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 محفوظ نجیب "الخلیلی خان" رمان در محله به دلبستگی هایشاخص
 نوع مقاله: پژوهشی
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 دانشگاه تربیت مدرسدکترای زبان و ادبیات عربی  .1

 دانشگاه تربیت مدرس استاد گروه زبان و ادبیات عربی .2

 06/04/1400: پذیرشتاریخ  16/04/1399 :دریافتتاریخ 
 

 چکیده
 محلة به سبتن افراد مثبت ذهنی احساس ةدهندنشان که است شناسانهروان ایمؤلفه ،محله به دلبستگی

د، شومی شینا مکان با رفتاری و شناختی عاطفی، هایپیوند ازکه  احساس این باشد.می شانمسکونی

 مراحل در و زمان طول در آن با ارتباط حفظ به آنان تمایل و سکونت محل به ساکنان تعهد موجب

 گیریمچش حضور که است عربی رمان محوری و بارز هایمکان از یکی محله گردد.می زندگی مختلف

 شمار به تیحیا شریانی همانندو  دارد؛ وی "الخلیلی خان" رمان جمله از محفوظ نجیب هایرمان در

 در ادثحو تحول به موارد برخی در حتی و کنندمی آمد و رفت آن در رمان هایشخصیت که آیدمی

 رویکرد بر هتکی با و تحلیلی -توصیفی ةشیو بهت تا اس آن بر پژوهش این. شودمیمنجر  رمان ساختار

 در مؤثر هایشاخص دارد، مکان و انسان میان متقابل ارتباط به خاصی نگاه که محیطی شناسیروان

 است آن ویایگ نتایج. دهد قرار کنکاش مورد رمان این در را محله به دلبستگی عدم یا دلبستگی ایجاد

 ایدئولوژی -اخالقی روانی، -روحی هایشاخص پرتو در "الخلیلی خان" رمان در محله به دلبستگی که

د ایجا در بارزتری نقش نی،روا –روحی شاخص. شایان ذکر است که گیردمی صورت بیوگرافی و

 .کندمی ایفا محله به هاشخصیت دلبستگی عدم یا دلبستگی
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  مقدمه -1

 هایبندیقهطب و متفاوت مفاهیم با ،شناسی محیطیروان ادبیات در مکان و مردم میان روابط

 و کانیم وابستگی مکانی، دلبستگی مکان، حس بودن، دارریشه»مانند:  گوناگونی انتزاعی

 .(196: ش1393 نیکزاد، و باستانی) شودبیان می «اجتماع عواطف

 که ارتباط باشدمیشناسانه ای روانمؤلفه ،(Place of Attachment) مکانی دلبستگی

این  .کندمی بیان را است گرفته معنا آن، با تعامل طریق از که خاصی محیط با فرد احساسی

 از یکی. گیرد شکل هامحلهها و خانه ها،ساختمان و مردم میان است ممکن ،دلبستگینوع 

 Attachment to the)یمحل ةجامع به دلبستگی مکان، به دلبستگی با مترادف مفاهیم

Neghborhood)  بخاطر محله محله، و شهر به نسبت مکانی دلبستگی با ارتباط در. باشدمی 

 خود عمر طول درمردم  امکان دارد که است یمکان ترینمهم ،آن زمانی و ایرابطه برجستگی

 و عناصر آن در که است عدیبُ چند مفهومی محلی، اجتماع به دلبستگی. شوند دلبسته آن به

 هایتحلیل به توجه با .شوندمی مرتبط هم با محیطی و شناختیروان اجتماعی، هایمؤلفه

 را خصلت این مرکزی ةهست عاطفه محله، به دلبستگی مفهوم در که گفت توانمی شدهارائه

 محیط با افراد مثبت هایپیوند تجربة مستلزم دلبستگی ،اساس این بر. دهدمی تشکیل

 ,Kasarda & Janowitz) یابدمی توسعه و رشد ،زمان طول در که است اجتماعی -فیزیکی

1974:330). 

نی عام و به عنوان مکا محله توصیف بههای نگاشته شده در رابطه با مکان روایی کتاب

 فراوانی ینةاست. این موضوع به نوبة خود گنج شده اشاره دو این از حاصل تناقض وانتقالی 

 محله ساسیا هایویژگی تبیین در که دهدمی قراراختیار مخاطب  در را مفاهیم و تصاویر از

 که تأمل بلقا ةنکت اما .دارد بارزی نقش آن با مرتبط هایداللت و هاارزش همجموع نیز و

ابعاد  یکی ازبررسی آنها سؤاالتی است که با  پاسخ به است نیز پژوهش این اصلی دغدغة

 جدید و شود تا بدین وسیله درکدر رمان مشخص میبه آن مهم محله یعنی ایجاد دلبستگی 

ستگی ری دلبگیچرا که نقش محله در شکلهای این مکان عام ارائه گردد. از قابلیت متفاوتی

این ر دی که التسؤا های خاص مانند خانه مهجور مانده است.مکانی افراد در سایه دیگر مکان

 باشند، عبارتند از:پژهش مطرح می



 *کربی روشنفکر   نجیب محفوظ« الخلیلی خان»های دلبستگی به محله در رمان شاخص

131 

 در دلبستگی ایجاد به منجرچگونه به عنوان یک مکان عام،  محله "الخلیلی خان"در رمان 

  گردد؟می افراد

کدام صورت گرفته است و  یهایشاخص چه از متأثرمکانی در این رمان  دلبستگی

 محله دارد؟ها به دلبستگی یا عدم دلبستگی شخصیتگیرتری در شاخص نقش چشم

 

 پژوهش ةپیشین-1-1
نها آهای متعددی صورت گرفته است که به برخی از ژوهش، پدر خصوص دلبستگی به محله

 شود:اشاره می

 ةمحل به دلبستگی بر مؤثر عوامل بررسی» مقالة در فتحی شکوفه و امیرکافی مهدی

 سه در را محله به دلبستگی بر مؤثر هایمؤلفه مطالعات اجتماعی،مجله  ،ش1390 «مسکونی

 عوامل که کندبیان می پژوهش این .اندکرده بررسی محیطی و جمعیتی ،اجتماعی عوامل ةدست

آزاده لک . دارند محله به دلبستگی بر داریمعنا اثرات ،عوامل دیگر به نسبت اجتماعی

 «بم زلزله از پس مسکونی محالت بازسازی در مکان به دلبستگی حس بازآفرینی» رسالةدر

 از پس آمده وجودبه دلبستگی اختالل از که مکان به دلبستگی حس بازآفرینی، به ش1392

 گیریشکل در مؤثر عوامل ترینمهم است و پرداخته شده، ناشی آن محالت در بم زلزلة

سوسن  .کندمی ذکر مندیرضایت و زندگی کیفیت محلی، ةجامع حس در را محلی دلبستگی

های اجتماعی فردی و دلبستگی به محله در شهر شبکه» مه نیکزاد در مقالةیباستانی و سل

مطالعات و تحقیقات اجتماعی در  همجل ،ش1393 «نوین تهران: با تأکید بر وسایل ارتباطی

. اندهای ارتباطی نوین بر دلبستگی محلی را بررسی کردههای فردی و شیوهنقش شبکه ایران،

که دلبستگی افراد به محله بیش از هر چیز متأثر از روابط مقاله به این موضوع اشاره دارد 

بی رفیعیان و محمد لیال رحیمی، مجتقش چندانی ندارد. محلی افراد است و روابط فرامحلی ن

 «مرکزی محالت در مکان به ساکنین دلبستگی بر مکانی مقیاس تأثیر ارزیابی» باقری در مقالة

 ابعاد و ساکنین دلبستگی ارتباط میزان یافتن پی درشهرسازی و معماری،  ةمجله نام ،ش1396

 ارتباط یافتن و افراد ذهنی تصویر شناخت نیز و( شهر و محله خانه،) مکانی مقیاس سه با آن

 محله در مکان دلبستگی میزاننتایج حکایت از آن دارد که  .باشندمی مکانی دلبستگی با آن
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 نقش که را ساکنان ذهنی تصویر میزان محله، مقیاس افزایش که چرا است؛ خانه از کمتر

 . دهدمی کاهش ،دارد آن به دلبستگی و محله شناخت در مهمی

 خصیتش ةوانکاروان تحلیل» ةتوان به مقالنیز می "الخلیلی خان"در خصوص رمان 

(، ش1399) «هورنای کارن شخصیت ةنظری براساس الخلیلی خان رمان در عاکف احمد

دهد ان مینتایج نشاشاره نمود که  عربی، ادبیات و زبان ایرانی انجمن و همکاران،معروف 

رنجوری است که دارای یک خودانگاره غیرواقعی و بسیار احمد عاکف شخصیت روان

 آرمانگرا است. 

ورد مهای عینی و واقعی را های فوق محلهپژوهشآن است که تمام قابل ذکر  نکتة

داده ر قرا سیاما پژوهشی که دلبستگی به محله در رمان را مورد برر ،اندبررسی قرار داده

   این امر حکایت از نوآوری پژوهش حاضر دارد. که  یافت نشد باشد،

 

 "یالخلیل خان" رمان به نگاهی-1-2

 و مادر و پدر همراه به وی. است عاکف احمد هخانواد زندگی روایتگر "الخلیلی خان" رمان

 هوایی تحمال دلیل به اما. کنندمی زندگی "سکاکینی" نشینیهودی ةمحل در رشدی برادرش

-می "لیلیالخ خان" ةمحل به مکان نقل به مجبور محله، ناامنی و دوم جهانی جنگ از ناشی

 ویژه به عاکف احمد خانواده که آنست باشدمی اهمیت حائز رمان این در که موضوعی. شوند

 ةمحل از بتداا در "الخلیلی خان" ةمحل به مکان نقل از بعد( خانواده پسر دو) رشدی و احمد

 هاییشاخص زا متأثر و تدریجبه اما ندارند، بدان خاطری تعلق هیچ و آیدنمی خوششان جدید

 از دیب خاطره چون عاکف احمد خانواده نهایت در چند هر. شوندمی دلبسته محله این به

 .کنندمی مکان نقل دیگری ةمحل به سرعت به( رشدی مرگ) دارند "الخلیلی خان"

  

 تحلیلی و نظری چارچوب-2
 در هاییبندیدسته و گرفته صورت محله به دلبستگی خصوص در متعددی تحقیقات

 شده ارائه حوزه این نظرانصاحب طرف از حس این گیریشکل در مؤثر هایمؤلفه خصوص

 هادیدگاه این از استفاده با منظور بدین؛ دارند پوشانیهم یکدیگر با موارد اغلب در که است

 حس در مؤثر مختلف عوامل و گرفت نظر در هاییشاخص محله به دلبستگی برای توانمی
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 –روحی» اصلی دسته سه در هاشاخص این. داد جای هاشاخص این در را محله به دلبستگی

-مؤلفه دارای هرکدام که اندشده بندیتقسیم «وگرافیبی» و «ایدئولوژیک –اخالقی» ،«روانی

- خان" رمان در محله به دلبستگی تحلیل .(4ش: 1387)میرمقتدایی،  باشندمی نیز ترفرعی های

 آن تحلیل و هاشاخص این به ادامه در که گرفته صورت فوق شاخص سه اساس بر "الخلیلی

 . خواهد پرداخته بحث مورد رمان در

  روانی -روحی دلبستگی شاخص-2-1
 تارساخ» اصلی دستة دو به دارند، نقش مکان به روانی –روحی دلبستگی که معیارهایی

 بخش این در .(5)همان: شوندمی تقسیم «کالبدی و فضایی ساختار» و «سیاسی و اجتماعی

به بیان  سسپ وآن  هایو تحلیل مؤلفه اجتماعی ساختاربیان  به ابتدا ،بررسی سهولت برای

 ه خواهد شد.پرداخت "الخلیلی خان" و تحلیل معیارهای آن در رمان فضایی -کالبدی ساختار

 ساختار اجتماعی -2-1-1
 بقاتطمنظور از ساختار اجتماعی و سیاسی شهر، امنیت اجتماعی و محیطی، تنوع قومی، 

 یفرع ایمعیارهای معیارهباشد. اجتماعی، وقوع روبدادهای تاریخی و برگزاری مراسم می

  هاسنت و هاآیین همسایگی، محله، به ورود چگونگی شامل محله اجتماعی ساختار به مربوط

 .(55: ش1383)قاسمی اصفهانی،  باشدمی

  حلهم به ورود چگونگی-2-1-1-1
 به هامحله به افراد ورود. دارد ارتباط آن به دلبستگیکیفیت  با ،محله به شدن وارد ةنحو

 اختیاری ورود: کرد تقسیم کلی ةدست دوتوان به می را آنها که گیردمی ورتت، صمتفاو دالیل

 انتخاب سکونت برای را ایمحله خود، خواست با افراد اختیاری، ورود در. اجباری ورود و

 ورود دراما . است منطبق محله با فرد هایویژگی و شرایط مجموعه نسبی طوربه که کنندمی

 که افرادی. است نموده وادار محله در سکونت به را آنها تحمیلی، شرایط و الزامات اجباری،

-خواست با منطبق راآن هایویژگی که آنجا از اندکرده انتخاب سکونت برای خود را محله

 صورت به که ایدسته و شوندمی مستقر آن در دلبستگی حس با ابتدا از دانند،می شان

به آن  تنها نهانتخاب محله به اراده آنها نبوده که  آنجا از شوندمیای ساکن در محله اجباری

آن  از رفتن و جابجایی استعداد شرایط، شدن فراهم و اجبار برداشتن با بلکهدلبستگی ندارند، 
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 افراد میل مطابق محله به ورود چههر کلی طور به(Giuliani, 2003: 159).  دارند را محله

 در و کمتر محله به دلبستگی باشد، اجبار روی از ورود چه هر و بیشتر آن به دلبستگی باشد،

 .ندارد وجود دلبستگی اصال موارد برخی

 سالیان که "سکاکینی" ةمحل از اشخانواده و عاکف احمد انتقال "الخلیلی خان"در رمان 

 امر، این دلیل و افتدمی اتفاق روز چند طی و ناگهانی طور ه، باندکرده زندگی آن در متمادی

 دهبومتعاقب آن  یهوای حمالت ودوم  جهانی جنگوقوع  خاطربه شانمحله شدن ناامن

 :است

الّلیَلِة  لكَر ِذکَری تدِئ فَاسَتثا اهلاَقدیِ أجََبهتمم علی ِهجِر َمسَکِنهم ال اّليتُثمّ َلَعَن الغاراِت »
یَفاً  اّليتاجلَهَنمّیِة   (534: م1946فوظ، )مح «.زملزَِلت القاِهَرةم زِلزاالً ُمم

 نیازهای زا پس امنیت است، رسیده انجام به (م1968مازلو) توسط که نیازها بندیطبقه در

 به. است شده معرفی نیازها ترینبینادی و ترینمهم عنوان به...(  و غذا و آب) فیزیولوژیک

 به شانهتوج مردم بالفاصله ،شدند برآورده فیزیولوژیک نیازهای که هنگامی مازلو ةعقید

 به و دیداًش نیازها این. شد خواهد امنیت نظیر باالتر سطح نیازهای ارضای ساختن برآورده

 .(22: ش1387 لحی،صا) اندارتباط در محیط کالبدی و اجتماعی هایتوانایی با تنگاتنگ ایگونه

 افتادن طرخ به با رو این از دارد، مکان به دلبستگی حس با تنگاتنگی ارتباط امنیت احساس

ی و خاطر شرایط نابسامان فضایاش بهخانواده و و احساس ترس در احمد جانی امنیت

زنند. می "الخلیلی خان" ةکوچی اجباری به محل ، آنان دست به"سکاکینی" ةکالبدی محل

 گیریکناره خاص رفتارهای سبب مختلف، مسائل به نسبت نگرانی احساس یا اعتماد فقدان

 خان" به رودوکنند. می ترک را ناامن مناطق باشند داشته امکان اگر مردم نتیجه در. شودمی

 یک عنوان به و گرفته صورت خاصی دلبستگی بدون و اجبار سر اگر چه در ابتدا از "الخلیلی

ها دامه به آناز عواملی که در ا پذیریبا تأثیر، اما به تدریج و شدهمی تلقی موقتی مسکن

 انجامد. میآن پرداخته خواهد شد، به دلبستگی به 

 

  محله به دلبستگی در همسایگی نقش و یشنایآ-2-1-1-2
 قابل و آشنا یمحیط از که کنندمی تأمین را روانی و فیزیکی امنیت احساس نوعی ،همسایگان

 اعتماد بر که دارد وجود اجتماعی عالیم و هانشانه از ایگسترده ةدامن. شودمی ناشی اطمینان
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 فرهنگ مشترک، نمادهای مانند عواملی ؛دارد داللت گرانکنش رفتار بودن بینیپیش قابل و

 را امنیت احساسدر محله  ساکنان، شودمی موجبکه  خویشاوندی پیوندهای و مشترک

 نیاز آن به شدیداً فیزیکی، خطراتدلیل  به شهری تروسیع بافت در که احساسی کنند؛ تجربه

 (.177: ش1384 پور،مدنی) دارند

 خالفبر که شودمی موضوع این متوجه ،جدید همسایگان با دیدار از بعد احمد مادر

 و فرهنگی نظر از زیادی حد تا آنان ،"الخلیلی خان" ةمحل در همسایه زنان از اشاولیه تصور

 نسبتوی  در خوشایندی حس ایجاد به خود نوبة به امر این به آنها شباهت دارند. اجتماعی

 :شودمیمنجر  محلهخود  سپس و محله ساکنان به

َرأةم االّصاَلِة َیشَرابِن الَقهَوَة قَاَلت له  يفأّمه و وقد َجَلَس »
احَلیِّ من  لَیوَم ِنساءم ا زاَرينروٍر:  ِبسم مل

حیِب  ، وکان ال ِمن الَغجَ َلِة و لَسفَ َلسَن ِمن ا :َفقاَلتِ  .والتَ َعّرِف إلیّ  يباجِلریاِن لِلَّتر نَی بَ ِر َکما ظََننتم
 (550: م1946محفوظ، ) «.َقتمه وَشقیهرَةِ زمرَنين َزوجم َکماَل َخلیَل، وَزوجم صاِحِب َمقَهی الز   الّّلئي

 عاطفی تگیدلبسایجاد  باعث آن، استمرار و همسایگانارتباط با  و غیررسمی هایمالقات

-تماس این. هددمی افزایش را اجتماعی اعتماد و کندمی بیشتر را متقابل هایدوستی ؛شودمی

 حفظ موجب ،کندمی تقویت ساکنان بین در را مشترک احساسی روابط که حال عین در ها

  (Mcmillan & David, 1986: 7). شودمی نیز محلی اجتماع حس

 در اجتماعی تعامالت شود،می محله به دلبستگی به منجر که هاییمؤلفه تریممهم از یکی

از  شود.یمنیاز به تعامل اجتماعی با همسایگان، نوعی سرمایه اجتماعی محسوب . است مکان

 بر  فرهنگی و یاجتماع ةطبق نظر از ویژه محل به خانواده احمد با اهالی میان آواییهمطرفی 

زیرا  ؛ته استمثبتی گذاش مادرش تأثیرویژه  آنان به اجتماعی و روانی نیازهای ارضای میزان

ن آنان ه بیاجتماعی میان همسایگان، بر عمق تعامالت اجتماعی و روابط دوستان ةتناسب طبق

نحوة حضور  عبارت دیگر، به»شود. مدت منجر به دلبستگی به محله میافزاید و در درازمی

ین است. در برای ماندن در آن اهمراه سایرین، عاملی قوی در تصمیم فرد  فرد در مکان به

به ت مشاهایی که در آن، افرادی با خصوصیاراستا حتی ممکن است افراد در جستجوی مکان

حضور  شابهآنها به لحاظ طبقه، قوم، مذهب، گروه اقتصادی، الگوی زندگی، درآمد و نژاد م

 (65ش: 1387)گهل،  «.دارند، باشند
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 "خلیلیال خان" محلة به رشدی دلبستگی ایجاد موجبدر این رمان  که مواردی از یکی

 ارتباط این ؛است( نوال) خلیل کمال دختر ویژه به همسایگان با چهره به چهره ارتباط شده،

 عمیق پیوند گیریشکل به منجر تدریجبه ،گرفته صورت رشدی اتاق پنجره واسطة به که

 قابل یو برای زیادی حد تا را "الخلیلی خان" نتیجه در و شودمی نوال به نسبت عاطفی

 :کندمی تحمل

 ن َعلم، انَفَتَحت َعَلیِفَذتِِه مِ انقاِبلم  تم ما َحوَله فَاجَنَذَب الَبَصَر ََنو انِفَذةٍ  َأجاَل َبَصَره يف»
یِّ ًا ُثمّ َجَلَس علی کمرسِسَمًا راضیِة ممبتَ ِفذَ ِمصراَعیها وَظَهَر فیها َوجهم فَتاٍة َحَسٍن. وََتَورَل عن النا

: م1946ظ، حمفو ) «.لباِئسِ یّنا احَ  يف نمصاِدفمه َمکَتِبه الصرغرِی ممَغمغَمًا "هذا أّولم َشیٍء َحَسنٍ 
574) 

 کنندیم مطرح را نگرشی دیدگاهی مکانی، دلبستگی پژوهش در( م2000) پرکینز و مانزو

 و عاطفی ی،شناخت بنیادین بُعد سه آن تفسیر و اجتماع با مردم رفتار چگونگی بیان برای و

 نیکزاد، و ستانیبا) کنندمی تجربه مکان یک نقش در اجتماع مردم که کنندمی مطرح را رفتاری

یژه از و رشدی برای شناخت همسایگان بهدر قالب تالش  که شناختی عدبُ در .(198: ش1393

 اختمانس دهان و بینی گوش، چشم، توانمی را پنجره» گیرد.میطریق پنجره اتاقش صورت 

 ساختمان اکنینس تا دهداجازه می بلکه ،دهدمی شکل را ساختمان ظاهر تنها نه که چرا ؛نامید

 (10: ش1384 مایس، فون) «.هستند آن از یجزی را آنچه کنند احساس و بشنوند ببینند،

 و وشناییر ایجاد در آن معماری و کاکردی و کالبدی عدبُ بر عالوه پنچره رمان این در

 به منجر که زیرا ؛تهس نیز شناسانهروان عدبُ دارای بیرون، به نگریستن امکان و نور عبور

 که ودشمی موضوع این متوجهپنجره  ةواسط شود. وی بهمی رشدی زندگی به بخشیدن عمق

 به ناختش این .کندمی زندگی شانهمسایگی در )نوال( خودش سال و سنهم تقریباً دختری

 بُعد در ایتنه در و گردد،می نوال و وی بین عمیق و عاطفی ایرابطه ایجاد به منجر تدریج

 و( برادرش او و به دادندرس برای) نوال ةخان به رشدی مداوم آمدهای و رفت به که رفتاری

 عدبُ سه این. شودمیمنجر  همسایگان بابیشتر  آشنایی و "زهره" ةخانقهوه به آمد و رفت نیز

 و ملتح قابل وی برای "الخلیلی خان" رشدی، خود ةگفت به که شده باعث رفته همروی

 .باشد خوشایند
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 افراد حضور یعنی دارد؛ اشاره نیز مکان اجتماعی عدبُ به ،ایجاد دلبستگی بر عالوه امر این

. است مؤثر افراد دلبستگی در آن هایویژگی و مکان خود از بیش آنان، با تعامل و مکان در

 و خشدب معنا بیشتر مکانبه  که است ممکن محله، در صمیمی و نزدیک اجتماعی پیوندهای

 حضور ةواسط به "الخلیلی خان" دیگر عبارت به؛ شود منجر آن با احساسی پیوندهای به

 یا امکانات ههرگون فاقد یتنهای به "الخلیلی خان" زیرا است؛ داشتنیدوست رشدی برای نوال

 .شود رشدی توجه جلب باعث که است بصری ملموس هایویژگی

 اساس بر را مکان به دلبستگی افراد، مجموع برایند کلی این بخش آن است که در

 بر و داده لشک را اجتماعی روابط خود، منافع اساس بر آنها. کنندمی خلق مردم به دلبستگی

 وابطر چگونگی اساس این بر و پردازندمی آن به خود، معین هنجارهای توقعات و اساس

 .کنندمی بررسی را مکان در حضور و اجتماعی

 

  هاینیآ-2-1-1-3
 حس ایجاد در هاسنت عبارتی به یا و هاافسانه ها،آیین نقش زمینه، این در دیگر مهم عامل

 را هایینآ رفتن بین از پدیدارشناس، دانجغرافی ،«رلف». است مکان ماندگاری و دلبستگی

 (.70:  ش1389 رلف،) داندمی مکان دلیلی بر از بین رفتن

 آن، حرهایس و افطار رمضان، ماه ،"الخلیلی خان" ةمحلپسند عامه  هایینآی جمله از

و نیز  ماه این فرارسیدن خاطر به خیابان در هابچه شادی و "الحسین" مسجدکردن  چراغانی

 شد. خواهد پرداخته آن از هایینمونه بیان به ادامه در است که عید فطر

 رمضان ماه (الف

 ریقط از کار این. شوندمی مکان به دلبستگی حس تقویت باعث هاینآی از بسیاری

 انشزندگی مکان و مردم بین همیشگی ةرابط همچنین و مکان اهمیت و قداست یادآوری

 آن در مردم و بدهند دست از را خود معنای و اهمیت هاینآی که زمانی. پذیردمی صورت

گهل، ) شودمی زودگذر و تغییرپذیر چیزی به تبدیل خود خودی به مکان نکنند، شرکت

  .(88: ش1387

 محله افراد خاص ارتباطات ترمهم همه از و آن مخصوص اعمال رمضان، ماه حقیقت در

 احمد پدر برای پیش از بیش راآن و بخشیده خاصی قداست "الخلیلی خان" به ماه این در
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 نتیجه در و بخشی معنا در مهمی مؤلفة مقدس ینآی این. است نموده احترام قابل و خوشایند

 تصویر متمادی سالیان طول در احمد پدر زیرا رود؛می شمار به محله این به دلبستگی ایجاد

 در زندگی از ناگهانی، انتقال رغمعلی نتیجه در ودارد  ذهنش در "الخلیلی خان" از یزیبای

 همانیاین "الخلیلی خان" محلة با احمد پدر دیگر عبارتبه. دارد رضایت مذهبی محلة چنین

 که دارد ذهنخوشایند در  ری، از سالیان قبل تصویمحله این به نسبت وی که معنا بدین ؛دارد

-همان ترساده عبارت به. شودمی تداعی برایش ذهنی احساس همان آنجا در سکونت هنگام

 : است بسته نقش او ذهن در که بیندمی "الخلیلی خان" از راچیزی 

عمقموِد بِ وَزی رَنِت املِئذنَةم  وِد الرمؤیةِ  ِبشمهیذاانً إالعشيِّ أضاَءت ِمئَذنةم احلمَسنِی وجاَء َمساءم الرمؤیِة وِعند »
صابیِح ممرسَلًة علی العاَلمنَی ضیاًء ََلالًء َفطاَف اِبحلَ 

َ
 َهّللٌة هاتَِفٌة صیامم ه ََجاعاٌت مم ا َحولَ وم ىّ امل

 (556م: 1946)محفوظ،  «.صیامم َکما أَمَر قاضي االسّلمِ 

 

 فطر عید -ب

 را محلی جتماعا به دلبستگی که دنباشمی مطرح اجتماعی تعامالت از میدانی عنوان به هاآیین

 نشان محله فرادا در را اجتماعی یکپارچگی و انسجام اینکه بر عالوهها آیین .کندمی ترآسان

اکنان ایجاد س را درآن به تعلق که باشدمی محله به بخشیهویت اصلی ارکان از ، یکیدهدمی

 .(199: ش1393 نیکزاد، و باستانی) کندمی

 افراد برای مکان خوشایندیایجاد  در مهمی نقش "الخلیلی خان" ةمحل در عید فطر ینآی

 و محله در انآن بیشتر مشارکت و افراد چهره به چهره دیدارهای نزدیکی، باعث که چرا دارد؛

 زا یکی ،اجتماعی هایعرف و هاسنتحقیقت در . شودمی بدان دلبستگی حس نتیجه در

 ویته اساس که شودمی محسوب آن هایارزش از و سنتی هایمحله هایویژگی ترینمهم

هر  قبل از سنتی محالت ساختار گفت توانمی حتی. دهدر محله را تشکیل میه فرهنگی

ه دیگر بمحله نسبت که باعث تمایز هر  گرفته شکل دینی و فرهنگی هایینآی اساس برچیز 

له ن در محهای هویتی و دینی افراد ساکشود. از طرفی در بیشتر موارد ویژگیها میمحله

 های حاکم بر آن است: بازتابی از ارزش
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سَتیِقظنَی، فَ تَ ّوظَأ، ُثمّ غاَدَر البَ »
م
سجَد ِلَصّلِة َفجِر ممَیمّ نَی الحیَت وکاَن اَلب أّوَل امل

َ
َمًا امل

ين  اَلمساَع شیدم واَلغاِت اَلانَلَ اَلطفالم هنا وهمناَک والَکِت اَلفواهم احلَلَوی ومَ  َجَری العیِد.
مدمِن والرِّیفِ 

قاهي ِِبهِل امل
َ
  (578: م1946)حمفوظ،  «.واکَتضرِت امل

 مهمی بخش فطر، عید و رمضان ماه مثل مراسمی و هاآیین برگزاری توان گفت که درمی

 محله دافرا از یک هر زیسته تجربیات خود نوبة به که شوندمی ساخته جمعی هایخاطره از

 هایخاطره» :گویدمیباره در این "حبیبی". بدهند شکل را ایواقعه حیات توانندمی که هستند

 هایرویدداد در افراد فعال مشارکت حاصل هستند؛ زیسته ةتجرب بر مبتنی امری جمعی،

 و داردمی ازب حرکت از را زمان افتد،می اتفاق محله در ماتیکادر ایواقعه که وقتی. شهری

 کندمی دگیزن حال در انسان ایواقعه حیات در وی ةگفت به. دهدمی شکل را ایواقعه حیات

 .(18: ش1378 حبیبی،) «سپاردمی ذهن به را جزئیات و

 

 فضایی -یساختار کالبد-2-1-2
حله مها در مقیاس انواع فضاهای عمومی و پاتوقضایی وجود ف -منظور از ساختار کالبدی

د. باشمیاسامی ها وو حفظ نام هاها، نشانههستند که شامل ابنیه تاریخی محله، وجود یادمان

 به مربوط رعیف معیارهای از نیز آن خوانایی محله، نام و مرکز ها،پاتوق انواع وجود همچنین

و  البدیک شکل (.5: ش1387 میرمقتدائی،) هستند دلبستگی از نوع این فضایی -کالبدی ساختار

 هویت این آنها سایة در که باشندمی محله هر هویت ةدهندتشکیل مهم مؤلفة فضایی دو

 به باشد، یزمتما و هویتمند بعد دو این در که زمانی محله دیگر، عبارت به شود؛می تعریف

 .شودمی افراد در دلبستگی ایجاد به منجر خود ةنوب

 

  محله به دلبستگی در آن نقش و یوانایخ-2-1-2-1

 عدم گشته، سنتی محالت در روانی -روحی دلبستگی ایجاد موجب که کالبدی عوامل از

 تمایز و محله هر خاص خوانایی موجب خود که باشدمی محله اجزای حد از بیش شباهت

 برای که باشد ایگونه به مکان اینکه یعنی ساده طور به خوانایی. گرددمی محالت بین کالبدی

 نقاط تمام به نسبت و نکنند سرگشتگی احساس آن در افراد باشد، فهم قابل شهروندان ةهم

 فرم سطح دو در توانمی را خوانایی تقویت در مؤثر عوامل. باشند داشته کامل آگاهی فضا،
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 یا سطح دو این از یکی ةوسیلبه است ممکن هامکان. نمود تقسیم فعالیت الگوی و کالبدی

 (.7: ش1376 کریستفر، و چرمایف) باشند خوانا دو هر

-خان" ةحلمدر . دارد بدان دلبستگی عدم یا ایجاد بر یبسزای تأثیر محله به ورود ةلحظ

ولین چیزی اکند، می مسحور را بیننده که اندازهیک و شکلیک جدید هایساختمان "الخلیلی

 شود:میاست که احمد با آن مواجه 

ماِل، تَفذاَت الو منِی الیَ  اراِت اجلَدیَدِة ََتَتد  َذاتَ حیثم رَأی عن َکثٍب الِعم» صملم بَیَنها شِّ
َصی، َفَکأّّنا َثَکناٌت هائَِلٌة َیضل   . وشاَهدَ ها البَ  فیطمرمقاٌت وََمَرّاٌت الَتم  فیما َحوَله َمقاهَي َصرم

وَمَلَت  وممَطربرٍش وممَقبرعٍ  نی ممَعمرمٍ ، ما بِطعم قَ تورَأی تَ ّیاراٍت من اخلَلِق ال َ  عاِمرًَة ودَکاکنَی ممَتبایَنةً 
 (525: م1946وظ، محف) «.أذمنَیه أصواٌت وهمتافاٌت تمثریم أعصااَبً قَِلَقًة َکأعصابهِ 

-می کالبدی بعد در ؛است خوانانا فعالیتی و کالبدی سطح دو هر در "الخلیلیخان" محلة

-قهوه چ،پی در پیچ و تنگ راهروهای و گذرها اندازه،یک و شکلیک هایساختمان به توان

 هایششپو با افرادی وجودهمچنین . نمود اشاره ناهمگون و متعدد هایمغازه و هاخانه

 در است هندهآزارد بسیار واردتازه برای که محیط صدای و سر ،(طربوش کاله، عمامه،) متنوع

 احمد برای رودو بدو در را "الخلیلیخان" هامؤلفه این تمام که گیرندمی جای فعالیتی بُعد

 محلة نساک افراد برای اگرچه یناخوانای این است ذکر به الزماست.  ساخته ناخوشایند

 ناخوشایند بسیار احمد مثل واردتازه افراد برای اما ،است ملموس موضوعی "الخلیلیخان"

  .شودمی محله به دلبستگی عدم منجر ورود بدو در نتیجه در و باشدمی

. است آن به افراد دلبستگی گیریشکل عوامل یکی از محله کالبدی و محیطی مطلوبیت

با  قیمناطای که گونه به ؛دارد مهمی نقش دلبستگی در محله ظاهری و کالبدی ساختار

- خان"ر داما . کنندمی ایجاد افراد برای را خوبی بصری اندازچشم ،زیبا ظاهری ساختار

 :شودنمی هدهمشا ،قرار دارد آن در احمد ةخان که خیابانی در محیطی مطلوبیت ینا "الخلیلی

ِصلم بَینها ََمَرّاٌت تَ  الَقوائِم رَبِّعةم  مم اَن الشارعم َطویًّل يف َضیٍق، تَ قمومم علی جانَِبیِه ِعماراتٌ ک»
َمرّاتِ 

َ
نیِت؛ َفحانوتم ابحلَوا فِسهنلشارِع  واجانِبیٌة تمقاِطعم الشارَع اَلصلَي، وَتزَحمم َجواِنبم امل

 (525: همان) «.وَخطّاٌط وآَخرم لِلّشایِ  َساعاتٌ 
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 شبیه هاانهخ که معنی بدین اند؛نشده ساخته مهندسی نظام اساس بر شهر ینپای هایمحله

 دو و تنگ خیابان ظاهری ساختار "الخلیلیخان" محلة در. هستند سادگی نهایت در و هم

-می قطع را اصلی خیابان متعدد گذرهای با که دارد قرار شکل مربعی هایساختمان آن طرف

 و یابانخ و نیست آنها بین خاصی تناسب و نظم که مختلفی هایمغازه این بر عالوه ،کند

 دست زا را خود یخوانای روپیاده که شده باعث عوامل این. است نموده احاطه را گذرها

 .شود گیج گوناگونی همهاین از اول نگاه در احمد و بدهد

-مغازه ،ددار نیزآن  قدمت از  نشان که "الخلیلی خان" محلة شاخص هاینشانه از یکی

 ی،تکنولوژ و صنعتی هایپیشرفت رغمعلی متمادی سالیان آنها صاحبان که است یهای

 ادیدهن را جدید تمدن و دهندمی ادامه خود فعالیت به سنتی و دستی صورت به همچنان

 اند:گرفته

ی  الَعتیقم ما یَزالم وأانٍة فَاحلَ  َصَبٍ  م يفوقد َجَلَس الصمّناعم أماَم احلَوانیِت َیکمّبوَن علی ف منموّنِ »
هاَرةِ 

َ
َعِتها يف امل  «.َفّنِه الَبسیطِ لَحضاَرِة احلَدیَثِة بِ قد َصِمَد لِ و بداِع واال ََیَتِفظم اِبلَیِد الَبَشریِّة بَِقدِی مسم

 (525: همان)

 با افرادی ورحض شکل،یک هایساختمان متعدد، هایمغازه و هاخانهقهوه ،این بر عالوه

 محلة هویت شاخص عناصر دیگر از "الحسین" مسجد نهایت در و گوناگون هایپوشش

 کالبدی ةتنید درهم عوامل دارای محله این حقیقت در .رودمی شمار به "الخلیلی خان"

 هایغازهم وجود) کاری و فعالیتی ،(آن غبارآلود فضای و اندازه و شکلیک هایساختمان)

 حالتم دیگر از راآن که باشدمی مسکونی و( متفاوت پوشش با افرادی و سنتی و متنوع

 . است نموده متمایز

 

  محله نشان و نام رکز،م-2-1-2-2
 با را ایمحله تواننمی وقتی. است آن شدن شاخص دریکی از موارد مهم  ،محله نام تأثیر

 زیرا است؛ کاستی دچار نظر فرد در آن تشخص همواره ،نامگذاری کرد معنادار و خاص نامی

آن با دقت  امکان اشاره به تشخص از محله یک برخورداری در عوامل مؤثرترین از یکی

 به که یابدمی معنی زمانی محله نام. نشود گرفته اشتباه محالت سایر باای که گونه به ،است

 معانی، از ایمجموعه به اتصال با اسم یک ترتیب این به. باشد متناسب آن ةپیشین با نوعی
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 ها،نام از کدام هرصورتی که  به .(156: ش1391 دیگران، و کارمونا) شودمی شاخص شنونده برای

 متناسب توقعاتی شخص در تا شودمی موجب و کندمی زنده فرد در را خاصی هوای و حال

 .شود قائل تفاوت آنها میان و گردد ایجاد اسامی این از شرایط این با
 اند،هبود یهودی آن ساکنان اکثر که "سکاکینی" محلة خالف بر "الخلیلی خان" محلة

 ینا طرفی از. پیداست آن مختلف مساجد از موضوع این و است مذهبی و دینی ایمحله

 شناخته اسم این با و شده معروف نام این به "الحسین" مسجد با همجواری ةواسطبه محله

 در حسین نام هناخودآگا ،شودمی برده "الخلیلی خان" ةمحل نام زمان هرکه تا جایی دشومی

 داحم پدر مخصوصاً و محل اهالی که است دلیل همین به شاید. شودمی تداعی اذهان

 آن امنیت و باشدمی( ع) حسین امام حمایت در نام این ةواسطبه "الخلیلی خان" معتقدند

 به "لیالخلی خان" انتخاب اصلی دلیلتوان را می موضوع این. هاست محله دیگر از بیش

 : دانست احمد خانوادة سکونت جدید مکان عنوان

ساِجِد الدِّ  ى  هو حَ علیه و   رِضوانم للاِ يف ِِحَی احلمَسنیِ  ى  احلَ فقاَل اَلبم ِِبَزٍم: هذا »
َ
یِن وامل

سل در وم واَلملانم أعَقلم من أن َیضرِبموا قَلَب اإلسّلِم وهمم ََیمطبمون 
م
 (526: م1946حفوظ، )م «منَی؟امل

 ستگیدلب و تشخص در "الخلیلی خان" محلة تاریخی قدمت ،"الحسین" مسجد بر عالوه

 چرکس" سلطان لقب "خلیلی" که گفت باید خصوص این در. باشدمی مهم نیز بدان

 را "لخلیلیا خان" وی ؛بوده فلسطین "الخلیل" شهر از و چرکسی پادشاهان از یکی "الخلیلی

 مالیکم دوران بازار سه وسی از یکی ،محله این. است کرده تاسیس میالدی 1382 سال در

- خان" ةدربار "مقریزی". است داشته قرار قاهره قدیم شهر مرکز در که بوده قاهره در

 اول ةقطب: است بوده طبقه دو در و شکلمربعی بزرگ ساختمان خان،»: گویدمی "الخلیلی

 (www.alaraby.co.uk)« .انبارها و هاخانه دوم طبقه و هامغازه
 خان" محلة در دیگر شاخص هاینشانه جمله از محله، قدمت و "الحسین" مسجد از بعد

 هایآشنایی ایجاد سبب ،عمومی مکانی عنوان به خانهقهوه. است "زهره" ةخانقهوه "الخلیلی

 دلبستگی ساکنین ،هاآشنایی افزایش با نتیجه در. شودمی اجتماعی ارتباطات تقویت و محلی

 نقش و محله اجتماعی عدبُ حال  در عین موضوع این. کنندمی پیدا شانمحله به نسبت بیشتری

 با یآشنای و "زهره" خانةقهوه به رفتن از بعد احمد .رساندنیز می دلبستگی ایجاد دررا آن

 روز هر و شودمی ندعالقم تدریج به محله این به "نونو معلم" و "راشد" چون یهایمشتری
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وَقد اسَتسَلَم هلذه العاَدِة اجلَدیَدِة » :رودمی آنجا به دوستانش دیدن برای مشخصی ساعت رأس
عاِشرَِة َلّذًة لَیَست دوَن َلّذِة القراَءِة 

م
َخصرِص لِلممطالَِعِة وَوَجَد يف امل

م
اّليت اسَتأثَ َرت بِِنصِف الوقِت امل

 (556: م1946، حمفوظ) «.والعمزَلةِ 

 خود نزوایا از زیادی حد تا احمد که شد باعث آن افراد با معاشرت و "زهره" خانةقهوه

 قبل به تنسب را بیشتری زمان نتیجه در شود، تقویت ششخصیت اجتماعی عدبُ و گرفته فاصله

 اصلیش ویژگی که خانهقهوه هویت دیگر عبارت به .گذراندمی خانهقهوه در و خانه بیرون در

 هب گیرگوشه شخصیتی از احمد هویت تغییر به منجر باشدمی آن بودن اجتماعی ةجنب

 در مکان هویت تأثیر یعنی این. شودمی خود خاص ارتباطات با و معاشرت اهل شخصیتی

 .شخص هویت

 سجدم: دارند "الخلیلی خان" شدن شاخص در مهمی نقش مرکزی مکان دو کلی طور به  

 در یاالیب اهمیت آن مادی عدبُ دومی و معنوی عدبُ اولی. "زهره" خانةقهوه و "الحسین"

 .دارد "الخلیلی خان" بهاش ویژه احمد و خانواده به افراد دلبستگی

 بخشیهویت در مهمی نقش محله متفاوت اجزای ةهم که توان گفتمیدر پایان این بخش   

 دیدهنا تواننمی را سنتی ةمحل شاخص نقاط نقش میان، این در. دارند آن شدن شاخص و

 اطنق ةهم دادننشان و شناسایی موجب که هستند مراکزی همان شاخص نقاط این گرفت؛

 باشد. غیره و درخت محله، مرکز مسجد، تواندمی که باشدمی سنتیة محل

 

  آرامش عدم و محله صدای و رس-2-1-2-3
 آن آرامش در توانمی را دیگر محالت با محله یک ارزیابی هایواژه ترینکلیدی از یکی

 برآیند و ذهنی عمدتاً آن اثرات و ندارد معینی کالبدی هاینشانه مقوله این. کرد جستجو

 آرامش(. 56: ش1388)پاکزاد، است محله ةروزمر زندگی در رویدادها و عملکردها از ایمجموعه

-اینو ممکن است  نیست کم آمد و رفت یا سکوت معنی به محله یک کالبدی ساختار در

 کالبدی ممیزهای ترینمهم از. باشد نیز آرامش سلب از عاملی خود هامشخصه از گونه

 پاسخ زیست محیط و طبیعی نیازهای به که است ایروزمره زندگی جریان برقراری آرامش،

 و سروجود  اصلی، محورهای در الزم ترافیک محله، مراکز در خرید بازار ازدحام. بدهد کافی
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 بود خواهد آرامش احساس در الزم هایزمینه جمله از ،شب در گذرها در مناسب نور و صدا

 .(82: ش1394 رضوانی،)

 انبوهشاره شده که در داستان به آن ا "الخلیلی خان" محلة هویتی بارز هایویژگی از یکی

. باشندمی محله رد که کودکانی نیز و گیردنمی آرام گاههیچ که اهآن از ناشی صدای و هامغازه

 صدا و سر زا پر که شودمی مردمی فضای از ایزنده شکل ایجاد به منجر هاویژگی این ةهم

 برای حلهم ویژگی این. شودنمی فضا این ایجاد از مانع نیز مکان محدودیت و است حرکت و

 صداها و سر این وجود بدون "الخلیلی خان" شاید حتی است، عادی امری آن در ساکن افراد

 ،نموده مکانلنق "سکاکینی" چون ساکتی نسبتاً ةمحل از که احمد برای اما کند، جلوه معنیبی

 در و وی ینارضایت بر دلیلی موضوعاین . باشدمی آورعذاب و تحمل قابل غیر ورود بدو در

  :به آنجاست ورود ابتدای در محله فضای به دلبستگی عدم نتیجه

ا اِبنِتباٍه فَ َتبنّیَ وأصَغی إلیه نَکَرهاٌة فَأالطرریِق َضّجٌة ممزِعَجٌة وَضوضاٌء َفظیعَ وَتصاَعَدت إلیه من » 
طِ فَذةِ له أّّنا أصواتم أطفاٍل یَلَعبموَن ویمغّنوَن، فَ نَ َهَض إلی الّنا

م
أی لِعماراِت وفَ َتَحها فَ رَ لرِة علی ا امل

بیاِن والَبناِت ََیَلئوَن الطریَق مم   الدرهَشِة واحلََنِق . َفحاَر َبنیضاحکنیَ تَ َتصاَینَی مم ََجاعاٍت من الصِّ
 (532: م1946)محفوظ،  «.والس رورِ 

. دهدمی قرار خطاب مورد را گوش چشم، از قبل که است یصداهای و سر از پر راه همه

 ادامه بش هاینیمه تا صبح از که دارد مکان سرزندگی بر داللت مردم حرکات و صداها این

 یگوی. ودشمی قائل تفاوت اهآن بین گوش که شودمی بلند خاصی صدای ایمغازه هر از. دارد

 کاالها بهای و خوبی کار، نوع ةدربار اهآن همة و ددهمی گوش آنان هایعبارت ةهم بهفرد  که

  د.شومی شنیده نیز کارها ترینخصوصی و ترینکوچک موارد برخی در حتی. چرخدمی

 هایخانههقهو شود،می شب در ویژه به صدا و سر ایجاد به منجر که مهم موارد از یکی

 است: محله در پراکنده

 ها فَالَقهاوي الَعدیَدةم أّما َمصَدرم  فَضعم، وأَفَسَکَنت َضوضاءم الّنهاِر لَِتحملر حَمَلرها َضوضاٌء أَشد  »
نَتِشرَةم يف َجواِنِب احلَ ا

م
 شقرٍة، َفَکأنّه یمذیعم يف کملِّ  ّوٍة وعمنفٍ ثَه ِبقم حادی، فَالرّادیو یمذیعم أانشیَده وأىّ مل

 «شاٌی أخَضرم  .. سادرٌة.واِحَدةٌ »ٍة َلِحنر مم ٍة والن دملم الَیکمّفوَن عن النِّداِء والطرَلِب يف أصواٍت ََمطوطَ 
احَلیِّ َضوضاَءه أو   َتِملم أهلم یَف َیَ کَ َب  ٍة وَعجِ قر ممزَدِحٍم اِبملاررِة ال يف شَفخاَل نَفَسهم يف َطریٍق 
 (534:  همان) «؟َکیَف یَغممضم هلم َجفنٌ 
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 راتشان،محاو در صدا آرامی یا بلندی میزان و مردم کردنصحبت نوع ،سر و صدای محله

 و محله یتیهو هاینشانه عنوان به همه هابچه بازی صدای و هاچیقهوه فروشندگان، فریاد

 از موارد نای است ممکن اول نگاه در چند هر هستند، "الخلیلی خان" در سرزندگی از بیانی

 به طلقم سکوت و صداها و سر این نبود حقیقت در. باشد محله در آرامش نبود هاینشانه جمله

  .کندیم ایجاد را امنیت عدم و ترس از حالتی افراد در بلکه ،نیست محله آرامش معنای

 

 ایدئولوژیکی –اخالقی دلبستگی شاخص-2-2
 رد ریشه که است هاییارزش و اصول از برگرفته مکان یک در جمعی و فردی رفتارهای

 و هاارزش اب مکان کالبدی و فضایی تطابق قدر هر. دارد آن مردمان بینیجهان و اعتقادات

 اده،زنقی) گرددمی تربیش نیز مکان آن به دلبستگی باشد، بیشتر افراد اعتقادی هاینباید و هاباید

 .(324: ش1386

 مکان فضایی و اجتماعی ساختار در چنانچه که است نبایدهایی و هاباید در افراد اعتقاد

 با "یلیالخل خان"فضای  .شودمی ایدئولوژیکی و اخالقی دلبستگی به منجر گردد، متجلی

 افراد ارد.د بیشتری همخوانیو احمد پدرش ویژه  به خانواده اخالقی معیارهای و اعتقادات

 صحبت دور هایسال در رمضان هایشب مورد در خانهقهوه در و گیرندمی روزه محله در

 هایزشار االمکانحتی رمضان ماه درافراد  نمونه بارز این شاخص آنجاست که؛ کنندمی

وَّناهم » :کنندمی زننده و زشت هایشوخی کمتر خانهقهوه در و کنندمی رعایت را اخالقی
م وال ن صاِدقَاً يف َّنیِه هلَن، ومل َیکم َرَمضا هرِ اهلََذِر َعّلنَیًة يف شَ  كنم َعَتةم عن اإلملاِم ِبثِل ذاسمَلیما

 (558: م1946)محفوظ،  «.غاِضَباً َحّقاً لِلشرهِر الَکریِ 
 بوده، توحید نیز ایمان اصلی رکن. است محله ساکنان باور و ایمان بر مبتی اخالقی تعلق

 گردد،می ارجاع توحید اصل به سنتی ةمحل اخالقی تعلق به مربوط موضوعات ةهم بنابراین

 نوع رفتار، نوع به را محله ساکنان اصل، این(. 324: ش1387 زاده،نقی) باشدمی تقوا آن ةثمر که

 بر محله مکان به نسبت محله اهل تعهد و رفتار عمل، یعنی. کندمی هدایت یکدیگر با ارتباط

 به نسبت محله اهل که رفتاری نوع و احساس و گرددمی استخراج دینی هایآموزه اساس

 ةمحل مذهبی و سنتی ساختار. باشدمی اسالمی اخالق از فتهبرگر دارند نیز محله فضاهای

 خاص رفتاری آداب نوعی به منجر که نموده تعریف را خاصی فکری فضای ،"الخلیلی خان"
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 کردن نهی و امر گشته تعلق به منجر که اخالقی هایاین ارزش از یکی است،گردیده 

 .باشدمی مبارک ماه این به احترام و رمضان ماه در زننده و زشت هایشوخی عدم یکدیگر،

 در یمهم نقش بوده حاکم "الخلیلی خان" سنتی ةمحل در که فکری فضایطور کلی به

-ارزش از منبعث که فکری فضای این. است نموده ایفا آن به بخشیهویت و اجتماعی تعلق

 نهایت در و دلبستگی ایجاد موجب بوده محله اهل اخالقی و اعتقادی بینش و انسانی های

 نظر زا است ممکن محله افراد چه از طرفی اگر. است گشته مکان به نسبت پذیریمسئولیت

 خان" رب حاکم مذهبی فضای خاطر به اما نباشند، سطح یک در دینی باورهای و اعتقادات

 بیانی خود این هک بوده اخالقی اصول به بندپای امکان حد تا رمضان، ماه در ویژه به "الخلیلی

 باشد.می محله به افراد اخالقی دلبستگی از

 

 بیوگرافی دلبستگی شاخص-2-3
 حلهم به عاطفی دلبستگی میزان در اثرگذار و مهم شاخص یک عنوان به اقامت مدت طول

 شماربه آن به دلبستگی مهم عوامل از محله در سکونت زمانی ةدامن دیگر عبارت به. باشدمی

 .(Giuliani, 2003: 145) رودمی
 ارتیعب به یا و مرگ حیات، تولد، شود،می مطرح دلبستگی نوع این در که فرایندی

 دارد،یم مشغول خود به را ذهن هایشخاطره که ایگذشته. باشدمی آینده و حال گذشته،

 .باشدمی دراز و دور آرزوهای بستر که ایآینده و است گذر در که حالی

 دکی،کو وی که چرا دارد؛ "سکاکینی" محلة به خاصی دلبستگی حمدادر این داستان، 

 شکل کانم این در هایشریشه و گذرانده آن در را خود( حال و گذشته) میانسالی و جوانی

 را دلبستگی ینا قید جانی، امنیت نبود خاطربه آن، به عمیق دلبستگی وجود با اما .اندگرفته

 :کنندمی مکان نقل محله از روزشبانه یک از کمتر و زده

ممطَمئّننَی إلی  داٌت، کانموا َمعدو ّّیمٌ ٍء أنّه مل یَفصمل َبنی الَتفکرِی وحمدوثِِه إاّل أىوأعَجبم شَ »
أو ضمحاها حّتی  َعشیرةم اّل إ ىما هو مِر، یمفارِقوهم َمَدی العم َمسَکِنهمم الَقدِی َیالم إلَیهم أّّنم لن 

: تَ ّباً هلذا احلَ  َصرمَختِ  خیفِ  ىّ احلَناِجرم
م
 (524 :م1946)محفوظ،  «.امل

 محله این به دلبستگی از کشیدندست مانع ،"سکاکینی" محلة در متمادی سالیان اقامت

-نقل "الخلیلی خان" ةمحل به کوتاهی زمان مدت در و شودنمی اشخانواده و احمد نزد در
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 همواره مکان به عمیق دلبستگی و اقامت مدت طول بین که دهدمی نشان این. کنندمی مکان

 امنیت نبود مثل) خاصی شرایط تحت فرد است ممکن که چرا ندارد؛ وجود درصد صد ةرابط

 اندازه هر .بکشد دست مکان از (است دلبستگی تداوم و ایجاد در عوامل ترینمهم از یکی که

 شده، بزرگ و متولد آن در فرد که مکانی هایویژگی به زندگی مکان و محیط هایویژگی

 دلبستگی گیریشکل به منجر و است منطبق هایشآلایده با محیط و مکان آن باشد، ترنزدیک

   (Bachelard, 1969: 61). شودمی

- به "ینیسکاک" در وی برای چیز همه که چرا ندارد؛ دلبستگی "الخلیلی خان" به رشدی

 در ور این از. شودمی خالصه آن، در گرفتهشکل شیرین و تلخ خاطرات و دوستان همراه

. است گانهبی کامال آن به نسبت و ندارد آن در حضور از رضایتی چندان محله به ورود آغاز

 این به هشبان دیرهنگام وآمدهای رفت دوستانش، و سابق محله به شدید دلبستگی این ةنتیج

  :شودمی مرگش و وی بیماری به منجر نتیجه در که است محله دو

قرَة هاَلهم َخَل الشلیلي فلّما دَ َن اخلَ خا ةِ اَلولی علی َعتَ بَ وَقد انَقَبَض َصدرمه ممنذم َرسِم اخلمطَوِة »
قاِم اجلَ 

م
ِطه أّن أصحابَه َعَف من َسخَ ، وَضادیدِ َضیقمها وأیَقَن أنّه لن َیطَمئنر له جاِنٌب يف هذا امل

ٍل إلی هذا ویطَ ٍق ریعلی َقطِع طَ  -مبعَد َقضاِء َسهرَتِه بَیَنه –ََجیَعًا يف السکاکیين وأنّه َسرَیَغمم 
 (573: م1946، حمفوظ) «.ىّ احلَ 

 وجوانین کودکی، خاطرات یادآورمدت در آن طوالنی سکونت واسطة به "سکاکینی" محلة

- به شده، زندگیش ةتاریخچ از مکملی جزء وی برای "سکاکینی" است؛ رشدی جوانی و

 نموده رشد و شده تعریف محله همان در وی خانوادگی و تاریخی هایریشه که طوری

 .ستا آینده و حال گذشته، حضور مأمن محله، در سکونت استمرار دیگر عبارت به. است

 زیادی دح تا آن از گسست و است برقرار همچنان "سکاکینی" با او عاطفی روابط بنابراین

 سنتی ایمحله که "الخلیلی خان" مثل مکانی انطباق عدم طرفی از. رسدمی نظر به مشکل

 و اندوست نوع با "سکاکینی" نشینیهودی ةمحل در کهجوان  رشدی هایآلایده با است

 شکل ، قمار و نوشیدن شراب"سکاکینی"آمد به کازینوی ، رفت وآنان با خاص ارتباطات

  .است شده جدید ةمحل از ناخوشایند حس این به منجر گرفته،

 بر عالوه مکان که یابدمی بیشتری فرد اهمیت برای مکان به دلبستگی زمانی بنابراین،

 یکسری با را خود سکونت ةمحل فردی هر. گردد شامل نیز را آینده حال، و گذشته با ارتباط
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 و درونی هایارزش این درک که کندمی پر ذهنی خاص عملکردهای و نمادی هایارزش

  باشد.می افراد غریبه مشکل برای نمادها

 

 گیرینتیجه-3
 را تماعیاج و فیزیکی عناصر همزمان طور به شهر از بخشیمکانی عمومی و  عنوان به محله

 دلبستگی ینا شود،می دلبستگی به منجر مکان و انسان ةرابط که آنجا از اما. دارد خود در

 محله به لبستگید آن به و یابدمی نمود نیز تربزرگ مکانی عنوان به محله در خانه بر عالوه

 .است اجتماعی و فیزیکی محیطی عنوان به محله با افراد میان مثبت ارتباط ةنتیج که گویندمی

  .دارد بارزی حضور ،"الخلیلی خان" رمان در موضوع این

 سه در هک شده ارائه حوزه این محققان طرف از یهایشاخص محله به دلبستگی بیان برای

 بندیسیمتق بیوگرافی و ایدئولوژیک -اخالقی روانی، -روحی دلبستگی شاخص اصلی ةدست

 که شد مشخص محفوظ "الخلیلی خان" رمان در هاشاخص این بررسی از پس .ه استشد

 جدید همحل به افرد دلبستگی عدم یا دلبستگی در گیریچشم نقش روانی -روحی دلبستگی

-می اعثب است، بوده آن در طوالنی اقامت از ناشی که "سکاکینی" محلة به دلبستگی .دارد

 آن به ستگیدلب "الخلیلی خان" به ورود ابتدای در وی خود ویژه به احمد ةخانواد که شود

 جمله از انیرو -روحی هایشاخص از متأثر چیز هر از قبل دلبستگی عدم این. باشند نداشته

 و سر ردی،ف به منحصر ،یگریزغریب محله، فعالیتی و کالبدی یخوانای عدم اجباری، ورود

 یروان –روحی هایشاخص تأثیر تحت و تدریج به اما. باشدصوتی می آلودگی و صدا

 ،"نالحسی" مسجد جمله از و متعدد مساجد وجود خاطر به محله بودنمذهبی مثلدیگری 

 خان" به ستگیدلب ها،ینآی اجرای همسایگی،نقش  محله، افراد با یآشنای و "زهره" ةخانقهوه

وبیوگرافی  ایدئولوژیکی -قیهای اخالمنکر نقش شاخصچند نباید هر. بگیرد شکل "الخلیلی

 :است دهش داده نشان زیر نمودار قالب در امر ایناد دلبستگی به این محله بود. در ایج
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 به محله روانی -نمودار شاخص دلبستگی روحی
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 ظلنجيب حمفو  "اخلليلي خان"مؤشرات االنتماء للحّی يف رواية 
  نوع املقالة: أصيلة

*2کربی روشنفکر،  1نسرين کاظم زاده  
 امعة تربیت مدرسآداهبا جباللغة العربیة و  دکتوراه يف.1

 امعة تربیت مدرسقسم اللغة العربیة وآداهبا جب أستاذة يف.2
 

 صلخّ امل
قات ذي ینتج عن العّللسکين الهم احساس الفرد اإلجیايب ابلنسبة إلی حیّ إاالنتماء للحّی یكون مؤشرة نفسانیة وهو یبنّی 

لزمن ويف اع احلّی مع مضي لعّلقة مفظ االعاطفیة واملعرفیة والسلوکیة مع املکان ویؤدي إلی التزام السکان للحّی ورغبتهم حل
یب حمفوظ منها رز يف رواّیت جنله دور ابو یة ة العربمراحل احلیاة املختلفة. یکون احلّی من اَلمکنة املتمیزة والرئیسیة يف الروای

ر ان یؤدي إلی تطوّ عض اَلحیبت ويف . َلّن احلّی يف هذه الروایة یعّد کعنصر هام تتحرك فیه الشخصیا"اخللیلي خان"روایة 
البیئي الذي س علم النف لتحلیلي وابالعتماد علیا –هدف هذا البحث ضمن املنهج الوصفي. یة الروایةاَلحداث يف صیاغ

للحی  نتماءالاالنتماء أو عدم إجیاد ا ة يف، دراسة املؤشرات املؤثر ة املتبادلة بنی اإلنسان واملکانینظر نظرة خاصة إلی العّلق
 –ؤشرات الروحیة ضوء امليفکیله تش تّ  "اخللیلي خان"النتائج عن أّن االنتماء للحّی يف روایة  ييف هذه الروایة. َتک

اء أو عدم النتمر ابرز يف النفسي له دو ا -اإلیدئولوجیة والسریة الذاتیة. جدیر ابلذکر أّن املؤشر الروحي –قیةالنفسیة، اَلخّل
 .لیلی"اخل خان"للحّی يف روایة انتماء الشخصیات 

 
 .اخللیلي نخاظ، جنیب حمفو  االنتماء للحّی، : املکان الروائي، مؤشرات االنتماء،الکلمات الرئيسة
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Abstract 
Attachment to the neighborhood is a psychological component that indicates 

a positive mental feeling of people towards their neighborhood. This feeling, 

which arises from the emotional, cognitive and behavioral links with the 

place, causes the residents to commit to the place of residence and their 

desire to maintain contact with it over time and at different stages of 

life.Mahalla is one of the prominent and pivotal places of the Arabic novel, 

which has a significant presence in the noble novels of Mahfouz, including 

his novel "Khan al-Khalili"; And it is considered as a vital artery in which 

the characters of the novel travel and in some cases even leads to the 

evolution of events in the structure of the novel.This research intends to 

explore the effective indicators in creating attachment or non-attachment to 

the neighborhood in this novel in a descriptive-analytical way and relying on 

the approach of environmental psychology which has a special view on the 

interrelationship between man and place. Give.The results show that 

attachment to the neighborhood in the novel "Khan al-Khalili" is done in the 

light of psychological, moral, ideological and biographical characteristics.It 

is worth mentioning that the psychological index plays a more prominent 

role in creating attachment or non-attachment of characters to the 

neighborhood. 

 

Key words: the narrative location, components of attachment, attachment 

to the neighborhood, najib mahfooz, khan al-khalili 
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