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  چكيده
 معمـول  يامـر  اختالف حل و يدادخواه يبرا زادگان امامپناه بردن به  يقاجار رانيا در
و  يحكومت قاجار ضعف را دوره نيا در ينينش بست رواج علت متعدد قاتيتحق. بود

را در كنـار رخـداد    »ينينشـ  بسـت «مقاله رخداد  نيا. داند ميكارآمد  يينبود دستگاه قضا
 تعارضـات  رفـع «واحـد بـا عنـوان     يدر قالب كـاركرد  »زاده امام ةخوردن در بقع قسم«

و  يخيشواهد تار ريتفس براساس و يا رشته انيم يكرديرو باو  كند يم فيتعر »ياجتماع
دو  يمكـان  تيـ ثيو ح كنـد  يمـ  نييتبكاركرد را  نيا كنندة ممكن گوناگوناسباب  يكالبد

 درك. كند يتهران آشكار م ةعمد زادگان اماماز  يكي يمورد  ةمطالع يرا ط ادشدهيرخداد 
 تيـ ذهن چگونـه  كـه  دهد ينشان م ادشدهيبا كاركرد  زاده امام يكالبد و فضا انيم ارتباط
اين نهـاد در شـهر    يو فضاي يكالبد يتجل ةويبر ش ياجتماع نهادي باب در انيرانيا ةعام

  .دارد مذكور ياجتماع نهاد در يچه اثر متقابل يتظاهر كالبد نيا و گذارد يتأثير م
 زاده امـام  قاجـار،  ةدور ،ينينشـ  بسـت  يعامه، تظـاهر كالبـد   تيذهن خيتار :ها دواژهيكل
  .تهران ليداسماعيس

  
  مقدمه .1

قاجار امري معمول بوده  دورة دگان در قالب رخداد بست درزا امامدر حالي كه پناه بردن به 
 دورةاي سياسـي در   مقوله ةزاوياز  را نشيني و بست ايران بست تحقيقات فراواني در ،است

                                                                                                 

  ze.tamasoki@gmail.com  ،)مسئول ةنويسند( دانشگاه شهيد بهشتي كارشناس ارشد مطالعات معماري ايران، *
  z_ahari@sbu.ac.ir  ،يمعمار خيتار گروه ارياستاد **
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؛ 1369 ،جعفريـان ؛ 1366، ) رازي ي شـ (  ي صـ  ال خ ←بـراي مثـال   ( است بررسي كرده قاجار
رونق و  علتاين آثار . )1389، ؛ تهراني1389 ،طيبي؛ 1384، افتخار ؛ خوش1378 ،جعفريان
از زاويـة اسـتبداد    را صـرفاً  قاجـار  دورةهاي متعدد در  گيري بست نشيني و شكل اوج بست

توجـه شـاياني بـه حـل      كـه  اسـت  حكومت قاجاري و نبود امكان اعتراضات مردمي ديده
در عمدة اين منابع مطالعـة حيثيـت مكـاني و     عالوه، به. نداشته استاختالفات مردم عادي 

هـاي   بسـت  دربـارة استثناي اين موارد مقالة قصابيان . شود ديده نميتظاهرات كالبدي بست 
كالبـدي   طـور  را بـه  ها نهاي متعدد حرم امام رضا و مكان قرارگيري آ مشهد است كه بست

ر اثر كاركرد بست و ارتباط بها  گيري اين بست يند شكلابه فر ،با اين حال ؛دكن ميتوصيف 
  .)1377 ،صابيانق(كند  اي نمي كاركرد و كالبد اشاره

هـاي   به جاي تمركـز بـر بسـت    ؛نگرد متفاوت به پديدة بست مي يمقالة حاضر با نگاه
، اسـت  منابع مذكور بر آن تمركز داشته تر بيشخواهان، امري كه  بزرگ و تجمعات مشروطه

كنـد و   تمركـز مـي   اسـت  رفع اختالف ميان مردم عادي اتفاق افتـاده  رايهايي كه ب بر بست
، و با تمركز بر يكي است افتاده موضوع را از زاوية مكاني كه بست در آن اتفاق مي عالوه به

دگـان را  زا امامبست در اين  ،نينچ هم. كند بررسي مي ،دگانزا امامها يعني  از انواع اين مكان
درباريان  ةخاننظير (يا غيرمقدس ) نظير مسجد(نشيني در ساير اماكن مقدس  متمايز از بست

توجـه بـه عملكـرد ديگـري كـه      . بينـد  از جهت كاركرد و تظاهرات و آثار آن مـي ) و اعيان
خوبي مدعاي فوق را اثبات  به است افتاده دگان ايران در اين دوره اتفاق ميزا امامدر زمان  هم
و در امـاكن ديگـر بسـت     اسـت  دگان بودهزا امامكه مختص  را اين عملكرد متمايز. كند مي

دگان براي اثبات مدعاي يكـي از  زا امامقسم خوردن در محل  يعني، بينيم صورت آن را نمي
دگـان دو  زا امـام نشيني براي رفع اختالفـات در ايـن    توان در كنار بست مي ،طرفين اختالف

رفـع اختالفـات ميـان    : دهند واحد خبر مي يعملكرد و رخداد دانست كه هر دو از كاركرد
يعنـي رفـع تعارضـات اجتمـاعي      ،ومـت مردم در كنـار اختالفـات ميـان مـردم و حك    ة عام

)resolving social conflicts .(تفسير متون خبردهنده از دو رخداد مـذكور  ،عالوه به )  قسـم
دگـان  زا امامانحصار وقوع قسم در  دليل كه دهد نشان مي) و بست دهزا امامخوردن در محل 

يعني اعتقاد به حـي و حاضـر بـودن ايـن      ،ناشي از ذهنيت مردم به شخص مدفون در بقاع
اي  ذهنيتـي بـا پيشـينه   . و نيز قدرت و توانايي اعجاز ايشان است ،اشخاص در محل زيارت

ي خاص بروز كرد و اين بار نه در ارتباط مستقل ميان فرد صورت به قاجار دورةمتقدم كه در 
گري  ن افراد و نقش ميانجيكه در ارتباطات اجتماعي ميابل ،ه اوببا تمسك جستن  دهزا امامو 
 .كرد متأثررا  دهزا امام ي ويژه فضاي پيرامون بقعةصورت بهظاهر شد و سپس  دهزا امام



 63   زينب تمسكي و زهرا اهري

در مقايسـه بـا    هـاي بـين مـردم    نشـيني  تمركز بر رخدادهاي خرد اجتماعي يعني بسـت 
ريشه با بست از نظر كاركرد  زمان با توجه به رخداد قسم كه هم تجمعات سياسي بزرگ هم

رونـق گـرفتن    علتدهد زاوية ديگري از  است به ما امكان مي) social function(جتماعي ا
درك كنـيم و نيـز وجـه ديگـري از جايگـاه ممتـاز        قاجـار  دورةنشيني را در  بست و بست

روشن شدن نحوة تظاهر بيروني  ،عالوه به. ديگر اماكن بست را دريابيمبه دگان نسبت زا امام
نـاميم،   ، كه ما آن را در قالب كاركرد رفع تعارض مي)physical embodiment(رخداد بست 

اين تظاهر خود يكـي از   شود بيان ميدر ادامه  كه يكي ديگر از دستاوردهايي است كه چنان
  .ه استدگان بودزا اماماسباب تقويت كاركرد مذكور در 

  
  دهزا امامقسم به . 2

اين قرار  اتفاقي گزارش شده است ازش   1267در سال  هياتفاق عيوقاروزنامة  32در شمارة 
 دهزا امـام بـه   خـود براي رفع منازعـة   ،فروشنده و يك خريدار يك ،كه دو نفر از اهالي شهر

آمده بودند تا خريداري كه مدعي پرداخت پـول بـه فروشـنده بـود بـا قسـم        سيداسماعيل
دار با اداي سـوگند دروغ  اما خري ،او را از درستي گفتة خود مطمئن كند دهزا امامخوردن به 

  :به دردي مبتال شد كه او را مشرف به هالك كرده بود
هم رسانده بـه  ه گذشته شخصي با بقالي در سر دو پول قيمت انگور منازعه ب ةدر هفت[...] 
 ؛ام اند و آن شخص پول انگور را نداده بوده و قسم ياد كرده كـه داده  اسماعيل آمده زاده امام
  ).162 ،1 ج :1267 ،هياتفاق عيوقا( [...]ه او عارض شده الفور درددلي ب في

گرچه اين مورد از معجزه رويدادي خاص بوده و به همين سـبب در روزنامـه آورده شـده    
اما مراجعة مردم براي رفع اختالف پيش از تشكيل محاكم عدليه امري معمول تلقـي   ،است
در متن روزنامه شاخ و برگ پيـدا كـرده و خبـر     چه آن چراكهشده است و نه غيرعادي،  مي

كـه معجـزة    ،براي رفع اختالف ه اوبو قسم خوردن  دهزا اماماصلي است نه نفس رجوع به 
اي كـه در ابتـداي خبـر     مقدمـه . در عقوبت قسم دروغ و سپس شفابخشي اوسـت  دهزا امام

  :دهد خبر را در همين امر نشان مي تأكيداند نيز محل  يادشده آورده
مجيد يا به يكـي از مشـاهد    هللا اند حاضر در دين اسالم كه به كالم را مجرب گرفته خبر آن

حدوث مرض صعب يا هالكت ه خلف آن ب مطهره اگر قسم دروغ و ناحق ياد نمايند فوراً
  .)همان... (گذشته  ةهفتاز جمله در ... ظاهر شده است 

كه منازعه نيز در متن خبر امري بديهي پنداشته شده است تا جايي  سبب به دهزا امامآمدن به 
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 دهزا امـام م رسـانده بـه   هـ  منازعـه بـه  «: آمده صرفاً و نشده بيان زاده امامحتي علت آمدن به 
وفصـل ايـن    حلدر  دهزا اماماين امر در درجة نخست به پذيرش جايگاه . »اند اسماعيل آمده

سـبب فرهنـگ غالـب مـذهبي دوره      بـه ته است كه تعارضات از سوي دو طرف دعوا وابس
بـه بقعـة آن    دهزا امـام اما چرا بايستي براي قسـم خـوردن بـه     ،شده است بديهي پنداشته مي

  ي و در محل بقالي ممكن نبود؟لفظ صورت بهرفتند؟ آيا اين امر  مي
  

  دهزا امامارتباط رخداد قسم خوردن با مكان . 3
ديده از قسم خوردن به مقدسات براي اقناع طرف مقابل ي بسياردر متون اين دوره شواهد 

؛ 2278، 1858 ،3  ج: 1374؛ سـالور،  1301، 2  ج: 1384 اي، كمـره  ←براي مثـال  ( شود مي
هـايي   ؛ قسم)251، 1  ج: 1362مافي،  ؛5160، 4961، 7  ج: همان؛ 4628، 4629، 6  ج: همان

هـاي دروغ   اش از قسـم  در سـفرنامه  كرماني كه چنانكه همواره مطابق واقعيت نبوده است؛ 
السـلطنه   عـين  .)73 ،72 ،1 ج: 1350كرمـاني،  (كنـد   د مييا نشانيدكاكبرخي از بازاريان در 

كـس در   هـر . كرده است هبسيار معجز دهزا اماماين « :نويسد اي در الموت مي زاده دربارة امام
  جـا قسـم   آن هـا  المـوتي  ةهمـ . جا قسم ناحق خورده است همـان سـاعت مـرده اسـت     آن
  ).91، 1 ج: 1374سالور، ( »خورند مى

خورند در ادامة جمالت قبل نشان از اين  قسم مي» جا آن«ها  اين گفتة او كه همة الموتي
افتاده است و به همين  در محل بقعه اتفاق مي دهزا امامدارد كه معجزة قسم خوردن ناحق به 

از امـري حكايـت    خـوردن بر محل قسـم   تأكيداين . اند كرده جا رجوع مي سبب اهالي بدان
انـد بـا    كـرده  دة غايب كه در دعاوي بازاريان هزار قسم بدان ياد مـي زا امامتفاوت ميان : دارد

شخص  دهزا امامگويي در ذهنيت اين دوره . و قسم خوردن در محل بقعه دهزا امامرجوع به 
و اين موضـوع   شده است ميمنجر حاضري است كه قسم خوردن در حضور او به عقوبت 

وفصل اين تعارضات پررنگ و اين رخداد را رويدادي متصل  حلرا در  دهزا امامنقش مكان 
  .كرده است مي دهزا امامبه مكان 

توانيم  مي ،توجه كنيم قاجار دورةدر » دهزا امام« ةواژاگر به داللت دوگانة  ،از سوي ديگر
 دهزا امـام دست آوريم كه رخداد قسم را در پيوند بـا مكـان    بهذهنيتي  ةپيشيندرك بهتري از 

را بـه  » جـا  آن« ةواژاو  كه خوانيم السلطنه مي قول اخير از عين نقلدر  كه چنان. ديده است مي
ـ  بهاي كه در جملة اول  دهزا امامبرگردانده است؛ همان  دهزا امام ة شخصـي داراي معجـزه   مثاب

و مكان آن  دهزا امامرسد كه  نظر مي بهچنين  ترتيب، بدين. توصيف شده است و نه يك مكان
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. شـده اسـت   بـديهي فـرض مـي    دهزا امامشده و درنتيجه وجود مكاني براي  يكي دانسته مي
يافتـه و   مـي  دهزا امـام مفهومي متصل به وجود شـخص   دهزا امامگويي فضاي پيرامون مرقد 

 .شده است مي امتداد وجود وي تلقي
مكان در بسياري از مكتوبات ايـن دوره   ةمثاب به دهزا امامي براي واژة توأمانچنين كاربرد 

؛ 273، 2ج : 1361الملـك،   ؛ افضـل 255: 1351الملك،  اعتصام ←براي مثال ( شود ديده مي
 صـورت  بـه  قاجار دورةدر  زادگان امام از مردم تصور ،ترتيب بدين. )72، 1 ج : 1374سالور، 

اي  پيچيـده  هم بهو روشن است چنين تصور  بوده است راه هم شانيا يمكان تيثيبا ح يهيبد
، طـي  »دهزا امـام «نـام  دوگانة مكان، يعني داللت  ةمثاب به دهزا امامشخص و  ةمثاب به دهزا اماماز 

صـدق   سيداسـماعيل  دهزا امـام  دربـارة  كـه   چنان و هم است مدتي كوتاه قابل حصول نبوده
دورة دگـان پـيش از   زا امـام مشخص و معنادار براي  يطوالني وجود مكانپيشينة از  ،كند مي

و  دهزا امـام دار بودن رخدادهاي مرتبط بـا   امري كه خود از پيشينه. داردحكايت مورد بحث 
يعنـي سـاخت بقعـه و     ،آن تمهيدات مكاني براي اين رخـدادها نتيجة مراجعات مردم و در 

   .داردنشان ، دهزا امامگسترش فضاهاي پيرامون 
دگان در اين دوره، يعني اعتقـاد بـه رعايـت حرمـت     زا امامذهنيت مردم به  ،بترتي بدين

اطمينان  امري براي حصول به و قدرت اعجاز او، قسم خوردن در محضر ايشان را دهزا امام
در محل بقعه قسم خـوردن   دهزا امامسبب اعتقاد به حضور  بهكرده و  ميتبديل طرفين دعوا 

قسم خوردن در مكـان   يعني ،اين موضوع. ها بوده است در اين محل متفاوت از ديگر مكان
ـ با توجه به داللت  ،دهزا امامبه معناي قسم خوردن در حضور  دهزا امام  دهزا امـام  ةواژ ةدوگان

بـا   دهزا امـام  دوره مكـان آن با توجه به اين داللت دوگانـه در ذهنيـت   . شود نيز دريافت مي
شخص ايشان پيوستگي تامي داشته و فضايي كه در پيرامون مرقد تعريـف و بـه نـام بنـاي     

و فضاي حـريم وي بـوده    دهزا امامشده در ذهنيت مردم امتداد وجودي  شناخته مي دهزا امام
خـوردن در    فضايي كه قسم خوردن در آن متفاوت از هر جاي ديگر و معادل قسـم  1.است

 .شد دانسته مي دهزا امامحضور 
 دهزا امـام برخاسته و از طريـق آن   دهزا امامرخداد ديگري كه از ذهنيت معتقد به حرمت 

  .نشيني در اين دوره است بست بوده ديگر يكواسطة رفع تعارض ميان مردم با 
  

  دهزا امامبست . 4
 دهزا امــامنشــيني در  هــاي نظميــه از محــالت تهــران چنــدين شــاهد از بســت در گــزارش
، 396، 178، 132، 89، 1 ج :1377يي و آذري، رضـا  خيشـ (در دسترس است  سيداسماعيل
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دار در ميــدان  ق نيــز دعــواي ميــان دو دكــان     1304در ســال  .)717، 579، 578، 444
از تـرس فـرار نمـوده بـه      احـاجي آقـ  « :اسـت  گزارش شده و درنهايت آمده سيداسماعيل

در اين گزارش از رفتن به مـزار  . )178 :همان( »شود حضرت سيداسمعيل رفته، متحصن مي
به حضرت سيداسمعيل «بلكه نوشته شده  ،سيداسمعيل يا يك مكان سخن گفته نشده است

آمـده اسـت؛    )لفـظ حضـرت  ( و به جاي نام مكانْ نام و عنوان شخصِ صاحب مكان» رفته
ذهنيـت آن  گر اين اسـت كـه    بيان دهزا امامشخص    ـ   مكاناين امر عالوه بر تصديق يگانگي 

توان به نـزد او رفـت و بـه همـين      كه مي است ستهدان مي يحاضرحضور را  دهزا امام دوره
ه كـه در واقعـة   گون همان. ها منجي و ميانجي باشد ها و دادخواهي توانست در نزاع سبب مي
بـه  سـخت  اوضاع توان در  كه مياست ي در جمع محله تر بزرگ دهزا امامگويي ، قبل ديديم

براي روشن شدن چيستي اين كـاركرد   .كرده است برد و حضور او حرمتي ايجاد ميپناه او 
چـه   گيري و برچيده شدن اين كـاركرد از  ها پاسخ داد كه محدودة شكل بايد به اين پرسش

گيـري و   اي از مكان بوده و چـه عـواملي در شـكل    و تا چه زماني و در چه محدوده زماني
  تحكيم و تثبيتش نقش داشته است؟

  
  دهزا امامني و تظاهر كالبدي بست محدودة مكا. 5

اند مشـخص و بـا مرزهـايي     نشسته اي كه در آن بست مي با توجه به شواهد محدودة مكاني
ق   1343در  امريكـا السلطنه از دستگيري قزاقي شريك در قتل سـفير   عين. معين بوده است
  :كه مطابق آن است شرحي آورده

در سيداسمعيل، تا . كردند ديگر را براى دستگيرى تعقيب مىدو نفر قزاق يك نفر قزاق 
ــه مــى  مــى كنــد  خواهــد وارد بســت بشــود يكــى از آن مــأمورين وى را هــدف گلول

  ).7161 ،9 ج : 1374 سالور،(

آن قزاقى كه دم سيداسمعيل كشته شـد  « :كه است مفصلي ادامه داده توضيحات نسبتاً بعد از
 »خواست داخل بست شود مقتـول نمودنـد   چون مى. نديكى از ضاربين بود كه تعقيب كرد

  .)7163: همان(
تـا  «جملـة   ويـژه  بـه  ؛هاي يادشـده بسـت محـدودة مشخصـي دارد     در هر دوي عبارت

به اين مرزِ روشن . كند مي تأييدوجود مرزي روشن و دقيق را » شودبخواهد وارد بست  مي
 السلطنه نقل كـرده  كه معتصم ،ق  1311ها در  ميداني ها و چاله در واقعة جدال ميان سنگلجي

 2»رد شـوند ] بسـت [همين كه خواستند از زير زنجير بـس  «جملة . شود نيز اشاره مي ،است
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از مـرزي   است ها آورده شده ها به سنگلجي ميداني كه پيش از تعرض چاله )21: تا يب فرخ،(
مرزي كه با وجود . دارد نشانشده ميان محدودة بست و خارج آن   شناختهقطعي و روشن و 

  .كرده است قاطعانه محدودة حريم را از خارج آن جدا مي» زنجير بست«
هـاي شـمال و جنـوب     قدمي داالن 80كند؛ حريمِ بست  جعفر شهري نقل مي كه چنان

 دهزا امـام كـه يكـي بـه گـذر      ،)218 ،3ج  :1383 شهري،( است گرفته را دربر مي دهزا امام
رسـد   نظر مـي  به. شده است منتهي مي سيداسماعيلو ديگري به بازار ) سيداسماعيلپشت (

. كرده است در شهر و منطقه مقياس محدودة بست تغيير مي دهزا اماممتناسب با اهميت هر 
ز امامـان شـيعه در ايـران، يعنـي     ترين مركز مرتبط با يكي ا محدودة بست در مهم كه چنان

و نيـز محـدودة   ) 325- 324: 1361 پـوالك، (شده  گاه كل شهر مشهد ذكر  ،حرم امام رضا
: 1377، قصـابيان (اسـت  شـده   ميپيوسته به حرم امام نيز از چند خيابان منتهي به آن آغاز 

امــا حــريم بســت ، )284- 283: 1371 عطــاردي، ؛60- 59 :1366 ،بــارنزبــه نقــل از  233
دو كوي شمالي و جنوبي متصل  به و دهزا اماميا تكية  ،حياط ،به بقعه سيداسماعيل دهزا امام

  .)5- 1 تصاوير(شد  مي بدان محدود

  
  ؛ )داالن بازار سيداسماعيل(سيداسماعيل  دهزا امامورودي كوي جنوبي . 2و  1 هاي تصوير

 .زنجير بست به دربي از اين داالن آويخته بوده است



  

 
 و دهزا امام 

 شود هي مي

   ي شمالي
 

 رضات اجتماعي

 
ي شمال و جنوب

منتهي سيداسماعيلر 

؛ ورودي كويزاده م
.شود ديده مي زاده

و رفع تعار ، قاجاري

هاي كوچه: 1335ل
كوي جنوبي به بازار

 .)كشور

امامحريم بست . 4
ز اماماز حياط  كه

يداسماعيل، تهران

ر عكس هوايي سا
و ك) دهزا امامگذر (

برداري ك زمان نقشه

تصوير  زاده 
 .شود

سي زاده امام: كالبدي

در سيداسماعيل دها
سيداسماعيلپشت

سا: منبع(

2

امام؛ كوي جنوبي 
شو مي زاده امام) كية

ت عامه تا تظاهر ك

زا امامحدودة بست
ه؛ كوي شمالي به پ

1

زاده امامحريم بست
تك( ه ورودي حياط

از ذهنيت   68

مح. 5 تصوير
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ح. 3 تصوير
كه منتهي به
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 دهزا امام در نشيني بستمحدودة زماني . 6

 دهزا امامگري  ميانجي نشيني و بروز مفهوم بست 1.6

 دهزا امـام نشـيني در   بسـت ظهور و بروز  براي تعيين محدودة دقيق زمانيدسترس درشواهد 
ناصـري  دورة دوم نيمـة  از  از آغاز دوره و قطعاً نشستن احتماالً  اما عمل بست، كافي نيست

 ؛132 ،1 ج :1377رضـايي و آذري،  (معمـول بـوده اسـت     دهزا امـام در  قاجاردورة تا پايان 
؛ بـا ايـن   )www.encyclopaediaislamica.com ؛323: 1361پـوالك،   ؛1384افتخـار،   خوش
نشيني فرصتي براي حل اختالف ميان مردم شـده   روشن نيست كه از چه زماني بست ،حال

چه زماني  ،يافت كه در تمسك فردي به او تجلي مي ،دهزا امامبود و باور به حضور شخص 
  . تحول پيدا كرد دهزا امامي گر ميانجيبه نقش 

در قالـب حـريم بسـت بـراي      دهزا امـام گري فرصتي است كه  مقصود از اين ميانجي
 كـه  چنـان . كرد گيري از مجازات زودهنگام فراهم مي ي طرفين اختالف يا پيشوگو گفت

ق پنـاه بـردن يكـي از     1304فروشان در سال  در درگيري ميان دو تن از اهالي ميدان كاه
برقرار آورد تا اهل ميدان مداخله و بين طرفين صلح  فراهماين امكان را  دهزا امامآنان به 

طـرف   حضور در قلمـرو بـي   ،از سوي ديگر .)178، 1ج : 1377رضايي و آذري، (كنند 
و  وگـو  گفتبراي  درواقعكرد،  كه رعايت حرمت آن ميان افراد اشتراك ايجاد مي ،بست

بـراي   ،بنـابراين . داد مـي فرصـتي  درتضاد  رويارويي به طرفين اختالف يا اهالي محالت
گيـري قلمـرو    دانستن اين موضوع بايد به زمان تقريبي تظـاهر كالبـدي بسـت و شـكل    

  .يادشده توجه كرد
  
 تظاهر كالبدي بست 2.6

 يعنـ ي يجنوب يكو ييابتدا ةمين يريگ شكل با ق،  1275 حدود از حداقل شيكرش ةنقش مطابق
 نيامـا نخسـت   افت،ي نيتع و شد مشخص  زاده امام مياز حر يبخش بست، ريزنج ختنيآو محل

ذهنـي كـه از    ــ  ينيع يمرز وجود يعنيبست،  يبرا يقطع يو مرز  شاهد از وجود محدوده
اش بين   در حدود و ابعاد فيزيكي ديگر ناپذيري حريم ذهني آن و از سوي يك سو در تخطي

 ،بنـابراين  .)تـا  فـرخ، بـي  (ق اسـت    1311، متعلق به سال ايجاد كردعامة مردم فهم مشترك 
و نـزد مـردم    شد شكل گرفت و مشخص كامالً دهزا امامق محدودة بست    1311حداقل از 
  .)7و  6 تصاوير(معتبر بود 
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كه  دهزا امامورودي و بخشي از بدنة كوي جنوبي : در نقشة كرشيش سيداسماعيل دهزا اماممحدودة بست . 6 تصوير

 .مشخص شده است 2شده با شمارة  محسوب مي دهزا امامحداقل از دورة مظفري محدودة بست 

  
  ؛ 1309در نقشة عبدالغفار  سيداسماعيل دهزا اماممحدودة بست . 7 تصوير

 .در نقشة قبل است دهزا امامهمان ورودي كوي جنوبي  2شمارة 

2

2 
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  حكومتـ  مردم ـ دهزا اماممثلث : ميزان حرمت و قدرت بست. 7
توان به ميزان رعايت  از يك سو مي دهزا امامبراي شناخت ميزان حرمت و قدرت بست يك 

داشـت آن   ميزان شكستن يا پاس ،مردم توجه كرد و از سوي ديگر ةعامحريم بست او نزد 
يا ميزان توجه و رسيدگي حكومت به ) براي دستگيري مجرم( نظميهبست از سوي اجزاي 

و اند  شتهدااي  ارتباط پيوسته ديگر يككه هر دو با  را مدنظر قرار داد، نشسته دادخواهان بست
  .اند بوده دهزا اماموابسته به شرافت نسبي 

در  .شـده اسـت   رعايت مي جديت امردم ب ةعامنزد  سيداسماعيل زاده امامبست  حرمت
رسد محـدودة بسـت    نظر مي به ،طبق سياق متن ،ها ميداني ها و چاله ماجراي جدال سنگلجي

هاي خونين ميان دو محله  كرده كه با وجود جدال در ذهن نويسنده حريم امني را تعريف مي
در واقعــة بســت  .)تــا بــي فــرخ،(ت شكســتن آن بــراي شــروع جــدال ممكــن نبــوده اســ

 بـراي ان دولـت  مـأمور بـه نظـر    ممكـن  راه يگانـه گويي  ،نيز دهزا امامخواهان در  جمهوري
ان مـأمور و  استفاده از بست بـوده اسـت  مردم به آن افراد  تر بيشآزار رساندن از  جلوگيري
 مـردم » بست است«كه  اينو اعالم  دهزا امامخواهان درون  اند كه با بردن جمهوري باور داشته

ايـن موضـوع اهميـت رعايـت      .)6816 ،9 ج :1374سالور، (د دارن دست برمي آناناز آزار 
 كند را نزد مردم روشن مي دهزا امامحريم بست.  

جمالتـي نظيـر    .معمـول بـود   تر كمتخطي از حريم بست حتي در ميان اجزاي نظميه نيز 
 ،579 ،444، 2 ج :1378رضـايي و آذري،  ( »پليس مواظب كرده است كه او را دستگير كنند«

ميان دو تن  يهايي نظير دعوا ان دولت دربارة جرممأموردهد  نشان مي) 89 ،1 ج :همان؛ 717
از ...  تا ناچار خود براي آب و غذا و اند هماند ميبستي  به انتظاربلكه  ،اند شكسته بست را نمي

با مجرماني حداقل براي  كه كند هاي نظميه مشخص مي اما برخي گزارش ،بست خارج شود
 3.)396 ،2 ج :همـان (انـد   كـرده  طريقي وادار به خروج از بسـت مـي  جرم محرز مجرم را به 

و اعتقاد به حـريم او و در سـوي ديگـر قـدرت      دهزا امامدر يك سو قدرت مذهبي  ،بنابراين
قرار داشته است و گرچه در جرايم خرد اجزاي نظميه بـه  ) بخشي بيروني نظم( دستگاه نظميه

اي داشت و بست در همـة   ت حريم بست محدودهاما قدر ،اند گذاشته حريم بست احترام مي
كـه تمـامي شـواهد و     جـا  آناز  ،عـالوه  بـه  4.شـد  جرايم به يك اندازه محتـرم شـمرده نمـي   

رسد بـراي رسـاندن    نظر مي ، بهمربوط به بست فردي است دهزا امامنشيني  هاي بست گزارش
 ،كه شكسـتن بسـت آن نـاممكن بـوده     ،عبدالعظيم پيامي به شاه و بست در مقياس وسيع شاه

هـا بـه فرمـان اميركبيـر نيـز       حتـي در دورة دوسـالة برچيـدن بسـت     5.شده است انتخاب مي
شد كه حكومت بـه رسـميت شـناخته     عبدالعظيم يكي از سه بست در ايران محسوب مي شاه
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ي با توجه به دو بست معتبر ديگر، يكي حرم امـام رضـا و ديگـر    .)324: 1361پوالك، ( بود
تراز با اعتقاد به شرافت  هم جا اين در حرم حضرت معصومه، روشن است معيار قدرت بست

شخصي بوده كه آرامگاه متعلق به اوست كه در اين سه مورد يكي هشتمين امام شيعيان و دو 
تـرين امـاكن    هـر سـه مهـم    درنتيجـه ديگر دو تن از اوالد مستقيم امامان شيعه بودند و مورد 

 صـورت  بـه توان دريافت عاملي كه  مي. شدند يران و نزد مردم محسوب ميمقدس شيعه در ا
مـردم  از سوي ميزان رعايت حرمت اين بست  درنتيجهو  دهزا اماممستقيم ميزان قدرت بست 

  .به امامان شيعه بود دهزا امامكرد نزديكي نسب  و حكومت را تعيين مي
هـاي ميـان    تعداد واسطهموضوع با وجود اصالت نسب، در  ،سيداسماعيل دهزا امام بارةدر

مطابق  ،در هر صورت .)1، پيوست اول: 1392تمسكي، (ايشان و جدشان توافق وجود ندارد 
جرايم اجزاي نظميه همة  دربارةآن اندازه نبود كه بتواند  دهزا امامشواهد يادشده قدرت بست 

بـا قـدرت    دهزا امـام ميـان قـدرت حـريم بسـت     موارد  گونه ايندر  .نشيني وادارد را به عقب
، زاده حريم بست امـام  اما با وجود قدرت محدود، شد بخشي حكومت تعارض ايجاد مي نظم

حمايت اهالي محلـة  . شد جريان رفع اين تعارضات همواره به توفيق اجزاي نظميه ختم نمي
حتي  ،ناكامي اجزاي نظميهتوانست سبب  يم همحل  يلوط نشينيِ از بست سيداسماعيل دهزا امام

نمود بـارز ايـن موضـوع در واقعـة ضـربت خـوردن        .شود ،با وجود محرز بودن جرم بستي
 دهزا امـام بقعـة  ميـدان و بسـت نشسـتن لـوطي در      هـاي چالـه   دست يكي از لوطي بهاي  طلبه

و بـه   نندشـك بسربازان حكومت درصدد بودند بسـت را   كه آنبا . شود ديده مي سيداسماعيل
ميدان از ورود سربازان به صـحن جلـوگيري و    اما الواط چاله، اض آخوندها پاسخ بدهنداعتر

). 878 ،1 ج :1374ســالور، ( كردنــدخــوبي از بســتي پــذيرايي  بــه درادامــه اهــل محــل نيــز
كـه   بودهمورد احترام مردم  قدر آنبست  ،است ه كه پوالك اظهار كردهگون همان ،ترتيب بدين

شوند كـه پنهـاني بـه ايـن پناهنـده غـذا        باشي باز مردم متديني يافت مي متوليبا وجود نهي «
دوگانـه   چه آن. وضوح در اين واقعه شاهد آنيم بهاعتقادي كه  ؛)325: 1361پوالك، (» برسانند

 ،آخوندها در مقام نمايندگان مذهب موافق شكستن بست بودند و مردم محل كه ايننمايد  مي
سـبب   بهكنند و شايد  ، ضاربِ آخوند را ياري ميدهزا امامبردن به در پي اعتقاد به بست و پناه 

گويي مـذهبي كـه دو سـوي    . دهند ها اين كار را نه پنهاني كه آشكارا انجام مي دخالت لوطي
خورده، بـدان اعتقـاد    طلبة ضربتواقعه، مردم در حمايت از بست و آخوندها در حمايت از 

اين مردم بودند كـه بـا    ،ترتيب بدين. متفاوت بوده استكردند  داشتند و براساس آن عمل مي
چـه در   ،درنتيجـه . كردنـد  نشيني را فراهم مـي  بستادامة رساندن آب و غذا به بستي وسايل 

پايگاهي مردمي داشته و از  دهزا اماماعتقاد به حرمت  ،رخداد بست و چه در قسم در محل بقعه
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ميـان   حلي چنين در موازنة قدرت يدن به راهرس ،با اين حال. شده است سوي عوام تقويت مي
حكومت و مردم يا برقراري تعادل ميان طرفين دعوا نياز به بسترهاي ديگـري جـز حمايـت    

سبب پيدايي ذهنيتي كـه بـه اعتقـاد بـه      كه اينمضاف بر . داشته استآنان مردمي يا خواست 
 ؛هنوز روشـن نيسـت   است انجاميدهحلي  پيدايي چنين راه درنتيجهو  دهزا امامرعايت حرمت 

  شده است؟ دهزا امامپيدايش اين كاركرد در  سببو چه ذهنيتي عواملي چه : بايد پرسيد
 

  ساز كاركرد عوامل سبب. 8
 ذهنيت مردم 1.8

بـه جايگـاه    بايسـت  مـي  انجاميدهآن سياق فكري كه به پيدايش چنين كاركردي  دركبراي 
دوازده امام شيعه نزد مردم و احترام و حمايت آنان از اوالد اين امامان و اعقاب منتسـب بـه   

 كـه در  سيداسـماعيل  دهزا امـام محتواي كتيبة درب حـرم  . توجه كنيم قاجار دورةايشان در 
 مشـروطه، نوشـته   دورةو حتي پـس از   قاجار دورةهاي پاياني  ق، يعني يكي از سال  1341
خـوبي از ايـن ذهنيـت     به است سنگلج بدان اهدا شده ةمحلو از سوي يكي از لوطيان  شده

مند و متدين به دين اسـالم   هر عالقه ةوظيفصراحت اعالم شده كه  بهدر كتيبه . دهد  خبر مي
است كه از طريق وسـايل مشـروع بـه امامـان شـيعه و اوالد و      » مذهب بر حق جعفري«و 

اعتقـاد بـه    ،بنـابراين  6.به پاداش اخـروي برسـد   ناناز طريق آمتوسل شود و ها  ننوادگان آ
مطابق  .شود دريافت مي روشني از متن كتيبه بهمذهب تشيع و وجوب توسل به امامان شيعه 

ون توسل به خـود ايشـان دانسـته شـده و     چ هممان اما احفادو متنْ تمسك جستن به اوالد 
  .ع اعالم شده استنيز همين موضو دهزا امامي برا يربد وقفسببِ 

  
  .)نگارندگان: منبع( است شده گذاشته كار ق  1341كه در  ليداسماعيس زاده امام حيضر در سر بةيكت. 8 تصوبر
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تـوان   بسيار مي را شواهد اهميت اين امر در مسئلة سيادت و احترام سادات در اين دوره
فـردي بـراي    است آمده 1325- 1324هاي نظميه در  جا كه در يكي از گزارش تا بدان 7؛ديد

موضوع قابـل   يگانهنامي نيامده و  سبب گم بهكه حتي نام او (را  يسيدفرد  تفرار از مجازا
 راه هـم ة بستي متحرك با خـود  مثاب به )است ذكر در گزارش سيد بودن اين فرد دانسته شده

واسطة احترام آن سيد از مجـازات مصـون    به تا) 1392، راپورت اضيب يخط ةنسخ( داشت
شـده حرمـت    اي كه احترام سادات تا اين اندازه پاس داشته مي ماند و روشن است در دوره

جا كه براي رعايـت   تا بدان يعني ؛اندازه اهميت داشته است  اي از اوالد امامان تا چه دهزا امام
اي  ايـن سـياق فكـري پيشـينه    . دشو اي با مرزهاي عيني و دقيق انديشيده  حريم او محدوده

 دهزا امـام طوالني داشت و نمود بارز آن را در درب نفيس اهدايي يكي از اهـالي تهـران بـه    
 8.تـوان ديـد   نيز مـي  ،زماني كه هنوز تهران شهر نشده بود ،در قرن نهم هجري سيداسماعيل

ذهنيتي كه پادشاهان قاجار را نيز براي كسب مشروعيت به ترويج مراسـم مـذهبي شـيعه و    
دگـان  زا امـام داد تا  كرد و نيز اجازه مي دگان و تكايا، وادار ميزا امام توجه به اماكن معتبر آن،

سبب نزديكي به پايتخـت، در قالـب بسـت و طـي      بهعبدالعظيم  دوره، و از جمله شاه ةعمد
در ميان مردم  كه  چنان هم ؛دكمك كننشيني به حل تعارضات ميان دولت و مردم  آداب بست

برآمده از پايگاه مردمي تشيع و قـدرت نهـاد    درواقعگري در حل اختالفات  نيز اين ميانجي
  .دگان در اين دوره بودزا اماماجتماعي 

تعارضات اجتماعي دگان در زا امامگري  خواست مردم به مداخله و ميانجي ،از سوي ديگر
كه  توان درك كرد شان را با در نظر گرفتن اين اعتقاد برخي از علماي شيعه بهتر مي فردي ميان

 امام دانستند كـه در اختيـار حكومـت     را يكي از چهار حكم سياسي مي» قضا«در زمان غيبت
قضـايي   در نبـود نظـام   ،ترتيـب  بـدين . )252، 1 ج :1367منتظري،  ؛80 :1358 منزوي،( نبود

امكـان بـروز و   دگان زا امامگري  ميانجي ،)137 ،1 ج :1366 فلور،(منسجم با مسئوليت معين 
كار  افرادي حاضر و داراي قدرت تشخيص صواب ةمثاب بهكه در ذهنيت دوره يافت  ظهور مي
  .شدند دانسته مي) در قالب اعجاز( كار و در صورت لزوم مجازات مجرم از گناه

توجه به اين موضوع كه شاه در اين دوره مشروعيت خود را نزد مـردم از راه عمـل بـه    
حامي اسالم و ماحي كفر و «آورد، شاهي كه  دست مي بهشريعت و حمايت از شئون مذهب 

توانـد   ، نيـز مـي  9شـد  خوانده مـي » شريعت محمدي ةمروج دين احمدي و برپادارند، ظالم
نشيني حداقل در قسـمت اعظـم    شد كه چرا عمل بستتوضيح مناسبي براي اين موضوع با

شــد و اقــدامات اميركبيــر و  مــورد قبــول واقــع مــي قاجــاراز ســوي شــاهان  قاجــار دورة
  .موفق نبود شاه در مقابله با آن كامالً ناصرالدين
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  دهزا امامموقعيت  2.8
بـا  ، در شهر و در ارتباط تنگاتنگ با زندگي روزمـرة مـردم   دهزا امامموقعيت  ،از سوي ديگر

 داده به مردم محل اجـازه مـي   ،هاي متعدد از شهر به آن ينزديكي به بازار و با وجود دسترس
 گونـاگون وفصل كنند كه به اسباب  حلخود را با رجوع به مكاني  ةروزانتا اختالفات  است

و  شـده  و براي آنان شناخته ،اند آساني بدان داشته ي، دسترساند هر روز با آن سر و كار داشته
  .خوانا بوده است

اي از فضـاها و بناهـاي متنـوع شـهري      دهـي مجموعـه   سامان ةواسط بهاين موقعيت كه 
و تكيـه   ،مسـجد  ،مدرسه ،خانه قهوه ،بازار ،بازارچه ،ميادين ،انبار اعم از آب دهزا امامپيرامون 
زندگي روزمرة مردم اعم از تفريح و خريـد و فـروش و    گوناگونكه با ابعاد ، شد فراهم مي

ر اثـر ذهنيـت   بخود  ،هاي مذهبي عجين بود نيازهاي مادي تا عبادت و برگزاري آيين تأمين
 دهزا امامذهنيتي كه به شرافت مكاني . اخير در اين دوره شكل گرفت و تجلي كالبدي آن بود

دست او اعتقاد داشت و فضاهاي عمومي  بهامور  ةهمو فضيلت مجاورت او و بركت يافتن 
  .)1392 تمسكي،( داد او سامان مي ةبقعو خدماتي محله را پيرامون 

  
  قطعيت مرزها و نياز به قلمرو مشترك ميان محالت 3.8

 تعريـف  از شهر و ايل تا محله كامالً گوناگوندر سطوح  قاجار دورةقلمرو و مرز در ايران 
قلمروهـاي ديگـر    ةمحـدود با هويت افراد بود و اعضاي هر قلمرو در  در پيوند و بود شده 

خـاطراتش   ةروزنامـ السـلطنه نيـز در    كه عين گونه آن. آمدند شمار مي بهغريبه و گاه متجاوز 
  :پردازد صراحت بدان مي به

مشـدى   هرقـدر داش . [...] در ايران، حد و سد يك مسـئلة بـزرگ و پراهميـت اسـت    
همـين  . زار و زبـون اسـت   باك، و پهلوان باشد در محلة سنگلج  بىميدانى متهور،  چاله

داد  جـا كجاسـت جـواب مـى     پرسيدم اين من از الموتى مى.  ميدان قسم سنگلجى در چاله
جا واليت من نيست، در صورتي كه با محل سـكناى خـودش يـك فرسـنگ فاصـله       اين

  ).6992، 9ج : 1374سالور، ( داشت

قـدر   ق آن  1275هـاي   كرشيش حداقل از حدود سـال  ةنقشق مرز ميان محالت تهران مطاب
 دورةدر منابع  ،از سوي ديگر. بودخطي قطعي بر نقشه ترسيم شده  صورت بهروشن بود كه 

ياد شده  ،ميدان هسنگلج و چال ويژه به ،وضوح از اختالف ميان ساكنان محالت تهران به قاجار
دار بـود كـه    چنـان ريشـه   آن ميدان چالههويت محلي در  .)260-261: 1357يغمايي، ( است
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محلـي و   از يعـزادار  جـات  دستهي بند گروه كه عمالً قاجارهاي پاياني دورة  سالحتي در 
هنـوز دسـتة    خاص، به صـنفي تغييـر كـرده بـود     يگذري، يعني منتسب به مكان و قلمروي

در چنـين بسـتر    .)6508، 8 ج :1374سـالور،  ( كـرد  محلي حركت مي صورت به ميدان چاله
دگان اشخاص مشترك قابل احتـرام ميـان   زا اماماي و با وجود اين مرزهاي روشن،  فرهنگي

از محالت  هريكواقع در  دگانِزا امامبودند و زيارت و رعايت حرمت  تعددمافراد محالت 
 درواقـع  سيداسـماعيل اي نظيـر   دهزا امـام بست  درنتيجه 10.مختص افراد آن محله نبود صرفاً

كرد كـه افـراد محـالت داراي اخـتالف در آن امكـان حضـور        طرف مهيا مي اي بي محدوده
محـدودة  . ديگر بـود  يشده در ميان قلمروي واقع يقلمروي درواقعاي  ه چنين محدود. داشتند

اشـتراك محـالت در رعايـت حرمـت      ةنقطـ واسطة  بهكه  ميدان چالهايمني در قلمرو محلة 
بـرد و ميـان    ميداني را از بين مي هچالـ  ـ نعمتي و سنگلجي حيدريتضادهاي  موقتاً دهزا امام

  .كرد اشتراك ايجاد مي گوناگونافراد محالت 
 

  ضعف قدرت مركزي و نبود نظام قضايي متمركز 4.8
گونـه كـه    همـان  ،داد مي خاص در اين دوره امكان ظهور صورت بهعاملي كه بدين كاركرد 

: 1377 ؛ آبراهاميـان، 29: 1389 مـارتين،  ←براي مثـال  ( اند هبررسي كردبسياري از محققان 
و ضـعف   قاجـار  دورةسـاختار قـدرت در    اوضاع ،)Amir Arjomand, 2005: 21؛ 54-52

را در روابط ميان  گري  كه امكان مداخله در قدرت و ميانجي بودقدرت مركزي در اين دوره 
و چـه در  ) ايشـان از شـاه   اعتراض مردم به يـادخواهي (دولت و مردم چه در مقياس كالن 

  .داده بود) ون نظميهچ همفرار از عمال حكومت (مقياس خرد 
كـرد نبـود دسـتگاه     عامل فوق را در ساختار قـدرت تقويـت مـي    چه آن ،از سوي ديگر

رهـايي از   كار راهقضايي متمركز در تعريف مجازات متناسب با جرم و وجود ظلمي بود كه 
دگان واالمقام نزد زا امامنشستن در   بست و قدرتي باالدست طبيعي پناه بردن به صورت بهآن 

كـه   را، گيري توافق عمومي بر سـر رعايـت بسـت    امكان شكل .شده است مردم شناخته مي
  .توان درك كرد در نبود تحكم قانوني از باال به پايين مي ،قانوني عرفي درآمده بود صورت به

  
  با رخداد بست دهزا امامارتباط ميان كالبد . 9

تظاهر نحوة نشيني با مكان بست و  وجهي از ارتباط رخداد بست »بست«واژة توجه به ريشة 
بـه معنـي    قاجـار  دورةهاي  بست از نظر معناي لغوي در فرهنگ. دهد كالبدي آن را نشان مي
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 ،»حـد « و) »بسـت « ليـ ذ ،174: تا ؛ هدايت، بي»بست«ذيل  ،1 ج :1355نفيسي، ( »بند و سد«
اي بسته و محدود و يا ج يمعنا« و) »بست« ليذ ،237 ،1ج : 1394شاد، ( و ديوار آمده ،مانع

 ،اي را به خود گرفته است كه آن را با وسايلي مانند چوب، ريسمان، سنگ محوطه و محدوده
 ج :1393 پروشـاني، (» مأمون و محفوظ كرده باشند ترتيب بدينيا زنجير مسدود و محدود و 

و » محفـوظ «و  ،»محـدود «، »بسـته «بسـت جـايي    ،بنـابراين  .)»نشـيني  و بستبست «ذيل  ،3
شده است و اين موضوع بـا معنـاي    شده شناخته مي داراي مرزهاي روشن و ساخته درنتيجه

، متناسب و در )»بست«، ذيل 1 ج :1355نفيسي، (ملجأ و مأمن بست، يعني پناه و واژة ديگر 
نياز به سدي در جلوگيري از ورود غير و محفـوظ بـودن    مأمنپناه و . ارتباطي دوسويه است

ذهنيـت در امـن و امـان     و پناه قرار گرفتن و زمينة مأمندارد و اين محفوظ بودن خود بستر 
تـوان آن را   دگـان مـي  زا امـام مصـداقي در بسـت    صورت بهقياسي كه  .كند بودن را فراهم مي

دگان آن را در قالب زا اماميت حريم بست رسد اعتقاد به حرمت و رعا نظر مي به. پيگيري كرد
ـ  قلمرو معيني با مرزهاي صوري روشن و دقيق تظاهر بخشيده بود و در يك اثر مجايـن   ،دد

بخشي حـريم ايجادشـده را    ر رفتار افزون و نيز احساس امنيتدفضا را  تأثيرتظاهر مشخص 
  .)1نمودار (شد  كرد و خود عامل تقويت ذهنيت قبلي مي مي تر بيش

  

  

    

  

  

 
 

سيري از ذهنيت به  كه در آن دهزا امامبست و تظاهر كالبدي آن پيرامون  دربارةذهنيت مردم ثر أتو  تأثير. 1 نمودار
 .شود ميعينيت و سپس از عينيت به ذهنيت ديده 

شـده اسـت كـه شـايد      مـي  هرچند در پيشينة واژة بست معاني ديگري نيز از آن مستفاد
  :آورده بهار عجمدر توصيف اين واژه از قول  فرهنگ آنندراج. مرور از ياد رفته باشد به

 بست: زاده امام دربارة مردم ذهينت

 زاده امامبردن به  پناه شكل به مردم رفتار

 )نشيني بست(

 در بست محدودة يكالبد گيري شكل

 مشخص مرزهاي قالب

 

آن  يكالبد تظاهر اثر بربست  دربارة ذهنيت تقويت

 نشيني بستو تقويت رفتار 
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كمـابيش از جهـت منـع درآمـدن دواب      كـروه يـك  فاصـلة  حضـرات بـه   بر دور مزارات 
كاري يا دادخواهي كه در آن بست درآيد كسـي مـزاحم حـال او     بست كنند و بر گنه چوب
داد او بسـتانند و بـه    ،مزارات مقدس به حمايت دادخواه فراهم آمدهخدمة تواند شد و  نمي

  .)»بست«، ذيل 237 ،1 ج :1394شاد، ( بست زنجيربست هم كنند جاي چوب

 ،آراي ناصـري   انجمـن و  االطبـاء  نـاظم هاي ديگر ايـن دوره، اعـم از    گرچه در فرهنگ
نيم   و  دواي حدود  ممكن است رسمِ بستن محدوده ،نشده استبست  ةريشاي به اين  اشاره

براي مانع شدن از ورود چارپايان به اين محـدوده در مـزاري    ،نخست كيلومتر پيرامون مزار
هـاي متقـدم در    زنجيربست را مطابق نمونـه  ةريشكه  جا آناما از  باشد،رضا   نظير حرم امام

ذيـل   ،3: 1393فرهنگـي،  (انـد   اسالم بستن فرد با زنجير به مكاني مقدس ذكر كـرده  اندور
مطلـق   صـورت  بـه بسـت   ةمحـدود پيـدايش   ةريشتوان گفت  ، نمي)»نشيني بست و بست«

فرهنگ مذكور اين قضيه  ،عالوه به. جلوگيري از ورود چارپايان بوده باشد براياي  محدوده
كردن  متمايز. كند اعالم مي» كمابيش« ةواژسراسري با كاربرد   تعميم ممكن نبودنسبب  بهرا 

 دهزا امــامو پيرامــون  اســت منــع چارپايــان عموميــت نداشــته بــرايوســيع   ايــن محــدودة
بايـد گفـت   . وسيعي وجود نـدارد  ةمحدودنيز شواهدي از متمايز كردن چنين  سيداسماعيل

برخي مزارها خـود يكـي از اسـبابي بـوده كـه در كنـار        دربارةمانع شدن از ورود چارپايان 
پرسش از چرايي مانع شدن چارپايان . بست انجاميده است ةدودمحاسباب ديگر به پيدايش 

ه كه گون همان ،رسد نظر مي به. رساند مي در ورود به فاصلة خاصي از آرامگاه ما را به مقصود
رعايـت   و زورم شخصاين محدوده با توجه به حرمت  ،در دو رخداد بست و قسم ديديم

زور به وجود حريمي ذهني پيرامون آرامگاه م ،ترتيب بدين. بيني شده باشد احترام به او پيش
 رايبسپس اين حريم عيني همة مقاصد  ؛انجاميده استرعايت آن  برايخلق حريمي عيني 

ران ئ، اعم از منع ورود چارپايان، آمادگي ذهني زاآورده است برمي را دهزا امامرعايت حرمت 
با  ... .و  ،دهزا امامآورندگان به  رعايت حال پناه ،دهزا امامزور و توجه به حريم براي زيارت م

چنـان   قاجـار  دورةنشـيني در   اي كه بايد بدان توجه كرد اين است كه بسـت  نكته ،اين حال
مرور اين محدودة عيني را بـا تـداعي عمـل بسـت      بهنشيني  كه عمل بست بود رواجي يافته

 عمالً ،از جمله منع ورود چارپايان ،هاي موضوعي اين حريم و ديگر داللت بودكرده  راه هم
  .هاي دوره بدان اشاره نشده است در فرهنگ درنتيجهرنگ شد و  مرور كم به

 

  گيري نتيجه .10
شـده و چـه    تـر دانسـته مـي    مجرب دهزا امامكه اثر آن در مكان  دهزا امامچه قسم خوردن به 
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كه تعدي بدان در ذهنيت مردم حتي از سوي  ،دهزا امامنشيني و اعتقاد به حريمي براي  بست
در  :ندا در امري مشترك ،شده است آساني ممكن نبوده و سهل گرفته نمي بهاجزاي حكومت 
شـده كـه در    سان بزرگي حاضر و با توانايي اعجاز نگريسته مـي  هب دهزا امامهر دو رويداد به 

سان  بدين. است رسيده يبه مجازات م صورت تعدي در حضور و حريم او فرد خاطي قطعاً
ـ با قسم خـوردن   دهزا امامقسم خوردن در جايي ديگر جز  تفـاوت   دهزا امـام در مكـان   ه اوب

حتـي اگـر ضـارب     اسـت،  شـده  مـي  شـمرده مردم محترم  از سوي ه اوببردة  پناهيافته و  مي
ـ  دهزا امـام بسـت   ةمحدودگيري حريم كالبدي دقيقي براي  شكل. آخوندي بوده باشد اثـر  ر ب

ة بزرگـي  مثاب به دهزا امامبا اين ذهنيت است كه  ،عالوه به. رسد نظر مي بهچنين ذهنيتي منطقي 
گرفتـه و حـل ايـن     محترم ميانجي تعارضات ميان مردم و ميان مردم و حكومـت قـرار مـي   

  .تعارضات در هر دو صورت خود محتاج فضا بوده است
ـ چنان مهم بـوده كـه    آن دهزا امامرعايت حريم  اي دقيـق بـا مرزهـاي     شـكل محـدوده   هب

اي كه زنجير بست در آن فراتر از مرزي صوري  محدوده. مشخص تظاهر بيروني يافته است
ون پناه بردن به چ هم ،گويي مفهومي ذهني. كرده است حريم امني را براي ساكنان تداعي مي

و محدودة ) دهزا امام حريم(به محدودة بست  دهزا امامبنديِ فضاي اطراف  به تقسيم ،دهزا امام
سـاخته   و در يك اثر متقابل نمود كالبدي اين مرز خود مفهومي ذهني مي انجاميدهغيربست 

 توأمـان ي كه پناهگاه مأمن؛ است و از امن و امان اين محدوده در ذهنيت عامه حكايت داشته
 .مجرمان و مظلومان بوده است

و  دهزا امام» شخص«عمده به  صورت بهدر رفع تعارضات اجتماعي  دهزا اماماين كاركرد 
اي از فضـاها تحـت نـام     يا مجموعه دهزا اماممقدم بر بقعة ، قاجارنهاد اجتماعي آن در دورة 

ها در ايـن دوره اسـت و بـا     دهزا امامكاركردي كه نتيجة قدرت مذهبي . گردد بازمي ،دهزا امام
صورت   دو رخداد قسم و بست مداخله در روابط ميان مردم و ميان دولت با مردم در قالب

براي پناه بـردن بـه او تظـاهر     دهزا امامفضايي حريم  ةمحدودگيرد و با قوت بخشيدن به  مي
رسد پس از تثبيـت آن در تقويـت كـاركرد     نظر مي بهاي فضايي كه  محدوده. يابد بيروني مي
  .ثر بوده استؤمذكور م

 صـورت  بـه امـامي در ايـن دوره    هاعتقاد به مذهب تشـيع دوازد  ،با توجه به اين موضوع
درك يشـان  ه ابوجوب احترام به اعقاب امامان شيعه و در عين حال ثواب نزديكي و توسل 

كننـدة   تعديل ةمثاب بهگذار بود و از آن تأثير تهراناهالي ر روابط اجتماعي دكه  دركي. شد مي
. شـد  طـرفين دعـوا اسـتفاده مـي     ميانكنندة  اصالحمردم عامة قدرت حكومت و نيز در بين 

 .كالبـدي نيـز تظـاهر داشـت     صـورت  بـه كه جز بروز و ظهور در اعمـال اجتمـاعي   ي درك
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 در ذهنيت سـاكنان تهـران و صـورت فضـايي آن     سيداسماعيل دهزا امامحريم  ،ترتيب بدين
هاي مذهب عامة مردم  ميدان، بر بنيان با مرزهاي روشن در محلة چاله يحريم بست، قلمروي

تـوان مـذهب عامـه را عامـل      كلـي مـي   يدر ديد ،از اين نظر. در اين دوره استوار شده بود
 .برشمرد قاجاردگان ايران دورة زا امامدهندة نظام ذهني و نظام فضايي در  نخست نظم

در رفع تعارضـات   قاجار دورةدگان در زا امام اين مقاله نخستين قدم در شناخت كاركرد
اجتماعي از زاوية ذهنيت مردم و نيز بررسي ارتباط ميان كاركرد مذكور بـا كالبـد و فضـاي    

با شـناخت  . است ،هاي ميداني با تكيه بر منابع تاريخي و بررسي ،قاجار دورةدگان در زا امام
سـبب از دسـت    بهكه البته  ،رضا  ر حرم امامنظي تر بيش تأثيردگان ديگر ايران با مقياس زا امام

ي از تـر  بـيش ابعـاد   احتمـاالً  ،رفتن شواهد كالبدي گذشته شناخت دشوارتري خواهد بـود 
براي بست  اسالم المعارف رةيدااي كه  با توجه به پيشينه ،عالوه به. موضوع آشكار خواهد شد

نياز به دنبال كردن  ،داند ريشه مي هم »يمرد وانآيين ج«و  »حق جوار«شمرد و آن را با  برمي
ي و مـرد  وانهـاي جـ   پيوند ميان تفكر احترام به بست و رعايت حرمـت آن بـا رواج آيـين   

  .شود احساس ميدر مطالعات آتي  قاجارگري در دورة  لوطي
  
  ها نوشت پي

 

 ديـده  نيـز  شـهر  معابر در زادگان امامبقاع  گنبد رؤيتدر سالم دادن به هنگام  يتذهن ينا شواهد. 1
 .شود مي

و  اسـت  كتـاب مهـدي فـرخ منتشـر نشـده     . انـد  پيدا نكـرده  ينگارندگان به اصل كتاب دسترس .2
هاي منتشرشده  هاي ملي و ملك تهران و فهرست خانه نگارندگان آن را در ميان نسخ خطي كتاب

هـايي نظيـر حضـور مقتـدرنظام و      السـلطنه بـا واقعيـت    كـه گـزارش معتصـم    جا آناز . اند نيافته
هـاي   االطبا در يكي از كـوي  قرارگيري خانة سراج و يدالصنايع در محلة سنگلج و در قورخانهؤم

توان به گزارش او از  مي ،شان ثابت شده ها درستي كه در اسناد و نقشه ،منطبق است سرپولكگذر 
  .تحليل او از وقايع است چه آننظر از  صرف، ها اعتماد كرد زاوية معرفي شخصيت

باشي مـانع   متولي« شد كرد اين بود كه بستي مي كند كاري كه براي بيرون آوردن پوالك اظهار مي. 3
براي مثالي از ايـن مـورد    .)325: 1361پوالك، (» كار گردد مواد غذايي به فرد جنايتاز رساندن 

 .1392، راپورت بياض خطي نسخة ←
هـاي   زاده امـام يك از اين دو گـروه بـه    ، هيچ1311ميدان و سنگلج در  در جدالي ميان الواط چاله .4

ها در قورخانه  عبدالعظيم و سنگلجي شاهها در  ميداني نشيني نرفتند و چاله محالت خود براي بست
 تر به محل حادثه وجود داشت دگاني بسيار نزديكزا امامحالي است كه  و اين در متحصن شدند
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و ) همـان (دانستند  خود مي ةرا خان سيداسماعيل زاده امام ميدان چالهالواط  نينچ هم .)تا فرخ، بي(
  .بوده است ها  نمناسبي براي بست نشستن آ ةنقط جا آن قاعدتاً

ناصري يا بست علماي تهـران در   دورةالدين اسدآبادي در  ماهة سيدجمال براي مثال بست هفت. 5
  .)126 ،29: 1380 براون،(شاه  اعتراض به مظفرالدين

اهللا  بسـم «: اسـت  حفـظ شـده  گونـه   الخط آن همـان  بخش نخست متن كتيبة درب حرم كه رسم. 6
هـر   ةوظيفحض شعائر اسالم كه م/ لقلوبتقوا من فانها اهللا شعائر يعظم ومن ذالك يمحمن الرحالرّ

 بـه  كـه بوسـائل مشـروعه    اسـت  فريعج ةحقمذهب  متدين بدين حنيف اسالم و مند و عالقه
ه اثنيآستان قدس نشان ائم عشر عليهم الصـ  اوالد و احفاد آن الم ولوه والس ل و اجـر و  ها متوس

لهـذا ايـن اقـل     آن پيشوايان عوالم امكان تحصيل نمايند ةسمقدمثوبات اخروي را از پرتو انوار 
زادة  بجهـت كسـب سـعادت و افتخـار و تقـرب و توسـل بامـام       [...] خالق ذوالمـنن  / گان بنده

  .»[...]التعظيم و التكريم  واجب
، 998 ،2 ج :1386 سـپهر،  ←براي مثال (شواهد نفوذ و قدرت سادات در اين دوره بسيار است . 7

1328، 1002(. 
تصـاوير درب و  . شـود  اوقاف تهران نگهداري مي ةق اكنون در ادار  889دار متعلق به  درب كتيبه. 8

 .)49 ،24: 1361مصطفوي، (متن كتيبه در كتاب مصطفوي آمده است 
  .در توصيف محمدشاه قاجار سيداسماعيل زاده امامايوان  ةبخشي از عبارات كتيب. 9

سرسـالمتي   ،بـود  راه همهاي عزاداري محالت شهر  هاي مذهبي كه با حركت دسته در مناسبت .10
هـاي محـالت    زمـان دسـته   دگان شهر رواج داشت و اين موضوع گاه حضور هـم زا امامدادن به 
بـه گفتـة رعيـت و اميـري     . كـرد  و پذيرايي از آنان را ايجاب مي زاده امامشهر در يك  گوناگون

رفـت كـه بـراي سرسـالمتي بـه       شمار مـي  هاي عزاداري به از مراكز دسته ماعيلسيداس زاده امام
از رسـم   يشـواهد بـراي   .)1392- 1390، رعيـت : 1391اميـري،  (آمدند  بدان مي حتماً زاده امام

 ؛357، 2  ج :1362؛ مـافي،  231، 142: 1378 قهرمـان،  ←سرسالمتي دادن در متون ايـن دوره  
  .1017، 2ج  :؛ همان406، 1 ج : 1384 اى، ؛ كمره107: 1386 جورابچي،

  
  نامه كتاب

  .نشر ني: محمدي و محمدابراهيم فتاحي، تهران ، ترجمة احمد گلايران بين دو انقالب). 1377(آبراهاميان، يرواند 
 ،ودي م ح مر  ه وچ ن مبـه كوشـش    ،ك ل م ال ام صـ  ت اع  ان رخ ل ان رزا خ ي م  ةامـ  رن ف سـ ). 1351(الملك، خانلرخان  اعتصام

  .نا بي: تهران
 ،، به تصحيح منصوره اتحاديه و سـيروس سـعدونديان  2 ، جالتواريخ افضل). 1361(حسين  الملك، غالم افضل

  .نشر تاريخ ايران: تهران
  .آذر ،سيداسماعيل زاده امام صحن و يكو: تهران ،»يتمسك نبيز با يشخص يوگو گفت«). 1391. (م ،يريام
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  .كبير: مهري قزويني، تهران ترجمة ،انقالب مشروطيت ايران). 1380(براون، ادوارد 
ـ دابنيـاد  : ، تهـران 3 ، جاسـالم  جهـان  مـة نا دانش، »نشيني بست و بست« ).1394(پروشاني، ايرج   المعـارف  رةي
  .<http://rch.ac.ir/article/Details?id=6704#> :اسالمي المعارف دايرةپايگاه اينترنتي  اسالمي،

ـ ا: پـوالك ة سـفرنام  ).1361(، ياكوب ادوارد پوالك ـ رانيا و راني  :تهـران ي، جهانـدار  كـاووس يكة ترجمـ ، اني
  .يخوارزم

كارشناسـي   ةنامـ  پايـان  ،»قاجـار  دورةدر شهر تهران در  سيداسماعيل زاده امامنقش «). 1392(تمسكي، زينب 
معمـاري و شهرسـازي دانشـگاه     ةدانشكد: تهران ،به راهنمايي زهرا اهري ،ارشد مطالعات معماري ايران

  .شهيد بهشتي
، 278و  277، ش اقتصادي ـ اطالعات سياسي ،»نشيني در سفارت انگليس بست«). 1389(تهراني، محمدعلي 

  .مهر و آبان
ــول   ــان، رس ــ ب). 1369(جعفري ــ م  ش ب ن در ج  ق ي ق ح و ت  ي ررس ــ ب:  ران اي  ت روطي ش ــ ح اد ت ع اب  ل ام ك  ي ررس   ن ص

  .طوس: ، تهران س ي ل گ ان  ارت ف در س خواهان مشروطه
  ن ص ح تماهة  يك  والت ح ت  ي ررس ب:  س ي ل گ ان  ارت ف در س  ان واه خ روطه ش م  ي ن ي ش ن ت سب .)1378(جعفريان، رسول 

  ةسـ  سؤ م:  ران ه ت ، ري م ق 1324  ال س  ي ان ث ال ادي م و ج  ي االول ادي در جم  س ي ل گ ان  ارت ف در س  ان واه خ روطه ش م
  . ران ر اي اص ع م  خ اري ت  ات ع طال م

، حرفى از هزاران كه اندر عبارت آمد، خاطرات حـاج محمـدتقى جـورابچى   ). 1386(محمدتقى   جورابچى،
  .تاريخ ايران: ، تهران على قيصرى تصحيح

  .علمي: ، تهران ي خ اري د ت واه ا ش ب  راه هم  ي ن ي ش ن ت س و ب  ت س ب ةچ خ اري ت ).1366(خالصي، عباس 
بهـار و   ،23و  22ش  ،پژوهـي  تـاريخ ، »نشـيني در دورة قاجـار   بست و بسـت «). 1384(افتخار، هادي  خوش

  .تابستان
گيري رعيت جنب  دفتر گالب: ، تهران»يتمسك نبيز با يشخص يوگو گفت« ).1390-1392(رعيت، عباس 

  .1392، مرداد 1392، تير 1391، مرداد 1391خرداد  ،1390اسفند  ،سيداسماعيل زاده امام
ـ  خ  اب ت ك: تهـران ، 32 ش ،1ج ). 1374-1373 ( طهـران  ةاخبار داخل ةروزنامچ: هياتفاق عيوقا ةروزنام   ملـي  ةان
  .ا ه ه ان رس  ات قيق ح و ت  ات ع طال ز م رك م ، اسالمياد  و ارش  گ ن ره ف  وزارت ،يرانا  ي الم اس  يور ه م ج

  .يشمس يهجر 1335 سال در تهران نقشة). 1335(برداري كل كشور  سازمان نقشه
مسـعود سـالور و    ويراسـتة  ،)ميرزا سالور قهرمان(السلطنه  روزنامة خاطرات عين ).1374( ميرزا قهرمان سالور،
  .رياساط: تهران، 9 و 7 و 6 و 3ج  ،رج افشاريا
ميـراث  : تهـران  ،ج 2، محقق و مصحح عبدالحسين نـوايي،  الوقايع مظفري مرآت). 1386(عبدالحسين  سپهر،

  .مكتوب
ها و مركز اسـناد   ها، موزه خانه سازمان كتاب :مشهد، 1 ، جفرهنگ آنندراج، »بست«). 1394(شاد، محمدپادشاه 

ــوي ــتان قـــــدس رضـــ ــوي  كتـــــاب ،آســـ ــتان قـــــدس رضـــ ــال آســـ ــة ديجيتـــ  :خانـــ
<http://aqlibrary.ir/Old/index.php?module=TWArticles&file=index&func=view_pubarticlesList&pa

ge=1&cid=163&pid=11>.  
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  .نيمع: تهران ،3، ج طهران قديم). 1383(شهري، جعفر 
 دارالخالفـه  محالت ةمختلف عيوقا راپورت: طهران محالت از هينظمي ها گزارش. )1377( هيانسيي، رضا خيش

  .رانياي مل اسناد سازمان: تهران، 2و  1ج  ،)يقمري هجر 1305-1303(
، پژوهـان  نامة تـاريخ ، »)تا انقالب مشروطه(نشيني در دورة قاجار  بست و بست«). 1389(طيبي، سيدمحمد 

  .، پاييز23ش 
 ،»ميدان با سرجنبانان سـنگلج  هاي چاله تن بچه به جنگ تن« از ،قمرينسخة خطي شمسي . )تا بي( فرخ، مهدي

  .ماهانه اطالعات مجلة :در
، ترجمة ابوالقاسم سـري،  1، ج جستارهايي از تاريخ اجتماعي ايران در عصر قاجار). 1366(فلور، ويلم 
  .توس: تهران
پـاييز و  ، 61و  60ش  ،ةمشـكو ، »نشـيني در مشـهد   بسـت و بسـت   ةتاريخچـ « ).1377( محمدرضا قصابيان،

 .زمستان
  .اساطير: تهران ،لشكر خاطرات امين ةروزنام ).1378(لشكر  امينقهرمان، 

، 1پـور، ج   ، تصحيح محمد خليـل اي از تاريخ مشروطيت ايران گوشه: كالت ةسفرنام). 1350(كرماني، احمد 
  .تاريخ ايران اسالميدانشگاه اصفهان، برگرفته از لوح فشردة : اصفهان

: نيـا، تهـران   ، تصحيح محمدجواد مـرادي 2 ج ،اي روزنامة خاطرات سيدمحمد كمره). 1384( اي، محمد كمره
  .اساطير

افسـانه منفـرد،    ترجمـة ، مذاكره، اعتراض و دولت در ايران قرن سـيزدهم : عهد قاجار ).1389(مارتين، ونسا 
 .آمه: تهران

 ،، تصحيح معصـومه مـافي  1ج  ،السلطنه مافي نظام خان قلى خاطرات و اسناد حسين). 1362(مافي، حسينقلي 
  .تاريخ ايران: پيشه، تهران و حميد رام ،سيروس سعدونديان ،منصوره اتحاديه
انجمـن آثـار   : ، تنظيم و تصحيح ميرهاشم محـدث، تهـران  آثار تاريخي طهران ).1361( مصطفوي، محمدتقي

  .ملي
  .كيهان: محمود صلواتي، قم ترجمة، 1 ج ،مباني فقهي حكومت اسالمي). 1367(منتظري، حسينعلي 

ـ و دولت در ا نيكتاب د] و نقد[ يمعرف«). 1358(منزوي، علينقي  مجلـة  ، »قاجـار  دورةنقـش علمـا در    :راني
  .، نيمة اول مرداد261و  260، ش وحيد

  .شيكرش نقشة ).ق  1275( جغرافيايي و كارتوگرافي سحاب ةسسؤم
  .عبدالغفار نقشة ).ق  1309( جغرافيايي و كارتوگرافي سحاب ةسسؤم

ـ  خيبتار عودالجان ةمحل راپورت« ).1392( نسخة خطي بياض راپورت  المعظـم  شـعبان  شـهر  23 جمعـه  ومي
از طريـق نسـخة   ، »1325 يالثـان  يجمـاد  شـهر  13 چهارشـنبه  ومي خيبتار دولت ةمحل راپورت و 1324

-http://dl.nlai.ir/UI/35f22c14-a558-4752-9ed2>: در يابي دست ،خانة ملي ايران الكترونيكي سايت كتاب

cca2a7e67f17/LRRView.aspx>.  
  .اميخ يفروش كتاب: تهران، 1 ج ،يسينف فرهنگ). 1355) (االطبا ناظم( اكبر يعل ،يسينف

  .خردمند: تهران ،يشناس جامعه يمبان). 1370( خلق كين اكبر يمنصور و عل ،يوثوق
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  .هياسالم يفروش كتاب: تهران ،1 ج ،يناصر يآرا انجمن فرهنگ). تا يب( يرضاقل ت،يهدا
  .توس: تهران ،ياصفهان واعظ دجماليس يآزاد ديشه). 1357( اقبال ،ييغماي
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