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چکیده | بررســی منظر مرکزمحله ،شــناختی عینیـذهنی از ابعاد فرهنگی ،اجتماعی و کالبدی شهر
فراهم میســازد .این پژوهش که در فروردین  96و به صورت کیفی با اســتفاده از مصاحبه ،مشاهده
و روش تحلیل محتوا صورت گرفت ،دو ســطح جزئیات و تفســیرهای منظر مرکز محلۀ غیررســمی
شــمیران نو تهران را ،از زاویۀ ســاکنین ،مورد بررســی قرار میدهد .در این محالت ،پیشــینهای در
زمینۀ پژوهش منظرین وجود ندارد و چنین پژوهشــی به شناخت نظری در این حیطه کمک میکند.
نتایج نشــان میدهد منظر مرکز محله غیررســمی ،ترکیبی اســت از اشــتراک و انســجام اجتماعی
ســاکنین ،بازار فرامحلهای و گرهگاه ترافیکی؛ که این ســه به صورت ســهجانبه باعث تقویت یکدیگر
میشــوند .هرچند مشاهدات نشــان میدهد کیفیت فضای زندگی در این محله بسیار پایین است ،اما
جریان داشــتن فعالیتهای مذهبی و رونق دادوستد به منظر مرکزمحلۀ شمیران نو حیات داده است.
واژگان کلیدی | منظر ،مرکزمحله ،منظر محلۀ غیررسمی ،شمیران نو.

مقدمــه | از دیــد شهرســازان ،محــات شــهری بر اســاس
برنامههــای از پیش طراحیشــده و با اســتفاده از نظام فضایی
و اســتخوانبندی زمینه ،شــبکهای از ارتباطات و کارکردها را
فراهم میســازند .اقداماتی مانند ایجاد نشانهها ،ایجاد شبکهای
از معابر ،ترکیــب عملکرد ،تنظیم سلســلهمراتب فضایی ،ایجاد
عرصــۀ عمومی به عنوان بســتر روابط اجتماعــی و تقویت گذر
اصلــی پیاده از جمله تمهیداتی اســت که برای شــکلدهی به
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محالت شــهری و ارتباطات مراکز محله مورد بهرهبرداری قرار
گرفته اســت (حبیبی .)1382 ،اما این مهــم زمانی تحققپذیر
است که اســاس توســعۀ یک محله بر مبنای برنامهای از پیش
طرحریزیشــده باشــد؛ لذا میتــوان موضوع مرکــز محله در
محالت غیررســمی را از این قاعده مستثنی کرد .از آنجا که این
محالت بر اســاس فزونیگرفتن تقاضا برای عرضۀ مسکن شهری
و به صــورت کام ً
ال خــودروی و خودانگیخته ،بر پیکر شــهرها
متولد میشــوند ،بنابراین موضوع تحقیق در محالت غیررسمی
درحالیکــه دارای جنبۀ خاصبودن اســت ،نوعی اکتشــاف در
حقایق خودانگیختهای است که از اجتماعات مردمی و مکانیسم

منظر مرکز محلۀ غیررسمی؛ نمونۀ مطالعه :محلۀ غیررسمی شمیران نو | سعید شفیعا
بازار غیررســمی مسکن ایجاد شده است (شفیعا.)1392 ،
منظــر یک محلــه در عین اینکه شــامل مؤلفههــای طبیعی و
انسانســاخت اســت ،از مؤلفههای انســانی نیز متأثر میشود.
منظر یک محلۀ شــهری در کنــار خصوصیاتی مثل جدارههای
ســبز ،نمادها ،نشــانهها ،تجهیزات و  ...از رویدادهای جمعی و
فردی ،خاطرات و فعالیتهای انســانی نیز متأثر اســت (فیضی
و اسدپور .)1392 ،ســاختار مکان را میتوان به صورت تکهتکه
مورد بررسی قرار داد و با تجزیۀ آن ،به تفسیرهایی از آن دست
پیــدا کرد؛ اما این اجزای جداگانه هیچگاه معنی و مفهوم واقعی
درک شده توسط ساکنین در آن مکان را منتقل نمیکند .آنچه
به یک مرکــز محله ،میدان یا فضای عمومــی ماهیت میدهد،
وجود اتمســفر عمومی آن مکان اســت؛ عنصری که به وســیلۀ
تجزیهۀ عناصر قابل دســتیابی نیست (پرتوی.)77 :1389 ،
بررســی منظر زمانی جذابتر میشــود که اساس ساخت محله
و توســعۀ آن بدون برنامه و اساســاً خودجوش باشد .به عبارتی
تمامــی المانهــای مرتبط بــا منظر محلــه بر پایــۀ اقدامات
غیرســاختارمند و کام ً
ال بیبرنامه شــکل گرفته باشد .توسعهای
که از نظــر برخی از محققان ،چالشــی فراروی توســعۀ پایدار
شــهری اســت (صادقی و نقدی ،)1385 ،با این تأکید که مرکز
آســیبهای اجتماعی و معضــات فرهنگی اســت .درحالیکه
روایت دیگری مدعی اســت ،محالت غیررسمی حاصل خالقیت
و نوآوری قشر کمدرآمد شــهری است که کمکاری برنامهریزان
شهری را جبران کرده و اساساً برچسبزنی و حاشیهای خواندن
آن کاری خطا است (شفیعا.)۴۷-۵۳ :1389 ،
اما دلیل این برداشتها و نظرات متفاوت محققان را میتوان در
زاویۀ دید آنها نســبت به محلۀ غیررسمی جستجو کرد؛ زاویهای
کــه به دلیل تخصص و عدم ســکونت در این محالت ،آنها را از
حقایق موجود دور کرده اســت .بنابراین روایت منظر یک محلۀ
غیررســمی چیزی بیش از روایت یک متخصص شهرشــناس یا
یک شــهروند غیر ساکن در این محالت است؛ لذا ضروری است
کــه درک ابعاد ذهنی ،عینی و ذهنیـ عینــی موجود در منظر
مرکزمحلۀ غیررســمی از طریق درک ذهنیتهای ساکنین محله
انجام شــود .بــا توجه به اینکــه محالت غیررســمی همواره به
عنــوان معضالت شهرنشــینی به حســاب میآیند و در دو دهۀ
اخیر تغییر نگرشهای متفاوتی نســبت به این محالت مشاهده
شده اســت ،انجام مطالعات اکتشافی و میدانی برای درک ابعاد
جدیــد منظر در این محالت ،یک الــزام اجرایی و در عین حال
علمی به حســاب میآید .این مقاله گــزارش پژوهش در محلۀ
غیررسمی شــمیران نو تهران اســت که به صورت کیفی انجام
شده و هدف آن پاســخ به این سؤال است که منظر مرکز محله
غیررســمی شمیران نو چگونه اســت .در ادامه پس از بحث در
مورد مبانی نظری ،روش تحقیــق ،یافتهها و نتایج تحقیق ارائه
خواهد شد.

مباحث نظری
منظر شهری

منظر شــهری نه حرفۀ تحمیلگری مفاهیم و نمادها به ساکنین
و بافت شــهر ،بلکه دانشــی است که نزد ســاکنین شهرها قرار
دارد و در طــول تاریخ به واســطۀ ارتباط بیــن کالبد طبیعی،
مصنوعــی و ترکیب آن با معنی درک شــده توســط ســاکنین
شهری ،شکل گرفته است (منصوری .)1389 ،لذا درحالیکه به
عینیات مرتبط اســت از ذهنیاتی روایت میکند که به واســطۀ
گذر زمان با این عینیات ممزوج و همخانواده شــده است.
منظر تنها آنچه دیده میشــود نیســت ،بلکــه رویکردی برای
ِ
واقعیت دیدهشــده است (آتشینبار1388 ،
دیدن و توصیفی از
ب) .مؤلفههای ســازندۀ منظر شــهری را میتوان به سه دسته
تقســیم کرد که شــامل «فضای احساســی منظــر»« ،فضای
فرهنگی منظر» و «اکولوژی شــهری» اســت .مقصود از فضای
احساسی آن چیزی اســت که توسط الیۀ حواس انسان از شهر
دیده و درک میشــود .فضای فرهنگی کــه زائیدۀ فضاهای باز،
تفرجگاهها یا مواردی مشــابه اســت و زمینهساز ایجاد تعامالت
اجتماعی و روابط مردمی است و با فضای حسی ارتباط نزدیکی
دارد .دو بعد فضای احساســی و فرهنگی به شــدت از انسان و
خاطرات ایجادشــده در فضا متأثر اســت ،اما اکولوژی شــهری
تأمینکنندۀ آســایش محیطی اســت و فضاهای شهری را قابل
تحمل میکند (شــیبانی .)1389 ،بنابراین منظر شــهر شــامل
تمامی عناصر فرهنگی ،تاریخی ،منظرهای و حســی است که در
طول زمان شــکل میگیرد و بازخوانی میشود (Türkyılmaz,

.)2016
درک منظر وابســتگی مســتقیمی با زمان حضور فرد در شــهر
دارد و قطعاً درکی که یک گردشــگر یا میهمان از آن به دست
مــیآورد ،صرفاً جلوهای از تجربیات کالبدی و ســطحی اســت
(منصوری .)1389 ،منظر آن قســمت از محیط اســت که فرد
در آن ادراکاتــش را به جنبههای فیزیکــی زمین گره میزند و
در واقع جلوهگاه ارتباط انســان با طبیعت پیرامون از گذشــته
تــا بهحال اســت که میتــوان آن را تاریخی بــرای نقلکردن
دانســت (منصوری .)1383 ،بنابراین منظــر روایت الیهبهالیه
درهمپیچیــدۀ تاریخ و طبیعت اســت که حاکــی از تعامل بین
انســان ،محیط و طبیعت اســت و جلوهای احساسی ،ادراکی و
کالبدی دارد (حناچی و عشرتی .)1390 ،به همین دلیل ،وقتی
منظــری تغییر میکند یا تخریب میشــود ،باعــث ایجاد غم و
اندوه در اجتماع محلی میشــود .منظــر درحالیکه در کالبد و
بافت شهر شــکل میگیرد ،با خاطرات ساکنین ماندگار و پایدار
میشــود و به طور آهسته در زنجیرۀ حیات بشر متحول میشود
(حبیبــی .)1388 ،بنابراین برای درک منظر ،دانســتن ارزش
هولوگرافیــک و چندوجهــی آن حائز اهمیت اســت .لذا منظر
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شــهری ترکیبی است از اجزای شــهر ،فعالیتهای درونی آن و
خاطرات و ذهنیتهای ســاکنین آن نسبت به شهر .مث ً
ال ممکن
اســت داستان یک اتفاق کوچک در کنار میدانی از شهر که باعث
تغییر شــکل آن میدان شــده باشد ،برای ســاکنین آن بخش از
شــهر ارزشی داشته باشد که هیچگاه حاضر به بازسازی و تخریب
آن نباشــند ،زیرا آن تغییر شکل برای آنها تداعیکنندۀ خاطرهای
اســت مشترک و ارزشمند؛ اما آیا هر عابر ناآشنایی قادر به درک
این ارزش خواهد بود؟

منظر یک محلۀ غیررسمی

وقتی صحبــت از یک محلۀ غیررســمی اســت ،مفاهیمی مثل
مهاجــرت ،ســکونت ناپایــدار و تغییــرات عدیــدۀ کالبــدی و
اجتماعی تداعی میشــود .وقتی این محله در درون بافت شهری
قــرار دارد ،موضوع تراکم بــاال ،کیفیت پاییــن زندگی در کنار
مهاجرتهای درونشــهری از جمله خصوصیات قابل مشــاهده
اســت (ایراندوســت)۷۸ :1388 ،؛ (تصویر  .)۱در مقابل ،منظر
تاریخی بهجایمانده
لوحی اســت برای روایت از دستنوشتههای
ِ
از خاطرات مردم بر محیط شهر و وقتی موضوع به محلۀ پرتراکم
و کمکیفیت غیررسمی وارد شــود ،پیچیدگیهای زیادی در آن
ظهــور میکند .نکتۀ قابــل تأمل اینکه ،به واســطۀ خصوصیات
اینگونه از محــات ،گروههــای اجتماعی متفاوتــی با عناوین
مختلف در آن ســاکن و مشــغول به ساختوســازند .گروههایی
که با انگیزهها ،تواناییها و تمایــات متفاوت ،نگاههای متفاوتی
نســبت به محلۀ غیررســمی دارند و عم ً
ال منظــر متفاوتی از آن

تصویر :۱شمیراننو ،نمادی از یک محلۀ غیررسمی .مأخذ/https://www.ilna.ir :
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ترســیم میکنند .بنابراین ،منظر یک محلۀ غیررســمی میتواند
حاصــل بافت به ظاهــر کمکیفیت کالبدی در کنــار ترکیبی از
خاطرات جمعی در الیههای زمانی مختلف باشــد ،زیرا گروههای
اجتماعی مختلفی به ناچار یا از روی عالقه ،برای کســب ســود
یا حل مشــکل مســکن خود در آن ســکونت دارند و در محیط
آن به شخصیســازی میپردازند (کاظمیان ،قربانیزاده و شفیعا،
 .)1391منظر یک محلۀ غیررسمی را میتوان رویدادی فرهنگی
در منظر موقت شــهری دانســت کــه در کنــار تمامی تحوالت
ســریع محیطی و تعامالت اجتماعــی دارای هویتی قابل روایت
و بازشناســی است (چشمه و كريمي .)1390 ،بررسی منظر یک
ِ
شناخت روایت ساکنان این
محلۀ غیررســمی میتواند بهگونهای
محالت از احساســات و ادراکاتشان نســبت به محلهای باشد که
خاطــرات ،رویدادها ،تعامالت و دلبســتگیهای آنها را در قالبی
ذهنــیـ عینی نقل میکنــد .از آن جهت کــه مؤلفههای منظر
شهری تمامشــدنی نیست و به شــکلی الیهالیه در دل هم قرار
دارد ،قرائت و روایت آن نیز کاری زمانبر و گاه بســیار ضمنی و
ذهنی اســت (طبيبيان .)1382 ،لــذا باید اصطالح «فرزند زمان
خویش بودن» را برای درک هویت منظر یک محلۀ غیررســمی
مورد توجه قرار داد و هویت را صرفاً در گذشــته جســتجو نکرد.
منظر یک محلۀ غیررســمی را میتوان در ارتباط انســان ساکن
در آن از گذشــته تا به حال در بســتر شهر متصور شد که شامل
چهار عامــل کالبد محله ،معانی و مفاهیم ،بســتر پویای زمان و
نهایتاً زندگی اجتماعی شهروندان است (آتشينبار 1388 ،الف).
اینکه جامعۀ میزبان یا ســاکنین محالت غیررســمی چه منظری
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از گردشــگری محلۀ خود ارائه میدهند ،جلوهای از واقعیتهای
زنده و گاه موقت یک محله اســت .شناخت این منظر درحالیکه
به توســعۀ شــناخت محققان نســبت به منظر محلههای شهری
میافزاید ،به محققان میفهماند که در تقابل بین گردشــگر (که
میتواند ســاکنین خود شهر را شامل شود) و جامعۀ میزبان ،چه
عواملی به شــکل ارزش و کارکرد احتمالی توســط ســاکنین یا
جامعۀ میزبــان مورد توجه و پذیرش قرار گرفته اســت .روایتی
که جامعۀ میزبان از گردشــگری محلۀ غیررســمی ارائه میدهد،
میتوانــد دریچهای برای درک روایــت حقیقی این محالت ارائه
دهد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

محلۀ غیررسمی شمیران نو

بانک جهانی ،محالت غیررســمی را بخش دیدهنشــدۀ شــهرها
دانســته اســت که فاقد ساختوساز باکیفیت و اســتانداردهای
زیستی شهر است ( .)World Bank Group, 1999-2000برای
ورود بــه بحثهای مربوط به این محــات بهترین کار رهاکردن
پیشداوریهــا و قضاوتهای عجوالنه اســت ،زیرا وصلهزدن به
گروهــی از اجتماعات مردمی به واســطۀ محــدودۀ جغرافیایی
زندگی و ســبک معاش ،جهتگیری غیرعلمی نسبت به موضوع
است .در کل میتوان محالت غیررسمی یا خودرو را نمو ِد توسعۀ
بیبرنامۀ شــهری و فشار بازار غیررســمی نسبت به قیمت زمین
شهری دانست که با یافتن بسترهای مناسب در قالب بافت محلی
توان خودنمایی یافته اســت .محلۀ مورد بررســی در این تحقیق
محلۀ شمیران نو است که در ناحیۀ  7شهرداری منطقۀ  4تهران
قرار دارد و تا ســال  93از شمال ،جنوب و غرب به پارک جنگلی
لویزان ،پارکینگ شــرکت واحد و پــادگان نیروی هوایی محدود
شــده بود (کاظمیان ،قربانیزاده و شفیعا ،)1391 ،اما مشاهدات
نشــان میدهد که از شمال دسترسی به اتوبان همت و از جنوب
تبدیلشــدن پارکینگ به محل عبور مسیر دسترسی این محله را
راحتتر کرده اســت .بنا بر گزارشهای مهندسان مشاور عرصه،
این محله در سال  1385جمعیتی معادل  13872خانوار داشته
و جزو یکی از محالت پرجمعیت این منطقه به حســاب میآمده
اســت (مهندســین مشــاور عرصه .)1388 ،مطالعۀ قومنگاری
نشان داده که حداقل ســه گروه متفاوت با انگیزهها ،تواناییها و
تمایالت متفاوت در این محله به ساختوســاز مشــغول هستند.
بنابراین ســیما و منظر محلۀ مذکور به واســطۀ تحوالت شبانه و
روزانۀ بیبرنامه در حال تحول اســت (کاظمیــان ،قربانیزاده و
شــفیعا ،)1391 ،تحوالتی که به واســطۀ منافع اقتصادی ،بقای
خانوارهــای جوان در محله و مهاجرت اقوام و گروههای جدید به
محلــه ،به کالبد و فعالیتهای محله هویتی پیچیده داده اســت.
اما اینکه از نقطه نظر ســاکنین این محالت ،محلۀ شــمیران نو
چه منظری دارد ،ســؤالی است که صرفاً در ذهن و خاطرات آنها
نهادینه شده است.

رو ششناسی

این پژوهــش که از نظر فلســفی با توجه به پارادایم تفســیری
انجام شــده اســت ،از نظر جهتگیری بنیادیــن ،از نظر رویکرد
اســتقرایی ،و از نظر صبغه ،کیفی اســت و با استفاده از مطالعات
کتابخانــهای و دادههای میدانی با تأکید بر اســتراتژي پیمایش
صــورت گرفته اســت (داناییفرد ،الوانــی و آذر-۳۹۶ :۱۳۹۲ ،
 .)۳۹۰هــدف اصلی تحقیق اکتشــاف و فهم پدیدهای اســت که
تابهحــال مورد توجــه محققان قرار نگرفته اســت ،لذا دادههای
گردآوریشــده از مصاحبههــا با اســتفاده از دو گونۀ کدگذاری
باز و محوری ،طبقهبندی و سادهســازی شــد تا نهایتاً با شناخت
ارتباط بین مقولهها ،ســاختار نظری مربــوط به منظر مرکزمحلۀ
غیررسمی شناسایی شــود .مبنای کدگذاری و طبقهبندی کدها
بر اساس راهنمای اســتراوس و کوربین برای ساخت نظریههای
دادهبنیان قرار داده شــده اســت (کوربین و اشــتراوس:1391 ،
)۱۰۸-۱۲۷؛ (اســتراوس و کربین)۱۲۳-۱۶۹ :1392 ،؛ (خاکی،
)۲۱۰-۲۲۷ :1392؛ (ابوالمعالیحســینی.)۴۰۲-۴۱۳ :1390 ،
دلیــل انتخاب روششناســی کیفی ،تأکید مطالعات پیشــین بر
مؤثربودن این روش برای مطالعات منظر اســت (ســیفالدینی،
 .)1393هــدف تحقیــق مطالعــۀ منظر مرکز محلۀ غیررســمی
شــمیران نو تعریف شد که برای دســتیابی به آن ،مصاحبههای
نیمهســاختاریافتهای طرحریــزی گردید .مطالعــات کتابخانهای
و جمعآوری پیشــینه موجب شــد تا الگوی نظری اســتخراج و
به واســطۀ آن ســؤاالت تحقیــق ارائه شــود .بنابراین جدول 1
نمایشــی اســت از مفاهیم ،ابعاد و مؤلفههایی که برای انجام این
پژوهش مورد اســتفاده قرار گرفته است .الزم به ذکر است که در
مطالعــات کیفی ،ارائۀ چارچوب نظــری یا مدل مفهومی پیش از
انجام تحقیق مرســوم نیســت ،زیرا ذات این پژوهشها استخراج
مفاهیــم ناب نظری از میدان پژوهش اســت (فلیک۱۳ :۱۳۸۸ ،
و ابوالمعالیحســینی )۴۰۲-۴۱۳ :1390،لذا چارچوب ارائهشده
صرفــاً به عنوان راهنمای پژوهشــگر بهکار برده شــد و در طول
تحقیق به عنوان خطدهنده مورد اســتفاده قرار گرفت.
لذا ســؤاالت تحقیق به صورتی کلی ،قابل توسعه و جامع تعریف
شــد تا در فرایند تحقیق ،بتوان دادههای میدانی جدی ِد از پیش
در نظر گرفتهنشــده را شناسایی کرد .بنابراین سؤاالت تحقیق به
شرح زیر است:
ســؤال اصلی :ســاکنین محلۀ غیررسمی شــمیران نو به عنوان
میزبــان چه ادراکی از منظر مرکز این محله دارند؟
ســؤال فرعی :ســاکنین محلۀ غیررسمی شــمیران نو به عنوان
میزبان چه بخشــی از محله را مرکزمحله میدانند؟
موقعیتی که به عنوان مرکزمحله توســط اکثریت پاسخدهندهها
انتخاب شد ،از نظر کالبدی و عینی مورد توجه قرار گرفت .اینکه
چه خصوصیاتی این مرکز را از نظر گردشگری مورد نظر ساکنین
قرار داده اســت در تحلیلها مورد بهرهبرداری قرار گرفت .ضمناً
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ویژهنامه
جدول :1چارچوب تحقیق .مأخذ :نگارنده

ابعاد

مفهوم
ادراک ساکنین
نسبت به منظر
مرکزمحله
غیررسمی

جزئیات (عینی)
تفسیر عقلی
(ذهنی)

مؤلفهها

شاخصها

طبیعی

پوشش سبز و درخت مرکز محله

انسانساز

عناصر تداعیشده از کالبد مرکز محله (کاربریها ،خیابان و)...

رابطهمندی جزئیات عملکرد و رابطه درکشده از اجزاء به عنوان یک کل از مرکز محله

ادراک کلی (عینیـ هویت ،خاطره و
معنی
ذهنی)

ادراک ســاکنین از این مرکز و توصیفــات و توضیحات آنها در
ساخت الگوی نظری این پژوهش به صورت کدگذاریشده مورد
استفاده قرار گرفت.
در جمعآوری دادهها دســتیابی به اشباع نظری مورد توجه قرار
گرفت ،به این معنا کــه محقق زمانی نمونهگیری را کافی فرض
میکند که دادههای گردآوریشــده جدیــد هیچ مقولۀ دیگری
بــه مقولههــای گردآوریشــده نیفزاید (کوربین و اشــتراوس،
 .)1391به دلیل اینکه این محله دارای پهنۀ گســتردهای است،
ده مصاحبهگر آموزشدیده در بخشهای مختلف محله مســتقر
شــدند که هرکدام با انجــام مصاحبه و ضبط صــدا ،دادههای
پژوهــش را گردآوری و به مســئول پژوهش ارائه کردند .به این
ترتیب ،هرکدام از مصاحبهگرها  15مصاحبۀ ضبطشــده تحویل
دادند که پس از حذف مصاحبههای پذیرفتهنشــده ،نهایتاً 123
مصاحبه قابلقبول شــناخته شــد .با این فــرض که مرکز محله
محل تعامالت اساســی محلــه و نمونۀ هویتی از محله اســت،
ســؤاالت تحقیق با کمک خبــرگان و آشــنایان محلی طراحی
گردید .جدول  2ســه دســته ســؤال اصلی را با توجه به ابعاد
ذهنی ،ذهنیـ عینی و عینی منظر به تفکیک نشــان میدهد.
بنابراین مصاحبههای ضبطشــده پس از گــردآوری در مرحلۀ
ابتدایی در فایلهای جداگانهای مکتوب شــدند و به هر مصاحبه
یک کد ويژه اختصاص یافت .ســپس با مــرور متون مصاحبهها
و یافتــن کد اصلی مربوط بــه مرکز محله ،عناصــر مرکزمحلۀ
غیررسمی به صورت کلی دســتهبندی شد؛ بنابراین در این فاز
دادههــای مصاحبه مورد تجزیه قرار گرفت .ســپس کدهایی که
بیش از پنج بار توســط مصاحبهشــوندهها در مــورد مرکزمحله

خاطره ،هویت یا معنی روایتشده (با توجه به تمامی حسها) از
مرکز محله که به شکلی به بافت کالبدی وابسته است.
عنوان شــده بودند ،دســتهبندی و طبقههای اصلی شناســایی
شــدند .با توجه بــه تعدد طبقهها و اشــتراکات موجود ترکیبی
از طبقهها ساخته شــد .بنابراین طبقههایی که دارای اشتراکات
مفهومــی بودند در یک گروه به عنــوان طبقههای پاالیشیافته
شناســایی شــدند .ســپس طبقههای پاالیشیافتــه ،دوبهدو با
یکدیگر تالقی داده شدند و از مقایســۀ مداوم آنها ،تفسیرهایی
اســتخراج گردید .بنابراین در این فراینــد 8 ،محور اصلی به 5
طبقۀ پاالیشیافته تبدیل شــد و این طبقهها منجر به استخراج
 4تفسیر شد که به واسطۀ اشتراکات بین دو محور ،به  3تفسیر
کلــی تقلیل یافت .این تفســیرها زمینۀ شناســایی منظر محلۀ
غیررسمی را فراهم ساخت.

پیشینه

نــادری در مطالعــهای نقــش دیوارنگاشــتها در ابعــاد منظر
شــهری بررســی شــد و نتایج این مطالعه نشــان داد که سه
بعــد خوشــایندیـ ناخوشــایندی ،برانگیختگــیـ آرمیدگی و
تســلطـفرمانبرداری در تعیین واکنــش هیجانی افراد و کیفیت
عاطفی محیط نقشآفرینــی میکنند (نادري .)1394 ،راودراد
و محمــودی در مطالعهای منظر ذهنی شــهر تهران را از خالل
چهلوپنج سال ســینمای ایران مورد بررســی قرار دادند .آنها
دو گــروه از فیلمهای عامهپســند و نخبهگرا را بررســی کردند
که نتایج نشــان داد تصویر منظرین شــهری منفی در بطن این
فیلمها نمایش داده شــده اســت (راودراد و محمودی.)1394 ،
احمــدی و همکاران مقولۀ منظر شــهری را از دید تأثیر آن بر
رضایتمندی ســاکنان بررســی کردند .نتایج این بررسی نشان

جدول  :2سؤاالت پرسیدهشده از مصاحبهشوندهها .مأخذ  :نگارنده.

سؤاالت پرسیده شده

هدف سؤاالت

مرکز محله شما کجاست؟

یافتن نظر ساکنین نسبت به مرکز محله غیررسمی ،اینکه کجا را مرکز محله میدانند.

چرا این مکان را به عنوان مرکز محله میدانید؟ دستیابی به جزئیات ذهنی و عینی قابل بررسی از مرکز محله
وقتی به مرکز محله فکر میکنید ،چه احساسی دستیابی به ابعاد ذهنیـ عینی نسبت به مرکز محله و شناخت نسبت به ادراک کلی مرکز
محله
نسبت به آن دارید؟
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منظر مرکز محلۀ غیررسمی؛ نمونۀ مطالعه :محلۀ غیررسمی شمیران نو | سعید شفیعا
داد کــه میان آگاهی مردم از اقدامات ســازمانهای شــهری و
رضایــت آنها از منظــر ،رابطۀ معناداری وجــود دارد (احمدی،
پوراحمد و حاتمینــژاد .)1393 ،ابراهیمی دهکردی در مطالعۀ
منطقۀ گردشــگری هورامان با تأکید بــر خوانش منظر فرهنگی
نتیجــه گرفت کــه ارتباط بین انســان ،آییــن و طبیعت باعث
شــکلگیری و تقویت منظر شــده اســت .در این مطالعه منظر
به ســه دســتۀ کانونی طبیعی (کالبدی) ،رفتــاری (مصنوعی)
و آیینی (نمادین) تقســیم شــد که منظــر فرهنگیـآیینی این
منطقه به واســطۀ همنشــینی با عناصر کالبدی و رفتاری شکل
گرفته اســت (ابراهیمیدهکردی .)1393 ،چشمه و کریمی در
مطالعهای دربارۀ منظر موقت شــهری به این نتیجه رسیدند که
این مناظر کوتاهمدت شــهری موجبات تعامل انسان با محیط و
انسان با انســان را فراهم خواهند ساخت که در بعد کالبدی به
ایجــاد حس تعلق به مکان ،ایجاد خاطــره و خلق معنی منتهی
خواهد شــد .این منظر میتواند موجب تعامل بین شــهروندان،
ایجاد امنیت و نهایتاً مفهوم شــهروندی شود (چشمه و كريمي،
 .)1390رســتنده در مطالعهای در فضای روســتایی زاگرس به
این نتیجه رســید که بســتر طبیعی زمین تحت تأثیر مالحظات
فرهنگی ســاکنان محلی موجب شکلگیری ویژگیهای بنیادین
منظر فرهنگی شــده اســت که میتوان از آن بــه عنوان امتیاز
خاص و مزیت یک منطقه نســبت به منطقــهای دیگر یاد کرد
(رســتنده .)1388 ،تورکیلماز در مطالعهای در استانبول به این
نتیجه رســید که بررسی منظر نهتنها تجسمی از گذشتۀ تاریخی
و احساســی ساکنان آن اســت بلکه به زمان حال و فعالیتهای
موجود و موقت در آن نیز وابسته است (.)Türkyılmaz, 2016

یافتههای تحقیق

بــا توجه به نتایج به دســت آمده از مصاحبههــا 98 ،درصد از
مصاحبهشــوندهها مرکزمحله را میدان پاکدامن و چهار خیابان
منتهی به آن دانســتند .این مرکز دارای ســابقۀ وجود چشــمه
و محل جمــعآوری آب ،محــل اقدامات جمعــی انقالبیون در
پیــش از انقالب ،محل اعزام به جنــگ در زمان جنگ تحمیلی،
محل کســبوکار ،محــل رفتوآمد خطــوط حملونقل عمومی
اتوبوس و تاکســی و نهایتاً مرکز جمعشدن دستههای عزاداری
امامحسین(ع) اســت .توصیف مرکزمحلۀ شمیران نو به صورت
تفکیکشــده بر اساس مؤلفههای منظر در جدول  3آمده است.
پــس از دســتهبندی مصاحبهها و تجزیۀ آنها بــه کلیدواژههای
پرتکرار ،در بخش جزئیات منظر ،محورهای زیر مورد شناســایی
قرار گرفت:
 .1مرکزمحله ،جایی که شــلوغ و پرتراکم است.
« [ 35 ]...ســال پیش خلوت بود ،مردمــش اینجوری نبودن،
اآلن از  ۷۲گروه ملت ریختهن ...شــش بــه بعد که هوا یه کم
خنکتر میشــه ،عین مور و ملخ میریزن بیرون...؛ شــمیراننو
همیشــه شــلوغه[ ...قدیما] ماشــین کم بود ،جمعیت کم بود.
حاال ماشــین و جمعیت زیادتره ،مــردم زیاد رفتوآمد میکنند
 ...برای همین مرکزه ...؛ [اینجا] بازارچۀ خوبی بود ،شــلوغ بود،
مردم زیاد تردد داشتن».
 .2مرکزمحله ،مرکز خرید اســت و هــر کاالیی در آن به قیمت
مناسب یافت میشود.
«[ ]...همهش مغازه اســت دیگه .یه ســری مغازه .شلوغیش هم
همونجاست .مردم بیشتر اونجا جنبوجوش دارن .مرکز خریده؛

جــدول  :3توصیف مرکز محله با توجه به عناصر منظر .مأخذ  :نگارنده.
مؤلفههای
منظر

زیرمؤلفهها

توصیف

جداره و پوسته

جوی آب آلوده که جریان آب فاضالب در آن قابل مشاهده است.

کیفیت مبلمان در مرکز محله

فاقد هرگونه مبلمان و تجهیزات رفاهی در مسیر مرکزمحله

دسترسی پیاده

کفسازی نسبتاً مناسب برای دسترسی پیاده در کنار اولویتبخشی سواره به پیاده

وضعیت تردد پیاده

در کلیۀ ساعات روز بسیار متراکم و پرتردد

وضعیت تردد سواره

رفتوآمد بیش از اندازۀ سواره و وجود ترافیک دائمی

میزان حضورپذیری

به واسطۀ وجود مغازهها و اماکن مذهبی دارای پتانسیل باالی حضور

حضور عناصر شاخص

وجود میدانی که هرچند سال مورد بازسازی قرار میگیرد؛ وجود مسجد قدیمی در خیابان منتهی به میدان

مؤلفۀ عینی
(طبیعی)

میزان پوشش سبز

وجود درختان حداقل  10ساله در کنار پیادهراهها در بخشهای جدیدتر ،وجود درختان با قدمت باالی 20
سال در بخشهای قدیمیتر.

مؤلفۀ ذهنی

داشتن سابقۀ تاریخی

وجود خاطرات مذهبی و جمعی

مؤلفههای عینی
(انسانساخت)
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ویژهنامه
آره دیگه .مرکز خریده .بســتگی داره چــی بخوای بگیری؟ده-
بیســت تومن از پالســکو و تیراژه ارزونتره .بورس شده دیگه،
حالت امامزاده حســن .مغازهدارای هفتحوض اکثرا ً جمعکردن
اومــدن اینجا .اکثــرا ً از بیرون میان [بــرای خرید] هیچکس از
محلۀ خودش نمیخره ...؛ تجاریه دیگه همه چی توش هســت.
همه چی؛ قصابی ،مرغفروشــی .هرچی بخوای هســت مثل بازار
کل تهران».
 .3مرکزمحله ،جایی که همه همدیگر را میشناســند و گفتگو و
دیدارهای روزانه در آن شکل میگیرد.
«[ ]...خاطره همینه دیگه .زیر ســایه و با دوستان قدیمی بودن.
شــلوغ بود اآلن بیشتر شــده .اآلن اینجا محلیها همه همدیگه
رو میشناســند؛ اینجا فقیرنشــینه ،جمعیــت هم به این خاطر
زیاده ،همه همدیگه رو میشناســن .اینجا یهجورایی بهحسابی
بچهمحلهایم .کســی هم با کســی کاری نداره ،بستگی به خود
آدم داره».
 .4مرکز محلــه؛ جایی که مرکزیت برگزاری مراســم مذهبی و
دستهجمعی است.
«[ ]...همیشــه شــبا میریم تو اون مســجد ،خیلی هم خوبه.
چهارشنبهسوری میشــه ،جرأت نمیکنی بری سر میدون .فک

میکنی میدون جنگیه...؛ شــبای چهارشنبهسوری تو این محله
خیلی چیزه [خنده] .اینجا رو [داربســت] میبستن .برا تاسوعا
عاشورا چادر سبز رنگی میکشیدن».
 .5مرکزمحلــه ،جایــی که تقاطع معابر اســت و ترافیک زیادی
دارد.
ً
ً
«شــلوغي! واقعا شــلوغي! اوال كه قانــون نداره ،دوبلهســوبله
پــارك ميكنن ،ترافيك ميره تا ته؛ (اینجــا خوبه چون )...هم
رفتوآمــدش زیاده  ...بهخاطــر بازار...؛ (مرکز محله) شــاهراه
حســاب میشــده ...چون اینجــا محیطــش بســتهس یا ک ً
ال
دورتادورش بســتهس ،اینجا یه میدونگاه شده؛ خاطرات که تو
شــمیران نو زیاد داریم ...مشکل شلوغی ترافیکه».
 .6مرکــز محلــه ،جایی که انــواع آســیبهای اجتماعی (مواد
فروشی) وجود دارد.
« اینجا به غیر از دعوا و شــر چیزی توش نبوده ،دعوا میشــه،
بزن بزن .معتاد زیاد داره [خنده] .کســی بخــواد جنس بگیره
میره « »...میگیــره .امنیتش [مکث از روی عــدم اطمینان]
خوبه آره .ولی خب! باید مواظب باشی».
 .7مرکــز محله ،جایی که به یاد شــهدا (یکبار قبل از انقالب و
یکبار پس از انقالب) اســمگذاری شده است (تصویر.)2

تصویر :۲میدان برادران پاکدامن ،محلۀ شمیراننو .مأخذ.http://newspaper.hamshahri.org/id/39099 :
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منظر مرکز محلۀ غیررسمی؛ نمونۀ مطالعه :محلۀ غیررسمی شمیران نو | سعید شفیعا
«[[ ]...مرکز محله به] اســم یکی از شهدای همین منطقهست؛
نه که دور این میدون شهید شــده ،به خاطر شهید ،اینجا شده
مرکز .به نام دوتا شهیده( .برادران) پاکدامن زمان جنگ شهید
شــدن ،خدا رحمتشــون کنه .به خاطر همونم اســم میدون رو
گذاشتن شــهید پاکدامن .به خاطر شهید بوده شده پاکدامن؛
بله ســه برادر بودند که ســه تاشــون با هم تو درگیری با رژیم
شاهنشــاهی که با انقالب بودند کشته شدند .موقعی که تانکها
اومدن داخل شــمیران نو ،اونا بر علیهشون بلند شدند ...همین
(شــد که) اسم این میدون رو گذاشتن شهدا».
 .8مرکــز محله ،جایــی که به دلیل ســابقۀ تاریخــی ،امروزه
مرکزمحله شده است.
« بــه خاطر اینکــه اینجا تمام بیابون بــوده بابا بزرگم میگن...
یه منبع آب [داشــته کــه همه از اون] آب میآوردن...؛ از اول،
این میدون از همهجــا قدیمیتره ...از قدیم بوده...؛ اینجا اولین
میدونی بوده که اینجا زدن [برای همین مرکز محله ســت].»...
برای دســتیابی به تفسیری جامع از مؤلفههای به دست آمده از
مصاحبهها ،محورهای هشــتگانه از نظر اشتراکات مورد بررسی
قرار گرفت و منجر به اســتخراج پنج محور پاالیشیافته به شرح
جدول  4شد.
برای دســتیابی به تفسیر از این محورها ،در مرحلۀ بعد محورها
به صورت دوبهدو صورت مورد بررســی قــرار گرفتند که نهایتاً
منجر به اســتخراج چهار تفسیر به شرح جدول  5شد.
با توجه به اینکه دو تفســیر اشتراک و انسجام از جنبۀ اجتماعی
قابل تلفیق اســت ،نهایتاً سه تفســیر اصلی مورد شناسایی قرار
گرفــت .بنابراین درحالیکــه بازار فرامحلــهای خوبی در محله
شــکل گرفته است ،داشــتن اشتراکات و انســجام اجتماعی به
رونق این بازار کمک کرده اســت و ســاکنین محله با توجه به

اشــتراکات و توان مالی مشــابه در رونق و شکلگیری این بازار
نقش زیادی داشــتهاند .از ســویی دو ویژگی گــرهگاه ترافیکی
و بــازار فرامحلــهای یکدیگــر را تقویت کردهانــد و ارزش این
گرهگاه ترافیکی بهواســطۀ بازار بیشــتر و متراکمتر شــده و از
ســویی بازار فرامحلهای باعث تشــدید ترافیــک در این گرهگاه
شــده است .الزم اســت به این نکته توجه شــود که بهواسطۀ
انسجام و اشــتراکات اجتماعی باالی ساکنین و مرکز رفتوآمد
بودن ایــن مرکز محله ،ارزش رفتوآمــدی و کارکرد اجتماعی
ِ
آن به صورت فزایندهای با افزایش روبهرو شــده است؛ که البته
تبعات اجتماعی مخرب و آثار محیطی نامطلوب نیز به واســطۀ
این تشــدید ایجاد شــده اســت .جایی که اقتصاد محلی رونق
دارد ،رفتوآمدها زیاد اســت و تقاضا بــرای انواع محصوالت و
به خصوص مواد مخدر هم ایجاد شــده اســت .تصویر 3نمایش
ارتباط میان این تفسیرها است.
میتــوان نتیجه گرفت که شــمیران نو جایی اســت که تراکم
اجتماعی دارای انســجام و اشتراکات
اجتماعی باالی گروههای
ِ
باال منظرۀ فعالیت اقتصادی و رفتوآمدی را ایجاد کرده اســت.
این مرکزیت به واسطۀ اعتقادات مذهبی باالی ساکنین و تمایل
آنها به برخوردهای رودررو ،بــا خاطرات جمعی مذهبی ممزوج
شــده (تصویر  )۴و روایتــی مذهبیـاقتصادی بــه خود گرفته
است .ممکن اســت فضای کالبدی و امکانات خدماتی محله در
ســطح مطلوبی نباشــد ،اما این خاطرات و کنشهای اجتماعی
باعــث غلبه ذهنیتهــای مثبت بــر عینیتهای غیردلنشــین
شــده است .عینیتهای غیردلنشــینی مثل مشکالت اقتصادی،
ناهنجاریهــای اجتماعی ،ترافیک خســتهکننده ،توان مقابله با
ذهنیتهای دلنشینی مثل ایســتادگی و شهادت ،همنشینی و
همراهی همسایهها را نداشته است.

جدول  :4ترکیب محورها و اســتخراج محورهای پاالیشیافته .مأخذ  :نگارنده.

کد موارد
A

معنی مرکز محله

جایی که بیشترین تراکم
1،2،3،5،8
جمعیت و فعالیت روزانه را دارد.

اﺷﺘﺮاك و اﻧﺴﺠﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

نوع مؤلفه
فضای فرهنگی منظر

B

3،4

جایی که بیشترین فعالیت
مذهبی و مردمی را دارد.

فضای فرهنگی منظر

C

4،7،8

جایی که بیشترین خاطرات را
دارد.

فضای احساسی منظر

D

2،6

جایی که بیشترین فعالیت
اقتصادی را دارد.

فضای فرهنگی منظر

E

5

جایی که بیشترین رفتوآمد
را دارد.

فضای فرهنگی منظر

بازار فرامحله ای

گره گاه ترافیکی

تصویر :۳مدل مفهومی منظر محلۀ غیررسمی .مأخذ :نگارنده.
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ویژهنامه
جدول  :5تفسیر جزئیات تقلیلیافته .مأخذ :نگارنده.
A-B
B-E
D-E

A-C
B-C

تراکم جمعیت در مرکزمحله منجر به شــکلگیری فعالیتهای مذهبی و مردمی شــده اســت .لذا میتوان تفسیر کرد که مردم
این محله دارای اعتقاد مذهبی باال ،تمایل به مشــارکت مردمی و لذا دارای انســجام اجتماعی باال هســتند.

تراکم جمعیتی باال در مرکزمحله با شــکلگیری خاطرات مشــترک در این محل همراه بوده اســت .بنابراین میتوان تفسیر کرد
که داشــتن اشــتراکات فکری (مبارزه با شــاه یا شرکت در جنگ) و طبقه اجتماعی نزدیک به هم (عموماً کارگرنشین) دلیل این
اتفاق اســت .بنابراین میتوان مردم محله را دارای اشــتراک اجتماعی باال دانست.

A-D

تراکم باالی محله از یکســو و قیمت پایین اجاره از ســوی دیگر باعث رونق کسـبوکار مرکزمحله شده است .این کسبوکارها
از ســویی توســط کارآفرینی ســاکنین محله و تولیدات آنها در محل سکونت خود و از سوی دیگر بهواسطۀ بازار خوب خرید
رونق ویژهای دارد .لذا میتوان تفســیر کرد که شــرایط منجر به شــکلگیری بازار فرامحلهای یا بورس کاال در مرکزمحله شده
اســت .که به رونق اقتصادی ،تنوع کاال و محصول با قیمت پایین منتهی شــده اســت .این قیمت پایین از یکســو به دلیل میزان
اجارۀ پایین محل کســب ،از ســوی دیگر بهواســطۀ تنظیم کسبوکارها بر اساس توان مالی خانوارهای کارگرنشین شکل گرفته
اســت .شــرایطی که ورود ساکنین محالت دیگر را برای خرید از این محله توجیهپذیر کرده است.

A-E

برخورد بین معابر و بنبسـتبودن بخشهای غربی محله ،مرکز محله را تبدیل به محل اصلی خروج از محله نموده اســت که
باعث شــده ترافیک باال در آن مشــاهده شــود .لذا میتوان تفسیر نمود مرکزمحله گرهگاه ترافیکی محله نیز است.

بحث و بررسی

یافتههای این پژوهش نشــان میدهد که مطابــق مطالعۀ راودراد و
محمودی ( ،)1394در صورت استفاده از روشی نظاممند و تفسیری،
روایتی مطلوب از منظر یک محله قابل اســتخراج اســت .همچنین
در تأیید نتایج پژوهش چشــمه وکریمی ( )1390مشخص شد که
مناظر کوتاهمدت شهری میتواند به تقویت تعامالت اجتماعی منتهی
شــود .درحالیکه این پژوهش تأیید میکند که موقعیت کالبدی و
دسترسپذیری فضا در شکلدهی منظر نیز نقشآفرین است .ضمناً
این پژوهش در تأیید یافتههای ابراهیمی دهکردی ( )1393نشان داد
که مؤلفههای مذهبی و اعتقادی در شــکلدهی منظر یک محدودۀ
سکونتی تأثیر غیرقابل انکاری دارد .هرچند این پژوهش تأیید نمود
که فعالیتهای اقتصاد محلی و سطح درآمد یکسان خانوارها در این
مهم نیز اثرگذار اســت .این مطالعه در تأیید پژوهش تورکیلماز که
منظر محله را مقولهای هم در حال و هم در گذشــته دانســته بود
( ،)Türkyılmaz, 2016مشــخص کرد که منظر محله از گذشــته
سرچشــمه میگیرد ،اما ســیر تحوالت و نقطۀ فعلی آن نیز نیاز به
روایت و بررسی دارد .از آن جهت که دسترسی به آب و تحوالت ناشی
از انقالب به عنوان پیشینه ،نهایتاً به فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی
منظر محله منجر شد.

52

شماره  45زمستان 1397

نتیجهگیر ی

محلۀ غیررســمی شمیران نو به واسطۀ آســتانۀ جمعیتی باال و
تعــدد گرو ههای اجتماعی فعال در آن ،زمینهســاز ایجاد دامنۀ
گســترد های از فعالیتها و تعامالت اســت .ریشــههای مذهبی
و الگوی زندگی کمتر شهر یشــده باعث شــده کــه مرکزمحله
فضایــی برای نمایش دوســتیها و روابط همســایگی گردد که
نمود مذهبــی خود را در زما نهای ویــژ های مثل محرم و ماه
رمضان به نمایش گذاشــته اســت .این حجم باالی جمعیت و
وضعیــت اقتصادی متوســط و ضعیف خانوارها باعث شــده که
کســبوکارهای محله به ســمت فروش اجناس با قیمت پایین
ســوق داده شوند و سود خود را از حجم باالی فروش به دست
آورند .این نکته باعث ایجاد مزیت خاص در منطقه شــده و این
محله را تبدیل به بورس فروش اجناس با قیمت مناســب نموده
اســت .لذا رفتوآمدهای طبیعی محله بــا رفتوآمد حاصل از
تقاضای خانوارهای خارج از محله تشــدید شــده و مرکزمحله
را تبدیــل به گــر هگاه ترافیکی کرده اســت .به نظر میرســد
محالت غیررســمی به واسطۀ آســتانۀ جمعیتی باال ،توان مالی
پایینتر از سطح شــهر و سبک زندگی کمتر شهر یشده دارای
منظــری ترکیبــی از گر هگاه ترافیکی ،اشــتراکات و انســجام

منظر مرکز محلۀ غیررسمی؛ نمونۀ مطالعه :محلۀ غیررسمی شمیران نو | سعید شفیعا

تصویر  :۴دســتههای عزاداری در شمیراننو .عکس :امید جعفرنژاد.۱۳۹۳ ،

اجتماعــی و بــورس فروش باشــد .باید اضافه کــرد که حجم
خاطــرات و به خصوص خاطرات جمعی ســاکنین این محالت،
منظر متفاوتی از محله ترســیم نموده است .حسی که در کنار
هرگونه نابهســامانی فضایی و کارکردی ،تعلق خاطر و تمایل به
باقیماندن در این محالت را تشــدید میکند .به نظر میرســد
منظر محلۀ غیررســمی درحالیکه یک مفهوم ادراکی و تحلیلی
اســت ،میتواند یک ابزار شــناخت برای انتخــاب برنامههای
شهرســازی باشد .اســتفاده از این حس تعلق ساکنین محالت
غیررســمی به محلۀ خود ،امکان ظرفیتســازی این ســاکنین
برای بهبود شرایط ســکونتی آنها را فراهم خواهد ساخت.
در پاسخ به ســؤال اصلی تحقیق که ساکنین محله چه ادراکی
از منظر مرکز محلۀ شمیران نو دارند میتوان گفت که آنها این
مرکز را نقطۀ اتصال تعامالت اجتماعی ،کســبوکار و رفتوآمد
میداننــد .جایی که نیازهــای روزانه خود را تهیــه میکنند،

هممحلیهای خود را میبینند و تشــکلهای مذهبی و اعتقادی
برگــزار میکنند .در پاســخ به ســؤال فرعی که این ســاکنین
چه بخشــی از محله را مرکــز میدانند میتوان به پیشــینه و
قدمت مرکزیت محله و تاریخچۀ کالبدی آن اشــاره کرد .هستۀ
مرکزی توســعۀ محله و مرکز تأمین آب خانوارها هرچند تغییر
ماهیت و شــکل داده اســت ،اما همچنان مزیــت کارکردی و
ماهیتی خود را از دســت نداده اســت .به عبارتی در هر دورۀ
زمانــی این مرکز نقشهای کارکردی متفاوتی را بر عهده گرفته
است که تجمع ســاکنین را در پی داشته و به فراخور نیازهای
اجتماعــی کانون تجمعات محله بوده اســت .مرکز دسترســی
بــه آب ،مرکــز تجمعات انقالبــی ،مرکز رویدادهــای مذهبیـ
فعالیتهــای اقتصادی ،مرکز خریــد و فروش و مرکز رفتوآمد
و دســتر سپذیری چیزی است که در ســیر تکامل محله قابل
مشاهده اســت .جای توجه دارد که در شرایط حاضر سه مؤلفۀ
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ویژهنامه
اشتراک و انسجام اجتماعی ،بازار فرامحلهای و گرهگاه ترافیکی
مؤلفههایی هستند که در صورت تحول ،ماهیت منظر مرکزمحلۀ
غیررســمی محلۀ شمیران نو را از دیدگاه ســاکنین تحت تأثیر
قرار میدهند .لذا آنچه یک میزبان از منظر محلۀ خود ترســیم

میکند ،ریشــه در تحوالت اجتماعی و تراکم اجتماعی دارد که
پوســته و لباس زیبایی به کالبد کهنه و پیر محله پوشانده است
و برای درک آن توســط جامعۀ میهمان ،روایت صحیح و انتقال
این مفاهیم بسیار ضروری است.
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