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Background: Neighborhood is one of the most critical elements of cities faced various changes based on 
the prominent worldviews of each era. The thought of separating people based on their socioeconomic 
features has been a critical factor for the formation of neighborhoods in different worldviews. Studies 
indicated that segregation has been usually accompanied by negative consequences. Hence, studying its 
impact on the formation of neighborhoods in different worldviews not only can mediate segregation 
impacts but could predispose the context to form diverse neighborhoods. 
Objectives: Thus, the current research aims to study the role of segregation in the formation of 
neighborhoods through comparing the Iranian, Islamic and Western world views and seeing their 
possible impact on each other. 
Methodology: The method and approach of this study are qualitative and descriptive-analytical, 
respectively. To the so-called aim, selected texts related to each world view were studied; related 
phrases were extracted, coded and then analyzed through logical analysis. Then, results related to each 
world view were compared. 
Results: Results indicate that segregation has played a critical role in the formation of Iranian and 
Western neighborhoods. Thus, through the passage of the time, the formation of Iranian neighborhoods 
has been based on the socio-economic, ethnic and religious and again socioeconomic segregation, 
respectively. Whereas, western neighborhoods have been formed based on the social, economic and 
socioeconomic segregation, respectively. In contrast, these kinds of segregations have nothing to do with 
Islamic understandings, and existing ethnic segregations which were more common at the beginning of 
Islam were just to maintain unity among communities. It was not considered to be kind of ethnic 
superiority. Therefore, if real Islam implemented and people arrived at this conclusion that their 
ethnicity is not an advantage, the formation of the neighborhood would not be necessary anymore. 
Conclusion: The current study discusses that although Iranian and Western worldviews have affected 
the creation of neighborhoods based on the superiority of one group to another, Islamic worldview is 
based on the equity among all groups. And where and whenever the context has been predisposed to 
accept this sheer fact, it could defeat superiority and segregation ideas and gave rise to the formation of 
diverse neighborhoods. 

Highlights: 
Islamic world view along with its emergence in the Iranian and Western civilizations had provided a kind of pattern in 
the formation of neighborhoods (albeit for a short period) which today in the 21st century is called diverse 
neighborhoods. 
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محله، اسالم، ایران،  ها:کلید واژه
 گزینیغرب، جدایی

های زمانی مختلف و بر اساس تفکر حاکم در هر دوره دستخوش محله یکی از مهمترین عناصر شهر است که در دورهله: ئبیان مس

اجتماعی که دارند همواره  -های متفاوت اقتصادی تغییرات و تحوالت متفاوتی بوده است. تفکر جدا کردن مردم بر اساس ویژگی
اند که تحت تأثیر قرار داده است. مطالعات گوناگون نشان داده ها را گیری محلهی بوده است که شکلیکی از مهمترین عوامل

های گوناگون تمدنها و گزینی در اندیشهها بر اساس این اصل عموماً با تبعات منفی همراه بوده است. جداییگیری محلهشکل
تواند به تعدیل ها میها داشته است که بررسی و تحلیل منطقی آنگیری محلهاسالمی، ایرانی و غربی تأثیرات متفاوتی در شکل

  گیری اجتماعات محلی کمک نماید.گزینی و شکلپیامدهای ناشی از جدایی

ها را در گیری محلهگزینی در شکلایرانی و غربی؛ نقش جدایی های اسالمی،مطالعه حاضر درصدد است تا با مقایسه اندیشه هدف:

 ها بر یکدیگر را مورد بررسی قرار دهد.هر کدام از سه اندیشه مذکور و تأثیر احتمالی آن

لحاظ روش کیفی و از نظر رویکرد توصیفی و تحلیلی است. برای این منظور به متون مرجع مرتبط با هر مطالعه حاضر به روش:

ها و اند مراجعه شده و با استخراج گزارهها بررسی کردهگیری محلهگزینی را در شکلنوعی نقش جداییها که بهاز اندیشه کدام
ها در هر کدام از سه اندیشه مورد گیری محلهگزینی در شکلگیری از راهبرد استدالل منطقی نقش جداییها و با بهرهکدگذاری آن

 بررسی قرار گرفته است.

ها در ایران و جوامع غربی بوده است. به گیری محلههای اصلی شکلگزینی یکی از مؤلفهدهند که جدایینتایج نشان می: هافتهیا

مذهبی و  –اقتصادی، قومی  –های اجتماعی ترتیب بر اساس ویژگیها در طول تاریخ در ایران بهگیری محلهمعنی که، شکل این
های اجتماعی، ها در جوامع غربی در طول تاریخ مبتنی بر جداییگیری محلهآنکه شکلاقتصادی بوده است. حال-مجدد اجتماعی

ها با مفاهیم و تفکرات اسالمی هماهنگ اقتصادی در عصر حاضر بوده است. در مقابل، این نوع از جدایی –اقتصادی و اجتماعی 
سالم تنها برای حفظ وحدت میان جوامع بوده است و دلیل برتری قومی بر قوم های قومی موجود در صدر اگزینینبوده و جدایی

ها ها در پیشگاه خداوند هیچ مزیتی برای آندیگر نبوده و در صورت تحقق اسالم واقعی و خودآگاهی مسلمانان به اینکه قومیت آن
 رد.ها بر اساس قومیت نیز ضرورتی نداگیری محلهگردد، دیگر حتی شکلمحسوب نمی

شان مبتنی هایزمان با پیدایش اولین تمدنهای ایرانی و غربی که همنماید که برخالف اندیشهمقاله حاضر بحث می: گیرینتیجه

ها نهاده و در هر زمان و مکان که مراتب و برتری گروهی بر گروه دیگر بودند؛ اندیشه اسالمی اصل را بر برابری همه گروهبر سلسله
های مبتنی بر برتری و جدایی فائق آمده و توانسته انقالبی در گیری این حقیقت فراهم بوده است، بر اندیشهزمینه برای شکل

 گیری اجتماع محلی فراهم ساخته است.ها ایجاد کرده و زمینه را برای شکلگیری محلهشکل

 نکات برجسته:
 که آورد وجود به( کوتاهی دوره برای البته) هامحله گیریشکل در را الگویی غربی و ایرانی هایتمدن در خود ورود با زمانهم اسالمی اندیشه
 .شودمی یاد مختلط یا متنوع هایمحله عنوان تحت آن از یکم و بیست قرن در امروزه

 
 دانش. های اسالمی، ایرانی و غربیها با تأکید بر اندیشهگیری محلهگزینی در شکلبررسی نقش جدایی(. 1400. )محمد، یقضائو  حمیدرضا، یصارم ارجاع به این مقاله:
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 1400زمستان  ،343-325، 4شماره  ،5دوره  ،دانش شهرسازی

 

 لهئبیان مس
 هاآن یمحله بنددر ساختار کالبدی و  هامحلهاند که پیدایش شاهد تغییرات و تحوالت بسیاری بوده ،شهرها در طول تاریخ

در  هامحلهکنند که نقش کلیدی ( بیان می1393)فر ، بمانیان و الماسیآید. اخوتمی حساببه تمدنشاننقطۀ عطفی در  عنوانبه
که محله یکی از چهار مقیاسی است که اسالم، اصول اساسی خود را برای مسلمانان در توان با توجه به اینمورفولوژی شهرها را می

مشخص و مشترک و بر ی هاانمکهستند که در  هاناای از انسمتشکل از مجموعه هاهسازد، استنباط نمود. محلآن مطرح می
گونه ها اینبینیبا در نظر گرفتن این جهان (2006) 1و فارستنت کِکنند. در کنار یکدیگر زندگی می ،های خاصیبینیاساس جهان

شود، یکی از های مختلف متقبل میکنند که محله با توجه به کاربرد، معنی و نقش متفاوتی که در شهرها با فرهنگبیان می
های در تمدن هاهها را در تدوین الگوی محلبینیاست. همین پیچیدگی است که اهمیت جهان ترین مفاهیم مرتبط با شهرپیچیده

-گیری جوامع شهری، اندیشهدر شکلها محلهاقتصادی  –نماید. نظر به اهمیت محله کالبدی و اجتماعی می شیازپشیبمختلف، 

، از اهمیت باالیی برخوردار هستند. چراکه آورندفراهم میهای فرهنگی متفاوت در جوامع با پایه ها راگیری آنزمینه شکلهایی که 
-دهند و زمینهرا شکل می هاههای کالبدی، فضایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محلها و تفکرات هستند که ویژگیاین اندیشه

 سازند. های زندگی مردم را فراهم می

دهد و بعضاً را در داخل شهر تحت تأثیر قرار می هاهها و تفکرات مذکور، محلاندیشه ۀجیدرنتمفاهیمی که  نیترمهماز یکی 
وجود آمدن فاصله کالبدی و اجتماعی در گزینی و ایجاد یا بهسازد، اندیشه جداییرا با چالش مواجه می هاآنگیری عدالت در شکل

و/یا گزینی های ساکن در یک محله است. جدایییک شهر و یا گروه هایهساکن در محلهای متفاوت جمعیتی بین گروه
را تحت  هاهگیری محلتواند ضمن اینکه شکلیک گروه در یک موقعیت خاص اشاره دارد، می ازحدشیبکه به حضور جدااُفتادگی 

های گزینیطور ویژه جداییگزینی و بهجدایی نیبنیدرا. جر شودنیز منعدالتی و نابرابری در میان افراد بروز بی بهدهد؛ تأثیر قرار می
اند که اندیشه و و این تصور را به وجود آورده اندشدهیمعرفهای شهرهای اسالمی عنوان یکی از ویژگیقومی و مذهبی به

بر همین اساس، . (111-110، 1393، 2؛ مرتضی1393 ،اخوت و همکاران) موافق است هااین جداییبینی اسالمی با ذات جهان
با مراجعه به  ودر سه حوزه اسالمی، ایرانی و غربی  هامحلهگیری های مؤثر در شکلبا تقسیم اندیشهمطالعه حاضر درصدد است تا 

ید و را استخراج نما هامحلهگیری گزینی و تأثیر آن در شکلبه مقوله جدایی هاآن، نوع نگاه از سه حوزه هرکدامبا متون مرتبط 
ها بر یکدیگر در طول تاریخ مندی از استدالل منطقی به بررسی تأثیرات احتمالی این اندیشهسپس با مقایسه نتایج با یکدیگر و بهره

 یتوجهقابلتواند دانش می هاآنگزینی در های گوناگون و شناسایی عوامل مؤثر در تعدیل پیامدهای جداییبررسی اندیشه بپردازد.
صورت کلی از سه بخش تشکیل لذا، مطالعه حاضر به گزینی فراهم آورد.منظور مقابله با پیامدهای جداییقان بهرا برای محق

صورت گزینی بهدهد به معرفی دو مقوله محله و جداییل میشکنه تحقیق را یشود. بخش اول تحقیق حاضر که ادبیات و پیشمی
گزینی و از سه حوزه انگاره جدایی هرکدامپردازد. بخش دوم که متشکل از سه زیربخش است، با مراجعه به متون مرجع در کلی می

ی حاصل از بخش پیشین و هابا مقایسه یافته تیدرنهادهد و بخش سوم قرار می یموردبررسرا  هامحلهگیری تأثیر در شکل
های اسالمی، ایرانی و را در هر یک از سه اندیشه هامحلهگیری گزینی در شکلمندی از راهبرد استدالل منطقی، نقش جداییبهره

های غربی و ایرانی که نمود دهند، که اندیشهنتایج نشان میسازد. بر یکدیگر مشخص میرا  هاآننماید و اثرات غربی تبیین می

 –های اجتماعی ها و برتریبندیمشاهده نمود؛ عموماً مبتنی بر طبقه هاآنهای مختلف برآمده از توان در تمدنرا می هاآن

اقتصادی را نفی  –بندی و برتری اجتماعی . حال آنکه اندیشه اسالمی هرگونه طبقهاقتصادی یک گروه بر گروه دیگر هستند
  سازد. گیری اجتماعات محلی را فراهم میهای الزم برای شکلکند و زمینهمی

  نظری مبانی
ریزی شهری، علوم اجتماعی و سیاسی برنامه ازجملهمحله مفهوم ثابت و ایستایی در مباحث شهرشناسی جغرافیایی و سایر علوم 

 هایای که پیرامون مفهوم و ابعاد آن بحثگونهتغییرات اساسی شده است، بهنداشته است. در زمان حاضر نیز این مفهوم دچار 

                                                           
1 Kennett & Forrest 
2 Mortada 
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 قضائیو  صارمی.../ هاگیری محلهگزینی در شکلبررسی نقش جدایی

 
اژه محله وکند که ارائه تعریف دقیقی برای ( بیان می211، 2001) 1گلستر(. 1389، نیاعبداللهی، صرافی و توکلیفراوانی وجود دارد )

 آنبرخی دشوار بودن تعریف محله را ناشی از انتزاعی بودن مفهوم شناسند. نش آن را میدید محضبهدشوار است ولی تقریباً همه 
توان می وجودنیباا. هاناو خیاب هانادانند. به نظر آنان محله مفهومی انتزاعی است که ریشه در رفتار مردم دارد نه در ساختممی

 –واحدی کالبدی  عنوانبهح نمود: محله کلی دو نگرش اصلی را مطر صورتبهبرای تعریف محله که در اصل یک واژه عربی است 

فضایی و اجتماعی. بر اساس دیدگاه اول، محله از عناصر کالبدی مختلفی تشکیل شده  –عنوان واحدی کالبدی فضایی و محله به
فضایی که  عنوانبهافتد. بنابراین در این نگاه محله اتفاق می آنهای مرتبط در فضاهای مختلف ای از فعالیتاست و مجموعه

فضایی و اجتماعی محله توأمان  –های کالبدی گردد. در دیدگاه دوم جنبهگیرد تعریف میای از روابط، درون آن شکل میمجموعه
ای اش مشخص است؛ دارای مفهوم اجتماعیمحله عالوه بر اینکه قلمرو فضایی و جغرافیایی چنین،. همنقش دارند آندر تعریف 

؛ علیلو، 30و29 ،1391االسالمی، دهد )ثقهقرار می مدنظرتری از محله را سبت به نگرش قبلی مفهوم جامعنیز هست. این نگرش ن
 (. 1398پور، میرغالمی و هاشم

از ابعاد مختلف اجتماعی، روانشناسی، ذهنی، ادراکی، معماری )کالبدی( و سیاسی تعریف  تواندیمبنابراین مفهوم و واژه محله 
 ییشناساقابل(. به باور لینچ محله منطقه وسیعی است که به دلیل برخورداری از برخی خصوصیات مشترک 1385 شود )عزیزی،

-48 ،1369)ی ئشکو(. در تعریفی دیگر از 190 ،1384، 2کند )چیپمنمی سذهنی ورود به آن را ح طوربهای که فرد گونهاست، به
؛ میان گروهی از مردم به یررسمیغ( آمده است که محله از تجمع کم یا زیاد، معاشرت نزدیک، روابط محکم همسایگی و اتحاد 50

ها نسبت به محل خود همان های مجاور هم در یک فضای جغرافیایی خاص است و خانوادهآید. محله، متشکل از خانهوجود می
، فرهودی، قالیباف و بینند )رهنماییو با ورود به محله، خود را در یک محیط آشنا و مأنوس می احساس خانه مسکونی خود را دارند

کنند عنوان یک پدیده پایدار اجتماعی یاد میکه از محله به( در نظریه خود ضمن این1391پورجعفر و پورجعفر ) (.1386پور، هادی
( محله را 260، 1954) 3مامفورد د جامعه و بهبود روابط اجتماعی را فراهم سازند.ها باید زمینه ارتباط بین افراکه محلهمعتقد هستند 

هایشان با هم در ارتباط و به مانند تمام داند که مردم در آن با یکدیگر پیوند دارند، خارج از گروهیک عضو ضروری زندگی می
گرایانه، سه دسته انسان( فرآیند دگردیسی محله را در 2000) 4کالوس و الیونعضوهای یک موجود زنده به یکدیگر وابسته هستند. 

ای از مردم ( محله را مجموعه2015) 5پارک و راجرزکنند. ی است تقسیم میعابزاری و پدیدارشناسانه که تأکیدش بر حافظه جم
ویس، آمپد، گذارند. اشتراک می دار با یکدیگر بهکنند که خدمات و سطحی از همبستگی را در یک مکان جغرافیایی کرانتعریف می

کنندگان را جذب نمایند و از خدمات ها باید به اندازه کافی بزرگ باشند تا شرکتکنند که محلهنیز بیان می( 2007) 6گالِسا و والهو
برخورداری ای و حس همبستگی را حفظ نمایند. تا هویت مشترک محلهکافی کوچک باشند  اندازهبهباید  حالنیدرعحمایت کنند؛ 

، برخورداری از تداوم سکونت ساکنین، برخورداری از سرمایه اجتماعی، توانایی در برطرف نمودن نیازهای صیتشخقابلاز هویت 
پور، های محله مسکونی است )پیربابایی، هاشمویژگی ازجمله ساکنین یطیمحستیزخدماتی، زیباشناختی و -اجتماعی، اقتصادی

 (. 1397قری، بازادهبیگلو و فتحعلی
. اجتماع محلی به سازدمتبادر میرا به ذهن های همبسته با محله یکی از واژه عنوانبه مفهوم اجتماع در کنار یکدیگرریف ااین تع

هایی همچون مذهب، شغل، کنند و ویژگیست که در یک مکان، ناحیه و یا محدوده مشترک زندگی میهاناای از انسمعنای مجموعه
ای از اجتماعات مردمی با دهند. در نوشتارهای شهرسازی مفهوم اجتماع محلی، شبکهرا با یکدیگر پیوند می هانیانژاد، قومیت و نظایر 

ابل های شناخت، ایجاد فرصت و حمایت دوسویه را برای تعامل متقهای مشترک در سطح محلی است که زمینههویت، عالیق و نظریه

 –های اقتصادی ای از افراد با ویژگیاجتماع محلی متشکل از مجموعه ،نی(. بنابرا1389 ،و همکاران )عبداللهی آورندفراهم می
بر مدرنیسم و  هزمان با انتقادات وارد شدهمسازند. هایشان با یکدیگر پیوند برقرار مییاجتماعی متفاوت است، که فارغ از ویژگ

ی در ادبیات جهانی ی( انگارها1961طور ویژه انتقادات جین جیکوبز )و به 1960سازی آن در دهه های استانداردسازی و شبیهسیاست
لحاظ نظری با مفهوم اجتماع محلی که در اینجا به آن پرداخته شد، به وجود آمدند که به« جوامع مختلط»و « تنوع»تحت عنوان 

                                                           
1 Galster 
2 Chapman 
3 Mumford 
4 Kallus & Law-Yone 
5 Park & Rogers 
6 Weiss, Ompad, Galea & Vlahov 
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با . (2019، 4؛ و قضائی، رفیعیان و داداشپور2013 3، کیرنز و بیلیلوینگستون؛ 2008 ،2فینچر و آیوسون ؛2008 ،1تلنند )همبسته هست

 لزوماً ، های متفاوتهای فکری و اندیشهدستگاه گیری محله درمفاهیم شکلقرارگیری  رسد که هنگامبه نظر می گونهنیااین وجود، 
ی هاناکه در تضاد با آرم 5گزینیای تحت عنوان جداییانگارهکه شاهد آن هستیم  بعضاً است. بلکه، شدهناجتماع محلی محقق  انگاره

 . ها مؤثر بوده استگیری محلهدر شکل های متفاوت است،مبتنی بر تفکیک گروهو اجتماع محلی 

شناسی و وارد ادبیات جامعهاین واژه  کهیهنگامداند می 1890ی در دههرا گزینی واژه جدایی ریشه( 3-2: 20136نایتینگل )
های گزینی در دورهاین به معنای عدم وجود جدایی ، وی معتقد است کهوجودنیباا. شهری شده است یهامحلهریزی شهر و برنامه

خود قدمت شهرها قدیمی است تا آنجا که حتی  اندازهها و طبقات مختلف به تقسیم شهرها به گروه زهیانگقبل از آن نیست چرا که 
هایی از توان نمونههای شهری است و بیش از هفتاد قرن پیش بنیاد نهاده شده است، نیز میترین تمدندر اریدو که یکی از ابتدایی

-گیری بین گروهکناره گزینی مرتبط با تصور فاصله وبه صورت کلی، مفهوم جدایی .را مشاهده نمود 7های فضاییگزینیاین جدایی

گزینی توافق عمومی است که . جدایی(2006، 8)فیتوسا و ویسمن های متفاوت جمعیتی ساکن در یک محله یا یک شهر است
دهد. این پدیده یک بعد نشان می ،کنندمجزا زندگی می صورتبهدر شهرها  کهیوقتها را، بندی( گروهبندی )دستهچگونگی طبقه

و بسیاری از پیامدهای آن  (2012، 9)رومرو و همکاران پردازدهای اجتماعی در متن شهری میبه جدایی بین گروهانسانی دارد که 
شهری و فضاهای  هایمحلهکنند؛ یعنی محیط شان نیستند و زمان خود را در آن سپری میبه محیطی که مردم وقتی در خانه

به دو گروه ( 1983) 11توسط وایت ،یطورکلبهگزینی شهری جدایی(. 1420، 10رانان و شُوال)گرینبرگ گرددیبازمعمومی آن 
 کهیدرحالپردازد، ها میبه عدم وجود رابطه بین گروه یشناختجامعهگزینی شود. جداییشناختی و جغرافیایی تقسیم میجامعه
گزینی اغلب یک همبستگی باالیی را جداییکند. این دو نوع ها تمرکز میهای فضایی بین گروهگزینی جغرافیایی بر جداییجدایی

یابی افراد در قرار گرفته است، که بتواند درکی از مکان موردتوجهبا این هدف  یطورکلبهگزینی دهند. مطالعۀ جدایینمایش می
الگوی گیری که نقش بسزایی در شکل هامحلهیابی افراد در سطح این مکان(. 2005 ،12)واتس فضاهای اجتماعی ایجاد کند

؛ پورجعفر، رفیعیان و 1998، 13گزینی( )اگبو و سایمونز)جدایی و خودخواسته)جدااُفتادگی( صورت قاهرانه دارد عموماً به دو  هامحله
اجتماعی، بازارهای زمین و مداخالت  -عوامل اقتصادی ،(2011 14)فیتوسا، لی و وِلک، و بر اثر ترجیحات شخصی (1398قضائی، 

، فاصله عدالتی فضاییتوان به بیمی هاآن نیترمهمکه از  به همراه داردپیامدهایی را با خود پدیده گیرد. این صورت می دولت

 .(2019 15و قضائی، شپور)دادا اشاره کرد هامحلهو نابرابری در توزیع خدمات و منابع در سطح شهرها و اجتماعی 

است که به تجمع گروهی از مردم که در یک  فیتعرقابلکه مشاهده شد، محله در سه بعد کالبدی، فضایی و اجتماعی  طورهمان
گذاری کند. این به اشتراکگذارند؛ اشاره میرا با یکدیگر به اشتراک می متفاوتشانهای کنند و ویژگیموقعیت خاص زندگی می

دهد. البته به سرانجام رسیدن این روند و می شکل، گیرنددر برمیتنوعی از افراد را که طیف م ای مختلطا، جوامع محلیهویژگی
است،  شدهانیبکه در ادامه  طورهمانبستگی دارد.  های حاکم در هر دورهو اندیشه به زمینه شدتبهگیری جوامع محلی شکل

های اسالمی، ایرانی، غربی( قرار های متفاوت )در اینجا اندیشههای فکری و اندیشهدر دستگاه کهیهنگامانگاره جوامع محلی 
گیری های شکلسو از سطح نظریه صرف به عمل نزدیک شده، اما در شرایطی که اندیشههای همگیرد، در تالقی با اندیشهمی

شود و در گزینی در شهرها میمحقق نشده و منجر به بروز جداییراستا نباشد، این انگاره آن هم یهاآرماناجتماعات محلی، با 
را تحت تأثیر  هامحلهگیری دولتی؛ شکل ماتیتصماجتماعی، بازار زمین و مداخالت و -نتیجه عوامل ترجیحات شخصی، اقتصادی

                                                           
1 Talen 
2 Fincher & Iveson 
3 Livingstone, Kearns & Bailey 
4 Ghazaie, Rafieian & Dadashpoor 
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6 Nightingale 
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9 Romero  
10 Greenberg Ranan & Shoval 
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14 Feitosa, Le &Vlek 
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 قضائیو  صارمی.../ هاگیری محلهگزینی در شکلبررسی نقش جدایی

 
می، ایرانی و غربی عبور دهد، و های فکری اساللذا مطالعه حاضر درصدد است تا این انگاره را از دستگاه (.1)شکل  دندهقرار می

 قرار دهد.  موردمطالعهگیری انگاره اجتماع محلی را و تأثیر آن بر شکل هاآننوع نگاه 
 

 
 مدل نظری تحقیق .1شکل 

 پژوهش روش
 موردمطالعه غربی و ایرانی اسالمی، هایاندیشه در را هامحله گیریشکل در گزینیجدایی نقش است درصدد که حاضر پژوهش

 شکل را حاضر تحقیق فرآیند اصلی بخش سه مجموع در. است تحلیلی و توصیفی رویکرد نظر از و کیفی روش لحاظبه دهد، قرار
 و محله انگاره دو است، شده ارائه نیز نیازاشیپ و دهدمی تشکیل را تحقیق نهیپیش و ادبیات که حاضر تحقیق اول بخش. دهندمی

 ادامه در و است زیربخش سه از متشکل که دوم بخش .(1 شکل) دهدمی قرار موردمطالعه را یکدیگر با هاآن رابطه و گزینیجدایی

 هایاندیشه از کدام هر در مرجع متون به تاریخی – تفسیری روش و اسنادی وای انهکتابخ مطالعات از استفاده با است، شده ارائه
 شوند،می محسوب حاضر تحقیق برای دومدست هایداده درواقع که هاآن از گیریبهره با و کندمی مراجعه غربی و ایرانی اسالمی،

 کدگذاریبا . سپس کندمیاستخراج را  هااندیشه از هرکدام در هاهمحل گیریشکل بر گزینیجدایی تأثیر با مرتبط هایگزاره
 الزم. دهدمی قرار بررسی مورد را هاهمحل گیریشکل در گزینیجدایی انگارهتأثیر  ،هاآنگذاری  کنار هم وها، تحلیل محتوا گزاره

 وهله در ،اسالمی اندیشۀ برای که معنی این به. اندشده انتخاب موضوعی صورتبه بخش این برای موردنظر متون که است ذکر به
 مرجع مقاالت و هاکتاب ،ایرانی اندیشۀ برای؛ مرتبط هایمقاله دوم وهلۀ در و البالغهنهج و کریم قرآن قبیل از اسالمی متون اول
، تاریخ شکل شهر، تاریخ شهر و تاریخ بستر در شهر هایکتاب ،غربی اندیشۀ برای تیدرنها و ایران در شهرسازی خیتار زمینه در

هر  بامطالعه. اندقرارگرفته یموردبررسهای مرتبط در این حوزه و بسیاری از مقاله شیکاگو مکتب هایاندیشه شهرنشینی در اروپا،
 تیدرنهاگرفتند. قرار می موردتوجهنیز  هاآنشدند که ای از مطالعات جدید شناسایی میمتن و مراجعه به منابع پایانی آن، مجموعه

 نقش و دهدمیمورد بررسی قرار  منطقی استدالل راهبرد از مندیبهرهرا با  پیشین هایبخش از حاصل هاییافته ،سوم بخش
 راهبرد. کندمطالعه می یکدیگر بررا  هاآناحتمالی  اثرات و تبیین اندیشه سه از یک هر دررا  هامحله گیریشکل در گزینیجدایی

 و دارد پژوهشگر شخصی نگرش در ریشه عقالنی، اصول به ابتناء بر عالوه کند،می بسنده ذهنی مقوالت به منطقی استدالل
 (.  1396 مهر،نژآد و معینکار، حزمه، نقرهمظفر) است منطقی استدالل ماهیت با مطابق نمودن اثبات جای به کردن اقناع دنبالبه
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 و بحث هایافته

  اندیشه اسالمی
خدا را بر خود یاد کنید آنگاه که دشمنان  و همگى به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت» :خداوند متعال فرمودند

شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید و بر کنار پرتگاه آتش بودید که شما را از آن  یهادل]یکدیگر[ بودید، پس میان 
از  کدامچیهدر این آیه، . (103عمران، )آل« کند باشد که شما راه یابیدمىى شما روشن هاى خود را براخداوند نشانه گونهنیارهانید 
عامل همبستگی شناخته نشده  عنوانبهمشترکات قومی، خونی، نژادی، زبانی، جنسیتی، اقتصادی و ...  ازجملههای انسانی ویژگی

، هرچند در جهیدرنتها نیست. انسانها برخاسته از فطرت مشترک همه (، زیرا هیچ یک از این ویژگی627 ،1377 ،است )مدرسی
-کند. این امر خود، عامل گسست و جدایی میشود، اما عدة بیشتری را خارج میای میعده کردنجمعگرایی و مواردی موجب هم

در قالب امت اسالمی بر محور دین  همبسته و صورتبهشود. نکته مهم در این آیه، این است که از مسلمانان خواسته شده، همگی 
 صورتبه هاآنیک اجتماع واحد جمع شوند و به ریسمان الهی چنگ بزنند، نه آنکه هر یک از  صورتبههای آن، اسالم و آموزه

بنابراین، در قرآن کریم مدار همبستگی اجتماعی، ایمان به  .(369 ،3جداگانه و فردی مؤمن شوند و ایمان بیاورند ) طباطبائی، جلد 
 (. 22 ،است )مجادلهخدا، دین و اصول آن مطرح شده

 هاآنخود به مالک اشتر به شناخت اقشار گوناگون اجتماعی و عدم تمایز میان  53حضرت علی )ع( در بخشی از نامه شماره 
باشند که اصالح هر هاى گوناگونى مىاى مالک بدان! مردم از گروه" (:415-407 ،1389 ،فرمایند )دشتیکنند. ایشان میاشاره می

نیاز نیست. از آن قشرها، لشکریان خدا، و نویسندگان عمومى ها از گروه دیگر بىاز گروه کیچیهیک جز با دیگرى امکان ندارد، و 
مالیات، تجّار و بازرگانان، صاحبان  کنندگانپرداخت و خصوصى، قضات دادگستر، کارگزاران عدل و نظم اجتماعى، جزیه دهندگان،

باشند، که براى هر یک خداوند سهمى مقرّر داشته، و وران، و نیز طبقه پایین جامعه، یعنى نیازمندان و مستمندان مىصنعت و پیشه
امام  "آن بر ما الزم است.... مقدار واجب آن را در قرآن یا سنّت پیامبر )ص( تعیین کرده که پیمانى از طرف خداست و نگهدارى

سپس خدا را! خدا را! در خصوص طبقات پایین و محروم "فرمایند: خطاب به مالک اشتر می 53علی )ع( در ادامه نامه شماره 
اى ندارند ... پس براى خدا پاسدار حقّى باش که خداوند براى این طبقه معیّن فرموده است: بخشى از جامعه، که هیچ چاره

هاى غنیمتى اسالم را در هر شهرى به طبقات پایین اختصاص ده، زیرا براى دورترین هاى زمین، و بخشى از غلّهالمالتیب
. همچنین در جلد چهارم ترجمه "باشى...ترین آنان سهمى مساوى وجود دارد و تو مسئول رعایت آن مىمسلمانان همانند نزدیک

ثیر أت مسئلهمى مرز جغرافیایى و طبیعى و یا اصطالحى نیست بلکه اعتقادی است. اسالم کشور اسال حدومرزالمیزان آمده است که 
دهد صرف اینکه جمعیتى در قومیت واحدند باعث آن شود که آن انشعاب قومى، در پدید آمدن اجتماع را لغو کرده، )یعنى اجازه نمى
معین نموده و از سایرین متمایز شوند( ... و همین معنا باعث شده قوم از سایر اقوام جدا گردند و براى خود مرز و حدود جغرافیایى 

و امتیازات را لغو اعالم نموده، اجتماع را بر پایه عقیده بنا نهد نه بر پایه جنسیت،  هایچنددستگها و انشعاب گونهنیاکه اسالم اعتبار 
 (. 198-196قومیت، وطن و امثال آن )ترجمه المیزان، 

زیسته است و به مباحث شهری در کتاب ی هفتصد قمری مییکی از اندیشمندان مسلمان که در سده انعنوبهابن خلدون 
خلدون ی عصبیت را مطرح کرده است. عصبیت از منظر ابنالمقدمه خود پرداخته، پیرامون همبستگی و مفاهیم امت واحد واژه

بلکه یک مفهوم کاماًل  نبودهگی محدود به قشر خاص از جامعه شود و این همبستعاملی است که باعث اتحاد و همبستگی افراد می
های اجتماعی، اقتدار اجتماعی، حس وحدت در جامعه، هویت فردی و فراگیر است. وی عصبیت را عاملی برای افزایش مشارکت

-به میان میصحبت داند. لذا ابن خلدون جدایی بر اساس قومیت را نفی و از امت واحد اجتماعی، حس امنیت، تعاون و یارگیری می

 . (1394زاده و محتشم امیری، )نقیآورد 
بیان نمود که اساس اسالم بر همبستگی اجتماعی و  گونهنیاتوان بنابراین با توجه به آنچه که پیش از این بیان شد می

تواند باعث برتری فردی و یا گروهی نسبت به دیگری ای که میبینی اسالمی تنها ویژگیهانیکپارچگی استوار است و اینکه در ج
ها مانند قومیت، درآمد، نژاد، سطح خانوادگی، شغل، های اقتصادی و اجتماعی افراد و گروهشود ایمان و تقواست و سایر ویژگی

ی خود به مالک که حضرت علی )ع( در ابتدای نامه طورانهمشوند. و سطح تحصیالت و ... باعث برتری نسبت به یکدیگر نمی
فرمایند که اصالح هر یک جز با دیگری امکان ندارد. ها به یکدیگر نیازمندند تا جایی که ایشان میاند، تمام گروهاشتر بیان فرموده

های متفاوت در اند از افراد با ویژگیکلی جوامع مختلط که متشبرداشت نمود که ایده گونهنیاتوان از این سخن ایشان می درواقع
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 گونهنیاکنند. لذا تشکیل این جوامع سفارش می یسوبهسخنان حضرت علی )ع( به مالک نهفته است و ایشان مالک را  نهیزمپس

ک اصل برای عنوان یو این امر را به اندها تأکید نداشتهرسد که اسالم و مربیان راستین آن به جدایی بین گروهبه نظر می
پیتر بریج در پژوهش خود در مورد شهر سنتی بغداد که منصور خلیفه عباسی در قرن  مثالعنوانبهپذیرند. ها نمیگیری محلهشکل

بندی این مناطق بر اساس منزلت اجتماعی انجام نگرفته بود بلکه هر تقسیم»گوید: طراحی نمود، می آن راهشتم بعد از میالد 
ها، های آب، حمامبا افراد متمول در کنار یکدیگر زندگی و از مساجد، چشمه درآمدکممنطقه، جهان کوچکی بود که در آن افراد 

 (. 111، 1393)مرتضی، « نمودندها و بازارهای مشترک استفاده مینانوایی
های اقتصادی و اجتماعی مرد و زن و با ویژگی ازجمله هاانسانی تأکیداتی که اسالم به مفهوم امت و برابری تمام رغم همهعلی

گیری های قومیتی ریشه در مفاهیم اسالمی دارد و از بدو پیدایش اسالم و شکلگزینیمتفاوت دارد، برخی بر این باورند که جدایی
توان به ابن ربیع اشاره کرد که با توجه به اقدامات پیامبر اکرم در شهر مکه یکی از می نیبنیدراه است. شهر مدینه با آن همراه بود

. همچنین (1393 ،)اخوت و همکارانداند گانه پیدایش و تکامل شهر اسالمی را ایجاد فاصله میان قبایل مختلف میاصول هشت
 باور دارددر شهرهای اسالمی  هامحلهگیری ان متفاوت در ارتباط با شکلای ضمن بررسی دیدگاه محقق( در مطالعه1382شیخی )

-شهرهای اسالمی وجود ندارد اما جدایی یهامحلهاقتصادی در  –گزینی اجتماعی که اگرچه هیچ مدرکی مبنی بر وجود جدایی

معتقدند که این  چنین،، همایشان .وجود داشته است هاآن هامحلههای قومی و مذهبی همواره در شهرهای اسالمی و گزینی
لذا با توجه به اینکه در اکثر شهرهایی که مسمی به شهر مسلمانان   همراه بوده است. هامحلهها عمدتاً با نزاع در میان گزینیجدایی

-ود دارد که جداییها را مشاهده نمود، همواره این فرض وجگزینیتوان این جدایی( می1394 پورجعفر و صفدری، هستند )پورجعفر،

. استشد، با اصول اسالم در تضاد  ذکراین نکته با توجه به آنچه که  کهیدرحالهای قومیتی ریشه در مفاهیم اسالمی دارد گزینی
تواند دلیل داند، حتی قومیت نمیمی هاآنشود را میزان تقوا و ایمان می هاناای که باعث تمایز انسچراکه وقتی اسالم تنها نکته

های همبسته با اعراب است و با در نظر گرفتن برتری گروهی بر گروه دیگر شود و با توجه به اینکه اهمیت قومیت یکی از فرهنگ
بیان نمود که پیامبر اکرم )ص( برای اینکه بتواند  گونهنیاتوان های عرب نشین ظهور کرده؛ میاین امر که اسالم در سرزمین

حفظ همبستگی به کار گرفته و  منظوربهو تنازعات میان قبایل را به حداقل برساند، این سنت اعراب را  اعراب را با خود همراه سازد
پیامبر تنها برای حفظ وحدت در سرزمین آن روزگار افراد را به  ،بلکه .این حتی دلیلی بر برتری یک قوم بر قوم دیگر نیز نبوده است

نشین وجود دارد، شهرهای مسلماندر  هامحله آنچه که تحت عنوان جدایی ،رسدظر مینبه ،اند. پسی زندگی امر نمودهاین شیوه
دارد و پیامبر اکرم )ص( به مقتضی زمان  هاآنگرایی ریشه در تاریخ و فرهنگ است که قومیت زبانعربسنتی متعلق به جوامع 
توان به بررسی صحت این امر می منظوربهبرده است. داشتن اسالم از سنت اعراب بهره و زنده نگه هاآنبرای حفظ اتحاد بین 

را رنگ کنید و خود را  البالغه اشاره نمود آنجا که فردی از امام علی )ع( پرسید که رسول خدا )ص( فرمود: موهانهج 17حکمت 
م اندک بودند، اما امروز که شبیه یهود نسازید، یعنی چه؟ امام فرمودند: پیامبر )ص( این سخن را در روزگاری فرمود که پیروان اسال

. این سخن از امام (447 ،1389)دشتی، ، و نظام اسالمی استوار شده، هرکس آنچه را دوست دارد، انجام دهد افتهیگسترشاسالم 
های الزم زمینه کهیدرصورتدهد که برخی از فرمایشات و سخنان پیامبر اکرم )ص( به اقتضای زمان بوده و علی )ع( نشان می

. به این معنی که در شرایطی که همه مسلمانان به این ایمان قلبی برسند که نیست هاآنفراهم گردد، دیگر لزومی به رعایت 
-ها میباشد و تمام گروهها نیازی نمیآید، به نظر دیگر به جدا کردن قومیتنمی حساببه هاآنگونه مزیتی برای هیچ هاآنقومیت 

 مختلط در کنار یکدیگر زندگی کنند و اجتماعات محلی را تشکیل دهند.  صورتبهتوانند 
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 ها در اندیشه اسالمیگیری محلهگزینی و نقش آن در شکلجدایی .3شکل 

  اندیشه ایرانی
چگونگی آن  واز بدو پیدایش با مفاهیم مرتبط با محله همراه بوده ست هاترین تمدنتمدن شهرنشینی ایرانی که یکی از قدیمی

های شارستان و ربض بندیشرایط مخصوص به خود را داشته است. کوی، محله )محلت( و ربع در بخش ،های مختلفدر دوره

هایی از دیگر جمعیتی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است که با مشخصه –یک واحد جغرافیایی، اجتماعی  کنندهانیب)بیرونی(، 
زیست  توان از این مهم دریافت که شیوه(. اهمیت محله در شهرهای ایرانی را می1391راد،)باستانی شودها متمایز میها/محلهکوی

ای ی شهری فراتر از مرزهای محلهشهری در ایران برخالف شهرهای اروپایی که ساکنان شهر احساس نزدیکی و تعلق به جامعه
کنند که در شهرهای ( بیان می1399حیدری و طارمی )(. 1386 همکاران،)رهنمایی و  ای بوده استاند، مبتنی بر هویت محلهداشته

های مختلف وجود داشته که برخالف شهرهای تاریخی غربی، مبنای این گزینی بین گروهاسالمی، نوعی جدایی –سنتی ایرانی 
، شغل، صنف بیشتر معیارهای اجتماعی )قومیت، مذهب هااین جداییریشه ، بلکه. گزینی طبقه اقتصادی نبوده استتمایز و جدایی

 . (1397)حسینی و سلطانی،  ..( بوده که در مفهومی به نام محله تبلور یافته است.و

مرزبندی  کنندهنییتعاجتماعی مخصوصاً طبقات مختلف اجتماعی  –دهد که عوامل اقتصادی بررسی منابع تاریخی نشان می
ی سبک پارسی که با حاکمیت فرهنگ دودمانی همراه (. در دوره4 ،1391االسالمی، )ثقه انددر شهرهای ایران باستان بوده هاهمحل

ای که شهر به سه بخش کهندژ، شار میانی و شار بیرونی گونهبه هستیم؛بر اساس همین فرهنگ  هامحلهگیری بوده، شاهد شکل
 شان بههای اقتصادی و اجتماعیشار میانی و بیرونی بر اساس ویژگی یهامحلهراد ساکن در گزینی در بین افو جدایی شدهمیتقس

ها را بندییونانی مواجه هستیم نیز همین تقسیم –هلنی که با امتزاج فرهنگ ایرانی  –ی سبک پارسی وجود آمده است. در دوره

کالبدی شهرها و  –اشکانیان، که سبک پارتی حاکم بر شهرهای ایران است، نظام فضایی  بینیم. دورهبین گروه فقرا و اغنیا می
گزینی طبقات اجتماعی، بر فرهنگ طبقات اجتماعی مسلط است. در این دوره نظام طبقات اجتماعی با جدایی هاهآن محل تبعبه

ها در جدای از هم شکل گرفته است. اوج این جدایی صورتبهشامل خاندان سلطنتی، درباریان، موبدان، نظامیان، دبیران، دهقانان، 
ناشی از نظام  هایِ. این جداییاستآخرین دوره قبل از ظهور اسالم یعنی ساسانیان که با نظام کاستی همراه بوده، قابل مشاهده 

-های عمیقکه باعث ایجاد شکافکاستی حاکم در اواخر این دوره، نارضایتی عمومی ساکنین شار بیرونی را با خود به همراه داشت 

با فاتحان مسلمان را فراهم ساخت. با ظهور اسالم و  هاآنهمکاری  همین امر زمینه وتر بین آنان و ساکنین شار میانی گردید 
 ای در اسالم هستند، مرز میانتشکیل حکومت سامانیان مبتنی بر مفاهیم امت و همبستگی اجتماعی که از اصول ابتدایی و ریشه

ی ساسانیان گردید و شهر متشکل از قبل از اسالم و دوره هایجداییشار میانی و بیرونی از میان رفت و برابری و برادری جایگزین 
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های حاکم بر مذهبی در نتیجه اندیشه –های قومی در این دوران جداییهای اجتماعی شد. مفاهیم اسالمی، متعلق به تمام گروه
و  این دورهبعد از ها با مرزبندی طبقاتی همراه نبودند. رفته نمود پیدا کردند، هرچندکه این جدایینشین رفتهشهرهای مسلمان

عیت هجری قمری و تبیین نظریه دولت و محروم بودن ملت به معنای کامل ر 6و  5همزمان با تشکیل حکومت سلجوقی در قرون 
اعیان و اشراف، بازار و  هامحلهبندی کهن مراکز حکومتی، آن به مفهوم منطقه یهامحلهو مالکیت سلطان، سازمان فضایی شهر و 

نماید. پس از آن و با ساسانیان مجدد ظهور می ها و نظام کاستی موجود در دورهگزینیگردد و جدایینژادی باز می –قومی  هامحله
که  دهدبیشتر بر اساس فرق مذهبی روی می هامحلهی ایلخانیان رشد شهری را در ایران شاهد هستیم. در دوره حملۀ مغول، افول

که امروز از آن تحت عنوان یکی از پیامدهای های ستیز( )محلهای هب مختلف نیز همراه بوده است؛ پدیدهاهایی بین مذبا نزاع
نتوانستند در برابر دشمن  هاآنای بود که حتی های مذهبی تا اندازهبندیدر واقع شدت این دسته. شودگزینی یاد میمنفی جدایی

های شهر شافعیان در شهر ری توانستند قول مساعدت مغوالن را برای از بین بردن دیگر فرقه مثالعنوانبهمشترک متحد شوند و 

 مذهبی – نژادی –های قومی بر اساس ویژگی هامحلهکتب اصفهان و با ظهور م ازآنپسهمشهریان( به دست بیاورند.  )سایر
های بر اساس ویژگی هامحلهگیری جای خود را به شکل رفتهها رفتهبندیاین تقسیمگیرند که با پیدایش سبک تهران شکل می

؛ حیدری و طارمی، 1386همکاران، ؛ رهنمایی و  1391راد، ؛ باستانی 1382؛ زیاری،  1384)حبیبی،  دندهاجتماعی می –اقتصادی 
 (. الف1392؛ پاکزاد، 1388فر و محمدی، ؛ یوسفی1396الخوانساری، ؛ غروی1399

گرفتند اما ها و مذاهب مختلف شکل میبر اساس جدایی بین قومیت هامحلهالبته الزم به ذکر است که در دوره صفویه اگرچه 
ها به لحاظ قومیت و نژاد همگن و به لحاظ شرایط به این معنی که محله ندبوداقتصادی بسیار کمرنگ -گزینی اجتماعیجدایی

-درآمد زندگی میها و قشرهای مرفه، متوسط و کماقتصادی و اجتماعی متنوع بودند. در اغلب شهرها در هر محله، ترکیبی از گروه

متفاوت در شهرها بر اساس مطالعات  یهامحلها بین هگزینیی معاصر نیز این جدایی(. در دوره44، 1391االسالمی، )ثقه کردند
(، 1392(،  امیرفخریان )1390(، مشکینی و رحیمی )1388خته و عبدلی )ا(، افر1382آزاده )(،  اعظم1377(، رهنما )1376افروغ )
-نتقاد از آن و ارائه راهاند که محققین مذکور به ابروز پیدا کردهو بسیاری دیگر  (1395) ، پاکشیر، لطفی، سلطانی و گلیقضایی

های معاصر ایرانی این باور وجود دارد که مناسبات سوداگرانه منجر به لذا در ارتباط با عموم محلهاند. کارهایی برای رفع آن پرداخته
ها باشند که احساس تعلق ساکنان گیری محلهعوامل شکل نیترمهم ازجملهآن شده است که توان اقتصادی و سطح مالی ساکنین 

گیری گزینی در شکلتوان تأثیر جداییبنابراین می(. 1398ترکمانی و دیبا، اسکویی، حیدریدهند )باللیرا نیز تحت تأثیر قرار می
 ترسیم نمود. 4را در اندیشه ایرانی و روند آن را در طول تاریخ به مانند شکل  هامحله
 

 
 در اندیشه ایرانی هامحلهگیری گزینی و نقش آن در شکلجدایی. 4شکل 

 

گروه آن از هرکدام شدن متمرکز و غنی و فقیر هایگروه بین در جدایی عنوانبه گزینیجدایی دهد،می نشان 4 شکل که طورهمان
های حاکم در دوران اندیشه در ریشه نوعی به و بوده همراه آن با ایرانی شهرنشینی تمدن ابتدای از شهر، از خاصی هایبخش در ها

 اساس بر عمدتاً هامحله ایرانی تمدن ابتدای در که بوده صورت این به شهری یهامحله بین در هاگزینیجدایی این بروز. مختلف دارد
 به جامعه باالتر طبقات از اجتماعی هایگروه هرچه و است گرفتهمی شکل خانوارها پیشه و شغل و ثروت میزان اجتماعی، طبقات
 در بودند، جامعه پایین طبقات از که هاییگروه مقابل در و بودند نزدیکتر داشت قرار آن در کهندژ که شهر مرکز به اند،آمدهمی حساب
 بر آن تأثیر و گزینیییجدا سامانیان، حکومت با است مصادف که ایران در اسالم ظهور با. شدندمی جداُافتاده پیراشهری نواحی
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 اجتماعی همبستگی و امت ی،ربراد برابری، مفاهیم و رفته بین از بود، رسیده خود حداکثر به ساسانیان دوره در که هامحله گیریشکل

 و سلجوقیان دولت آمدن کار روی با ،شد بیان نیز نیازاشیپ که طورهمان اما. یابندمی ظهور اسالمی، هایاندیشه با است همراه که
 قومیت باراین که تفاوت این با. گرددیبازم ساسانیان دوره یعنی اسالم ظهور از قبل به شرایط مردم بودن محروم و دولت نظریه تقویت

( 1391پورجعفر و پورجعفر ). هستند مؤثر هامحله گیریشکل و گزینیجدایی در اجتماعی – اقتصادی هایویژگی از بیشتر مذهب و
ها، بسیار موضوع نظام طبقاتی را ساختند و در آنکنند که پیش از اسالم بیشتر شهرها را به شکل کالت )قلعه و برج و بارو( میبیان می

هور اسالم، این توانستند به محله دیگر بروند. بعد از ظهای اجتماعی هر کدام جای خود را داشتند و نمیکردند. این طبقهرعایت می
 تا کندادامه پیدا می صفویه حکومت تا روند اینها بر اساس مشترکات قومی، مذهبی و شغلی شکل گرفتند. منتفی شد و محله مسئله
 این مجدد و گرددبازمی باستان ایران به شرایط غرب از تقلید و الگوبرداری تدریجی شروع با و قاجارها آمدن کاری رو با اینکه

 . دهندمی شکل را هامحله و کرده جدا یکدیگر از را افراد که هستند اجتماعی – اقتصادی هایویژگی
 ایران تاریخ با هامحله گیریشکل در آن نقش و گزینیجدایی ایرانی، اندیشه به توجه با که نمود بیان گونهنیا توانمی بنابراین 

 اشتراک به یکدیگر با را شانمتفاوت هایویژگی که اقشار همه از مختلط ایمحله عنوانبه محلی اجتماع انگاره و است همبسته
 .است شده محققنسبتاً  گردند؛می ممزوج یکدیگر با اسالمی اندیشه و ایرانی اندیشه که ایدوره در تنها گذارند؛می

 اندیشه غربی
ای نیز بیان شد، ساکنین جوامع غربی احساس نزدیکی و تعلق بیشتری به جامعۀ شهری تا مرزهای محله نیازاشیپکه  طورهمان

در دوران باستان باشد و شاید به همین دلیل  هاهرنگ بودن محلتواند دلیلی بر کماند. این عدم تعلق به مرزهای محلی میداشته
شناسایی نقش  منظوربهاند. به همین منظور و در دوران باستان پرداخته هاهمحلگیری شکلاست که منابع بسیار اندکی به چگونگی 

، مورد شناسی ذکر آن رفتدر روش آنچهتعدادی از منابع بر اساس در تفکرات غربی  هامحلهگیری گزینی شهری در شکلجدایی
دا تا قرون وسطی و از قرون وسطی تا عصر حاضر، تفکیک بهتر موضوع در دو بخشِ از ابت منظوربه هایافته ند.بازخوانی قرار گرفت

 . اندشدهارائه

 پیش از میالد تا ابتدای قرون وسطی
 زادوولداز طریق  تنهانهجاشدگی روستا به شهر در تمدن یونانی، یعنی جایی که مردم در قرن چهارم و پنجم پیش از میالد، با جابه

های منفی معینی از روستاها به شهر آمد که یکی بهتر در آن، گردهم جمع شدند؛ جنبهمنظور یک زندگی و عادت، بلکه آگاهانه و به
داران و دالالن که گرفت که تاجرین، بانک(. این پدیده از آنجا نشأت می198-197 ،1387مامفورد، ) جدایی بود هاآن نیترمهماز 

اصل را بر جدایی قرار  هاهآمدند و در تشکیل محلحساب می با روستاها و فقیران خصومت داشتند، سازمان دهندگان تازه شهر به
آورد چشمگیری در به دور انداختن نهاد سلطنت موفق شدند؛ دست صورتبهها، (. حتی با توجه به اینکه یونانی199همان، ) دادندمی
( به نقل از ارسطو درباره شهرهای 41 ،1388موریس )ی و تا حدودی ناموفق باقی مانده بود. ئدموکراسی، کند و جز ، در زمینههاآن

 تنهانهسطحی مناسب نظام دموکراسی است. که همومت مستبدان و خواص است، درحالیکگوید که آکروپلیس مناسب حیونانی می
نهایتاً دموکراسی در  کهیهنگامهای قدرت باقی ماندند، بلکه های مدیدی در بسیاری از زمینهو ستمگران، مدت دارنیزممنتفذین 

(. بهترین 202 ،1387مامفورد، ) یونان، خصوصاً آتن برقرار گردید، اصول کهنه جداسازی طبقاتی و انحصارگری حفظ گردید
به دو محله ثروتمند و فقیرنشین تقسیم  هامحلهتوان درباره وضعیت مسکن در آتن ارائه نمود، این است که توصیفی که می

نجم پیش از میالد فقر نجبا از احترام بیشتری نسبت به ثروت فرومایگان، برخوردار بود و افتخارات اجتماعی و شدند: در قرن پمی
(. شهر ثوریوم با چهار خیابان عمده طولی و سه خیابان 239همان، ) شهرت خانوادگی، اهمیت بیشتری از ثروت شخصی داشته است

یافت. ، به یکی از قبایل متشکله اختصاص میهاآنهای بزرگ تقسیم شده و هر یک از به ده واحد محله و یا بلوک هاآنمتقاطع بر 
ساخته شد و یکی برای بناهای عمومی. به عقیده مامفورد این نخستین  هاآنساکنین قدیمی سیباریس که شهر برای  راییکی ب

طبیعی  هامحلهدهد که . دالیل فراوانی نشان مینمونه تاریخی یک واحد محله است که تعمداً، و به همین منظور ساخته شده است
از  یزیانگتأسفسازی، مظهر محله گونهنیااند. لکن ی بسیار اولیه وجود داشتههانااند، از زمکه اطراف یک پرستشگاه ساخته شده

 (93 ،ب1392پاکزاد )(. 278همان، ) بندی بر اصل تبعیض اجتماعی بنا نهاده شده بوداست، چراکه این تقسیم رعادالنهیغیک اصل 
های نژادی گروه برحسبواسطه دو خیابان اصلی به چهار قسمت تفکیک شده بوده که کند که اسکندریه بهمی در کتاب خود بیان
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نشین، قسمت شمالی آن محل شدند. قسمت جنوبی، بومیاند به مناطق مختلف تقسیم میسکونت داشته هاآنمردمی که در 

 اند. و در قسمت جنوب شرقی قصرهای سلطنتی قرار داشتهسکونت یهودیان 
کند و به نقل از لبانیوس در های شهرهای رومی را بیان میدر ادامه تفسیر شهر در گذر تاریخ ویژگی( 303، 1387)مامفورد 

دور هستند و مثل اینکه کنند، ولی مثل این است که از هم در یک شهر واحد زندگی می هاآن"گوید: ارتباط با شهرهای رومی می
دهند، را از دست می تشانیمیصمکه مردم در شهرها، اگر دور از هم زندگی کنند، کنند... درحالیدر شهرهای مختلف زندگی می

. "دهنداز دست می هاآنآوریم، ، هر آنچه به دست میگریدعبارتبهشود و تر میم، عمیقئدوستی با مراوده و مبادله دا آنکهحال
افکنی و حکومت کردن بود و همین امر نیز در نظام علیه رم، تفرقه ترکوچکفرهنگ حکومت رم برای جلوگیری از اتحاد شهرهای 

کند که شهر رم با ( نیز بیان می113، ب 1392پاکزاد )(. 339همان، ) یافتنمود می هامحلهشهرسازی آن با ایجاد جدایی بین 
 1کارکوپینوویژه خدمت نظام و مالیات، تقسیم شده بود. توزیع تکالیفی به حالنیدرعبرحسب ثروت و اش به چهار قبیله حومه

های متفاوت هایی جدا شده و مملو از موانع بین کالسصورت قسمتجامعه رمی بهگوید می ارتباطنیدرا( نیز 69و  65، 1964)
کند که مردم تحت تأثیر رغم همه قوانینش به دیگ جوشانی تشبیه میعلیرا رم  ،چنینهم ،اجتماعی تشکیل شده است. وی

 یطبقات ریغساخت کالبدی، شهری  ازنظر( معتقد است که رم 69، 1388، موریس )وجودنیبااسازی هستند. فرآیندهای جدید شبیه
  آید. پذیر به نظر میسازی رم، توجیههای شبیهکه با توجه به سیاست بوده است

 رون وسطی تا عصر حاضراز ق
 گونهنیاآورد و گزینی در شهرها صحبت به میان میجدایی مامفورد پس از امپراطوری روم و آغاز قرون وسطی مجدد از پدیده

های شدند. در این دوران گروههای تازه تأسیس، در بیرون از حصار شهر، متمرکز میکند که تجار یا سوداگران، در حومهبیان می
بندی بر اساس موقعیت اجتماعی و اقتصادی را برای خود ایجاد تر نوعی محلهفئودال از طریق جدایی فضایی بین خود و اقشار پایین

کند که روابط اجتماعی فئودالی بر پایه اصالت خون، بیان می ارتباطنیدرا( 209، ب1392پاکزاد )(. 354، 1387 مامفورد،) نمودندمی
که شهر به علت صورتیدرشدند. زاده یا عامی )سرف( تقسیم میزاده )فئودال( و غیر نجیببه دو بخش نجیب هاانساناستوار بود و 

بندی بر اساس ثروت و قدرت طبقه ،اجتماعی خاصی نرسیده بود یا در صورت وجود یبندبه طبقهکوچکی و کمی تعداد ساکنین، 
های گیری محلهها در شکلها و مردم عامی این جداییبین فئودال اگرچهرفت. لذا پذیخون و تبار( صورت می و نهمالی افراد )

های اقتصادی شد و در مواردی جداییها کمتر دیده میمسکونی تأثیرگذار بود ولی در شهر که محل اسکان مردم عامی بود، جدایی
عنوان مرکزی برای محله در نظر به هاآن در شهرها، هاسابا تسلط کلیشدند. ها منجر میگیری محلهو نه قومیتی بودند که به شکل

(. در 375-372، 1387مامفورد، کرد )نمود پیدا می هاهای مذهبی بر اساس خواست آنگزینیکه برخی از جدایی ندشدگرفته می
همیشه با یک چاه  های روز، ونیازمندیاین دوره تقسیم شهر به چهار ناحیه، هرکدام با کلیسا یا کلیساهای خود و غالباً با یک بازار 

ششم و یک صورتبهمحلی، یکی از سیماهای مشخص شهر بود. با رشد شهر، هریک از نواحی چهارگانه،  یرسانآبو چشمه برای 
یا محله یا بخش  ،، بدون اینکه این نواحی در انبوه شهری حل شوند. این واحدآمدندیدرماز کل شهر  ترکوچکیا حتی تقسیمات 
-که به بخش توان به شهر رگزنبورگ اشاره کردمی مثالعنوانبهگرفت. شد و نامش را از کلیسای آن بخش میبلوک شناخته می

بود که رعایا، بقیه شهر را  یدر حالها و مشاغل عمده وفاق داشت، و این شد و با حرفههای روحانی، سلطنتی و تجاری تقسیم می
در توصیف شهرهای قرون وسطی بریتانیا چنین هم( 107-106، 1388موریس ). (430-429همان، ) در تصرف خود داشتند

مراتب شهرهای در ارتباط با سلسله. شدندکند که باغات موجود در شهر به مناطق مسکونی کارگران تبدیل میبیان می گونهنیا
ای گونهم فئودالی، جانمایی طبقات ممتاز، متوسط و پایین بهکند که در سیستم طبقاتی نظا( بیان می1395قرون وسطایی دباغیان )

قشر مرفه اداره و کنترل شده و در مرکز شهر و در مجاورت مرکز تجاری، مذهبی و سیاسی زندگی  لهیوسبهبوده است که شهر 
های مذهبی و دارند. اقلیتتر، دور از مرکز شهر و در مجاورت مرزهای شهر و در حاشیه اقامت چنین طبقات پایینکنند. هممی

تشکیل اصناف فتادند. اُای کامالً بسته جدا میهای شهر و یا در محدودهو در بیرون دیواره« گتو»های ویژه یعنی قومی نیز در محله

های میانه که تشدید نمود تا اینکه در پایان سده هامحلهگیری اجتماعی را در شکل –در قرون وسطی نیز نقش عوامل اقتصادی 
-های سالمندان و یتیم)اسپانیا(، افراد ثروتمند به وقف مدارس و ساختن آسایشگاه پیدایش اسالم در غرببا تقریباً مصادف است 

                                                           
1 Carcopino 



336 

 

 

 1400زمستان  ،343-325، 4شماره  ،5دوره  ،دانش شهرسازی

 
تر، تفاوت طبقاتی کمتر، ثروت تر و همگنجمعیت شهر یکنواخت هاآن موجببهها و انجام سایر امور مشابه پرداختند که خانه
  (.384-383، 1387مامفورد، ) تر گردیدو عالیق یکسان ترشدهمیتقس

های زیاد زمین شهری، فقدان زمین بازی کودکان، کمبود نور و هوا و جای کافی و باالخره شانزدهم، قیمت با رسیدن سده

-بی ،دزدان تنهانه –مخروبه برای قشر وسیعی از جمعیت های نیمهسازی گردید. خانهباعث تنزل الگوی خانه ؛سنگین یبهااجاره

مشخصه شهر در حال رشد، در این سده درآمد. در این دوره کارگران با  صورتبه -هاخانمانیبنوایان و یا کارگران موقت و سایر 
در عنوان یکی از سرآمدان عصر رنسانس آلبرتی به(. 494همان، ) اُفتادندجدا هامکانهای کارگری، در این سازی خانهپیشنهاد انبوه

باشد. او حتی در « مردم عامی و پست»های خود به این موضوع تکیه داشت که زندگی تجار و نجبا باید جدا از زندگی طرح
های هایی قرار داشتند از سایر قسمتای شکل که در پیرامون آن توپی دایرههاناهای خود منطقه مسکونی نجبا را با خیابطرح

ن معتقد است که شهروندان باید بر اساس حرفه و گروه اجتماعی خود به سکونت مناسب دست چنیآلبرتی هم نمود.شهر جدا می
یاد های ویژه پایتخت باروک یکی از فرآوردهعنوان بهقانون مامفورد در دوره باروک از  .(330 - 329، ب1392)پاکزاد، پیدا کنند 

گوید: طبقات باروک می . مامفورد در ارتباط با وضعیت دورهداندمیتأیید و تثبیت وضعیت طبقات ممتاز و دلیل ایجاد آن را  کندمی
رفتند، مانند حالتی که در کلیسای جامع وجود داشت: توانمند راه می شانهبهشانهباال و پایین اجتماع، با هم در خیابان و در بازار، 

از سر راه او دور  عصازنانخود، و یا فقیر نابینا  یپشتکولهنوا با شکیبایی کند که بی قدرآنت بایسمحتمالً بر اسب سوار بود، ولی می
، 1387مامفورد، ) ی پهن، گسستگی و جدایی طبقات باال و پایین، در خود شهر شکل گرفته استهاناشود. اینک، با توسعه خیاب

کردند که به دست های جدیدی زندگی میعنوان اقشار نوظهور این دوره عمدتاً در محلهکارمندان و کارگران نیز به. (507 - 503
معتقد است که بارون  (. مامفورد415 ،ب1392شدند )پاکزاد، ساخته می هاآنشکل برای رفع نیاز مسکن هایی همدولت و در خانه

التن را که از دوران میانه دارای یک شخصیت در پاریس(، قلب محله قدیمی کارتیههوسمان در جریان ساخت بولوار سن میشل )
، 1387مامفورد، ) های مختلف اجتماعی را فراهم نمودفتادگی میان گروههای جدااُدرید و زمینه یآسانبهیکپارچه و مستقل بود، 

ها و کشتارهای ناشی از این اختالفات باعث مهاجرت و آوارگی دیگراندیشان بسیاری به چنین، اختالفات مذهبی و جنگهم (.529
های جدیدی از سازیها دامن زد که بعضاً با شهرکگیری محالت بر پایه جدایی بین گروهخود شد و به شکل شکیمناطق هم

  . (417، ب1392)پاکزاد،  شدرو میسوی دولت نیز روبه
های داند و از آن به جدایی گروهها میدر حومه هامحلهگیری نشینی و شکلرا مصادف با تقویت حومه 18و  17های مامفورد سده

بیشتر از سود مفروض آن  مراتببهکند. وی معتقد است که هزینه این جدایی در فضا از سایر آدمیان ثروتمند از ضعیفان یاد می
-رفته با ورود به سدة بیستم نقش این جدایی(. رفته683، 1387مامفورد، ) کنداست و آن را به زندگی درون یک کپسول تشبیه می

توان در الگوهایی که از مکتب شیکاگو و سنت اکولوژی انسان، مطرح شدند نمایان شد و آن را می شیازپشیب هامحلهها در گزینی
یا ( 19392)هویت،  قطاعی(، 19241)برگس،  های دوایر متحدالمرکز توان به مدلمی نیبنیدرامشاهده نمود. که  وضوحهب

های های اجتماعی خاص را، متمرکز در قسمتها، گروهاز این مدل هرکداماشاره کرد.  (19453)هریس و اولمن،  یاچندهسته
-مدرنیسم و تشکیل کنگره دوره. همزمان با (2010، 4)تالن دادندن اساس انجام میآها را بر بندیدانستند و محلهخاصی از شهر می

ها به جدایی المللی معماران مدرن بود، تدوین گردید و در آنجا نیزی بینمدرن، منشور آتن که حاصل چهارمین کنگره معمارانی 
ها بر پایه این گیری محلهبه شکل( با ارائه نظریه ساخت اکولوژیک شهر 1937) 6کالوین اشمید(. 1389، 5زیهو)کورب دامن زده شد

مامفورد  (.96-95، 1389یزدی و رجبی سناجردی، کند )پاپلیاقتصادی اشاره می –های اجتماعی های مبتنی بر پایگاهجدایی
بندی ها عمدتاً بر اساس نژاد و درآمد و از طریق منطقهمحله ،کند که در نسل اخیر شهرهای آمریکایی( بیان می258-260، 1954)

چنین کند. وی همگیری اجتماعات محلی را محدود میهای الزم برای شکلکه متعاقبًا زمینه اندجادشدهیاهای عملی یا محدودیت
های جدید تعداد حتی در توسعهاست.  ماندهباقی زنده  ،ای از ارتباطاتهای قدیمی هست که مجموعهکند که تنها در محلهبیان می

که  ییهاآنشکل گرفتند مگر گزینی درآمدی و طبقات اجتماعی ها مبتنی بر جداییهمه حومه ها مختلط بودند.کمی از حومه

                                                           
1 Burgess 
2 Hoyt 
3 Harris and Ulman 
4 Tallon 
5 Corbusier 
6 Calvin Schmid 
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ها را همراه با طرد به همین خاطر است که مطالعات گوناگون محله .اندصورت تدریجی در پیرامون یک روستا شکل گرفتهبه
نقش  ،طالعاتم(. 2010، 2؛ هودسن و ماروین2016، 1انگارند )استورجن، هولدن و مونیالگرایی میتماعی، همگنی و مشوق حومهاج

؛ ویس و 1982، 3)گلستر و هِِسر دهندها نشان میگیری محلهعنوان یکی از اصول مهم شکلهمگنی را در تعامالت اجتماعی به
گیرد، مطرح شد. ای از واحدهای مسکونی یکسان و استاندارد را در برمیکه مجموعه 4محصور ناحیهانگاره  لذا. (2007همکاران، 

ها اقتصادی مشابه که در دل سایر گروه –های قومی، مذهبی یا اجتماعی ای از گروهمتشکل هستند از مجموعه درواقعاین نواحی 
ها در گیری محلههای شکلنظریه نیترمهمعنوان یکی از به (1929) 6واحدهای همسایگی پری(. 2002 ،5)پاتریسیو اندقرارگرفته

 (.2013، 7)برادی اندشدههمگنهایی گیری محلهگرایی منجر به شکلغرب نیز در نتیجه فرآیندهایی همچون نژادپرستی و نخبه
 هامحلهگیری گزینی در شکلتفکر جداییرفته به همچون جیکوبز رفته یپردازانهینظرو  سمیمدرنپستبا پیدایش مکتب زمان هم

 . هایی همچون جوامع مختلط و متنوع پدیدار گردیدندانتقاداتی وارد آمد و انگاره

 

 
 در اندیشه غربی هامحلهگیری گزینی و نقش آن در شکلجدایی .5شکل 

 

ها همراه بوده که در جوامع غربی از قبل از میالد نیز با جدایی بین گروه هامحلهگیری دهد، شکلنشان می 5که شکل  طورهمان
در تفکر  هامحلهگیری رسد که سیر شکلبه نظر می گونهنیاهای مختلف تحت تأثیر شرایط تشدید و یا تضعیف شده است. در دوره

ی یونان و صعودی پیروی کرده است. به این معنی که در ابتدای تمدن غربی یعنی در دوره –نزولی  –غربی از یک سیر صعودی 
ی اجتماعی ها ریشۀ اقتصادی و گاهی ریشهگرفتند که گاهی این جداییها شکل میبر اساس جدایی بین گروه هامحلهرم باستان 

این تفکر به  رنسانس دورهته شده و در اواخر قرون وسطی و اوایل رفته از شدت این تفکر کاسهای میانه رفتهاند، اما در سدهداشته
 گونهنیاتوان گیرد. بنابراین میمعاصر دوباره اوج میدوره ی رنسانس، باروک و دورهدر و  ازآنپسحداقل خود رسیده است، که 

ها تا حدودی محقق شده است و سرزمینبیان نمود که مفهوم اجتماع محلی در اندیشه غربی نیز تنها هنگام ورود اسالم به این 
های اخیر بوده است. در دهه هامحلهگیری ساز شکلهای متفاوت زمینهجدایی و ایجاد فاصله بین افراد با ویژگی بعدازآنقبل و 

آمده بود؛ دوباره  به وجودهای غربی و اسالمی در امتزاج اندیشه نیازاشیپمحققان درصدد هستند تا مفهوم اجتماع محلی را که 
 محقق سازند. 

                                                           
1 Sturgeon, Holden & Molina 
2 Hodson & Marvin 
3 Galster & Hesser 
4 Enclave 
5 Patricios 
6 Perry 
7 Brody 
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 گیرینتیجه
های شود، جایی که افراد با ویژگیعنوان یک اجتماع محلی تعریف میبه ینظر اتیادبطور که نشان داده شد محله در همان

دی که این انگاره گذارند. اما در فرآینرا با یکدیگر به اشتراک می متفاوتشانهای کنند و ویژگیمتفاوت در کنار یکدیگر زندگی می
های حاکم بر گیرد که به فراخور اندیشههای فکری متفاوتی قرار میبرای رسیدن از سطح نظریه به عمل باید طی کند، در دستگاه

توانند انگاره اجتماع محلی و از طرف دیگر می طرفکیازها متفاوتی حاصل خواهد شد. این خروجی هایِها، خروجیآن دستگاه
بررسی با مطالعه حاضر تالش نمود تا  ،همین منظورد. بهنبر اساس آن را تقویت نمای هامحلهگیری گزینی و شکلییانگاره جدا

ها و تأثیر گزینی در هر کدام از این اندیشهبه نقش جدایی هاآنهای اسالمی، ایرانی و غربی و مقایسۀ و استدالل منطقی از اندیشه
 بپردازد. هامحلهگیری آن در شکل

مطالعه حاضر دو نوع نگاه متفاوت در اندیشه اسالمی وجود دارد. یک انگاره که  باهدفطور که مشاهده شد، در ارتباط همان
باشد این است که اندیشه حاکم بر تفکرات اسالم، امت و برادری است و هیچ فرد، قوم و یا گروهی بر انگاره حاکم و قالب نیز می

اقتصادی -های اجتماعیگزینیاست. بنابراین جداییگروه دیگر برتری ندارد و تنها مالک برتری میزان تقوا و ایمان به خدا 
در تفکر اسالمی مطرح گردند. اما انگاره دوم که پیرامون آن  هامحلهگیری عنوان یکی از اصول شکلبهتوانند نمی عنوانچیهبه

گزینی در نقش جداییبود که  نینشمسلماندر سایر شهرهای  بعدازآنهای قومیتی حاکم در صدر اسالم و گزینیبحث شد جدایی
نمود. با توجه به مستنداتی که از آیات و روایات در ارتباط با اندیشه اسالم تر میدر تفکرات اسالمی را پررنگ هامحلهگیری شکل

ر بیان نمود که اگرچه حضو گونهنیاتوان ؛ میهاآنهای پیشین آورده شد و با توجه به استدالل منطقی از پیرامون موضوع در بخش
یک اصل در شهرسازی اسالمی  عنوانبهاست، اما این دلیلی بر یاد کردن از آن  انکاررقابلیغ هامحلهها در گزینیاین نوع جدایی

های گیری از این قشربندی حفظ وحدت مسلمانان و تقویت پایهنیست چراکه حتی قومیت نیز مالک برتری نبوده و تنها دلیل بهره
 –های اجتماعی های قومیتی عاری از جداییاین جداییذکر شد،  آنچهبر اساس دین اسالم در اوایل پیدایش آن بوده است. 

 عربی است.  –امتزاج فرهنگ اسالمی  دهندهنشاننوعی اند که بهاقتصادی بوده
مبتنی عمدتاً  هامحلهگیری دو مورد، شکل در هری ولهای متفاوت؛ ، تفکرات ایرانی و غربی قرار دارد که اگرچه با شدتدر مقابل
ها که از استدالل منطقی از یافته توجهجالبهای اجتماعی، اقتصادی، قومی و مذهبی بوده است. نکتۀ گزینیبر جدایی

زمان با ایران همدر این دو تفکر دارد. به این معنی که، در  هامحلهگیری گزینی در شکل، روندی است که جداییاندآمدهدستبه
-بازند و اتحاد مسلمانان که آرمان اسالم است تا حدودی تحقق میرفته رنگ میها رفتهپیدایش اسالم و دولت سامانیان، قشربندی

ها رنگ شدن قشربندیهای پایانی قرون وسطی نیز شاهد کمیابد. در همین زمان و در تفکر غرب که حدوداً مصادف است با سده
ها و پیدایش حکومت سلجوقیان در ایران و رنسانس در غرب؛ دوره نیبعدازاباشیم. این درحالی است که می هامحلهی گیردر شکل

بیان نمود که حضور اسالم در شرق و غرب، همراه با تفکرات خود  گونهنیاتوان گیرند. بنابراین میها شدت میگزینیدوباره جدایی
های را در ایران و غرب تحت تأثیر خود قرار داده و زمینه هامحلهگیری گیرند، تا حدودی شکلکه از برابری و اتحاد سرچشمه می

 . گیری اجتماعات محلی را فراهم ساخته استالزم برای شکل
گیری گزینی در شکلباشد. نقش جداییها و تفکرات میدر این دوره هامحلهگیری ها در شکلگزینینوع جدایی ،دیگر نکته

این  بعدازآندادند، را شکل می هامحلهاقتصادی مشابه در کنار هم -های اجتماعیدهد که ابتدا گروهدر ایران نشان می هاهمحل
گزینی صورت گرفته در شهرها بیشتر از نوع قومیتی و مخصوص خود را داشتند و جدایی یهامحلهها و مذاهب بودند که قومیت

 –های اقتصادی ها، مجدد ویژگیشدن نقش قومیت رنگکمبا  تیدرنهااقتصادی و  –تماعی های اجگزینیمذهبی بود تا جدایی
ابتدا بر  هامحلهکمتر از ایران بوده و  هامحلهگیری ها در شکلدر شهرها بودند. در غرب نقش قومیت هامحلهدهنده اجتماعی شکل
 گرفتند. اقتصادی شکل می تیدرنهااجتماعی و مجدد  بعدازآنهای اقتصادی، اساس ویژگی

عنوان یک اصل های متفاوت ساکن در یک محله که امروزه از آن بهبا در نظر گرفتن این مهم که همبستگی و ارتباط بین گروه
کنیم که اندیشه اسالمی های اجتماعات محلی است؛ مشاهده میویژگی نیترمهم ازجملهشود، های متنوع یاد میکلیدی برای محله

های ایرانی و غربی اساساً مبتنی بر جدایی و برتری ، اندیشهآنکهحالقرار داده است.  موردتوجههای گوناگون آن را ا و به شیوهباره
های گزینیبر اساس انواع جداییها گیری محلهاند و مشاهده کردیم که در طول تاریخ همین اندیشه به شکلیکی بر دیگری بوده

توان رنگ و نشانی از اجتماعات محلی یا جوامع های ایرانی و غربی تنها زمانی میشده است. در تمدن اجتماعی و اقتصادی منجر
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های مختلف در کنار با اندیشه اسالمی ممزوج شده و شرایط برای قرار گرفتن گروه هاآنهای مختلط امروزه را پیدا نمود که اندیشه

شرایط و مشخصات الزم برای تعدیل پیامدهای نابراین اندیشه اسالمی بفراهم شده است.  هاآنیکدیگر و همبستگی بین 
برای این منظور الزم است تا با تأکید بر اصل همبستگی اجتماعی . داردانگاره اجتماع محلی را گزینی و شکل دادن به جدایی

های ها و شناخت بیشتر گروهیاروییهای هرچه بیشتر افراد را فراهم ساخت. در نتیجه این روهای تعاملاندیشه اسالمی زمینه

های متنوع، شاهد گیری محلهضمن شکل بلندمدتتوان انتظار داشت در اجتماعی و قومی از یکدیگر، می –متفاوت اقتصادی 
وجه به با تدر انتها، دهد؛ باشیم. از نوع اجتماعی که ارتباط بین افراد را هدف قرار می باألخصگزینی تعدیل پیامدهای منفی جدایی
های گوناگون بوده است و نظر ها در شهرهای ایران در تمدنگزینی همواره یکی از علل پیدایش محلهاینکه نشان دادیم که جدایی

اجتماعات ریزی منظور برنامهشود تا مطالعات الزم بهآورد؛ پیشنهاد میبه پیامدهای منفی که این پدیده برای شهر به ارمغان می
گزینی و یا کارگیری مفاهیم تولید شده مانع از جداییهای متنوع در بستر ایرانی انجام شود، تا بتوان با بهریزی محلهمحلی یا برنامه

شود تا اثرات نفوذ اندیشه اسالمی در شهرسازی چنین، پیشنهاد میهای متفاوت در سطح شهرهای ایرانی شد. همجدااُفتادگی گروه
 قرار گیرد.  موردمطالعهبیشتر  اروپا
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 .جغرافیا مدرسۀ: مشهد

 .30-1 ،10 ،اسالم و ایران تاریخی های پژوهش. اسالمی نخستین هایسده ایرانی شهرهای در( محله) کوی(. 1391. )حسن راد، باستانی
حس تعلق و ارائه  های تغییر مفهوم محله در ارتباط باای علت(. تحلیل الیه1398دیبا، فرید. )و  حیدری ترکمانی، مینا؛ اسکویی، آزیتاباللی

 ، 65-81(، 3)3 دانش شهرسازی،. سناریوهای بدیل

 . تهران: انتشارات سمت.رامونیپ و شهر هینظر(. 1389، و رجبی سناجردی، حسین. )پاپلی یزدی، محمدحسین

 شهر.آرمان. تهران. انتشارات (دوران قاجار تا آغاز)از  ایران در ینیشهرنش و شهر خیتار(. الف1392پاکزاد، جهانشاه. )

 شهر.. تهران. انتشارات آرمان(یصنعت انقالب تا آغاز)از  اروپا در ینیشهرنش و شهر خیتارب(. 1392پاکزاد، جهانشاه. )

اسالمی.  –الگوی پیشنهادی محله، با مرکزیت مسجد و فضاهای عمومی مورد نیاز در شهر ایرانی  (.1391) ، پورجعفر، علی.پورجعفر، محمدرضا
 . 24-15(، 10)3، یاسالم – یرانیشهر ا مطالعات

 -  آرمانی شهری راستای در سازی شاخص نحوه به اشاراتی و اسالمی شهر انواع(. 1394. )سیما صفدری وعلی  پورجعفر،، رضا محمد پورجعفر،
 .21-3 ،اسالمی معماری هایپژوهش .اسالمی

گیری جوامع مختلط در شهرهای ایران: (. بررسی عوامل مؤثر در عدم شکل1398و قضائی، محمد. ) پورجعفر، محمد رضا، رفیعیان، مجتبی
 .108-87(. 2) 6. دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهریتحلیل محتوا. 

 دانشهر زنجان. شناسی محالت مسکونی ش(. گونه1397باقری، پیمان. )و زاده بیگلو، مناپور، پریسا، فتحعلیپیربابایی، محمدتقی، هاشم
 . 78-65(، 2)2، یشهرساز

 .گستر سخن: مشهد. ایران معاصر شهرهای در محله مفهوم(. 1391. )عمیداالسالم االسالمی،ثقه
 .تهران دانشگاه: تهران ،(.طبیبیان. م و فریادی،. ش: ترجمه. )ساخت انسان محیط در هاآنمک و هامحله آفرینش(. 1384. )دیوید پمن،یچ

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران ،شهر تا شار از(. 1384. )محسن سید حبیبی،
تحلیل تطبیقی محله در نظام سنتی شهرهای ایران با الگوهای مشابه )جایگزین( دوره  (.1397) ، و سلطانی، مهرداد.حسینی، سید فخرالدین

 .28-15(، 60)15معاصر. باغ نظر، 
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، یشهرساز دانشاسالمی.  –ای و کاربست آن در محالت شهر ایرانی ذری بر گذار ستیز محله(. گ1399و طارمی، علی. ) حیدری، محمدتقی

4(1 ،)73-96 . 

نا و لیون. های موردی: شهرهای فلورانس، ونیز، سیه(. ساختار سکونت و نظام محله در شهرهای قرون وسطی )نمونه1395دباغیان، فرنوش. )
 . 54-41(، 14)4هنر و تمدن شرق، 

 .نشتا انتشارات: قم. البالغه نهج(. 1389. )محمد دشتی،
 اول شماره ،مشهد ادبیات دانشکده مجله. «مشهد شهر قدیمی بافت مورد» شهری مکانی - فضایی گزینی جدایی(. 1377. )محمدرحیم رهنما،
 .218-201 دوم، و

 در محله عملکردی و ساختاری تحول سیر(. 1386. )خاتون حلیمه پور، هادی و محمدباقر قالیباف، اله، رحمت فرهودی، محمدتقی، رهنمایی،
 .43-19 ،(ایران جغرافیایی انجمن پژوهشی - علمی نشریه) جغرافیا. ناایر شهرهای

 .108-95 ،توسعه و جغرافیا مجله. شهر ساخت در فرهنگ تأثیر(. 1382. )اله کرامت زیاری،
 .دانشگاهی جهاد انتشارات: تهران. شهر اجتماعی اکولوژی شهرها، اجتماعی جغرافیای(. 1369. )حسین شکوئی،
 .68-39 ،22 ،اجتماعی علوم. اسالمی های سرزمین در شهر ای محله ساختار(. 1382. )حمدم شیخی،

  للمطبوعات االعلمی موسسه: بیروت. القرآن تفسیر فی المیزان(. تاریخ بدون) .محمدحسین سید ،طباطبائی
 شهری های محله شرایط بر تأکید با آن بازتعریف و محله مفهوم نظری بررسی(. 1389. )جمیله نیا، توکلی و مظفر صرافی، مجید، عبداللهی،
 .102-83 ،72 ،انسانی جغرافیای های پژوهش. ایران

 .46-35 ،27 ،زیبا هنرهای. نارمک موردی مطالعه: پایدار مسکونی محله(. 1385. )محمدمهدی عزیزی،
دانش (. واکاوی تأثیر ضوابط شهرسازی و معماری بر سازمان کالبدی محله. 1398پور، پریسا. )، میرغالمی، مرتضی و هاشمعلیلو، مهدی

 .71-83(، 1)3شهرسازی، 

معماری و (. از محله سنتی تا محله معاصر؛ کندوکاوری در راهکارهای احیاء هویت محلی در شهر امروز. 1396الخوانساری، مریم. )غروی
 . 76-61(، 21)10 شهر،شهرسازی آرمان

های مختلف های شهری گروهگزینیبررسی جدایی(. 1395) و گلی، علی. ، پاکشیر، عبدالرضا، لطفی، سهند، سلطانی، علیمحمد قضایی،
 .51-33، 56، فضای جغرافیایی. های سکونتجمعیتی شهر مشهد با تأکید بر ویژگی

 .فضا انتشارات: تهران ،(.فالمکی. م: ترجمه) .آتن منشور(. 1389. )لو زیه،وکورب
 خدمات موسسه: تهران ،(.بلوریان عظیمی. ا: ترجمه. )هاآن دورنمای و ها،دگرگونی ها،استگاهخ: تاریخ بستر در شهر(. 1387. )لوییس مامفورد،

 .رسا فرهنگی
 .627 ص ،1 ج الحسین، محبی دار: تهران. القرآن هدى من(. 1377. )سیدمحمدتقی مدرسی،

تهران: انتشارات مرکز تحقیقات وزارت راه، ا. مشکینی و ک. حبیبی(.، . )ترجمه: اسالم در ساز و ساخت یسنت اصول(. 1393مرتضی، هشام. )
 مسکن و شهرسازی. 

 مدرس. تهران شهر مادر اجتماعی جغرافیای بر تحلیل: مادرشهرها در فضایی گزینیجدایی(. 1390. )الهحجت رحیمی، و ابوالفضل مشکینی،
 .107-85 ،15 ،فضا آمایش و ریزی برنامه - انسانی علوم

 و اسالمی آموزههای در سرزندگی و حیات معناشناسی(. 1396). صدیقه مهر،معین و مهدی نژاد،حمزه ،عبدالحمید کار،نقره فرهنگ، مظفر،
 . 34-18: 14 ،اسالمی معماری هایپژوهش. محله در آن تأثیر بررسی

 . تهران. دانشگاه علم و صنعت ایران. (1388ر. رضازاده ) ترجمه. یصنعت انقالب تا شهر شکل خیتار(. 2010موریس، جیمز. )

 ابن دیدگاه از زیستی فضای مطلوبیت و تعلق حس ایجاد در اصلی ای مؤلفه عصبیت،(. 1394. )سعیده امیری، محتشم و ،.محمد زاده،نقی
  .75-65 ،19 ،اسالمی ایرانی شهر. خلدون

اسالمی بر اساس  –بندی کالبدی شهر ایرانی (. تأثیرات مناسبات اجتماعی در شکل1388و محمدی، سید محمد حسین. ) فر، شهرامیوسفی
 . 205-175(، 1)1، خیتار یرانیا انجمن یپژوهشنامهوار به شهر ری در عصر سلجوقی. رویکرد نمونه
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