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چکیـده | در گـذر از جامعـۀ شـهری سـنتی در ایـران بـه اجتمـاع معاصـر، انتقالـی معرفتـی از مفهـوم 
منظر شـهری و ادراک شـهروندان از شـهر روی داده اسـت. اسـاس مدیریت شـهری شـهرهای سـنتی و 
مداخلـه در آن اجتماع محـور و مبتنـی بـر نظامـی اجتماعـی بـود کـه پیـرِو انتقـال صورت گرفتـه جـای 
آن را متخصصیـن و مدیـران مبتنـی بـر قدرت/دانـش در شـهرهای معاصـر گرفتند. محلـه به عنوان یکی 
از مهمتریـن ارکان شـهر سـنتی و اسـاس شـکل گیری شـهر تحـت کل هـای کوچـک، بسـتر مداخـات 
اجتماعـی و حـس تعلـق بـه مـکان را بـرای سـاکنین ایجـاد کـرده و در واقـع وطـن هـر فـرد محسـوب 
می شـد. بـا توسـعه های معاصـر و تغییـرات بنیادیـن در نظـام سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی و اقتصادی، 
و گـذار بـه جامعـۀ مـدرن، مفاهیـم نوینـی نظیـر منطقـه و ناحیه بـا تقسـیمات تخصص محـور به منظور 
مداخلـه در شـهر جایگزیـن مفهـوم محلـه شـد و برسـاخت اجتماعی شـهر تحـت مفهومی برخواسـته از 
زمینـه بـا مشـارکت مردمـی جـای خـود را به برسـاخت سیاسـی فضاهـای شـهری تحت نفـوذ حکومت 
مرکـزی داد. در حـال حاضـر پژوهشـگران و مدیـران در نظـر و عمل به دنبـال احیـای مفاهیمی همچون 
محله هسـتند. هدف از این پژوهش بررسـی منظر محات شـیراز در دوران گذار از شـهر سـنتی به شـهر 
معاصـر اسـت. پژوهـش در پـی پاسـخ به این سـؤال اساسـی اسـت کـه آیا شـکل گیری فضاهای شـهری 
در دوران قاجـار مبتنـی بـر نظـام محلـه ای، منجـر بـه مرزبنـدی اجتماعـی تحت عنـوان محله بـود؟ آیا 
تقسـیمات محلـه در ادراک سـاکنین و بازتولیـد فضـا مؤثر بـود؟ به منظور پاسـخگویی به سـؤال پژوهش 
بـا روش پژوهـش اسـنادی، نقطـۀ عطـف انتقال از شـیراز سـنتی به معاصر بررسـی شـده و بـا رویکردی 
پدیدارشناسـانه، نمـود ادراک شـهروندان از شـهر سـنتی شـیراز بـر مبنـای آثـار به جـای مانـده از قبیل 
اسـناد و اشـعار، مـورد بررسـی قـرار می گیـرد. نتایـج تحقیـق حاکـی از آن اسـت که منظر شـهر سـنتی 
و تجـارب زیسـتۀ سـاکنین تـا اواخـر دوران قاجـار متفـاوت از شـیراز امـروزی اسـت کـه در پژوهش هـا 
و اقدامـات تخصصـی، صرفـاً بـه جنبـۀ کالبـدی بافـت تاریخـی شـیراز توجـه شـده و تنها آثار تجسـمی 
به جای مانـده از مقیـاس کان شـهری تـا مقیـاس ُخرد هنرهای مسـتظرفه بـدون توجه به تجارب زیسـتۀ 
سـاکنین قدیـم بررسـی می شـود. احیـای مفاهیمـی مردمـی نظیر محلـه و حراسـت از بافـت تاریخی در 
درجۀ اول مسـتلزم نگاهی پدیدارشناسـانه به کالبد و معناسـت که پژوهشـگر در فضایی مشـابه مخاطب 

حلـول کنـد و به طـور عمیـق بـا پدیده هـای شـهر سـنتی نظیر محلـه مواجه شـود.
واژگانکلیدی| منظر شهر سنتی، منظر شهر معاصر، محله، شیراز.

و  اسـام  از  پیـش  دوره هـای  در  نشـینی  »شـهر  مقدمـه|
تأثیرپذیـری  و  داشـت  درون زا  خصلتـی  اسـامی،  دورۀ  در 
اجتماعـی  و  فرهنگـی  سـاختارهای  بـا  بیرونـی  جوامـع  از  آن 

متفـاوت، انـدک بـود. در آن دوره هـا حیـات شـهری برخاسـته 
همـکاران،  و  )ایمانی جاجرمـی  بـود.«  جامعـه  سـنت های  از 
1392( و به واسـطۀ کل هـای کوچکـی تحـت عنـوان »محـات 
اجتماعـی« فضاهـای شـهری بازتولیـد می شـد. محلـه به عنـوان 
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پهنـه ای شـهری بـا هسـته ای اجتماعـی به مثابـۀ کلـی کوچک، 
وطـن هـر فـرد محسـوب می شـد کـه در طـول زمـان به صورت 
قلمروهـای اجتماعـی وابسـته بـه گـروه هـای هویتـی بـا منافع 
اجتماعـی مشـترک، بافـت شـهرهای سـنتی را شـکل مـی داد. 
بـا توجـه بـه تحقیقـات صورت گرفتـه در دوران قبـل و بعـد از 
اسـام تـا اواخـر قاجـار، محلـه به عنـوان یکـی از ارکان اصلـی 
در سـازمان فضایـی شـهر وجـود داشـته و »عوامـل اجتماعـی-

مرزبنـدی  تعیین کننـدۀ  اجتماعـی،  طبقـات  به ویـژه  اقتصـادی 
محله های مسـکونی بوده اسـت« )اشـرف، 1353؛ سـلطان زاده، 
عمـًا  ایـران  نوزدهـم  سـدۀ  در  شـهری  »محله هـای   .)1367
)آبراهامیـان  بودنـد«  دیگـر  اجتماعـات  دل  در  جماعت هایـی 
هـر  شـهر،  و  محـات  بـه  مربـوط  امـور  »در   )67  ،1396  ،
محلـه توسـط فـردی بـه نـام کدخـدا اداره می شـد و داروغـه 
هـر  ادارۀ  امـور  در  و کدخـدا  حاکـم  میـان  رابـط  محتسـب  و 
محلـه بودنـد.« )حسـینی فسـایی، 1378( کدخـدا از معتمدین 
محلـه و منتصـب عرفـی محلیـان بـود؛ به عنـوان نماینـدۀ مردم 
محلـه بـا کانتـر شـهر در ارتباط بـود کـه کانتر عامـل ارتباط 
مردمـی بـا حاکـم شـهر به عنـوان نماینـدۀ حکومـت مرکـزی و 

والـی والیـت بـود )تصویـر 1(.
و  روسـتاها  کدخدایـان  هماننـد  محـات  در  کدخـدا  »نقـش 
رؤسـای ایـات بـود. او نماینـده محلـه در ارتباطـات بـا دنیـای 
خـارج -به ویـژه محـات هم جـوار و دولت- محسـوب می شـد... 
اصنـاف  و  حمـام  محـل،  قهوه خانه هـای  سرپرسـتی  و  نظـارت 
را نیـز بـه عهـده داشـت. هـر یـک از ایـن اصنـاْف کدخداهـا، 
در  و  بازارچه هـا  اختـاف،  حـل  محاکـم  ریش سـفیدان، 
مـواردی گورسـتان های خـاص خـود را داشـتند. افـزون بر این 
نیـز  کدخدایـان محلـه در گردهمایی هـای هفتگـی )هیئت هـا( 
ترتیـب دادن مجالـس  نه تنهـا  شـرکت می کردنـد کـه کارشـان 
دعـا و عزا و عروسـی و اسـتقبال از زائـران بود، بلکـه گردآوری 
و  مـدارس  محلـی،  مسـاجد  تعمیـر  نیازمنـدان،  بـرای  پـول 
 Thasis 1972, 349-366( داشـتند«  برعهـده  نیـز  را  تکایـا 
بـه نقـل از آبراهامیـان، 1396، 62( »کدخـدای محلـه عـاوه 
رفت وآمـد  اغلـب محـل  کـه  را  زورخانه هـای محلـی  ایـن،  بـر 
کشـتی گیران و بدنسـازان موسـوم بـه لوتی هـا بـود، تحـت نظر 

کسـبۀ  به صـورت  بـازار  در  لوتی هـا  ایـن  از  بسـیاری  داشـت. 
نظیـر  خدماتـی  همچنیـن  آنـان  داشـتند.  فعالیـت  خرده پـا 
از حصارهـای شـهر و سـازمان دهی  نگهبانـی شـب، محافظـت 
مراسـم محـرم را عهـده دار بودند. نشـانۀ ایـن لوتی ها دسـتمال 
یـزدی و زنجیـر کاشـانی بـود و بـه فرقه هـای اهـل تصـوف اعم 
 ،1396 )آبراهامیـان،  بودنـد«  پیوسـته  نعمتـی  تـا  از حیـدری 
64(. فـرق کانتـر هـم بـا بقیـۀ مناصـب از جملـه رئیـس ایـن 
بـود کـه کانترهـا بـا نظـر مثبت مـردم انتخاب می شـدند. سـر 
جـان ملکـم در ایـن رابطـه نوشـته اسـت: »کانتـر و کدخـدای 
محـات در هـر شـهری بایـد از اهـل همـان بلـد باشـند، بلکـه 
بـه حکـم لـزوم، بایـد از معتبرتریـن و محترم تریـن همان شـهر 
باشـند. اگرچـه علی الرسـم، مـردم در اختیـار کانتـر و کدخـدا 
اتفـاق نمی کننـد، لکـن رضـای ایشـان در تعیین ایـن دو دخیل 
را  او  تعییـن کنـد کـه  پادشـاه کانتـری  اگـر  اسـت، چنانچـه 
مـردم نخواهنـد، نمی توانـد از عهـدۀ خدمـات این شـغل برآید، 
زیـرا کـه آن وقـع و عـزم شـخصی در نظـر مـردم را کـه الزمـۀ 
ایـن کار اسـت نـدارد« و »یـک طبقـه یـا گـروِه اصلِی سـازمان 
اجتماعـی قـدرت و سـلطۀ سیاسـی را بـه دسـت نمـی آورد مگر 
اینکـه قبـل از آن هژمونـی فرهنگـی را به دسـت آورده باشـد« 

.)11 )فاضلـی و سـلیمانی قـره گل، 1391، 
در دوران رضاشـاه، حکومـت مقتـدر مرکزی بر خـاف حاکمیت 
زیربنایـی،  تحـوالت  پیـروی  قبـل،  دوره هـای  ملوک الطوایفـی 
نظیـر تحـوالت اقتصـادی، سیاسـی، اجتماعـی و جمعیتی که از 
دورۀ قاجـار آغـاز شـده بـود، اقدام بـه ایجـاد تغییـرات بنیادین 
کـرد.  نوسـازی شـهری  و  نظیـر شـهر  روبنایـی  در حوزه هـای 
تمایـل بـه ادارۀ حکومـت به صـورت مرکـزی به منظـور تثبیـت 
قـدرت، بـر پایـۀ ارتـش قدرتمنـد و بوروکراسـی و تأسـیس و 
قدرت گرفتـن نهادهایـی نظیـر بلدیـه در حوزۀ مدیریت شـهری 
اقدامـات حکومت محـور در شـهرها و قدرت گرفتـن  بـه  منجـر 
بلدیـه البتـه نـه بـا رویکـردی اجتماع محـور بلکـه بـا رویکردی 
اقتدارگرایانـه در سـطح ملـی شـد. اسـتمرار تغییـرات بنیادیـن 
در نظـام شـهری رفته رفتـه خودگردانـی اجتماعـی و محلـی در 
بـرد،  از میـان  اقدامـات در شـهر را کمرنـگ و سـپس  زمینـه 
احیـاء  به دنبـال  حاضـر  حـال  در  پژوهشـگران  کـه  به گونـه ای 
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چنیـن مفاهیمـی هسـتند. حـال سـؤالی کـه ایـن پژوهـش در 
پـی پاسـخ بـه آن اسـت ایـن اسـت کـه: چگونـه خودگردانـی 
اجتماعـِی نظـامِ محلـی، شـیراز سـنتی تا زمـان قاجار را شـکل 
قاجـار  دورۀ  محلـه ای  نظـام  در  شـهری  فضاهـای  و  مـی داد؟ 

می گرفتنـد؟ شـکل  چگونـه 

فرضیه
حاصـل  قاجـار،  دوران  اواخـر  تـا  شـیراز  سـنتی  شـهر  منظـر 
تعامـل انسـان بـا محیـط و طبیعـت پیرامـون در قالـب محات 
فضاهـای  بازتولیـد  بـه  جهت دهنـده  عامـل  و  بـود  اجتماعـی 
ادراک  تعامـْل  ایـن  نتیجـۀ  در  بودنـد.  شـهروندان  شـهری، 
در  مداخلـه  و  طبیعـی  بسـتر  به واسـطۀ  شـهر  از  شـهروندان 
محیـط براسـاس نیـاز اجتماعـی و گروهـی سـاکنین در نظـام 
خودگردانـِی  سـاختار  تغییـر  بـا  می گرفـت.  صـورت  محلـی 
اجتماعی-محلـی بـه سـاختار حکومتـی و تقسـیمات دوبُعـدِی 
ناحیـه و منطقـه، رفته رفتـه تقسـیمات محلـی مبتنـی بـر نظـام 
محلـه و تولیـد اجتماعـی فضاهـای شـهری جـای خـود را بـه 

داد. شـهری  نظـام  در  سیاسـی  و  تخصص محـور  اقدامـات 

روشبررسیمحالتشیرازدرپژوهش
اسـت  اندیشـه  بـر  مقـدم  هسـتی  پدیدارشناسـانه  رویکـرد  در 
زبانـی  هویتـی،  پس زمینه هـای  شـناخت  صـدد  در  محقـق  و 
بـه  را  مختلـف  نمادهـای  و  نشـانه ها  کـه  اسـت  سـازه ای  و 
پس زمینه هـای فرهنگـی ارتبـاط می دهـد و کنش هـای انسـانی 
را حامـل معنـا می دانـد کـه در طول تاریـخ، زیسـت جهان هایی 
به صـورت  و  مـی آورد  به وجـود  فرهنگـی  گروه هـای  بـرای  را 
در  زندگـی  رویدادهـای  پس زمینـۀ  در  ناخـودآگاه  و  تاریخـی 
پدیـدۀ  یـک  به مثابـۀ  شـهر  رویکـرد  ایـن  در  اسـت.  جریـان 
نمی تـوان  به راحتـی  و  می شـود  بازنمایـی  متـن  در  فرهنگـی 
بـا تفسـیر صـرف و توصیـف متـن، پدیـدۀ شـهر را در اسـناد 
خوانـش کـرد؛ بلکـه بایـد در متـون حلـول کـرد و بسـته بـه 
سـاکنین،  زیسـِت  جهـاِن  در  فرهنگـی  پدیدارهـای  و  اندیشـه 
تجربـه و درک آنـان از شـهر را در خـال بازنمایـی فضاهـای 
پدیـدۀ  یـک  شـهر  رویکـرد  ایـن  در  نمـود.  تفسـیر  شـهری 
مکانیکـی نیسـت بلکـه پدیـده ای فرهنگـی اسـت کـه به صـورت 
کنشـگران  به عنـوان  سـاکنین  و  می شـود  برسـاخت  اجتماعـی 
فعـال و خـاق شـهر را تجربـه و ادراک می کننـد و بـا اسـتفاده 
از شـیوه های اندیشـیدن و زیسـتن سـاکنین، می تـوان الگوهای 
ادراکـی آنـان را بازنمایـی نمـود کـه مبتنـی بـر بازاندیشـی و 

روانکاوانـه و فرهنگـی متـون اسـت. تفسـیر 

محله اجتماعی خودگردانی
نوسـتالژیک  بیانـی  بـا  خاطراتـش  بیـان  در  مسـتوفی  عبـداهلل 

مسـائل  زمینـۀ  »در  قاجـار  دوران  در  می شـود  خاطرنشـان 
امـور  مرکـزی،  دولـت  دخالـت  بـدون  جامعـه  خـود  حقوقـی، 
 .)100-99  ،1 ج.   ،1388 )مسـتوفی،  می کـرد«  تمشـیت  را 
ُعـرف هـم بـه معنـای مجموعـه قواعـد ُعرفـی بـود و هـم بـه 
معنـای قوانیـن حکومتـی. »در حـرف، تنهـا شـاه و نماینـدگان 
شـاهی-  نشـان  دارای  و  حاکـم  شـاهزادگان  وی-  مسـتقیم 
اکثـر  عمـل  در  امـا  داشـتند؛  را  حیـات  حـق  سـلب  اختیـار 
بـه حیـات  مربـوط  احـکام  تصمیم گیری هـای قضایـی و حتـی 
یـا مـرگ در اختیـار مقامـات محلی بـود« )آبراهامیـان، 1396، 
35(. »براسـاس مشـاهدات ِسـر جان ملکـم دیپلمات انگلیسـی، 
و  حیـات  اقتـدار حـق  نظـری  لحـاظ  بـه  کـه  مـادام  قاجارهـا 
مـرگ را در اختیـار داشـتند، آمـادۀ واگـذاری اکثـر موضوعـات 
کدخداهـا  قبایـل،  رؤسـای  مذهبـی،  قضـات  بـه  حقوقـی 
Molcolm, 1829, 438-454( بودنـد«  اصنـاف  بـزرگان  و 

هرگونـه  رو  همیـن  از   )36  ،1396 آبراهامیـان،  از  نقـل   بـه 
و  اجتماعـی  قلمرویـی  در  مـردم  معنـوی  و  مـادی  مایحتـاج 
مثـال  به عنـوان  می شـد.  تأمیـن  مشـترک  هویتـی  به واسـطۀ 
در تأمیـن آب مـورد نیـاز سـاکنین شـهر، اسـاس تقسـیم آب 
آب  دو  قاجـار  دوران  در  چنانچـه  بـود.  محلـه  نظـام  پایـۀ  بـر 
شـمال  از  کـه  و جدیـد  قدیـم  خیـرات  بـه  شـیراز  در  جـاری 
شـیراز سرچشـمه مـی گیـرد، کـه »خیـرات قدیـم مربـوط بـه 
محمـد  معین الدیـن  میـرزا  بـه  منسـوب  و  ق.  ه.   1058 سـال 
شـیراز کـه وقـف بـر محـات شـیراز نمـوده و خیـرات جدیـد 
کـه نـام اصلـی آن لیمـک اسـت کـه سـال ها خـراب بـوده و در 
سـال 1293 ه. ق.، میـرزا محمدعلـی خـان قوام الملـک آن را 
تعمیـر نمـوده و نیـِم آن را وقـف بـر محـات شـیراز می نماید« 
)حسـینی فسـایی ، 1378، 871(. تأمیـن آب به عنـوان بخشـی 
از نیـاز زندگـی روزمـره وابسـته به قوانیـن طبیعـی و ُعرفی، در 
رابطـه ای دوسـویه فضاهـای شـهری در مقیـاس خـرد و میانـی 
بـه  خیـرات  قنـات  از  آب  مثـال  به عنـوان  می کـرد،  تولیـد  را 
شـهر انتقـال پیـدا کـرده و در محـات مختلـف زیرنظـر میراب 
مسـئول  محلـه ای  هـر  و  می شـد  تقسـیم  محلـه  کدخـدای  و 
تأمیـن آب سـاکنین خـود بـود. در مقیـاس ُخـرد تأمیـن آب 
و  خیریـن  توسـط  محلـه  در  کـه  بـود  چاه هایـی  بـه  وابسـته 
افـراد سرشـناس محلـه وقـف می شـد و مـردم محلـی به منظـور 
تأمیـن آب مصرفـی بـه چاه هـا مراجعـه می کردنـد و تعامـات 
زندگـی  نیازهـای  به واسـطۀ  انضمامـی  فضاهـای  در  اجتماعـی 
روزمـره شـکل می گرفـت و سـاکنین در مقیـاس خـرد شـهر را 
به واسـطۀ همیـن کنش هـا خوانـش می کردنـد؛ ماننـد گـذر چاه 

میـرزا فتـح اهلل )تصویـر 2(1.
می تـوان عنـوان کـرد کـه شـاهان قاجـار به دلیـل فقـدان یـک 
دیوان سـاالری متمرکـز، عمدتـاً بـر اعیـان و متنفـذان محلـی-

و  عمـده  تجـار  روحانـی،  بـزرگان  وعشـایر،  ایـات  رؤسـای 
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زمیـن داران بـزرگ- اتـکا داشـتند. از همیـن رو اعمـال قوانیـن 
به صـورت متمرکـز در شـهرها و روسـتاها وجـود نداشـت، بلکـه 
هـر شـهر و روسـتایی به صـورت محلـی امـور خـود را کنتـرل 
اتخـاذی و  بـه شـاه گـزارش مـی داد و در واقـع تصمیمـات  و 
عملیات هـای اجرایـی وابسـته بـه قانـون مرکـزی نبـود، بلکـه 
ُعـرف و حـکام محلـِی وابسـته بـه اجتمـاع تصمیمـات را اتخـاذ 
انجـام  بـه  تمامـی حوزه هـا  در  بومـی  به صـورت  را  عملیـات  و 
می رسـاندند و علی رغـم تأسـیس نهـادی حکومت محـور نظیـر 
بلدیـه به منظور تمشـیت امور شـهر، از نظر اجتماعـی، حاکمیت 
بـرون زا هنـوز پذیرفتـه نشـده، در نتیجـه در توسـعۀ شـهری از 
جایـگاه باالیـی برخـوردار نیسـتند و کماکان در حـوزۀ اقدامات 
شـهری حاکمیـت از قدرت هـای درون اجتمـاع برخاسـته و در 
شـهر تأثیـر می گـذارد. به عنـوان مثـال نـوادگان هاشـم خان در 
شـیراز کـه از زمـان حکومـت زندیه قـدرت گرفته بـود در دروۀ 
قاجـار، از حـکام شـیراز بودنـد و تأسیسـات دیوانـی آن ها تحت 
مجموعـۀ شـهری هاشـم خان )شـامل مدرسـۀ هاشـمیه، حمـام 
هاشـم خان و... (، مجموعـۀ قوام الملـک در محلـۀ بـاال کفـد و 

مجموعـۀ نصیرالملـک از آن دوران وجـود دارد.

محلی تقسیمات در اجتماعی مشترک هویت
بـرای  حـکام  صفویـه،  زمـان  در  مذهبـی،  لحـاظ  از 
اقدامـی  بـه  دسـت  حکومتشـان  بـه  مشروعیت بخشـیدن 
بـه  بـا تقسـیم شـهر  بدیـن صـورت کـه  منفعت طلبانـه زدنـد. 
را  نعمتـی  و  حیـدری  محـات  اعتقادی-مذهبـی،  دوبخـش 

بلـْد حیـدری، یعنـی  نیمـۀ شـرقی هـر  ایجـاد کردنـد. »اهـل 
از پیـروان سـلطان حیـدر کـه جـد سـاطین صفویـه اسـت و 
اهـل نیمـۀ غربـْی نعمتـی، کـه از پیـروان شـاه نعمـت اهلل ولـی 
متحـد  هـم  بـا  بایـد حیدری هـا  معینـی  اوقـات  در  و  هسـتند 
گشـته و بـه جنـگ بـا نعمتی هـا بروند کـه در زمـان ناصرالدین 
شـاه قاجـار ایـن رسـم منسـوخ می گـردد« )حسـینی فسـایی، 
و  سـنتی  شـهرهای  در  حاکـم  قبیلـه ای  نظـام   .)901  ،1378
اعتقـادات  پایـۀ  بـر  صفویـه  دوران  از  اجتماعـی  محله گزینـی 
مذهبی-اجتماعـی یـا شـکل گیری محـات قومی، عامـل حضور 
شهرشـان  بـه  مربـوط  تصمیم گیری هـای  در  مـردم  دخالـت  و 
بـود. به عنـوان مثـال کسـروی راجع بـه زادگاه خود می نویسـد: 
»محاتـی کـه فرقـۀ شـیخیه بـر آن هـا مسـلط بـود، در برابـر 
محاتـی کـه غلبـه با شـیعه های سـنت گرا موسـوم به متشـرعه 
بـود قـرار می گرفتنـد. ایـن دو در مـاه محرم بـا یکدیگـر درگیر 
رقابـت  یکدیگـر  بـا  شـهری  مقامـات  کسـب  بـرای  می شـدند، 
و  می کردنـد  ازدواج  خـود  گـروه  افـراد  بـا  منحصـراً  داشـتند؛ 
و  تکیه هـا  حمام هـا،  زورخانه هـا،  قهوه خانه هـا،  مغازه هـا،  وارد 
مسـاجدی کـه محـل رفت وآمـد غیر خودی هـا بود نمی شـدند« 

.)1340 )کسـروی، 

شیراز محالت
تـا آخـر دورۀ تیموریـان  »محـات معـروف شـیراز آنچـه کـه 
نـام آن هـا در تاریـخ تکـرار شـده اسـت عبـارت بـود از محلـۀ 
موردسـتان، درب مسـجد نـو، درب کازرون، بـاغ نـو، دشـتک، 
دزک، سـراجان، درب اصطخـر، بـاغ قتلـغ و محـات دیگـر کـه 
از آن هـا در مـدارک تاریخی آن عهد ذکر نشـده اسـت« )افسـر، 
1353، 120-121(، )تصویـر 3(. »در ایـام حکومـت کریم خان 
زنـد دارای نـوزده محلـه بـود. این محات شـامل محلـه باغ نو، 
باالکفـد، لـب آب، سـراجان، دشـتک، سـردزک، باهلیه، سـنگ 
سـیاه، کازرون، سـرباغ، شـاه چـراغ، درب مسـجد، بـازار مـرغ، 
اسـحق بیگ شـیادان، درب شـاهزاده، موردسـتان، میدان شـاه 
و کلیمـی هـا بودنـد. کریم خان زنـد از این محات نـوزده گانه 
بعضـی را در هـم ادغـام کـرده و عـده آن هـا را به یـازده محله 
از جملـه محلـه اسـحق بیـک، بـازار مـرغ، باالکفـد یـا باالکفت، 
در شـاهزاده، درب مسـجد نو، سـرباغ، سـردزک، سـنگ سـیاه، 
لـب آب، میـدان شـاه و کلیمیان تقلیل داد« )حسـینی فسـایی، 

1378؛ افسـر، 1353، 198- 210(، )تصاویـر 3 و 4(.

محالتشیرازدردورانقاجار
»فارسـنامۀ ناصـری« مربـوط بـه دورۀ قاجـار حـاوی گزارشـی 
دوم،  جلـد  در  اجتماعـی  سیاسـی،  و  اول  جلـد  در  تاریخـی؛ 
بـه ناصرالدیـن شـاه راجـع بـه منظـر طبیعـی »آنچـه خـدای 
و   )871  ،1378 فسـایی،  )حسـینی  آفریـده«  آن  بـر  متعـال 

تصویر 2. سیستم آب رسانی از نهر قنات خیرات در دوران قاجار. مأخذ: ترسیم 
نگارندگان براساس نجارنجفی و لطیفیان اصفهانی، 1394.
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تصویر 4. محات و دروازه های شیراز در دوران زندیه. مأخذ: نگارندگان.تصویر 3. محات و دروازه های شیراز در دوران صفویه. مأخذ: نگارندگان. 

)همـان(،  سـاخته اند«  »مردمـان  آنچـه  انسان سـاخت  منظـر 
بقـاع،  محلـه،  هـر  اعیـان  آن،  محـات  شـیراز،  شـهر  شـامل 
بسـاتین و ... اسـت. برسـاخت اجتماعـی شـهر بـر پایـۀ محات 
بـا »قلمروهـای ادراکـی« و بازتولیـد منظـر بخـش اعظـم ایـن 
رسـاله را شـکل داده اسـت. توصیـف نگارنـده از محات شـیراز 
حاکـی از اهمیـت جایـگاه اجتماع در برسـاخت شـهر و بازتولید 
بـه  مربـوط  رسـاله  ایـن  اعظـم  بخـش  چنانچـه  اسـت،  منظـر 
گزارشـی از سیسـتم تقسـیم بندی شـهر شـیراز بر پایـۀ محات 
اجتماعـی اسـت، نگارنـده محـات را با مرزی نسـبتاً نامشـخص 
و تقریبـی، عنـوان نمـوده و سـپس بـه تشـریح افـراد معتمـد 
بنـا  کـه  طایفـه ای  و  می پـردازد  اجتماعـی  صاحب نفـوذان  و 
بـه نسـبت های فامیلـی در محلـه سـاکن هسـتند و یـا اینکـه 
اعتقـادات یکسـانی دارنـد، را معرفـی می کنـد. به عنـوان مثـال 
ازدواج در  به واسـطۀ  اگـر شـخصی  اعضـای محلـه،  در معرفـی 
محلـۀ سـنگ سـیاه سـکونت دارد، آن شـخص را ذیـل محلـۀ 
آبـا و اجدادیـش عنـوان می کنـد؛ کـه حاکـی از اهمیـت جایگاه 
اجتماعـی افـراد در رابطـه بـا شـهر اسـت. محـات چنانچـه در 
توصیفـات آمـده مـرز فرهنگـی دارنـد. یعنـی هـر فـرد در هـر 
مذهـب  از  برگرفتـه  ذهنـی  سـاختاری  بـا  )عینیـت(  محلـه ای 
محله هـا  و  می یافـت  اسـکان  محلـه  یـک  در   ... و  پیشـه  یـا  و 
صـورت  را  شـهر  تقسـیم بندی  خرده فرهنگ هـا  به مثابـۀ 
بـه  راجـع  مسـتنداتی  از  تاریـخ  طـول  در  چنانچـه  می دادنـد. 
و  اجتماعـی  کامـًا  محـات  تقسـیم بندی  آمـده  شـیراز  شـهر 
براسـاس نسـبت های قومی-قبیلـه ای، اعتقـادی و یـا پیشـه ای 
فـارس  بـاد  مـورد  در  حوقـل  ابـن  مثـال  به عنـوان  اسـت. 
)کـرد،  طایفه هـا  نسـبت  بـه  را  مـردم  اسـکان  و  تقسـیم بندی 

گـروه  و  طایفـه  هـر  محـل  و  می دانـد  و...(  اصفهانـی  فـارس، 
می دهـد2.  توضیـح  را  منطقـه  هـر  در  اسکانشـان  چگونگـی  و 
می گویـد:  نویسـنده  مثـال  به عنـوان  ناصـری  فارسـنامۀ  در 
»گرچـه خانـه ]حاجـی محمد حسـین صـراف[ در اواخـر محله 
بـازار مـرغ افتـاده اسـت ولیکـن بـه سـبب قـرب جوار و شـغل 
صرافـی و خویشـاوندی بـا حاجـی میـرزا کریک صـراف در ذیل 
فسـایی،  )حسـینی  شده اسـت«.  نگاشـته  بیـگ  اسـحق  محلـه 
1378، 919( یـا »طایفـه بیـات کـه در یـک گـذر در محلـۀ 
اسـحاق بیگ افتـاده اسـت و بـه محلـۀ بیات هـا شـهرت یافتـه و 
اهـل ایـن محل جـز به زبـان ترکـی تکلـم نکننـد... حرفت های 
شهرسـتانی را ننـگ خود شـمارند و شـغل عمومی آن ها، اسـب 
ایرانـی خریـدن و بـه هندوسـتان بـردن و فروختـن اسـت...« 
)همـان( و در توصیـف محـات، مـرز محلـه بـا محـات دیگـر، 
اعیـان  محلـه،  کدخـدای  محلـه،  جمعیـت  خانه هـا،  شـماره 
محلـه، عـادات مـردم، پیشـه و شـغل اکثریـت، طوایـف سـاکن 
در هـر محلـه و در مرحلـۀ آخـر اشـاره ای مختصـر بـه برخی از 
می کنـد  و...  مدرسـه  بقـاع،  نظیـر  محلـه  عملکـردی  دانه هـای 
بازتولیـد فضاهـای ذهنـی  اسـتمرار  نتیجـه در  5( در  )تصویـر 
در مقیـاس میانـی در شـهر سـنتی، سـاختاری اجتماعـی تحت 
عنـوان محلـه بـا نشـانه ها و مناسـبات اجتماعـی خـود شـکل 
می گیـرد و هـر محلـه شـامل مجموعـه ای از نشـانه هایی اسـت 
کـه سـاکنین بـه مرور زمـان بازتولیـد کرده انـد، به عنـوان مثال 
محلـۀ اسـحاق بیگ به عنـوان کلـی کوچـک از بافـت اجتماعـی 
تشـکیل  کوچکـی  کل هـای  از  خـود  کان  مقیـاس  در  شـهر 
شـده بـود کـه حکایـت از مناسـبات محلـی می کرد. تقسـیمات 
محلـی شـهر تـا انـدازه ای بود کـه در شـکل گیری بلدیۀ شـیراز 
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در دوران قاجـار، در هفتـم محـرم 1337 ه. ق. )نهـم مهرمـاه 
سـه  شـهر،  اجتماعـی  هسـتۀ  به عنـوان  محلـه  هـر  از   )1298
ارتبـاط  عامـل  و  بلدیـه  وکای  به عنـوان  منتخـب  نماینـدۀ 
محـات بـا بلدیـه معرفـی شـد و اعمال نفـوذ در سیسـتم بلدیه 

.)6 بـود )تصویـر  نماینـدگان مـردم محلـه  به واسـطۀ 
بـدو تولـد بلدیـه بنـا بـه دالیـل متعـددی از جملـه اغتشـاش 
در وضعیـت حکومـت، کمبـود بودجـه، عـدم آشـنایی بـا نهـاد 
توسـعۀ شـهری و همان طـور کـه عنـوان شـد شـکل گیری آن 
به صـورت بـرون زا؛ بلدیـه را تـا سـطح نـام تنـزل داد و حـوزۀ 
اقـدام بلدیـه تنهـا معطـوف بـه تنظیـف شـهر شـد. از طرفـی 
مناصـب حکومتـی از جمله ریاسـت ادارۀ بلدیـه از اعتبار باالیی 
برخـوردار بـود، به طـوری کـه گرفتـن ایـن مناصـب در رقابتـی 
بـزرگ بـه قیمت حـذف نظرات بـا واسـطۀ سـاکنین در انتخاب 
شـکل گیرْی  ابتـدای  همـان  از  می گشـت.  بلدیـه  ریاسـت 
مسـئول  بـه  خطـاب  نامـه ای  در  شـیراز  والـی  نصیرالملـک 
شـمارش آرا و وکای بلدیـه، پیشـنهاد می کند که مشـیرالملک 
بهتریـن گزینـه جهـت ریاسـت ادارۀ بلدیـه اسـت. بـه عبارتـی 
گرفتـن منصـب سیاسـی باالتـر از حقـوق اجتماعی مـردم تلقی 

پـر  مناصـب  انتخـاب  در  نخسـت  گام  در  نتیجـه  در  می شـود. 
نفـوذ، بـا حـذف نظـر نماینـدگان مـردم، رئیـس بلدیـه تحـت 
فرمـان حاکـم شـهر بـه ایـن مقـام منصـوب می شـود. اعمـال 
طـرف  یـک  از  حکومتـی  مناصـب  انتخـاب  در  سیاسـی  نفـوذ 
تـا  از مقیـاس کان  نفـوذ کامـل دسـتگاه حکومتـی  اعمـال  و 
فضاهـای  تولیـد  در  را  اجتمـاع  جایـگاه  مقیـاس،  کوچکتریـن 
شـهری کمرنـگ می نمایـد امـا کمـاکان حـوزۀ اقدامات شـهری 
به صـورت اجتماعـی و در فضاهـای انضمامـی صـورت می گیـرد 
و قلمروهـای اجتماعـی بـه حیـات خـود ادامـه می دهنـد، کمـا 
انتخـاب ذی نفـوذان به عنـوان  اینکـه قلمروهـای اجتماعـی بـر 

نماینـدگان مـردم مؤثـر هسـتند.
در مجموعـۀ راپورت هـای نظمیـۀ شـیراز در فاصلـۀ سـال های 
جنـگ جهانـی اول )اواخـر قاجـار( کـه اوضـاع ایـران نابسـامان 
اسـت، شـش کمیسـری )پلیـس مخفـی( در شـهرها بـه والـی 
می دهنـد.  شـهر  در  وقـوع  حـال  در  رویدادهـای  از  گزارشـی 
یکـی از کمیسـری ها گـزارش مربـوط به بـازار را می دهـد، یکی 
گـزارش مربـوط بـه خـارج از حصـار شـهر، دیگـر کمیسـری ها 
را ثبـت و ضبـط  بـه چنـد محلـه  هـر کـدام گـزارش مربـوط 
را  شـهری  بافـت  ظرافتـی  چنـان  بـا  و   )7 )تصویـر  می کننـد 
درهم تنیـده بـا خوانـش اجتماعـی شـهر توصیـف می کننـد کـه 
ایـن گزارش هـا  را تصـور کـرد.  قاجـار  می تـوان شـیراز دوران 
سیاسـی،  اجتماعـی،  از  اعـم  مهـم  رویدادهـای  تمـام  حـاوی 
و  سـاکنین  توسـط  کـه  اسـت  شـهر  از  اقتصـادی  و  فرهنگـی 
مثـال  به عنـوان  اسـت.  شـده  انجـام  شـیراز  شـهر  از  بومیـان 
کمیسـری نمـره چهـار کـه مسـئولیت گـزارش از محله های باال 
کفـد، لـب آب، اسـحاق بیک و سـردزک را دارد، در گزارشـات 
خـود تصـور از شـهر، را در قالـب قلمروهـای اجتماعـی بـه نـام 
رویدادهـا  از  منتـج  محلـی  نشـانه های  بـا  ارتبـاط  در  محلـه 
بـه  ناخـودآگاه  سـاکنین،  اجتماعـِی  حسـِی  نظـم  بـر  مبتنـی 
تصویـر می کشـد. به عنـوان مثـال: »محلـۀ باالکفـد درب شـیخ، 
باالکفـد، گـذر چـاه میـرزا  شـب روضه خوانـی اسـت...، محلـۀ 
فتـح اهلل شـب روضه خوانـی اسـت... محلـۀ لـب آب، خانـۀ میرزا 
میـرزا  اسـت...  روضه خوانـی  شـب  آتشـی ها  مسـجد  و  محمـد 
بـاغ کانتـری  در  اقـوام خـود  از  نفـر  بـا چنـد  ابوالقاسـم خان 
 .)1393 روحـی،  و  پیـرا  )اتحادیـه،  داشـته اند...«  چای خـوری 
طبـق گزارشـات بـاغ کانتـری، باغـی نسـبتاً عمومـی اسـت که 
هـر کـس می تواند میزبـان مهمانان خـود باشـد. »محلۀ لب آب 
در بـاغ کانتـری اسـداهلل نـام بـا زن و بچـۀ خـودش بوده انـد... 
چنـد نفـر از سـوارهای حضـرت اقدس در بـاغ کانتـری مهمان 
حسـین  سـیدعاالدین  حضـرت  در  صبـح  طـرف  بوده انـد... 
روضه خوانـی بـوده اسـت... محلـۀ لـب آب گـذر مشـهدی علـی 
نمـره  کمیسـری  یـا  اسـت...«  بـوده  روضه خوانـی  عطـار شـب 
می دهـد:  گـزارش  را  شـهر  حصـار  خـارج  احـواالت  کـه  یـک 

تصویر 5. نقشۀ شیراز در زمان قاجار. بازنمایی منظرشهری در مقیاس میانی با 
توجه به قلمروهای اجتماعی تحت عنوان محات و شکل گیری فضاهای ذهنی 

مبتنی بر قلمروها. مأخذ: افسر، 1353.



39 شمارۀ 7زمستان 1400

مجلۀ گردشگری فرهنگ، 2)7(، 33-42 / زمستان 1400

تصویر 6. شکل گیری بلدیۀ شیراز در محرم 1338 ه. ق.. مأخذ: آرشیو کتابخانه ملی ایران.

»زیـر درخـت، سـر چهـار کوچـه، درب کل شـیخ ابوذرعـا صبح 
تعزیه خوانـی بـوده اسـت... نـه نفـر از ژاندارم هـای باغ مشـیری 
کـه بـه مـرض مخصـوص گرفتار شـده دکتـر انگلیس سـم داده 
از ژاندارم هـای مسـتفعی و  و آن هـا را کشـته اسـت... جمعـی 
تیمـوری لـب خنـدق دوِر هـم  اخراجـی روزهـا در قهوه خانـۀ 
هسـتند... طـرف صبـح زیـر درخت سـر چهـار کوچـه درب کل 
تعزیه خوانـی بـوده و طـرف عصـر روی قبرسـتان های شـاهزاده 

.)454 بـوده اسـت« )همـان،  تعزیه خوانـی  منصـور 
بـا توجـه بـه خوانـش تفسـیری »فارسـنامۀ ناصـری« و گزارش 
مأموریـن نظمیـه، »شـهر به صـورت کل هـای کوچکـی بـه نـام 
و  کالبـد  لحظـۀ  هـر  گزارشـگر  و  شـده  تقسـیم بندی  محلـه 
بـه  فضاهـا  بـا  پیوسـت  در  را  شـهر  در  اتفاقـات صورت گرفتـه 
تصویـر می کشـد. کنش هایـی کـه در فضاهـای واقعـی در حـال 
زمـان کنش هایـی  بـه مـرور  اسـت و سـاختارهایی کـه  وقـوع 
نمادیـن و عملکـردی بـه فضـا داده انـد. به عنـوان مثال کوشـک 
لوتی هـا، سـر تنـورۀ بویقری هـا، سـر چـاه میـرزا فتـح اهلل، سـر 
واقـع  در   .... و  سـوخته  چنـار  دوکی هـا،  ّکل  قارچـی،  حـوض 
سـاختارها بـه مـرور زمـان بـا توجـه بـه کنش هـای شـهروندان 

فضـای  در  ایـن سـاختارها  کـه  در حـال شـکل گیری هسـتند 
انضمامـی شـکل گرفته و گزارشـگر هـر لحظه خود را در سـطوح 
اگـر مجموعـه ای  ادراک و تصـور می کنـد و  مختلـف در شـهر 
شـهری بـه اقتضـای شـرایط سیاسـی حاکـم بـه شـهر افـزوده 
توجـه  بـا  همـه   ... و  مشـیرالملک  مجموعـۀ  نظیـر  می شـود 
بـه تقسـیمات اجتماعـی فضـا در محـات صـورت می گیـرد و 
شـهروند شـهر را به واسـطۀ رویدادهـا و مناسـبات اجتماعـی در 

می نمایـد«3. درک  مـکان، 

فضاهایعمومیمحلهمبتنیبرنشانههایاجتماعی
در شـهرهای سـنتی ایـران در مقیـاس ُخـرد، نشـانه های شـهری 
بـه دو صـورت شـکل می گرفـت. گونـۀ اول برخاسـته از زمینـه 
به واسـطۀ ُکنش هـای اجتماعـی و عملکردمحـور کـه منجـر بـه 
بازتولیـد فضـای اجتماعـی در مقیـاس محلـی می شـد و معمـوالً 
به عنـوان  بـود.  ارتبـاط  در  روزانـۀ سـاکنین محلـه  نیازهـای  بـا 
مثـال: آب انبـار سـلمانی خـارج شـهر شـیراز نزدیـک بـه محلـۀ 
سـعدی. گونـۀ دیگـر نشـانه هایی بومی-زمینه ای که وجـه ممیزۀ 
بصـری بـا محیـط اطراف داشـت و همیـن تمایـز منجر بـه تولید 
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نشـانه ای محلـی شـده و خـود مولـد فضایـی اجتماعـی در محله 
بـود. به عنـوان مثـال زیـر درخـت سـید عیسـی دم دروازۀ شـاه 
داعـی یـا درخت چه کنم؟ سـرو خـان بابا خـان، نشـانه هایی پویا 
و مبتنـی بـر زمینـه کـه تبدیـل بـه قرارگاهـی رفتـاری می شـد، 
مثـًا پاتـوق جوان هـا، محل جمع شـدن زنـان محلـه و ... همزمان 
به عنـوان نشـانه ای در شـهر، مولـد فضایـی اجتماعی نیـز بود. در 
نتیجـه آب روان و درختـان موجـود در جـوار مسـجد نـو بـرای 
یـک سـیاح منظـره ای خـوش بـوده اسـت که شـروع بـه توصیف 
عناصـر کالبـدی فضـا می کنـد؛ امـا بـرای یـک سـاکن شـیرازی 
حاکـی از مناسـبات اجتماعـی اسـت کـه در تجـارب روزمرۀ خود 
عـادت واره ای مبتنـی بـر الگوهـای رفتـاری خود و دیگر سـاکنین 

بازتولیـد کـرده و منظـر را تجربـه کرده اسـت. 
در  نشـانه ها  از  ای  مجموعـه  فضـا،  تولیـد  نظـام  اینگونـه  در 
کنـار تقسـیمات اجتماعـی و حـس تعلقـات اجتماعـی بـه محله 
قلمروهایـی، فـارغ از نقشـه های علمـی به صـورت ذهنی وابسـته 
بـه مناسـبات اجتماعـی را بازتولیـد می کنـد. حتی ادراک شـهر 
)فرایندگـرا(  زمـان  به مـرور  کـه  سـاختارهایی  بـا  ارتبـاط  در 
توسـط مـردم برسـاخت شـده اسـت ارتباط مسـتقیم بـا ادراک 

و تجربـۀ شـهروندان از شـهر دارد. به عنـوان مثـال در مقیـاس 
)توپوگرافـی( نشـانه گذاری  به واسـطۀ گودهایـی  میانـی شـیراز 
نام هـا  همیـن  بـا  شـهر  از  بخش هایـی  کمـاکان  کـه  می شـده 
خوانـده می شـوند و منجـر بـه ادراک و سـاخت قلمروهـا بـرای 
شـهروند می شـدند ماننـد گـود عربـان، گـود خزینـه و .... ایـن 
گودهـا در اثـر خاکبـرداری و سـاخت منـازل در کنـار برخـی 
محـات یـا در نزدیکـی خنـدق شـهر شـکل می گرفتند و قشـر 
کـه  بسـا  گودهـا سـاکن می شـدند. چـه  ایـن  در  درآمـد  کـم 
بسـیاری از ایـن نشـانه ها از بیـن رفته انـد ولـی سـاکنین شـهر 
کمـاکان فضـا را بـا ایـن نشـانه ها می شناسـند، به عنـوان مثـال 
گـود عربـان در شـیراز. این نشـانه حاکـی از بافتـاری اجتماعی 
ساخت وسـازهای  بـا  کـه  اسـت  شـیراز  اسـحاق بیگ  محلـۀ  در 
شـهری همـان محلـه گـودی در شـهر ایجـاد شـده و سـاکنین 
کم بضاعـت در ایـن منقطـه سـاکن شـده بودنـد، بدیـن صـورت 
سـاخت  و  نشـانه ها  تولیـد  بـه  منجـر  سـاختارها  و  کنش هـا 
را  خـود  شـهر  سـاکن  کـه  می شـدند  اجتماعـی  قلمروهایـی 

متعلـق بـه بخشـی از شـهر می دانسـت.

از پس شیراز در محله مفهوم کمرنگشدن
مدرنیزاسیونرضاشاهی

شـبه مدرن،  حکومـت  شـکل گیری  بـا  اول  پهلـوی  دوران  در 
تمایـل بـه ادارۀ حکومـت به صـورت مرکـزی به منظـور تثبیـت 
قـدرت، بـر پایـۀ ارتـش قدرتمنـد و بوروکراسـی و تأسـیس و 
قدرت گرفتـن نهادهایـی نظیـر بلدیـه در حوزۀ مدیریت شـهری 
منجـر بـه اقدامـات حکومت محـور در شـهرها و قدرت گرفتـن 
بلدیـه البتـه نـه بـا رویکـردی اجتماع محـور بلکـه بـا رویکردی 
معابـر  شـکل گیری  شـد.  ملـی  سـطح  در  اقتدارگرایانـه 
مسـتقیم الخط در طـول بافـت قدیـم به صـورت عمـود بـر هـم 
بـا عبـور از میـان بافـت منسـجم محـات و حرکـت در میـان 
کوچه هـا و طـاق و گذرهـای قدیمـی بـا عـرض کـم با هندسـۀ 
ارگانیـک و سـاخت میادیـن هندسـی در محـل برخـورد معابر، 
نظـام  ایجـاد  و  معابـر  لبـۀ  در  دکان هـا  و  مغازه هـا  جانمایـی 
میادیـن  هندسـی  سـاختار  و  خیابـان  در  اقتدرگرایانـه  خطـی 
شـهری و... از ویژگی هـای برنامه ریـزی شـهری این دوره اسـت 
کـه بـر سـازمان فضایـی و منظـر شـهر تاثیر بسـزایی داشـت و 
بـا بی توجهـی بـه خودگردانـی اجتماعـی محـات و هویت های 
شـد.  کمرنـگ  محلـه  اجتماعـی  مفهـوم  سـاکنین،  مشـترک 
به منظـور  ناحیـه  سـه  بـه  شـیراز  بلدیـه،  راپورت هـای  طبـق 
اقدامـات شـهری تقسـیم می شـود، یـک  تقسـیمات شـهری و 
ناحیـه مربـوط بـه شـهر جدیـد و دو ناحیـه مربـوط بـه شـهر 
قدیـم کـه هیـچ ارتباطـی بـا الگـوی محـات اجتماعـی نـدارد 

.)8 )تصویـر 
تصویر 7 .تقسیم بندی سیاسی شهر مبتنی بر قلمروهای اجتماعی محات، جهت 
گزارش یومیۀ احوال شهر توسط کمیسری ها. مأخذ: ترسیم نگارندگان براساس 

نقشۀ افسر، 1353.
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به  بلدیه بدون توجه  ادارۀ  ناحیه توسط  به سه  تصویر 8. تقسیم سیاسی شیراز 
تقسیمات اجتماعی محات و مبتنی بر خیابان ها و عناصر کالبدی. مأخذ: ترسیم 

نگارندگان.

نتیجهگیری
بـا توجـه بـه بررسـی شـهر شـیراز در بسـتر تاریخـی بـا تأکیـد 
بـا رویکـردی پدیدارشناسـانه  از شـهر  بـر خوانـش شـهروندان 
بـه نظـر می رسـد شـهر سـنتی شـیراز و بافـت شـهری برمبنای 
تحـت  کوچکـی  کل هـای  به واسـطۀ  عرفـی  و  طبیعـی  قوانیـن 
عنـوان محلـه اسـت کـه توسـط اجتماع برسـاخت شـده اسـت. 
در مقیـاس کان مـرز اجتماعـی میـان محات و حـس تعلق به 
یـک محلـه و شـناخت فضـای ذهنـی محـات دیگـر، قلمروهای 
هـر محلـه به عنـوان یـک کل کوچـک را شـکل می دهـد. فضای 
فضاهـای  در  و  زمـان  مـرور  بـه  شـهری  پهنه هـای  و  شـهری 
می شـود.  مصـرف  و  تولیـد  شـهر  سـاکنین  توسـط  انضمامـی 
سـوژه و اُبـژه به طـور همزمان در شـهر در مقیاس ُخـرد و میانی 
منظـر را در فراینـدی مبتنـی بـر مناسـبات اجتماعـی و طبیعی 
ُخـرد  مقیـاس  در  فضـا  مصـرف  و  تولیـد  می کننـد.  برسـاخت 
وابسـته بـه کنش هایـی اسـت کـه در زندگـی روزمـره جریـان 
فرهنگـی/ مناسـبات  پایـۀ  بـر  را  فضـا  منـش  کنش هـا،  دارد. 

روزمـره  نیازهـای  بـر  مبتنـی  رفتـاری  الگوهـای  و  اجتماعـی 
تولیـد می کننـد. نکتـۀ حائـز اهمیـت در تفـاوت توجه سـاکنین 
از شـهر و متخصصیـن و مدیـران در توسـعۀ شـهری و انتقـال 
بـه شـیراِز معاصـْر بُعـد فرهنگـی مبتنی بـر مناسـبات اجتماعِی 
تجربـۀ فضاسـت. فضایـی کـه سـاکن بازنمایـی می کنـد وابسـته 
بـه تجـارب اجتماعی-فرهنگـی در مـکان اسـت و فضایـی کـه 
متخصصیـن و مدیـران بازنمایـی می کننـد وابسـته بـه توجهـات 
پـس  اسـت.  دوبُعـدی  نقشـه های  قالـب  در  کالبدی-بصـری 
ادراک سـاکنین شـهر در رابطـه بـا قلمروهـای اجتماعـی ایجـاد 
شـده اسـت و نـه براسـاس خطـوط ریاضـی وار و منطقـی یـک 

پینوشتها
1. براساس پژوهش نجارنجفی و لطیفیان اصفهانی، 1392. 
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مهنـدس یـا متخصـص. در نتیجـه در شـیراز سـنتی تـا اواخـر 
قلمروهـای  در  را  شـهری  فضاهـای  شـهر  سـاکن  قاجـار،  دورۀ 
اجتماعـی بـه نـام محلـه، تولیـد، تجربـه و ادراک می کنـد، امـا 
بـر  بـا مدرنیزاسـیون رضاشـاهی و شـکل گیری شـیراز معاصـر 
سـاختار شـیراز سـنتی، خودگردانـی اجتماعی محلـه جای خود 
کالبـدی- تقسـیمات  بـر  مبتنـی  بـه خودگردانـی حکومتـی  را 

تخصصـی ناحیـه و منطقـه داد. 
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