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حصاربوعلي
حصاربوعلي دهکدهای است در سه كيلومتری شرق تجريش كه از شمال به نياوران ،از جنوب به
فرمانيه و اختياريه ،از غرب به كامرانيه و از شرق به صاحبقرانيه منتهي ميشود .قدمت حصاربوعلي
مشخص نيست و سنگهای قبر پيدا شده در اين منطقه متعلق به سالهای  010۱تا  013۱ق است.
حصاربوعلي را كوچههای معروفي چون ملکآباد (خيابان شهيد ناطقيان) ،در آسياب (كوچه خانسفيد) و
استخر (محمد عسگريان) تشکيل ميدهند.
در خيابان شهيد ناطقيان (ملك آباد) ،قنات معروف ملکآباد وجود دارد كه اراضي اين منطقه را آبياری
ميكرده است .اين اراضي متعلق به حاجي عبداهلل امينيان و طبيبزاده بود كه هماكنون تبديل به مجتمع
مسکوني شده است.
اهالي حصاربوعلي از هفت طايفه تشکيل شدهاند:
طايفه جابر انصاری كه مهمترين آنها طايفه آقامحمد ابراهيم جابرانصاری است كه در زمان نادرشاه از
دزفول و شوشتر كوچ كردهاست;
طايفه عسگريان كه سر شناس آن حاجي غالمحسين عسگريان است كه اين طايفه از پشت اختياريه و
رستمآباد (حصار رضا بك) به اين محل نقل مکان كردهاند;
طايفه قراگوزلو كه از همدان آمدهاند و ترک زبان هستند;
طايفه خانسفيد كه از شيراز مهاجرت كردهاند;
طايفه يزدانيان و طايفه نظری كه باقرخان و كاظمخان ،از بزرگان آنها از آهار آمدهاند;
طايفه ناطقيان نيز از آهار كوچ كردهاند.
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شغل اهالي محل كشاورزی ،صيفي كاری و باغباني بود و تعدادی هم به گلهداری مشغول بودند .در گذشته،
زمينهای حصاربوعلي به حساب "ری" خريد و فروش ميشد و يك ری در ميان مردم معادل ۰11
مترمربع بوده است .توتفرنگي معروفترين و مهمترين محصول كشاورزی اين محل بوده است .از باغهای
معروف حصاربوعلي ميتوان به صاحبقرانيه ،عزيزخان خواجه و شيخاالسالم و مهماندوست اشاره كرد كه
هركدام قنات خود را داشتند ،اما هم اكنون فقط باغ مهماندوست باقي مانده است .اين باغ كه در خيابان
سرتيپ سعيدی (مهماندوست) واقع است ،با مساحتي حدود  ۰۱111مترمربع در معرض تخريب و قطع
درختان است.
از قناتهای معروف حصار بوعلي ميتوان به قنات ميرزا علي (در خيابان سعيدی) ،ملك آباد در خيابان
ناطقيان ،و قنات باغ عزيزخان در خيابان عسگريان و قنات تکيه در خيابان خانسفيد اشاره كرد كه هنوز هم
جاری هستند .آب قناتها شيرين است و به سمت كامرانيه و فرمانيه سرازير ميشود.
آسايشگاه دكتر محمد يزدی و باغ عزيزخان خواجه در شرق حصاربوعلي از جمله بناهای مهم است كه هم
اكنون فرهنگسرای نياوران در آنجا واقع است.
دو گورستان قديمي حصاربوعلي پس از تخريب به زميني ورزشي به نام شهيد خانسفيد و پارک تبديل
شده است.
حصار بوعلي همچنين دارای دو حسينيه و يك مسجد است.
مسجد جامع حصاربوعلي با  911مترمربع مساحت ،در تقاطع خيابانهای عسگريان و ناطقيان واقع است و
قدمت آن به ابتدای تشکيل محله بر ميگردد.
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حسينيه انصارالحسين با  ۰11مترمربع مساحت و با قدمتي به عمر محله ،در تقاطع خيابان شهيد عسگريان و
شهيد خانسفيد واقع است .حسينيه دارای شركت تعاوني مصرف است كه تقريباً مايحتاج اهالي محل را هم
تأمين ميكند.
حسينيه مهماندوست يا حسينيه حصاربوعلي با  9111مترمربع مساحت و قدمت  0۱1سال ،در خيابان
سعيدی (مهماندوست) واقعاست.
درمانگاه خيريه حصاربوعلي نيز در  09۳9تأسيس شده است .اين درمانگاه با داشتن كلينيك دندانپزشکي
جداگانه ،دارای بخشهای تزريقات ،جراحي عمومي ،داخلي و  ...است.
هم اكنون در حصار بوعلي فقط چند خانه قديمي باقيمانده است كه مهمترين آنها خانهای با معماری
قاجاری و قدمتي حدود  0۱1سال است.
وجه تسميه اين منطقه منسوب بودن اهالي اين ده به ابوعليسينا حکيم و فيلسوف مشهور است.
الزم به ذكر است قشر محلي حصار بوعلي افرادی هستند كه از تمکن مال بااليي برخوردار نيستند و تقريباً
جزء قشر محروم جامعه هستند
در حالي كه افرادی كه دارای رفاه مادی هستند در محله وجود دارند و ما شاهد قرار گرفتن دو
قشر متضاد و وجود بر جهار در كنار بافتهای فرسوده و خانههای قديمي هستيم .در هم انديشي محلهای
كه در مورد آسيبهای اجتماعي در شورای حصاربوعلي تشکيل شد آسيب وجود معتادان خياباني رتبه اول
را آورد و بر آن شديم گزارشي در اين زمينه ارائه دهيم .در مصاحبهای كه پژوهشگر محله با كالنتری 0۰9
نياوران داشت ،استوار كرمي در مورد مشکل اعتياد در محله حصار بوعلي اذعان داشتند در تمام محلههای
قديمي شهر تهران و در بافتها سنتي ،معتادين زيادی وجود دارند و به صورت سنتي (ترياک) مواد مصرف
ميكنند و معموالً از مواد مخدر قوی و جديد مانند :هروئين ،كواكائين ،كراک و شيشه مصرف نميكنند.
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مدير محله حصابر بوعلي سركار خانم جابر انصاری نيز بر اين نکته تاكيد كردند تنها افراد مسن
محلي اعتياد دارند و معموالً در خانه خودشان به مصرف مواد مبادرت ميورزند .البته بوی مواد و هم چنين
رفت و آمد معتادين ديگر به اين خانهها اهالي محل را آزار ميدهد .چند تن از افراد محل از خريد و فروش
مواد مخدذر در پارک شکوفه و پارک علوی خبر دارند و گفتند شب هنگام معتادان كه اغلب جمعيت مرفه
محله و برج نشينان هستند همراه با مواد فروشان در اين دو پارک ديده ميشوند و اهالي درخواست نصب
كيوسك نگهباني توسط نيروی انتظامي را جهت حل اين مشکل داشتند .پژوهشگر محله اعتقاد دارد جهت
جلوگيری از اعتياد در اين محله بايد از روش پيشگيری استفاده نمود و بهترين راه پيشگيری از اعتياد ايجاد
مکانهای ورزشي و فرهنگي است تا جوانان اوقات فراغت خود را در آنجا سپری كنند .هنگام مصاحبه با
افراد اثرگذار محلي نيز اكثر قريب به انفاق به كمبود مراكز فرهنگي و عليالخصوص ورزشي در محله اشاره
كردند و گفتند اكثر جوانان محلي يا در زمين فوتبال خاكي محله محله ورزش ميكنند و يا مجبورند به
محلههای اطراف بروند و هزينه زيادی را متقبل گردند .باشگاه نياوران و ديگر سالنهای ورزشي مبالغ
سنگيني دريافت ميكنند و مردم محله نميتوانند از آن استفاده كنند.
محله حصاربوعلي حمام و غسالخانه و قبرستان بسيار قديمي كه قدمت آن به دوره صفويه رسيده
داشته است كه بعدها محلي برای حضور معتادين و اراذل شده بود ،شهرداری ناحيه يك اين حمام و
غسالخانه را تخريب كرد و اكنون تنها زمين آن باقي مانده است ،طبق گفته اهالي محلي اوقاف زمين حمام و
غسالخانه را بدون اين كه وقف نامهای داشته باشد.
به تصاحب خود درآورده است و امکان بهرهبرداری از آنها وجود ندارد محله حصاربوعلي سرای
محله ندارد و با اين كه مرحله سفتكاری ساختمان سرای محله مدتهاست به پايان رسيده و اكنون در
مرحله نازک كاری است اهالي محل ميگويند امکان دارد تغيير كاربری داده و به عنوان ساختمان جديد
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شهرداری ناحيه يك مورد استفاده قرار گيرد .البته به گفته شهردار ناحيه يك جناب آقای عليرضا كيانپور
ورزشگاهي در نزديکي ميدان نوبنياد در برای كل ناحيه يك حال ساخت است البته به محله زياد نزديك
نيست در نتيجه پژوهشگر محله پيشنهاد ميدهد با توجه به اين كه سراهای محله چندين كاربرد از جمله
استقرار شوراياری محله ،مديريت محله ،كتابخانه و كالسهای ورزشي و اموزشي است ،شهرداری منطقه يك
با نظارت خود به تکميل هر چه سريعتر سرای محله حصار بوعلي كمك كند و حتماً به ساخت حتماً زمين
ورزشي برگزاری متاثر خياباني و نمايش فيلم در پاركهای محلي جهت استفاده اهالي در داخل و يا نزديکي
سرای محله همت بگمارد.
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