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مقالۀ پژوهشی

ــد ه| جلفــا یکــی از قدیمی تریــن محــات شــهر اصفهــان اســت کــه به منظــور اســکاِن مســیحیاِن  چکی
ارمنســتان، در جنــوب زاینــده رود در زمــان صفویــه احــداث شــد. پــس از گذشــت ایــام از زمــان ســاخت 
آن تاکنــون، هرچنــد ایــن محلــه ماننــد دیگــر نقــاط شــهر دســتخوش تغییــرات بســیاری شــده اســت، 
امــا جــزء معــدود محاتــی اســت کــه هنــوز پیشــوند »محلــه« را بــا خــود حمــل می کنــد و شــهروندان، 
ــن  ــؤال ای ــا س ــند. ام ــمیت می شناس ــه رس ــودن« آن را ب ــهر، »محله ب ــر ش ــن منظ ــوان مخاطبی به عن
ــی از  ــکن ناش ــارهای ساختارش ــل فش ــه در مقاب ــن منطق ــده ای ــی( باعث ش ــه عامل)های ــه چ ــت ک اس
ــاب آورد در صورتــی کــه محلــۀ مشــابه جویبــاره از ایــن نظــر  قرائتــی از شهرســازی مــدرن وارداتــی، ت
ــه  ــل آن ب ــه ای از شــهر و تبدی ــث تشــخص منطق ــی باع ــل مختلف ــت اســت؟ بی شــک عوام ــد موفقی فاق
ــه  ــۀ اقلیت نشــین مواجــه هســتیم ک ــا نوعــی خــاص از محل ــا در پژوهــش پیــش رو ب ــه می شــود ام محل
ــد  ــی بهره من ــق فراوان ــر، از رون ــان معتب ــان و انسان شناس ــیاری از جامعه شناس ــات بس ــاف نظری برخ
ــر  ــرد کل نگ ــری از رویک ــا بهره گی ــی و ب ــد میدان ــناد، بازدی ــه ای و اس ــع کتابخان ــی مناب ــا بررس ــت. ب اس
منظــر و بــه مــدد جامعه شناســی و انسان شناســی تاریخی، مشــخص شــد کــه تهدیــِد اقلیت بــودن 
ــه  ــر نســبت ب ــق خاط ــاد هم بســتگی و حــس تعل ــث ایج ــه فرصــت تبدیل شــده و باع ــه، ب ــن محل در ای
محلــه گردیــده  اســت )ایــن امــر مــورد تأییــد صاحب نظــران نیــز هســت(. امــا بــا مقایســۀ ناحیــۀ دیگــر 
اقلیت نشــین در اصفهــان همــان دوران، یعنــی محلــۀ  »جویبــاره« )یهودیــه ســابق(، نکتــۀ حائــز اهمیــت 
ــروت و  ــدرت، ث ــه ق ــی ک ــوده و هنگام ــی نب ــودن کاف ــا هم بســتگی ناشــی از اقلیت ب ــه تنه ــن اســت ک ای
ــن هم بســتگی  ــه کمــک ای ــرون(، ب ــل فرهنگــی )از بی ــراه عوام ــه هم ــت ب ــب حکوم آزادِی عمــل از جان
ــش  ــد آورد. پژوهــش پی ــان خواه ــه ارمغ ــی و پیشــرفت را ب ــار از پویای ــه ای سرش ــد، محل )از درون( بیای
ــبت  ــه نس ــودن ب ــا در محله ب ــت جلف ــل موفقی ــن عوام ــی از مهم تری ــل برخ ــی و تحلی ــال بررس رو به دنب
جویبــاره اســت. عواملــی کــه شــاید بخشــی از مؤلفه هایــی باشــند کــه بــه رونــق و احیــا مفهــوم محلــه 
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مقد مـه| محله واژه ای اسـت کـه امروزه بـه خاطره ها پیوسـته و 
گوهـر ارزنـده ای به جامانـده از نیاکان اسـت که امروزه بـه بهایی 
ناچیـز در قبـال قرائتـی از شهرسـازی مـدرن، از دسـت رفتـه 
اسـت. پـس از گذشـت سـال ها و تجربـۀ مدرنیسـم، انسـان های 
مولـد ایـن دیـدگاه، بـه نقص هـای آن پی برده انـد و مجدد سـعی 
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جلفا، بازمانده ای از مفهوم محله

در تقویـت و احیـا مفهـوم »محلـه« دارنـد. بـا این حـال در ایـن 
تقلیـد کورکورانـه، محاتـی به نـدرت دیـده می شـوند کـه از این 
تغییـر اساسـی، بیشـتر در امـان بـوده و خـود را حفـظ کرده اند. 
اسـت.  محـات  ایـن  از  یکـی  اصفهـان،  شـهر  در  جلفـا  محلـۀ 
هرچنـد شـکل ظاهـری محلـه و اجـزاء آن مانند سـلول های بدن 
انسـان بارهـا دچار تغییر شـده امـا ماهیت کلـی آن در قالب یک 
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محلـه، هم چنـان تـا حـدودی قابـل درک اسـت؛ ایـن در صورتی  
اسـت کـه جویبـاره، دیگـر محلـۀ اقلیت نشـین شـهر و همچنیـن 
دیگـر محـات اکثریت نشـین، از ایـن موهبـت بی بهـره مانده اند. 
بـه چـه دلیـل محلـۀ جلفـا همچنـان محلـه باقـی مانده اسـت و 
مـردم پیشـوند محلـه را پیـش از اسـم آن بـه کار می برنـد )جلفا 
و چگونـه  می شناسـند(؟  رسـمیت  بـه  محلـه  یـک  به عنـوان  را 
ایـن پتانسـیل بالقـوه، بالفعـل گشـته و در مقایسـه بـا محله های 
تطبیـق  به خوبـی  موجـود  شـرایط  بـا  را  خـود  اصفهـان  دیگـر 
داده اسـت؟ بـه چـه دلیـل محلۀ مشـابه )از نظـر شـرایط اقلیتی( 
جویبـاره این چنیـن نیسـت؟ با اسـتفاده از انسان شناسـی تاریخی 
می تـوان در تاریـخ کنکاشـی داشـت تـا ریشـه ها و ویژگی هـای 
محلـۀ جلفـا و جویبـاره نمایـان شـوند. پـس از آن بـا جمع بندی 
مطالـب گفته شـده، می تـوان بـه برخـی از مهم تریـن مؤلفه هـای 
رویین تن شـدن جلفـا دسـت یافـت کـه شـاید بتوانـد در احیـا و 
سـاماندهی محـات شـهرهای معاصـر کمک کننده باشـد. در این 
بیـن بایـد از برخـی آفات کـه باعـث تضعیف محله، رونق سـوری 
یـا ادراک اشـتباه از آن می شـود نیـز یـاد کـرد. آفاتی که ناشـی 
از برنامه هـای اشـتباه غیرتخصصـی و یـا عـدم ادراک صحیـح و 
از تحقیقـات صورت گرفتـه  از محلـه اسـت. در بسـیاری  کامـل 
دربـارۀ محـات مشـابِه موضـوع تحقیـق، تحلیل  و ارائـۀ راه کارها 
بـه عوامـل و تمهیـدات صرفـاً کالبـدی محـدود شـده اند لـذا در 
متـن پیـش رو، مقصـود معرفی رویکـرد منظر به عنـوان رویکردی 
کل نگـر اسـت کـه در ادراک کامل تـر مـا را یاری رسـاند. با توجه 
اسـت،  و ذهنـی  دارای هـر دو وجـه عینـی  این کـه منظـر  بـه 
تمرکـز بیشـتر را بـر مفهومـی ذهنـی قـرار دادیم کـه کمتر بدان 

پرداخته شـده اسـت.

تحقیق پرسش های 
چـه مؤلفه هایـی باعـث شـده اسـت تـا محلـۀ جلفـا بـه نسـبت 
اغلـب محـات دیگـر شـهر پـس از سـال ها و گذرانـدن تحوالت 
اساسـی شـهری تـا حـدی مصـون بمانـد؟ ریشـه و علـل ایـن 
مؤلفـه یـا مؤلفه هـا چیسـت؟ مؤلفه هـای مذکـور در طـول تاریخ 
ثابت مانـده یـا دچـار تحـول شـده اند؟ آیـا دیگـر محات مشـابه، 

ماننـد جویبـاره نیـز چنیـن موهبتـی داشـته اند؟

روش تحقیق
به دلیـل آن کـه محلـۀ جلفا هنـوز به حیـات خود ادامـه می دهد، 
نه تنهـا زمـان گذشـته بلکـه زمـان حـال آن نیـز قابل مطالعـه و 
بررسـی اسـت. به ایـن منظور بـرای بررسـی ریشـه ها و تاریخچۀ 
بـرای بررسـی زمـان  از اسـناد و منابـع کتابخانـه ای، و  محلـه، 
حـال، از مطالعـه و بازدید میدانی اسـتفاده شـده اسـت و رویکرد 
غالـب پژوهـش، رویکـرد کل نگر منظر اسـت. همچنیـن از برخی 
نیـز  انسان شـناس تاریخی  و  جامعه شـناس  صاحب نظـران  آراء 

بهـره بـرده  شـده که با نظـر بـه روش تحقیق برپایـۀ روش کیفی 
و تحلیـل داده هـا میسـر شـده اسـت. »منظـور از پژوهـش کیفی 
هرنـوع پژوهشـی اسـت کـه یافته هـای آن بـا توسـل بـه عملیات 
باشـد. نیامـده  حاصـل  شمارشـی  روش هـای  سـایر  یـا  آمـاری 

]...[ بخـش عمـدۀ تحلیـل در پژوهـش کیفـی تفسـیری اسـت« 
بـرای کشـف  32(. روش کیفـی  و کربیـن، 1398،  )اسـتراوس 
عرصه هایـی از زندگـی کـه از آن چیـزی نمی دانیـم و یـا بسـیار 
می دانیـم و نیـاز بـه فهمـی تـازه از آن هسـت، بـه کار مـی رود 
)همـان، 33(. لـذا پرسـش نامه ای میـان سـاکنین شـهر به عنوان 
مخاطبیـن آن جهـت پاسـخ بـه سـؤاالت »آیـا جلفـا را به عنـوان 
محلـه به رسـمیت می شناسـید؟« و »چه عناصـری را در این امر 
دخیـل می دانیـد؟« توزیـع شـد. به دلیـل آن کـه منظـر شـهری، 
ادراک شـهروندان از شـهر اسـت، پرسـش نامه به صـورت تصادفی 

بیـن 50 شـهروند توزیـع و نتایـج آن در متـن منعکـس شـد.

تحقیق پیشینۀ 
به دلیـل قدمـت و به خصـوص پویایـی جلفـا، ایـن محلـه نمونـۀ 
اسـت  کوچـک  مقیـاس  در  شـهری  زندگـی  از  خوبـی  بسـیار 
باشـد. حفـظ  از تخصص هـا  بسـیاری  موردتوجـه  کـه می توانـد 
سـاکنین  سـرزندۀ  زندگـی  سـنتی،  محله هـای  از  نشـانه هایی 
محلـه )کـه متأسـفانه به دلیل مهاجـرت از بافت و تجاری سـازی، 
در حـال کاهـش اسـت(، حضور شـهروندان از دیگر مناطق شـهر 
بـرای خریـد یا گذرانـدن اوقات فراغـت، کافه گـردی، وجود بافت 
تاریخـی حفظ شـده و جـذب گردشـگران داخلـی و خارجی برای 
بازدیـد از محلـه و آثـار تاریخـی آن، وجـود دانشـکده های هنـر 
در نقاطـی از محلـه و مناطـق اطـراف آن و حضـور دانشـجویان 
وجـود  محلـه،  از  کروکـی  ترسـیم  و  برداشـت  تحقیـق،  جهـت 
مغازه هـای مختلـف و جـذاب بـرای مخاطـب و دالیـل فـراوان 
دیگـر باعث شـده ایـن محلـه پتانسـیل مطالعـه بـرای گروه هـای 
عکاس هـا،  نقاش هـا،  شهرسـازان،  معمـاران،  ماننـد  مختلفـی 
جامعـه و مردم شناسـان را از گروه هـای دانشـگاهی؛ گردشـگران 
و راهنمایـان، شـهروندان جهـت خریـد، بازدیـد و یـا تفریـح و 
دیگـر گروه هـای غیر دانشـگاهی دارا  باشـد. لـذا ردپـای جلفـا را 
در آثـار بسـیاری از افـراد می تـوان یافـت امـا در این جـا تعدادی 

محـدود از آن منابـع به صـورت اجمالـی بررسـی می شـوند. 
جامعه شناسـانۀ  مطالعـۀ  بـه  کـه  نمونه هایـی  بهتریـن  از  یکـی 
مقالـۀ  پرداختـه،  اقلیت نشـین  محلـۀ  یـک  به مثابـۀ  جلفـا 
اقلیت هـای  عملکـرد  و  موقعیـت  »جامعه شناسـی  تاریخـی 
 )1391 )جعفـری،  صفـوی«  دورۀ  اصفهـان  شـهر  در  مذهبـی 
اسـت. بـرای بررسـی عصـر صفـوی از لحـاظ تاریخی، الزم اسـت 
از جملـه  ادیبـان  و  تاریخ نویسـان  یـا  سـیاحان  نوشـته های  بـه 
جابری انصـاری، کمپفـر، شـاردن، درهوهانیان و دیگـران مراجعه 
نمـود کـه وضعیـت مسـیحیان و محلـۀ جلفـا در دورۀ صفـوی را 
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ابراهیمـی  بـه بررسـی دین هـای  نیـز  بیـان می کننـد. مقاالتـی 
ایـران و تأثیـرات معمـاری و شهرسـازی آنهـا پرداخته انـد کـه 
می تـوان بـه مقالۀ »معنـای فضای شـهری در دو طیف مسـلمان 
و یهـودی« )قلعه نوعـی، صالحی نیـا و پیمانفـر، 1395( و مقالـۀ 
محله هـای  و  معمـاری  شـکل یابی  بـر  فقهـی  موازیـن  »تأثیـر 
دورۀ  اصفهـان  در  مسـیحی  و  یهـودی  اقلیت هـای  مسـکونی 
صفـوی« )کریمیـان و نیـک زاد، 1391( اشـاره کـرد. همچنیـن 
دسـتۀ منابـع جامعه شناسـی و انسان شناسـی  تاریخـی در درک 
خواهنـد  کمک کننـده  آنهـا  ریشـۀ   و  روابـط  و  مفاهیـم  بهتـر 
 ،)1390( گیدنـز  آنتونـی  اثـر  »جامعه شناسـی«  کتـاب  بـود. 
کتـاب   ،)1396 )فکوهـی،  شـهری«  »انسان شناسـی  کتـاب 
»انسان شناسـی« نوشـتۀ مـارک اوژه و ژان-پـل کولـن )1398(، 
آبراهامیـان  یروانـد  نوشـتۀ  انقـاب«  دو  بیـن  »ایـران  کتـاب 
مفاهیـم  بـه  کـه  هسـتند  ارزشـمندی  کتاب هـای   ،)1399(
مقـاالت  پرداخته انـد.  انسان شناسـی  و  جامعه شناسـی  مختلـف 
و کتاب هـای دیگـری نیـز وجـود دارنـد کـه در حـوزۀ معمـاری، 
معمـاری منظـر و شهرسـازی، مسـائل اساسـی از جمله سـازمان 
شـهری، محلـه و محله گرایـی را تبییـن نموده انـد کـه به عنـوان 
نمونـه می تـوان به مقالـۀ »بازخوانی مؤلفه های سـازندۀ سـازمان 
فضایـی شـهر ایرانـی پـس از اسـام« )ابرقویـی  فـرد و منصوری، 
1400( و »محلـۀ نوین، الگوی جامعه شناسـی شـهری از توسـعۀ 

محلـه ای« )موسـوی، 1391( اشـاره کـرد.
محـات مشـابه زیـادی در طول تاریـخ در جغرافیـای کرۀ خاکی 
وجـود داشـته اند کـه وجـه اقلیتـی آنهـا را می تـوان پیش زمینـۀ 
مطالعـات خـود قـرار داد. در دسـته اول، پژوهش هـای بسـیاری 
کـه تحلیل هایـی از جامعـۀ یهودیـان در زمـان حصـر و آزارهـای 
ایشـان در  اسـکان مجـدد  و  از آن  جنـگ  دوم جهانـی و پـس 
آلمـان را می تـوان یافـت کـه در زمـان جنـگ سرشـار از تنـش 
و پـس از آن نیـز گاهـی توسـط جناح هـای تنـدرو ادامه داشـته 
در  فضـل  نادیـه  نوشـته های  بـه  می تـوان  این بـاره  در  اسـت. 
 The Emergence« فضـل، 1400( و کتاب( DW سـایت خبری
کـرد  اشـاره   »of Jewish Ghettos during the Holocaust
(Michman, 2013). مطالعـات دسـتۀ دوم، ایجـاد انجمن هایـی 
را بیـان می کنـد کـه در راسـتای مقابلـه بـا تبعیض هـای اقلیتـی 
و ایجـاد هم بسـتگی بیشـتر )یـک نمـوِد کاربـردی از روش هـای 
از  پـس  آلمـان  جملـه  از  مختلـف  کشـورهای  در  مردمـی(1، 
جنگ هـای جهانـی تأسـیس شـدند و هنـوز هـم فعالیـت دارنـد 
)ماننـد »شـورای یهودیـان آلمـان«، »کنگـرۀ جهانـی یهودیان« 
ادیـان«( کـه می تـوان بـه مطالعـات، سـایت  یـا »خانـۀ واحـد 
و  واحـد« مسـیحیان، مسـلمانان  )ایجـاد »خانـۀ   DW  خبـری
یهودیـان، 1399(  اشـاره کـرد )هرچنـد ایـن دسـته از مطالعات 
از  بیشـتر بـه وجـه جامعه شناسـی و سیاسـی تأکیـد داشـته و 

بحـث ایـن مقالـه و مباحـث شـهری خـارج اسـت(.

بـه  دیگـر  کشـورهای  در  ملـی  اقلیت هـای  از  صحبـت  هـرگاه 
بسـیار  نمـودی  چینی هـا«  »محلـۀ  بی شـک  می آیـد،  میـان 
پررنـگ خواهـد داشـت. از مهم تریـن ایـن محـات، در کشـور 
ایـاالت متحـده واقع شـده اسـت. انسـجام درونی ایـن واحدهای 
شـهری اقلیتـی از تـداوم آن در طـول سـال ها عیـان اسـت. ارائۀ 
فرهنگـی خـاص در میـان فرهنگ غالـب آمریکا ماننـد هرکجای 
جهـان، حساسـیت هایی به دنبـال دارد کـه ردپـای آن را می توان 
اخبـار  و  داسـتان ها  فیلم هـا،  نهـان  و  آشـکار  مخالفت هـای  در 
ایـن کشـور دیـد. محلـۀ چینی هـا را می تـوان حصـر اجتماعـی 
فقـر  و  تحقیرآمیـز  مفاهیـم  بـا  ابتـدا  در  هرچنـد  کـه  دانسـت 
همـراه بـوده امـا حـال قوتـی در حـد یـک عضـو مهـم شـهری 
و پتانسـیل گردشـگری و تولیـد سـرمایه بـه خـود گرفتـه اسـت. 
در این بـاره می تـوان بـه تاش هـای پژوهشـی لـو و همکارانـش 
(Loo, Tong & True, 1989)  و همچنین سـانتوس و همکارانش 

 .(Santos, Belhassen & Caton, 2008) اشـاره کـرد 
دسـتۀ دیگـر مطالعـات مشـابه، اقلیت هـای نـژادی هسـتند کـه 
به واسـطۀ عواملـی چـون فرهنـگ، آداب ورسـوم یـا رنگ پوسـت 
در میـان اکثریـت، متمایز گشـته اند. مثـال پـرآوازۀ آن، وضعیت 
سرخ پوسـتان بومـی قـارۀ آمریـکا و یـا سیاه پوسـتان آن در طول 
محاتـی  کـه  اسـت  سفید پوسـتان  بـا  سـتیز  زیـاد  سـال های 
بـه  نابسـامان، جرم خیـز و فقیـر  اوضاعـی  بـا  سیاه پوست نشـین 
 Mitchel & Dell, 1992; Wacquant,( اسـت  آورده  ارمغـان 
نهایـت  در   .)1993; Choy Wong, 1977; Brunson, 2007
می تـوان گفـت محلـۀ جلفـا در اصفهـان کـه هم زمـان محلـه ای 
اقلیت ملـی ارمنسـتانی را  اقلیـت مذهبـی  مسـیحی و  بـا  اسـت 
نظـر  از  ذکرشـده،  جهانـی  مثال هـای  بـا  جـای داده،  خـود  در 
ویژگی هایـی قرابـت دارد. منابـع ذکرشـده، از جهـات مختلفـی 
بـه مسـئلۀ اقلیت هـا و مناطـق اقلیت نشـین پرداخته انـد امـا این 
پژوهـش قصـد دارد بـه کمـک آنهـا، تأثیـر ویژگی هـای بالقـوۀ 
درون گروه هـای اقلیـت و سـنتز آن بـا مؤلفۀ های خارجـی مانند 
عمـل  آزادی  اعطـای  سـرمایه،  تخصیـص  حکومتـی،  حمایـت 
و... بـر حفـظ و تقویـت ویژگی هـای اقلیتـی خویـش را بررسـی 
نمایـد و از آن نتیجـه بگیـرد کـه چگونـه محلـه ای هنـوز خـود 
را به عنـوان »محلـه« حفـظ کـرده اسـت و آیـا ایـن امـر تنهـا با 
تأمیـن می گـردد؟ اقلیت بـودن  از  ناشـی  انسـجام درون گروهـی 

نظری مبانی 
شهر، محله، منظر •

نـوع  از  دیگـر  افـراد  بـا  بایـد  دریافتـه  انسـان  کـه  سال هاسـت 
ایجـاد  بـا  را  بـوده و مناسـبات حیاتـی خـود  ارتبـاط  خـود در 
ارتباطـات اجتماعـی بنـا کنـد )هرچنـد عـده ای بـر ایـن باورنـد 
میسـر  نیـز  اجتمـاع  تشـکیل  بـدون  اولیـه  نیازهـای  رفـع  کـه 
می شـود امـا بیشـتِر معانـی بشـری در زندگـی گروهـی شـکل 
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می گیـرد. »انسـان تنهـا به صـورت جمعـی بـه خـود می اندیشـد. 
کولـن،  و  )اوژه   »]...[ اسـت  اجتماعـی  انسـانی  اندیشـۀ  تمـام 
انسـان  تمـدن  محصـول  عالی تریـن  »شـهر،   .)24  ،1398
اسـت« )منصـوری، 1397، 3( کـه یکـی از مهمتریـن بسـترهای 
قطعاتـی  از  به شـمار مـی رود. شـهر خـود  اجتمـاع  شـکل گیری 
پازل  گونـه تشکیل شـده کـه نه تنهـا درکنـار هـم قـرار گرفته انـد 
بلکـه بـا یکدیگـر ارتباطـی متقابـل دارنـد. ایـن قطعـات کل های 
کوچـک منظریـن بـه نـام »محلـه« هسـتند و چنیـن رویکـردی 
)محله گرایـی( حاصـل نگرش سیسـتمی به شـهر اسـت )ابرقویی 
فـرد و منصـوری، 1400، 20(. محـات در زمـان ایجاد و در طی 
تاریـخ حیـات خـود، الیه الیـه ماننـد رج های دیـوار، بنا شـدند و 
اگـر ایـن الیه ها کـه همانـا عناصر منظریـن آن هسـتند در زمان 
تـداوم پیـدا نکننـد، محـات از بیـن خواهنـد رفت و شـهروندان 
سـاکن در آن هـم به عنـوان متولیـان و هـم کاربـران آن، وظیفۀ 
حفـظ محلـه را برعهـده دارند. گسـترش شـهرها، همـواره نه تنها 
آن  از  مهم تـر  بلکـه  مرکـز،  از  دورتـر  نقـاط  بـه  خدمت رسـانی 
معنـای نقـاط مختلـف را نیـز دچـار مشـکل می کنـد. کل هـای 
کوچـک کـه در این جـا بـا عنـوان محله )یکـی از اقسـام کل های 
کوچـک شـهری( از آنهـا یـاد می شـود، زندگـی سـاکنان خـود 
بـزرگ  جامعـۀ  دل  در  کوچک تـر  جامعـه ای  بـا  ارتبـاط  در  را 
عامـل  خـود   کوچـک  کل هـای  ایـن  می کنـد.  معنـادار  شـهر، 
اصلـی تکامـل تدریجـی و رشـد شـهرها هسـتند )همـان، 26(. 
توسـلی محـات را )که بـر پایۀ مشـابهات اجتماعـی، اقتصادی و 
فرهنگـی ایجـاد شـده اند( عامل مهمـی در ایجاد نظـم اجتماعی-

فضایـی شـهرها و به نوعـی انحصارهایـی کوچک مقیـاس در شـهر 
می دانـد )توسـلی، 1381 بـه نقـل از ابرقویـی فـرد و منصـوری، 
1400، 26(. اهمیـت کل هـای کوچـک شـهری و به ویژه محات 
به قـدری زیـاد اسـت کـه ایـن عنصـر در ارتباطـی دوسـویه بـا 
سـازمان  فضایـی  شـهری، در ایجـاد کلـی بـه نام »شـهر« بسـیار 
تعیین کننـده بـوده و عـدم حضـورش، پنداشـتن به شـهر به مثابۀ 
یـک کِل واحد را بسـیار دشـوار می کند. »سـازمان فضایی شـهر، 
نظـم حاصـل از تبلـور ذهنیت شـهروندان در فضـای زندگی آنها 
یـا نظـم میـان نقـش عناصـری اسـت کـه شـهر را به عنـوان یک 
کل و سیسـتم معرفـی می کنـد« )محمـدزاده و منصوری، 1396 
مؤلفه هـای  میـان  از   .)24  ،1399 همـکاران،  و  فـرد  ابرقویـی 
منظـور  اینجـا  )کـه  کوچـک  کل هـای  فضایی شـهری،  سـازمان 
محـات اسـت( دارای ماهیتـی اجتماعـی اسـت، لـذا نه تنها وجه 
کالبـدی بلکـه وجـه اجتماعـی و ذهنـی آن بسـیار حائـز اهمیت 

اسـت )همـان، 24(.
شـهری،  مباحـث  در  ذی نفـوذ  مختلـف  رویکردهـای  میـان  در 
رویکـردی موردنیـاز اسـت کـه کالبـد را در کنـار معنـا بررسـی 
نمایـد و از ایـن لحـاظ مجهـز بـه دیدگاهـی سیسـتمی و کل نگر 
باشـد. »نگرشـی کـه در آن شهرسـازی و مدیریـت شـهری دیگر 

بـه مسـائل کالبـدی معطـوف  را  تنهـا نمی تواننـد توجـه خـود 
کننـد و در واقـع امـور مربـوط بـه مسـائل اجتماعـی، اقتصادی، 
و جسـمانی  به  ویـژه سـامت روانی  و  زیسـت محیطی،  فرهنگـی، 
سـخت افزاری  و  کالبـدی  امـور  از  بیـش  اهمیتـی  شـهروندان 
یافته اند« )براتی، 1391، 66(. اما در شهرسـازی حاکم بر کشـور 
مـا، بـا قرائتـی تقلیـدی و ناقـص از شـیوه های اولیـۀ مدرنیسـم 
)کـه در کشـورهای مولـد آن دیگـر اعتبـار خود را از دسـت داده 
و عیـوب آن باعـث تجدیدنظـر و توجـه بـه رویکردهـای جدیـد 
ماننـد محله گرایـی شـده اسـت2( سـاختار و سـازمان محله ای در 
چنـگال اصـول ناحیه بنـدی یـا همـان Zoneing خـرد شـده که 
ایـن امـر خـود باعـث خودبیگانگـی و منفعـل شـدن شـهروندان 
رویکردهـای  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن  )همـان(.  می شـود  نیـز 
جدیـد طراحی شـهری به سـوی محله گرایـی متمایل گشـته اند3.

کـه  می دانـد  زمینـه ای  مرتبـه ای  را  منظـر  نوربرگ-شـولتز 
ترکیب هـای فضـای وجـودی و هیئت هـا در ایـن زمینـه ]منظر[ 
بـه ظهـور می رسـند. وی در توصیـف ایـن بسـتر بیـان می کنـد 
»در کل، منظـر ظرفیـت خاصـی دارد ]...[ ایـن ظرفیـت هـم بـه 
اوضـاع و احـوال کالبدی-عملـی بسـتگی دارد، هـم بـه معانی ای 
)نوربرگ-شـولتز،  می کنـد«  داللـت  آنهـا  بـر  منظـر  صـور  کـه 

.)541  ،1398
را  شـهری  منظـر  نیـز   )433  ،1396( بندرآبـاد  و  شـاهچراغی 
نه تنهـا شـامل الیه هـای مختلـف کالبـدی طبیعـی و مصنوعـی 
بلکـه شـامل الیه هـای فرهنگـی و رفتـاری شـهروندان می داننـد 
کـه ایـن خـود دلیلـی دیگـر بـر کل نگـر بـودن ایـن دیسـیپلین 
اسـت. عوامـل مختلفـی در شـکل گیری و ادامـۀ حیـات محـات  
شـهری به عنـوان یکـی از مصادیـق »منظـر« مؤثـر اسـت، امـا 
بیـن  در  کـه  پرداخته شـده  مؤلفـه ای  بـه  صرفـاً  متـن  ایـن  در 
افـرادی بـا ویژگـی  مشـترک، ماننـد اقلیت هـای مذهبی، بیشـتر 
امیـل  اسـت.  افـراد«  میـان  »هم بسـتگی  آن  و  می شـود  دیـده 
دورکیـم جامعه شـناس بـزرگ فرانسـوی در این بـاره می نویسـد: 
سـرپا  را  جامعـه  کـه  ]اسـت[  چیـزی  اجتماعـی]...[  »انسـجام 
نگـه ]مـی[  دارد و آن را از سـقوط بـه قعـر آشـوب حفـظ ]مـی[

کنـد]...،[ انسـجام هنگامـی شـکل می گیـرد که افراد بـا موفقیت 
بـا  و  شـوند  ادغـام  محـات[  ]ماننـد  اجتماعـی  گروه هـای  در 
مجموعه ای از ارزش ها و آداب ورسـوم مشـترک هدایـت و تنظیم 
شـوند« )گیدنـز،751،1390(. باتوجـه بـه اینکـه هـدف از ایـن 
پژوهـش بررسـی تأثیـر مفهـوم اقلیت هـا بـر مفهـوم محله هـای 
موردبررسـی اسـت، در ایـن بخـش صرفـاً بـه تعریفـی مختصـر 
از مفهـوم محلـه بسـنده شـده اسـت. بـا توجـه بـه توضیحـات 
مختصـری کـه دربـارۀ منظر ذکر شـد، بـه نظر می رسـد رویکرد 
منظـر می توانـد گزینـۀ مناسـبی بـرای تحلیـل محـات شـهری 
به مثابـۀ قسـمی از آن باشـد کـه در ادامـه بـا معرفی بیشـتر آن، 

بـه بحـث دربـارۀ محلـه پرداختـه می شـود.
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اقلیت ها و شرایط عمومی آنها •
بـه  افـراد جامعـه می دانـد کـه  از  گیدنـز »اقلیـت« را گروهـی 
بـه  را  خـود  فیزیکیشـان،  یـا  فرهنگـی  خصوصیـات  سـبب 
می یابنـد  نابرابـر  وضعـی  در  جامعـه،  آن  افـراد  دیگـر  نسـبت 
آن  شـود،  سـاختارمند  نابرابری هـا  ایـن  اگـر  و   )805 )همـان، 
تمایـز  وی،  نظـر  از   .)238 )همـان،  می نامـد  »قشـربندی«  را 
اگـر  به خصـوص  اقـوام،  دیگـر  بـا  خـاص  قومیت هـای  میـان 
بـه لحـاظ تعـدادی اقلیـت نیـز باشـند، به نـدرت خنثـی اسـت 
نابرابری هایـی در حـوزۀ قـدرت، ثـروت،  بـا  و در اکثـر مواقـع، 
تسـهیات رفاهـی و اجتماعـی و همچنیـن معمـوالً خشـونت و 
آزار همـراه اسـت )همـان، 278(. بـرای مثـال می توان بـه تاریخ 
حـدود دوهـزار سـالۀ آزار و تبعیـض اروپـای مسـیحی در مقابـل 
یهودیـان اشـاره کـرد کـه بارزتریـن آن، نسل کشـی های دولـت 
آلمـان نـازی در حـدود جنـگ جهانی دوم اسـت. نمونـۀ دیگری 
موردتبعیض واقع شـدن سیاه پوسـتان و یـا سـاکنین سرخ پوسـت 
تبعیـض،  بـا  سـال ها  کـه  اسـت  سفیدپوسـتان  توسـط  آمریـکا 
خشـونت و نابرابـری همـراه بـوده و همچنـان نیـز تاحـدی دیده 
ایـن  اجتماعـی  حصـر  بـا  معمـوالً  تبعیض هـا  ایـن  می شـود. 
گروه هـا همـراه اسـت. آنتونـی گیدنـز با بررسـی جامعه شناسـانۀ 
اسـت  رسـیده  گروه هـا  ایـن  بـرای  ویژگی هایـی  بـه  اقلیت هـا، 
کـه شـامل: 1( شـرایط زندگـی نامسـاعد )به دلیـل در معـرض 
تبعیـض دیگـران قرارگرفتـن(، 2( حـس تعلق، هم بسـتگی، حس 
وفـاداری و افزایـش عایـق مشـترک درون گروهی )اغلـب عاقه 
دارنـد خـود را گروهـی مجـزا از دیگـران بدانند )مـا و آنها((، 3( 
جداسـازی از دیگـر گروه های شـهر بـا حصار و دیوار، اسـکان در 
محاتـی جـدا، ازدواج درون گروهی و گاهی تفاوت در اسـتفاده از 
تسـهیات )ماننـد اسـتفاده از واگن هـای مجزای قطـار در آمریکا 
بـرای سیاه پوسـتان و یـا نصـب عامـت مشـخص یـا پوشـیدن 
لبـاس مخصـوص بـرای یهودیـان در زمـان جنـگ جهانـی دوم 
اقلیتـی  گروه هـای   .)279 )همـان،  اسـت  نازی هـا(  بـه دسـتور 
معمـوالً در مناطـق شـهری به نـام »گتو«4 مسـتقر هسـتند. این 
اصطـاح کـه در کشـورهای اسـامی »یهودیه« نامیده می شـود، 
در معنـای متأخرتـر خـود نه فقـط به مناطـق یهودی نشـین بلکه 
بـه مناطقـی بـا جمعیتی بـا ویژگی های خـاص فرهنگـی، نژادی، 
دینـی، قومـی و... اطـاق می شـود )ماننـد گتوهای سیاه پوسـتان 
یـا محلـۀ چینی هـا در آمریـکا(. معمـوالً گتوهـا بـا مفهـوم فقـر 
)فکوهـی،  هسـتند  همـراه  اجتماعی-اقتصـادی  نابرابری هـای  و 
1396، 296(، هرچنـد اسـتثناهایی نیـز یافت می شـوند که جلفا 
نیـز یکـی از آنهاسـت. کیفیـت پاییـن اغلـب گتوهـا که ناشـی از 
نابرابـری و تبعیض هـای سـازمان یافته اسـت، بـر مردمان سـاکن 
آنهـا تأثیـر زیـادی دارد. رونـق گتوهـا و کیفیت باالی زیسـت در 
آنهـا کـه ناشـی از حمایت هـای باالدسـتی و پذیـرش فرهنگـِی 
اکثریت شـهر اسـت، در ارتقای زیسـت سـاکنان آن و شـکوفایی 

ایشـان تأثیـر بسـزایی دارد به نحـوی کـه َدن میچمن می نویسـد 
»مـا چیـزی هسـتیم کـه گتـو از مـا سـاخته اسـت« و در ادامـه 
تأثیـر آن  را بـر سـاکنان خـود در قالـب حـس ایشـان این گونـه 
بیـان می کنـد »کـودکان از آن ]گتـو[ بـا تـرس و بزرگسـاالن با 

.(Michman, 2013) یـاد می کننـد«  حقـارت 
تاریخچۀ جلفا و ارامنۀ اصفهان •

در دوران حکومـت صفویـه و برگزینی اصفهـان به عنوان پایتخت، 
مسـیحیان مختلفـی در ایـن شـهر زندگـی می کردنـد کـه به طور 
و  گرجـی«  »مسـیحیان  دسـتۀ  دو  در  می تـوان  را  آنهـا  کلـی 
»مسـیحیان اروپایی« تقسـیم کرد. دسـتۀ اول مسـیحیانی بودند 
کـه از گرجسـتان بـه اسـتان اصفهان آمـده و در شـهر اصفهان و 
شـهرهای اطـراف آن ماننـد فریدن اسـکان یافتند. دسـتۀ دوم را 
تجـار، مبلغـان دینـی، سـیاحان و سیاسـت مداران و نماینـدگان 
ُدَول اروپایـی تشـکیل می دادنـد کـه بـه پایتخت حکومـت ایران 
محـات  در  مسـیحیان،  از  دسـته  دو  ایـن  بودنـد.  شـده  وارد 
بـه کار و زندگـی می پرداختنـد و  مختلـف شـهر ساکن شـده و 
به دلیـل اقلیت بـودن و عدم انسـجام درون گروهی خـود، کمترین 
تأثیـر اجتماعـی را بـر رونـد شـهر داشـتند. در زمـان مناقشـات 
دولـت صفـوی و دولـت عثمانـی، مناطقـی کـه بـه جبهه هـای 
مـرزی ایـن دو حکومـت نزدیـک بودنـد، آسـیب های فراوانـی را 
متحمـل می شـدند کـه یکـی از ایـن مناطـق، در حـوزۀ قفقـاز 
واقـع شـده بـود. مردمـان جلفـای ارمنسـتان بسـیار در معـرض 
دسـت درازی های دولـت عثمانـی قـرار می گرفتنـد. شـاه عبـاس 
اول، تصمیـم بـر کـوچ اجباری افراد ایـن منطقه به درون کشـور 
و درامـان قـرار دادن آنهـا گرفـت. از ایـن بابـت لفـظ در اینجـا 
منطقـه،  ایـن  مردمـان  کـه  می شـود  اسـتفاده  »کوچ اجبـاری« 
چـاره ای جـز ترک دیار نداشـتند. هرچنـد همانطور کـه در ادامه 
ذکـر خواهـد شـد، این کـوچ بـرای حکومت صفـوی نیـز منافعی 
به همراه داشـت. در سـال 1013 ه.ق. )1612 م.( ارامنه  از جلفا 
بـه داخـل ایـران وارد شـدند اما از ایـن جمعیت، به دلیـل قحطی 
و شـرایط نامناسـب جـوی، تنها 5 درصد به سـامت بـه اصفهان 
رسـیدند )جعفـری، 1391، 7(. امـا سـؤال این جاسـت که چطور 
ایـن افـراد در آینـده محلـه ای پررونـق می سـازند به گونـه ای که 
در نوشـتۀ سـیاحان و گردشـگران مختلـف، این طـور یـاد شـده 
اسـت: »چنـان خانه هـای مجللـی سـاختند و نقـش و نـگاری بـا 
طـا و الجـورد بـر آنهـا انداختند که چشـم هـر بیننـده را خیره 
خـور  در  معجزه ماننـد  برآوردنـد،  کلیسـاهایی  هـم  و  می کـرد 
شـوکت و جـال خداونـدی...« )درهوهانیـان، 1379 بـه  نقـل از 

جعفـری، 1391، 10(. 
تاریخچۀ جویباره و یهودیان اصفهان •

پـس از شکسـت بابـل از کـوروش هخامنشـی در حـدود 2500 
سـال پیـش و آزادسـازی یهودیـان از چنـگ آنهـا، عـده ای بـه 
بیت المقـدس و عـده ای بـه ایـران کـوچ کردنـد. حضـور یهودیان 
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در اصفهـان نیـز بـه همـان دوران بر می گـردد. ایشـان منطقه ای 
از  کـه  »آنچنـان  و  شـد  نامیـده  یهودیـه  بعدهـا  کـه  سـاختند 
کنونـی،  اصفهـان  می آیـد،  بـر  قدیـم  جغرافی نویسـان  نـگارش 
بـر ویرانه هـای همـان جـی باسـتان و یهودیـه متاخـر بنـا شـده 
اسـت]...[« )مصطفـوی، 1369 بـه نقـل از سـنگتراش و پورمند، 
1398، 11(. ایـن محلـه در قـرن پنجـم هجـری بـه نـام جوباره 
)جویبـاره( نامیـده و همچنـان نیـز بـدان اسـم خوانده می شـود. 
تـا  اسـت،  شـده  واقـع  شـهر  قدیـم  بافـت  در  کـه  محلـه  ایـن 
زمانـی کـه دولـت صفـوی در قـرن دهـم هجـری مرکـز شـهر را 
از میدان کهنـه )واقـع در بافـت  قدیـم و نزدیـک جویبـاره( بـه 
تـازه تأسـیس خـود، نقش جهـان، منتقـل کنـد، رونـق  میـدان 
فراوانـی داشـت امـا پـس از آن از اهمیت این محله کاسـته شـد 
)کریمیـان و نیـک زاد، 1391، 202(. باتوجـه بـه ویژگـی هـای 
مشـترک محلـۀ جلفـا و جویبـاره )اقلیت بـودن، حیـات همزمـان 
و بسـتر یکسـان( بـه بررسـی مختصـر تاریخچـۀ ایـن محـات  
پرداختـه و در ادامـه بـا مقایسـۀ آنهـا دلیـل تداوم یا عـدم تداوم 

مفهـوم محلـه را در هریـک کاوش می شـود.

بحث
پـس از ورود ارامنـه به شـهراصفهان، شـاه عبـاس اول زمین های 
سـلطنتی در جنـوب زاینـده رود )جـدا از محات مسلمان نشـین( 
ارامنـه اختصـاص داد و  بـه  را جهـت احـداث شـهرکی جدیـد 
سـاکنان آن را بـه یـاد محـل حیـات خویـش، جلفـا نـام نهادند. 
شـاردن دلیل این جداسـازی و به نوعی حصر اجتماعی را نظارت 
و کنتـرل بیشـتر بـر روابط و رفتار آنها و جداسـازی مسـلمانان از 
ایشـان عنـوان کرده  اسـت )شـاردن، 1345 بـه نقـل از جعفری، 
1391، 13( کـه مانند قانون نانوشـته ای تا زمان گسـترش شـهر 
اصفهـان و افزایـش جمعیـت، حس می شـد )هرچنـد منعی برای 
رفت وآمد و معاشـرت وجود نداشـت اما از اسـکان مسـلمانان در 
منطقـۀ جلفـا ممانعـت می شـد(. نکتـۀ قابل  توجـه ایـن  اسـت که 
برخـاف نظریـۀ گیدنـز مبنـی بـر این کـه اکثـر اقلیت نشـین ها 
ارامنـه  بـا  نابرابـری مواجه  انـد، حکومـت صفویـه  بـا تبعیـض و 
رفتـاری صلح طلبانـه داشـته و حتـی آزادی هـای قابل ماحظه ای 
بـه آنهـا اعطـا نمـوده، بـه نوعی کـه درهوهانیـان شـهرک جلفا را 
بـه جمهـوری کوچـک خودمختـار تشـبیه کـرده )درهوهانیـان، 
1379 بـه نقـل از جعفـری، 1391، 14( و یـا آبراهامیـان دربارۀ 
مسـیحیان ایـران می نویسـد »عمدۀ مسـلمانان را دهقانـان، افراد 
شـمار  ]درحالی کـه[  می دادنـد،  تشـکیل  بازاری هـا  و  قبیلـه ای 
ماهـر  صنعت گـر   متخصـص،  فروشـنده،  مسـیحیان  از  بسـیاری 
 .)475 )آبراهامیـان، 1399،  بودنـد«  مزدبگیـران  شـهری]...[  و 
حکومـت  تجـاری  و  مالـی  حمایـت  و  آزادی عمـل  ایـن  حتـی 
در  اقـام  برخـی  تجـارت  مـواردی  در  کـه  بـود  انـدازه ای  بـه 
انحصـار مسـیحیان قـرار داشـت و برخـی تجـار مسـیحی جایگاه 

)جعفـری،  داشـته اند  مسـلمان  تجـار  بـه  نسـبت  محکم تـری 
1391، 18(. دالیـل مختلفـی بـرای تقویـت مسـیحیان مهاجـر 
ارمنـی بیـان شـده اسـت کـه یکـی از مطرح تریـن آنهـا تقویـت 
ارتبـاط تجـاری مسـیحیان ارمنـی بـا مسـیحیان اروپایـی بـوده 
 اسـت. هرچنـد ایـن دلیـل اصلی تریـن دلیـل کـوچ آنهـا بـه نظر 
نمی رسـد امـا مسـئلۀ اقتصـاد و تجـارت، از مهم تریـن نقش هـای 
اجتماعـی ارامنـه در اصفهـان صفـوی به شـمار مـی رود )همـان(. 
ارامنـه  برگ برنـدۀ  به عنـوان  جعفـری  علی اکبـر  کـه  دالیلـی 
جهـت تسـخیر بـازار تجـاری بیان نموده  اسـت شـامل: آشـنایی 
بـا زبان هـای خارجـی )هم  زبـان کشـورهای اروپایی(، آشـنایی با 
مناسـبات تجـاری اروپائیـان، شـبکۀ گسـتردۀ  ارتباطـی ارامنه و 
دین مشـترک )که سـبب مسـافرت و اسـکان و تجارت بهتر آنها 
بـا هم کیشـان اروپایـی خـود می شـد( و کم خرج بـودن ارامنه در 
سـفر و تجارت اسـت )همـان، 20(. تحلیل های مبتنی بر بررسـی 
و مقایسـۀ ویژگی هـای محـات جلفـا و جویبـاره در طـول تاریخ 
کـه باعث شـده ایـن دو محلـه شـخصیت متفاوتی داشـته باشـند 

در قالـب جـدول 1  بیان شـده اسـت.
اسـت.  غیرکارتزیـن  نـگاه  و  مـدرن  دنیـای  محصـول  منظـر 
همچنیـن سـنتزی اسـت از عینیـت و ذهنیـت بـا توجـه بـه این 
نکتـه کـه پـس از امتـزاج ایـن دو مؤلفـه، موجودی جدید شـکل 
می گیـرد کـه نـه عیـن اسـت و نـه ذهـن، هـم عیـن اسـت و 
هـم ذهـن )منصـوری و فرزیـن، 1398، 19( لـذا پرداختـن بـه 
هـر دو جـزء منظـر بـرای ادراک کامـل پدیده هـا الزامـی اسـت، 
امـا بررسـی مجـرد هرکـدام از آنهـا، اشـتیاه تکنیکـی اسـت کـه 
شـهرهای امـروز مـا بـا آن دسـت وپنجه نـرم می کننـد )ماننـد 
کـه  همان گونـه  کالبـدی(.  و  عینـی  مسـائل  بـه  صـرف  توجـه 
محدودکـردن اقدامـات مدیریت  شـهری بـه تمهیـدات کالبدی و 
سـخت افزاری، بـر رونـد ناتوانی شـهرها و محات به پاسـخ گویی 
نیازهـا و نقش هـای اجتماعـی آنهـا و زوال هرچـه بیشـتر و در 
نهایـت حل شـدن محـات در مفهوم بسـیط شـهر، دامـن می زند 

)ابرقویـی فـرد و همـکاران، 1399، 23(.
محلـۀ جلفـا و جویبـاره هـردو در شـهری واحـد )اصفهـان( و در 
زمانـی مشـابه )زمـان نـگارش این متـن )سـال1400ه.ش(( و با 
ویژگـی واحـد اقلیت نشـینی، مـورد بررسـی قـرار گرفته انـد. در 
تحلیـل پرسشـنامه های اخذشـده از شـهروندان، جلفـا به عنـوان 
محلـه به رسـمیت شـناخته می شـود در صورتی کـه جویبـاره تـا 
حـد زیـادی تنهـا در خاطـرۀ افـراد به عنـوان محلـه باقـی مانـده 
اسـت. پاسـخ شـهروندان به این سـؤال که چـرا جلفـا را به عنوان 
اجتماعـی،  از ویژگی هـای ذهنـی،  تلفیقـی  محلـه می شناسـند، 
فرهنگـی و عناصـر کالبـدی بـود کـه بـه نوعـی نمـاد و نمایانگـر 
دیـن مسـیحیت سـاکنین ایـن محله )زبـان و مکالمات سـاکنین 
بـا زبانـی متفـاوت، اعیـاد، جشـن ها و مراسـم خـاص سـاکنان، 
مغازه هـا،  و  ابنیـه  تزئینـات  مغازه هـا،  و  معابـر  بناهـا،  اسـامی 
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کلیسـاها، بـرج ناقـوس، صلیـب، نمـاد و زبـان سـاکنین محلـه( 
و دیگـر عناصـری کـه شـاخصه و وجـه ممیـزۀ جلفـا از دیگـر 
محـات در ذهـن مخاطبیـن به شـمار می آمـد. ایـن درصورتـی 
عائـم  و  نوشـته  یهـودی،  کنیسـه های  سـاختمان  کـه  اسـت 
مختـص ایـن دیـن در محلـه جویبـاره نیـز دیـده می شـود و اگر 
تنهـا وجـه کالبدی جلفـا باعث تداوم آن شـده بـود، جویباره نیز 
بایـد ایـن اتفـاق را تجربـه می کـرد امـا  چنین نشـده اسـت. پس 
وجـود المان هـای مذهبـی و ظاهـر بناهـای ایـن دو اقلیت )وجه 
کالبـدی( تنهـا عامـل دوام محلـۀ جلفـا نبـوده و بایـد در وجـوه 
ذهنی-اجتماعـی نیـز به دنبـال عواملـی گشـت کـه بـا همراهـی 
عوامـل عینـی موجـب تـداوم محلـه شـده اسـت. ذکـر دو نکتـۀ 
اساسـی در ایـن بـاب حائـز اهمیـت اسـت کـه مطالعات خـود را 
در آینـده می طلبـد. ابتـدا آن کـه بـا وجـود توضیحات بیان شـده 
نه تنهـا سـاکنین اقلیـت یهـودِی جویباره بلکه سـاکنان مسـیحِی 
جلفـا نیـز بسـیار کـم شـده و اکثراً بـه خـارج از ایـران مهاجرت 
و جایگزیـن  اقلیت هـا درحـال کاهـش  لـذا جمعیـت  نموده انـد 
شـدن بـا اکثریـت دینـی شـهر اسـت. نکتـۀ دوم نیـز احسـاس 
خطـری اسـت در بـاب حفـظ و مرمت  شـهری بافت محلـۀ جلفا، 
کـه ماننـد شمشـیر دولبه اسـت؛ از طرفی حفـظ و مرمت بافت و 
ابنیـه، مهم و حیاتی اسـت ولـی از طرف دیگر خطر تبدیل شـدن 

بافـت بـه مـوزه و مهاجـرت سـاکنین -کـه حیات بخـش محلـه 
مسـکونی  واحدهـای  جایگزینـی  و  بافـت  خـارج  بـه  هسـتند- 
بافـت  ایجـاد  جهـت  رسـتوران ها  و  کافی شـاپ ها  مغازه هـا،  بـا 
و  اقتصـادی  سـرمایه های  انـواع  تولیـد  و  بازدیدکننـده  جـاذب 
گردشـگری، وجـود دارد. چراکـه پویایـی و حیـات محـات، بـه 
حضـور سـاکنان آن وابسـته اسـت. بنابرایـن رونـق محلـۀ جلفـا 
بـه غیـر از عواملـی کـه در بـاال ذکـر شـد می توانـد از برنامه های 
توسـعه و درآمدزایـی اقتصـادی )حفـظ بافـت و محله بـودن جلفا 
جهـت جذب گردشـگر یا مشـتری مغـازه و اغذیه فروشـی ها( چه 
در سـطح کان مدیریـت شـهری و چـه سـطح خـرد )صاحبـان 
امـاک و مغازه هـا( نیـز ناشـی شـود کـه در ایـن صـورت مفهوم 
محلـه کاذب خواهـد بـود. پـس می تـوان این گونـه نتیجـه گرفت 
کـه مدیریت شـهری و تمهیـدات اقتصادی-سیاسـی می توانـد در 
کنـار دیگـر عوامل کالبـدی و فرهنگی-اجتماعـی موجب حمایت 
از مفهـوم محلـه شـود کـه بـه تفصیـل پیشـتر بیان شـده اسـت.

نتیجه گیری
زندگـی  و  یک جانشـینی  بـه  غارنشـینی  دوران  از  پـس  انسـان 
طبـق  مختلـف  زمـان  طـول  در  افـراد  آورد.  روی  اجتماعـی 
مناسـبات خویشـاوندی، نـژادی، قومـی و قبیلـه ای، مذهبی و در 

توضیحاتمحلۀ جویباره )اقلیت یهودی(محلۀ جلفا )اقلیت مسیحی(

اختاط یهودیان با مسلمانانعدم اختاط جمعیتی
مسلمانان حق سکونت در محلۀ جلفا را نداشته اند در صورتی که محلۀ جویباره 
از دیرباز دارای ساکنین مسلمان نیز بوده  است. این نکته به حفظ یکپارچگی 

جمعیتی و هم بستگی جلفا کمک می کند.

جلفا شهرکی خارج از شهر بوده لذا تا حد زیادی تبعیت کمتری از شهر اسامی در دل محات مسلمان نشینشهرک )محله( خارج از شهر
داشته در حالی که جویباره بسیار متأثر از شرایط و تغییرات شهر اسامی بوده 

است.

حمایت اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی حکومت

رفتار پرفراز و نشیب حکومتی با 
یهودیان

هرچند مسیحیان نیز در دوره هایی مورد ستم حکومت مرکزی قرار گرفته اند اما 
در بیشتر مواقع مورد حمایت حکومت ها بوده اند. شاخص ترین آن دوران صفویه 
)به خصوص ابتدای صفوی( است که زمین و سرمایه جهت تجارت در اختیار 

ایشان قرارگرفت. در طرف مقابل دوره های محدودی وجود دارد که روابط حکومت 
مرکزی با یهودیان مساعد بوده و حتی ایشان تا مقام های باالیی در مناسب 

حکومتی مشغول بوده اند5. درنتیجه غالباً اقدام مثبت6 حکومت ها، شامل حال 
مسیحیان شده بود.

حضور در قسمت ذمی شهراسامیآزادی دینی و شهرسازی

دین مسیحیت به نسبت یهودیت، دین بازتری است و این امر در برقراری ارتباط 
مناسب شهروندان مسلمان با آنها به خصوص در حال حاضر بسیار مؤثر است 

)مانند آزاد بودن بازدید از کلیساها برای عموم غیرمسیحی(. 
اما نکتۀ بسیار اساسی تفاوت احداث محلۀ  جلفا در خارج شهِر اسامی و حضور 

محلۀ  جویباره در داخل شهر اسامی است7. این امر یهودیان را به رعایت الزامات 
شهرسازی ذمی مجبور می کند در صورتی که ارامنه آزاد به ساخت وساز بوده اند 

)کریمیان و نیک زاد، 1391، 212(.

جدول 1. مقایسۀ عوامل مؤثر بر تفاوت محلۀ جلفا و جویبارۀ اصفهان. مأخذ: نگارندگان.
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مـواردی متأخرتـر طبـق درجـۀ اجتماعی-اقتصـادی و یـا حتـی 
قسـمت هایی  در  گروه بندی هـا،  انـواع  دیگـر  و  پیشـه  و  شـغل 
از آن خـود سـاختند.  را  از شـهر سـکنی گزیدنـد و محاتـی  
محله بنـدی تقسـیمات ارزشـمندی بـود کـه گذشـته بـه یـادگار 
گذاشـت و پـس از دوره ای پشـت کردن بـه آن، مجدد انسـان در 
پـی تجدیـد آن در حـال حاضر اسـت. محلـۀ جلفـا در اصفهان با 
هـدف اسـکان ارامنـۀ مسـیحی در زمان صفویـه بنا نهاده شـد و 
درطـول تاریـخ تا حـد امکان در مقابـل تغییـرات خارجی از خود 
سـازگاری نشـان داده اسـت. در حالی کـه منطقـۀ یهودی نشـین 
جویبـاره در طـی زمـان، تقلیـل رفتـه و تاحـد زیـادی تشـخص 
رو  پیـش   پژوهـش  داده  اسـت.  دسـت  از  را  خـود  محله بـودن 
بـه  اصفهـان  در شـهر  اقلیت نشـین  دو محلـۀ  ایـن  مقایسـۀ  بـا 
ایـن نتیجـه رسـید کـه هم بسـتگی مسـیحیان جلفـا تنهـا عامل 
تـداوم محله جلفـا نیسـت و فرضیـه ای مبتنـی بـر این گـزاره که 
»اقلیت هـا بـا هم بسـتگی ذاتـی خـود می تواننـد محله هـای خود 
را حفـظ کننـد« هرچنـد صـادق اسـت امـا به عنـوان تنهـا عامل 

کافـی نیسـت. در جـدول 2 برخـی از عوامـل مؤثـر در تـداوم 
مفهـوم »محلـۀ  جلفـا« در گـذر زمـان تـا زمـان حـال به عنـوان 
نتیجـۀ تحقیـق آمـده اسـت. هرچنـد برخـی از ایـن عوامـل در 
دوران معاصـر دیگـر کارآمد نیسـتند امـا همین مؤلفه هـای اولیه 
در دوران حکومـت صفـوی بـا تغییـر و تقویـت، بـه مؤلفه هـای 
ثانویـه ای در طـول تاریـخ بـدل شـدند کـه تـا حـدی متضمـن 
ایـن  در  اسـت.  تغییـرات شهرسـازی جدیـد  فشـارهای  تحمـل 
جلفـا  محلـۀ  حیـات  بـر  مؤثـر  مؤلفه هـای  از  تعـدادی  نوشـته 
منظرشـهری  اسـت،  مشـخص  کـه  همان طـور  امـا  شـد  بیـان 
لـذا  اسـت  بسـیاری  الیه هـای  و شـامل  پیچیـده  بسـیار  امـری 
مؤلفه هـای ذکرشـده تنهـا عوامـِل حیات بخشـی نبـوده و ادامـۀ 
ایـن مسـیر مسـتلزم پژوهش هـای بیشـتر از جنبه هـای متفـاوت 
نظام هـای  قـدرت  می تـوان  این جـا  در  بـود.  خواهـد  دیگـر 
دولتـی به مثابـۀ متولـی شـهر و ضـرورت سیسـتم برنامه ریـزی 
و مدیریتـی مناسـب را در ایجـاد، حفـظ، احیـا و تقویـت محات 

شـهری شـاهد بـود.

توضیحاتدلیل تداوم هویت محلهدورۀ زمانی

گذشته
)مؤلفه های اولیه: 

زمان صفویه(

هم بستگی مسیحیان ارمنی *
یکی از مهم ترین دالیل، این است که به خاطر در اقلیت قرار گرفتن مسیحیان ارمنی در مقابل 
اکثریت مسلمان شهر، حس هم بستگی ساکنین مسیحی جلفا به عنوان یک »روش مردمی« 

مثل عامل دفاعی در مقابل نیروهای خارجی مقاومت کرده و جلوی تغییرات اساسی )که دیگر 
محات را به راحتی از بین برده( را گرفته است.

حمایت حکومت **

قطعاً حمایت های حکومت صفوی در این روند روبه رشد تأثیر فراوانی داشته  است. به خصوص 
اگر این گروه با مسیحیان گرجی یا اروپایی ساکن اصفهان و یا حتی دیگر اقلیت ها مانند 

یهودیان محلۀ جویباره مقایسه شود، در می یابیم که حمایت های دولتی عاملی بوده که دیگر 
گروه های اقلیتی نداشتند و همین امر باعث این تفاوت فاحش شده است.

حال )مؤلفه های 
ثانویه: زمان 

حال(

هرچند اختاط سکونت مسیحیان و مسلمان در حال اتفاق افتاده اما غالب محله هنوز مسیحی هم بستگی مسیحیان ارمنی *
بوده و هم بستگی خود را حفظ نموده اند )حفظ و تداوم آثار و نشانه های مسیحیت در محله(.

به دلیل رونق قابل ماحظۀ جلفا و تجارت اهالی این منطقه، ساکنان به نسبت از ثروت و قدرت ثروت ساکنان **
باالیی برخوردار بوده و هستند که باعث می شود توان مقابله با تغییرات را داشته باشند.

خواست جمعی

رونق محله از دیرباز تاکنون باعث شده محلۀ جلفا همواره دارای حیات و رونق جذابی برای 
شهروندان دیگر نقاط شهر و حتی بازدیدکنندگان داخلی و خارجی باشد. ارتباط ارامنه8 با اروپا 
و تجارت باعث شده همواره فرهنگ وارداتی اروپایی و همچنین ثروت ایشان سبب ایجاد مسکن 
و مغازه هایی متفاوت با فرهنگ ایران و اَشکاِل وارداتی برای ساکنین شهر جذاب باشد. همین 

باعث می شود در مقابل تخریب، نیروی مردمی دوستدار جلفا بتواند مقاومت کند.

*/**  مواردی که با ستاره های مشابه عامت گذاری شده اند، عواملی هستند که در طول زمان از گذشته به حال، تحول یافته و به نوعی عوامل کنونی، نتیجۀ این 
تحول عوامل گذشته در زمان حال است.

جدول 2. برخی از مهم ترین دالیل حفظ هویت محلۀ جلفای اصفهان تا امروز. مأخذ: نگارندگان.
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پی نوشت ها
یک  اعضای  که  هستند  فرایندهایی  مردمی  »روش های  مردمی:  روش های   .1
به کار  آن  با  نزدیکی  و  بازشناسی  و  خود  جهان  تولید  برای  مشخص  جامعۀ 

می برند.« )اوژه و کولن، 41،1398(.
2. »یکی از نیروهای متقاعدکننده در پشتیبانی از هنر مدرن و به طور ویژه تر 
جمله  ]از  سنتی  اَشکال  شکستن  برای  عامدانه  انگیزۀ  معماری،  در  مدرنیسم 
ازهم پاشیدن منظر، هم در شهرها و هم  به  ]...[ که  بوده است  مفهوم محله[ 
حومه ها انجامیده« )برک، 1396، 75( و مدرنیسم را در حل این بحران عاجز 
و آن را قاتل منظر معرفی می کند )همان، 81(. نکته حائز اهمیت آن است که 
تأییدکنندگان این انگیزۀ عامدانه را »مردم عقب افتاده« معرفی می کند که از 
ایده های نظریه پردازان مدرنیسم تبعیت می کنند )همان، 75( و چنین تعبیری 

بیان کنندۀ تغییر نگرش دربارۀ نظریات مدرنیسم است.
پایداری  به  برای دست یابی  مقالۀ »شهرپایدار-سیاست هایی  به  3. رجوع شود 

محله ای« )کریمی مشاور و نگین تاجی، 1391(.
4. کلمۀ گتو از ریشۀ ایتالیایی »Gietto« گرفته شده و به منطقۀ یهودی نشین 

ونیز ایتالیا در سال 1516 میادی برمی گردد.
مساعدتر  اروپا  با  دوستانه  روابط  خاطر  به  ارامنه  شرایط  که  زمانی  حتی   .5
»زیرا  می شود؛  بیشتری  مصیبت های  دارای  یهودیان  برای  شرایط  می گردد، 
امر  این  و  می شدند  مواجه  بی مهری  با  هم زمان  نیز  مسیحی  اروپاِی  یهودیاِن 
نیک زاد،  و  )کریمیان  بود«  تاثیرگذار  بسیار  یهودیان  ایران  اوضاع  ناگوارِی  بر 

.)198 ،1391
6. اقدام مثبت، به برنامه هایی که به منظور متعادل سازی وضعیت جامعه ای که 
اقلیت ها در آن در وضع نامطلوبی قرار دارند به اجرا در می آیند اطاق می شود 

)گیدنز،1390، 298(.
با نزول آیۀ 299 سورۀ توبه تشریع ]شد...[ و  7. »قانون قرارداد ذمه )جزیه( 
به زندگی  قادر  قرارداد  این  با پذیرش  اقلیت های یهودی، مسیحی و زرتشتی 
در سرزمین های  اسامی شدند.« )عمیدزنجانی به نقل از کریمیان و نیک زاد، 
1391، 194(. طبق این قرارداد، اقلیت های ادیان ابراهیمِی حاضر در سرزمین 
 اسامی، موظف به رعایت اصولی در شهرسازی خویش اند. به عنوان مثال ارتفاع 
از  پایین تر  )دلیل  باشد  ابنیۀ مجاور مسلمانان  از  بلندتر  نباید  ادیان  این  ابنیۀ 
به  باید  ابنیه  یا در ورودی  و  یهودیان جویبارۀ اصفهان(  ابنیۀ  قرارگرفتن  گذر 
دلیل  بیشتر  که  اصول  قبیل  این  از  و  باز شود  کوچۀ  فرعی  یا  بن بست  درون 

محرمیت و حفظ دید را داشته است.
به دستور شاه عباس دوم  بلکه  تنها ساکنین جلفا اصفهان نیستند  ارامنه   .8
منتقل  محله  این  به  اصفهان  شهر  مسیحیان  تمام  1640م.  سال  در  صفوی 
شدند؛ با این حال به دلیل آن که نطفه جلفا برای اسکان ارامنه گذاشته شد و 
ایشان اکثریت مسیحیان شهر اصفهان را تشکیل می دهند، در متن برای ذکر 

نام ساکنین جلفا، از واژۀ »ارمنی ها یا ارامنه« استفاده شده  است.
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