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چکیـده| ویژگـی مهم شـهر ایرانی دورۀ اسـالمی، وجـود محالت به عنـوان زیرسیسـتم و کل های کوچک 
در شـهر اسـت. محله به عنوان یکی از ارکان اصلی تشـکیل دهندۀ شـهر ایرانی-اسـالمی، سـهم بسـزایی در 
تکامـل مفهـوم مدنیـت و اجتمـاع دارد. این کل های کوچک، بیـش از هر چیز به مثابۀ سـاختارهایی جمعی 
و به عنـوان کانون هایـی جهـت ارتباطـات اجتماعی و مردمی تلقی می شـوند و برای شـناخت هرچه بیشـتر 
آنهـا دیدگاهـی کل نگـر و همه جانبه نیاز اسـت تا بتواند همۀ ابعاد آن را شناسـایی و درک نماید. شـهرهای 
سـمنان و دامغـان به عنـوان دو شـهر تاریخی و با قدمت باال، همچون سـایر شـهرهای تاریخی ایـران، دارای 
بافـت و سـاختار ویـژه ای از محـالت هسـتند و بررسـی و شـناخت منظـر محلۀ ایـن دو شـهر، جهت درک 
سـاختارهای ذهنـی و اجتماعـی آنهـا، از اهمیـت ویژه ای برخـوردار بوده و تـا کنون مورد توجه واقع نشـده 
اسـت. در همیـن راسـتا، ایـن پژوهـش با هـدف شناسـایی و دسـتیابی به سـاختاری جهت خوانـش منظِر 
محلـه به صـورت کلـی، و بـا تأکیـد بـر منظر محالت دو شـهر سـمنان و دامغـان به صورت خاص، بـه دنبال 
پاسـخگویی بـه این سـؤال اسـت کـه برای خوانـش منظرِ محله، بـه چه سـاختاری می توان اسـتناد کرده و 
آن را مبنـا قـرار داد؟ جهـت پاسـخگویی به این سـؤال، این نوشـتار با دیدگاهی کل نگر و مشـاهدۀ تفصیلی 
بـه شـناخت، بررسـی و تفسـیر عوامـل مؤثـر در خوانش منظر محلـه می پـردازد. در نهایـت عناصری چون 
عرصه هـای جمعـی محـالت، آیین هـا و رویدادهـای مذهبـی، عناصـر طبیعـی، معابـر و گذرهـا، کاربری ها 
و فعالیت هـا و در نهایـت و اشـتراکات قومـی و صنفـی از عناصـر تأثیرگـذار در خوانـش محـالت سـمنان و 

دامغان شـناخته شدند.
واژگان کلیدی| منظر محله، ادراک شهروندان، عرصه های جمعی، سمنان، دامغان.

مقدمـه| شـهر مجموعـه ای از اجـزای پراکنـده کـه صرفـاً در کنار 
یکدیگـر قـرار گرفتـه باشـند نیسـت، بلکـه یـک »کل« اسـت کـه 
میـان اجـزای آن وحـدت وجـود دارد. هـر چقـدر ایـن ارتبـاط و 

وحـدت بیشـتر باشـد، درک کلیـت آن نیـز بهتـر صـورت خواهـد 
اسـالمی  دورۀ  ایرانـی  شـهر  اجـزای  مهمتریـن  از  یکـی  گرفـت. 
»محله«هـا هسـتند کـه نقش مهمـی در تکامـل مفهـوم مدنیت و 
اجتمـاع داشـته و به دلیـل دارابـودن کلیـت و موجودیت مسـتقل، 
ادبیـات سـازمان فضایـی شـهر »کل هـای کوچـک« خوانـده  در 
واحـدی  و  زنـده  موجـود  سـلول  همچـون  محله هـا  می شـوند. 
فیزیکـی و اجتماعـی، کـه از تجمیـع آنهـا کلیـت موجود به دسـت 
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می آیـد، براسـاس مشـابهت های اجتماعـی، فرهنگـی و اقتصـادی 
شـکل گرفتـه و به عنـوان عامـل مهمـی در ایجـاد نظـم اجتماعی-

فضایـی در شـهر و شـکل گیری نوعـی انحصـار کوچـک  مقیـاس 
محله هـای  واقـع  در  منصـوری، 1400(.  و  )ابرقویی فـرد  بوده انـد 
شـهری اسـاس توسـعۀ روابط اجتماعی و بنیاد سـازمان دهی نظام 
شـهری تلقـی می شـوند )موسـوی، 1391(. سـازمان فضایی شـهر 
ایرانـی به واسـطۀ محله هـای خـود و از طریـق نظام هـای کالبـدی، 
عملکـردی، معیشـتی، هویتـی، معنایـی و ... پاسـخگوی نیازهـای 
ایـن حـال امـروزه مراکـز محلـه در  بـا  مخاطبـان خـود بودنـد. 
بسـیاری از شـهرهای ایـران چـه بـه لحـاظ کالبدی و چـه معنایی 
دچـار اضمحالل شـده اند )همتی و همـکاران، 1399( و عدم توجه 
بـه موضـوع محلـه به عنـوان یـک واحـد زنـده و پویـای اجتماعـی 
باعث شـده افـراد و گروه هـا حـق انتخـاب خـود را از دسـت داده 
و در عرصـۀ اجتماعـات کوچـک به صـورت افـرادی منفعـل درآیند 
)براتـی، 1391(. بافـت کهـن دو شـهر سـمنان و دامغـان، به دلیل 
قدمـت بـاالی تاریخـی، دارای بافـت و سـاختار ویـژه ای از محالت 
هسـتند و بررسـی و شـناخت منظـر محـالت این دو شـهر، جهت 
درک سـاختارهای ذهنـی و اجتماعـی آنهـا، از اهمیـت ویـژه ای 
برخـوردار اسـت. انتظـام بافـت در ایـن دو شـهر برپایـۀ محـالت 
مسـتقلی اسـت در همیـن راسـتا، این پژوهـش با هدف شناسـایی 
و دسـتیابی بـه سـاختاری جهـت خوانـش منظـِر محلـه به صـورت 
کلـی، و بـا تأکیـد بـر منظـر محـالت دو شـهر سـمنان و دامغـان 
به صـورت خـاص، انجام شـده اسـت. این پژوهـش به دنبال پاسـخ 

بـه ایـن سـؤال اسـت که:
- بـرای خوانـش منظـر محله به طـور کلی و منظر محـالت تاریخی 
سـمنان و دامغـان به صـورت خـاص، چـه معیارهـای بایـد مـورد 

توجـه واقع شـوند؟

روش پژوهش
روش تحقیـق در ایـن نوشـتار از نوع کیفی و مطالعۀ موردی اسـت 
و بـا دیدگاهـی کل نگـر1 و مشـاهدۀ تفصیلی به شـناخت، بررسـی 
و تفسـیر عوامـل مؤثـر در خوانـش منظـر محله می پـردازد. در این 
پژوهـش منظـر محـالت دو شـهر سـمنان و دامغـان به عنـوان یک 
سیسـتم کـه شـامل عناصـر، ویژگی هـا و روابـط فرهنگـی خـاص 
هسـتند، مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و سـعی بـر درک اجـزاء و 
فرایندهـای ایـن سیسـتم بـوده اسـت. بخشـی از داده هـای کّمـی 
پژوهـش به صـورت میدانـی و از طریـق مشـاهده در بافـت تاریخی 
محـالت این دو شـهر به دسـت آمـد و در نهایت اطالعات به دسـت 
نتایـج  و  بـا داده هـای کتابخانـه ای تدقیـق و ترکیب شـده  آمـده 

نهایـی ارائه شـده اسـت.

منظِر محله
در لغت نامـۀ دهخـدا محلـه بـه معنـای »کـوی، برزن، یک قسـمت 

از چندین قسـمت شـهر« آمده اسـت )دهخـدا، 1377(. در فرهنگ 
غربـی امـا، محلـه بـا عنـوان »واحـد همسـایگی« تعریـف شـده که 
بـه نظـر صحیح نمی رسـد زیـرا واحـد همسـایگی به یـک مجموعۀ 
برنامه ریزی شـده اطـالق می شـود، در حالی کـه محلـۀ سـنتی یـک 
»تشـکل اجتماعـی« اسـت )پیربابایـی و سـجادزاده، 1390(. محله 
پـس از پیدایـش اسـالم و ظهـور مفهـوم اجتمـاع و در پـی رویکرد 
اسـالم در اصالـت دادن بـه جامعـه در عیـن فردیـت ایجـاد شـد. بر 
اسـاس روش اسـالمی، ساختار شـهر دارای نواحی نیمه مستقلی شد 
کـه بنابـر همگرایـی قومـی یـا صنفـی پدیـد آمـده بودنـد. این گونه 
تقسـیم فضا از یک سـو شـهروندان دارای بیشـترین نقاط اشتراک را 
در کنـار یکدیگـر قـرار مـی داد و زمینـۀ مشـارکت در ادارۀ جامعه و 
رشـد مدنیـت را افزایش مـی داد؛ و از سـوی دیگر شـهر را از صورت 
بافتـی سـاختارمند مـی داد.  بـه آن  تـوده وار خـارج می سـاخت و 
نواحـی نیمه مسـتقل کـه محلـه خوانـده می شـوند، سیسـتم های 
کوچکـی در شـهر شـناخته می شـوند کـه در عین تعادل بخشـی به 
محیـط، بقـای تفاوت های اقتصـادی و اجتماعی را ممکن می سـازند 
)منصـوری، 1392(. بنابرایـن محلـه واحـد نزدیک فیزیکـی و محل 
ارتبـاط اجتماعـی اسـت. براسـاس معیارهـاي قابـل تعریـف در بُعد 
اجتماعي، محله بخشـي از سـازمان فضایي شـهر اسـت که تعامالت 
افـراد در آن به صـورت رو در رو رخ می دهـد و مي توانـد بـا توجـه 
محدوده هـاي  تعریـف  و  اداري  ارتباطـات  همچـون؛  عواملـي  بـه 
مشـخص، محیـط  زیسـت قابـل زندگـي، برداشـت هاي اجتماعـي 
سـاکنان از محیـط محلـه، ابعـاد عملکـردي و ارائـۀ خدمـات مـورد 
نیـاز سـاکنانش، تعریـف شـود )Barton, 2003 به نقل از حسـینی و 
سـلطانی، 1397(. بنابرایـن به نظـر می رسـد یکـی از مهمترین ابعاد 
محلـه، بُعـد اجتماعی و ارتباطات انسـانی آن اسـت و محله ها همان 
مکان هـای تشـکیل شـبکه های اجتماعی انـد و چنیـن سـاختاری 
بیـش از آنکـه تنهـا یـک فضـا باشـد، یـک »تجربـه« اسـت. بـرای 
تعریـف منظـر محلـه، بهتـر اسـت ابتـدا شـهر را در نظـر گرفـت. 
شـهر پدیـده ای منظرین اسـت؛ سـیال در میان مفاهیـم و فیزیک و 
محصـول ادراک انسـان ها از محیـط زندگـی خود و متنی اسـت که 
صـورت تجسـمی و بافتـی از نشـانه های تصویـری حامل معنـا دارد. 
رویکـرد منظریـن بـه شـهر، رویکـردی کل نگر اسـت کـه عینیت و 
ذهنیـت در آن غیرقابـل تفکیـک هسـتند و ادراک و ذهـن مخاطب 
در آن نقـش اصلـی را ایفـا می کنـد )مجیدی، منصـوری، صابرنژاد و 
براتـی، 1398، 1400(. همان طور که شـهر، پدیـده ای عینی-ذهنی 
اسـت، منظر شـهری نیز فراینـدی عینی-ذهنی بوده کـه نتیجۀ آن 
شـکل گیری نوعی نگاه نسـبت به مقولۀ شـهر در میان مردم اسـت. 
منظـِر محلـه، به عنـوان جزئـی از منظر شـهر، در عین اینکه شـامل 
مؤلفه هـای طبیعـی و انسان سـاخت اسـت، از مؤلفه های انسـانی نیز 
متأثـر می شـود. بـه این معنـا کـه در کنـار خصوصیات کالبـدی، از 
رویدادهـای جمعـی و فـردی، خاطـرات و فعالیت هـای انسـانی نیـز 
متأثـر اسـت. بنابراین منظر محله مقوله ای اسـت هـم در حال و هم 
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در گذشـته، و ادراکـی اسـت کـه از طریق نمادهای آن )کـه در واقع 
جزئـی از نمادهـای یـک کل بزرگتر یعنی شـهر هسـتند( به دسـت 

می آید.

محالت تاریخی سمنان و دامغان
سـمنان  کـه  اسـت  شهرسـتان  هشـت  شـامل  سـمنان  اسـتان 
هسـتند.  آن  شهرسـتان  دو  از  یکـی  دامغـان  و  اسـتان(  )مرکـز 
در مـورد تعـداد و اسـامی محـالت ایـن دو شـهر در سـفرنامه ها 
مـواردی مطـرح شـده اسـت. به عنـوان مثـال صنیع الدولـه مؤلـف 
دارد  محلـه  یـازده  سـمنان  »شـهر  می گویـد:  »مطلع الشـمس« 
اسـفنجان،  لَتی بـار،  ناسـار،  اسـت:  قـرار  ایـن  از  آنهـا  اسـامی  و 
چوب مسـجد، شـاه جوق، کـودی ور، کل شـمقان، فرادقـان، ملحـی 
و کـودان کـوه« )صنیع الدولـه، 1355، 313(. میـرزا ابراهیـم در 
»سـفرنامۀ اسـترآباد و مازنـدران و گیـالن« در سـال 1277 ه.ق. 
سـمنان را چنیـن توصیـف کـرده اسـت: » ....شـهر سـمنان دارای 
چهـل بـاب تکیـه، دوازده بـاب کاروانسـرا، حمام چهـل و یک باب 
.... و پنـج محلـه دارد: ناسـار، لتی بـار، اسـفنجان، چوب مسـجد و 
شـاهجو ...« )میـرزا ابراهیـم، 1355(. شـیندلر در مـورد محـالت 
سـمنان چنیـن می گویـد: »در سـمنان پنـج محلـه اسـت: ناثـار 
)شـیندلر،  شـاه جوق«  و  التی بـار  و  چوب مسـجد  و  اسـفنجان  و 
1356(. از نظـر وی بقیـۀ محـالت آن در آن زمـان ِده بوده انـد 
و آنهـا را جـزء محلـه عنـوان نکـرده اسـت. در حـال حاضـر شـهر 
سـمنان دارای هفـت محلـۀ تاریخی به نام های: ناسـار، اسـفنجان، 
لتی بـار، شـاهجوق، کوشـمغان، کدیـور و زاوقان اسـت )تصویر 1(. 
کـه چهـار محلـۀ اول، از محالت اصلی و سـه محلۀ دیگـر محالتی 
هسـتند کـه در گذشـته تقریبـاً خارج محدودۀ شـهر قرار داشـتند. 
به طـور کلی تقسـیم بندی محالت در این شـهر براسـاس اسـتفاده 
از اسـتخرهایی اسـت که آب محالت را تقسـیم می کننـد )علیان و 
پرسـا، 1400(. بنابرایـن در نظام ایجاد سـاختار محالت این شـهر، 

آب و اسـتخرهای آب از اهمیـت ویـژه ای برخوردارنـد.
در ارتبـاط بـا محـالت شـهر دامغـان نیـز، میـرزا ابراهیم در سـال 
1276 ه.ق. تعـداد محـالت شـهر دامغـان را چهار محلـه ذکر کرده 
اسـت: محلۀ دباغان، شـاه، خوریاب و قلعه )میـرزا ابراهیم، 1355(. 
در سـال 1293 ه.ق. دو محلـه بـه ایـن محـالت افـزوده شـد و بـه 
شـش محلـه رسـید. طبـق نظـر شـیندلر این شـش محلـه عبارت 
بودنـد از: محلـۀ دباغان، شـاه، َسـرَولی )سـرآوری(، چوب مسـجد و 
زرچوب در داخل شـهر و محلۀ آب در بیرون از شـهر )خسـروبیگی 
و قنبـری مله، 1391(. در سـال 1303 نیـز ضمن تغییر در ترکیب 
و نـام برخـی محله هـا، محلـۀ دیگـری نیـز بـه محله هـای دامغـان 
اضافـه شـد. صنیع الدولـه )اعتمادالسـلطنه( در »مطلع الشـمس« از 
شـش محلـه بـا عناویـن: دباغـان، شـاه، خوریـا، قلعـه، باالمحلـه و 
سـادات محله یاد می کنـد )1355، 267-271(. در کتـاب »بناها و 
شـهر دامغـان« )اقبالی، جعفرپور و ملک محمـدی، 1368(، از هفت 

محلـه بـا اسـامی دباغـان، باالمحلـه، خوریا، امامـزاده، شـاه محله، 
بـاغ شـاه و نـو )تصویر 2(. 

بحث: معیارهایی برای خوانش منظِر محله
جهـت شـناخت و درک منظـر محله، به نظر می رسـد برخی معیارها 
نیـاز اسـت تا از طریـق آنها بتوان بـه خوانش بهتـری از منظر محله 
دسـت یافـت. بـه همیـن منظـور، بـا وجـود تمامـی تفاوت هایی که 
در شـرح معنـای محله از سـوی صاحب نظـران مختلف وجـود دارد، 

تصویر 1. محالت هفت گانۀ شهر سمنان. مأخذ: علیان و پرسا، 1400.

تصویر 2. حدود محالت هفت گانۀ دامغان: )1( دباغان، )2( باالمحله، )3( خوریا، 
)4( امامزاده، )5( شاه محله، )6( باغ شاه و )7( نو. مأخذ: نگارندگان برگرفته از 

اقبالی، جعفرپور و ملک محمدی، 1368.
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خوانش محله به مثابۀ منظر| مریم مجیدی و همکاران

به نظـر می رسـد عناصـر مشـترکی را در مفهـوم محلـه می تـوان 
مشـاهده کـرد. بـرای مثـال تأکیـد بـر وجـود بُعـدی کالبـدی کـه 
و  کالبـدی(  )بُعـد  می دهـد  شـکل  را  محلـه  فیزیکـی  چارچـوب 
همچنیـن بُعـدی انسـانی که جنبه هـای فردی-اجتماعـی، فرهنگی 
و رفتـاری محلـه )بُعـد معنایـی( را به وجود مـی آورد، مهمترین ابعاد 
مشـترک در مفهوم محله هسـتند )حسینی و سـلطانی، 1397( که 
در پژوهش هـا بـه آنها اشـاره شـده اسـت. از این رو، می تـوان برخی 
معیارهـا را در بررسـی منظـر محلـه مؤثـر دانسـته و در نمونه هـای 
مـورد نظـر مالک بررسـی و تحلیل قـرار داد. در این نوشـتار مبنای 
بررسـی و خوانـش منظـر محـالت، اجزایـی در نظـر گرفته شـده اند 
کـه بـه نظـر می رسـد نقـش ویـژه و پررنگ تـری در منظـر محالت 
داشـته اند امـا آنچـه واجـد اهمیت اسـت این اسـت که بـرای قرائت 
منظـر محلـه )به مثابـۀ یـک کل( نیـاز بـه درک اجزا و سـپس درک 
ارتبـاط میـان ایـن اجزاسـت. بنابرایـن بـرای ادراک کل ناگزیـر بـه 
ادراک اجـزا خواهیـم بـود. بـه همین جهـت در ادامه برخـی اجزای 

مهم در سـاختار محالت بررسـی شـده اسـت.
خوانش محله از طریق عرصه های جمعی •

همان طـور کـه پیشـتر عنـوان شـد، گروهـی از محققـان بـر بُعـد 
اجتماعـی محلـه تأکیـد ویـژه داشـته و حتـی محلـه را یـک واحـد 
اجتماعـی می داننـد کـه در این صـورت محلـه به عنـوان مجموعه ای 
از ارتباطـات و تعامـالت اجتماعـی تعریـف می شـود )مضطـرزاده و 
حجتـی، 1392(. محلـه به عنـوان یـک فضـای عمومـی، زمینـۀ الزم 
بـرای مشـارکت مردم در مسـائل جامعۀ خودشـان را فراهـم می آورد. 
بـه ایـن ترتیـب بسـتری می شـود بـرای برقـراری روابـط اجتماعی و 
افزایـش نظـارت اجتماعی. در چنین فضایی تعامـالت افزایش می یابد 
و محلـه بـه مکانـی بـرای گفت وشـنود اجتماعـی و تبلـور رفتارهـا و 
هنجارهـای فرهنگـی می شـود. این فضاهـا موجب می شـوند محالت 
جنبـۀ رویـدادی و خاطـره ای پیـدا کننـد )حبیبـی، 1381(. وجـود 
برخـی عرصه هـا در محـالت بر وجـه اجتماعی تأثیرگذاری بیشـتری 
دارنـد، به عنـوان مثـال می تـوان از »مرکزمحله« به عنوان یکـی از این 
عرصه هـا نـام بـرد. در همـۀ محـالت در شـهرهای ایرانـی، مرکزیتی 
اجتماعـی، کارکـردی و معنایـی وجـود داشـته کـه در سـطح محلـه 
خدمات رسـانی می کـرده اسـت. ایـن مراکز محـالت با قرارگیـری در 
تقاطـع گذرهـای اصلـی و وجـود امکانـات و فضاهـای خدماتی نقش 
اجتماعی مهمی در سـطح محله ای داشـتند  )ابرقویی فرد و همکاران، 
1399(. به جهت نوع سـاختار دسترسـی و از نظر شـکلی، این مراکز 
بـه دو صـورت میدانچـه )اغلب در محل تقاطع چند راه یـا در کنار راه 
اصلـی قـرار داشـتند( و بازارچه یا خطی )مراکز خطـي یعني مراکزي 
کـه در امتـداد گذرهـا و به صـورت بازارچـه شـکل گرفته انـد( ایجـاد 
می شـده اند و عناصـر عمـده و فضاهـای آن بنابـر وضعیـت اجتماعی 
و اقتصادی سـاکنین محله شـکل می گرفته اند )حسـینی و سـلطانی، 
1397(. منصـوری )1401، 3( معتقـد اسـت: »مهمتریـن عاملـی که 
بـه ظهـور مفهـوم کل در میـان اجزای متکثـر محله کمـک می کند، 

وجـود مرکـز اسـت. مرکزمحله فضای مشـترک و تعاملـی اهل محله 
اسـت کـه در ادراک آنهـا از مفهـوم محله مشـترک اسـت. لـذا نقش 
مرکزمحلـه را بیـش از یـک کانـون خدماتـی یـا تقسـیم دسترسـی 
بلکـه به عنـوان هسـتی بخش بایـد بـه حسـاب آورد. در میـان عوامل 
هسـتی بخش محلـه، نقـش مرکـز از بقیه اصیل تر اسـت. از ایـن رو با 
تضعیـف مرکز محله، هسـتی محلـه و ادراک یگانۀ آن میـان اهالی به 
ضعـف می گرایـد و بـا تقویت مرکز، محله اسـتوار و زنده می شـود«. از 
دیگـر عرصه های عمومـی محالت کـه می توانند به مثابـۀ کانون هایی 
بـرای روابط اجتماعی باشـند می تـوان به تکایا، بازار، مسـجد و گذرها 

اشـاره کرد.
حضـور اجتماعـی در محـالت معمـوالً بـه دو دسـتۀ »زمان منـد« و 
»مکان مند« تقسـیم می شـود که با یکدیگر مرتبط هسـتند. دسـتۀ 
»زمان مند« شـامل آن دسـته از رویدادهایی هسـتند که وابسـته به 
زمـان خاصـی  همچون: سـاعات مختلـف شـبانه روز، مراسـم آیینی 
یـا جشـن هایی در زمـان خـاص و ... هسـتند. جلوه هـای اجتماعـی 
»مکان مند« شـامل آن دسـته از مکان هایی هسـتند که کانون  بروز 
خاطـرات جمعـی و فعالیت هـای اجتماعی اند. همچـون نقاط خاص 
و جـاذب جمعیـت در محـالت، مراکـز محـالت، تکایا، حسـینیه ها، 
بـازار و از ایـن دسـت. ایـن فضاهـا کـه می تـوان به عنـوان فضاهـای 
جمعـی در محـالت از آن ها نام بـرد، به مثابۀ مکان  هایی هسـتند که 
تبدیـل به بسـتری جهت شـکل  گیری رویدادهای جمعی می شـوند.

همان طور که پیشـتر اشـاره شـد در شـهر سمنان اسـتخرهای بزرگ 
آب نقـش ویـژه ای در سـاختار محـالت دارند و هر کجا این اسـتخرها 
باشـند، یک فضای جمعی ایجاد شـده و حضور مردم محله پر رنگ تر 
می شـود. به عنـوان مثـال حتـی در سـاعات ابتدایـی ظهـر علی رغـم 
گرمـای هـوا، تجمع و آب بازی کـودکان در زیر سـایۀ درختان چنار و 
در حوضچه هـا و جوی هـای پر از آب در مرکز محلۀ »ناسـار« سـمنان 
و در کنار محوطۀ اسـتخر باغ فیض، موجب سـرزندگی و درک حس 
محلـه ای قوی تری می شـود )تصویـر 3(. هر چند امـروزه این محوطه 

در  روز  گرم  ساعات  در  چنار  درختان  سایۀ  زیر  کودکان  آب بازی   .3 تصویر 
مرکزمحلۀ ناساِر سمنان نشان دهندۀ حیات جمعی محله. عکس: مریم مجیدی، 

.1401
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به دلیـل طراحی نامناسـب فضـای مطلوبی ایجاد نکـرده، اما همچنان 
حضـور عناصـر طبیعـی خـود به تنهایـی عامـل مهمی جهـت جذب 
اقشـار مختلف و بـه تبع آن برقراری ارتباطات اجتماعی شـده اسـت.

همیـن نقـش بـرای بازارهـا نیـز متصـور اسـت. بـازار در واقـع یـک 
راه و گـذر اصلـی اسـت کـه به دلیـل اهمیتـش در بافـت شـهری، 
مسـقف می شـود. بسـیاری از فعالیت های مهم اجتماعـی، اقتصادی، 
سیاسـی، مذهبـی و فرهنگـی شـهرهای ایرانـی در بازارهـا انجـام 
می شـد و سـتون فقـرات شـهر ایرانـی و زیربنای توسـعۀ اجتماعی-

اقتصـادی آن بودنـد. عملکردهـای متعـدد موجود در بازار، سیسـتم 
عملکـردی یکپارچـه ای را در شـهرهای ایرانـی ایجـاد می نمـود کـه 
بخـش قابـل توجهـی از نیازهـای مختلـف اجتماعـی و اقتصـادی 
مـردم شـهر را تأمیـن می کـرد )ابرقویی فـرد و همـکاران، 1399(. 
بازارهـا نیـز به مثابـۀ یکـی دیگـر از عرصه هـای اجتماعـی هسـتند. 
شـهر دامغـان بـر مبنای تقاطـع محورهای اصلی شـهر شـکل گرفته 
و در ترکیـب بـا بـازار و گذرهـای اصلی و فرعی، دسترسـی و ارتباط 
میـان عملکردهـای مختلـف را برقـرار می سـاخت. بازارهـا معمـوالً 
گـذر اصلـی در شـهرها بودنـد و سـتون فقـرات شـهر را تشـکیل 
می داده انـد و معمـوالً محـالت پـس از آنهـا ایجـاد می شـدند. در 
کتـاب »بناهـا و شـهر دامغـان« )اقبالـی، جعفرپـور و ملک محمدی، 
1368(، نویسـندگان معتقدند در قسـمت مرکزی شـهر دامغان بازار 
وجـود داشـت و در دو سـمتش محله هـای مسـکونی به تدریـج بنـا 
شـدند و بـازار و محله هـا توسـط گذرهـا و معابـر به یکدیگـر ارتباط 

پیـدا می کردنـد. 
مسـاجد نیـز به عنـوان یکـی دیگـر از اصلی ترین عرصه هـای جمعی 
محـالت در گذشـته هسـتند که امـروزه نیز نـه با رونق سـابق، ولی 
تـا حـدودی کارکـرد خـود را حفـظ کرده اند. مسـجد به عنـوان نهاد 
اجتماعی اصلی، بخشـی جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی شـهرهای 
اسـالمی بـوده اسـت. در ایـن رابطـه می تـوان بـه حضـور افـراد در 
مرکزمحله و ورودی مسـجد سـلطانی سـمنان، جهت برگـزاری نماز 
جمعـه یـا برقـراری نمازهـای جماعـت به عنـوان منظـر اجتماعـی 
محلـه اشـاره کرد کـه در سـاعات مختلف روز قابل مشـاهده اسـت.

در نهایـت بـه نظـر می رسـد عرصه هـای جمعـی به مثابـۀ فضاهایی 
کـه بیشـترین ارتباطـات و کنش هـای جمعـی در آنهـا رخ می دهد، 
بیشـترین نقـش را در ایجـاد خاطرات جمعی ایفـا می کنند و همین 
امـر موجـب می شـود مخاطب بـه یک فهـم جمعی از فضـای محله 

برسـد و منظـر محله را بهتـر ادراک نماید. 
نقش آیین  ها در خوانش منظر محله  •

ارزش هـای فرهنگـی طـی زمـان در بافـت محلـه و آثـار آن بـه 
ودیعـه گذاشته شـده و به مثابـۀ کیفیاتـی پیوسـته از سـیر تاریخی 
اثـر منتـج شـده اند. ایـن ارزش در قالـب ارزش هویتـی و خاطرات 
جمعـی و حافظـۀ تاریخـی )نوعـی اشـتراک ذهنـی در پیونـد بـا 
گذشـته( شناسـایی می شـود. ایـن عامـل خـود باعث ایجـاد حس 
تعلـق بـه محلـه شـده و تـداوم آنهـا باعـث ایجـاد پیونـد میـان 

اعضـای جامعـه، ایجاد انسـجام اجتماعـی و تقویـت روحیۀ جمعی 
و مشـارکت پذیری می شـود )پورسـراجیان، 1394(. مناظر آیینی- 
اسـالمی در شـهرهای ایرانـی مرتبـط بـا محـالت هسـتند و بـا 
الگویی مشـابه و تکرارشـونده، کلیت شـهر را پدیدآورده و شبکه ای 
از عناصـر معنایـی و نقـاط عطـف کالبـدی و اجتماعـی را شـکل 
می دهنـد. ایـن مناظـر آیینی کل شـهر را تحـت تأثیر قـرار داده و 
امـکان ادراک یکپارچـه از منظر شـهر و سـازمان فضایـی آن را در 
قالـب شـبکه ای از نقاط عطـف فراهـم می آورند. این مناظر شـامل 
امامـزادگان و عناصـر آیینـی خردمقیـاس نظیـر تکایا، حسـینیه ها 
و سـقاخانه ها هسـتند. ایـن عناصـر آیینـی خردمقیـاس به عنـوان 
عنصـری مکمـل، نقـاط شـاخص و نشـانه ای یـک محلـه را شـکل 
می دهنـد و سـبب تقویـت تجربۀ حـس معنوی و هویـت اجتماعی 
سـاکنین محله می شـوند )ابرقویی فرد، صابونچی و فرزین، 1397(. 
یکـی از ویژگی هـای مهـم محـالت شـهر سـمنان، تقسـیم بندی 
محله هـا بـه واحدهـای کوچکتـر و زیرمحله هاسـت. آنچه سـاختار 
ایـن زیرمحله هـا را از شـهرهای دیگـر متفـاوت می کنـد، وجـود 
»تکیه« هـا در مرکـز هریـک از آنهاسـت که همچـون میدانچه های 
مرکـزی )مرکزمحلـه( در ایـن محالت عمـل می کننـد )تصویر 4(. 
طبق آنچه در سـفرنامه ها به آن اشـاره شـده اسـت، شـهر سـمنان 
حـدود چهـل بـاب تکیه داشـته اسـت. بنابرایـن در بافـت تاریخی 
ایـن شـهر، تکیه هـا نقـش ویـژه ای دارند. شـبکۀ منسـجم محالت 
در بافـت تاریخی شـهر سـمنان، دارای نظـام اجتماعی خاصی بوده 
و مرکـز محالت اماکنـی بـرای گردهمایی ها، برگـزاری رویدادهای 
جمعـی، برگـزاری مراسـم آیینـی و مذهبـی و ... هسـتند. به عنوان 
مثـال در محلـۀ اسـفنجان که یکی از محالت اصلی شـهر سـمنان 
اسـت، تکیـه ای به نـام »تکیۀ بزرگ پهنه« وجـود دارد که مرکزیت 
و موقعیـت ویـژه ای دارد و در گذشـته و حتـی امـروز بـه خصوص 
در روزهـای عزاداری هـای مـاه محـرم، نقـش پررنگـی داشـته و 
محـل تجمـع و مـراودۀ اهالـی و بسـتر شـکل گیری رویدادهـا و 
روابـط اجتماعـی محـل بوده اسـت. یـا »تکیۀ بـزرگ ناسـار« واقع 
در محلـۀ ناسـار نیـز از دیگـر تکایـای اصلـی و مهـم ایـن شـهر به 
شـمار می آیـد. در کتـاب »آداب و رسـوم مـردم سـمنان« )پناهی 
سـمنانی، 1374، 278( آمـده اسـت کـه هریک از محـالت اصلی، 
در روزهـای ششـم و هفتـم و دهم محـرم طـوق2 راه می انداختند. 
و گفتـه می شـود رغبـت مـردم بـه تماشـای آنهـا موجـب ازدجـام 
بسـیار می شـد3. اصلی تریـن مراسـم در تکیـۀ بـزرگ ناسـار انجـام 
می شـد کـه مربـوط بـه روز دهم محـرم بود. به طـور کلـی تکایا، از 
فضاهـای اجتماعـی شـهرها، مرکز تجمع سـاکنان محلـه و کانونی 
بـرای ارتقـای هویـت محلـی محسـوب شـده و نقـش مهمـی در 
ارتقـای زندگـی اجتماعـی محـالت داشـتند. ایـن تکایـا اگرچـه از 
نظـر کالبـدی نیز شـاخص هسـتند، اما از نظـر عملکـردی به دلیل 
نقـش تقاطعـی و تقسـیمی واجـد اهمیت بیشـتری هسـتند. حتی 
به نظـر می رسـد نقـش تکیـه بـودن آنها بـه دنبـال نقـش تقاطعی 
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آن بـوده باشـد. یعنـی در ابتدا بخشـی از فضای عمومی شـهر بوده 
که بعدها سرپوشـیده شـده اسـت. در شـهر دامغان نیز حسـینیه ها 
به عنـوان مهمتریـن نقـاط تجمع مـردم دامغان به خصـوص در ایام 
عـزاداری محسـوب می شـوند.  این حسـینیه ها نیز اغلـب در محل 
تقاطـع راه هـا و گذرهـا قـرار دارنـد و از مهمتریـن آنهـا می تـوان 
بـه حسـینیۀ دباغـان واقـع در محلـۀ دباغـان دامغـان اشـاره کرد. 
بنابرایـن بـه نظـر می رسـد آیین هـا، از عناصـر تأثیرگـذار هـم در 
ایجـاد و شـکل دادن بـه محالت و هـم در ادراک مخاطـب از منظر 
محـالت دارنـد. چراکـه هـم از طریـق ایجـاد فضاهـا و کاربری هـا 
بـر شـکل و سـاختار محـالت تأثیـر می گذارنـد، و هـم از طریـق 
مناسـبت ها و رویدادهایـی کـه به واسـطۀ آنهـا موجبـات حضـور 
مـردم در محـالت را فراهم می آورنـد و به این طریق بـر ارتباطات، 

تعامـالت و همبسـتگی مـردم محلـه می افزاینـد کـه خـود موجب 
بـروز خاطـرات جمعـی و ایجـاد تصویـری پـر رنـگ از محلـه در 

ذهنیـت اهالـی آن می شـود. 
عناصر و زیرساخت های طبیعی و نقش آنها در منظر  •

محله
در  هـم  کـه  هسـتند  عناصـری  از  دیگـر  یکـی  طبیعـی  عناصـر 
شـکل گیری سـاختاری و کالبدی محالت و هم در هویت بخشـی و 
معنادهـی بـه منظر محـالت نقش ویـژه  دارند. ایـن عناصر طبیعی 
در دو شـهر سـمنان و دامغـان آب، بـاد و تـا حـدی گیـاه اسـت. 
به عنـوان مثـال در شـهر سـمنان و در محلـۀ لتی بـار درخـت توتی 
وجـود دارد کـه هنـوز در گـذرگاه اصلـی و کنـار جـوی آب روانـی 
بقایـای آن موجـود اسـت و به عنوان یک عنصـر هویت بخش در آن 
محله به شـمار می رود و یا مشـابه آن در محله ای دیگر درخت سـرو 
کهنـی اسـت کـه همیـن نقـش را ایفـا می کنـد. اما شـاخص ترین 
عنصـر طبیعـی در محـالت سـمنان، عنصـر آب و زیرسـاخت های 
)اسـتخر  شـش گانه  آب  اسـتخرهای  به صـورت  کـه  اسـت  آبـی 
زاوقـان، کوشـمغان، کدیـور، ناسـار، نهر جنبـدان و شـاهجوق( در 
محـالت اصلـی به چشـم می خـورد. این عنصـر در محـالت دامغان 
تنهـا به صـورت جوی هـای آب در محـالت دیده می شـود. با وجود 
کـم آب بودن اسـتان سـمنان، هنوز این اسـتخرها پا برجا هسـتند 
ایـن محـالت  از زندگـی در  و همچنـان مي تـوان آب را نمـادی 
دانسـت. امـا در گـذر از بافـت قدیمـی شـهر دامغـان، حضـور آب 
تنهـا بـه جوی های کوچک آب خالصه شـده اسـت. شـاید این طور 
بـه نظـر برسـد که شـهر سـمنان به دلیـل وجـود اسـتخرهای آبی 
و آب موجـود در ایـن منطقـه شـکل گرفتـه اسـت، امـا دو شـهر 
سـمنان و دامغـان از نظـر موقعیت هـای جغرافیایی شـرایط تقریباً 
مشـابهی دارنـد. هر دو در قسـمت شـمالی به دامنۀ جنوبی رشـته 
کـوه البـرز و در جنـوب بـه کویـر منتهـی می شـوند. هـر دو دارای 
رود هسـتند و پیشـۀ اصلـی مردمـان هـر دو منطقـه در گذشـته 
کشـاورزی بـوده اسـت. امـا در شـهر سـمنان پاراب هـا به عنـوان 
عنصـر اصلی شـهر شـناخته می شـوند، درحالي که در دامغـان تنها 
جوی هـای کوچـک آب رخ نمایـی می کنند و خبری از اسـتخرهای 
سـمناني نیسـت. بنابرایـن ایـن احتماال مـی رود که دلیل تشـکیل 
شـهر سـمنان آب نبـوده اسـت. اگـر بـا رویکـرد جزء نگـر سـاختار 
نظـم  و  ارگانیـک  بافـت  دارای  دو  هـر  شـود،  بررسـی  محـالت 
غیرخطـی هسـتند. نتیجـه اینکـه نوع تقسـیم بندی و شـکل گیری 
محـالت براسـاس آب و بـاد بـوده اسـت. آب به دلیل فـرم ارگانیک 
برگرفتـه از زمیـن و کوچه هـای غیرخطـی بـرای کاهش اثـرات باد 
شـدید منطقـه. نقطـۀ عطـف شـهر بـازاری اسـت کـه در راسـتای 
غربی-شـرقی کشـیده شـده اسـت و اسـتخر آبـی وجود نـدارد. در 
شـمال مسـیل و در جنـوب کویـر محدودکنندۀ گسـترش محالت 
هسـتند. شـهر سـمنان دارای سـه محلـه در قسـمت غـرب و دو 
محله در قسـمت شـرقی و اصلی ترین محلۀ آن در قسـمت مرکزی 

شهری  ساختار  در  مهم  عنصری  به مثابۀ  رنگ(  قرمز  )لکه های  تکایا   .4 تصویر 
واقع شده اند. مأخذ: جهاد  تقاطع  گذرها  و زندگی جمعی سمنان که در محل 

دانشگاهی پردیس هنرهای زببا دانشگاه تهران، 1388.
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واقـع شـده اسـت. شـکل گیری محـالت در کنـار یکدیگـر بیشـتر 
به صورت کشـیده و شـمالی-جنوبی اسـت و پنج محلۀ اصلی شـهر 
در گذشـته از طریـق شـش حـوض اسـتخر بـا سـاماندهی بسـیار 
نمی تـوان  منظـر  کل نگـر  نـگاه  در  می شـده اند.  آبیـاری  دقیقـی 
تعامـل انسـان بـا محیط را بررسـی کرد، بـدون آنکه نـگاه تاریخی 
بـه جوامع داشـت. چرا که منظـر پدیده ای عینـی- ذهنی و حاصل 
تعامـل انسـان بـا محیـط و جامعـه بـا تاریـخ اسـت. گذشـتۀ ایـن 
دو شـهر نشـان می دهـد قرارگیـری آنهـا بـر سـر راه هـای جـادۀ 
ابریشـم، راه شـاهی و راه خراسـان نشـان از هدف تجاری آنهاسـت 
و آب عنصـر اصلـی نبـوده، چنان کـه اگـر بـود، شـهر دامغـان نیـز 
بایـد از همـان فـرم تبعیـت می کـرد. از طرفـی دو شـهر سـمنان و 
دامغـان در مسـیر راه های مهمی از جمله، راه ابریشـم، راه شـاهی 
و شـاهراه خراسـان قرار داشـته اند، طبیعتاً موقعیـت اقلیمی تقریباً 
مشـابه و کاربری مشـابه، تأثیرات مشـابهی بر شـکل گیری ساختار 
محـالت می گـذارد، امـا اینکـه شـکل گیری محـالت دامغـان روند 
متفاوتـی را در پیـش گرفتـه و بـر خالف شـهر سـمنان خبـری از 
اسـتخرهای آب و پخـش آب نیسـت، بیانگـر این اسـت کـه تاریخ، 
اقلیـم، جریان هـای مدرنیتـه و... بـر فهـم مـردم از محیـط و خـط 
سـیر اندیشـه اثـر می گذارند و بسـته به اسـتحکام شـالودۀ فکری، 
هویـت محـالت را تغییـر می دهنـد و یا سـعی می کننـد تنها اثری 
از خـود بـر هویـت موجـود برجا بگذراند. در واقع در شـهر سـمنان 
اول آبـادي شـکل مي گیـرد و بعـد از آن آب حضـور پیـدا مي کند، 
اینکـه اسـتخرهاي آب بـا وجـود تغییـرات اقلیمي و کم آب شـدن 
اسـتان هنـوز هـم پابرجاسـت، تنهـا مي توانـد نشـان از اهمیـت 
خـاص آب بـراي مـردم سـمنان باشـد. بررسـي و مطالعۀ گذشـتۀ 
شـهر دامغان نشـان می دهد این شـهر نیز گذشـته اي مشـابه شهر 
سـمنان داشـته اسـت. امـا چـون هـدف اصلـي تشـکیل شـهر آب 
نبـوده، عوامـل خارجـي و تغییـر بنیان هـای فکری مـردم در طول 
تاریـخ، سـاختار شـهر را دگرگـون کـرده اسـت. بنابرایـن می تـوان 
گفـت عناصـر و زیرسـاخت های طبیعـی به عنـوان جزئـی از کل 
محـالت، هـم در شـکل دادن بـه سـاختار محـالت نقـش مهمـی 
دارنـد و هـم پـس از شـکل گیری، در عملکردهـا و فعالیت هـای 
محلـه و بـه تبـع آن در ساختاربخشـی بـه هویـت محـالت مؤثـر 

. هستند
معابر و گذرها و نقش آنها در خوانش منظر محله •

راه هـا و گذرهـای اصلـی از عناصـر مهـم اسـتخوان بندی محلـه 
به شـمار می آینـد و گـذر اصلی در محلـه را می توان سـتون فقرات 
ایـن اسـتخوان بندی نامیـد. سـایر عناصـر و عوامـل در اطـراف این 
محـور اسـتقرار یافتـه و گـذر اصلـی مهمتریـن عامـل در پیونـد 
نقـش  به شـمار می آیـد )حبیبـی، 1381(. گذرهـا  آنهـا  تعاملـی 
ویـژه ای در برقـرای تعامـالت اجتماعـی و رونـق زندگـی اجتماعی 
محـالت دارند. بخشـی از گـذر می تواند در پی سـالمی، به محفلی 
جهـت روابـط اجتماعـی تبدیـل شـود. ایـن عرصه هـاِی اجتماعـِی 

محـالت، در حیـن ایفـای نقـش پیونـد فضایـی بافـت شـهر، باعث 
ایجـاد انسـجام فضایـی آن شـده و از اصلی تریـن آرمان هـای آن، 
ایجـاد تفاوت هـای منحصـر به فـرد و کیفیت هـای گوناگـون مکانی 
یـا همـان هویـت متمایـز و مشـخص بـوده اسـت. گذرهـا به دلیل 
نقش هـای متفـاوت در محلـه، واسـطه ای میـان انسـان، ادراک و 
احسـاس بـا فضا هسـتند )پویـان، قنبـران و حسـین زاده، 1399(. 
گذرهـا در طـول خـود واشـدگاه هایی را جای داده اسـت که عموماً 
در محـل تقاطـع چنـد راه قـرار گرفته انـد یـا جلوخانـی هسـتند 
یـا سـقاخانه.  بـرای عناصـر مذهبـی همچـون مسـجد، مدرسـه 
بیشـتر گذرهـا بـه ورودی یـا منـار و گنبـد عناصـر مذهبـی دیـد 
دارنـد، گویـی قـرار اسـت همـواره انسـان حضـور نیرویـی برتـر را 
بـه خـود یـادآوری کنـد. وجـود چنیـن دیدهایی عـالوه بـر القای 
معنـا، موجـب تقویـت حـس جهت یابـی و خوانایی بافت می شـوند 
)شـعله و یوسـفی مشـهور، 1398(. این نشـانه ها و نمادهـا، به ویژه 
بـا اسـتقرار در تقاطـع گذرهـا، بـه تقویـت حـس جهت یابـی و در 
نتیجـه خوانایـی بافـت کمـک می کننـد. عامـل انسـجام دهنده در 
ایـن روش، براینـد نیروهـای منتشـره از نمادهاسـت و نـه شـکل 
حجمـی آنهـا )حبیبـی، 1381(. یکی از ارکان مهـم و تأثیرگذار در 
منظـر محـالت، کریدورهای بصری گذرهای آن اسـت. کریدورهاي 
دیـد به طورکلـی شـامل محورهاي متفاوتی هسـتند کــه در جهت 
دیـد مناسـب به نشـانه هاي شـهري قـرار گرفته اند و چشـم اندازي 
در  می آورنـد.  به وجـود  قـوي  بصـري  عنصـر  یـک  از  ارزشـمند 
کریدورهـاي دید، نقـاط کانونـی، نشـانه هاي راهبردي اندکه معرف 
هویـت شـهر هسـتند. تشـخیص مکان هـاي هویتمنـد کـه حـاوي 
تأثیـرات ذهنـی از هویـت شـهر باشـد، از موضوعـات کریدورهـاي 
دیـد اسـت )وحـدت و رضایـی راد، 1396(. کریدورهـای دیـد در 
گذرهـای محـالت، به مثابـۀ عنصـری بـرای درک بهتـر منظـر آن 
محلـه هسـتند، چراکـه اگـر منظـر محلـه را ادراک شـهروندان از 
آن محلـه تلقـی شـود کـه از طریـق نمادهـای آن رخ می دهـد، 
کریدورهـای دیـد به عنـوان عاملـی کـه ایـن نمادهـا را در اختیـار 
مخاطـب می گـذارد، در جهـت هویت منـدی محلـه عمـل کـرده و 
نقـش تأثیرگـذاری در ثبـت خاطـرات از محله در ذهن شـهروندان 

دارند.
شـهر  تاریخـی  بخـش  محـالت  گذرهـاِی  دیـد  کریدورهـای  در 
از  هرکـدام  کـه  می خـورد  به چشـم  متنوعـی  عناصـر  سـمنان، 
آنهـا توانایـی تبلـور هویتـی از آن محلـه را دارنـد. مثـاًل در محلـۀ 
ناسـار شـهر سـمنان حضـور قـوی آب و درختـان به عنـوان عناصر 
طبیعـی موجـود در محلـه، اصلی ترین عنصری اسـت که مشـاهده 
شـده و درکـی از منظـر آن در ذهـن مخاطـب به وجـود مـی آورد. 
وجـود ایـن عناصـر طبیعـی و زندگی اجتماعـی منتـج از آن، خود 
عاملـی مهـم در ادراک ایـن محلـه هسـتند. ایـن ادراک در قیـاس 
بـا محلـه ای دیگـر کـه به عنـوان مثـال از بـازار منشـعب می شـود 
متفـاوت اسـت. محلـه ای کـه پـس از گـذر از کوچـه ای باریـک و 
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سرپوشـیده، بـا محور دیـد محدود، ناگهـان وارد فضایی گشـوده و 
بـاز می شـود کـه مقابل مسـجد جامـع قـرار دارد )تصویـر 5(. این 
دیـد، مخاطـب را یکبـاره وارد فضـای جدیـدی می کنـد، در واقـع 
بدیـن وسـیله یـک کنتراسـت فضایی ایجاد می شـود که به واسـطۀ 
آن، فضاهـای باریـک بـه میدانگاه هـا و گشـایش های فضایـی ختم 
می شـوند. دیـد بـه سـردرها و ورودی  فضاهایـی ماننـد بازار شـهر 
نیـز از جمله عناصری اسـت کـه در این کریدورها ادراک می شـود. 
ایـن مسـئله بـه آمادگـی مخاطـب بـرای ورود بـه یک فضـا منجر 
می شـود.وجود تفـاوت ازنظـر خصوصیـات عـرض گذرهـا، طـول 
آنهـا، ارتفـاع، عناصـر و اجـزای محصورکننـدۀ ایـن گذرهـا نیـز از 
جملـه عناصری هسـتند کـه در کریدورهـای دید درک می شـوند. 
در گذرهـای بافـت تاریخـی شـهر دامغـان امـا، کریدورهـای دیـد 
کمـی متفـاوت هسـتند. در محـالت تاریخـی این شـهر آنچه بیش 
از همـه در کریدورهـای دیـد جلـب توجـه می کنـد، وجـود عناصر 
نشـانه ای همچـون برج هـا و مناره هـا هسـتند. این عناصـر در گذر 
زمـان بـه عاملی جهـت هویت منـدی این محـالت تبدیل شـده اند 
و محـالت بـا آنهـا در ذهـن بازنمایی می شـوند )تصویـر 6(. از نظر 
عناصـر طبیعـی نیـز در ایـن محالت معمـوالً از درختـان در داخل 
حیـاط خانه هـا اسـتفاده شـده و آنچـه در دیـد مخاطـب اسـت 
بخشـی از آنهاسـت کـه دیـوار خانه هـا بیـرون زده اسـت. بنابراین 
دامغـان،  تاریخـی  محـالت  گذرهـای  در  دیـد  می رسـد  به نظـر 

تصویر 6. راست: دید به منارۀ مسجد جامع در انتهای گذر غربی پیر علمدار، دامغان، چپ: دید به منارۀ مسجد تاریخانه در انتهای گذر جنوبی پیر علمدار، دامغان. 
عکس: پانیذ سلیمانی ساالر، 1401.

تصویر 5. گذری منشعب شده از بازار برای اتصال آن به مسجد جامع، سمنان. 
عکس: پانیذ سلیمانی ساالر، 1401.
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شـهر  منظـر  از  نمـودی  بلکـه  منظرمحلـه،  نشـان دهندۀ  نه تنهـا 
اسـت. در نهایـت به نظـر می رسـد کریدورهـای بصـری در محالت 
عناصـر متعـددی را کـه هرکدام منجـر به ادراک متفاوتـی از محله 
می شـوند، بـه شـهروندان عرضـه می کننـد. از خانه هـای کاهگلـی 
در مسـیر، درختـان و جوی هـای آب، بـازار تـا میل هـای راهنمـا 
کـه هرکـدام ادراکـی مجـزا از منظـر محلـه بـرای مخاطـب خلـق 
می کننـد. در نتیجـه حضـور ایـن عناصر در کریدورهـای دید نقش 
بسـزایی در درک منظـر محلـه دارنـد و هرگونـه تغییـر در آنهـا، 

منجـر بـه تغییـر در ادراک منظـر محلـه خواهد شـد.
در شـهر دامغـان گذرهـا معطـوف بـه محـور اولیـۀ شـکل گرفتـه 
شـده در ایـن شـهر بودنـد، خطـی کـه دروازۀ شـرقی و غربـی را به 
یکدیگـر متصـل می کـرده و به واسـطۀ نزدیکـی بـه جـادۀ ابریشـم 
و راه خراسـان بـزرگ، تـردد زیـاد مـردم و تعامـالت اجتماعـی که 
روزانـه در آن جـا شـکل می گرفـت، بـه مـرور بـازار شـهر را نیز در 
خـود جـای داد و بـه سـتون فقـرات اصلـی پیکـرۀ شـهر تبدیـل 
شـد. از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه عالقـۀ مـردم بـرای نزدیکـی به 
ایـن شـریان اصلـی بـرای گذرانـدن زندگـی، محالت مسـکونی در 
اطـراف آن پدیـد آمدنـد و گذرهـای فرعـی از یـک سـمت بـه راه 
اصلـی و از سـوی دیگـر بـه کانون هـای مهـم و پـر تردد هـر محله 
نظیـر مسـاجد، تکیه هـا، حمام هـا و ... متصـل شـدند تـا بـه مردم 
در گذرانـدن امـورات روزمـره و شـکل گیری تعامـالت اجتماعـی، 

کمـک کنند. گذرها در سراسـر طول مسـیر عرض یکسـانی ندارند 
)تصویـر 7( و در بخش هایـی از محالت مانند مراکـز محله، ورودی 
اماکـن مقـدس، خدماتـی و ... کـه به واسـطۀ حضـور بیشـتر مردم 
نقـش تعامـالت اجتماعی در آن پررنگ تر اسـت، افزایـش می یابند 
تـا فضایـی گشـوده بـرای برآورده کـردن نیازهـای اجتماعـی مردم 
نظیـر برپایـی مراسـم عـزاداری محـرم ایجاد کننـد؛ ایـن تغییر در 
عـرض گذرهـا موجـب تغییر ادراک از محله می شـود. عـرض معابر 
بـا مخاطـب سـخن می گوینـد؛ در قسـمت هایی که گذرهـا عریض 
هسـتند بـه انسـان اجـازۀ مکـث، صحبـت بـا آشـنایان و تعامالت 
اجتماعـی داده می شـود امـا معابـر با عـرض کم صرفاً گـذری برای 
عبـور هسـتند و بن بسـت های هـر محلـه اختصـاص به سـاکنانش 
دارد و افـراد غریبـه راهـی بـه آن ندارنـد. الگوی گذرهـای محالت 
تاریخـی شـهر دامغـان، زبـان منظـر آن هـا را نشـان می دهـد. این 
الگوهـا بـه طـور تجربی و تدریجـی براسـاس رفتار مـردم و نیاز به 
تعامـالت اجتماعـی در نقـاط مختلـف محـالت شـکل گرفتـه و بـا 
پاسـخگویی بـه نیازهـای اجتماعی مـردم موجب باالبـردن کیفیت 

فضایـی محالت نیز شـده  اسـت.
در نهایـت اینکـه شـبکۀ گذرهـا و معابـر، به عنـوان یکـی از ارکان 
منظریـن محـالت به شـمار می رونـد که هـم موجب ارتباط بخشـی 
میـان عناصـر و اجـزای محـالت هسـتند و هـم می تواننـد به مثابۀ 
عرصه هایـی عمـل کننـد کـه درکـی از کلیـت محله بـرای ناظر به 

می آورند. وجـود 
نقش جانمایی فعالیت ها و کاربری ها بر خوانش منظر  •

محله
محـالت شـهرهای ایرانـی کل هـای کوچـک منظـری و تقسـیمات 
بـا  را  انسـان  شـهری فضایی-اجتماعـی محصـوب می شـوند کـه 
هم نوعـش و در حـد تـوان ادراکـی وی در ایجـاد ارتبـاط اجتماعی 
بـا دیگـران قـرار می دهـد. از دیـد مکنـزی محلـه مفهـوم گویـاِی 
اسـت  اجتماعـی«  ارتبـاط  محـل  و  فیزیکـی  نزدیـک  »واحـد 
خـود  مسـیر  در  محلـه  اسـتخوان بندی   .)71  ،1391 )موسـوی، 

تصویر 7. در گذرهای محالت دامغان، عرض کوچه یکسان نبوده و به فراخور 
استفاده، متفاوت است. عکس: زهرا طهماسبی، 1401.

 )1( اسفنجان،  محلۀ  متمرکز  مرکزی  در  عمومی  بناهای  مجموعه   .8 تصویر 
حمام   )4( پهنه،  تکیه   )3( سمنان،  مسجدجامع   )2( سلطانی،  مسجد-مدرسه 
اسفنجان،  محلۀ  حسینیه،   )7( و  سمنان  بازار   )6( یحیی،  امام زاده   )5( پهنه، 

سمنان. مأخذ: نگارندگان.
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مجموعـه ای از عملکردهـای گوناگون گـردآورده و حیات اقتصادی، 
اجتماعـی و فرهنگـی محلـه را شـکل می دهـد. ایـن امـر گاهـی تا 
حـد خوداتکایـی محلـه نیـز پیـش مـی رود. وجـود ایـن فعالیت ها 
در مجـاورت دسترسـی های اصلـی محلـه، فعالیت هـای اجتماعـی 
را در سـطح محلـه افزایـش داده و حمعیـت را بـه عرصـۀ عمومـی 
می کشـاند و موجـب افزایـش تعامـل اجتماعـی شـده و خیابانـی 
مملـو از فعالیـت و جمعیـت و خاطـره ایجـاد می کنـد )حبیبـی، 
1381(. همجـواری مراکـز خدماتـی با فضاهای شـهری در مقیاس 
محلـه، فضاهایـی خلق خواهـد کرد که عـالوه بر افزایـش تبادالت 
اجتماعـی،  چشـم های آشـنا، نظـارت اجتماعـی در آن امنیـت را 
نیـز تضمیـن خواهنـد کـرد و بـه عبارتی فضاهـای زندۀ شـهری را 

به وجـود خواهنـد آورد.
در شـهر سـمنان، پس از گذشـتن از بازار قدیمی به عنوان سـاختار 
و معبـر سرپوشـیدۀ اصلـی بافـت تاریخـی و پـس از طـی مسـیر 
خطی-حرکتی بازار، به فضایی ایسـتا و بزرگی می رسـد که انسـان 
را بـه سـکون دعـوت می کنـد و معموالً محـل تجمـع کاربری های 
عمومـی گوناگـون شـهری و محـل تقاطـع معابـر چندگانه اسـت. 
ایـن فضاهـا گره تجمعـی محالت و مرکـز اجتماع محله محسـوب 
می شـوند. در یکـی از ایـن گره هـای اجتماعـی محلی کـه به عنوان 
کاربری هـای  شـده،  پرداختـه  آن  بـه  یادداشـت  ایـن  در  نمونـه 
متعددی ازجمله مسـجد جامع سـمنان، مسجد-مدرسـه سلطانی، 
تکیـۀ پهنـه، امام زاده یحیـی و گرمابۀ پهنه در تقاطع بـازار با معابر 
دیگـر جانمایـی شـده اسـت )تصویـر 8(. بـا توجـه بـه آن کـه فعل 
اسـتحمام، عملـی بـا قصد قبلی اسـت و اگر حمـام در جایی دورتر 
از مرکـز متمرکـز، اسـتقرار می یافـت، بـاز افـرادی بـرای رسـیدن 
بـه آن مسـافت زیـادی را نیـز طـی می کردنـد، بنابرایـن به نظـر 
می رسـد ممکـن اسـت علت ایـن اسـتقرار دسترسـی بـه آب بوده 
باشـد. در شـهرهای کویـری همچـون سـمنان کـه مسـئلۀ آب بـا 
حیات سـاکنین ارتبـاط تنگاتنگـی دارد، لزوم جانمایـی درکنارهم 
ابنیـه ای کـه نیازمنـد بـه آب )حمـام، آب انبـار و...( هسـتند، حائز 
اهمیـت ویـژه اسـت اما با مقایسـۀ همیـن سـازماندهی متمرکز در 
شـهری همچـون گـرگان کـه مسـئلۀ اقلیمـی گرم وخشـک بر آن 
حاکـم نیسـت، بـاز هم ابنیـۀ عمومـی تقریبـاً در مرکـزی متقاطع 
بـا بـازار متمرکـز شـده اند. پس می تـوان چنیـن نتیجـه گرفت که 
گرچـه دسترسـی به آب اهمیـت باالیی در اسـتقرار ابنیـه در کنار 
هـم دارد، امـا احتمـاالً دلیـل اصلـی جانمایـی و اسـتقرار بناهـای 
عمومـی در ناحیـۀ مرکـزی و متقاطـع با بـازار، چیز دیگری اسـت. 
در  می داننـد.  دسترسـی  سـهولت  را  مسـئله  ایـن  دلیـل  برخـی 
شـهرهای سـنتی که گسـترۀ توسـعه شـهری کمتر از اکنون بوده، 
بـا تمرکـز فضاهـا در یک نقطـه، گرچه امـکان دسترسـی همزمان 
بـه اکثـر کاربری هـا فراهـم می گـردد امـا بـاز دسترسـی خانه های 
دورتـر از مرکـز، بـه مرکز و کاربری هـای اصلی محله، دورتر اسـت. 
پـس سـهولت دسترسـی نیـز بـا پراکندگـی کاربری هـا در سـطح 

محلـه بهتـر تأمیـن می شـد. امـا شـایان ذکـر اسـت کـه بـا توجه 
بـه شـیوۀ تـردد مرسـوم آن زمـان )پیـاده(، مرکـز بـا کاربری های 
متعـدد در دسـترس همـگان ایجاد و رشـد می کرد تـا زمانی که از 
حـد یـک محله تجـاوز کنـد و همین امر باعـث ایجاد گفـت محلۀ 

می شـد. بعدی 
بناهـای مختلـف کاربـران مختص خـود را دارند. با قـراردادن آن ها 
در کنـار هـم می تـوان از ظرفیـت یکدیگـر در جـذب مخاطبیـن با 
ویژگی هـای مختلـف )سـن، جنس، عالقـه و...( اسـتفاده نمود و به 
نوعـی در راسـتای تقویت همبسـتگی اجتماعی قدم برداشـت. این 
ارتبـاط دوسـویه اسـت و تحقیـق دربـارۀ اینکـه ابتـدا همبسـتگی 
باعـث اسـتقرار شـده و یـا اسـتقرار بـه تقویـت همبسـتگی کمک 
کـرده، نیازمنـد پژوهش بیشـتر اسـت. اما تنـوع عملکـردی، عامل 
پایدارشـدن نقـش اجتماعـی افـراد در منطقه و محل زندگی شـان 
اسـت. پـس به طـور کلـی )هرچنـد نمی تـوان دیگـر عوامـل را بـه 
طـور قطـع رد کـرد(، امـا همبسـتگی اجتماعـی می توانـد یکـی از 
مهم تریـن عوامـل اسـتقرار بناهـای عمومـی در کنـار یکدیگـر در 
سـاختار محـالت باشـد تـا با جـذب مخاطبیـن خاص هـر عملکرد 
در کنـار یکدیگـر، احتمال برخـورد اجتماعی افـراد را افزایش داده 

و همبسـتگی و بـه دنبـال آن حـس محلـه را نیـز تقویـت نماید.
جهت  • در  عاملی  مذهبی  و  صنفی  قومی،  اشتراکات 

خوانش منظر محله
نـژادي،  تقسـیم بندی هاي  براسـاس  محلـه  اولیـۀ  شـکل گیري 
قومـي، دینـي یـا خویشـاوندي بـود و در بسـیاري مـوارد همیـن 
مي گرفـت.  قـرار  اسـتفاده  مـورد  محلـه  نام گـذاري  بـراي  امـر 
نام گـذاري محـالت بعضـاً براسـاس نـام افـراد سرشـناس سـاکن 
در محلـه صـورت می گرفـت. سـاختار محلـه نیـز متأثـر از عوامـل 
اقلیمـي، اقتصـادي، سیاسـي و اجتماعي بـوده که بر پایـۀ تجمع و 
پیوسـتگي جامعۀ سـاکن در آن، شـکل گرفته اسـت. روابط محکم 
همسـایگي بـا هویـت ایراني-اسـالمي و بومـي در محـالت سـنتي 
منجـر بـه تجلي الگوهاي مشـترک زندگي، وابسـتگي عمیق محلي 
و محترم شـمردن حریم هـا در گذشـته بـوده اسـت )پیربابایـی و 
سـجادزاده، 1390(. محله هـای سـنتي، محصـول انتخـاب طبیعي 
سـاکنین و خانوارهـا و برخـوردار از رشـد طبیعـي بـوده اسـت. 
محله گزینـی در بسـیاري از شـهرهاي بـزرگ جهـان در ارتبـاط 
مسـتقیم بـا کارکردهاي اقتصـادي و اجتماعي اسـت. گاهی ممکن 
اسـت ویژگی هـاي متفـاوت مذهبـي، نـژادي، فرقـه اي و یـا عوامل 
اقتصـادي سـبب جداگزینـي مکانـي سـاکنین در نواحـي مختلـف 
شـهر شـود )معصومـی، 1388(. آنچـه باعـث شـکل گیری، قـوام و 
یکپارچگـی و انسـجام محله ها می شـده، وجود نوعی همبسـتگی و 
اتحـاد )هرچنـد غیـر رسـمی( در میـان افـراد محله بوده اسـت که 
ایـن اتحـاد و همبسـتگی نقـش مهمـی در حمایـت هم محله ای ها 
از همدیگـر، تعـاون و همکاری و مشـارکت بین آنهـا در امور محله  
داشـته اسـت )موسـوی، 1391(. در هر یک از محالت دامغان قشر 
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مجلۀ گردشگری فرهنگ، 3)9(، 5-16 / تابستان 1401

پی نوشت
از مجموع  یا بیشتر(  1. کل گرا یا کل نگر بودن کل را، یک  نهاد پیچیده تر )و 
متفاوت  )جامعیت(  جامع نگری  با  کل نگری  واقع  در  می داند.  آن  بخش های 
شخصیت  ابعاد  دیدگاه  این  در  دارد.  اشاره  ابعاد  جمع  به  جامع نگری  است. 
مستقل خود را حفظ کرده و فقط در کنار یکدیگر قرار می گیرند؛ در صورتی که 
در کل نگری ابعاد به صورت نظری قابل تفکیک هستند ولی به صورت واقعی 
بلکه  نیست  قائل  ابعاد  به جمع  بنابراین دیدگاه کل نگر  تفکیک ناپذیر هستند؛ 
معنا که محصول کل نگری یک موجودیت  این  به  است.  قائل  ابعاد  به وحدت 

خاصـی از جامعـه با پیشـه ای مشـخص زندگـی می کرده انـد. برای 
مثـال کشـاورزان، دامـداران و کارگـران کشـاورزی در محله هـای 
جنوبـی، جنوب شـرقی و شـرقی دامغـان سـکونت داشـته اند کـه 
علـت آن قرارگیـری مـزارع و باغ هـا در ایـن قسـمت ها از شـهر 
ایـن امـر نشـان  دهندۀ شـکل گیری محـالت دامغـان، بـر  اسـت. 
مبنـای همبسـتگی اجتماعـی میـان یـک قشـر خـاص اسـت. یـا 
به عنـوان مثالـی دیگـر می تـوان از محلۀ امامـزاده علی نـام برد که 
دراویشـی در آن زندگـی می کرده انـد و امـروزه هر خانـواده در این 
محلـه به یکی از این دو درویش منسـوب اسـت. در شـهر سـمنان 
نیـز بسـیاری محـالت و کوچه هـا وجـود دارنـد کـه بـه نـام صنف 
یـا پیشـۀ خـاص هسـتند. به عنـوان مثـال کوچـۀ قلع گـران که در 
آن صنعت گرانـی کـه بـه کار مسـگری ورویگری اشـتغال داشـتند 
زندگـی می کردنـد و یـا کوچـۀ دوره گردهـا، کوچـۀ قضـات، کوچۀ 

کوزه گـران، نعل بندهـا، مطرب هـا و امثـال آن.

نتیجه گیری
محلـه واحـدی کالبدی-اجتماعی و پدیده ای اسـت کـه به صورت 
یکپارچـه ادراک می شـود. ایـن ادراک هـم به واسـطۀ ابعـاد عینی 
محلـه )همچـون کالبـد، تاریخچـه، رویدادها و ...( و هم به واسـطۀ 
تفسـیر ذهـن مخاطـب از آن رخ می دهـد. آنچه مخاطـب از محله 
ادراک می کنـد، قلمرویـی اسـت کـه خـودش را متعلق و وابسـته 
بـه آن، و آن را وابسـته و در اختیـار خـود می دانـد. از نشـانه های 
ایـن تعلـق خاطـر می تـوان بـه احسـاس مسـئولیت فـرد نسـبت 
بـه محلـه و سـاکنان آن، حـس نظـارت بر محلـه و امثـال آن نام 
بـرد. از طریـق مطالعـۀ بخشـی و جزئـی، زمینه هایـی بـرای پیـدا 
شـدن ایـن حـس تعلـق دوجانبـه هویـدا می شـود. نتیجـۀ ایـن 
تعلـق دوطرفـه ایـن اسـت کـه فـرد محلـه را کلـی می بینـد کـه 
اگرچـه بی نهایـت اجـزا دارد، امـا اجـزا را در ارتبـاط بـا یکدیگـر 

می بینـد. ایـن ارتباط اسـت کـه موجب تولیـد مفهوم کلـی محله 
می شـود. عملکردهـا، خدمـات و سـایر مـوارد موجـب تقویت این 
روابـط و ایجـاد آن »کل« می شـود. درواقـع منظـر محلـه یـک 
کل متشـکل از اجـزای متکثـر اسـت، کلـی کـه فهـم آن وابسـته 
بـه درک ارتبـاط میـان اجـزای آن اسـت. منظـر محلـه از وحدت 
بایـد  اول  گام  در  بنابرایـن  می آیـد.  به وجـود  آن  اجـزای  میـان 
یـک کل تولیـد شـود و در گام دوم ایـن کل تولیدشـده، ادراک 
و احسـاس شـود. آنچـه مخاطـب از منظـر محلـه به مثابـۀ یـک 
»کل« ادراک می کنـد، یکپارچگـی و وحدتـی اسـت کـه محصول 
خوانـش و ادراک ناظـر از اجـزای آن اسـت. چنانچـه ناظـر بتواند 
وحدتـی در میـان عناصـر محلـه ایجـاد کنـد، محلـه در ذهـن 
او ایجـاد می شـود. در ایـن میـان ارتبـاط میـان عناصـر محلـه 
نیـز از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. هـر چـه ایـن عناصـر 
و مؤلفه هـا در هـر محلـه حضـور پـر رنگ تـری داشـته باشـند، 
و  بخشـی  مطالعـات  می شـود.  ادراک  قوی تـر  محلـه  آن  منظـر 
جزئـی و خوانش هـای بخشـی یـک محلـه )همچـون: عرصه هـای 
جمعـی، معابـر و گذرهـا، آیین هـا و رسـوم، اشـتراکات قومـی و 
صنفـی، عناصـر و زیرسـاخت های طبیعـی و جانمایـی فعالیت هـا 
و کاربری هـا(، می تواننـد ارتبـاط بیـن اجـزای متکثـر محلـه را 
درک کننـد و ارتباطـی میـان آنهـا در ذهن خود به وجـود آورند. 
ایـن ارتبـاط موجب می شـود از اجـزای متکثر، یـک موجود واحد 
سـاخته شـود کـه به عنوان محلـه ادراک می شـود. خوانـش منظر 
محلـه در حقیقـت امـکان ادراک ایـن مفهـوم کلـی اسـت. هرگاه 
مخاطـب بتوانـد ایـن مفهـوم یکپارچه کلـی محلـه را ادراک کند، 
موفـق بـه خوانـش منظـر، یـا خوانـش محلـه به مثابۀ منظر شـده 
اسـت. چنانچـه خللـی در هریـک از اجـزای این کل ایجاد شـود، 
کلیـت آن دچـار تحـول و دگرگونی خواهـد گشـته و منظر محله 

تضعیـف خواهد شـد. 

مستقل دارد )مجیدی و همکاران، 1398(.
سینه زنی  طویل  دسته های  بر  عالوه  که  بودند  عزاداری  دسته های  طوق ها   .2
متنوع  و  گوناگون  نمایش های  از  متعدد، مجموعه ای  بیرق های  و  زنجیرزنی  و 

بودند که خاطرات و حوادث کربال را مجسم می کرد )پناهی، 1374،  278(.
این روزهای خاص در  ازدحام در  بر  نویسنده  تأکیدی که  نظر می رسد  به   .3
این مکان دارد، نشان دهندۀ وضعیتی است که ارتباطات اجتماعی انسان ها را 

متأثر کرده و افزایش می دهد.
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