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چکیـده| ارتبـاط دو سـویۀ فرهنـگ و فضـا در معمـاری دوره هـای مختلـف تاریخـی و در جغرافیـای 
متفـاوت جهانـی بـه سـادگی مشـهود اسـت. شـهر بـه عنـوان بسـتر جـاری زندگـی، بیشـترین تأثیر را 
از نیازهـای سـاکنین و هنجارهـای فرهنگـی می پذیـرد. در شـهرهای ایـران، محله شـکل سـکونت رایج 
اسـت. در مطالعـات فراوانـی ارتبـاط نزدیـک محلـه و انطبـاق آن بـا فرهنـگ ایرانی تبیین شـده اسـت. 
بنابرایـن سـاختار محلـۀ سـنتی، مقاصـد گردشـگری فراوانـی را در شـهرهای ایـران تعریف کرده اسـت. 
بـرای به دسـت آوردن شـناخت کاربـردی از محلـه، در ایـن پژوهش»کوچـه« بـه عنـوان نماینـدۀ شـبکۀ 
ارتباطـی موجـود در محـات شـامل گذرها،کوچه هـا، بازارچه هـا و.... در نظـر گرفته شـده اسـت. سـعی 
می شـود بـا کنـکاش در شـکل گیری و اتفاقـات جـاری در کوچـه از دیـدگاه مفهـوم قلمـرو، ایـن فضا به 
عنـوان معمـاری حاصـل از تأثیـر فرهنـگ و نیازهـای اجتماعـی وقـت بررسـی و معرفـی شـود. در اینجا 
مفهـوم  قلمـرو بـه عنـوان بسـتر به وجـود آورنـدۀ ارتباطـات و تعامـات در بـازه ای از شـخص و اجتماع 
بـه کار گرفتـه می شـود. فـرض بر این اسـت که سـاماندهی فضایـی کوچه بـرای به وجودآمـدن ارتباطات 
اجتماعـی و همزمـان خلـوت مطلوب و پاسـخ به خواسـته های فرهنگی سـاکنین از طریـق مفهوم عینی 
و ذهنـی قلمـرو در کنـار ماهیـت کارکـردی آن حادث  شـود. این مفهـوم در انطباق با کالبـد برنامه ریزی 
نشـدۀ کوچه هـا، ظرفیت هـای فضایـی ممکن بـرای ایجاد و بـروز رفتارهـای قلمروی  و جمعـی و تبدیل 
فضـای عـام کوچـه بـه خـرده فضاهایی بـا کاربری هـای خـاص و در اختیـار گروه هایی متفـاوت به وجود 

می آیـد. 
واژگان کلیدی| کوچه، محلۀ ایرانی، فرهنگ، قلمروهای کالبدی، رفتارهای قلمروی.

نقـش  تاریـخ مدنیـت،  عرصه  هـای همگانـی در طـول  مقدمـه| 
بسـزایی در شـکل گیری و تـداوم جامعـه داشـته  اند. چـرا کـه بـه 
عنـوان مکانـی بـرای برقـراری تعامـات اجتماعـی در میان شـهر 
و  اتفاقـات جمعـی  جاری بـودن  ایـن  می کرده انـد.  نقـش  ایفـای 
خاطـرات اجتماعـی، همـواره ایـن عرصـه از شـهرها را بـه عنـوان 
مقصـدی بـرای گردشـگری فرهنـگ رایـج در یـک جامعـه  بـدل 
می کـرده اسـت. یـک گذر شـهری به عنـوان یک عرصـۀ همگانی، 

در صـورت فعال بـودن می  توانـد ظرفیـت فضایـی شـهر را افزایـش 
دهد، زیرا هیاهوی شـهری و سـرزندگی  محیطی  را باعث می شـود 
و تعامـل را افزایـش می  دهـد. در مقابـل، تعامـات اجتماعـی در 
محیـط نیـز در رابطۀ مسـتقیم با میـزان وجود قلمروهـای مکانی و 
ذهنـی در آن محیـط اسـت. در واقـع، مفهـوم قلمرو برای اسـتقرار 
او و اجتمـاع در فضـای ساخته شـده مـورد  انسـان و هم نشـینی 
اهمیـت اسـت. »پاسـتاالن«1)1970( از قلمروهـای کالبـدی بـه 
عنـوان فضـای محدودشـده ای یـاد می کنـد کـه افـراد و گروه هـا 
از آن بـه عنـوان محـدودۀ اختصاصـی اسـتفاده و دفـاع می کننـد. 
او اضافـه می کنـد کـه قلمـرو بـا یـک مـکان هویـت روانشـناختی 
می یابـد و بـا احسـاس مالکیـت و ترکیـب کالبدی به صـورت نماد 
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 پـس از ایـن رو، بـرای بـه دسـت آوردن خوانش مناسـب از کوچه 
بـه عنـوان یـک عنصـر فرهنگـی و گردشـگری، مفهـوم قلمـرو در 
کوچـه اسـتفاده خواهد شـد. تحلیل و بررسـی قلمـرو در کوچه به 
عنـوان یکـی از عناصـر مهم شـکل دهندۀ محله نیازمنـد تدقیق در 
خوانـش انسـان، روابـط و نیازهـای او در نگاه محله ای اسـت. آنچه 
در محلـۀ سـنتی ایرانـی می گـذرد متفـاوت از نـگاه یک سـویه بـه 
نیازهای مادی انسـان اسـت. از نگاه فرهنگ رایج در محلۀ سـنتی 
ایرانـی کـه بر خاسـته از نگاه اسـامی اسـت، زندگی در بـازه ای از 
فـرد تـا اجتماع شـکل می گیرد. اساسـاً فرهنـگ ایرانی و اسـامی 
انسـان را داری جایگاهـی توأمـان فردی و جمعـی می داند. اصولی 
چـون رعایـت حقـوق هم جواری هـا و تعامـل و توافق در سـاکنین، 
امـری قطعـی بـوده و هـر رفتـاری کـه بـه  نارضایتی سـاکنان یک 

هم جـواری بیانجامـد، مورد تأیید نیسـت.
می تـوان گفـت این نگاه کلی شـکل دهندۀ شـالودۀ نظـام فرهنگی 
محـات سـنتی اسـت. در نتیجـه محلـه براسـاس پاسـخگویی بـه 
نیـاز سـکونت و یافتـن حس خلوت بـه تنهایی یا در میـان خانواده 
و همزمان  نیاز زیسـت اجتماعی و تعامات سـازندۀ انسـانی شکل 
گرفتـه اسـت. آنچـه در شهرسـازی سـنتی ایـران رایـج بـوده، این 
اسـت کـه در شـکل گیری رابطـۀ عمومی-خصوصـی در شـهر بـه 
معنـای رابطـه ای بیـن خانـه و شـهر، محلـه و فضـای محلـه ای به 
عنـوان فضـای گـذار از خصوصی تـا عمومـی هویت پیـدا می کند. 
کوچـه فضایـی کـه از زمـان خـروج فـرد از خانـه بـا وی همـراه 
می شـود تـا او را از فضـای خصوصـی خانـه بیـرون آورده، در گـذر 
از نیمـۀ خصوصـی بـه نیمـۀ عمومـی همراهی کـرده و بـه فضایی 
کامـًا عمومـی می رسـاند و نیـز سـیری معکـوس را خلـق کرده و 
فـرد را بـه مکان امـن خانـه رهنمون می شـود. این تعامـل فضایی 
مسـتقیم بـا حریم هـای خصوصـی و فضاهای عمومـی محله، نقش 
خاصـی بـرای این عنصـر فضایی در سـاختار محله شـکل می دهد. 
همچنیـن، بـا توجه بـه وجود پیش فـرض فرهنگی ارتباط مسـتمر 
و عمیـق همسـایگی، کوچـه نه تنهـا محل تـردد که محـل مکث و 

رویـداد بسـیاری از اتفاق هـای جمعـی در محله اسـت. 
کوچـه به عنوان یک سـوژۀ معمـاری و شهرسـازی در محلۀ ایرانی 
تنهـا جامانـده از در کنـار هـم قرار گیـری توده هـای ساخته شـده 
نیسـت. بلکـه هم پـای آنهـا در شـبکه ای منسـجم شـکل گرفتـه 
اسـت تـا مجموعـه فضـای بـاز و نیمه بـاز موجـود در محـات را 
بـرای سـاکنین یـک محلـه قابـل اسـتفاده کنـد. کوچـه براسـاس 
فرهنـگ زندگـی اجتماعـی رایـج در میـان ایرانیان به عنـوان یک 
فضـای زیسـت جمعـی به وجـود آمده اسـت. مفهومی کـه در گذر 
سـالیان و در جغرافیاهـای مختلف شـکل های هندسـی متفاوتی را 
دارا بـوده اسـت. در شـهرهای کویـری و مرکز ایـران کوچه ها غالباً 
هم سـطح اند. دیوارهـای بلنـدی آن را احاطـه کرده انـد و بـه دلیل 
شـرایط اقلیمـی و زاویـۀ تابش خورشـید، کم عرض انـد. در مناطق 
معتـدل و کوهسـتانی همـراه بـا اختـاف سـطح و پله بندی انـد و 

بـه دلیـل بـارش برف و جلوگیـری از یخ بنـدان عریض تـر از نواحی 
مرکـزی هسـتند تـا در سـاعت بیشـتری از روز آفتاب گیـر باشـند. 
در مناطـق شـمالی ایـران نیـز کوچه هـا بـا جداره هایی از پوشـش 
گیاهـی قابـل تمیـز هسـتند و ظاهـری شـفاف تر دارند و بـه خاطر 
بـا خانه هـا  منطقـه  آن  در  فرهنگـی موجـود  و  اقلیمـی  شـرایط 
رابطـه ای نزدیک تـر و همجوارتـر دارنـد و در اغلـب اوقـات دیـد به 

خانه هـا از داخـل کوچـه ممکن اسـت. 
بـا ایـن همه تعریـف کوچه بـه عنوان یک فضای زیسـت براسـاس 
فرهنـگ زندگـی اجتماعـی ایرانـی تعریـف بـه نسـبت ثابـت دارد. 
فرهنگـی  هنجارهـای  و حتـی  جغرافیـا  اقلیـم،  تعریـف  ایـن  در 
تأثیـر بسـزایی ندارنـد، اگرچـه بـر کالبـد آن مؤثرنـد. بـا نگاهـی 
بـه تعریفـی که »سـید امیـر منصـوری« )1399( در مـورد تفاوت 
یـک عنصـر فرهنگـی و یـک عنصـر فرهنگ سـاز ارائـه می دهد، در 
این جـا کالبـد کوچـه و ریخت شناسـی انـواع آن بـه عنـوان یـک 
عنصـر فرهنگـی مـورد مطالعه قـرار نمی گیـرد. تکیۀ ایـن مقاله بر 
هستی شناسـی کوچه اسـت کـه برآمـده و ممزوج فرهنگ زیسـت 

اجتماعـی ایرانـی- اسـامی  می باشـد.

کوچه به مثابۀ یک عنصر فرهنگی 
فرهنگـی-  تأثیـرات   ،)1997( »ویدلـوک2«  مطالعـات  براسـاس 
اجتماعـی محیـط نقش بسـزایی بر شـکل  گیری فراینـد جهت  یابی 
و نظـام مسـیریابی دارد. آشـنایی بـا مسـیرها و گذرهـا، خود راهی 
بـرای ارتبـاط هویتـی با محیط اسـت کـه شـولتز آن را راهی برای 
گزینـش و یـا آفرینـش مسـیرهایی می  دانـد کـه سـاختار وجودی 
فـرد را پی  ریـزی می  کننـد. »فـن مایـس«، معابـر دسترسـی را نـه  
تنهـا راهـی بـرای جابه  جایـی افـراد بلکـه عاملـی بـرای یـادآوری 
)فن  مایـس، 1386،  تجربـه شـده   اسـت می  دانـد  و  دیـده  آنچـه 
160(. »حبیبـی«، کوچه هـا و گذرهـا را بـه عنوان اسـتخوان بندی 
یـک محلـه دانسـته که کلیۀ جریان هـای هنجـاری و رفتاری محله 
را در خـود جـای می دهـد و نه تنهـا سـازمان فضایـی کـه نظـم 
زیربنایـی محلـه را نیـز سـامان می داده انـد )حبیبـی، 1382، 30(.
سـید امیـر منصـوری )25،1392( راه را فراوان ترین فضای شـهری 
می  دانـد کـه نقـش مهمـی در معنـا و کارکـرد شـهر دارد. در نـگاه 
اسـام، شـهر بـه مثابـۀ ظـرف تحقـق جامعـه اسـت و بـه دلیـل 
قوانیـن حفاظت  کننـده، شـأن و شـخصیتی متفـاوت یافتـه و در 
سـیری تکاملـی از فضـای کالبـدی شـهری بـه فضـای عمومـی با 
امـکان خدمـات عمومـی و در نهایـت بـه فضـای جمعی بـه وجود 
آورنـدۀ روابـط اجتماعـی و هویـت جمعـی واحـد بـرای سـاکنین 
بـدل شـده اسـت. وی معتقـد اسـت: »کوچـه در شـهر اسـامی- 
ایرانـی مهمتریـن فضـای جمعی اسـت کـه نقش اساسـی در ایجاد 
خاطـرۀ جمعـی و تحقـق جامعـۀ همسـایگان بـر عهـده دارد«  بـا 
نگاهـی بر شـکل ارگانیـک مسـیرها در بافت  های تاریخـی برخاف 
شـکل گیری  می تـوان  معاصـر،  شـهرهای  گذربنـدی  سـاختار 
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حاصـل از تعامـات اجتماعـی و خواسـته های سـاکنین براسـاس 
الگوهـای فرهنگـی و آیینی را در آن یافت. نمونـه ای همچون عبور 
مسـیرهای دسترسـی عمومـی در میـان عرصه  هـای بـا مالکیـت 

خصوصـی از ایـن دسـته اند. 
پژوهشـی  در   )1392( قلـم«  زریـن  »فـرزاد  و  براتـی«  »ناصـر 
زبان شناسـانه در مـورد راه، بـا رویکـردی مفهومـی در تاریـخ ایران 
معتقـد اسـت کـه »راه« تنهـا یـک مسـیر تلقـی نمی شـده کـه دو 
نقطـه را بـه یکدیگـر متصـل کنـد، بلکـه ابعـاد مختلـف آن نیـز 
اهمیـت دارد. ایـن جنبه هـای مختلـف )کـه بیشـتر از نـوع کیفـی 
بـوده )در معانـی و مفاهیـم مختلـف واژه هـا نمایـان اسـت. وی 
در تعریـف واژۀ کوچـه بـه محلـه و بـرزن و محلـۀ کوچـک اشـاره 
دارد کـه خـود نشـانی از وجـود وجـه حرکـت و مکـث، همزمـان 
در ایـن فضاسـت. در ادامـه بـا یـادآوری واژه هایـی چون کـوره راه، 
کوچـه آشـتی کنان، کوچـۀ ناگـذاره و کوچه بـاغ بـه حضـور فعـال 
و مفهومـی عنصـر فضایـی کوچـه در ادبیـات و فرهنـگ ایرانـی 
می پـردازد. در حالـی کـه در شـهرهای جدید، تعریف هـای این فضا 
و نام هـای مختلـف آن بـه واسـطۀ قوانین تـرددی شـهری انتخاب 
می شـود. کوچـۀ یـک طرفـه، دو طرفـه و خیابـان، بیـش از آن که 
بـار معنایـی آمیختـه بـا تجارب جمعـی و حافظـۀ تاریخی داشـته 

باشـند، ناظـر بـر قراردادهـای شـهری جهانی هسـتند.
در نتیجـه می تـوان گفـت گسـترۀ گذرهـای موجـود در محـات 
عـاوه  بـر اینکـه امکان وقـوع حرکـت را به وجود می آورنـد، مکانی 
بـرای درنـگ نیـز خلـق می کننـد، از ایـن رو ایـن فضاهـا می  توانند 
خاطـرات جمعـی را شـکل دهنـد. در مقابل، مـردم نیازمنـد تعلق 
بـه واحدهـای فضایـی متمایزنـد. تمایز هـر محله و عرصـۀ عمومی 
آن در تعریـف هویـت درونـی و لبه هـای تهدیدکننـدۀ آن قـدرت 
نمایـش پیـدا می کننـد. سـاکنین هنگامـی کـه بتواننـد در امنیت 
و آرامـش خاطـر چـه از لحـاظ ذهنـی و روانـی و چـه از لحـاظ 
فیزیکـی و کالبـدی در فضـای عمومـی محات حضور پیـدا کنند، 
می تواننـد آن را بـه عنـوان قلمـرو مسـکونی خـود و در امتـداد 
فضـای خانه خـود تصور کننـد. بسـیاری از فعالیت هـای اجتماعی 
در انتظـار فضایـی امـن بـرای وقـوع هسـتند. در ایـن صـورت هـر 
فعالیتـی کـه در هر زمـان معین در محلـه طبیعی اسـت، می تواند 
آزادانـه شـکل بگیـرد و زندگـی اجتماعی سـاکنین را برقـرار کند.

قلمرو و کوچه؛ سازوکار ساماندهی روابط انسانی 
بنـا بـر آنچه در بـاال آمد، کوچـه در معماری محلـۀ ایرانی عنصری 
مفهومـی و آمیختـه بـا اجتمـاع اسـت. در نـگاه فرهنـگ سـنتی 
در  زندگـی  اسـت،  اسـامی  آموزه هـای  از  برخاسـته  کـه  ایرانـی 
بـازه ای از فـرد تـا اجتمـاع شـکل می گیـرد و از نظر انسـان، دارای 
جایـگاه توأمـان فـردی و جمعی اسـت. این نگاه کلی شـکل دهندۀ 

شـالودۀ نظـام فرهنگـی و اجتماعـی محلـۀ ایرانی اسـت.
از قلمـرو  انسـان محور  در مقابـل در مطالعـات جامعه شناسـانه و 

بـه عنـوان سـازوکار سـاماندهی رابطـۀ یـک فـرد بـا فـرد دیگـر و 
فـرد بـا جمـع یـاد می شـود. قلمـرو ابـزاری بـرای گـذر از فضـای 
سـاده اسـت کـه پشـتیبانی بـرای نیازهـای اصلی زندگـی همچون 
هویـت، انگیـزش و امنیـت اسـت. قلمـرو به عنـوان نیازی اساسـی 
بـرای همـۀ موجـودات زنده، امکان سـازماندهی فضـای اطراف فرد 
و هویـت فـردی یـا جمعـی را از طریـق کنتـرل مسـتمر بـر یـک 
فضـا، عامت گـذاری و مرزبنـدی ممکن می سـازد.  می تـوان گفت 
قلمـرو لزومـاً فضایـی و کالبـدی نیسـت و در واقـع درک آن مهـم 
اسـت. هـر فرد و گـروه اجتماعی براسـاس درک خـود از قلمروها و 

معادل هـای فضایـی واکنـش نشـان داده و رفتـار می کنـد.
قلمروگرایـی رفتـاری، مجموعـه ای از رفتارهـا و ادراکاتـی اسـت 
کـه یـک فـرد یـا گـروه براسـاس حـس مالکیتـی کـه نسـبت بـه 
فضـای کالبـدی دارد، ابـراز می کنـد. می تـوان حـس قلمروگرایـی 
از  دانسـت کـه   بـا مـکان  انـس  و  تعلـق  زیر مجموعـۀ حـس  را 
متمایزبـودن،  حـس  باعـث  فضـا  بـر  اهرم هایـی  اعمـال  طریـق 
کـه  موقعیت هایـی  می شـود.  فـردی  هویـت  و  حریـم خصوصـی 
درآن قلمروهـا وجـود ندارنـد یـا قلمروهـا کارکرد مناسـبی ندارند، 
باعث نابسـامانی در جامعه می شـوند. رفتارهای ناشـی از احسـاس 
قلمـرو قابـل تفکیـک و تدقیـق هسـتند. مالکیت فضا، مشـارکت و 
مسـئولیت در انجـام امـور مربـوط بـه قلمـرو و یـا امـوری جمعـی 
در آن، نظـارت بـر فضـا و دفـاع از قلمـرو در کنـار ایجـاد حـس 
تعلـق و هویـت و امنیـت از جملـه ابرازهای رفتاری هسـتند که در 

مطالعـات محققیـن و بررسـی موضـوع بـدان می تـوان رسـید. 
در شـرایطی کـه بـه گفتۀ »لینچ« )1385(  شـهر به صورت مجرد، 
خـود خـوب و یا بد ظاهر نمی شـود، بلکه براسـاس ادراک به وجود 
آمـده از مـکان بـرای انسـان ارزش گذاری می شـود، قلمـرو به فضا 
معنـا می دهـد. در فضـای قلمـروی تمایـل بـه حضـور در فضـا در 
ارتباطـی فعـال بـا امنیت، نظـارت اجتماعـی، حس تعلـق افزایش 
می یابـد. ایـن تـداوم بر تسـلط افـراد بر جامعـه و محیط افـزوده و 
امنیـت را به وجـود مـی آورد. در نتیجـه فضای تحت مفهـوم قلمرو، 
از شـکل مجـرد و بی معنـای خـود خارج شـده و معنـادار می شـود. 
لینـچ معنـی را شـامل سـازگاری، شـفافیت و خوانایـی می دانـد 
کـه همیـن امـر رابطی میـان کالبـد سـکونت گاه و محیـط فرد در 
یک سـو و مفاهیـم و ارزش هـای غیرفضایـی و جنبه هـای ادراکـی 
زندگـی در سـوی دیگـر اسـت. آشـکار اسـت رسـیدن به اشـتراک 
فضـای ذهنـی و مـورد انتظـار از یـک قلمـرو و مـکان بـا واقعیت و 
موجودیـت آن، مـورد اهمیت اسـت کـه الگوهای مطلـوب رفتاری 

و انسـجام اجتماعـی را در پـی دارد. 
در مقیـاس خـرد، قلمـرو همسـایگی نیـز دارای حوزۀ نفـوذ مهمی 
بـوده اسـت؛ بـه طوری کـه  ایـن  قلمـرو  نسـبت بـه دیگر سـطوح  
از قلمروپایـی و نظـارت بسـیار باالیـی برخوردار اسـت و باید آن را 
قلمـروی بسـیار مؤثر بـر هر خانه دانسـت. »پورتیـوس« خانه را به 
مثابـۀ نمـاد ازلی خویشـتن افـراد می داند که بـا معناترین مجموعه 



تابستان 321400 شمارۀ 5

بررسی مفهوم قلمرو کوچه به عنوان یک عنصر فرهنگی در محالت ایرانی |محمدمهدی شعبانی، سید امیر منصوری

فضـای گـروه زمـان را شـکل می دهـد. در نتیجـه خانـه را می توان 
 .(Porteous, 1976) کانـون اصلـی و بنیـادی قلمروپایـی دانسـت
مـرز ایـن سـطح از قلمـرو، گاه بـا جانمایـی مسـیرهای فرعـی، 
نظیـر پله هایـی کـه آسـتانه ای متمایـز از معبـر عمومـی را تعییـن 
می کننـد، بـروز می نمایـد، ولی در بسـیاری از موارد بـرای غریبه ها 
غیرمشـخص اسـت. مـرز همسـایگی در چنیـن قلمروهایی بسـیار 
پیچیـده اسـت، به طوری کـه بـرای دیگـران واضـح نیسـت بـا ایـن 
حـال امنیـت و توافـق اجتماعـی برقـرار اسـت. در چنین سـطحی 
رفتارهـای قلمرویـی به صـورت تفاهمـی و توافقـی هسـتند. در این 
سـطح می تـوان بـه رفتارهـای قلمـروی تفاهمـی و توافقـی نظیـر 
حـق آبچـک، حق آبـراه، حق راه کـه مبتنی بر توافق بین سـاکنان 
شـکل خاصـی به مؤلفه هـای کالبـدی مـکان می دهد، توجـه کرد. 
ایـن رفتارهـا در عمل شـکل فضای زیسـت و به طـور خاص گذرها 
و کوچه هـا را مشـخص می کردند. »هیلی«، مباحث شکل شـناختی 
شـهر را وابسـته بـه حوزۀ تعامـات اجتماعـی و تأثیر آن بر شـکل 
شـهر می دانـد کـه در صـورت نادیده گرفتـن ایـن حـوزه، نمی توان 
مبنایـی بـرای برنامه ریـزی فضایـی و بـه تبـع آن مجـوزی بـرای 

.(Healey, 1997, 23) مداخلـه در مجموعه هـای زیسـتی یافـت
بنـا بـر آنچـه گفتـه شـد  قلمـرو را می تـوان مفهومـی همزمـان 
کالبـدی و رفتـاری در نظـر گرفت و محیط و انسـان را در آن مؤثر 
دانسـت. در اینجـا بـرای تدقیـق بیشـتر بر نقـش قلمـرو در تکامل 
عنصـر فضایـی- فرهنگـی  کوچـه در دو بخش قلمروهـای کالبدی 

و رفتارهـای قلمـروی بـه موضـوع پرداختـه می شـود )تصویر 1(.

قلمروهای کالبدی در کوچه
آنهـا محسـوب  مراکـز  و  اصلـی محـات  رابـط  اصلـی  گذرهـای 
داشـتند.  محـات  قلمـرو  تعییـن  در  مهمـی  نقـش  و  می شـدند 
غالبـاً در محـل تقاطـع گذرهـای اصلـی، مراکـز محل شـکل گرفته 
و بیشـتر اماکـن مذهبـی، آموزشـی و خدماتـی در مجـاورت آنهـا 
احـداث می شـدند. گذرهـای اصلـی ارتبـاط مابیـن مراکـز محات 
و مراکـز مهـم شـهری را تأمیـن کـرده و نقـش عمـده ای در حیات 
شـهر و برقـراری ارتباطـات برعهـده داشـتند.  بازارچه هـای خطی 
محـات در مسـیر چنیـن معابـری ایجاد می شـدند. غالبـاً در محل 
تقاطـع معابـر اصلـی و فرعـی، عنصری نمادیـن نظیر یک سـاباط، 
و یـا فضـای سرپوشـیده و مرتفـع وجـود داشـته اسـت کـه حریـم 
گـذر را مشـخص می کنـد. سـقاخانه ها عناصـر نمادینـی بودند که 
در مسـیر معابـر اصلـی و غالبـاً در تقاطـع آنهـا سـاخته می شـدند. 
بـا ایـن حـال کوچه هـا اگرچه نسـبت به گذرهـای اصلـی از درجۀ 
عمومیـت کمتری برخـوردار بودند اما به خودی خـود مجموعه ای از 
واحدهـای قلمـروی را بـه وجـود می آوردند که بسـیار حائز اهمیت 
هسـتند. در واقـع بافت ارگانیـک محات، حدود و ثغـور مالکیت ها 
و عـوارض زمیـن، معابر پرپیچ و خمـی را به وجود مـی آورد که باعث 
ازمیان رفتـن یکنواختـی، جـذب عابـر و ترغیب او برای جسـتجوی 

فضاهـا و مشـخص کردن قلمروهـای عمومـی محدودتـر می شـود. 
گشـایش کوچه هـا در برخـی نقاط، فضایـی را برای بـازی کودکان 
و گفتگـوی دوسـتانۀ همسـایگان فراهـم می سـازد. ارتفـاع بدنه هـا 
بسـتگی بـه ارتفاع طبقات و فضـای مجاور بنا و درجـه ای از خلوت 
و امنیـت کـه مالـک فضـای مجاور معبـر خواهـان آن بـوده، دارد. 
عرض کـم و جداره هـای بلنـد اطـراف، عـاوه بر این که پاسـخگوی 
شـرایط اقلیمـی و ایجـاد محیطـی مطبوع تـر در فصـول گرم سـال 
اسـت، فضـای محصـور و تنگـی را به وجـود مـی آورد که عابـر را به 
گـذر تشـویق می کـرد. در ادامـه بـا نگاهـی دقیق تر بـه راهکارهای 
کالبـدی قلمـرو به کار گرفته شـده در کوچه، سـعی بر بیـان انطباق 

مفهـوم قلمـرو بـا  نیاز سـکونتی سـاکنان کوچه اسـت:
1. بافـت ارگانیـک محـات ایرانـی باعـث شـکل گیری کوچه هـا 
بـه صـورت طبیعـی و حتـی غیربرنامه ریزی شـده می شـده اسـت. 
قرارگیـری خانه هـا در شـهرهای سردسـیر و یـا پرشـیب در کنـار 
هـم، باعـث تبدیـل کوچه هـای محات به شـبکه ای از شـیب راه ها 
می شـده اسـت. اسـتفاده از پله هـا در طـول کوچـه بـرای امـکان 
تـردد ایـده ای متـداول بـوده کـه هم زمـان بـه ایجـاد مکان هـای 
قلمـروی کمـک فـراوان می کـرده اسـت. پاگردهـای مقابـل یـک 
یـا چنـد خانـه، فضایـی نیمه خصوصـی را فراهـم می کنـد، اضافـه 
بـر ایـن در طـول کوچـه می تـوان پاگردهـا یـا پله هـای بـا امـکان 
نشسـتن و تجمـع را یافـت که لزومـٌا همجوار خانـه ای خاص نبوده 
و امـکان اسـتفادۀ گروهـی و چندنفـره را بـرای سـاکنین کوچـه 

فراهـم می کـرده اسـت.
2. در شـهرهای کویـری و نسـبتاً همـوار همیـن بافـت ارگانیـک 
و برنامه ریزی نشـده موجـب سـاخت کوچـه بـا پیچ و خـم فـراوان 
و عرض هـای متفـاوت می شـود. گاهـی عـرض کـم  معبـر، وجـود 
محدودیـت  سـبب  کوچـه،  زیـاد  طـول  و  متوالـی  پیچ وخم هـای 
اسـتفاده از آن شـده و حالـت نیمه عمومـی بـه آن می دهـد. اضافه 
بـر ایـن بنـا، بـر شـکل هندسـی و ارگانیـک کوچه هـا، در نقـاط 
کـه  یافـت  می تـوان  را  گشـایش هایی  یـا  فرورفتگی هـا  فراوانـی 
امـکان اسـتفاده و مکـث در فضـای کوچـه بـه صـورت گروهـی را 
فراهـم می آورنـد، ایـن فضاهـا همچون پناهـی در پیچ و خـم کوچه 

هسـتند. پنهان 
و  نیـاز کوچه هـا  براسـاس  و  تدریجـی  بـه علـت شـکل گیری   .3
بـا شـکل گیری هم زمـان سـاخت یـک خانـه و کوچـه، فضاهـای 
ایـن  از  برخـی  اسـت.  مشـهود  گذرهـا  در  فراوانـی  سر پوشـیده 
ولـی در کوچه هـای  بـوده،  بن بسـت  نیمه عمومـی عمومـاً  معابـر 
مسـقف طویـل، غالبـاً بخش هایـی از معبـر جهت تأمین روشـنایی 
و تهویـه فاقـد سـقف بـوده و در فواصلـی فضاهـای عریض تـر بـه 
عنـوان فضـای تقسـیم در نظـر گرفتـه می شـدند. وجود سـاباط ها 
نیـز علی رغـم کارکـرد سـازه ای بـا تغییـر در ارتفاع کوچـه در کنار 
سرپوشیده شـدن کوچه هـا بـه تفکیـک قلمـروی در کوچـه کمـک 
می کـرد. ایـن فضاهـا در هنـگام بـاران یا آفتاب شـدید نیـز محلی 
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بـرای مکـث سـاکنین فراهم می کـرد. چنین فضاهایـی در کوچه ها 
بـه علـت شـکل فیزیکـی و نظارتـی کـه بـر آنهـا اعمال می شـود، 

نوعـی قلمـرو خصوصی تـر تلقـی می شـوند.
4. معابـر خصوصـی کـه گاهـی سرپوشـیده بـوده و پیـش ورودی 
خانه هـا تلقـی می شـوند تأکیـدی بـر امنیـت و محرمیـت بیشـتر 
خانـه بـوده و دارای درگاه و سـردری اختصاصی انـد کـه بـاز یـا 
حالـت  ایـن  و  اسـت  خانـه  سـاکنین  اختیـار  در  آن  بسـته بودن 
درجـات متفاوتـی از نظـارت را فراهـم کـرده و به هشـتی یا داالن 
خصوصـی خانـه منتهـی می شـوند، هشـتی هایی کـه بـا اشـکال 
متفـاوت دیـده می شـوند. میـزان بـاز یـا بسـته بودن درهـا، از نظر 

روانـی عابریـن را بـه خـود جـذب کـرده و یـا می رانـد.
5. بازشـوها در کوچه هـا بـا برنامه ریـزی خاصـی طراحـی و تعبیـه 
می شـده اند. بـه خاطـر شـکل و الگـوی خانه هـا معمـوالً فضاهـای 
داخلـی و قابل سـکونت در خانه ها از بازشـوهای مجـاور به حیاط ها 
بـرای نورگیـری و داشـتن منظـر مناسـب اسـتفاده می کردنـد. بـا 
ایـن حـال به کار گیـری بازشـوها در ارتفاعـی باالتـر از چشـم ناظر 
و بـه تعـداد محـدود بـرای داشـتن نظارت بـر فضای داخـل کوچه 
امـری متـداول بـوده اسـت. حتـی در مـورد درهـای ورودی نیز با 
ایجـاد اختـاف ارتفـاع مابین حیـاط و کوچه و همچنین بازشـدن 
درهـای ورودی بـه هشـتی داخلـی یـا راهـروی پیـچ دار منتهی به 
حیـاط، باعـث عـدم امـکان دیـد از کوچه بـه داخل خانـه و امکان 

نظـارۀ کوچـه از طـرف اهالـی خانه می شـده اند.
از نـکات بیـان شـده می تـوان ایـن اسـتنباط را داشـت کـه بافـت 
ارگانیـک محـات قدیمـی حکایـت از وجـود سلسـله مراتب دقیق 
و منظمـی در شـبکۀ معابـر دارنـد کـه از خصوصی تریـن معابـر تـا 
عمومی تریـن آنهـا را بـا ظرافتـی خـاص بـه یکدیگـر پیونـد داده و 
آسـتانه ها را بـه دقـت تعریـف می کـرده اسـت. می تـوان چنیـن 
سلسـله مراتبی را بدیـن ترتیـب ارائـه کـرد: معابر خصوصـی، معابر 
نیمه خصوصـی، معابـر نیمه عمومـی، معابـر عمومـی فرعـی و معابر 
عمومـی اصلـی یـا بـه عبارتـی گذرهـای اصلـی. اضافـه بـر ایـن با 
اسـتفاده از راهکارهایـی کـه بیان شـد، هم زمان نیـز خرده قلمروها 
یـا فضاهـای مابینـی پدیـد می آمـد کـه لزومـاً از نظـم عمومـی تا 
توالـی  از  گسـترده تری  ترکیـب  و  نمی کـرده  پیـروی  خصوصـی 

قلمـروی را در کوچه هـای مختلـف شـکل مـی داده اسـت. فضـای 
از  ناشـی  و سـایه روشـن های  نمـای خاکـی  بی پیرایـه،  و  سـاده 
دیوارهـا و سـاباط ها و ایجـاد تنگـی، گشـادگی و پیچ هـای تنـد، 
تمامـاً ایـن امـکان را فراهـم مـی آورد کـه از نظـر بصـری و روانی، 
قلمروهـای فرعی تـری در فضـای عمومـی مشـخص شـود )تصویر 

.)2

رفتارهای قلمرویی در کوچه
رفتارهـای قلمـروی در»کوچـه« در بـازه ای از رفتارهـای فـردی تا 
گروهـی و عمومـی شـکل می گیرند کـه هرکدام متناسـب با مکان 
قلمـرو و قرارگیـری آن تغییـر و اتفاق می افتنـد. رفتارهای قلمروی 
تحـت تأثیـر اهلیـت در یـک مـکان، فعالیت هـای همسـایگی و نیز 

برگـزاری آیین هـای سـنتی و مذهبـی در کوچه بـروز می یابند.
بـرای سـاکنان تاریخـی یـک مـکان که خـود را اهـل آن مـکان یا 
محـل می داننـد، مکان کلیتـی واحد و قلمـروی یکپارچـه بوده که 
هرگونـه تغییـرات اجتماعـی و کالبـدی در حـوزۀ نفـوذ آن، بـرای 
آنهـا دارای اهمیـت اسـت، امـری که به طـرق مختلـف، در نظارت 
قلمروپایانـه بـر تغییـرات طبیعی و غیرطبیعی همـۀ نواحی مؤثر بر 
مـکان ظهـور و بـروز می یابـد. »رلف«، هویـت را به عنـوان ویژگی 
اساسـی تجربـه از مـکان می داند )رلـف، 61،1389(. ایـن هویت با 
اسـتمرار و تـداوم حضـور تاریخـی و تعامـات صمیمانـه بـا مکان، 
حـس تعلـق، دلبسـتگی، یکی شـدن، فـداکاری و هـم ذات پنداری 
را باعـث می شـود )فاحـت، 1385(. در نتیجـه  افـرادی کـه بـه 
دلیـل سـابقۀ تاریخی سـکونت یا مـوارد دیگر، اهلیـت خود در یک 
مـکان )محـل( را بـاور دارنـد، بـه خوبـی از نقـش تأثیرگـذار خود 
در شـکل دهی»مکان نهـادی« خویـش نسـبت بـه دیگـر مکان هـا 
آگاه اند؛ بدین سـبب اسـت کـه جانمایی و تغییـر موقعیت عرصه ها 
دسـت کم بـا مشـارکت اهل مـکان سـاخته می شـده واکثـر اوقات 
بـا اشـتراک نظر اهالـی بوده اسـت. مکان یابـی پهنه هایی شـاخص 
نظیـر مسـاجد و حسـینیه ها از جملـۀ ایـن مـوارد اسـت کـه اهـل 
محـل بـا روش هـای مختلـف، در شـکل دهی و جانمایـی آن نقـش 

ایفـا می کرده انـد.
از  نمونه هایـی  بـاال  در  یادشـده  عوامـل  تأثیـر  تحـت  اینجـا  در 
ایرانـی  سـنتی  محـات  کوچه هـای  در  کـه  قلمـروی  رفتارهـای 
شـکل می گرفته اسـت بیان می شـود. بدیهی اسـت که بسـیاری از 
ایـن رفتارهـا بـر پایـۀ سـکونت طوالنی مـدت در یک مکان شـکل 
 می گیـرد کـه منجـر بـه شـناخت کامـل یا نسـبی از همسـایگان و 
حـس مالکیـت و تعلـق بـه مـکان می شـود. ایـن رفتارهـا در غالب 

رفتارهـای فـردی تـا عمومـی قابل بررسـی اسـت.
1. آییـن اسـتقبال و آییـن بدرقـه از جملـه رسـومی اسـت کـه در 
غالـب رفتارهـای گروهـی قلمـروی می توانـد مـورد ارزیابـی قـرار 
همجـوار  خصوصـاً  قابل نفـوذ  فضایـی  عنـوان  بـه  کوچـه  بگیـرد. 
ورودی هـا و سـردرها و هشـتی ها ایـن امـکان را بـه وجـود مـی آورد 
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الف

ب

تـا بـا اضافه شـدن بـه قلمـروی نیمه عمومی خانـه، زمینـه را برای 
بـروز رفتارهـای قلمـروی چـون »آب و جارو کردن کوچـه در زمان 
آمـدن مهمـان یـا مهمانـان مهم«،»چراغانی کـردن کوچـه« و یـا 
»اسـفند دودکـردن« آماده می کـرد. نتیجه اینکه حـوزۀ مالکیت و 
نفـوذ از داخـل خانـه با توافقی نانوشـته و جمعی، بـه فضای کوچه 
گسـترش می یافـت و قسـمت هایی از فضـای عمومـی کوچـه بـه 

فضایـی نیمه عمومـی یـا نیمه خصوصـی تبدیـل می شـد.
2. رفتارهـای ناشـی از احسـاس مالکیـت و مسـئولیت در کوچه ها 

نمودهـای فراوانـی دارد، از جملـه می تـوان نظارت بر قسـمت هایی 
از کوچـه توسـط اهالـی منـزل کـه همجـوار یـک خانـه اسـت را 
نـام بـرد. در مـواردی ایـن رفتارهـا حالـت نظارتـی و در مواقعی از 
دفـاع از قلمـرو ناشـی می شـود. آب پاشـیدن از بـام یا پنجـره برای 
متفرق کـردن گروهـی عمدتـٌا کـودکان و کاسـتن از سـروصدا از 
جملـه ایـن رفتارهـا می توانـد باشـد. امـکان نشسـتن بـر سـکوی 
جلـوی خانه هـا نیـز بـه صاحب خانـه امـکان نظـارت بیشـتر بـر 
کوچـه را مـی داد و هـم همزمـان فضایـی بـرای کمـک بـه عابرین 
پیادۀ خسـته از راهروی را فراهم می آورد. مسـئولیت و حساسـیت 
نسـبت روشـنایی کوچه در شـب و حساسـیت تردد افراد ناشـناس 

در کوچـه نیـز از ایـن طیـف رفتاری  اسـت.
3. اسـتفاده های گروهـی از کوچه توسـط اهالی کوچـه از بارزترین 
گونـۀ رفتارهـای قلمـروی سـاکنان محـات سـنتی اسـت. واضـح 
اسـت کـه در طـول شـبانه روز و در فصل هـای مختلـف حضـور 
گروه هـای متفـاوت زنـان و مردان و سـنین مختلف تغییـر می یابد. 
بـه طـور مثـال روزهـا بیشـتر فضـای بـازی کـودکان و نوجوانـان، 
ایـن  می گرفـت.  شـکل  خانـه  زنـان  معاشـرت های  بـا  همـراه 
معاشـرت های زنانـه در کنـار گـپ وگفت هـای متـداول همزمـان 
بـا انجـام کارهایـی از منـزل همچـون آماده سـازی مـواد غذایـی و 
نظـارت بـر بـازی بچه هـا انجـام می پذیرفت. ایـن اسـتفاده گروهی 
در غروب هـا و سـاعات آغازیـن شـب بـه معاشـرت ها و حلقه هـای 

گفتگـوی جوانانـه و مردانـه اختصـاص می یافـت )تصویـر 3(.
4.  امـکان بـروز رفتارهـای اقتصـادی سـاکنین خانه هـا در حـوزۀ 
رفتارهـای  از  دیگـر  یکـی  خانه هـا  همجـوار  و  کوچـه  در  نفـوذ 
قلمـروی اسـت. فـروش تولیـدات غذایـی چـون ترشـیجات و یـا 
شـیرینی جات یـا صنایـع دسـتی کاربـردی صورت گرفتـه توسـط 
اهالـی خانـه باالخـص بانـوان بـه فراوانی مشـهود و قابل اجـرا بود. 
ایـن امـکان یـا حـس مالکیت بـر قلمـرو نیمه عمومـی کوچه حتی 
بـرای کـودکان نیـز امـکان فـروش محصوالتـی چـون تنقـات یـا 

می کـرد. فراهـم  را  کودکانـه  دست سـاخت های 
5. فعالیت هـای گروهـی و جمعـی اهالـی از بارزتریـن رفتارهـای 
قلمـروی مشـهود در یـک »کوچـه« اسـت. ایـن فعالیت هـا کـه 
می گیـرد،  شـکل  باسـتانی  یـا  مذهبـی  مناسـبت های  براسـاس 
همـواره بـه صـورت داوطلبانـه و خودجـوش اسـت و این امـکان را 
فراهـم مـی آورد تا از قسـمت زیـادی از کوچه به عنـوان فضایی به 
نـام تکیـه اسـتفاده شـود. در برخی محات بـا اینکـه مرکزیت این 
امـور با مسـاجد و حسـینیه ها اسـت، امـا کوچه ها همچنان نقشـی 
بـرای میزبانـی ایـن اجتماعـات بـه عهـده دارنـد )تصویـر 4(. در 
جشـن های باسـتانی همچون چهارشنبه سـوری رفتارهـای گروهی 

در فضـای کوچه هـا مشـهود و قابـل ارزیابـی اسـت.

نتیجه گیری
در مـورد قلمـرو و تدقیـق در وقایـع و سـاماندهی فضایـی کوچـه 
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تصویر 3 .الف وب: استفادۀ اختصاصی گروه های مختلف از فضای عمومی کوچه. 
  www.didaniha.com :مأخذ الف
 www.sokhannews.ir: مأخذ ب

الف

ب

در محله هـای ایرانـی و ارتبـاط مسـتقیم آن بـا فرهنگ رایـج ایرانی 
)در زمان رواج سـکونت در شـکل سـنتی محلـه ای(، می توان نتیجه 
گرفـت کـه قلمـرو درکوچـه، همان گونـه کـه در مباحث نظـری نیز 
بیـان می شـود. یک مفهـوم همزمان کالبـدی و رفتاری ا سـت که از 
دو بعـد عینـی و ذهنـی بهره می بـرد. کوچه فضای مرزبندی شـده و 
نشانه گذاری شـده در جهـت مالکیـت فـردی یـا گروهی بوده اسـت 
کـه همزمـان وظیفـۀ برقـراری روابـط اجتماعی میـان اهالـی را نیز 
بـه عهـده داشـته اسـت. فضایـی کـه نظـارت افـراد بـر آنهـا مرتب 
اسـت، حضـور بیگانگان مورد سـؤال بوده و تجاوز بـه حریم بافصل 
خانـواده تلقـی می شـود، در واقـع فضـای قابل نظـارت و قابـل دفاع 
در جهـت امنیـت حـوزۀ فـردی یا گروهـی اسـت. اضافه بـر این در 
محـات، معابـر عمومـی فرعـی حالـت جمع کننـده داشـته اند و بـا 
عـرض محـدود خـود، ارتبـاط میـان کوچه های بـا درجـات پایین تر 
از خـود را بـا معابـر اصلـی برقرار سـاخته و ارتباطـات درون محله ای 
را تأمیـن می نماینـد. تأمیـن آسـتانه هایی امـن کـه گـذار از فضـای 
و  فراهـم می سـاخته اند  بـه خلـوت خانـه  را  پـر هیاهـو  عمومـی 
همزمـان فضایی امـن برای بازی کـودکان و گردهمایی همسـایگان 
به وجـود می آوردنـد. تمامـی ایـن مـوارد در ارتبـاط و انطبـاق کامل 
بـا هنجارهـای فرهنگی موجود بوده اسـت. توجه بـه اصل محرمیت 

و توجـه بـه حریـم خانـواده در کنـار سـفارش بـه در نظرداشـتن 
حـق همسـایگان از مهمتریـن ایـن اصـول اسـت. رفتارهایی چون 
نظـارت بـر رفت وآمدهـای داخـل معبـر و کنتـرل و مدیریـت بـر 
آن، رفتارهـای مالکانـۀ اسـتفادۀ گروهـی از فضـای جمعی همچون 
بـازی کـودکان محـل در کوچه هـا با تجمع هـای زنـان در فضاهای 
آسـتانۀ درهـا و نیـز حضـور سـالمندان بر سـکوهای تعبیه شـده بر 
ورودی خانه هـا از ایـن دسـته اند. رفتارهای مشـارکتی در فضاهای 
جمعـی و عمومـی حاصـل گشـودگی در شـکل ارگانیـک کوچه ها 
و یـا فضـای بـاز حاصـل از تقاطـع چنـد کوچـه، همچـون برپایـی 
مراسـم  آیینـی و باسـتانی نیـز می تـوان در ایـن محدوده دانسـت. 
مصادیقـی چـون مرزبنـدی فضایـی، سلسـله مراتب دسترسـی ها، 
امـکان اسـتفادۀ چندمنظـوره از فضـا و نیـز اسـتفادۀ اختصاصـی 
اهالـی از فضاهایـی چـون  گشـودگی ها، شـیب راهه ها و پله هـا کـه 
در تقسـیم بندی های قانونـی متعلـق به فضاهای شـهری و عمومی 
هسـتند؛ امـا بـه دلیـل پتانسـیل کالبـدی می تواننـد بـه صـورت 
موقـت در قلمـرو خصوصـی بـه حسـاب آینـد، از دیگر نشـانه های 
شـکل گیری گذرهـا و بـه طـور مشـخص شـبکۀکوچه ها براسـاس 

تعامـات اجتماعـی و ظرفیت هـای فرهنگـی موجود اسـت.
بـا بیـان ایـن مطالـب بـه نظر می رسـد کـه مفهـوم کوچـه اگرچه 
بـه صـورت کالبـدی یک معبر اسـت و وظیفـۀ ایجاد فضایـی برای 
تـردد و دسترسـی را بـر عهـده دارد، امـا فرهنـگ، نیازهـای فردی 
و نیازهـای اجتماعـی همزمـان در شـکل گیری آن ایفـای نقـش 
می کننـد. ایـن تأثیـر در بسـیاری از مـوارد باعـث توالـی و تنـوع 
اتفاق هـای جـاری در ایـن فضـا می شـود. کوچـه به عنـوان فضایی 
سـیال مسـؤلیت ایجاد دسترسـی بیـن فضاهای خصوصـی خانه تا 
فضاهـای عمومـی شـهر را ایفـا می کند، امـا خود نیز محـل مکث، 
مقصـد و بسـتری برای شـکل گیری بسـیاری از خاطره های جمعی 

اهالـی محلـۀ ایرانی اسـت.

تصویر 4. پخت غذای نذری در فضای کوچه،  فعالیت گروهی و جمعی ساکنان. 
 .www.dana.ir :مأخذ
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