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 چکیده :
هایی با خود آورد برنامه دارد و دستورالعملام ابعاد زندگی انسان راهنما و ماسالم یک دین مدنی است و برای ت

آور نیست اند. از این رو تعجبهای شهری تجربه شدهکه در هر زمان و مکانی کاربرد دارد. تعلیمات اسالم در قرارگاه

اصول و ارکانی بنا  یکه طرح و ساختار شهرهای کهن اسالمی در جهت کارایی و پاسخگویی نیاز انسان بر پایه

وابط اجتماعی ه در اجزا آن اجتماع رخنه کرده باشد. در شهرهای اسالمی محله به عنوان یک واحد اصلی رگردیده ک

های ترین ارزش، بحث محله در شهرهای اسالمی است. زندگی اجتماعی انسان یکی از مهمبوده و محور اصلی

در این  مهری قرار گرفته است.مورد بیدهد که امروزه با ظهور فرهنگ جدید اجتماعات انسانی اسالمی را تشکیل می

ای برخوردار بودند. شد که به لحاظ ساختار هویتی از جایگاه ویژهایی تشکیل میمیان هر شهر از مجموعه محله

مچنین در بندی هر محله تاثیر بسزایی داشت. هگیری استخوانروابط اجتماعی از جمله عواملی بود که در شکل

در این ترین اصول اجتماعی بوده است. مهمایگی و ارتباطات و همبستگی اجتماعی از س، اصل همی اسالمیمحله

 های سنتی شهرهای ایرانی اسالمی بیان گردد.شود عوامل موثر بر حیات اجتماعی محلهتحقیق تالش می
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 مقدمه :
شهرها نیز جلوه ای حقیقی و معنوی یافتند و با رعایت اصولی همچون سلسله  ا پراکنده شدن نوای وحدت گرای آیین اسالم،ب

مراتب ، حریم خصوصی و نظم و تعادل در کاربردی پیچ در پیچ سعی در همسازی با این فرهنگ داشته اند. اسالم یک دین مدنی 

 نما و برنامه دارد و دستور العمل هایی با خود آورد که در هر زمان و مکانی کاربرد دارد.است و برای همه ابعاد زندگی انسان راه

تعلیمات اسالم بیشتر در قرارگاه های شهری تجربه شدند. از این رو تعجب آور نیست که طرح و ساختار شهرهای کهن اسالمی 

گردیده که در اجزای آن اجتماع ، اقتصاد ، فرهنگ ، رخنه کرده  در جهت کارایی و پاسخ گویی نیاز انسان بر پایه اصول و ارکانی بنا

میان هر شهر از مجموعه محل هایی تشکیل می شد که به لحاظ ساختاری و هویتی از جایگاه ویژه ای برخوردار بودند.  این است. در

اجتماعی -در تشکیالتی اداری شکل گیری محله ها بدون دخالت عواملی چون ویژگی های جغرافیایی ، رشد جمعیتی و اقتصادی

 .]2[ ندی هر محله تاثیر به سزایی داشتمعنایی نداشت. روابط اجتماعی نیز از آن دسته عواملی بود که در شکل گیری استخوان ب

 

 سوال تحقیق :
هان برای رسیدن به پاسخ این پژوهش چند سوال مطرح می شود. اول اینکه ماهیت اجتماع در فضاهای شهری از دیدگاه ج

و دوم اینکه ویژگی های اجتماعی محله های شهرهای ایرانی اسالمی چیست و این ویژگی ها چه  است؟ بوده بینی اسالمی چگونه

 تاثیری بر روی کالبد محله ها داشتند؟

 

 روش تحقیق :
تحلیلی -توصیفی در این پژوهش که ابزار گردآوری داده ها به صورت تحلیل کیفی مفاهیم و نظریه های موجود بود از روش

برای تبیین موضوع مورد نظر استفاده شده است. در این راه ، ابتدا از منابع و اسناد کتابخانه ای در جمع آوری اطالعات مورد نظر 

 استفاده و سپس به تجزیه و تحلیل مطالب پرداخته شد. 

 

 ( تعریف محله :1

شکل می داد.  "محله"ی شد که سکونت همسایگی را در قالب اسالمی سده های میانی به بخش هایی تقسیم م-شهرهای ایرانی

 .]6[تقسیم می شد  "حاره "این محله ها گاه به زیر بخشهایی تحت عنوان 

محله در شهرهای اسالمی همان مکان های تشکیل شبکه های اجتماعی اند و چنین ساختاری پیش از آنکه یک فضا باشد ، "

فضاهایی برای تحقق شرایط سکونت افرادی است که در آن محله زندگی می کند و یا برای  این مکان شامل .]11[ "تجربه اند یک

انجام امری یا دریافت خدماتی به آنجا مراجعه می کنند. مسجد ، مدرسه ، تکیه ، حسینیه ، خانقاه ، دارالشفا عناصر مهم غیر 

عمکردی خاص در قیاس محله که مسجد و بازار عناصر مسکونی بافت محله ها هستند. هر محله معموال مرکزی داشت با عناصر 

اصلی مرکز محالت را تشکیل می داد. گاهی اوقات هرچند محله ، دارای یک مرکز محله بوده و یک محله اصلی شامل چند ریز 

 محله بوده است. 

بسیاری موارد همین امر برای شکل گیری اولیه محله بر اساس تقسیم بندی های نژادی ، قومی ، دینی یا خویشاوندی بود و در 

نامگذاری محله مورد استفاده قرار می گرفت. نامگذاری محالت بعضا بر اساس نام افراد سرشناس ساکن در محله صورت می گرفت. 

ساختار محله نیز متاثر از عوامل اقلیمی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی بوده که بر پایه تجمع و پیوستگی جامعه ساکن در آن ، 



اسالمی و بومی در محالت سنتی منجر به تجلی الگوهای مشترک زندگی -شکل گرفته است. روابط محکم همسایگی با هویت ایرانی

 ، وابستگی عمیق محلی و محترم شمردن حریم ها در گذشته بوده است.

 یژگی های محله از دیدگاه اسالم :و( 1-1

 برشمرده است که شامل موارد زیر است :اسالم ویژگی هایی را در آیات و احادیث برای محله 

 توصیه به برآوردن حاجات و نیازمندی های اجتماعی ، ایجاد مجموع فضاهای مورد نیاز عمومی ، توصیه به وقف 

 پرهیز از مزاحمت سواره بر پیاده و قوی بر ضعیف 

 ای خانه هاپرهیز از هر نوع مزاحمت متقابل فضاهای عمومی و خصوصی ، حتی مزاحمت منار مساجد بر 

 توصیه به رعایت تقوا بین زنان و مردان در فضاهای عمومی 

  ایجاد بافت های بسیار فشرده با بهره گیری از عناصر گوناگون و متنوع شهری با کمترین مزاحمت همجواری ، خصوصی

نی مراکز عبادی و ترین فضاها یعنی خانه ها در کنار عمومی ترین فضاها ، یعنی بازارها ، آرامش بخش ترین فضاها یع

 .]11[عامل می یابند آموزشی در کنار پر ازدحام ترین فضاها یعنی مراکز تجاری و صنعتی با کمترین مزاحمت همجواری ت

  عدم تفکیک طبقات اجتماعی از خصیصه بارز محله های شهر اسالمی است. به طوری که فقیر و غنی در محله ای

 مشترک زندگی می کردند.

 سالمی در ساختار خود از وحدت جغرافیایی خاص برخوردار هستند. بن بست ها،کوچه ها،گذرگاه ها و محله های شهر ا

 مراکز محله ها با عناصر عمومی دست به دست هم داده و به محله موجودیت می بخشند.

 اجد ، عبادتگاه اجزای محله را منازل مسکونی ، بن بست ها ، کوچه ها ، و باالخره تاسیسات عمومی مرکز محله نظیر مس

 ها ، بازارچه ها ، حمام ها ، آب انبارها و گاهی قهوه خانه ها تشکیل می داد.

  پیوند میان مناطق مسکونی و مکان اصلی از طریق شبکه باریکی از خیابان های پیچ در پیچ صورت می گرفته است ؛

تقسیم می شد . معابر اصلی در حقیقت خیابان هایی که به خیابان ها و بن بست های شبه خصوصی ، خصوصی و عمومی 

 کوی های ممتدی بودند که محله های اصلی شهر را به یکدیگر متصل می ساختند.

  شهر اسالمی از الحاق خانه های حیاط دار و محصور به یکدیگر شکل گرفته است. آنچه به صورت وقفه در فاصله بین این

هری تبدیل شده است. پس کوچه بن بست که مشخصه این شهر خانه های به ظاهر نامنظم باقی می ماند به فضای ش

است، در واقع تجلی محیط واحد خانوادگی است. حتی کوچه نیز ادامه خانه است و بیشتر به عنوان یک داالن داخلی 

وی در تلقی می شود تا آن که معبری محلی برای داد و ستد و گردش باشد. این خیابان ها و کوچه های امتداد یافته تا جل

ورودی خانه ها ، هیچ تصویری از ماهیت یا ابعاد محله ارائه نمی دهند. محله های مسکونی ، غالبا دور از پهنه ی بازار و 

راه های پر رفت و آمد ، با کوچه های تنگ و پیچ در پیچ برپا می شود. کوچه هایی که به هیچ وجه با خیابان های شهری 

یی قابل قیاس نیست ، چرا که تهویه و روشنایی خانه های مسلمانان از حیاط های اروپا ، حتی محله های قرون وسطا

 درون خویش تامین می شود ، نه از خیابان.

  با این که محله دارای شبکه فشرده ای از مناسبات گروهی و دارای امنیت و هویت اجتماعی بود ، ولی همواره بین این

 در امور عمومی و اقتصادی شهر تعاملی وجود داشت. خود بسندگی و تمایز اجتماعی و شرکت محله

  ساکنان یک محله معموال دامنه ارتباط خود را در همه جهات می گستراندند و پشتیبان همسایگان خود بودند. افراد هر

نامتغیر  محله با این که با حیات محله شان رابطه تنگاتنگی داشتند ، اما به یک واحد دیگر یعنی خانواده ، واحد اساسی و

 عی نیز وابسته بودند. حیات اجتما



  ترکیب فضایی محله ها و شهر، دارای ابعادی نمادین بوده و با معنی و هدفدار است. خانه ها در مجموع نمادی هماهنگ و

و متعادل و متناسب دارند. هم از جهت ارتفاع و حجم و هم از نظر مواد و مصالح و تزئینات خارجی و در مجموع از سادگی 

متانت و هماهنگی برخوردارند و خودنمایی و تظاهر و فخر فروشی به حداقل می رسد. در مقابل آنها مراکز عمومی مانند 

بازارها و مراکز تجاری ، ورزشی ، بهداشتی ، صنعتی و اداری ، تقریبا هم عرض باهم و باشکوه و عظمت بیشتر در بستر 

فضاهای مذهبی و زیارتی و آموزشی هستند که همچون قطب و کانون و قلب محله و شهر تداوم می یابند. و نهایتا این 

تپنده محله ها و شهرها با شکل نمادین و پرجاذبه خود، چه از نظر حجم و چه از نظر مواد و مصالح و رنگ و نور از سایر 

مال انسانی دعوت می نمایند و عناصر شهری اوج می گیرند و صبح و شام ، مردم را به معراجگاه می خوانند و به اعتال و ک

 حال ذکر و نیایش می آفرینند.

  حرکت از کثرت به وحدت و از سیر در آفاق به سیر در انفس را می توان در طراحی بافت ها و هندسه آنها دریافت ؛ به

در عرض گونه ای که راه ها ، هماهنگ با خطوط ایجاد دورنمای)پرسپکتیو(یک نقطه ای در طول مسیر می پرهیزند و 

مسیر خود با ایجاد محور منظم و قرینه سازی سردرها ، بیننده را به آرامش و سکون و حضور در فضای برون دعوت می 

 نمایند.

  پیش بینی نیازهای خدماتی روزمره خانواده ها در هر مرکز محله باعث شده است از رفت و آمد غیر ضروری خانم ها در

ه شود و رعایت جداسازی الزم بین خانم ها و آقایان در استفاده از امکانات و سطح شهر تا آنجا که ممکن است کاست

 خدمات عمومی مانند مراکز مذهبی و آموزشی و ... باعث سالمت ارتباط بین این دو قشر شود.

  وجود فضاهای باز در بیشتر مجموعه های شهری و درون گرایی آنها باعث شده که محله و شهر از یکنواختی و ظهور

کامل در نگاه اول که خسته کننده است خارج شوند و عابر با مجموعه ای گوناگون و پر جاذبه از انواع عناصر شهری روبه 

رو باشد. به طوری که در منظر اول همه چیز پایان نمی پذیرد بلکه هر فضا ظاهری دارد و باطنی و برای یک شهروند 

 .]11[وی باقی می ماند ذبه قهمیشه حضور و درک فضاهای داخلی به صورت یک جا

 

 ( اجتماع در محله :2
 ( اجتماع از دیدگاه اسالم :1-2

که  "امت"اسالم سنتی است که جهت یابی و گرایش آن ، به سوی جامعه می باشد. تاثیر این جهت یابی را در تعبیر مفهوم 

الزمه آن استحکام واحد های اصلی اجتماعی  که "امت"همان جامعه مسلمانان است ، می توان یافت. اسالم ، تعهد به تشکیل 

)یعنی خانواده و اهل محل یا همسایگی( می باشد را تقویت می کند که این تعهد ، باعث می شود نوعی احساس وفاداری ، 

 همبستگی و انسجام در جامعه ای که بر اسالم پایدار باشد ، ایجاد گردد.

عمران( به خوبی توصیف شده است.آنجا که از مسلمین می خواهد با یکدیگر  سوره آل 111این دامنه تعامل ، در قرآن )آیه 

ارتباط مستحکم داشته باشند. این رابطه که ماورای خویشاوندی است، بین برادران مسلمان حکم تعهد را دارد. روابط مستحکم 

به عنوان زیر بنای فعالیت های همگانی  "دریبرا"اجتماعی به عنوان واالترین الزام اسالم ، به طور مکرر در قرآن مجید با تعبیر

جامعه مسلمانان مورد تاکید قرار گرفته است. بر اساس تعالیم اسالم ، یکپارچگی مستحکم اجتماعی بایستی به وسیله اخالق و رفتار 

 .]9[مدیگر تقویت گردد محبت آمیز مومنان با ه

ا مسلمانان را به داشتن روابط اجتماعی نیکو ترغیب و تشویق می اسالم از انزواگزینی و دوری جویی از جمع بیزار است و لذ

کند. خداوند مسلمانان را برادران حقیقی یکدیگر می داند و آنهارا عالوه بر برادری در انسانیت از طریق برادری در اسالم نیز با هم 



هم همیاری و تعادل سازنده داشته باشند و از  متحد می داند و از آنها می خواهد نسبت به یکدیگر مهربان و با محبت باشند ، با

 .]8[بر حذر باشند  آسیب رساندن و آزار یکدیگر سخت

مومنان همانند آجرهای یک ساختمان هستند که در آن هریک از "پیامبر)ص( نیز بر این امر تاکید می کند  و می فرماید : 

به این تاکیدات اقوام امت اسالمی به تعادل مستحکم اجتماعی و لذا با توجه  "آجرها توسط آجر دیگر حمایت و تقویت می گردد.

 خیرخواهی مسلمانان برای یکدیگر است.

(محله و همسایگان  2(جامعه )امت(  1 اصول اجتماعی اسالم علی رغم پیوستگی و یکپارچگی در چهار سطح قابل بررسی اند:

 (فرد4(خانواده  1

 

 ( تعریف اجتماع از دیدگاه فالسفه :2-2

ضرورت اجتماعی شدن آدمی از نظر  فارابی رسیدن به سعادت است. زیرا او در کتاب سیاست مدنی ، کمال انسان و جامعه را 

در زمان تحقق سعادت حقیقی می داند. از نظر او سعادت بدون وجود تعاون و همکاری به دست نمی آید. فارابی جامعه را به وجود 

ریف کرده و یا در جایی دیگر ذکر می کند که یکی از نشانه های زندگی جمعی ، پیوستگی و افراد ، روابط همکاری بین آنها تع

 ارتباط با یکدیگر است. 

عالمه طباطبایی به اصالت فرد و جامعه توامان معتقد است و بیان می کند که انسان دارای دو خود است : یک خود فرد و یک 

ترکیب ، یک خود و یک واقعیت فرهنگی به وجود می آورند که واقعا وجود دارد و واقعا به اعتقاد وی : افراد بعد از ود اجتماعی. خ

از نظر مطهری نیز، اجتماع بیش از مجموع افراد است و مجموعش  و این من ، من فردی نیست.آدمی این من را احساس می کند 

 روح و عمر است. یک واحد دارای

ه اجتماع را به طور صریح و مستقل مورد توجه قرار داده است و آن را یک امر در نظر طباطبایی ، اسالم تنها دینی است ک

در نظر عالمه ، هرچند جامعه از مجموع  وص آن پرهیز کرده است.خارجی و عینی می داند و از اهمال کاری و تابع نگری در خص

قی است که منجر به یک هویت جمعی می افراد دارای هویت مستقل تشکیل می شود ، اما جمع این افراد ، متضمن روابط حقی

واجد )هستی اجتماعی( ختم میشود که  گردد ؛ به عبارت دیگر رابطه حقیقی بین شخص و اجتماع به پدید آمدن یک هستی دیگر

 .]7[ویژگی هایی است 

 ( اصالت وجودی اجتماع :3-2

اجتماعی در زندگی و روابط انسانی و اجتماعی اصالت وجودی اجتماع در رویکرد رئالیسم اسالمی ، اولویت مصلحت و منفعت 

در فضا را در پی داشته و تجلی خود را در قالب تقدم بعد اجتماعی بسیاری از این مفاهیم در فضای شهری ، چون تقدم امنیت 

 .]1[. نشان می دهد اجتماعی ، تقدم خاطرات اجتماعی ، تقدم مالکیت اجتماعی و ..

 اجتماع : ( ادله قرآنی اصالت وجودی4-2

قرآن برای امت ، وجود ، اصل ، کتاب ، شعور ، فهم ، عمل ، طاعت و معصیت اعتبار نموده است که حکایت از نوعی شخصیت 

مستقل برای جامعه دارد. خداوند اجتماع را مورد توجه خاص قرار داده و ضمن قائل شدن به یک هویت مستقل دارای شعور، اجل ، 

 .]4[نظیم کرده است و معصیت برای جامعه ، احکام دین خود را بر اساس آن تکتاب ، درک ، فهم ، طاعت 

همچنین قرآن بر گناه بودن تفرق و پراکندگی تاکید می کند. در برخی از آیات و روایات با کمال وضوح ، بر لزوم همکاری و 

هیچ تفرقه و پراکندگی مضرتر و زیان بار تر از روشن است که ":  111همیاری در زندگانی داللت می نماید ؛ در سوره آل عمران آیه 

و با همدیگر به نزاع و ":  46در سوره انفال آیه ی  "تشتت و اختالف و تفرقه در هموار ساختن مسیر زندگی تصور نمی شود.

ارکت دسته به دالیل مستقیم که مردم را به مش  "خصومت نپردازید که دچار شکست می شوید و عظمت و قدرتتان نابود می گردد



ای کسانی که ایمان آورده اید  ":  2جمعی برای به وجود آوردن مصالح زندگی اجتماعی دستور می دهد مانند سوره مائده آیه 

بیشتر  "بردباری کنید و با هم سازش و پیوند و تعاون و همکاری داشته باشید ، و پروای خدا پیشه کنید ، باشد که رستگار شوید.

 .]1[انسان مطرح می باشد  در باب زندگی اجتماعی و روابط اجتماعی حرف و سخن هایی که

 ی آفاقی :هابه عنوان فضادر محله ی شهری هافضا( 5-2

سوره فصلت به دو بخش فضای آفاقی و  31ساحت های فضای فکری انسان با نظر به این روایات و همچنین استمداد از آیه 

با الهام از فضای طبیعت وجهه  "فضای آفاقی"توجه به هردو زمینه مطرح است؛  فضای انفسی تقسیم می گردد که البته ضرورت

که زمینه ایجاد خلوت و حضور درونی آدمی است ، منجر به خودیابی و  "فضای انفسی"متکثر و تنوع طلب انسان را ارضا می کند و 

. واضح است ایجاد زمینه رشد در جهت قرب به خودآگاهی برای انسان شده و مناسب سیر در انفس و کمال جوهری انسان می باشد

 .]11[ین ساحت می گردد ی محیط در پاسخگویی به ااکمال مطلوب انسانی بیشتر متوجه غن

از مهمترین اصولی که به طور مشخص در انفس کردن فضا نقش مهمی دارد ، مساله قطبیت فضا و هر نوع نظم مرکز آفرین با 

 نزدیک می شود ، می باشد.ناسباتی که مربع به مکعب محورسازی و قرینه سازی مجموع ت

از مهمترین اصولی که به ویژه در آفاتی نمودن فضا نقش بنیادی دارد ، تشدید حرکت کالبدی )فیزیکی و مکانیکی( است که 

دهایی که از نقطه شامل انواع هندسه های خطی و موجی ، نامنظم ، بدون محور و مرکز و قرینه سازی ، شکل های نا متعین و امتدا

 .]11[شود ، هست  دید خارج می

به عبارتی در فضاهای آفاقی ، عناصر تشکیل دهنده فضای معماری در انسان انگیزه حرکت و عبور را تشدید می کند. در 

نیت را در حالیکه فضاهای انفسی در پی تمرکزآفرینی در انسان است. به عبارتی آفاقی ترین فضا تنها حس هیجان توام با عدم ام

انسان ارضا می کند در حالیکه فضاهای انفسی به روح و روان انسان توجه کرده و در پی ایجاد حس عروج به سمت ملکوت می 

 باشد.

 .]1[ی محسوب می گردد با این اوصاف فضای شهری به عنوان فضایی آفاق

است و چون به تنهایی نمی تواند همه نیازهای بنابراین درنگرشی که اسالم نسبت به اجتماع دارد، انسان موجودی اجتماعی 

 زندگی خود را تامین نماید، ناگزیر تن به زندگی اجتماعی داده تا در این راه به حیات خود استمرار بخشد.

 

 اسالمی :-پیشینه تعامالت اجتماعی در محالت سنتی ایرانی( 3

 ( مبانی فکری :1-3

توان یافت. این مفهوم  ن است، میکه همان جامعه مسلمانا "امت"مفهوم عبیر را در تاسالم به سوی جامعه جهت یابی تاثیر 

ماموریتی صریح و تکلیفی الهی است که به همه مسلمانان جهان دستور می دهد دارای یکپارچگی اجتماعی باشند ، یعنی جامعه 

سوره آل عمران خداوند متعال می  114ر آیه . این ماموریت در سراسر قرآن کریم مورد تاکید قرار گرفته است. د"امت"واحد و یک 

باید از میان شما ، گروهی مردم را به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از بدی باز دارند ، وآنان همان "فرماید :

 "رستگارانند

مردم پدیدار شده اید ؛ به  شما بهترین امتی هستید که برای "سوره آل عمران می فرماید :  111در این رابطه خداوند در آیه 

 .]9[ "د باز می داریدکار پسندیده فرمان می دهید و از کار ناپسن

به والدین خود احسان "خداوند در قرآن بر بنیادین بودن مهربانی در تعادل اجتماعی مسلمانان صحه می گذارد و می فرماید : 

یش ، همسایه بیگانه و همنشین و در راه مانده و بردگان خود نیکی کنید و درباره خویشاوندان ، یتیمان ، مستمندان ، همسایه خو

 سوره نساء( 16)آیه "کنید



اسالم به گونه ای استثنایی ، همسایه داری را به مثابه ستون فقرات امت می داند و برای آن مجموعه ای از اصول اخالقی در 

اسالم از . ]9[و کنترل همسایه داری کمک می کنند است که به نوبه خود تکالیفی هستند که به بهبود ، ارتقاء  نظر گرفته

همسایگان می خواهد تا صمیمیت اجتماعی محکمی در بین خود برقرار کنند تا حدی که بتوانند بر یکدیگر تکیه نموده و هرکدام از 

 ن همسایگان محفوظ بداند.آنها دارایی ، آبرو و زندگی خود را در بی

 ( مبانی کالبدی:2-3

علی رغم وجود عوامل وحدت بخش در سازمان و کالبد بافت های مسکونی در شهرهای اسالمی ، هریک از محالت به همراه 

ای مراکز آنها شامل فرم های مختلف با تنوعات کالبدی ، فعالیتی و در نتیجه اجتماع پذیری خاصی می باشند. بر خالف واحده

همسایگی یا مجتمع های زیستی امروزی که شعاع عملکرد های رفاهی و یا خیابان کشی ها عامل تعیین کننده و مرزبندی محدوده 

 عیین می کند. آن می باشد ، روابط اجتماعی ، مالکیت خانه ، مسجد و ... حریم محالت گذشته را ت

 ( سلسله مراتب محله :1-2-3

محله های مسکونی از فضاهای خصوصی نظیر حیاط ، داالن و هشتی تا فضاهای نیمه خصوصی وجود سلسله مراتب در اجزای 

نظیر ورودی ، دربند ، بن بست و فضاهای نیمه عمومی نظیر کوچه ، گذر فرعی ، میدان تا فضاهای عمومی نظیر گذر اصلی راسته 

لسله مراتب دسترسی به صورت دربند ، بن بست ، کوچه ، بازار محالت می باشد. به این ترتیب که از واحد مسکونی تا مرکز شهر س

عبور فرعی ، گذر اصلی ، راسته و بازار برقرار بوده است. این سلسله مراتب نوعی محرمیت و حجاب سکونتی برای محله نسبت به 

ت حالت درونگرایی داشته و شهرها ایجاد کرده و محله را از فضای عمومی و پر تحرک شهر دور نگاه داشته است. به این ترتیب محال

این سلسله مراتب باعث ایجاد  .]3[ایی داشته است بیشتر روابط فقط درون محله بود و از این جهت محالت نوعی استقالل و خودکف

 در متن شهر ، در عین امنیت می شد.تنوع مکانی برای فعالیت و حضور شهروندان 

 

      
 : سلسله مراتب محله )نگارنده(1تصویر 

 

سلسله مراتب واحدهای  واحد های همسایگی از تجمع واحدهای مسکونی به دور یک گذر یا کوچه بن بست شکل یافته اند.

همسایگی بدین صورت است که معموال تعدادی خانه مسکونی از یک کوچه بن بست دسترسی می گیرند. از تجمع این واحد ها 

ز ترکیب چند شبکه بن بست در امتداد یک معبر ، واحد همسایگی باز ایجاد می شبکه بن بست به وجود می آید و در مرتبه بعدی ا



شود ؛ مجموع این معبرها و واحدهای همسایگی پیوسته به آنها زیر محله ، به صورت محدوده ای منسجم از جهت کالبدی یا کانون 

 .]4[حله شکل می گیرد حور یا کانون اصلی مو محوری مشترک پدید می آید و در آخر از بهم پیوستن چند زیر محله ، حول یک م

کوچه ها و بن بست ها است. سلسله مراتب راه ها در طول ، عرض  شبکه راه ها در بافت سنتی شهر اسالمی شامل راسته محله،

له سلس است. و فرم فضایی آنها را منعکس می شود. تقسیم و تفکیک عرصه های خصوصی )خانه ها( ، نیمه خصوصی )بن بست ها(

 )خانه ها( ، نیمه خصوصی مراتب راه ها در طول ، عرض و فرم فضایی آنها منعکس می یابد. تقسیم و تفکیک عرصه های خصوصی

)راسته محله ها( از ویزگی های مهم در سازماندهی گروهی یا مجموعه ای در محله های سنتی ایرانی  )بن بست ها( و عمومی

 اسالمی است.

 ی محله :( ویژگی های کالبد2-2-3

از دیدگاه مرفولوژی بسیار متراکم و نامنظم است. بلوک های ساختمانی مرزهای تعریف شده ای ندارند و نفوذپذیری سواره بر این * 

 بافت ارگانیک بسیار ضعیف است.

 این بافت سازگار با حرکت پیاده شکل گرفته و از این رو شبکه ای پیچیده از گذرها در آن یافت می شود. * 

جنبه های فیزیکی یک کوچه باریک در محله های قدیمی مثل پیرنشین ، ساباط و ... فضایی از همبستگی اجتماعی بین  *

 همسایگان ایجاد می نمود.

 پشت بام های به هم پیوسته خانه های قدیمی انعکاسی از اعتماد متقابل و همبستگی بین همسایگان می بود. *

 جلس یا اتاق پذیرایی به منظور تقویت ارتباط با همسایگان اختصاص داده می شد.معموال در خانه های قدیمی یک م *

در شهرهای قدیم  ، خانه های گلی حیاط دار با ارتفاع یکسان )معموال یک طبقه( هیچ کدام مانع رسیدن هوا و نور به خانه های  *

 دیگر نمی شدند.

 

                                    
 ها )نگارنده(سطح خانهاع هم: ارتف2تصویر 



                      
 (نگارنده) پیشینه تعامالت اجتماعی در محالت :1 نمودار

 

 شهرهای سنتی ایرانی اسالمی :در  شکل دهنده حیات اجتماعی محالتکالبدی بررسی معیار های  (1-2-2-3

ن اصولی را مورد توجه قرار می دهد که در بر گیرنده مولفه شهرهای اسالمی به عنوان تنظیم کننده شرایط محیطی زندگی مسلمانا

 ی و... می باشد. های اجتماعی ، زیست اقلیمی ، کالبدی ، زیبایی شناخت

 ( انسجام و وحدت اجتماعی :1

 بین ساکنان شهرها برای تامین حقوق و حفاظت از منابع خود در برابر گروه های متخاصم و حاکمان ، همبستگی و پیوندهای

خاصی برقرار می شد. همبستگی در شهرهای اسالمی نیازمند وحدت میان محله های مختلف بوده که الزمه آن وحدت درون محله 

 ای است.

 ( وجود فضاهای محصور و بهم پیوسته :1-1

اعی تاثیرگذار بر تراکم کالبدی در شهرهای اسالمی تنها به منظور فشرده سازی فضایی نبوده بلکه با نفوذ اصول و ارزش های اجتم

کارکرد مسلمانان ، ارتباطات اجتماعی به هم پیوسته ای را شامل می شد. فشردگی بافت محله اسالمی بدون تردید عالوه بر در نظر 

گیری شاخصه های اقلیمی ریشه در تفکرات اسالمی مردمان آن داشته که انعکاسی است از مفهوم امت ، چرا که بازتاب این مفهوم 

مردم جزو اصول ضروری در طراحی محیطی منسجم برای مسلمانان است. انسجام اجتماعی به این معنی است که محیط در میان 

انسان ساز باید از لحاظ اجتماعی و حتی فرهنگی جهت گیری روشن ، صحیح و شفافی داشته باشد تا بتواند توانایی ها و روابط و 

 تعامالت اجتماعی را بهبود بخشد.

محله که به واسطه خانه های نزدیک به هم یا متصل به هم ایجاد شده است ، فواصلی را میان خانه ها و سایر  فشردگی بافت

امکانات محله ای فراهم آورده ، در این شرایط است که معبر پیاده معنای اصلی رفت و آمد را به خود می گیرد. این مساله به خودی 

ساکنین محله می باشد. سازمان دادن به کاربری های اراضی در محیط شهرهای  خود پاسخگوی دیگر اصول و باورهای اسالمی

فضایی بود که بر اتحاد و یکپارچگی جامعه تاکید فراوان داشت. این الگو روابط اجتماعی میان مردم را -اسالمی ، الگویی ترکیبی



ی به سیستم عبور و مروری که خود موجب از هم تقویت می نمود . کاربری های اراضی کامال منسجم بودند و در این راستا نیاز

 گسیختگی می شد وجود نداشت.

 ( وجود فضاهای مناسب جهت ارتقاء تعامالت اجتماعی :2-1

اسالم به خوبی می دانست مردم بدون ارتباطات اجتماعی قادر به زیست نمی باشند. بنابراین به روابط اجتماعی به منظور کاهش 

ندگی اجتماعی در قیاس وسیع تر و گروهی توجه می نمود. به معنای دیگر اسالم روابط اجتماعی میان انزوای مردم و کمک به ز

مسلمانان را به عنوان معامله ای معین نموده که تعامل ، همکاری ، فایده رساندن به دیگران ، اجتناب از صدمه زدن به آنها بخشی از 

 بود. این حوزه 

جتماعی شهروندان کمک می کرد در نظر گرفتن فضاهای عمومی برای تجمع مطلوب مردم در الت ایکی از مواردی که به تعام

دینی داشتند که -شهرها است. در شهرسازی اسالمی ، مفهوم میدان عمومی یا فضای بزرگ در معماری اسالمی کارکردی اجتماعی

ن را در چنین مکانی فراهم می کرد به طوریکه با قرارگیری یک مسجد و اماکن عمومی در مجاورت آن ضرورت گردهمایی مسلمانا

وحدت جامعه مسلمین در آن به چشم می خورد. از دیگر موارد موثر در تقویت تعامالت و برخورد مناسب مردم ، معابر و مسیرهای 

ر با توجه به دسترسی می باشد. به نحوی که باید بتواند پاسخگوی نیاز و در خدمت جامعه باشد. شکی نیست که تعیین عرصه معب

عملکرد آن تراکم شهری را پایدار و اقلیم هر منطقه را متعادل می نمود. به عالوه اصل تعامل قوی اجتماعی را نیز مورد حمایت قرار 

تا اندازه ای که نیاز به حرکت و ارتباطات را فراهم  و می داد و در این سیستم معابر به عنوان گشایش هایی در میان خانه ها بودند

 .]1[ایند مورد توجه قرار می گرفتند من

از دیگر راهکارهایی که اسالم در نظر گرفته است اعطای مالکیتی موقتی یا کوتاه مدت برای فضای جلوی ورودی خانه به صاحبخانه 

رود، بارگیری یا می باشد. اگرچه این فضا بخشی از خیابان بوده و برای استفاده عموم است اما ساکنان خانه حق دارند آن را برای و

تخلیه بار به خانه مورد استفاده شخصی قرار دهند. هدف از مشخص کردن شرایط استفاده از فضاهای جلوی خانه ها محافظت از 

نان یک محله حقوق عمومی و حقوق همسایگان ، تسهیل زندگی روزانه مالکان و مهم تر از همه حفظ یک رابطه قوی میان ساک

                                                            بوده است. 

 اسالم بر این ارزش تاکید داشت که خانه باید واسطه ای باشد که به وسیله آن بتوان روابط همسایگی را حفظ نمود.

د که نمادی در راستای ارتقاء تعامالت اجتماعی وجود کاربری های مذهبی و تجاری مانند مسجد و بازار اهمیت زیادی داشت. مسج

از هویت و قدرت، صلح و عدالت بود قدرت جمعی را ارتقا داده و سلسله مراتب وفاداری را تعیین می کرد. اختالفات جامعه را حل 

 نموده و خواهان انسجام اجتماعی بود.

به عنوان مرکزی که در این میان استقرار بازار در به طور سنتی در مرکز شهر یا اطراف مساجد از لحاظ اجتماعی و عملکردی 

باالترین امکان برای تعادالت اجتماعی را فراهم می ساخت ، بسیار کار آمد و ایده آل بود. رابطه میان بازار و مسجد جنبه اجتماعی 

عی ی برای تقویت روابط اجتماابازار را فراتر از ارزش آن به عنوان یک مجموعه اقتصادی ترقی می داد. به عبارت دیگر بازار وسیله 

 میان ساکنان آن جامعه به شمار می رفت.

 



 
 : پیرنشین به عنوان فضای مناسب جهت ارتقا تعامالت اجتماعی )نگارنده(3تصویر 

 

 ( جهت گیری واحد به سمت قبله :3-1

جهت گیری همسو توده و فضا در شهرهای اسالمی به سوی قبله یکی از بازخورد های اجتماعی مهم و مثبت آنها محسوب می 

 آن چنان که جهت گیری کلیه ی ساختمان ها به سمت جنوب یا همان قبله بوده است. گردد

 ( امنیت :2

هدف اصلی برنامه ریزی به عنوان یک فرآیند جهت دار در راستای ایجاد رفاه و رونق اقتصادی و کسب اعتبار برای صلح ابدی از 

حاصل می شود. که این اتفاق بدون شناخت نیازهای عمومی که جزء  طریق فرمانبرداری از پروردگار با مطالعه در احکام اسالم

حقوق افراد تلقی می گردد ممکن نخواهد بود. با توجه به اصول شریعت اسالمی تمامی اعمال از جمله برنامه ریزی و طراحی بر 

 حسب مصالح یا منافع اجتماعی و مفاسد یا زیان اجتماعی مورد ارزیابی قرار می گرفت.

برای تکوین و استقرار یک جامعه شهری از نیازهای اولیه و ارزش اساسی به شمار می رود. احکام اسالمی بر اساس قوانین امنیت 

رفتاری مثبت و هنجار های اجتماعی پایه گذاری شده است. با توجه به این موضوع ارزش های اجتماعی اسالم باید مجری و تنظیم 

ی مسلمانان باشد. در نتیجه نیازی به تشکیالت بزرگ اجرایی برای تنظیم محیط و برنامه کننده و شکل دهنده به محیط های شهر

ریزی وجود نداشت. این محیط اصوال به سبب تصویر مشترک از زندگی و شیوه های قابل قبول از ساختمانها و الگو های شهری ، به 

 .]2[عمل می کرد ته و درست شکلی شایس

 ناهنجار :( حفاظت در برابر عوامل 1-2

روحیه تعاون و در دین مبین اسالم توصیه گردیده است که می توان با کنترل رفتارهای هنجار اجتماعی و تصحیح و تنظیم روابط ، 

همکاری و احترام به حریم یکدیگر را افزایش داد. یکی از عوامل کاهش دهنده ناهنجاری های اجتماعی در شهر ، ایجاد بستر الزم 

مشارکت مردمی و ارتقا حس تعلق ساکنان محله ها می باشد که این مسئله احساس مسئولیت پذیری را در  جهت افزایش سطح

 بین ساکنان افزایش داده و امنیت محله و در نهایت امنیت شهر را بهبود می بخشد.

 ( محرمیت :3



ن مسلمانان را داشته است. محرمیت در فرهنگ کهن اسالمی محرمیت حقی است طبیعی که توانایی امنیت بخشیدن به روابط میا

در فضاهای مختلف شهری دیده می شد. به عنوان نمونه ، در خانه اسالمی محرمیت بدون در نظر گرفتن فضای تقسیم معنا نداشت. 

به عبارت دیگر حریم خصوصی خانواده تنها در صورتی رعایت می گشت که فاصله فضایی تعریف شده ای میان بخش های اندرونی 

 بیرونی وجود می داشت. مساله محرمیت در فضاهای شهری از طریق تعریف قلمرو و سلسله مراتب دسترسی و... ایجاد می شد.و 

 ( وجود سلسله مراتب در شبکه معابر :1-3

. معابر اصلی عمدتا از مرکز بخشی که باالترین سطح زندگی اجتماعی و فعالیت های عمومی در آن ها شکل می گرفت آغاز می شد

ابعاد این معابر به مرور تقلیل یافته و هویت و محتوایشان نیز تغییر می کرد. به این ترتیب فرم و عملکرد سلسله مراتبی از فضای 

عمومی به نیمه عمومی و بعد بن بست و در نهایت به حیات خلوت که تنها برای دسترسی خصوصی خانه بود ، وجود داشت. چنین 

حاصل می  ، )در ورودی( و طاق ها که معبر را همچون کاربری اراضی تفکیک می کردند گیری درگاه هاتمایز فضایی گاه با بهره 

                                                                      گشت. 

 محرمیت زنان در محله : (2-3

معنا که در طراحی فضاهای عمومی محله ها ، مکان تفکیک جنسیتی در بیشتر فضاهای عمومی شهرهای ایران دیده می شد. بدین 

محله به منزله جوالنگاه زنان برای حضور در عرصه های اجتماعی بود و برای  های ویژه ای را برای استفاده زنان تعیین کرده بودند.

محله،کانون شادی  خت.رفت و آمد آنان بسیار امن محسوب می شد و در رفع نیازهای روزمره خدمات گسترده ای را فراهم می سا

 ها ، غم ها ، خاطرات و در نهایت ، هویت مشترکشان بود. زنان همسایه با یکدیگر هم صحبت ، هم درد و دوست بودند.

دور ساختن زنان از فعالیت های اقتصادی و به خصوص فعالیت در بازار سبب محدود شدن حضور زنان در فضاهای عمومی و در 

ان ایرانی کمتر از مردان امکان رفتن به سایر مکان های شهری را داشتند. بنابراین بیشتر وقت خود را زنکنار مردان شده است. 

 درون مرزهای محله آزادانه و به دور از هرگونه مزاحمتی می گذراندند.

                                

 
 

 

 

 

 : محرمیت زنان در محله )نگارنده(4تصویر 

 

 ( زیبایی :4



اسالمی زیبایی هم در فضا و کالبد شهر ، هم در تعامالت  اجتماعی تعریف شده است. تجلی و ظهور و بروز شهری زیبا قبل در هنر 

نگری است. گنجینه های گران  از ساخت ، نیازمند فرهنگ سازی و تعمیق بخشی هنر اسالمی در زیبا سازی ، زیبا اندیشی و زیبا

م ، تنوع رنگها ، پویایی ، تناسب ، تقارن ، تباین ، شادابی ، طراوت از اصول اولیه شهر بهای زیبایی در خلقت طبیعت مانند نظ

 زیباست.

خداوند گرایش به زیبایی را به صورت نهادینه در فطرت انسان به ودیعه نهاده است. به این معنا که تشخیص زیبایی و رفتن به دنبال 

ت بسیار مهم در خلق زیبایی هایی که خداوند در طبیعت آفریده این باشد که آن ریشه در روح و جان انسان داردکه شاید یک عل

 روح در این دنیا بدون دریافت زیبایی نمی تواند آرام گرفته باشد.

 :محیطی  الزامات( 5

و قابل پایداری ، جنبشی زیست اقلیمی است که باعث سازگاری طراحی و معماری با فرهنگ های سنتی و استفاده از مصالح طبیعی 

اجتماعی مردم دارد. از سیاست های برنامه ریزی و ساخت محیط -تجدید می باشد که این امر تاثیرپذیری عمیقی از عقاید فرهنگی

پایدار در شهرسازی اسالمی می توان به برخی مولفه های آن چون عدم به کارگیری عوامل آالینده ، حفاظت از توازن طبیعت ، به 

 .]2[.. اشاره نمود و .کارگیری منابع طبیعی 

ک ، پشت بام های به هم پیوسته و جهت گیری به سمت مانند ساباط ، کوچه های باری در محله ها همچنین توجه به عناصر اقلیمی

 ت.ها به راحتی مشهود اس جنوب خانه

 

 ی حیات اجتماعی محالت )نگارنده(دهنده: معیارهای کالبدی شکل2نمودار  

 

 نتیجه گیری :

ماهیت اجتماعی محله های سنتی در شهرهای ایرانی اسالمی از دو جنبه ی مبانی فکری و مبانی کالبدی ن پژوهش بازشناسی در ای

 مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به تفاسیر متفاوتی که ارائه شد ، شناسایی ماهیت اجتماعی محله های سنتی شهرهای ایرانی اسالمی می تواند در تحلیل 

سالمی به شکل دهنده حیات اجتماعی محالت در شهرهای سنتی ایرانی ا کالبدی لذا معیارهای می موثر واقع شود.شهرسازی اسال

 زیر قابل تحلیل می باشد. صورت

 



 ی حیات اجتماعی محالت در شهرهای سنتی ایرانی اسالمی )نگارنده(دهنده: معیارهای کالبدی شکل1جدول 
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 معیارهای کالبدی شکل دهنده حیات اجتماعی محالت در شهرهای سنتی ایرانی اسالمی

انسجام و وحدت 

 اجتماعی

وجود فضاهای محصور و به هم 

 ستهپیو

 به هم متصل بودن پشت بام های خانه ها

وجود فضاهای مناسب جهت ارتقا 

 تعامالت اجتماعی

محالت به صورت خودکفا با رفع معیشتی ، مذهبی ، بهداشتی و 

 خدماتی ساکنین

 جهت گیری رو به جنوب همه ی خانه ها جهت گیری واحد به سمت قبله

توجه به مقیاس انسانی با تداوم عرصه ها و بافت ها ، ایجاد نوعی  وجود سلسله مراتب در شبکه معابر محرمیت

 محرمیت و حجاب سکونتی برای محله

 وجود کوبه زن ها از دو جنس ، وجود فضاهای جمعی زنانه محرمیت زنان در محله

 کوتاه بودن سقف گذرها ، حریم و سلسله مراتب خانه ها حفاظت در برابر عوامل ناهنجار امنیت

 ارتباط با طبیعت ییزیبا

 وجود فضاهایی مانند ساباط و کوچه های باریک جهت سایه اندازی  محیطی الزامات


