مولف در دانشکده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزي به راهنمایی   

  جناب آقاي دکتر جهانشاه پاکزاد و مشاوره خانم دکتر آتوسا مدیري نوشته شده است

2
  مدیر عامل مهندسین مشاور آرمانشهر معماري پارس/   کارشناس ارشد طراحی شهريو ري کارشناس معما  
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و  ران و حصار ناصرينقشه بافت تاریخی شهر ته:  1 تصویر

محدوده شاه طهماسبی

  :مقدمه

ساختار تاریخی و سنتی شهرهاي ایران به خصوص در دوران اسالمی عالوه بر ویژگی ها و عناصر سازنده ویژه خود، به دلیـل  

با تحوالت اجتماعی، اقتصادي و فرهنگیش تا زمان معاصر، واجد پویایی و سرزندگی ویـژه اي بـه    هم زمانی روند توسعه کالبدي

خصوص در محالت ،که داراي ریشه هاي قومی و مذهبی قدرتمند و تعیین کننده بوده انـد و توسـعه اي هـم راسـتا، هـم زمـان و       

این که همواره تغییر در مراکز قدرت و حوادث و بالیا، و متعاقب با . ساکنان و دولت ها داشته استمتعادل با پتانسیل ها و نیازهاي 

آن مهاجرت ها و منابع و قدرت هاي وارد بر شهرها، موجودیت و رونق آن ها را تهدید یا تشویق مـی کـرده اسـت، امـا پایـداري      

متعلـق بـه سـاکنان شـهر ، و     زمانی،  -ساختارها و تبعیت روند شکل گیري محالت و عناصر تشکیل دهنده شهر از فرهنگی مکانی

چه کالبدي  –البته در ارتباط با قومیت ها، فرقه ها و روستاهاي مرتبط با آن، و سرعت متعادل و متناسب تحوالت با روند تغییرات 

پدید آمدن توسعه اي پایدار در سطح محالت و نهایتا شهرها و البتـه بـا توجـه بـه     سبب  -و چه اقتصادي و چه اجتماعی و فرهنگی

    . مقیاس و جایگاه شهر در نظام اداري حاکم می گشت

در تظام سنتی شهرهاي ایران، نحوه شکل گیري و مکان یابی عناصر و بخش هاي مهم شهر و رابطه آن ها با یکدیگر تحـت تـاثیر   

یازهاي فضـایی  نظامی و همچنین خصوصیات و ن-اجتماعی، عوامل اداري –عوامل متعددي مانند عوامل طبیعی ، عوامل اقتصادي 

هماهنگی فضاي کالبـدي شـهر بـا شـرایط و     ساخت هر شهر از یک سو نمایانگر . و رابطه آن ها با سایر فعالیت ها قرار داشته است

امـا در رونـد    )253: 1390سـلطانزاده،  .(عوامل مزبور و از سوي دیگر گویـاي چگـونگی جریـان فعالیـت هـاي اصـلی شـهر اسـت        

و اثرات منعکس شده تحوالت دوران صنعتی و مدرن 

آن در معماري و شهرسازي ایران و به خصـوص شـهر   

تهران که بـه عنـوان پایتخـت معاصـر ایـران در خـالل       

فرآیند هاي شتابان قرن حاضر، مراحل توسـعه و بلـوغ   

خود را نیز سپري می نمود، سرعت تغییرات به مراتـب  

بیشتر از سرعت انطبـاق فرهنگـی و اجتمـاعی سـاکنان     

ساختارها به سرعت در حال تکامل و تغییر شهر بوده و 

همـین  . و ارجاع به داللت ها و معانی جدیـد بـوده انـد   

مطلب سبب تغییـر چهـره و فرهنـگ سـاکنان و تولیـد      

معانی و ارزش هاي جدیـد بـراي پهنـه هـایی بـود کـه       

  .زمانی هویت فرهنگی شهر را تعریف می کردند

ردم در این روند، شکل گیري محله هایی نو، توسط مـ 

جذب شده به پایتخت و البته مبتنی بر عوامل فرهنگـی  

ــادي    ــتی و اقتص ــات زیس ــا، الزام ــدا آن ه ــانی مب و مک
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ساختار شکل گیري و توسعه شهر تهران از دوره شاه : 2 ریتصو

طهماسب تا حصار ناصري

رنگ و بوي تازه اي به خود گرفته و کم کم در طی مراحلی این مناطق حاشیه اي که بخشی از نظام سنتی شهرهاي ایران  ،ساخت

  .شتندبوده اند، جزئی از شهر و سیستم اداري و حکومتی آن گ

که پیش از این یکپارچه و مبتنی بر معادالت اجتماعی پیوسته اي بود و نسبت به دیگر  ،در واقع هسته مرکزي نه چندان بزرگ شهر

پـس از سـال هـا پـذیراي فرهنـگ هـاي متنـوع و گونـاگون در          ،به واسطه اهمیت حکومتی و اداریشـان شهرهاي بزرگ ایران که 

گشـته بـود کـه نهایتـا بـه       تشـکیل  با مهاجرت کثیري از فرهنگ ها و قومیت هایی و د، یکبارهساماندهی و تشکیل محالتشان بودن

در عـوض  . صورت ناهمگون در محالت جمع گشته بودند، و هویت و فرهنگی متمایز از رویه رایج در ایران را معرفی می نمودند

ب با زمان شروع تحوالت جهان نوي پـیش رویشـان ،   که در زمان عمرشان در خدمت ساکنان جدیدشان بودند ، متناس ،این مناطق

تا حدودي متناسب با پیشرفت ها و نیازهاي رایج پیش رفته و همین امر در حال حاضر بستري مطلوب تر نسبت به محالت قـدیمی  

  .توسعه و توانمندسازي محله فراهم ساخته است نهایتاًبازسازي و  ،تر به منظور نوسازي 

ت سازنده آنو محالشهر شکل گیري -1-1

هرچند شکل گیري محدوده ي درون باروي شهر هاي ایرانی چند سده  زودتر از شهرهاي سده هاي میـانی اروپـا آغـاز شـده     

بود و به همین خاطر در سده هاي دهم تا سیزدهم میالدي گسترده تر و پر جمعیت تر از شهرهاي اروپایی بودند، امـا متاسـفانه   

ي ایرانی اجازه نداد تا ایـن شـهرها ماننـد همتایـان اروپـایی خـود ، آهسـته و پیوسـته بـه رشـد و           فراز و فرودهاي پیاپی شهرها

بیماري ها و بالیاي طبیعی در کنار حمله هاي پی در پی عشایر بومی و غیر بومی به شهرها، رقابت . شکوفایی خود ادامه دهند

. تداوم نیافتن رشد و گسترش شـهرهاي ایـران بـوده اسـت    ها و درگیري هاي محله اي در پی اختالفات مذهبی از عوامل مهم 

بسیاري از شهرهاي مهم و معروف ایران شهرهایی هستند که در دوره اي به پایتخـت یـا مرکـز ایالـت تبـدیل شـده و همـه ي        

امکانات حکومتی در جهت رشد و آبادانی آن هـا بـه   

اما این  شهرها هنـوز قـوام الزم   . کار گرفته شده است

بـه عنـوان مرکـز    بودنـد کـه اهمیـت خـود را      را نیافته

دست می دادند و به دستور پادشاهی دیگـر   ازقدرت 

پاکزاد، (پایتخت یا مرکزي جدید برگزیده می گشت 

و سیل صـنعت گـران و دبیـران و حرفـه     ) 517: 1390

مندان به سمت آن شهر سرازیر شده و شهرهاي دیگر 

  .رونق خود را از دست می دهند

هر اطالق می شده بـا منطقـه پیرامـونی    درواقع آنچه ش

بر این اساس شهر معناي امروزین یا . اش عجین بوده است
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/ هنگی محله عوامل موثر در هویت فر: 3 تصویر

نقش فرهنگ در نظام اجتماعی محالت

بود که به دست یک  خشـترپاون یـا شـهربان اداره مـی      –به اندازه یک استان  –به معنی اروپایی آن نیست، بلکه قلمروي گسترده 

منطقه اي که امـروز بـه حـوزه    . منطقه پیرامونی اش مطرح می شودحتی امروز نیز در قرن بیست و یکم مفهوم شهر ایرانی با ... شد

جالـب  . نفوذ معروف شده است حتی امروز نیز آنچه که در ایران شهر می نامیم ، بدون حوزه نفوذش براي مـا قابـل تصـور نیسـت    

غربی ، محدود به مـرز یـا   که پیش از این بر پایه الگوهاي (آنکه یکی از دالیل مهم این شرح خدمات تهیه طرح هاي جامع شهري

تغییـر یافـت   )یعنی چیزي بیش از گسترهی درون باروي شـهر  (به طرح توسعه ي شهر و حوزه ي نفوذ آن ) محدوده شهر می باشد

اما اگر معناي محدود امروزین شهر یعنی سـکونتگاهی غیـر کشـاورزي را نیـز در     )1390،512:پاکزاد(نیز همین موضوع بوده است 

این مناطق به عنـوان  . اداري آن ها بوده است -ترین ویژگی محوطه ي درون باروي این سکونتگاه ، نقش نظامی نظر بگیریم، مهم

محــل اســتقرار حکومــت، وظیفــه ایجــاد امنیــت و آبرســانی منطقــه تحــت ســیطره ي خــود را در قبــال دریافــت خــراج بــر عهــده   

  ).1390،514:پاکزاد(داشتند

ابنیه به دلیل مطابقت با الگوي مسکن و مصالح مشترك و عمدتا به دست افراد خبره یـا  در این مناطق محدوده شهري، کیفیت 

به عـالوه از نظـر   . روستاییانی که  چه در روستا و چه در این مناطق خانه خود را می ساختند از مطلوبیت کیفی نسبی برخوردار بود

این نوع نظـام شـهري بـر    . منظر اجتماعی بر آن حاکم نبود ن اجتماعی این مناطق جزو حدود شهر بود و تفاوت فاحشی از نظرءشا

در شهرهاي اروپایی به خاطر ماهیت تشـکیل  .  خالف آنچه در اروپا وجود داشت بر پایه وحدت کار شهر و روستا پدید آمده بود

د داشتند اما به مـرور  گرچه محالت فقیر نشین و یا حومه نشین وجو. بورگ ها، شهروندان عناصر و قدرت اصلی این مناطق بودند

به شهر وارد شهده و حصارهاي جدید شهر آن ها را در بر می گرفت براي مثال نورنبرگ با در مسیر تجاري قرار گرفتنش شـروع  

در نیمـه دوم  . به توسعه کرد، در این زمان سوبورگ هاي دیگري در جنوب و شرق که زمین هاي مسطحتري بودند شکل گرفـت 

همچنـین توسـعه شـهر مهـاجر     ) 1369،159:بنه ولو(شهر براي در بر گرفتن این سوبورگ ها توسعه یافت  سده ي چهاردهم باروي

نشین فلورانس  که بسیار کوچک و کم اهمیت بود با پذیرش جمعیتی ده هزار نفري از شهروندانی که به فعالیت هاي شـهري مـی   

ود این شهرها نیاز هاي کشاورزي و دامـی خـ  . پرداختند صورت پذیرفت

دیگـر    -از طریق تجار -را از روستا ها و یا از شهر ها و حتی کشور هاي

تامین می کردند ، و در واقع خودشان به مشاغل اداري و تجاري شـهري  

  .مشغول بودند

فرهنگ و شکل گیري محله-1-2

 گـزاره هـاي  ابتدا در مورد مفهوم فرهنگ جـدا از واژه آن، از میـان   

ایرانیـان در مـورد فرهنـگ ، و     البگزاره غفراوان دو تعریف، یکی 

ایرانیـان دسـتیابی   ". کنـیم دیگري حاصل تجارب غربیان را بیـان مـی  
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اند همزاد اي دانستههایش را به مثابه پدیدهها و آموختهي اندوختهوري از توشههایی در جهان معنوي از راه بهرهانسان به برتري

 ،1385فالمکـی،  .("انـد ي فرهنـگ را سـاخته  وي در نامیدن این پدیده، واژه با انسان و فعال در طول زندگی فردي و اجتماعی

یـافتگی را در نهـاد   پـرورش  ،آن اند ، که چـون مفهـوم پارسـی   هایی که در برابر فرهنگ قرار دادهو اما در غرب نیز واژه)162

توان در ایـن مـورد عنـوان    ا آنچه میفرهنگ در نزد غربیان و به خصوص اروپائیان تعریف جامع و همه شمولی ندارد ام. دارد

هـا بـه   هاي وي است ، آن گاه که این دادهها و تجربهها و شناختفرهنگ هر شخصی، حاصل آگاهی "کرد، چنین است که 

دهـد، سـنتزي را ارائـه    ي مطلبی یا رویدادي یا پرسشی که رخ میصورتی مستقیم به کار نیایند اما به وي امکان دهند تا درباره

در واقع فرهنگ کلیه دستاوردهاي مادي و غیرمادي است که یک اجتماع بر اساس آن در حال زندگی  )162:  صفحه( ".کند

  .است 

با توجه به آنچه در مورد فرهنگ و دوگونه تفسیر آن بیان شد باید توجه داشت که فرهنگ امـري همـزاد بـا بشـر اسـت و بـه       

ي خـود وجـود   پس در واقع باید این گونه بیان کرد هر انسانی بـه واسـطه  حکم وجود آدمی فرهنگ نیز ماهیت وجودي دارد 

هـا امـري   ها و تـداخل میـان آن  گرچه عدم تطابق فرهنگ -اي نمی تواند بی فرهنگ باشدصاحب فرهنگ است و هیچ جامعه

بـه آینـده مطـرح    در مورد تعریفی که از فرهنگ ذکر شـد نگـاه   . در مورد هویت نیز همین مطلب مصداق دارد  -قطعی است

ها و مسائل پیش گویی به نیازها به صورتی انتزاعی در پاسخهاي گذشته، تحقق آنها و آموختهاست و کاربرد تجربی اندوخته

سازند به عبارتی سـخن  در مورد معماري و شهرسازي مشکل بنا و شهري که دیگران می. روي فرد به عنوان راهکار و راه حل

گیـرد و بیـانگر   نا یا شهر است و این سخن از فرهنگ آنان در بـاب معمـاري و شهرسـازي سرچشـمه مـی     ي آن بآنان در زمینه

تـوان در مـورد   از تمامی معانی ذکر شده و مطالبی کـه بیـان شـد مـی    ) 164:  صفحه.(فرهنگ معماري و شهرسازي آنان است

هـا بجـاي   یخ یک جامعه به عنوان تجارب و اندوختـه فرهنگ قائل به زمان و مکان شهر، زمان به عنوان هر چه در پیشینه و تار

هـاي حقیقـی داراي   در مورد بستر پیدایش فرهنگ، در واقع فرهنگ ،مانده و البته مکان به عنوان ویژگی منحصر به فرد محلی

   .بعد زمانی و مکانی هستند

رونـد تـدریجی و طبیعـی تغییـر و ارتقـا      سرعت تغییرات امروز بسیار بیشتر از . حفظ روند اصیل فرهنگ ها بسیار دشوار است 

حال اهمیت توجه به خرده فرهنگ ها و قومیت ها به منظور پشـتیبانی معنـوي ازخاسـتگاه فرهنـگ و     . اغلب فرهنگ ها است 

کـه   هسـتند به همین منظور کالن شهرها داراي تعداد زیادي خرده فرهنـگ هـاي متفـاوت    . هویت هاي اجتماعی امروز است 

)  84:  1387الکسـاندر ،  (یین شده و حدود آن ها نیز از طریق ارزش  هایشان کامالً معـین و مشـخص باشـد   هریک مشخصاً تع

با وجود استقالل طلبی خویش در بخشیدن تصویر ذهنی اصیل به خصوص  -چه قومیتی وچه نژادي–این حقیقت که محله ها 

نهـاد هـا در بـروز هویـت و فرهنـگ خـویش در ایـن         در شهرهاي ناهمگن نقش بسیار مهمی دارند ، باعث گشته است تا ایـن 

خـود  . کـه امکـان و اجـازه بـروز فـردي را در دیگـر نقـاط ندارنـد          ،درحالیمقیاس براي پوشش تکثر فردیت هـا آزاد باشـند  

فرآینـد و  . انگیختگی نسبی این مناطق با توجه به فرهنگشان سبب حس تعلق افراد متعلـق بـه آن فرهنـگ و هویـت مـی شـود      

ایـن موضـوع کـه شـهر و روسـتاي      . ساختمان سازي بخش حیاتی سیستم هاي پشتیبانی از زندگی جوامـع مـی باشـند   محصول 
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فرهنگ سازي و هویـت بخشـی در    .تاثیر زیادي در زندگی ما می باشدخویش را به چه شکلی و با چه کیفیتی بسازیم داراي 

در حقیقـت بسـتري از   . اعی و هویتیشان شکل مـی گیـرد   این شهر ها از طریق همین محالت و ساخت و سازها و تصویر اجتم

اعتقادات و آداب و رسوم و ارزش ها و پیشینه یک بستر معماري ، بر خالق و مخاطب آن هر چه قدر هـم کـه از آن فرهنـگ    

محله ها یکـی از کـانون هـاي خـرد و ملمـوس شـکل گیـري هویـت هـاي          .  )104: 1387حائري ،( دور باشند اثر می گذارد 

ارزش ها و هنجارها در محله اغلب به صورت تعامالت اجتماعی، حس تعلق اجتماعی را تقویـت  . نگی و اجتماعی هستندفره

مقیـاس و سـازمان فضـایی و کالبـد محـالت متناسـب بـا فرهنـگ رفتـاري و ادراکـی سـاکنان و            ) 59: 1387نبـوي، .(می کنند

فضـاي بـا سـیماي    این گونه فضا و کالبد به عنوان . ی گیردسازندگانش و بر اساس نحوه زندگی روزمره جاري در آن شکل م

راه هاي اساسی سازماندهی فعالیت هاي افراد و گروه ها است و شامل جلوه هاي مادي و همین طور طرح هـاي  ثابت یکی از 

مایی از سـاختمان هـا سـی   . درونی و پنهانی است که بشر را به هنگام حرکت در پیرامون خود بر روي زمـین هـدایت مـی کنـد    

اي با هم تلفیق شده و از داخل بر اساس طرح هـاي فرهنگـی    هالگوهاي ثابت هستند اما همین ساختمان ها به صورت هاي ویژ

طرح روستاها، شهرها و مداخله در حومه ها اتفاقی و تصادفی نبوده بلکه از طرحی که نسبت بـه  . معینی تقسیم بندي می شوند

  )1390:125هال، .(می کنندزمان و فرهنگ متغیر است پیروي 

کاربرد اصطالح فرهنگ به گفته ویلیامز
3
. در سه نوع کاربرد رایج انعکاس می یابد 

اشاره به رشد فکري، روحی، و زیبایی شناختی فرد، گروه، یا جامعه.

  فرهنـگ در ایـن کـاربرد کمـابیش     . در بر گرفتن تعدادي از فعالیت هاي ذهنی و هنري محصـوالت آن هـا

ا هنرها است و از همین جاست که می توانیم کسی را وزیر فرهنگ بنامیممعادل ب

    ،براي مشخص کردن کل راه و رسم زندگی، اعمال، فعالیت ها، باورها، و آداب و رسـوم تعـدادي از مـردم

.)14: 1387اسمیت، .(یک گروه یا یک جامعه

را از  تواند جامعهبه ساختار معنایی و کالبدي ساکنان میاي با توجه ایجاد فضاهاي محله براي و فرهنگ ها هاتمسک به ارزش

تکثر فردي به تکثرهاي فرهنگی
4

تواند تا حدودي از نظرگاه معنا مورد تعبیر باشـد،  این موضوع می. و اجتماعی رهنمون سازد 

د و عناصـر اصـلی فرهنـگ را    باشناند زیرا آشنا میها که از عناصر متعارف و مشابه استفاده کرده اند حمایت کنندهاین محیط

در اینجاست که معماري براي عصر آگاهی به آرمانی از فرهنـگ و اعتقـادات تبـدیل    �)151: 1384راپاپورت، .(کنندبیان می

ایـن نـوع رویکـرد بـه     ) 31: 1389حـائري،  .(شـود ترین معانی تبدیل مـی از وجهی نمایشی و تصنعی به جایگاه عمیق.  شودمی

مند کردن ساکنان مؤثر است اما نباید فراموش کرد این نـوع  اساس تشخص بخشی به کالبد شهر و هویتساختار شهر گرچه بر

پردازند و البته این مقوله در مواقعی نیـز بـالعکس از طـرف هویـت و قومیـت غالـب       ها بعضا به تعارض با ملیت واحد میمحله

                                                          
3 Raymond William
4
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هري براسـاس تکثرگرایـی فرهنگـی و تشـخص دادن بـه      پس نباید فراموش کرد که تشکیل چنین سـاختار شـ  . گردداعمال می

هاخرده فرهنگ
5
هاي سنتی ترس از تعامل با گیرد و البته همواره در فرهنگتنها براساس یک گفتمان آزاد فرهنگی شکل می 

-ثـر هـم  ها براساس تعامل و ارتقا در ااما در نهایت باید پذیرفت  که ذات وجودي فرهنگ. خوردها به چشم میدیگر فرهنگ

در  )1390:135حـائري، .(مانداي است زنده و در داد و ستد است که زنده میفرهنگ سامانه. باشدهاي برتر مینشینی با ارزش

خواننـد و  مردم اشارات محیطـی را مـی  . فرهنگ هاي تشکیل دهنده اش را به همراه داردی محیطی از هایاین حالت شهر نشانه

ارتبـاط  ... محیط بـا جامعـه و هویـت قـومی و     . کنندنند و سپس مطابق با آن عمل میکدر خصوص ساکنان محل قضاوت می

در واقـع، رفتـار   . هاي متفاوت این دو پرداختي اثرات متقابل فرهنگ و محیط ساخته شده باید به نقشدرباره. کندبرقرار می

-هایی است که مداوماً در ارتباط با اشارات سازندهقعیتها و ارتباطات، تاثیر پذیرفته از قوانین زمینه و موبشر، مشتمل بر تعامل

ي فرهنگـی  جا که مشخصـه ها ازآناگر کسی بپذیرد که محیط به نحوي به فرهنگ مربوط است و قواعد آن. ي محیط هستند

ث دنبـال  ي بسیار محتمل بحـ پذیري به عنوان نتیجهسازي و فرهنگگاه نقش محیط در فرهنگهستند، باید آموخته شوند، آن

در مسائلی مانند توسعه یا توانمندسـازي محـالت، نوسـاز ي و بازسـازي منـاطق شـهري و        ).70: 1384راپاپورت، .(خواهد شد

تاریخی یا مناطق فرسوده، و مناطق فاقد ارزش هاي کالبدي و غیر کالبدي، دانستن این نکتـه ضـرورت دارد کـه نحـوه درك     

درواقـع نکتـه در درك فرهنـگ مخـاطبینی     ) 174: 1390هـال،  (حواسشان چگونه است مردم از فضا و نحوه استفاده آن ها از 

است که در پهنه اي کالبدي زندگی می کنند و این که آنان سازنده و سازمان دهنـده فضـا و کالبـد بـوده انـد یـا در پهنـه اي        

  .ر راه توسعه این گونه مناطق استساخته شده توسط گروهی دیگر جایگزین شده اند، تعیین کننده در انتخاب نوع رویکرد د
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ساختار شهر تهران در زمان ساخت حصار طهماسبی و پایتختی تهران: 4 ریتصو

ساختار و محله در نظام شهر-1-3

هرچند که در این شاخه ها ي متفاوت، واژه ساختارگرایی . با مفهوم ساختارگرایی در علوم متفاوت و متنوعی رو به رو هستیم

ی ، مقابلـه بـا اتدیشـه ذره گـرا    اما مهم ترین محور در هر گونه سـاختارگرای  ،هوم واحدي را حمل نمی کنندمف
6
در اندیشـه  . اسـت  

بنـابر ایـن در   . آن جدا کرد و مورد مطالعـه قـرار داد   "زمینه"و  "متن"از  "ذره"ساختارگرا هیچ پدیده اي را نمی توان به صورت 

نهایت آنچه می تواند مورد مطالعه قرار گیرد نه مستقیما خود پدیده، بلکه نظام
7

یا الگو یی 
8

دیده ي مورد نظر جزیی از است که پ 

. در حقیقت ساختارگرایی به کشف روابط میان نشانه ها براي تولید معنا مـی پـردازد   )172: 1387فکوهی، (.آن به حساب می آید

در مورد شهر و محالت نیز بخش اعظمی از ارزش ها و معانی متبادر براي محالت ناشی از همین روابط کالبدي و اجتمـاعی سـت   

  .شکل گیري اسطوره ها و معانی و ارزش هاي اجتماعی برایشان می گردد که منجر به

می توان گفت ماهیت و گوهر حقیقی چیزها نه در خود چیزها بلکه در روابطی است که در میان آن ها ایجادو سپس آن هارا 

در واقع ساختارگرایی بر رمزگان. دریافت کنیم
9

ري یک اثر، یعنـی چگـونگی ایجـاد    ، قراردادها و فرایندهایی که باعث فهم پذی 

   )1387:48نسبیت، . (معناي قابل حصول اجتماعی می شوند تاکید می ورزد

نوع ارتباط عناصر سازنده شهر و نحوه تعاملشان با محـالت ، و همچنـین جایگـاه معنـایی و ارزشـی محـالت ، ناشـی از نحـوه         

بـه  . ت که بقا و توسعه محالت را تحـت الشـعاع قـرار مـی دهـد     اس... معیشت و تمکن، جایگاه اجتماعی، فرقه اي و قومیتی و 

معنایی در مورد محالت است که هر یک از  این مناطق را به عنوان نشانه از مـدلولی خـاص   همین  ساختار  سبب شکل گیري

این نوع تصویر به قول بارت. شناخته می شود
10

هسـتند،   ، معنا هاي اسطوره اي، داراي یک تاثیروحـدت بخـش اجتمـاعی نیـز    

ایـن گونـه تعـابیر و معـانی حـول مقولـه       ) 1388،81:هارلند( .جنبه ي اجتماعی دارد) زبان(درست همان طور که معنا در النگ
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محالت تاریخی یا غیر تاریخی داراي فرسودگی وجود دارد و یک منظر اجتماعی غالبا منفی را که سبب یک وحدت نگرش 

شـاید یکـی از مهمتـرین اقـدامات در راه     . گاه ها مـی گـردد را سـبب گشـته اسـت     به تمام گونه هاي مختلف این گونه سکونت

بازسازي و نوسازي پایدار این مناطق تغییر در این گونه نگرش و تغییر این اسطوره هاست چون هاله ها و ایده ها ممکن اسـت  

معناي محالت در قالب شهر به عنوان در حقیقت باید کارکرد و  .پیشاپیش تعیین کننده ي حتی بالفصل ترین عالیق مان باشد

  .کلیت و روابطش با اجزاي آن سنجیده شود

  

گسترش و توسعه شهر تهران – 2-1

در طول تحول و توسعه شهر تهران به عنوان پایتخت، نیرو ها و پدیده هاي متعـدد و متفـاوتی رونـد شـکل گیـري کالبـدي و       

در واقع تنوع گسترده این داللت هـا بیشـتر   . ا تحت تاثیر قرار داده استمعنایی محالت و پهنه هاي مسکونی، حکومتی و تجاري ر

ناشی از هم زمانی تغییر شهر تهران به عنوان پایتخت با عصري است که به حتم تاثیرگذارترین وقایع و تحوالت صنعتی، اجتمـاعی  

ان در جایگاه یک عرصه حکومتی و پتانسیل به عالوه سابقه کم زمانی عمر تهر. و فرهنگی تاریخ را در بطن خود جاي داده است 

  .  ناب رشد کالبدي، اقتصادي و جمعیتی آن، هر چه بیشتر سبب گستردگی سطح تغییرات، تحوالت و مداخالت گشته است

 این رابطه در شهر هاي ایران به نحوي منطقه اي و دوسویه در رفع نیاز شهر وشهروند یا روستایی یا عشایري ویا بخشیدن اعتبار

از نمونه هایی نیز می توان نام برد که مناطق حاشیه اي به بخش هاي اصلی از شهر بـدل گشـته و بعـد از    . به شهر شکل گرفته است

از نمونه هـاي ایـن گونـه توسـعه بـه وارد شـدن محلـه هـاي         . مدتی با گسترش مرزها وباروي شهر ها به داخل شهر وارد می شوند

 )19، 1388حائري، (.ماسبی و ناصري می توان اشاره کردخارجی تهران پس از گسترش حصار طه

انتخابوصفويپادشاهانسلطنتبامقارنآن،رشدروند .شدمیمحسوبرياقماريروستاهايازیکیابتدادرتهران

ق.ه 961سـال درصـفوي بـاروي احـداث قالبدرآنعمرانبرايرسمیاقداماولینوشدترسریعپایتختعنوانبهقزوین

هکتـار،  400حـدود درمسـاحتی درکـه داشتدروازه 4وبرج 114بارواین .شدتبدیلکوچکشهريبهدهاینومحقق

حکومت .دادمیجايخوددررامیدانچالوعودالجانسنگلج،بازار،مسکونیمحلهچهاروسلطنتیارگمزارع،باغات،

جدیـد بارويونبودجمعیتسریعرشدپاسخگويطهماسبشاهدورانمحدودهوباروحصاردیگرشاه،ناصرالدینساله 50

  .شداحداثوسعتکیلومترمربع 18وکاشیباشدهتزئیندروازه 12باضلعیهشتشکلبه
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2003تا سال  1891مراحل توسعه شهر تهران از سال : 5 تصویر

بسـتر اتفاقـات و تغیـرات     -با شروع حکومت فتحعلی شاه –تهران از آغاز پایتخت شدنش و به خصوص از آغاز سده نوزدهم 

تغییرات و دگرگونی هاي اقتصادي که تحت سـلطه ، فشـار و خواسـت    . فضایی می شودکه یک پایتخت بدان نیاز دارد – کالبدي

نیروهاي خارجی و برون زا شکل می گیرند، در بیان کالبدي فضایی خویش تحت تاثیر نیروهاي فرهنگی و هنري بومی و خـودي  

هیات حاکمه ایجاد می وران شکلی از معماري و شهرسازي آرمانی را در ذهن گو اینکه آمد و شد به اروپاي آن د. قرار می گیرند

از آنجا که این دوران به تبـع آشـفتگی در سـازمان    . کند ولی حضور نیروهاي داخلی در بیان کالبدي این تصور انکار ناپذیر است

تقاط اسـت و زمانـه مشـوق برداشـت هـاي      زیست و تولید کهن و آمیختگی آن با مفاهیم جهانی و جدید، در تفکر هنري دوران ال

پیدایی سبک بازگشت در ادبیات دوره ي قاجار، نشانه بارز و  ، والتقاطی از دیگر اشکال هنري متعلق به دیگر سرزمین ها می باشد

   )128: 1387حبیبی،.(گویاي چنین التقاطی است

این منطقه از نظر . حاکم بر زمین صورت پذیرفتها به صورت خودروي و البته بر اساس شرایط به شهرمهاجرت  در آن زمان

در حالی  ،کالبدي همسان با دیگر محالت شهر قدیم تهران بوده و ساکنانش جزئی از نظام اقتصادي و اجتماعی تهران گشته بودند

نشینی حاشیه اي این رابطه شهر) 1388،31:حائري(که بخش هایی همچنان به عنوان مناطق فقیرنشین و زاغه اي شناخته می شده اند

شهر ها تا دوران معاصر شهر سازي و معماري شهر هاي ایران ادامه داشته است تا زمانی که قوانین شهرسازي مدرن نیز پـاي بـدین   
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ــ: 6 تصــویر ــاد و شــوش در / ابی محــالت عودالجــان مکانی خــانی آب

شهر تهران

شهرها گذاشته و به خصوص پس از تحوالت نظام روستایی و ماهیت اداري و خدماتی شهرها، رشد و توسعه مدرن آن ها مسـبب  

روستا به شهر و دوره اي جدید از حاشیه نشینی گشت و مهاجرینی را به همراه آورد که علی رقـم کـار در   مهاجرت هاي کالن از 

اهمیت این مناطق و افراد ساکنش در وابستگی حیات اقتصادي شهر به آن ها بـوده  . شهر ها از ساختار نظام شهري بی بهره بوده اند

می کرده است، به نحـوي کـه خـارج کـردن آن هـا از ایـن        ه آن ها کمکاست که به صورتی غیر رسمی جریان داشته و به توسع

  )1388،31:حائري( .سیستم سبب از کار افتادن یا تضعیف روند توسعه و ساخت و ساز در شهر ها می گشته است

  

  شکل گیري محالت عودالجان، خانی آباد و شوشساختارهاي استخوان بندي توسعه تهران و   -2-2

پس از اسـتقرار بـرج و بـاروي شـهر و     . نبندي اصلی شهر تهران در دوره طهماسبی و رونق شهر شکل گرفتساختار و استخوا

از آنجـایی کـه رفـت و آمـد     . شهر به سمت کمال پیش رفتنـد شکل گیري دروازه هاي اصلی شهر ، عناصر اصلی و ستون فقرات 

ان ستون فقرات شهر، در مسیر دروازه عبدالعظیم به سوي دروازه اصلی شهر از دروازه شاه عبدالعظیم بوده است، راسته بازار به عنو

شکل گرفته است و مسجد جامع نیز در مسیر تالقی ایـن محـور بـا دو مسـیر      -که مسیر اصلی به سمت پایتخت بوده است -قزوین

د جامع و راسـته بـازار   ارگ سلطنتی که از این به بعد محدوده مشخصی می یابد در شمال مسج. اصلی ارتباطی شهر واقع می شود

عودالجـان، سـنگلج،   (عنصر مهم که استخوان بندي اصلی شهر را شکل می داده توسط محله هاي اصلی شهر واقع بوده و این سه 

و ) 10ص 2ج : 1376، ... حبیبـی، حمیـدي و   . (احاطه شده و مجموعا ساختار اصلی شهر را شکل می داده اند) ارچال میدان و باز

محله بازار که در زمان شاه طهماسب رواج و رونق بسیاري داشته ، مرکز و هسته اصلی شـهر و فعالیـت هـا و کارهـا و دادوسـتدها      

ســاختار اصــلی کالبــدي شــهر شــامل . بــوده اســت

محلــه هــاي بندي اصــلی در مرکــز شــهر، اســتخوان

مســـکونی در پیرامـــون آن، باغـــات و مـــزارع در 

حواشی محله هاي مسـکونی و سـپس احاطـه کـل     

همچنـین ایـن   .  شهر بـا حصـار و بـارو بـوده اسـت     

شـمالی   -استخوان بندي اصلی در راسـتاي جنـوبی  

شــهر و در رابطــه بــا حصــار و دروازه هــاي اصــلی 

  .شکل گرفته است

رد بررسی در سه دوره متفـاوت از  سه محله مو

توسعه تهران شکل گرفته و بر هر یـک الزامـات و   

مبانی کالبـدي و سـاختاري متفـاوتی حـاکم بـوده      

به عالوه هریک واجـد مولفـه هـاي معنـایی     . است

محلـــه . متفـــاوتی در طـــول حیاتشـــان بـــوده انـــد
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نقشه محدوده محله عودالجان: 7 تصویر

. یه تهران پیش از تبدیل شدنش به شهر بـوده اسـت  عودالجان بخشی از هسته اصلی شکل گیري شهر تهران و حتی بخش اصلی قر

نطفه باستانی تهـران نیـز در همـین منطقـه واقـع بـوده       . عمر این محله از ارگ تهران و بخش عمده اي از بازار تهران نیز بیشتر است

  .آورد تهران به عنوان قریه، شهر و پایتخت به حساب و تاریخی در واقع محله عودالجان را باید هسته اصلی. است

در مورد محله خانی آباد ساختار شکل گیري بیشتر تحت تاثیر دروازه هاي جنوبی تهران و مسیر ترددي که در کنار آن شکل 

در واقع قبل از ساخت حصار ناصري، در پشت حصار هاي طهماسـبی سـکونتگاه هـایی از مهـاجرین و یـا      . قرار داشت می گرفت

هسته اولیه محله خانی آباد در این دوره بنا گشته . یا محدوده ي ربض تشکیل شده بود ساکنانی که در محدوده ي بالفصل شهر و

ق با خیابان تختی امـروز بـود سـاختار اصـلی     نطبو با برپا شدن حصار ناصري محور مابین دو دروازه جنوبی دو حصار مذکور که م

ر دوره ناصري رسمیت پیدا کرده و بر اساس ساختارهاي ازار را شکل می داد و محله در توسعه شهر تهران دط به بتبمحله هاي مر

همچنین ساختار این محله نیز تحت تاثیر نیروي اقتصادي بازار اسـت امـا    .معنایی و نیروها و داللت هاي این دوره شکل یافته است

ز گروه هاي تازه وارد بر خالف عودالجان، داللت هاي مذهبی و حکومتی جاي خود را به داللت هاي خدماتی و صنعتی مورد نیا

  .و جویاي کار داده است

-ربض –در مورد محله شوش که همانند محله خانی آباد جزو محدوده بالفصل شهر و واقع در محدوده پشت حصار ناصري 

بود ، رسمیت و شکل گیري رسمی آن به عالوه واگذاري اراضی به متقاضیان و یا افرادي کـه اقـدام بـه پـر کـردن خنـدق هـاي          

ایـن محلـه در دوره سـوم تحـوالت و توسـعه شـهر       . به وقوع پیوست 1309اصري کرده بودند در زمان پهلوي اول در حدود سال ن

ساختار اصلی خود را سازماندهی کرده و سـاکنانش کـه غالبـا     ،تهران و بر اساس ساختارهاي شهري نوین متداول در دوران مدرن

از جملـه خـدمات و    – بر اساس تمکن اقتصادي و مشاغل موجود در اطـراف شـهر   مهاجرین شهرهاي دیگر بودند بر این اساس و

  .کالبد محله را برپا نمودند و شکل گیري مراکز جدید اقتصادي،   -صنعت

  

  iمحله عودالجان -3-1

محله عودالجان با توجه به قرار گیري در بافت قدیم و 

 سنتی شهر تهران تا قبل از تغبرات دوران ناصري و پهلـوي 

متشکل از گروه هایی می شد که بر خالف آنچه در دیگر 

شهرهاي بزرگ بـه عنـوان رقابـت هـاي قـومی و فرقـه اي       

مرســوم و مطــرح یــوده اســت داراي یکپــارچگی و تعامــل 

ي مکـانی  ی بر هویت محله اي بر اسـاس پهنـه   بیشتر و متک

درحالی که ساختار اجتماعی آن در دوره . محله بوده است

استقرار برخی از رجال حکـومتی درایـن    حکومت قاجار با

محله در کنار جایگاه بومی و سنتی بازاریان و متموالن که 
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با توجه به ساختار شکل گیري شهر و رابطه مستقیم محله ها با بازار در آن می زیستند هویتی اجتماعی، وابسته به ساختار حکومت 

.ساس نظام اقتصادي بدون نفت را تشکیل می داد گشتمرکزي و اقتصادي، وابسته به نظام اقتصادي بازار که ا

درصـفوي بـاروي خنـدق امتـداد درامیرکبیرخیابانجدید،هايکشیخیابانواتومبیلورودازناشیتحوالتجریاندر

بـی خـرداد  15خیابـان و (مدرسـه درگـذر ازبخشـی امتداددرحدوديتا)خمینیمصطفیخیابانعودالجان،يمحلهشمال

ازبخشـی امتـداد درپامنـار خیابـان احـداث با .شداحداثبازارشمالدروبافتمیانازمسکونیواحدهايوگذرهابهتوجه

  .شکل گرفتکنونی،خردادپانزدهنخیابابهآناتصالوعودالجانگذر

هبی از یکپارچگی و تعامـل نسـبی   ساختار اجتماعی محله تا قبل از تحوالت شهر تهران به عنوان پایتخت ، عالرقم تنوعات مذ

همچنین ساختار کالبدي آن مبتنی بـر مراکـز محلـه اي    . همراه بوده و هر کدام از فرقه ها یا مذاهب مراکز خود را اداره می نمودند

حتی با وجود این که تغیرات ساختاري در زمان تحوالت دوره طهماسـبی تهـران و شـکل گیـري     . در درون بافت شکل گرفته بود

ج و بارو هاي جدید، محور میانی محله را که منطبق بر خیابان پامنار امروزي بود را به عنوان یکی از معابر اصلی مطـرح نمـود و   بر

همچنین قدرت گرفتن بازار و ساخت ارگ نیز گرچه اثرات مهمی بر معادالت شهر داشت اما توسعه اجتماعی و اقتصادي درونـی  

در طول این زمان استقرار حکومتیان و بازاریـان در سـطح محلـه و همچنـین ظهـور جامعـه       . تمحله سبب رونق این مراکز نیز گش

و محله تا  روشنفکران و جنبش هاي مشروطه خواه دوران قاجار موجب افزوده شدن داللت هاي معنایی جدید در این محله گشت

. اجتمـاعی و اقتصـادي درونـی خـود بـاقی مانـد       روي داد همچنان متکی بر توسعهزمان تحوالت دوران مدرن که در زمان پهلوي 

شروع فرسودگی اجتماعی و اقتصادي این محله با تحـوالت اقتصـادي دهـه هـاي چهـل و پنجـاه و رشـد سـریع بـازار و گسـترش           

رنگ تـازه اي بـه خـود گرفـت و روابـط       -نیاوران –مهاجرت ها در کنار انتقال مرکز حکومت به محدوده خارجی و شمالی شهر 

و روابط معنایی محله نیز با ورود مهاجرین بـه آن و از رونـق افتـادن     ي و کالبدي شهر قدیم دچار تغییرات عمده اي گشتساختار

دچـار  ... و وابسـطه بـه بـازار   مراکز، تاثیر عمده بازار و رونق آن در تملک امالك توسط آن ها به عنوان انبار و یا سکونتگاه هـاي  

 هايوامل تسریع کننده فرسودگی در این محله عدم انعطاف و قابلیـت انطبـاق آن بـا سـاختار    به عالوه یکی از ع .دگرگونی گشت

  .جدید توسعه مدرن شهر و عناصر جدید مدرن وارد شده در آن مانند ماشین و خودرو بوده است

  

iمحله خانی آباد -3-2 i  

ي شهر تهران در دوران ناصري، و گسترش شهر رو جایی  باروهاهایی است که موجودیت خود را به جابهآباد، از جمله محلهخانی

ها و اراضـی کشـاورزي بخشـی از تهـران قـدیم،      جاي باغاین محله به تدریج، و به. جغرافیایی به دست آورده است جهتبه چهار 

 ،راي رفـتن بـه آن  آّباد، نام خود را وامدار روستایی است که چندین کیلومتر از دارالخالقه ناصري دور بود، و بخانی. شکل گرفت

اي تعلق گرفت که واقع در آن روستا از میان رفت، ولی نام آن به محله. و دروازه اي به همین نام تردد می گشت ،از سمت جنوب

اي کـه بـه سـوي     جدید که به تدریج، و به اعتبار دروازه همحل و ،کنار دروازه خروجی شهر و به سمت این روستا شکل گرفته بود

   .گرفتنام » آباد خانی«، شتدا» آباد خانی«روستاي 
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نقشه محدوده محله خانی آباد: 8 تصویر

1 شوش محله:  12 تصویر

محله مبتنی بر مسیر منتهی بـه دروازه   این استخوانبندي

خانی آباد شکل جدیدي به خود می گیـرد و سـازمان   

دهنده حوزه حاشیه شهر تهران  در بخـش جنـوبی مـی    

بر اساس مراکـز محلـه   هم ساختار درونی محله . گردد

و سـاختار   اي نزدیک بـه محـور کالبـدي ایـن خیابـان     

اجتماعی آن با توجه به مهاجرت هاي متنوع به اطراف 

تهران ، فاقد وحدت فرقـه اي و قـومی محـالت سـنتی     

نحــوه تکامــل ســاختار . دیگــر شــهرهاي بــزرگ بــوده

اجتماعی این گونه محالت بی ارتباط با دوره محـدود  

رشــد و توســعه تهــران و هســته ي روســتایی آن نبــوده 

ن این توسعه ها و بسـتر بکـر   چرا که زمان و مکا .است

عمده توسعه هاي بیرونی و زمینه جایگیري جمعیت مهاجر در اطراف شهر تهران زمینه رشد محله هـایی را فـراهم آورده بـود    

  .که ساکنانش به سبب فراهم آمدن امکان اشتغال در اطراف تهران در آن ها مسکن گزیده بودند

  

  محله شوش -3-3

ترین بافـت کالبـدي آن در فاصـله     دارد، و بیرون از مرزهاي تهران قدیم قرار گرفته است، قدیمیمحله شوش قدمت چندانی ن

در درون محـدوده   1335تـا   1327هـاي   سـال  نزدیک به میدان شوش کنونی شکل گرفته و در فاصله 1327تا  1320هاي  سال

اي بودن از  واسطه در مسیر کاروان و دروازهشکل گیري محله به . هاي کارگاهی و خوابگاهی شکل گرفته است کنونی، بافت

هاي صنعتی مستقر در محدوده بوده است یک سو و اسکان کارگران کارگاه

در آن هنگـام  . ي ناصري رجعـت کـرد   گیري محله شوش، باید  به دوران دارالخالفه اما براي درك سیر تاریخی و روند شکل

 دور تا دور تهـران را دیوارهـاي بلنـد فـرا گرفتـه و     

. بیرون از ایـن دیوارهـا نیـز خنـدق حفـر شـده بـود       

دروازه در  12ارتباط شهر با دنیاي بیـرون از طریـق   

دیـوار جنـوبی شـهر بـا     . شـد  اطراف شهر برقرار می

هاي شـوش   خیابان شوش فعلی در حد فاصل میدان

محله شوش کنـونی در ضـلع   . آهن منطبق بود و راه

،که تقریباً جنوبی دیوار مابین دروازه شاه عبدالعظیم

در محل کنونی میـدان شـوش قـرار دارد، و دروازه    
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ها پر شدند اما تـا هنگـام    هاي اطراف شهر تخریب و خندق در زمان سلطنت رضاشاه باروها و دروازه. خراسان قرار داشته است

هـاي کمربنـدي    خیابـان هاي قبلی را  اشغال ایران توسط متفقین، مرزهاي تهران تغییر محسوسی نکردند و جاي باروها و خندق

  . آرا، تأسیس شد و غربی در زمان نخست وزیري رزم) ضلع شمالی محله شوش کنونی(هاي شوش شرقی خیابان. فرا گرفتند

گذاري شد که هنوز هم  ي شاه عبدالعظیم بود و از همان زمان به نام شوش نام میدان شوش فعلی تا آن زمان معروف به دروازه

البتـه ایـن   . دانسـت ] در خوزسـتان [توان برگرفته شده از نـام شـهر شـوش دانیـال نبـی      نام شوش را می. تاین اسم باقی مانده اس

هــاي  احتمــال نیــز وجــود دارد کــه حکومــت وقــت، شــهر شــوش دانیــال فعلــی را در نظــر نداشــته، بلکــه در راســتاي سیاســت 

هخامنشی را که در محل شوش دانیال فعلی  گرایانه، شهر شوش، پایتخت تمدن شکوهمند عیالمی و مرکز اداري تمدن باستان

  )1390گزارش دفتر خدمات نوسازي محله شوش، مشاور برزن،(.واقع شده بود، در نظر داشته است

ساختار کالبدي محله شوش که در زمان پهلوي اول و بر اساس اصول مدرن شهرسازي شکل گرفته بود، مبتنی بـر سـه محـور    

در این روند پیـدایش محلـه،   . و غالمی توسعه یافت) ارج(با خیابان هاي مظاهري، ابراهیمی  جنوبی محله که مطابق -اصلی شمالی

مراکز محله در ایـن محلـه در همـین    . کارخانجات و کارگاه هاي خارج باروي شهر، به عنصري در داخل محله ها تبدیل می شود

ساختار کالبدي این دوره تـا دوران اخیـر نیـز هـم     . وددید می آید و پهنه هاي مسکونی در اطرافشان واقع می شمحورهاي اصلی پ

امـا سـاختار اجتمـاعی هماننـد دیگـر محـالت مهـاجر نشـین شـهر تهـران، فاقـد            . اسـت بـوده  با ساختار توسعه شهر  و هم سو راستا

فرهنگ زندگی در ایـن محلـه بـر اسـاس زنـدگی در قطعـات کوچـک زمـین و         . سازماندهی قومی و مذهبی شهرهاي سنتی است

رپناهی منعطف و حداقلی براي ساکنانی است که سکونت در این محلـه را بـه عنـوان حـداقل تـامین زنـدگی بـراي سـکونت در         س

  .است بودهو فقدان امکانات در دیگر شهرها  ،تمرکز امکانات در آن ناشی از مهاجرت به آن شهري برگزیده اند که

  

  و محلیتوسعه هاي محله اي بر اساس فرهنگ و ساختار شهري  -4

سویکازمحله،مفهومحفظباخوداجتماعی-فضاییهايپتانسیلوموقعیتجهتبهشهرهافرسودهتاریخیهايبافت

راقدیمشهرخاطرهخود،ذهنی -عینیمنظرحفظبادیگر سويازوشوندشهرحیاتانسجامودرونیتوسعهبسترتوانندمی

 زنـدگی  ادراکـی جـاري در   و شرایط متفاوت ساختاري شکل گیـري محـالت و فرهنـگ   بررسی  .دارندنگهزندهآیندگانبراي

ی براي احیا، نوسازي، بازسازي و توانمندسازي این محـالت بـر اسـاس ویژگـی     زمینه ساز اتخاذ تصمیماتباید  روزمره ساکنان آن،

اقتصـادي -اجتمـاعی وفضـایی -البـدي کنظامساماندهی .هاي اصلی ساختار و فرهنگ شکل دهنده و جاري در آن ها قرار گیرد

نظـر درراآنآینـده اهـداف ومسـائل تمامکهداردايجانبههمهریزيبرنامهبه نیازفرسودهوکهنهبافتهايخصوصاًشهرها،

 مـی بیشـتري دقتوحساسیتآید،میمیانبه "تاریخیو فرسوده يفرسودهبافتهاي"ساماندهیازسخن هرگاهوباشدداشته

دربهسـازي ونوسـازي  مداخلـه  منظـور به .استمطرحآنساکنانوشهرهویتنمادهايدردخالتفرایند،ایندرزیرابد،طل

:نمودطیراشناختگامسهبایدتاریخیهايبافت
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تاریخیمحله اي فرسوده و هايبافتگذشتهنقشوماهیتشناخت

جانبههمهطوربهش، و همچنین ساختار، فرهنگ و معنانقوماهیتحیثازمحله بافتموجودوضعیتشناخت

.مداخالتشناسیآسیبو

چشمتدوینبافت، بر اساس ساختارها و فرهنگ هاي شکل دهنده و موجود وهايمحدودیتوامکاناتتحلیل

  .مداخلهرویکردتبیینوانداز

عملکردها،محلهبافت، درونارزشباحورهايمشناساییآن،خاصویژگیهايبررسیوتاریخیبافتوعناصرشناسایی

گردشـگري، هـاي  پتانسـیل وهـا  جـذابیت  جمعیتـی، تغییـرات فرسـودگی، روندها،مجموعهاجتماعی-اقتصاديتأثیراتو

مداخلهمقیاسونحوهکنندهتعیینبافت،امروززندگیبامقتضیاتسازگاريپتانسیلوتاریخیعناصرقدمتوماندگاري

همچنین به منطور تحقق توسعه اي پایدار براي محالت انطباق فرهنگ ها و ساختارهاي سازنده با فرهنـگ   .بودواهدخآندر

ها و ساختارهاي جدید ساکن و موثر در محالت و ایجاد تعامل بین آن ها از اهمیت اساسی و قابل توجهی برخوردار است که 

ساختارهاي گذشته تولید کننده معانی بـوده انـد کـه در زمـان حاضـر بـراي       در حقیقت . باید شناخته و مورد توجه قرار گیرند

فرهنگ ها و ساختارهاي جدید فاقد معنا می باشد و در بسیاري موارد در اثر گذشت زمان و تـاثیر متقابـل دیگـر سـاختارهاي     

سازنده ساختارهاي اصلی، این  گسترش و تکامل شهر پدید آمده اند، و تغییر برخی از عناصر و نیروهايمعناساز، که در طول 

  .ساختارها با تغییر معانی نیز مواجه شده اند

  

  نتیجه  -5

و شـکل دهنـده بـه محـالت و منـاطق      سـازنده و   ، در کنار نیروها و عناصر اصلی نظام شهر،و فرهنگ هاي مختلف هاساختار

اثر مهاجرت ها از مناطق کمتر توسعه یافته و مسکونی است که در داخل شهر و یا در حدفاصل حوزه نفوذ آن ها، به خصوص در 

پویاي توسـعه محـالت، و در بسـتر     اما در طی روند. با امکانات کمتر به سوي مراکز اصلی انباشت سرمایه و توسعه، پدید آمده اند

جهـانی بـه وقـوع    ، که هم راستا با تحوالت مـدرن و  تکامل و رشد شهر تهران، که در طول عمر نه چندان بلندش به عنوان پایتخت

ورود عناصر و روابط جدید، ساختارها و معانی جدیدي به عرصه فرهنگ و زندگی وارد می شد که محلـه هـا را   پیوست، همواره 

، به خصوص با  به سوي توسعه و یا فرسودگی ناشی از نا همسازي زمینه ساخته شده و زندگی جاري کالبدي و رفتاري ساکنانشان 

  .پیش می بردت هاي فرهنگی و حرکت به سوي یک جامعه تکثرگرا، بروز هرچه بیشتر تفاو

نقش ساختارها و فرهنگ ها در دو زمان، یکی زمان شکل گیري محالت و دیگري در زمان استقرار ساکنان نو در آن ها حائز 

ارهاي موجـود در محـیط و   روند زمـانی و سـاخت  تحت تاثیر  ،به عنوان پدیده اي وابسته به مکاننیز به عالوه فرهنگ . اهمیت است

تعامل فرهنگ مکانی و بر اساس فرهنگ ادراکی گروه هاي سازنده، و در مسیر عمر و تکامل محله ها،  بوده و معانی جاري در آن
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بایـد   کهبا فرهنگ زمینه، تاثیر مهم و تعیین کننده اي بر روند توسعه و نوسازي محالت دارد  یافراد جدید زیست کننده در محیط

   .  ه و بررسی شودشناخت

اهمیت مباحث فوق، به خصوص در مورد توسعه و رشد شهر تهران و پیدایش محالت در این فرآیند به خـوبی بـه چشـم مـی     

در چهار دوره عمده قابل بازشناسی است و طبق محور هاي توسعه ي آن می  به عنوان پایتخت تهرانتحواالت در حقیقت . خورد

از نیمه (، تهران جدید)دوران پهلوي اول(، تهران قدیم)دوران صفویه تا انتهاي دوره ي قاجار(هران تاریخیت: توان تهران را با تعابیر

 ) 1350و رسـمیت آن از سـال    1348از اعمـال محـدوده شـهر در سـال     (و تهران حاشیه اي )1340تا نیمه دوم دهه  1330دوم دهه 

رتبط با ال اقل یکی از این دوران ها پدید آمده اند، و ساختارها و فرهنگ محالت مورد اشاره نیز هر کدام به نوعی م. معرفی نمود

پیدایششان بر ساختشان حاکم بوده است و طبق همین نیروها و داللت ها، روابـط و معـانی در آن هـا و    بسته به زمان  ،هاي متفاوتی

و توسعه محالت تا زمان تکامل کالبدي و  در بطن فرهنگ ادراکی و رفتاري و فکري ساکنانشان دمیده گشته است که سبب رشد

اما دیگر نکته قابل توجه اهمیت پویایی توسعه، و تعامل و تغییرات آن نسبت به زمـان در جهـت کسـب    . جمعیتی آن ها می گردد

شناخت به نوعی بایستی توسعه محالت در زمان حاضر را، که اغلب شامل محالت با بافت فرسوده می شود، بر پایه . پایداري است

از ساختارها و فرهنگ هاي قبلی و فعلیشان طرح ریزي کرد، تا با برقراري تعاملی دو سویه بر اسـاس نیروهـا و معناهـاي مسـتتر در     

  .، اقداماتی در مسیر تحقق توسعه پایدار محالت صورت گیردروابط

ی بایست الگوهاي ساختاري جدیـدي بـه   لذا در راه باززنده سازي این مناطق و بر مبناي شتاخت ساختاري از شهر و محالت م

عنوان نوساختارها پیشنهاد نمود تا به تلفیق ساختارهاي قدیم و جدید پرداخته و هسته هاي سنتی این محـالت را بـه عنـوان اجـزاي     

له بـاز  بـه وسـی   -ساختار جدید وارد نظام کارکردي شهر سازند و زمینه اي براي بازیابی بخشی از داللت هاي معنـایی و فرهنگـی    

در واقع روش بازآفرینی ساختاري نوعی ترکیب ساختارها یا ساختارگرایی جامع در عرصـه  . آن ها باشد -سازي زندگی اجتماعی

، که با توجه به تکثر فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها در شهرهاي امروزي مـی توانـد مفیـد فایـده     شهر و محالت مختلف آن است

  .باشد
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حسن پویان، دفتر پژوهش هاي فرهنگی: ،  ترجمهدرآمدي بر نظریه هاي فرهنگی ،1387، فیلیپ،اسمیت  

،ی ،تهران،ترجمه کربالیی نوري ،رضا ،مرکز مطالعاتی وتحقیقات شهرها:زبان الگو ، 1387الکساندر،کریستوفر

  شهرسازي و معماري

 ،ور، انتشارات دانشگاه تهرانترجمه سیروس با  تاریخ معماري مدرن،، 1358بنه ولو، لئوناردو  

 ،ترجمه پروانه موحد، )شهرهاي اسالمی و اروپایی قرون وسطا(تاریخ شهر، 1386بنه ولو، لئوناردو ،

  مرکزنشردانشگاهی

 ،انتشارات آرمانشهرتاریخ شهر و شهرنشینی در ایران، 1390پاکزاد، جهانشاه  ،  

، تهران ،انتشارات شهیديراحی شهريمقاالتی در باب معماري و ط ، 1386پاکزاد ، جهانشاه ،  

،اندیشه ایرانشهر،شماره ،   فرهنگ فضا و فضاي فرهنگی در شهر تهران  ،1388حائري مازندرانی، محمدرضا

  ، تهران و توسعه فضاهاي فرهنگی، دفتر پژوهش هاي فرهنگی87،بهار 12و11

 ،ایان نامه دوره کارشناسی معماري در ، پتوانمندسازي و باززنده سازي محله خانی آباد، 1388حائري، وحید

  دانشکده هنر ومعماري تهران مرکز

،همایش منطقه کالبدي به بافت هاي فرسوده و تاریخی - هویت بخشی اجتماعی ،1388حائري، وحید  ،

   اي باززنده سازي بافت هاي فرسوده، تهران

،ي مقاوم سازي مسکن اثرات فرهنگی،اجتماعی واقتصادي طرح هاآسیب شناسی ،1389 حائري، وحید

، اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاه هاي روستایی، کتاب مجموعه مقاالت اقتصاد و مسکن روستایی، ییروستا

  ، تهران 1390بنیادمسکن انقالب اسالمی، چاپ

 ،فصلنامه معماري و ...  کلبه هاي الکترونیک آینده طراحی داخلی نوین،1389حائري ،وحید ،

  ،تهران 26، ص4فرهنگ،شماره 

،کتابچه مقاالت نما و سیماي شهري پایدار، جهانی شدن و تکثرگرایی فرهنگی ،1390حائري، وحید  ،

   همایش ملی نما و سیماي شهري، تهران

 ،ساختاریابی سکونتگاه هاي خود رو به سوي نوسازي و بازسازي ، 1390قاسمی، سودابه، حائري، وحید

  ي خودرو سکونتگاه هاساماندهی همایش ، پایدار

 ،مقاله و  فرهنگ مجازي، تکثرگرایی فرهنگی ، شهر و معماري،، 1391قاسمی، سودابه، حائري، وحید

  ، سنندج کردستاندانشگاه  - همایش بین المللی طراحی شهري دانشگاه بیرمنگامسخنرانی 

 ،موسسه انتشارات دانشگاه تهرانازشارتاشهر، 1387حبیبی، سیدمحسن،  
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،سازمان مشاور استخوانبندي شهر تهران، 1376 صبري، سیروس، سلیمی، جواد،ملیحه،  حبیبی، محسن، حمیدي  ،

  فنی و مهندسی شهر تهران

،درتاریخیمحلهیکعودالجان،درمداخلهرویکرد ،1387خانی، علی، کریمی، میترا، عاشوري، علی

  ،  اولین همایش بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري، مشهدتهران

انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات کالنشهر تهران و سکونتگاه هاي خود روي ،1384ور، زهره،داودپ  ،

  شهرسازي و معماري

 ،انتشارات آگاه گیري شهر و مراکز مذهبی در ایرانروند شکل،1362سلطانزاده، حسین  ،

،امیرکبیر ، انتشاراتاي بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایرانمقدمه ،1367سلطانزاده، حسین  

،دفتر پژوهش هاي فرهنگیتاریخ مختصر ت شهر و شهرنشینی در ایران ، 1390سلطانزاده، حسین،

،دانشگاه علم وصنعت، چاپ پنجمبا شهر و منطقه در ایران، 1387 شیعه، اسماعیل  ،  

،نشر نی ، تهرانتاریخ اندیشه و نظریه هاي انسان شناسی ،1388فکوهی، ناصر  ،   

انتشارات فضا شکل گیري معماري در تجارب ایران وغرب،، 1385صور، فالمکی ، محمدمن  

،تهران ،چاپ دوم،انتشارات فضا،سیري در تجارب مرمت شهري از ونیزتا شیراز ، 1384فالمکی،محمدمنصور  

،تهران ،مرکزپژوهش هاي فرهنگی ،خانی آباد زادگاه جهان پهلوان تختی، 1387لطفی، سهند، شعله، مهسا  

ترجمه عارف اقوامی مقدم، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازي فرهنگ شهرها، 1385ییز، مامفورد، لو ،

  و معمار

 ،ترجمه راضیه رضازاده، جهاد دانشگاهی دانشگاه تا انقالب صنعتی- تاریخ شکل شهر، 1368موریس، جیمز ،

  علم وصنعت

،تهران و توسعه فضاهاي  87،بهار12و11شماره اندیشه ایرانشهر،،  تهران، محله و فرهنگ  ، 1388 نبوي، هدي ،

  فرهنگی، دفتر پژوهش هاي فرهنگی

 ،محمدرضا شیرازي، نشر نی: ترجمه نظریه هاي پسامدرن در معماري،، 1387نسبیت، کیت  

،ترجمه فرزان سجودي، انتشارات ابرساختگرایی، فلسفه ساختگرایی وپساساختگرایی، 1388 هارلند، ریچارد ،

  سوره مهر

منوچهر طبیبیان، انتشارات دانشگاه تهران: ،  ترجمهبعد پنهان ، 1390، ادوارد تی،هال 

ط

، مهندسین مشاور باوند، مرکز مطالعات و برنامه ریزي وزارت 12رح تجدید ساختار مرکز تاریخی تهران، منطقه 

  مسکن و شهرسازي

د

نوسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران ، مهندسین مشاور برزن، سازمان15فتر خدمات نوسازي محله شوش، منطقه
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  پی نوشت

                                                          
i   سـاکنان هـر   . که تهران به محالت مختلف تقسیم می شد، هر محل ویژگی و شرایط خاص خود را دارا بود. م 1794-1925از دوران سلطنت قاجاریه

ان سیروس و از شمال به چهارراه سرچشـمه و از  خرداد و از شرق به خیاب 15محله عودالجان از غرب به میدان . محل به نام محله خود، شناخته می شدند

مـردم آن بـه گـویش    . رسـد  قمـري مـی   1258اش به  در زمان شاه طهماسب، این محله باغی بوده است و سابقه. شود جنوب به چهارراه مولوي منتهی می

اقی مانـده    هاي تنگ و ب این محله داراي کوچه. ها بود گفتند که مشابه گویش شمیرانی خاص محلی خود سخن می کوچـه  .اریک بوده که تا حـدودي ـب

 2ناحیـه درواقـع محلـه  4ازبخشیوسعت،هکتار 33باعودالجانمحله .اند اي داشته هسها در این محل قرار دارد که براي خود مدرسه و کنی کلیمی

میـانی عودالجـان غربی،عودالجانسه محلهبهحلهماینگذشته،هايدههدرپامناروخمینیمصطفیهايخیاباناحداثبا. استتهران 12منطقه

واقـع  جنـوب درخـرداد پـانزده وغربدرپامنارشمال،درامیرکبیرشرق،درخمینیمصطفیحدفاصل خیابانمحلهاین. شدتقسیمیحییامامزادهو

.است

ii
ا عنـوان محلـه      آباد کنونی، خیابان خیام جنوبی و ، محدودة خانیشکلگیري باروي ناصريتا پیش از   ، در »بیـرون دروازة نـو  «باغ چال و آن اطـراف، ـب

هـاي تهـران    اي بـه دروازه  گذاري هم این بوده که با توسعه بخشی از بازار، در زمـان محمدشـاه قاجـار، دروازه    علت این نام. خارج بارو قرار داشته است

ثاري از آن باقی اسـت، در محـدوده جنـوب غربـی بـازار تهـران، و کمـی بـاالتر از         این دروازه که هنوز آ. یابد شود و به دروازة نو شهرت می افزوده می

نامیده شده که میـدان جنـوب آن   » محمدیه«قرار داشته است و چون در زمان محمد شاه احداث گردیده، بعدها دروازة ) پاقاپق یا اعدام(میدان محمدیه 

هران در آن زمان، از شمال به جبهه جنوبی خیابان انقالب امروزي، از جنوب بـه جبهـه شـمالی    ت  محدودة )16: 1387لطفی، .(نیز همین نام را گرفته است

چهـار  . رسید خیابان شوش امروزي، از خاور به جبهه باختري خیابان هفده شهریور امروزي و از باختر به جبهه خاوري خیابان کارگر جنوبی امروزي می

گانـه تهـران در    هـاي دوازده  یکـی از دروازه . و برخی از اراضی بـایر و خالصـه کشـیده شـده بـود     ) ق هاخند(ها  خیابان اطراف شهر، در محدودة کندك

رق بـوده     آباد بود که محل قرار گرفتن جایی در انتهاي خیابان خانی باروي جنوبی، دروازة خانی آباد و نرسیده به خیابان شوش، در محل کنونی پسـت ـب

هـا و   کـاري  هـاي بـایر، سـبزي    هـا، زمـین   نشینان سـاکن در آن و گودهـا، بـاغ    هایی از حاشیه شهر به همراه حاشیه  تبا فراتر رفتن باروي شهر، قسم. است

.گیرند باشند، داخل بارو قرار می هاي درون شهر را داشته هاي بخش ها، بدون این که مشخصات ویژگی جالیز
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