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Background: The history of cities as a matter of the short stature and silent evidence is full of 
works and layers that have been gradually hidden under the new layers or have been exposed to 
erosion and change due to the various factors over time. However, the story of the evolution of 
cities and their important and significant elements has been intertwined in these layers. 
Meanwhile, the neighborhoods in the traditional Iranian-Islamic cities have a role beyond just a 
spatial area which includes the place of residence and the activity of a group of citizens. Also, 
they have a defined position in the hierarchy of the development and management of the urban 
affairs and their nature have been consolidated in the context of time with a new perspective. 
Objectives: The present paper intended to formulate the problem of understanding the 
neighborhood as a concept with a spatial-social load in its historical layer (Islamic period) and 
to research the inter-neighborhood conflict of the Iranian city at the Islamic Period. 
Methodology: Achieving the appropriate answer in this paper has been done with describing 
and analyzing the collected documentary and library data. In addition to understanding the 
neighborhood's conflict in the city of the Islamic period, the mixture of this mental tendency 
towards the city can also help to understanding the neighborhood's transformationalism in the 
contemporary Iranian city. 
Results: As the extract of the background governing the transformation of the concept of the 
inter-neighborhood conflict in this paper shows, the change in the concept of the neighborhood 
conflict in the ancient and pre-Islamic periods is linked with blood, vessel and root. During the 
Islamic period up to the contemporary era, ideology, religion and ethnicity became important, 
and with the beginning of the modernization and the arrival of capitalism to Iran, the economy 
and money became the superior power separating groups from each other and they displayed 
the neighborhood disputes. 
Conclusion: The neighborhood conflict which used to be a function of the social and cultural 
factors such as ethnicity, race, language, sect, religion, etc., nowadays has become a function of 
the material and economic factors and it has given rise to the city's production and consumption 
authority among some neighborhood pixels. 

Highlights: 
The urban fluid differentiation is essentially an undeniable urban reality, and its conceptual 
transformation becomes meaningful considering the productive forces, causer and influential on it 
such as ethnicity, religion, wealth, class, and even the urban symbols. 
The neighborhood conflict has a subordinate, pluralistic, and multi-layered state, and presenting a 
logical judgment on it depends on a deep reading of the rules governing a hypertext which is tied to 
the semantic and spiritual characteristics of its actors and agents. 
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 محالت، ستیز محله، ها:کلید واژه
 ،شهری اجتماعات شهری، گذار

 نعمتی -حیدری

قصار و شواهد الل، مشحون از آثار و الیه هایی هستند كه در گذر زمان به تدریج  یشهرها به عنوان امر خیتاربیان مسأله: 

، در زیر الیه های جدید پنهان گردیده یا در اثـر عوامل مختلف، در معرض فرسایش و دگرگونی قرار گرفته اند. با این وجود
 یمحالت در شهرها ان،یم نیالیه ها مضبوط گردیده است. در ا مینقصة تطور شـهرها و عناصر مهم و شاخص آنها در ه

از شهروندان و  یجمع تیدر بردارنده محل سکنا و فعال ؛ییمحدوده فضا کیفراتر از تنها  ینقش یدارا یاسالم - یرانیا یسنت
 یبا نگرش یدر بستر زمان آن تیبرخوردار بوده و ماه یامور شهر تیریوسعه و مددر سلسله مراتب ت یشده ا فیتعر گاهیاز جا

  است. افتهینو قوام 

 - ییبا بار فضا یفهم محله به عنوان مفهوم یمند؛ مساله  خیمتون تار یلذا نوشتار حاضر قصد آن دارد با بررس هدف:

 -یدری)محالت حیرانیمحالت شهر ا نیب زینموده و ست ید( فرمول بنیآن )دوره اسالم یخیتار هیرا در مظروف ال ،یاجتماع
 قرار دهد. یمورد واكاو ی( را در دوره اسالمینعمت

شده  یگردآور یاطالعات و داده ها لیو تحل فینوشتار به كمک روش توص نیبه پاسخ مناسب در ا یابیدست  روش:

در شهر دوره  یمحله ا زیبه شهر عالوه بر درک ست یذهن تهیگروا نیا ی زهیآم صورت گرفته است. یو كتابخانه ا یاسناد
 باشد. زیمعاصر ن یرانیدر شهر ا یمحله ا زیست ییتواند درک استحاله گرا یم ؛یاسالم

 زیمفهوم ست یگرگونیدهد د ینوشتار نشان م نیدر ا یمحله ا نیب زیحاكم بر ذوب مفهوم ست نهیچنانکه عصاره زم: هایافته

خورد و در دوره اسالمی تا دوران معاصر،  یم وندیدر دوران باستان و قبل از اسالم، با خون و رگ و ریشه پ یمحله ا
ایدئولوژی، مذهب و قومیت اهمیت پیدا نموده و با آغاز مدرنیزاسیون و ورود سرمایه داری به ایران، اقتصاد و پول قدرت برتر 

 گذارند. یم شیرا به نما یحله اتفکیک كننده گروه ها از یکدیگر و اختالفات م

محله ای كه قبالً تابعی از فاكتورهای فرهنگی اجتماعی همچون قومیت، نژاد، زبان، فرقه، دین و مذهب  زیست: گیرینتیجه

 کسلیپ یبرخ انیو مصرف شهر را در م دیو ... بوده؛ امروزه تابعی از فاكتورهای مادی و اقتصادی شده و موجبات اقتدار تول
 سبب شده است. یمحله ا یها

 نکات برجسته:
بوده و ذوب مفهومی آن در ارتباط با نیروهای زایشی موجد و موثر  انکار غیرقابل شهری واقعیت یک اساساً شهری، سیالیت افتراق

 معنا پیدا می كند. صنف و حتی نمادهای شهری ثروت، چون قومیت، مذهب،بر آن 

 یه و ارائه حکم منطقی بر آن منوط بر خوانشی عمیق از قواعد حاكم بر اَبَرمتنی است كه باستیز محالت امری تبعی، متکثر؛ چندال

 خورده است.   گره بازیگران و بازیگردانان آن معنوی و معنایی منش های

 
 69-37(، 1)4، شهرسازیدانش . اسالمی -ایرانی شهر محالت در آن كاربست و ای حلهم ستیز گذار بر گذری(. 1766. )حیدری، محمدتقی و طارمی، علی رجاع به این مقاله:ا

doi: 10.22124/upk.2020.13787.1238 

mailto:mt.heydari@znu.ac.ir


47 

 

 

 1399 هار ب ،96-73، 1شماره  ،4دوره  ،دانش شهرسازی

 

 بیان مسأله 
اند  هاي قدرت از گذشته تالش كرده گاه قدرت سياسي و اجتماعي است. عالوه بر اينكه كانونضاي شهري عرصه و تجليف

اند. از اين  هاي نمادين قدرت خود را در شهر به رخ بكشند، در سازماندهي فضايي شهر نيز از قدرت و نفوذ خود بهره برده شاخص
. در اين ميان (9831 )كمانرودي كجوردي، اند هدفي براي جدال، مبارزه و رقابت بر سر كسب قدرت بودهشهرها همواره بستر و رو 

؛ محالتي كه در تاريخ اجتماعي و زندگي شهري ايرانيان توام را در تحوالت شهري نبايد ناديده گرفتمحالت  كانون آفريني نقش
هاي نزديک و )رو در رو(، برخورداري از تعلقات مشترک ان خانوادگي، معاشرتپيوندهاي مي با ويژگي ها و نشانه هايي مانند روابط و

در ميان ساكنان يک محل نقش مهمي ايفا نموده و همچنين از نظر ساخت كالبدي، فضاهاي عمومي، سيماي خانه ها، ساختار 
ار هر محله بسته به ساكنان آن فزوني مي هاي بارزي از يكديگر داشته باشند و اعتبروابط جمعي و... ممكن بود تفاوت اجتماعي و

يافت. هر محله بنا به ويژگيهايي كه داشت از محالت همجوار خود متمايز مي شد، گاه اين وجوه تمايز در گروه بندي اجتماعي، 
 جه كامالًاقتصاد، نقش سياسي، ويژگي هاي معماري، كاركرد و ساختار فرهنگي از گونه مذهبي و رسم ها و حتي زبان، گويش و له

نمايان بود و گاه الگوهايي خاص، پيوند دهنده و وحدت بخش در ميان همه محله ها بودند كه در اين صورت وحدت در پيوند با 
(. چنانكه بعضي از اختالفات حادث بين اهالي چند 9819 )باستاني راد، ماندفرهنگي در ايران، پرداوم ميتنوع، به سان ديگر وجوه 

به سادگي تبديل به درگيري و جنگ بين ساكنان دو يا چند محله با يكديگر شود. در اغلب منابع تاريخي به اين  محله امكان داشت
درگيري ها اشاره شده است. به همين علت برخي واژه محالت ستيز و در تضاد را در شهرنشيني ايران به خصوص از قرن چهارم 

مذهبي و دائمي بود مانند شهر كوفه  -ها گاه اجتماعي(. اين جدال47 ،9843 حبيبي، ؛9838)اشرف،  هجري قمري به كار برده اند
كه قبائل جنوبي و شمالي مرتب با هم در نزاع بودند و گاه مذهبي و شديد بود مانند شهر بغداد و نزاع اهالي محله شيعه نشين كرخ 

شهرها نيز در محله هايي مانند كرخ بغداد كه درآمد و  و محالت هاي سني نشين كه بارزترين نمونه از اين گونه جدال هاست. بازار
هاي فرهنگي و اجتماعي و از آن ميان مذهبي مي شد. بي هاي سياسي و كشمكشگاه دچار آشوبشد انديشه هاي گوناگون بود، 

ي و سياسي بازاريان گمان وظائف محتسبان گذشته از نظارت بر روند اقتصادي و تجارتي بازار، چشم گماردن بر فعاليتهاي اجتماع
(. مقدسي كه محله ها را از اين ديدگاه 77 ،2009 داشتند نيز بوده است )طبري، بويژه در بازارهايي كه زمينه جنب و جوش بيشتري

 بررسي كرده است به جدال هاي نحله اي محله اي اشاره دارد:
شتناک دارند. در ميان شيعه و كراميان كار به جنگ در ميان دو بخش نيشابور )منشيک و حيره( ...در غير مذهب نيز دشمني وح

هم كشيده بود. در سگستان دشمني ميان سمكيان كه پيروان بوحنيفه اند و ميان صدقيان كه پيرو شافعي اند خون ها مي ريخته 
افعي هستند كه به مداخله سلطان مي كشيده است. در سرخس ميان عروسيان كه پيرو بوحنيفه اند و ميان اهليان كه پيرو ش

كشاكش است. در هرات كشاكش ميان عمليان و كراميان است و در مرو ميان مدنيان و بازار كهنه است و در نسا ميان دو محله 
خنه و سربازار است و در ابيورد ميان كرداري و راس البلد است. در بله نيز تعصب ها غيرمذهبي است و همچنين سمرقند و كمتر 

 (. 9819به نقل از باستاني راد، 9833ز تعصب خالي است)مقدسي، ا شهري در اين سرزمين
بررسي و مطالعات ستيز محله اي در شهرسازي سنتي ايران از اين حيث داراي اهميت است كه آنچه باعث شكل گيري، قوام و 

در ميان ساكنين رسمي( غير هويت مشترک و اتحاد )هر چند شده، وجود نوعي همبستگي؛مييكپارچگي و انسجام محله ها 
محالت بوده است و اين اتحاد و همبستگي نقش مهمي در حمايت هم محله اي از همديگر، تعاون و همكاري ؛ مشاركت و حس 
مكاني در امور محله ها داشته است. بر خالف روزگاران پيشيين ، انچه امروزه در محله هاي شهر معاصر شاهديم نوعي واگرايي و 

محله ها نسبت به همديگر بوده است. به عبارتي از جمله نتايج رشد كمي شهرها؛ بيگانگي افراد از يكديگر و احساس بيگانگي افراد 
هاي جديد شكل گيري انواع تنازعات آشكار و بوده و هست. گويا شهرها به مكان افزايش حس رقابت و عدم اعتماد ميان آنان

اخت يابي به منابع و ثروت اجتماعي ناچار به پردمراه با توسعه در دستساكنين آن هپنهان اقتصادي و اجتماعي تحول يافته و 
جامعه مدني سده كنوني نيز، شهر و زندگي  در (.9819)موسوي، انساني خود هستندبخشي از استعدادهاي اخالقي و 

به شدت از تحوالت و  شهري)شهرنشيني( ريشه در هويت اجتماعي و فرهنگي ساكنان و خاستگاه سرزميني آن دارد و از ديگر سو
رويدادهاي نوين تاثير مي پذيرد. زندگي شهري و حتي ساخت كالبدي فضاهاي شهري از چنين رويدادهايي كه در گستره جهاني 
رخ مي نمايند، تاثير پذيرفته و حتي در آنها تاثير مي گذارد. در چنين فرايندي، بخش مهمي از هويت و حيات اجتماعي شهرها به 

ها وابسته است كه دگرگوني بسيار يافته و خصوصيات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي سنخيتي با واقعيات تاريخي خود محله هاي آن
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 ارمیطحیدری و / ...  و ای محله ستیز گذار بر گذری

 شكل عنوان به مي باشد؛ انكار غيرقابل شهري واقعيت يک اساسا تاريخي، گونه اي به شهري افتراق(. لذا 9819 )باستاني راد، ندارد 

 شتابان رشد پيامدهاي جمله از مي كند، نمايان كالبدي(فيزيكي ) جدايي شكل در را خود كه اجتماعي فاصله يشده نهادينه

 نابرابري هاي و تمايزات باز توليدكننده و بازتاب دهنده همچنين و غيره، بزرگ شهرهاي فيزيكي توسعه جهاني شدن، شهرنشيني،

ت كه از منظر محله پژوهي تاريخي؛ ستيز بين محالت (. بنابر اين بايسته اس9813 )معززي مهر طهران، مي باشد شهر در اجتماعي
در شهرهاي ايراني اسالمي مورد واكاوي قرار بگيرد. با اين رويكرد هدف نوشتار حاضر درک ستيز محله اي در تاريخ اسالمي شهر 

شهرهاي معاصر محله اي در ايراني است تا از اين طريق بتواند ستيز محالت را در اين دوره به استحاله گرايي به ديگرگونگي ستيز 
ستيز محله در شهر ايراني  پيوند دهد. با توجه به مباحث پيشين؛ شكاف ذهني نوشتار حاضر بر اين مساله استوار بوده است كه تبلور

 دوره اسالمي با تاكيد بر ستيز نعمتي و حيدري ها چگونه بوده است؟ و اين تبلور در دوره معاصر در محالت شهر ايراني با چه
 محركه هايي پيوند مي خورد؟

  نظری بانیم

  1محالت ستیز
(. خانواده ها 9814 ،ي)قاسم در ساده ترين تعريف، محله از خانه هاي مجاور هم در يک فضاي جغرافيايي خاص تشكيل مي شود

شنا و خودي مثل نسبت به محله مسكوني همان احساس خانه مسكوني خود را دارند و با ورود به محله، خود را در يک محيط آ
و اتحاد غير رسمي ميان اشرت نزديک، روابط محكم همسايگي پيوستگي كم و زياد، مع مع،خانه روبه رو مي بينند. محله از تج

در  يعنصر ساخت نيمهمتر يو مكان ي(. محله در مفهوم زمان9813 ،جعفري هاو  ذوالفقارزاده) آيدگروهي از مردم به وجود مي 
 زيرفتار مهم و ن يرا در سازمان ده يدر سطح محله ها نقش اساس يطيمح يها يژگيو 2است. طبق نظر كوکروزانه مردم  يزندگ

فعال كردن،  يافراد برا ياجتماع زيافراد و تجه عيشناخت وس يبرا يمهم ادي(. محله بن9819 ،ي)موسو دارد يسازمان اجتماع
فرهنگ، اقتصاد و  حوزهدر  ياز نوع ماده و انرژ شتريبلكه ب ياسيه ساست كه نه در حوز يدفاع  از آن دسته از حقوق ايتوسعه و 

مورد  قيعم يبه گونه ا هيهم در تجربه و هم در نظر يشهر يمعتقدند كه محله ها يهستند. چنانكه بار و بانج ياجتماع يزندگ
براي تشكيل محله شهري،  .(9819 موسوي،) شده اند ليتبد يشهر قاتيدر تحق يديكل يقرار گرفته و به موضوع يبهره بردار

پيدايش و تكوين يک اجتماع كوچک از گروهي از مردم  -2دارا بودن يک حوزه جغرافيايي از شهر.  -9شرايط چندي الزم است: 
بنابر آنچه گفته شد مي توان گفت محله، هم يک  .(73 -9842،74 ،)شكويي ميان گروهي از مردموابستگي اجتماعي  -8شهر. 

اسالمي، نوعي  -(. در شهرهاي سنتي ايراني30، 9842 شكوئي،) است و هم يک واحد اجتماعي به شمار مي رود واحد فيزيكي
جدايي گزيني بين گروه هاي مختلف وجود داشته است كه بر خالف شهرهاي تاريخي غربي، مبناي اين تمايز و جدايي گزيني 

در  يزاتمي، قبيله اي، مذهبي، طايفه اي و... بوده است كه اين تماطبقه اقتصادي نبوده است بلكه بيشتر بر اساس معيارهاي قو
مفهومي به نام محله تبلور يافته است. پيروان هر فرقه اي در محله هاي خاص خود زندگي مي كردند، تقسيم بندي هاي مذهبي 

، كريمخاني، شيخي، صوفي، نفري كرمان در محله هاي متعدد مجتهدي هاي دوازده امامي 71000جمعيت  "آشكارتر بود. مثال
از پنج محله شرقي حيدري ، پنج محله غربي نعمتي و يک محله يهودي واقع در حومه  يرازيهودي و زرتشتي سكونت داشتند. ش

نفر، شامل چهار محله شمالي حيدري و هشت محله جنوبي نعمتي بود.  20000شهر تشكيل مي شد. شوشتر با جمعيتي كمتر از 
ش منطقه كشاورزي كه محله داشت. يک محله باال شهري اعيان نشين يک محله ارمني، ش 98نفري  900000تبريز با جمعيتي 

هاي مجتهدي آن را كشت مي كردند. سه محله مركزي از تجار و بازرگانان و پيشه وران مرفه شيخي و دو محله فقير دوازده امامي
 (.23-27 ،9113)آبراهاميان،  افان متشرعه مذهب زندگي مي كردندنشين كه قاطرچي ها، كارگران، باربران، صباغان و فرش ب

هاي شهرهاي ايراني دوران قبل از اسالم و اسالمي اين است كه محالت شكل گرفته شده در شهرها ، غالبا از ويژگي يكي
بپيوندد. در دوران باستان اختالفاتي باهم داشتند كه اين اختالفات باعث مي شده است تا نزاع هايي ميان اين محالت به وقوع 

ظهور اسالم  چنانكه خواهد آمد، مبناي تقسيم بندي هاي شهري بر اساس رگ و ريشه و كاستها بوده است. اين تقسيمات كاستي با
 ولي به عللي كه به آنها خواهيم پرداخت، محالتي با معيارهاي ديگري نظير قومي، مذهبي، طايفه اي به وجود. در ايران از بين رفت
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هاي جاهلي بيش از آنكه خود را عرب يا مسلمان آمدند كه بعضا با ديگر محالت به منازعه مي پرداختند. اعراب، بر اساس سنت

بدانند، خود را متعلق به قبيله مي دانستند. از اين جهت شهرهاي شكل گرفته در دوران اوايل اسالم مانند كوفه، محالت مختلفي در 
مي توان بي وفايي كوفيان را به  ايله فالن بن فالن بود. حتي بر اساس همين ويژگي اختالفات قبيله خود داشت كه متلق به قبي

 ،مذاهب، اقوام، فرقه ها امامان شيعه به تحليل نشست. همين روند در شهرهاي ايران هم وجود داشته است. محالت مختلف براي
 زيدر بين آنها به وجود مي آمد كه به آن محالت ستيز مي گويند. ستمختلف به وجود آمده است كه گاهي نزاع هايي  اصناف و...

؛ 9ايآلوارو سو) شود يو محل سكونت فرض م يطيمح ،ياقتصاد تيوضع يثباتيب اينظم، زوال،  رييعنوان تغاغلب به يشهر
2098). 

 محالت دوران باستان
قبل از اسالم نيز  در دوره باستان و .(921 ،9872 ،زاده نسلطا) محله، پيشينه اي همسان با تاريخ پيدايش شهر در ايران دارد

آن بر اساس طبقات كاستي تثبيت شده هر دوره بوده است.  ر هاي تمايزات محله اي در شهرهايمحله وجود داشته است. ولي معيا
غان و روحانيوين، اشرافيت هريک از سلسله هاي باستاني، براي خودشان سلسله مراتبي از طبقات را داشتند. اشرافيت دودماني، م

 ، بازرگانان و پيشه وران و طبقات ديگر نمونه هايي از طبقات باستاني مي باشند.دهقاني
هاي بزرگ با خون خاندانهاي پست در هم نياميزد، قوانيني وجود داشت اردشير بابكان موسس سلسله براي اينكه خون خاندان

سعي در تمايز شديد طبقاتي در جامعه ايران نمود. و سعي كرد كه حتي االمكان از تغيير ساسانيان، براي تامين منافع طبقات ممتاز، 
وضع طبقات جلوگيري كند. او در وصيت نامه خود به جانشينان خود سفارش ميكند، از تغيير وضع طبقات از از مرتبه خويش به 

 ،راوندي) باريان و اطرافيان شاه نيز به طمع شاهي بيفتنداين تحرک طبقاتي باعث مي شود تا در  مرتبه ديگري جلوگيري كنند. زيرا
9837، 739). 

در روزگار ساساني طبقات   اين تفكيک شديد طبقاتي در روزگار باستان، حتي در شيوه انديشه اين طبقات تاثير داشت. مثالً 
بودند. انديشه زرواني يک  "مزدايي"ر افكار تمايل داشتند. و طبقه حاكمان بيشتر طرفدا "زرواني"متوسط و محروم بيشتر به انديشه 

انديشه محافظه كارانه اي بود كه از بشر سلب اختيار مي نمود و بشر را به عنوان بازيچه دست روزگار مي دانست در صورتي كه 
 .( 304،307 ،9837 ،راونديد)اعتقاد داشتن مزدائيان به اختيار بشر

ه بوده است كه عدم اختالط آنها باهم باعث مي شد كه محل سكونت آنها در اين تمايز طبقاتي بيشتر بر اساس رگ و ريش
شهرهاي باستان نيز از نظر كالبدي از هم جدا شوند. به خاطر همين شهرهاي ايران باستان اغلب شامل سه منطقه منفک از هم به 

 نامهاي كهندژ، شارستان و ربض بوده اند:
شد كه قبل از اسالم آن را كياخره نيز مي گفتند.  شهرستان يا شارستان كه دروازه هاي كهندژ يا قلعه كه گاهي با خندقي جدا مي

شهر هم به اين قسمت باز مي شد كه گاهي شار مياني هم ناميده مي شد. ربض ، پروست، حومه يا شار بيروني، در بيرون از حصار 
ن هم نيز پايين ترين طبقه بعد از درباريان، خانواده هاي كه شهرستان را احاطه نموده بود، ربض قرار داشت. طبقات ساكن در آ

سلطنتي، روحانيون مستقر در كهندژ، بزرگان، اشراف و دبيران ساكن در شهرستان بودند. ربض نيز ساكنان خاص خود را داشت. اين 
د. تهيه نيروي انساني مورد نياز و افراد از بازرگانان، كسبه، پيشه وران و روستائيان تشكيل شده و طبقه خراجگذار ناميده مي شدن

همچنين توليد مواد غذايي و كشاورزي مصرفي شهر به عهده كساني بود كه در حومه ساكن بودند. گاه ديواري نيز اين قسمت را 
 محالت شهرهاي باستاني نيز در قالب چنين ساختاري شكل مي گرفته است يعني در روزگار .(228 ،9848،دهاقاني )احاطه مي كرد

 ،باستان و قبل از اسالم ،گرداگرد ارگ، محالت درباري قرار داشته و در اطراف آن نيز محله هاي مسكوني واقع بود )سلطانزاده
9872، 44-47). 
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 ارمیطحیدری و / ...  و ای محله ستیز گذار بر گذری

 مفهوم محله در دوران اسالمی  
مسلمان فراتر از نژاد . اسالم به جاي تاكيد به طبقات، به امت واحد ها دگرگون شددر ايران وضعيت كاستپس از ظهور اسالم،    

در  مخصوصاًو رنگ پوست و خاستگاه جغرافيايي تاكيد مي كرده است. اين شعار برابري انسان ها، باعث جلب نظر افراد ضعيف 
ربض عليه  كه اكثرا در ربض ساكن بوده اند، شد و حتي در فتح شهرهاي ساساني با مفهوم شورش هاي فرودست جامعهكاست

به همين دليل ربض اهميت بسياري به خود گرفت و تدريجا فضاي كالبدي شهرها نيز دگرگوني م. ويشارستان مواجه مي ش
 گيري و اهميت پيداكردن محالت شهري با خصيصه قومي و مذهبي گرديد. يرفت كه از جمله اين تغييرات شكلاسالمي را پذ

ز آنجا كه پذيراي مهاجرين مختلف از نواحي مختلف هاي سرزمين هاي اسالمي اشهرهاي بزرگ يا پايتخت (.73 ،9843 ،حبيبي
بالد اسالم بود، تكثر قومي و مذهبي زيادتري داشت. و مهاجرين هر شهري در گذري تجمع مي يافتند و اگر تعدادشان بيشتر مي 

خ، مرو و ختلو... در آن گويد: بغداد داراي گذرهايي بود كه اهل بلشد، محله اي جداگانه اي را مي ساختند. يعقوبي در البلدان مي
ذري يک مهتر و رئيس داشت. حال اگر تعداد مهاجران يک شهر زياد مي شد، يک محله به آن اختصاص مي گهر  ساكن بودند.
 (.980 ،9872 ،سلطانزاده ت)طور كه در بغداد محله اي به نام محله كرماني ها وجود داشيافت، همان

محالت در حرفه و شغل و يا مبدا و خاستگاه است. براي مثال در شهر سبزوار به  ولي در شهرهاي كوچكتر اساس تقسيم بندي
جز محله كولي ها، محله ديگري بر اساس خصيصه هاي قومي و مذهبي وجود ندارد و محالت بر اساس تفاوت در حرفه ها و 

 .(907 ،9847 ،مكان خاستگاه از هم تفكيک شده اند )خير آبادي
جامعي درباره محله اسالمي مي باشد. اولئاريوس سياح اروپايي، از محالت تبريز آباد يا همان عباس آباد،  اصفهان به عنوان نمونه

دوازده  اين شهر، .(793 ،9878 ،اولئاريوس) ر اصفهان عصر صفوي نام مي بردحسن آباد كه مسكن گرجي ها و گبر آباد زرتشتيان د
هاي گروهي جداگانه اي داشت. هشت محله غربي چهار سوي، عباس ويژگي هر كدام كدخدا، ريش سفيد ومحله اصلي داشت كه 

شيش بيد آباد و درب خوش به دسته حيدري و چهار محله شرقي شهشان، يزد آباد ،  جزبان، بيدآباد، لنبان ،  آباد ، شمس آباد،
ي بود. عباس آباد محل ل خوران شيرازخواجو و ميدان مير به دسته رقيب نعمتي تعلق داشت. چهار سوي، محل اقامت و بازار نزو

درب خوش را  هايي بود در زمان پايتخت شدن اصفهان در دوره صفويه، از تبريز به آنجا نقل مكان كرده بودند.سكونت آذري
اد ترک جنوبي در اختيار داشتند كه به تهيه و توليد شير، گوشت گوسفند و ماست معروف بودند. شيش بيد آباعضاي ايل كم جمعيت 

محل زندگي قبيله فارسي زبان كالياني بود كه از جنوب آمده بودند آنها در آغاز كاالهاي مختلف مي فروختند، ولي بعد، ضمن حفظ 
استانبول را به دست گرفتند. لنبان، جزبان و بيد آباد محل سكونت  -محله اصلي و لهجه خاص خودشان ، تجارت پر سود اصفهان

خرده پاي رابط بازار اصلي و ايالت خارج از شهر ، تشكيل  دالالنز كارگران فصلي و سربازان مزدور و مهاجران بختياري بود كه ا
منطقه ديگر به نام هاي جوباره، محل سكونت يهودياني بود كه عمدتا در صنعت ابريشم كار  مي شدند. افزون بر اين محله ها، دو

جابري انصاري از  .(89 ،9113)آبراهاميان،  قليت ارمني بود، محل سكونت امي كردند و جلفاي نو، با شوراي ريش سفيدان جداگانه
از ديگر محالت اصفهان  از محله حنفيان، شافعيان، سادات،  ي خانه و حيري خانه نام مي برد.تقسيم محالت اصفهان به نعمت

 .(797 ،9111 ،و غيره ياد مي كند )جابري انصاريها جخل

 سالمیساختار كالبدی محله دوره ا
 تحت هاي يكپارچه محلّه اين يكپارچه؛ و همگن هاي محلّه اي از مجموعه از است عبارت شهر اسالمي قلمرو در كلي طور به

.  (2097، 9)توسلي اند مي داده تشكيل را شهر و خورده پيوند هم به هنر و و اعتقادات عرف فرهنگ، و اقليم چون پيوندهايي تأثير
محالت در دوران اسالمي در قالب كلي كالبدي شهر اسالمي قرار دارد. محالت توسط يک(. )رجوع شود به شكل شماره 

هاي اصلي يا گذرها به بازار كه ستون فقرات شهر محسوب مي شد، متصل مي شدند. بسياري از محله هاي بزرگ به خيابان
وي و در مواردي محله مي ناميدند. اين كالبدي كوچكتري تقسيم مي شدند كه هريک از آنها را گذر، ك -واحدهاي اجتماعي

 .(11 ،9833، مي ناميدند )سلطانزاده "تكيه" واحدهاي كوچک همسايگي گاهي ميدانچه اي داشتند كه آن را
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 همگن محله هاي از مجموعه اي عنوان به اسالمي شهر. 9شكل

 2097توسلي،  :برگرفته از 

 
اسالم به جاي تاكيد به طبقات، به امت واحد مسلمان فراتر از نژاد و د. ون شرگها دگپس از ظهور اسالم، در ايران وضعيت كاست

در  كرده است. اين شعار برابري انسان ها، باعث جلب نظر افراد ضعيف مخصوصاًست و خاستگاه جغرافيايي تاكيد ميرنگ پو
شورش ربض عليه  ساساني با مفهوم در ربض ساكن بوده اند، شد و حتي در فتح شهرهاي اًكه اكثر هاي فرودست جامعهكاست

فضاي كالبدي شهرها نيز دگرگوني اسالمي  . به همين دليل ربض اهميت بسياري به خود گرفت و تدريجاًشويمشارستان مواجه مي
 گيري و اهميت پيداكردن محالت شهري با خصيصه قومي و مذهبي گرديد.  يرفت كه از جمله اين تغييرات شكلرا پذ

مفهوم جديد محله، شاهد تركيبي از سه جامعه شهري و روستايي و ايالتي هستيم. به عبارتي ديگر براي اولين بار گيري در شكل
ايراني در آنها جاري بود، با محالتي از  -هايي كه فرهنگ اسالميدر تاريخ شهرگرايي و شهرنشيني، الاقل در محدوده سرزمين

، هم ساكنين روستايي هم كيش در هم تنيده با ه شهري، پيوندي چندسويه وشهر روبه رو مي شويم كه ساكنان آن در  جامع
ود را به قوم و قبيله اي رجوع مذهب، هم زبان، هم قبيله، و... خود يعني جامعه روستايي داشته است و اين جامعه نيز بالفاصله خ

 را در حيطه روابط توليدي و فرهنگي خود دارددر بسياري موارد منطقه اي  چندين روستا و كه معموالًدهد، به جامعه ايلي،مي
 .(73 ،9843 ،حبيبي)

ي ديوار به ديوار داراي بهترين روابط همسايگي بودند، سپس همسايه هايي كه در يک كوچه بن هادر حالت عمومي، همسايه
همسايه  ؛يي كه در كوي قرار داشتندهادر مرحله بعد همه يا بيشتر خانه داراي روابط مستحكمي با يكديگر بودند. ؛بست قرار داشتند

بين خانه ها بستگي داشت.  فضايي -يكديگر به شمار مي آمدند. بنابراين كيفيت روابط همسايگي بيش از هر عاملي به رابطه مكاني
ر ها در تعيين سرنوشت كوي خود و نحوه استفاده ازآن با يكديگر همكاري داشتند و به صورت ضمني همه آنان به طوهمسايه

بچه هاي متعلق به محدوده اي كه ساكنان آن  ها و معابر محدوده مسكوني خود مي دانستند. مثالًمشترک خود را صاحب اختيار راه
توانستند با يكديگر در محدوده مزبور بازي كنند، بدون اينكه كسي متعرض آنان شود، در ايه يكديگر به شمار مي آمدند، ميهمس

كوچه به كوچه اي ديگر حتي  واقع در محله خود مي رفتند و در آنجا بازي مي كردند ممكن بود كه  صورتي كه اگر بچه هاي يک
 (.9817 ،نقره كار و دانشپور) مورد اعتراض ساكنان آنجا قرار گيرند

گذرگاه گذاري خطوط معابر شهري به شيوه هاي مختلفي بيان مي شدند. معابر فرعي و منتهي به معابر اصلي كه به عنوان نام
ها زوقاق و خصوصي را عرب پيش بيني شده بود شارع، معابر فرعي با سرشت نيمه خصوصي را درب، معابر بن بست و عمالً

 .(49 ،9837 و،كونئها سوكاک و در فارسي كوچه ناميده مي شود)ترک
د از آن استفاده كنند. بن بستها يا خيابان عمومي كه در عربي آن را شارع يا طريق نافذ مي گفتند كه تمامي افراد مي توانستن

درب غير نافذ براي دسترسي عمومي نبود و در مالكيت مشترک واحدهاي مسكوني هم مرز قرار داشت كه به صورت مشاع و 
مشترک از آن استفاده مي شد و در عوض تعميرات و نظافت آن و هر گونه تغيير در آن هم با مشاركت و اتفاق نظر اهالي و با خرج 

يعني كوچه ها اگرچه به عنوان دارايي و ملک شخصي محسوب نمي شوند، ولي دقيقا ملک عمومي  ؛شده استشان انجام ميدخو
متر( و پهناي بن  3/8معادل  اًكوبيت )تقريب 4ها را شارع )ص( پهنايحديثي از پيامبر اكرمدر شهرهاي عربي مطابق  نيز نبودند.
 گرفتند كه به اندازه حركت راحت دو شتر و يک شتر با بارشان از معبر مي بودتر( در نظر ميم 2معادل  تقريباً) كوبيت 7بستها را 

هاي باريكي است كه خانه ها را به هم وصل مي كند. هاي شهر و راه( كوچه يا كوي، در واقع رگ73-30 ،9839حكيم، سليم )
كاشتند. هر محله ن ميآارده و معموال چند درخت در گذ "واشد گاه"ت سه كوچه بوده است كه سر كوچه گذر معموال به صور

 .(2 ،9843 ،ها محل واشد گاه آن بصورت حسينيه در مي آمد )پيرنياممكن بود چند گذر داشته باشد كه بعضي وقت
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 كه نقش ميدان و بازار شهري منتهي در مقياسخاص خود مانند ميدانچه، بازار ) محالت شهري هر يک داراي فضاهاي عمومي  
، آب انبار، زورخانه ،اراي يک مسجد، حمام، شايد حسينيهد وه بر اين هر يک از محالت مستقالًعال ه بازي مي كرد(، بوده اند.محل

 ، نيز بوده است. خانه، مزار يا امام زاده و مدرسهقهوه 
در ميدانچه كه اعراب آن را بطحاء در بازارچه، مايحتاج اهالي محله عرضه مي شد. بازارچه ها در كنار معبر اصلي محله و گاهي 

معبر ساخته مي  ها در دو سويمي نامند، مركز محله ايجاد مي شدند. در حالتي كه بازارچه در كنار معبر اصلي قرار داشت، دكان
اي زارههايي از بازارچه نيز مانند باهاي زيادي متصل به يكديگر بودند و حتي بخشهاي بزرگ و معتبر دكانشدند. در بازارچه

در دو سوي  ؛شد. اما در بازارچه هاي كوچک تنها تعدادي دكان كه گاهي منفصل از يكديگر بودنددائمي بزرگ مسقف ساخته مي
، سقاخانه و آب انبار ي عمومي محله مانند مسجد، حسينيهداشتند. در بيشتر موارد در كنار اين بازارچه ها بعضي از فضاها معبر قرار

سليم استقرار اين فضاها در كنار يكديگر بخصوص در معابر ارگانيک داراي نظم و ترتيبات معيني نبود ) ساخته مي شد. نحوه
 .(939 ،9839،حكيم

 .(32 ،9833،ميدانچه در مركز محالت به وجود آمده بود كه در برخي از شهرها آنها را تكيه و حسينيه هم مي ناميدند.) سلطانزاده
اغلب در كنار راه اصلي محله و به صورتي بود كه دسترسي از نقاط گوناگون هر محله به آن،  موقعيت مكاني اين ميدانچه ها

كمابيش به بهترين شكل ممكن صورت مي گرفت، اما بايد توجه داشت كه در موارد بسيار، مركز محله در مركز فيزيكي و هندسي 
نمي شدند، بلكه به تدريج شكل  سپس ساخته حي ومحله نبود، يعني فاصله همه واحدهاي مسكوني و مركز آنها نخست طرا

گرفتند و در نتيجه در مواردي امكان ساختن ميدانچه مركز محله در مركز فيزيكي محله وجود نداشت، در اين صورت آن را در مي
 .(11 ،9833 ،نزادههاي اصلي محله مي ساختند تا از امكان دسترسي مناسبي به ساير مكانها برخودار باشد )سلطا كنار يكي از راه

هاي محالت گاهي خود داراي يک فضاي باز و يک فضاي بسته گرداگرد فضاي باز مي بود. فضاهاي بسته پيرامون ميدانچه
هاي هاي محله اي به فعاليتها و فضاهاي عمومي در سطح محله مانند مسجد، حسينيه ، آب انبار، سقاخانه و دكانبسياري از ميدان

، گذران اوقات فراغت ه ها محل رفت و آمد، خريد و فروشو فضاهاي باز اين ميدانچ مي اختصاص داشتفروش مايحتاج عمو
ساالن و محل بازي بچه ها بود. در هنگام برگزاري مراسم عزاداري به مناسبت فوت يكي از ساكنان محله و بخصوص در بزرگ

همچنين فضاي بسته حسينيه يا ي باز مركز محله )رمضان، فضاهنگام عزاداري در دهه اول ماه محرم و نيز در ايام ماه مبارک 
 9833 ،سلطانزاده) مسجد كنار آن( محل تجمع مردم بود. در اين مواقع محل اجتماع زنان و مردان در دو فضاي متمايز جاي داشت

 (.2)رجوع شود به شكل شماره  (992،
در ميان ساكنان محله ها ي آن اختالف و كشمكش وجود داشت، دروازه هاي محلي در زمان اغتشاش و ناامني يا در زماني كه 

ها آنها را مي بستند تا ساكنان محله از تجاوز ساكنان محالت هر محله داراي يک يا چند دروازه بود كه در هنگام اغتشاش يا شب
وچه هاي بن بست داراي دري ديگران و بيگانگان در امان باشند. نيز در بسياري از شهرها ، معدودي از كوچه ها به خصوص ك

ها آنها را مي بستند. طبق قوانين فقهي، ايجاد درب براي بن بست وابسته به تمايل تمامي افراد ساكن در بن بست بودند كه شب
 .(9839،73،74حكيم،سليم  ؛9833،939،گفتند )سلطانزاده بود كه در صورت درب دار شدن بن بست به آن دريبه يا دربند مي

 
  تهران يسنت يها محلهي خيچپ: نقشه تار ز،يتبر يسنت يها محله يخيو نقشه تار يسنت يها مشخص در محله يراست: مرزبند .2شكل 

 9810،پارسي، منصوري :برگرفته از
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 دوره اسالمیاداری محله  -سازمان اجتماعی

 بر پايه ساكنان ميان خاص تگيهمبس عوامل تأثير تحت هركدام كه بودند مسكوني هاي محله داراي اسالمي دوره شهرهاي

 طبقاتي مرزبندي به هيچگاه هامرزبندي اين كه قابل تامل است  ،حال عين بود. در استوار صنفي يا و مذهبي اي، قبيله پيوندهاي

 زندگي پايگاه به عنوان ها محله تا شد مي سبب كه ساخت محقق مي را مشتركي فرهنگي زمينه فوق هايمرزبنديانجاميد.  نمي

كه ارتباط بين تا جايي(. 9817 )غروي الخوانساري، شوند اجتماعي فرهنگي و لحاظ به خاصي يكپارچگي و انسجام داراي انساني،
 تنيده و قابل تمييز از هم نيستندهم به  محله دو امر كامالً 9اقتصادي -پايگاه اقتصادي و اجتماعي افراد و ويژگيهاي اجتماعي

 يبند ميتقس ،يو قوم ينيد مختلف يسهولت اداره شهرها، جدا كردن گروه ها ،يزدي يپاپل .(2،2020، هوبارد، هايمس)ايكساي
را  ...(تپه و ،انه،كوهخرود) يعيعوامل طب اثر در ينيگز ييجدا ،يو طبقات يشغل ييجدا ،يو نظام ياسيسي ها شهرها بر اساس مالک

به نقل از  9877)پاپلي يزدي،  كرده است انيب گريكديمحالت از  ينيگزيي جدا محالت دانسته و آنها را موجب لياز عوامل تشك
دهد كه از دوران اسالمي، محلـه بـه عنـوان  بررسي تاريخي مفهوم محله در شهرهاي ايران نشان مي .(9814 ،سلطاني حسيني،

د، و مذهب تفكيـک فـضايي هاي مشخص و معين بوده و از نظر اجتماعي نيز برحسب قوم، نژا سـلول شـهر سنتي داراي محدوده
 بندي محله اي شهري نقش مهمي ايفابـين آنها وجود داشته است. اين تفكيک باعث شد تا مفهوم خويشاوندي و خودكفايي در مرز

مراتب  وجـود سلسلهد. كند و به لحاظ اجتماعي افراد به محيط زندگي خود احساس تعلق كنند و روابط اجتماعي ارگانيک حاكم شـو
ها و ارائه مراكز خدمات روزانه در قالب مراكز محله در سـاختار شـهرهاي ايـران تـا پايـان دوره قاجار وجود داشت. ترسيدر دس

مدار و به لحاظ اقتصادي نيز داراي  هاي شهري داراي محدوده مشخص با تركيب اجتماعي تقريباً متجانس، هويت بنابراين، محله
محالت، براي اداره امور خود، سازمان اجتماعي خاص خود را داشته اند كه  .(9831، صرافي و هي)عبدالل اند خودكفايي نسبي بوده

 توان به موارد زير اشاره نمود: هاي اجتماعي محالت مي درباره چگونگي اداره محالت و سازمان
و زير نظر آنها انجام محالت گاهي اوقات توسط كساني اداره مي شدند كه يا از طرف مسئولين حكومتي منسوب مي شدند 

وظيفه مي كردند و يا عوامل مذهبي و اجتماعي در تعيين آنها موثر بودند. تاثير عوامل اخير منجر به پيروي افراد محله از ريش 
سفيدان و معتمدين محلي و يا رهبران مذهبي مي شد. گاهي نيز تركيبي از دو مورد ياد شده به وجود مي آمدند و هر دو نوع 

نظارت بر كسبه   .(28 ،9848 ،دهاقاني) محله به اداره آن مي پرداختند. نگهباناني نيز به حفاظت از محالت مشغول بودند مسئولين
و پيشه وران بر عهده محتسب بود. كالنتر مسئول اصناف، كدخدا، ريش سفيد بزرگ محله و عامل و رابط حكومت و مردم 

شدند،  توسط ريش سفيدان معتبر برگزيده مي ن كدخدايان روستاها، معموالًكدخدايان محله ها همچو .(700 ،9838 ،)فكوهي
گري در اختالفات داخلي و نمايندگي محله در برابر دنياي خارج بود. البته افرادي همچون واليان دولتي، آنها ميانجي مسئوليت عمده

ها قرار داشتند، همچنين از محتسبين در برابر اقتدار كدخداو ، مباشران، داروغه ها هاائمه جمعه، شيخ االسالم ها، كالنتران، ميراب
تماعي يک سو، حضور افراد متنفذي همچون روساي قبايل، تجار ثروتمند و مجتهدان برجسته و از سوي ديگر وجود مراكز اج

 دتحت تاثير قرار مي دا محله ها راها، اقتدار كدخداهاي خانهخانه ها، گرمابه ها، تكيه ها و زورمردمي به ويژه مساجد، قهوه
 .(80،21  ،9113 ن،آبراهاميا)

حله واحدهاي قدرتمند، در صورت امكان از قدرت خود در جهت اعمال نظر در تعيين سرنوشت شهر، م هايخاندان افراد و
را آنان با احداث دخالت آنان در بسياري از موارد، اثر سازنده و مفيد داشت، زي كردند. ناگفته نماند كههمسايگي خودداري نمي

بناهاي عمومي در جهت رفع نيازهاي مردم محله و شهر خود و به منظور پيروي از احكام مذهبي يا براي كسب اعتبار اجتماعي، 
 .(8 ،9833 ،امات مفيدي نيز انجام مي دادند )سلطانزادهاقد

ه افرادي بودند با زورخانه ارتباط زيادي داشتند. لوطي ها يا گردن كلفتان محله از ديگر اعضاي مهم محله بودند. لوطي ها از جمل
لوطي ها عالوه بر اداره زورخانه ها در بازارداللي مي كردند، مراسم عزاداري ماه محرم را سازمان مي دادند، در خيابانها گشت زني 

، مانند شال گردني ابريشمي مي كردند و نگهبان حريم محله بودند. آنها براي تقويت اجتماع منسجم خود از نشانه هاي ويژه اي
دادند. كاشان و زنجير يزدي استفاده مي كردند، با صوفي مسلكان محله نشست و برخاست داشتند و مراسم خاصي انجام مي

موضوع اصلي مراسم اعالم وفاداري به شيوه زندگي اخالقي لوطي ها، انتخاب مشاغل پاک، و دوري از فعاليتهاي دون شاني مانند 

                                                           
9 Socioeconomic Status (SES) 
2  Xie, Hubbard, Himes(2020) 
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مردي در دفاع از ضعفا در برابر اقويا؛ سخاوت دركمک به فقير و يتيم؛ مهمتر از همه شجاعت در جي و چاه كني؛ جوانكارگري حال 
ها وكشان چندان روشن نبود، اين لوطيميان لوطيان خود گمارده و چاق البته چون وجه تمايز حفظ محله خود در برابر دنياي بيروني.

مدند كه افراد محله خود را مي كشتند، غريبه ها را تهديد مي كردند و به محله هاي آدر مي به صورت گردن كلفتان اخاذ بعضاً
و قهرمان مردمي به  همجوار دستبرد مي زدند. به همين جهت، در اواخر قرن نوزدهم، واژه لوطي به دو معناي مرد مسلح خطرناک

 .(80 ،9113 آبراهاميان،كار مي رفت )
به ساختار قدرت در محالت شهرهاي لبنان مي پردازد كه  2رعيتي يا نوكر مسلكي –الگوي نظريه ارباب در بررسي خود با  9گاگلر

نوكرمسلكي يک تفاهم غير رسمي است بين دو نفر كه بر اساس معامله متقابل د: ه شهرهاي ايراني نيست. او مي گويبي شباهت ب
(.  به عقيده او نظام درخواندگي ايتالياشبيه به نظام پيت سياسي مي كند )رباب، موكل يا رعيت از او حماقرار دارد و در ازاي كمک ا

حكومتي استبدادي و مهم بودن رابطه نسبت به ضابطه در شهرهاي لبنان، چنين حمايت و قراردادي را الزام آور مي نمايد. به اين 
از افرادي كه گرد او جمع شده و جزء گروه وي  ناميده مي شود، "زعيم"ت و نفوذ زيادي دارد و اصطالحا معنا كه ارباب كه قدر

گردند، حمايت مي نمايد. از زماني كه نظام انتخابات پارلماني در لبنان به وجود آمده است، زعما در مقابل حمايت از رعايا، از آنها 
درت زعيم به شرط وفاداري انتظار حمايت سياسي و راي دادن به او براي رسيدن به مقامات حكومتي را دارند. در واقع ثروت و ق

از ، هسته اي د . مهمترين بخش از تشكيالت زعيمموكالن به آنها مي رسد. در اين ميان زعما تشكيالت مخصوص به خود را دارن
قبضاي در واقع حامي مردم محله  .شبيه به مفهوم لوطي در ايران() خوانده مي شدند"قبضاي"گردن كلفتان محله مي بود كه 

 .(809،214 ،9117 ،گيلبرت و گاگلر) كردند وكليدهاي انتخابات بودندو براي زعيم، طرفدار استخدام مي بودندمي مخصوصا ضعفا
 برخي از محالت به فعاليت ويژه اي مي پرداختند و در واقع محالت صنفي بودند. وجود اصناف، به ويژه در بين صنعتگران ماهر و

توسط  كه غالباً يچيده تر مي كرد. اين اصناف، كدخدايان مخصوص به خود داشتندمرفه، سازمانهاي محلي شهرهاي بزرگ را پ
كردند؛ اختالفات ريش سفيدان انتخاب مي شدند. اعضاي اصناف، شاگردان خود را از افراد فاميل و آشنايان خودشان استخدام مي

عضاء اجرا مي كردند؛ قهوه خانه، گرمابه، بازار، مقررات شغلي را در مورد ا كردند؛ موازين وموجود در صنف را خودشان رفع مي
گاهي رمزهاي خاصي براي حفظ اسرار فن و صنعت خود مسجد، زورخانه، تئاتر و حتي گورستان ويژه اي داشتند و مراسم، عالئم و 

ها و اصناف اروپايي در برخالف گيلد. (89،80 ،9113 آبراهاميان،) به كار مي بردند. كوتاه سخن اينكه اصناف جوامع بسته اي بودند
اختياري و خود مختار بودند، اصناف شهرهاي ايراني از اين اختيار برخوردار نبوده و نظارت كه انجمن هايي وسطي و پس از آن قرون

جدول شماره يک تداوم حيات شهرها در دوره پس از  (11 ،9110 ،وبر ؛ 702،709 ،9838 ،)فكوهي حكومتي باالي سرشان بود
 نمايش مي دهد.اسالم را 

 

 9جدول
 تداوم حيات شهرها در دوره پس از اسالم 

 نتیجه تداوم حیات شهرها عامل تداوم حیات شهرها در دوره پس از اسالم

 اقتدار دولت شهر بر نيروهاي اجتماعي و نه صرفاًاتكاي  .9

 حذف نظام طبقاتي )كاست( ساساني .2
 شكل گيري امپراطوري بزرگ اسالمي .8
 ير پذيري از اقتصاد جهانيرونق اقتصادي و تاث .7
هاي متوسط اجتماعي كه در برابر گيري اليهشكل .3

 تغييرات بنيان افكن آسيب پذيري كمتري داشتند.
 

ر از شهرهاي متوسط به ابرشهرهايي رشد شهرها و گذ .9
 اصفهان، تبريز، ري، سمرقند، نيشابور و . . .چون؛ 

تعريف شهرهاي بزرگ به عنوان نقطه مقصد مهاجرت از  .2
 هرهاي كوچک و روستاهاش

پيدايش مفهوم ثانويه قوميت به عنوان عامل پي ريزي  .8
 هسته هاي اجتماعي

 پيدايش محالت اوليه .7
 9810 ،و همكاران رسيپابرگرفته از: 

 

 

 

                                                           
9 Gagler 
2 Clientalism 



32 

 

 

 1399 هار ب ،96-73، 1شماره  ،4دوره  ،دانش شهرسازی

 
 گرگونی محالت شهرییمدرنیته و د

و ستيز فهوم محله سنتي مدرنيزاسيوني كه از اواخر قاجاريه، آغاز و در زمان پهلوي اول شدت بيشتري به خود گرفت، م
ه را داد. همراه با  نفوذ كم به آن رنگ و بوي طبقاتي و جدايي گزيني بر اساس طبقهم دگرگون كرد و كمايدئولوژيكي بين آنها را 

شهرها كه شامل برپايي محله هاي جديد و تسهيالت زير ساختي نوين بود،  "مدرن سازي"، قيمت زمين و پديده داريسرمايه
مرفه از به بخشهاي  مند و نسبتاً. گروه هاي بهره)جدول دو( هايي در ساختار اجتماعي و اقتصادي مراكز شهري پديدار شد دگرگوني

قديمي شهر به محله هاي جديد و دلباز كه از تسهيالت كافي و هم شبكه ارتباطي جديد و مناسب تري بهره مند بودند، جابه جا 
ختالط گروهي و منتفي شدن محله هاي مجزا از نظر قومي و مذهبي و ساير معيار هاي شدند. اين روند در عين حال موجب ا

اجتماعي گرديد. به اين ترتيب، گروه هاي غير مسلمان قادر شدند تا از گتوهاي خود خارج شده و به آساني در مجاورت با 
شتر ثروت، پايگاه اجتماعي، تحصيالت و سان مالک سكونت در محله هاي جديد بيبدين مسايگان مسلمان خود سكونت يابند،ه
 (.9812سراج زاده، ادهمي، اكبري،تا مذهب و قوميت )رآمد بود د
 

 2جدول 
 بازنمايي محله در بستر زمان در دو دوره شهرسازي اسالمي و شهرسازي مدرن

 شهرسازی مدرن شهرسازی اسالمی ردیف

 ايعات محلهدر هم شكستن اجتما وجود محله به عنوان يک واحد شهري 9

 قطع ارتباط با گذشته و نگرش معطوف به آينده توجه به هويت تاريخي، سنت و مدنيت 2
تقاديگيري مناطق مختلف شهري با توجه به باورهاي فرهنگي و اعشكل 8 ديتقسيم بندي فضاهاي شهري با توجه به امكانات اقتصا   
اجتماعي و وجود فاصله طبقاتي فقدان امنيت بهره مندي از امنيت اجتماعي و اقتصادي 7  
 خودنمايي و فردگرايي ارجحيت معنويت بر ماديت 3
 ساختار پراكنده و چند هسته اي انسجام شهري و تشكيل واحد منجسم 7
 همساني و همگاني بودن ذاتي فضاها وجود قلمروهاي عمومي و خصوصي در طرح هاي شهري  4
بي واسطه محله و شهر ارتباط ناگهاني و درون گرايي محله ها 3  
 ي فرد از سويي در پيوند با محله و از سويي در رابطه با شهر وگزند 1

 كاركردهاي شهري نظير بازار
ي شهر، زندگي محله و زندگيف نشده ميان زندگي فردرابطه تعر  

9817؛ غروي الخوانساري،9817،پوراحمد، وفائي :گرفته ازرب  

 
متخصصان  تا آن در دوره مدرن موجب شد يشهرها و اجزا كرهيبر پ شده وارد يمنف يامدهايفعل و انفعالت رخ داده و پ

به  يها هينظر يتمام كه دهديآنها نشان م يكنند كه بررس انيوضع موجود ب بهبودي را برا يديجد يها هيمرتبط نظر يهاحوزه
 جاديا ،يمراتب دسترس سلسله مانند يعد طراحاز قوا يسر کيآن بودند تا به كمک  دنبال به زيوجود آمده در دوره معاصر ن

 طيرا به وجود آورند كه با تطابق با شرا يطيمح شده و ... فيوابط تعرض نه،يو به نيمع تيجمع ،يفرهنگ -يخدمات؛ يامكانات رفاه
 آورد به وجود آنها تتعامال افزايش براي را بستري محله، مقياس در نيساكن هيو اول يضرور يازهاين نيتأمعالوه بر  بتواند موجود

( بر افكار برنامه ريزان 9)حس اجتماع چنانكه بيش از سه دهه است كه مطالعات مربوط به رويكرد .(9814)حسيني و همكاران،
( در تعريف و تبيين تئوري حس اجتماع چهار مولفه اصلي براي آن بر 9137) 2شهري سايه افكنده است. مک ميالن و چاويس

 ءتاثيرگذاري، به معني حسي كه در آن اعضا -2ت، به معني حسي از تعلق داشتن و وابستگي شخص به گروه؛ عضوي -9شمرده اند:
از طريق منافعي  ءامداد، به معني تركيب و حمايت نيازها، بدين مفهوم كه نياز اعضا -8نسبت به هم و گروه خود اهميت مي دهند؛ 

ي داشتن تجربه هاي مشترک و مشابه، ارتباط عاطفي مشترک، به معن -7كه از عضويت در اجتماع دارند، مرتفع خواهد شد، 
 يآنچه مديگر  عبارت به(. 9812،زاده ينق ،بهزادفر ،عبداهلل زاده طرف) هاي باهم بودن، تاريخ و مكان هاي عمومي مشترکزمان
را  يمحالت سنت يارهايمع و يژگيمان وبودند كه ه يمعاصر به دنبال راه يالگوها است كه نياستنباط كرد ا از مسائل فوق توان

توان  يم يعني. )جدول سه(كنند اياح د،يجد طيشده بود، با توجه به شرا فيتضع ايرفته  نياز ب مدرن كه در دوره رواج صنعت و تفكر

                                                           
9  Sense of Community 
2  McMillan & Chavez 

https://dictionary.abadis.ir/entofa/s/sense/
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 ارمیطحیدری و / ...  و ای محله ستیز گذار بر گذری

 ينظام شهر در شيكه از قرن ها پ محله همچون يبودند كه بتوانند مفهوم يبه دنبال راه ديجد دوره پردازان درهيگفت كه نظر 
 .(9814 )حسيني و همكاران، را خلق كنند است وجود داشته رانيا

 
 8جدول

 محله جايگزين معاصر الگوهاي 

های پیشنهادیراه حل معیارهای مورد نظر مسئله موجود نام الگو  نتایج 

 
 واحد همسايگي

 فقدان هويت
اع نزول ساختار اجتم

 محلي
دي پراكندگي كالب
 شهرها

 رفاه اجتماعي
ميت به خانوادهاه  

 كارايي عملكردي
اهميت به زندگي در 

 اجتماع محلي

 تفكيک كاركردها
عنصر شاخص محله و 

 مركزيت مدرسه

ر شباهت به زير تقسيمات تعريف شده د
 الگوي باغ شهرها

 موفقيت مدل و متدوال آن در اغلب شهرهاي
 معاصر دنيا

محله هاي سنتي 
(جديد TND( 

دي پراكندگي كالب
 شهرها

ينگي به ماشوابست  
 توسعه نامتوازن
 زشتي شهرها
يط كيفيت نازل مح

 شهري

 برابري اجتماعي
 رفاه عمومي
 پياده محوري

ع اهميت زندگي در اجتما
 محلي

هاي بر سنتتاكيد 
 گذشته

 تاكيد بر زيبايي

 الگوي تركيبي مسكن
 افزايش تراكم

حي شبكه دسترسي با طرا
 كالسيک

 سبک بومي كالسيک

شرايط  ب قرن بيستم باتطبيق ايده هاي غال
 محلي

د توجه بيش از حد به عناصر كالبدي مور
 توجه طبقات اجتماعي مرفه

 9814 حسيني و همكاران،: برگرفته از

 
 در موجود هاي تفاوت و است كسانيمتنوع،  يايادوار و جغراف يدر تمام شهيبطن و ر در داشت كه هدف محله انيتوان ب يلذا م

 پي در آن هاي ويژگي و اساس با حفظ را محله پذيري تطابق و شكل تغيير مختلف، جوامع ها در انانس نيازهاي و ها فرهنگ

 بلكه؛ نيست محله هدف در تفاوت معناي به تنها مختلف، نه شرايط با پذيري تطابق و ظاهر در تغيير اين يعني اينكهاست.  داشته

 سنتي نظام در مفهوم اين تمايز باعث اصلي چند تفاوت . اماار()جدول چه است بوده محله هاي ارزش حفظ و تحكيم در راستاي

 طي زمان و مرور به محله سنتي، نظام در ل.تشك روند و و چگونگي گيريلشك زمان در شود. تفاوت مي معاصر الگوهاي ايران و

 مردم زندگي كرده در ريشه هاي خواست و ها ذهنيت ها، انديشه از اي حاصل توده و گرفت مي شكل ساكنين و مردم خواست

)حسيني و  بخشيدهويت مي آن به و بود هويدا محله هايرگ و جان در و مشاركتي، تدريجي گيري شكل دليل به كه بود
 9814همكاران،

 

 7جدول
 مرزبندي نظر از جديد مسكوني حوزه هاي با سنتي محله مقايسه 

 حوزه های مسکونی جدید محله سنتی

به شهر و محله هاي مجاور با توجه به مرزهاي مشخص محله نسبت -
 فاكتورهاي قومي، قبيله اي، مذهبي و همچنين اجتماعي

مضمحل شدن مرزهاي حوزه مسكوني نسبت به شهر -  
 تغيير حدود محله با توجه به جمعيت، تراكم، ساختار و غيره

 عدم وجود هماهنگي اجتماعي ميان ساكنين مجاور -

 توانايي اقتصادي ساكنينشكل گيري محله ها با توجه به  - -

9817غروي الخوانساري،برگرفته از:   

 

  پژوهشپیشینه 
ربط را در و ذي محدود  بوده و  مي توان مطالعات جنبي  "حجم ادبياتي كه مستقيما به بحث ستيز بين محالت پرداخته باشد؛ نسبتا

 قالب آثار به شرح ذيل معرفي نمود:
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شيلي(، به  -فضايي در سانتياگو –هاي اجتماعي )ستيز محله اي، نابرابري ه خود با عنوان( در مقال2093)9اترولوئييس مندز و 

ميان نابرابري اجتماعي و ستيز شهري با در نظر گرفتن يک روش جامع و سيستماتيک با رويكرد همپيوندي  ارزيابي ارتباط پيچيده 
ننگ ارضي(، و سطح خرد ستيز ) بري نمادين در سطح ميانيمدي(، و نابراآ)سطح تراكم، سطح در بين نابرابري ساختاري كالن

اقتصادي فرد  -نتايج نوشتار نشان مي دهد كه بروز اين رويداد تنها در ارتباط با شرايط اجتماعيزد. پردا)سرانه مكان( مي مكاني
بسته يک جامعه بايد مورد وارسي هاي مشترک آسيب پذيري به هم پيوسته و واد، و بايد آن در قسمتي از چارچوبمعنا پيدا نمي كن

 قرار گيرد.
سوال  7)ارزيابي ستيز در شهرهاي معاصر، نظرسنجي از محققان منتخب(، به طرح  (، در مقاله خود با عنوان2098)2سويال بيتراگو

ر شهرهاي بيشترين نوع ستيز د -9 به منظور اخذ واكنش نخبگان در ارتباط با حل مسائل ستيز در شهرهاي معاصر مي پردازد
 - 7ات براي حل اين مسائل كدامست؟ايده هاي اصلي اقدام -8 نقش رشته افراد در حل اين ستيزها چيست؟ -2معاصر چيست؟ 

ست؟ پاسخ ها نمايانگر يک ديدگاه كثرت گرايانه و چندوجهي ا نمونه عملياتي مداخله در جهت حل ستيز در شهرهاي معاصر كدام
كه مجموعه اي از ديدگاه هاي تحقيق و مداخله در باب حل مسائل ستيز در بين شهرهاي معاصر در مورد اين موضوع شهري است 

 بدست مي دهد.
 مشابه يالگوها با رانيا يشهرها يمفهوم محله در نظام سنت يقيتطب ليتحل) (، در مقاله خود با عنوان9814) يسلطانحسيني و 

و  رانيكهن ا ياست كه هدف آن در شهرساز ييمحتوا -يكالبدي وممحله مفه(، بيان مي دارد كه دوره معاصر (نيگزيجا)
 نيدو شده است. بد نيا انيم زيو زمان آن، موجب بروز تما يريگ تفاوت در نحوه شكل و بوده كساني نيگزيمعاصر جا يالگوها

 -يفرهنگ ارزشمندي معان يهمراه بوده سبب القا نيكه با مشاركت ساكن رانيا يمحله در نظام سنت يجيتدر يريگ شكل كه بيترت
برنامه  نيكه ا كنندي آنها تالش م بهي ابيدست  يشده معاصر برا يطراح شياز پ يبه محله شده كه الگوها يتيو هو يخيتار
 بوده و گاه با شكست روبرو شده است. زيآم تيموفق يو تالش گاه يزير

هاي صوفيانه در عصر ويژگي (،حيدري و نعمتي در تاريخ اردبيل عصر صفويه) (، در كتاب تاليفي خود با عنوان9814) موسوي
ها گردد و ريشه اختالفات آندوره صفوي و به طور خاص در شهر اردبيل تبيين مي صفوي بيان و خاستگاه حيدريان و نعمتيان در

 .شودواكاوي مي

بازخواني و بازشناسي ساختار و سير تحول تاريخي محله امامزاده (، در مقاله خود با عنوان )9817)شهركي  بيگ زادهقدكيان و 
بررسي محله تاريخي امامزاده جعفر)ع( و اسـتناد بـه مفهـوم و شـكل شـهر و (؛ به جعفر )ع( يزد تا پيش از تغييرات دوران معاصر

هـاي پنهـان محلـه و نسـبت آن در  تار تشكيل دهنده محله، به تبيين اليهضمن معرفي عناصر شاخص و ساخ محلـه ايرانـي،
 هاي بزرگ مقياس در اين محدوده، مغفول مانده و بعضاً پاكسازي شده است. بپردازد كه در طرح ارتبـاط بـا توسـعه شـهر

كاوي در راهكارهاي احياء  هويت محلي از محله سنتي تا محله معاصر: كندو) (، در مقاله خود با عنوان9817) غروي الخوانساري
فرهنگي محله، نظام سلسله مراتبي فضايي و فعاليتي، رعايت  -در شهر امروز(؛ بازشناسي محلي به صورت مرزبندي اجتماعي

مقياس، انسجام و هماهنگي در بافت و سيماي كالبدي و مركز محله و خدمات محلي دسته بندي شدند. اين نوشتار  احياء هويت 
دارد  احياء هويت محلي، احياء حس مكان  دو اعتقا لي را در شهر امروز در مقابل احياء كالبدي محله هاي سنتي طرح مي نمايدمح

 و اجتماع محلي مولفه هايي هستند كه مي توانند با زندگي شهري امروزي انطباق يابد.
محالت به  گاهيجا نييو تب رانيا يدر ساختار شهرها ينظام اجتماع يبررس(، در مقاله خود با عنوان )9810) منصوريپارسي و 

تبريز،  با انتخاب دوره قاجار به عنوان بازه زماني پژوهش و شهرهايي چون ي(؛شكل دهنده به شهر قاجار يمثابه نظام اجتماع
رداخته و كاركرد توسعه شهر پ تهران و قزوين به عنوان نمونه هاي موردي مطالعه، به نقش كليدي محالت در اداره، هدايت و

ر دكند كه نوشتار حاضر بيان مي .بررسي قرار مي گيرند اجتماعي محالت از يک سو و ويژگي هاي كالبدي آن از سوي ديگر مورد
شايد به  شود واد مدني، يعني محله قرار داده ميهدايت و توسعه نظام شهري بر عهده مهمترين و پيچيده ترين نه ،قاجار دوره

شهر قاجاري از طريق اداره شهر توسط  كه در دوره قاجار هرگز، مياديني با عظمت ميدان نقش جهان پديد نيامد. همين دليل است
آن بود به چنان انسجام كالبدي دست مي يابد كه شايد پيش از اين  تركيبي از نهاد هاي مدني كه محالت تاريخي، تبلور كالبدي

                                                           
9 Luisa Méndez & Otero, 2018 
2 Sevilla-Buitrago, 2013 

https://www.gisoom.com/book/11466039/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87/
https://www.gisoom.com/book/11466039/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87/
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چيز از فرهنگ و اقتصاد، عمران و آباداني و نظام اجتماعي در ارتباط با هم و بر اساس همه  هرگز در شهر ايراني، تجربه نشده بود. 
 د.زندگي مردم و شهر ايجاد نمي گرديزندگي جاري شكل مي گرفت و از همين رو، تضادي الينحل ميان  مضمون

ه با آناتومي مفهوم اجتماع(؛ نشان مي )بسط مفهوم محل (؛ در مقاله خود با عنوان9831)و نقي زاده  بهزادفرعبداهلل زاده طرف، 
ي آميختگي فضامندي با ويژگي هاي حد و مرز مركز، و در شاخه ي آميختگي گروه آناتومي مفهوم اجتماع در شاخهدهد كه 

، احساس تعلق و سازماندهي، در مفهوم محله داراي مصاديق اجتماعي با ويژگي هاي وجه اشتراک، ارتباط همراه با كنش متقابل
 ه مي توان مفهوم محله را به كمک آناتومي مفهوم اجتماع بسط داد.جيني است و در نتيع

فرهنگي و تحوالت معاصر مديريت محله شهري در  –(؛ در مقاله خود با عنوان )ويژگي هاي تاريخي 9837جرجامي)ايماني 
كميت شهري در عدم اتحاد مردم سبب شده حا ايران(؛ همبستگي دروني شديد در محالت، ضعف پيوندهاي ميان محله اي و منافع

با  70تا شهرهاي ايران شاهد نارامي ها و درگيري ناشي از ستيز ميان محله ها باشد، با اين وجود در دوران معاصر بويژه از دهه 
از جمله دخالت دولت متكي به درآمدهاي نفتي در شهرها و اجراي سياست هاي شهرسازي مدرنيستي، ساختار سنتي زندگي شهرها 

محله ها دچار دگرگوني شد. نتايج اين مطالعه در محله تربت حيدريه نشان مي دهد كه با وجود انگيزه شهروندان براي مشاركت در 
شهري و شكاف ميان مديران و كارشناسان شهري و مردمان هيت تمركزگراي نظام برنامه ريزي مديريت محله، عواملي مانند ما

 ها را با محدوديت مواجه مي سازد.عادي، موفقيت اين تجربه 

 پژوهش روش
 يبه لحاظ قلمرو زمانمي پردازد. همچنين  داده ها تحليل و توصيف به تاريخي، روش تحقيق پژوهش حاضر؛ با رويكردي

گرفته . در فرايند انجام اين پژوهش از مطالعات كتابخانه اي و اسنادي بهره شوديمحسوب م)دوره تاريخي پس از اسالمي(  مقطعي
كه از نظر  نگارانه خيفراهم آمده است: نخست؛ منابع تار ل،يمقالة حاضر از چند دسته منابع به شرح ذ يها داده شده است؛ چنانكه

كه  استيي ها كه شامل مشاهدات جهانگردان اروپا اند. دوم؛ سفرنامه پس از آن نوشته شده ايو  اسالميدر دورة  اي نگارش، زمان
 ييايجغراف اند. سوم؛ منابع مشاهده كرده کيرا از نزدستيز محله اي و موضوعات مختلف  دادهاياند، و رو آمده يرانادوره به  نيدر ا
 كه شامل كتب و مقاله ديجد قاتيتحق چهارم؛ اند. نوشته شده سندگانيو نو رانيدب يهاتوسط خاندان اسالمي كه در دورة  ميقد
موضوعه اين پژوهش محله هاي  اند. پرداخته يشهرمحالت و  شهردربارة  ييها فتايو ره ليكه به ارائة تحل شوندي م ييها

 . مدل مفهومي پژوهش را نشان مي دهد( 8)شكل  تاريخي نعمتي و حيدري در موضع شهر ايراني بوده است
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   مدل مفهومي پژوهش .8شكل

 و بحث  هایافته
 یشهر ایراندر ستیز محالت  بازنمایی

هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بوده است. شكل گيري محله ها در ايران و يا آنچه كه مرز تمايزات و تفاوت ه از ديربازمحل
(، خوانده مي شود و در برخي كشورها با Viertel) (، و در زبان آلمانيQuartier) (، در زبان فرانسويQuarter) در زبان انگليسي

ان اين عرصه ها با توجه به (، شناخته مي شود علل گوناگون دارد. در ايرNeighborhood Units) عنوان واحدهاي همسايگي
هاي اجتماعي؛ اقتصادي، كالبدي از همديگر مجزا شده و شهرها آرام آرام شاهد شكل گيري محله هايي با مظاهر كالبدي تفاوت

در سرزمين ايران نه تنها ستيز بين  اساساً(. 9819)موسوي، هاي مختلف بوده اندرهنگي و اجتماعي متفاوت و با ناممتفاوت، بافت ف
قه يهودي و زرتشتي هر يک در شهر ري، ده فرقه اسالمي و دو فر كه ستيزي دائمي بين گروه هاي ديگر وجود داشت.بلمحالت 
يعه محسوب اعيليه نيز از فرق شو زيديه و اسم ها، شيعه ها، شافعي و حنفي بودندمهمترين اين فرقه  ي مي زيستند.ادر محله

شين بزرگترين بخش بود و در سوي مغرب و جنوب و جنوب شرقي شهر قرار داشت. بخش شافعيان در نشيعه شدند. محالت مي
ها بر ز شارستان قديمي بودند. اين گروهجنوب كوه بي بي شهربانو واقع بود. حنفيان در سراسر ربض شرقي ري و كهندژ و پاره اي ا

گهگاه بر اثر عوامل سياسي و اجتماعي و حمايت حكام، يكي از . (9833 ،)اشرف ر محله رئيسي داشتمحله بودند. ه 24روي هم 
فرقه ها قدرت مي گرفت. در دوران آل بويه، شيعه ها قدرت گرفتند حال آنكه سلطان محمود غزنوي بزرگان آنان را بكشت و 

در شهر ري اشاره اي دارد. در عجب نامه آمده است در قرن موقعيتشان را پست كرد. مقدسي به فرقه هاي مختلف و تضادهايشان 
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از برابر تاتارها مي گريخت، از ري گذر كرد و  794. ياقوت حموي كه در سال "مخالفت يكديگر كنند از بهر دين" ششم، اهل ري 
ت خوردند و چون ايشان نابود شيعيان شكس ،ر اثر نزاع مذهبي بين شيعه و سنيب"  آنجا را ويران يافت. سبب را پرسيد بوي گفتند:

ميان حنفيان و شافعيان درگرفت و شافعيان پيروزي يافتند و محله هاي خراب كه مي بيني از آن شيعه و حنفيه آتش جنگ  شدند،
است. و تنها اين محله كه از شافعيان است سالم ماند و از شيعه و حنفيه هيچكس باقي نماند مگر آنان كه مذهب خويش نهان 

ن مي داند و مي گويد كه آنان به دعوت شافعيان، . خواند مير نزاع  مذهبي را از عوامل اصلي كشتار مردم بدست مغوال"كنند
هزار نفر بر اثر اين اختالفات مذهبي در ري كشته ابود كردند. مستوفي مي نويسد صدحنفيان را كشتند و سپس شافعيان را نيز ن

تازه و جالبي به ستيزه هاي  دان خود در شهرها به هنگام نبردهاي خياباني و محله اي بعپشتيباني روستاديان از هم مذهب د.شدن
 .(9833 ،اشرفمذهبي مي داد )

بغداد نيز  يكي ديگر از اين شهرها با محالت متضاد بود كه به فرمان منصور عباسي ساخته شد. به گفته يعقوبي، شمار گذرها و 
هر محله مسجد و گرمابه خود را داشت.  سي هزار و شماره گرمابه ها ده هزار مورد  بود. ، شمار مسجدها7000كوچه هاي بغداد  

هر محله و گذر به قبيله و طايفه، اهل حرفه يا مردم ناحيه اي از نواحي امپراطوري عباسي اختصاص داشت و به نام رئيس و يا 
خود محله اي داشتند. يكي ديگر از محالت معروف آن، باب خراسانيان براي  ن ساكن بودند ناميده مي شد. مثالًآمردمي كه در 

الشام بود با بازارهاي بزرگ و با شكوه و گذرهاي طوالني و هر گدري به اهل ناحيه اي از شهرهاي ماوراء النهر اختصاص داشت. 
 .(9833 اشرف،همچنين بود وضعيت انطاكيه، حلب و دمشق و ...)

به ايران آمده اند سه نوع ستيز گروهي را برشمرده اند: اول ستيز هاي علني كه بين سياحان اروپايي كه در سده نوزدهم  
به عبارت  -مسلمانان و غير مسلمانان، سني ها و شيعيان وجود داشت؛ دوم مبارزه ديرپايي كه ميان قبايل و روستائيان حاكم بود

ني و غير ايراني. اروپائياني كه تحت تاثير تئوري هاي ديگر جنگ ميان بيابان و دشت؛ و سوم اختالفات زباني بين جمعيت ايرا
معاصر نژادي قرار گرفته بودند بر اين شق سوم تاكيد داشتند مانند كنت دو گوبينو كه حدود سه سال به عنوان نماينده فرانسه در 

تقسيم شده  "ملي"ه شش گروه يسد كه ايران دقيقا بهاي نژادهاي بشري مي نواشت، در كتاب معروف خود نابرابريتهران اقامت د
كردها، يهوديان و زرتشتيان. ادوارد براون ايران شناس انگليسي كل تاريخ ايران را مبارزه اي  ،ها، اعراب، ترکهاشامل ايراني ؛است

تن اختالفات البته اين گونه تعميم و كلي گويي، با ناديده گرف .پايدار ترک زبانان شمالي و فارس زبانان جنوبي قلمداد كرده است
 ،9113آبراهاميان،)ي هاي ستيز گروهي و درون گروهي را بيش از حد ساده مي كندگچندگانه درون گروه هاي اصلي، پيچيد

 در ذيل به نمونه هايي از شكل هاي ستيز در محالت شهري پرداخته مي شود:. (87،83

 اقلیتهای مذهبی واكثریت
اصفهان مي تواند  رهاي بزرگ، داراي تكثر مذهبي زيادي بودند. از اين لحاظ هم،شه گونه كه اشاره شد، شهرها مخصوصاًهمان 

نمونه خوبي به شمار آيد. در اصفهان عصر صفوي محالت مختلف ارامنه، يهوديان، زرتشتيان، وجود داشته است. شاه عباس، 
رمنيان در بيرون از شهر محله اي براي خود ساخته ارمنيان اصفهان را بخاطر رواج تجارت در اصفهان، به زور از جلفا كوچانده بود. ا

بودند كه به محله ارامنه يا جلفاي اصفهان معروف است. اولئاريوس و پيتر دالواله در زمان شاه عباس در اصفهان، از محالت گبرها 
 .(23،24 ،9111 ،) دالواله )زرتشتيان(، تبريزيان و ارمني ها ياد مي كند

هاي مذهبي متفاوت بوده است. گاهي آنها در آزادي بسر مي بردند و گاهي مورد غضب آنها اين اقليتبرخورد حاكمان مختلف با 
هاي مذهبي داخل شهرهاي اسالمي از لحاظ حقوق با  ، محالت اقليتمي ديده اند. اما در كلبوده اند كه در اين صورت، آزار بسيار 

 از برخي كاالهاي مكروه مانند هاي مشروبات الكلي ياليتهاي حرام مانند دكانها و فعاكاربري مسلمانان تفاوت داشته اند. معموالً
محله هاي متعلق به اقليت هاي مذهبي يا در ناحيه هاي حاشيه اي و فقير  ابزار موسيقي را به فروش مي رساندند، درو  انواع آالت

   (.9833 ،سلطانزاده) نشين شهر احداث مي شدند
هاي مذهبي سخت گيري بسيار مي نمود. در زمان او زرتشتيان رين پادشاه صفوي در برابر اقليتشاه سلطان حسين صفوي آخ

منابع  .(743 ،9830 ،طباطبايي) نام آن را از گبرآباد به حسين آباد تغيير دادند و جنوب جلفاي اصفهان را به زور مسلمان نمودند
 اده بود كه ارمنيان بايد بر شانهشاه فرمان د فاي اصفهان( ياد مي كنند: سخت گيري او در مواجهه با ارمنيان اصفهان )جل ارمني از

خيسي هايشان گليم كهنه بيندازند. كاله تكه پاره بر سر گذارند، سواره به بازار نروند، در ايام باراني وارد دكان و بازار نشوند تا مبادا 
ه در مورد ارمنياني كه مسلمان شوند، احسان نموده و خواسته هاي لباسشان مسلمانان را نجس كند.... جارچيان جار مي زدند كه شا
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البته همين عدم مداراي ديني و اجبار به تن در دادن به عقيده يكسان توسط  .(747 ،9830 ،طباطبايي)آنان را اجابت خواهد كرد

 ،طباطبايي) ها آن را فتح نمايندغان، اين گروه ها هم به شورشيان بپيوندند و سرانجام افكومت، باعث شد تا در سقوط اصفهانح
اين تفاوت حقوقي ميان ارمنيان مسيحي و مسلمانان در اصفهان را مادام ديوالفوا سياح قرن نوزدهم نيز ذكر مي كند  (.774، 9830

ديوالفوا  ) و اضافه مي كند در صورت مسلمان شدن ارمني ها، مزايايي مانند ارث و حقوق اجتماعي ديگر به آنان تعلق مي گرفت
،9844، 234). 

زرتشتي ها مي بايد لباس زرد بپوشند و نوع بستن عمامه آنها با ت: يوالفوا درباره ارامنه نوشته اسادوارد براون، نظير آنچه د
لو از  و از االغ فرود بيايند ببينند، بايد يک مسلمان را مسلمانان فرق داشته باشد. نبايد سوار اسب شوند، اگر سوار بر االغ هستند و

باشند.... لوطي هاي يزد با تهديد و به زور مي خواستند زرتشتيان را مسلمان كنند. در سال و مقام از مسلمان مزبور برتر ؛ حيث سن
 .(237،232 ،2093 براون،ميان حتي عده اي كشته شده اند ) اين

 محالت حیدری و نعمتی
ن به جنگ حيدري و نعمتي اشاره نمود. زين العابدين مراغه اي از موارد ديگر ستيز آفرين در ميان محالت شهري مي توا

نامه ابراهيم بيگ، به موضوع حيدري و نعمتي اشاره اي دارد وآن را از موارد نويسنده روشنفكر عصر مشروطه، در كتاب سياحت
 .(988،982 ،9843داند )مراغه اي،  تفرقه پوچ جامعه ايران مي

در توضيح چگونگي مردم شهرها به دو گروه  9338تا  9387ر مختار انگليس در ايران از سال ، وزي9گونه كه جاستين شيلهمان
، توضيح درستي نداشتند. اطالع نيز درباره علل ريشه اي اختالفاتحيدري و نعمتي مي نويسد: شگفتي آور است كه مردم آگاه 

)زمان  در زمان حمداهلل مستوفي و ابن بطوطه ه حيدريان ظاهراًدست . (27 ،9113آبراهاميان، وجود ندارد ) دقيقي از ريشه اين تضاد 
ستيز ميان حيدري و نعمتي در زمان صفويه و بعد از آن وجود داشته است. تا  (.9813 ،)مصاحب ايلخانيان( هم وجود داشته است

و در  تندهس 378في به سال آنجا كه بررسي شده است، نعمتي ها منسوب به شاه نعمت اله ولي ماهاني كرماني عارف نامي متو
ها نيز دست كم دو نسبت وجود دارد. اول اينكه حيدري ها را پيرو قطب الدين حيدر از عرفاي ايراني متوفاي به سال مورد حيدري

) رجوع شود به جدول  (9879دهخدا، ) اه وي بدين نام خوانده شده استمي دانند كه شهر تربت حيدريه نيز به مناسبت آرامگ 793
 .ماره پنج(ش
 

 3جدول
 نعمتي -ريشه شناسي ستيز حيدري

 تفسیر مثال معنی اصطالح

 
 تيدعواي/ جنگ حيدري ]و[ نعم

جنگ 

 جدال و
 پايهبي

 

هاي اگر به حرف
دوطرف دقت 
كني تفاوت 
زيادي با هم 

ندارند و 
شان در اختالف

واقع دعواي 
حيدري نعمتي 

 است.
 

است دهبو« ي غوغادو فرقه»حيدري و نعمتي نام 
هاي اخير در بيشترِ كه از زمان صفويه تا دهه

 درگير هم با اغلب و داشته حضور شهرهاي ايران
 ولي اهللنعمت شاه. اندبوده

 پيروان ولي بود مذهبسني هانعمتي يسرسلسله
 اما. گرويدند شيعه مذهب به صفوي دوران در او

 دوازده يشيعه هاحيدري يسرسلسله ميرحيدر
 .بود امامي

 

 9879برگرفته از: دهخدا، 

طايفه را چنين شرح  و داستان جدال اين دو ها را منسوب به شيخ حيدر پدر شاه اسماعيل صفوي مي داندقول ديگري حيدري 
ن يونلو بوده اند كه ايماوق آق مريدان شيخ حيدر يعني تركان صفوي ونعمتي ها در واقع تركان ها همان اعقاب ودهد كه: حيدريمي

لذا  .از ميان بردند اًسالطين صفوي تدريج خانواده آق قويونلو را چون داشته اند و و اعتقاد خاص و خالصي به شاه نعمت اهلل ولي

                                                           
9 Justin Shell 
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 سنت در ميان صورت رسم و نعمتي به وجود آمد كه بعدها به در ميان اين دو طايفه حيدري و يعداوت عميق و پيگير و عناد 

؛ چنانكه مراسم عاشورا با نزاع اول محرم با شدت زيادتري انجام مي گرفت سنت در ده اين رسم و قبايل و طوايف در آمده است.
نزاع هاي حيدري، نعمتي عمدتا با چوب و چماق و سنگ همراه بوده است. وينچيتو دلساندري  .هاي حيدري و نعمتي آميخته شد

)جدول شماره شش  (9813)هادي، در تبريز مشاهده كرده استي شاه طهماسب نعمتي را دو دوره -مسافر ونيزي نزاع هاي حيدري
 .ويژگي هاي عصر صفوي را نمايش مي دهد(

 

 7جدول
 ويژگي هاي عصر صفوي 

تفوق و چيرگي دستگاه 
مديريت شهري بر دو نيروي 

 مولد و نافذ ديگر شهر
 بازرگان و منتفذان مذهبي()

مدارس  تركيب بندي حجمي
در بطن ميادين و مساجد 

لبدي به عنوان كا يحكومت
 نمادهاي جديد شهري

اعمال نفوذ در جابه جايي 
و قومي هاي جمعيتي 

اصفهان بواسطه حكم 
 حكومتي

تضعيف عمدي  ساختار 
محالت توسط دولت 

جنگ هاي نعمتي صفوي: 
 و حيدري

گير تجارت در پيشرفت چشم
سايه امنيت بازرگاني حاكم 
در اغلب سكونتگاه هاي 

 كشور بر كشور

 9810ه از: پارسي و همكاران، برگرفت

 
شهرهاي بزرگ به صورت محالت حيدري و  هايگيچند دست اي گسترده خود متوجه مي شود كههمالكوم در جريان مسافرت

انگيزد. نعمتي، كه مولفي آن را به شاه عباس صفوي نسبت داده است، هنوز هم وجود دارد و مانند گذشته دشمني هايي را بر مي 
ه يكديگر حمله مي كنند. اگر حسادت وجود دارد؛ و در سه روز آخر ماه محرم با شدت و خشونت ب ين دو دسته،هميشه ميان ا

كند. اگر  اي مسجدي را آذين بندي كند، دسته ديگر، اگر بتواند آن تزئينات را كنده و بيرق ها و يادبود هاي آنها را نابود ميدسته
كنند.  شان بيرون كنند، بر در خانه هايشان شكل تبري كوچک را به نشانه پيروزي نصب ميآنها مخالفان خود را از خانه و كاشانه 

 .(74 ،9814)موسوي،  ها اغلب بسيار جدي است و خيلي از مردم جان خود را از دست مي دهنداين نزاع
منسوب به همين ه است علم حيدري يا عالمت كه در ماه محرم با زينت و تجمل خاصي در جلو دسته هاي تعذيه حمل مي شد

 .(9813 ،مصاحبقبيله حيدري است )
تاورنيه سياح اروپايي زمان شاه عباس به جدال حيدري و نعمتي در اصفهان اشاره دارد. او مي نويسد كه مراسم جنگ حيوانات 

 .(833 ،9110 ،تاورنيهاخت حيوانات شرط بندي مي كردند )باهم، دو دسته حيدري و نعمتي بر سر برد و ب
متي در ميدان مركزي زد و خورد مامور مالياتي اصفهان شرح مي دهد كه چگونه هر سال در روز عيد قربان هزاران حيدري و نع

 و كه مردم محلي درگير در اين زد كردند و خسارات فراواني به بار مي آوردند. حسن فسائي، وقايع نگار اهل شيراز، مي نويسدمي
، به رهبري والي كه در شهر سراب، حيدري ها ي محليبه پروردگار مي دانستند. شيل مي گويد  "اي هديه"قربانيان را خوردها، 

شهر، طرفدارانشان را از روستاهاي نزديک جمع مي كردند و به شهر مي آوردند تا در برابر نعمتي ها ، شركت كنندگان بيشتري در 
نعمتي را  -الي هاي شهر خوانسار، نزديک گلپايگان، رقابتهاي حيدريمراسم ماه محرم داشته باشند. استک نيز مي گويد كه خشكس

كسروي، شوشتر را هم به عنوان  آنچنان شديد كرده بود كه كل جمعيت شهر به دو گروه مخالف سرسخت يكديگر تقسيم شدند.
ت محلي رقابت مي كردند، شمرد و مي گويد هر دو طرف براي گماردن نمايندگان خود در مقاما برمي يكي از اين مراكز تشنج 

ند بنابر اين حيدري ها با براي گسترش حوزه نفوذ خود مي جنگيدند و مي كوشيدند تا روستاهاي نزديک را با خود متحد ساز
و نعمتي ها با اعراب متحد شده بودند. علي شميم مورخ معاصر سده نوزدهم نيز شرح داده است كه چگونه در  هاي همجوارافشاري

  )آبراهاميان، مدان، عزاداري ماه محرم اغلب با درگيري هاي خياباني خشونت بار حيدري و نعمتي ها به پايان مي رسيدزادگاهش ه
در خراسان  به موجب حكايتي  كه از قول يكي از نزديكان حاج ميرزا حسين خان سپهساالر در زمان ماموريت او .(79،70 ،9113

فرقه در مشهد، كساني بودند كه كه چون مزار و مرقد امام هشتم)ع( در  ز اين دونقل شده است در بين اعضاي متعصب يكي ا
 .(9813 ،مصاحب) محله مخصوص دسته ديگر واقع بوده است، در تمام عمر به زيارت آن نرفته اند

ياد  كند. او يكسروي نمونه ديگري از اين جدالهاي بين حيدري و نعمتي را در زمان مشروطه در شهر قزوين و اردبيل ، ذكر م
كند كه در اردبيل هريک از دو گروه براي خود يک انجمن مستقل برپا كردند و كار به جايي كشيد كه هر يک از دو دسته فوق،  مي

 .(9878،914،917 ؛سونها را فراخوانده و در شهر سنگربسته و به جنگيدن پرداختند كه چند نفري كشته شد )كسرويسواراني از شاه
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 از ستیز در محالت انواع دیگری

هاي گروهي بودند. هاي حيدري و نعمتي وجود نداشت معموال گرفتار انواع ديگري از كشمكش بندي شهرهايي كه در آنها جناح
، اهالي تبريز و كرمان به فرقه هاي متشرعه و شيخي تقسيم مي شدند. كسروي مي گويد اين دو دسته براي به دست آوردن مثالً

رقابت مي كردند، از ازدواج با افراد دسته ديگر پرهيز مي نمودند، خود را در محدوده محله هاي خود محصور  مقامات محلي باهم
در ماه محرم زد و خورد  مي كردند و به خانه، قهوه خانه، مغازه، گرمابه، زورخانه و حتي عبادتگاه جناح رقيب نمي رفتند و معموالً

هاي مذهبي كه در آنجا نيز درگيري هاي داشتت سني نشين و شيعه نشين جداگانهمحالمي كردند. دو شهر مهاباد و ميان دوآب 
 .(79 ،9113آبراهاميان، ) وجود داشت

در تهران هويت گروهي عالوه بر محله ها، در مراسم عزاداري محرم و تكيه ها نمود پيدا مي كرد. اعتماد السلطنه در خاطرات 
تكيه وجود داشت و اكثر گروه هاي كوچک مانند دباغان، نجاران و يا مهاجران ايالتي  900خود مي نويسد كه در شهر بيسش از 

يا گروه هاي قومي مانند ساكنان سابق كرمان، تبريز و خليج فارس در حمايت از تكيه هاي خود  همچون افشاريان و اعراب و
 .(82،89 ،9113، خاصي داشتند )آبراهاميان تعصب و غرور

. بهائي معروف است بابي و؛ خانيدعواي ديگري نيز به وجود آمد كه به ستيز مابين شيخي و متشرعه و كريمدر زمان قاجاريه 
ها پيروان، واعظي عرب به نام شيخ احمد احسائي وازده امامي شيعه مي باشند. شيخيمتشرعان همان پيروان مجتهدين و علماي د

ع( بودند. علي محمد باب از يكي از پيروان اين عقيده بود كه ابتدا خود را باب ن)واسطه اي ميان مردم و امام زمابودند كه معتقد به 
و واسطه امام زمان و مردم معرفي نمود و سپس خود را امام زمان و دست آخر خدا ناميد. طرفداران او را بابي مي گويند. بابيه پس 

روان ديگر احسائي، شاهزاده حاكم كرمان، حاج كريمخان بود بهائي منقسم گشت. يكي از پي اعدام موسس آن به دو شعبه ازلي و از
 .( 982 ،983 ،9878 ،كسروي ؛28،22 ،9113 ،آبراهاميانخاني مي ناميدند ) را كريم كه پيروان او

له از شهري به آن معتقد مي بسياري از افراد در اين آشفته بازار به يكي از اين جريانات پيوسته و آن زمان كه مردم يک مح
و گاهي اين  در شهر تبريز و كرمان، اين ستيزها بسيار مرسوم بود شد. مخصوصاٌ ، آتش جنگ در شهرها شعله ور ميستندش
. چنانكه محالت استبداد طلب و مشروطه خواه در تبريز وجود داشت كه در ميان اين حالت رنگ سياسي به خود مي گرفتندم

با  مشروطه خواه باقي ماند و كه خيز بود اع هاي مختلف، تنها محله اميرنز محالت هم جدال وجود داشت. پس از خونريزي و
مي نويسد كه در ثقه االسالم وي  .(9878،747،)كسروي بردمحالت و سپس به ساير شهرها به ساير  قاومت خود مشروطه را ابتدام

محالت ريان مشروطه، به فكر ديد و بازديد تبريزي، براي آشتي دادن محالت هجده گانه تبريز و رفع كينه مابين آنها باهم در ج
 .(9878،818 كسروي،) ، مهمان يكي از محالت مي شدندافتاد و هرروز اهالي محالت

 بین محالت ستیزعلل و تبعات 
فكني در ميان  حكومت كن باشد. نظير چنين اختالفيكي از علل اين تضاد در محالت، را مي توان همان سياست تفرفه بينداز و 

شاه عباس چنين  مخصوصاً شهري حكومت ممالک مصر و براي كم كردن قدرت مردم، هم وجود داشت. صفويه و محالت
 سياستي را داشته اند.

نعمتي مي پردازد. او مصلحت  يكي از عالمان دوره قاجار به نام ميرزا احمد اديب شيباني در شعري به علل پيدايش حيدري و
 .(934، 9872 ،سلطانزادهنعمتي مي داند ) ها را علت منازعات حيدري وپادشاهان و آسوده حكمراني كردن آن

برخي از نويسندگان، ايجاد و يا تشديد اين تفرقه هاي حيدري و نعمتي را به شاه عباس نسبت مي دهند. چنانچه تماشاي جنگ 
مخصوص شاه عباس در وقايع سال  الدين محمد يزدي منجمتفريحات شاه عباس بوده است. جاللاز جمله  حيدري و نعمتي ظاهراً

پرداختند، كه غلبه با جماعت  ه. ق مي نويسد كه بنا به خواست شاه در ميدان سعادت قزوين، نعمتي ها و حيدري ها به جنگ 9008
 .(427 ،9843 ،فلسفي) حيدري بودمير

تحريک حساب شده آنها  وه ديگر وهاي گروهي عليه گرشاهان قاجار نيز، امنيت و آسايش خود را با سوء استفاده از حسادت
ها را به جان هم مي انداخت ، براي اينكه مخالفان دولت را به جان هم بيندازد، گروهشاهكردند. مخصوصا محمد عليتامين مي

و  ( چنانكه سرجان ملكم كه در زمان فتحعلي شاه به ايران آمده است، تاكيد مي كند كه براي توقيف37،997 ،9113 )آبراهاميان،
 .(9813 ،مصاحب) ها، هيچ اقدامي از سوي حكومت انجام نمي شودتعطيل اين نزاع
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ي و اجتماعي ها برشمرد كه به ويژگي هاي جغرافيايي، اقليمعلل ديگري فارغ از توطئه چيني حاكمان، را هم مي توان درباره نزاع 
 ؛در اين ميان مردم با تمسک به مفهوم قوم  كرد ويک مياعات را به رقابت با هم تحرگردد. عللي كه اجتمو سياسي ايران بر مي

 غير خودي براي خود تكيه گاهي رقابت درست مي كردند. مي توان به سه بستر نزاع زير اشاره كرد: قبيله و اعتقادات خودي و
رگيري ميان گروه ها منجر ها به ديكم، مبارزه براي دستيابي به منابع كم ياب به ويژه زمين هاي آبي، مراتع حاصل خيز و قنات

مي شد. دوم، اعتقاد رايج به عدم رشد اقتصادي پايدار، اين باور را تقويت مي كرد كه شخص فقط با محروم كردن ديگران مي تواند 
 هابه دارايي دست يابد؛ نفع يک گروه، خسران ديگري را در بر دارد و زيان يک گروه با سود گروه ديگر برابر است. سوم، رقابت

به ويژه در شهرها واقعيت پيدا براي دستيابي به مناصب محلي نيز اغلب به درگيري ميان گروه ها منجر مي شد. اين مسئله، 
كرد، زيرا در شهرها حكومت پيش از هر نوع انتصاب مهمي ، مانند تعيين ميراب، مباشر، محتسب، داروغه، كالنتر، شيخ االسالم مي

گر بودند، بلكه در اخذ تصميمات اين مقامات نه تنها در اداره امورحكومت، ياري .لي مشورت مي كردو امام جمعه، با گروه هاي مح
تعدد گروهي به آساني مي توانست به  اساسي كه مي توانست سرنوشت گروهي را تعيين كند نيز نقش داشتند. بدين ترتيب، تنوع و

آيد  هاي سياسي دربندي هاي ناحيه اي و دسته بنديگروه هاي گروهي به صورتالفات گروهي تبديل شود و همبستگياخت
 .(83،87 ،9113)آبراهاميان، 

، از نظريه شيوه توليد آسيايي ماركس و استبداد شرقي اخذ شده است. نظريه دستيابي به منابع كمياب مانند آبمبارزه براي 
مي تواند ريشه اين  كه مي تواندقتصاد سياسي خود برگزيده اند اين نظريات اخذ شده و ايشان آنرا به عنوان مبناي كار ا كاتوزيان از

ها را تحليل كند. خالصه نظر ايشان اين است كه: ايران سرزمين پهناوري است كه جز در يكي دو گوشه ان دچار كم آبي درگيري
 ن از آب گرفته شده است( اوالًكه نامشازمين. در نتيجه، آبادي هاي آن ) است، يعني در واقع عامل كم ياب توليدآب است و نه

بود و امكان نداشت كه 9از يكديگر دور افتاده بودند. به اين ترتيب جامعه، جامعه اي خشک و پراكنده  ، ثانياٌمازاد توليد زياد نداشتند
وانست مازاد بر اساس مالكيت يک يا چند آبادي قدرتهاي فئودالي مستقلي پديد آيد. از سوي ديگر يک نيروي نظامي متحرک مي ت

توليد بخش بزرگي از سرزمين را جمع كند و بر اثر حجم بزرگ مازاد اين مجموع به دولت تبديل شود. اين نيروي نظامي متحرک 
 .(3-1 ،9118 ،كاتوزيان) را ايالت فراهم آوردند

سه جامعه در محله، با حضور حبيبي علت اين تضاد و ستيزها را جدال بر سر قدرت سياسي مي داند. حضور مستقيم و تركيبي اين 
راس هرم اجتماعي اين سه جامعه جاي دارند، در دولت اسالمي و حكومت محلي شدتي دو چندان مي يابد.  مستقيم آناني كه در

ها و تضادهاي مملو از خشونت محالت شهري در تقابل تضادهاي اين عاملين براي كسب قدرت بيشتر در حكومت عمالً تقابل و
ه آن با محالت مجاورش روز مي كند. براي همين ارتباط محله با سازمان اجتماعي عشيره اي خود بسيار بيشتر از رابطبا يكديگر ب
 .(9843،71 ،بود )حبيبي

از جمله آن مي توان به كمرنگ شدن كه  ها داراي پيامدهايي نيز بوده استگذشته از علل اين منازعات محله اي، اين نزاع
مود. در واقع محالت مختلف بيش از آنكه با محالت مجاور خود ارتباط برقرار كنند با روستاها و آبادي هاي انسجام شهري اشاره ن

گروهي آنها قوي وسرمايه اجتماعي برون هم طايفه اشان ارتباط داشته اند. به تعبير امروزي، سرمايه اجتماعي درون گروهي آنها،
ديدگر اوضاع مي شده است. همين امر موجب ضعف شهرهاي متكثر در مقابل ضعيف بوده است. منازعات ميان محله اي هم تش

دشمنان خارجي مي شده است. مغوالن براي فتح برخي از شهرهاي مهم مانند ري، از اين اختالفات محله اي در شهرهاي ايران 
ها و محالت و گروه ي به وجودآمدها هم نظير چنين وضعيتسقوط اصفهان به دست افغان در .(98343،47 ،استفاده نمودند)حبيبي

ها هم موثر بود. زيرا كارها به اين شرايط در سقوط شيراز به دست افغان .(9830،774 ،طباطبايي) ناراضي به شورشيان پيوستند
ن كشان و سرشناسا ها طرفداري مي كردند افتاده بود. روزي جمعي از گردنبعضي از زرتشتيان كه از افغان دست سني مذهبان و

و به استحكام قلعه شهر  يا از شهر بيرون كردند شهر، عليه حكمران افغاني قيام كرده هرچه مامور افغاني در شهر يافتند يا كشته و
 ولي به زودي سپاهيان افغانبه كمک زرتشتيان و سني مذهبان فارس به شيراز هجوم آورده و نه ماه شهر را محاصره و پرداختند

 .(9847،940 ،افسر ) شيراز را تصرف كردند
سلسله مراتبي( را در بين ) اين درگيري هاي گروهي، علي رغم محلي بودن ، پيامد هاي گسترده اي داشت و روابط عمودي

ي هاي ها با موانع همراه مي شد و بدين ترتيب تشكيل همبستگاعضاي يک گروه تقويت مي كرد. از سوي ديگر اين كشمكش

                                                           
9 Aridosolatic 
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ل تجار يک شهر با شهرهاي ديگر، مزدبگيران يک ناحيه با نواحي ديگر( را به تاخير مي انداخت و مثافقي ميان اعضاي يک طبقه )

 .(82 ،9113آبراهاميان، ) هويت و آگاهي طبقاتي را تضعيف مي كند؛ همبستگي و رهبري گروهي را تقويت به تعبير جامعه شناختي
فاهيمي مانند شهروندي و حقوق شهروندي مي باشد. يعني فول ماندن مغهاي بين محالت شهري ماز تبعات ديگر اين ستيز

درست برعكس شهرهاي اروپايي كه حتي در قرون وسطي نيز تشكيالت دموكراتيک اخذ شده از مفهوم شهروندي وجود داشت، در 
روستا،  تي( وكاميوني) وجه تمايز شهر صورتي كه به قول ماكس وبر اساساً شهرهاي اسالمي چنين ويژگي وجود نداشته است. در

 .(9837پيران، ) حقوق شهروندي است

 گیریتیجهن

شهري  برنامه ريزي مختلف ابعاد در بازآموزي جهت را مناسبي زمينه ايران، در تاريخي و سنتي شهري فضاهاي غني محتواي
مي توان  شهري، ريزي برنامه دانش در تحليلي، هاي روش و مفاهيم زمان با متناسب و تدريجي تحول بر مي آورد. مبتني فراهم

به عنوان يک ساختار منعطف  در شهرهاي ايراني حالتكرد. م جستجو را ايران كهن شهرهاي برنامه ريزي در نهفته ابعاد
دهي خود بپردازد. اجتماعي، قادر بوده است تا با مفاهيم متفاوتي چون قوميت، مذهب، صنف و حتي نمادهاي شهري، به شكل

واحد اجتماعي فراگيري بود كه فراتر از خانواده با انسجام قابل توجهي شكل گرفت، واحدهايي كه به هيچ محله ي اين امر نتيجه
بررسي تاريخي ت. پرداخهاي گوناگون به حمايت از آنها ميهاي اجتماعي با توانعنوان طبقاتي نبوده و با كنار هم قرار دادن اليه

هاي  از دوران اسالمي، محلـه بـه عنـوان سـلول شـهر سنتي داراي محدوده دهد كه مفهوم محله در شهرهاي ايران نشان مي
مشخص و معين بوده و از نظر اجتماعي نيز برحسب قوم، نژاد، و مذهب تفكيـک فـضايي بـين آنها وجود داشته است. اين تفكيک 

كند و به لحاظ اجتماعي افراد به محيط باعث شد تا مفهوم خويشاوندي و خودكفايي در مرزبندي محله اي شهري نقش مهمي ايفا 
شايد به دليل همين كثرت و چندگانگي فرهنگي  ساساًد. ازندگي خود احساس تعلق كنند و روابط اجتماعي ارگانيک حاكم شـو

حاكم در شهرهاي اسالمي است كه مسجد جامع به عنوان مكان عمومي براي اعضاي كل شهر ركن جدانشدني شهر اسالمي و 
اجتماعات "كن متمايز كننده شهر از روستا شناخته شده است. ركني كه كثرت را به سوي وحدت بخواند. مسجدي كه چه بسا ر

نمايد. وحدت در كثرتي كه با مكانيسمي مرموز جزء الينفک تاريخ  مي "جامعه واحد")محالت مختلف شهر( را دعوت به  "رمتكث
ره اسالمي عليرغم تفاوت هاي ناشي از مشخصات و ويژگي هاي سرزميني به ساختار محله اي شهر دو ايران و اسالم بوده است.

عنوان واحد مديريتي شهري و واحد اجتماعي و فرهنگي تبلور يافته و امري كه امروز بار ديگر در نظريات جديد شهرسازي مطرح 
اي ايران شناخته مي شود. چنانكه مطالعات شده و به عنوان ابزار مهم بازيابي هويت فردي  و اجتماعي در محدوده بسياري از شهره

 دوره اسالمي تا دوران معاصر، ها در دوران باستان و قبل از اسالم، خون و رگ و ريشه بود. دربنديمبناي محله ؛نشان داد
قدرت برتر تفكيک پول  اقتصاد و و با آغاز مدرنيزاسيون و ورود سرمايه داري به ايران، قوميت اهميت پيدا نمود ايدئولوژي، مذهب و

 بافت"به عبارتي شهرسازي معاصر تركيب ديگرگون شده از ستيز محله اي را با عنوان  ها از يكديگر شده است.كننده گروه

 اساس بر بلكه مذهبي زباني، نژادي، قومي، هاي تجانس براساس نه شهري هاي تجربه مي كند كه در تطور محله "كنگلومرايي

كارگري( را تعيين نموده و خود اين موجبات  و كارمندي مساكن هاي محله و ها )كوي شغلي انسافراد؛ تج توان اقتصادي
 فاكتورهاي از تابعي قبالً كه اي محله ستيز واقع مشخص نمودن سطح قدرت در تسهيم از مكانات شهر را فراهم مي كند. در

و  شده و اقتصادي مادي از فاكتورهاي تابعي امروزه بوده؛ ... و و مذهب فرقه، دين قوميت، نژاد، زبان، همچون اجتماعي فرهنگي
و  طيحالت شهرها، از ارائه شرا نيدر اموجبات اقتدار توليد و مصرف شهر را در ميان برخي پيكسل هاي محله اي سبب شده است. 

 ،يتيقوم ،يفرهنگ ،ي، اجتماعاقتصادي طيشرا ليدل شهري به تياز جمع يتياكثر كهيهاي برابر به ساكنانشان عاجزند؛ در حالفرصت
 ياقتصادي و اجتماع شرفتهايياز پ -شهري تيجمع تياقل -گريعده د اند، قهيدر مض شان هياول ازهايين نيدر تام يو سن يتيجنس

 انيشكاف م جاديكه با ا است سيستمي اختالل از نشاني و ناعدالتي از حالت نمودي نيشهري در ا مي. در واقع تقسشوندي منتفع م
 زاتيتما ايتكه شده  شهري تنها به واسطه فضاهاي تكه ميمنجر شود. تقس ياجتماع دارييبه ناپا تواندي م هاي مختلف شهرروهگ

 زاتيموارد و تما عياز برهمكنش جم ميمواقع مرزهاي تقس شتريبلكه در ب شودياقتصادي مشخص نم -ياجتماع و اختالفات
 هايتياز محروم اي جهيشهري نت ميتقس گريد ي. به عبارترنديگي شكل م ييو فضا ياسيس ،يفرهنگ ،ياجتماع اقتصادي،
 شهري داشته و بر ييايمتعددي براي پو امدهاييابعاد پ نياز ا کيكه هر باشدي م ياسيو س يفرهنگ ،ياجتماع اقتصادي،
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 ارمیطحیدری و / ...  و ای محله ستیز گذار بر گذری

وسعه شهري ايجاب مي كند كه لوازم و خواهند بود. لذا طراحي و برنامه ريزي در امتداد تشهري اثرگذار  و افتراقات هانابرابري 
در پايان نويسنده اذعان دارد اين متن گواهي ابزارهاي مطالعاتي و پشتبيباني به منظور ايجاد واحدهاي شهري هم بسته فراهم شود. 

 اين و القايخوانش  براي و پيچيده  بسيار هايبر تاريخ شهر ايراني است و راه  دگرش نگرشي و اغلب سطحي و كم توان نگارنده

كاوشگران دشت  ادامه براي را باشد مسير توانسته هانشانه اين فراوري با دارد دارد و اميد وجود ها در اليه هاي تاريخي آنارزش
 .باشد ساخته هموارتر تاريک شهر زيباي ايراني
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 .39-33 ،(9)9،ياجتماع ينهادها

 انتشارات آگاه. :نتهرا .روند شكل گيري شهر و مراكز مذهبي ايران (.9872).سلطانزاده، حسين
 فرهنگي. يهادفتر پژوهش: تهران .فضاهاي شهري در بافتهاي تاريخي ايران  (.9833). سلطانزاده، حسين

 :تهران، مقدم يعارف اقوام ؛ميحك ميسل ميبس ترجمه .يو ساختمان ياصول شهرساز ،ياسالم - يعرب يشهرها (.9839) .سليم حكيم، بسيم
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
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 موسسه انتشارات جهاد دانشگاهي. :، تهرانجغرافياي اجتماعي شهرها (.9842). شكويي، حسين

 موسسه نگاه معاصر. :تهران .ديباچه اي بر نظريه انحطاط در ايران (.9830). ايي، سيد جوادطباطب
 بوكيها. :قاهره .محمد ابوالفضل ابراهيمترجمه  (.)متن عربي تاريخ طبري  (.2009)طبري، محمد جرير. 
 ،(4)2، مطالعات جامعه شناسي. با آناتومي مفهوم اجتماعبسط مفهوم محله  .(9831) ، محمد.نقي زاده ،بهزادفر، مصطفي ،كبرعبداهلل زاده طرف، ا

31-907. 

پژوهشهاي  .هاي شهري ايران تعريف آن با تأكيد بر شرايط محله بررسي نظري مفهوم محله و باز .(9831) .صرافي، مظفر ؛عبداللهي، مجيد
 . 902-38(، 42)2،جغرافياي انساني

معماري و   .امروز شهر در محلي هويت احياء راهكارهاي در ي تا محله معاصر؛ كندوكاوياز محله سنت .(9817). غروي الخوانساري، مريم
 .47-79(،29)90، شهرسازي آرمان شهر

 نشر ني. :تهران .انسان شناسي شهري (.9838).فكوهي، ناصر

 ي.فرهنگ انتشارات علمي و: تهران. )جلد اول و دوم( شاه عباس اول زندگاني (.9843) . فلسفي، نصرا...
 اختران. :تهران .ندگي ماماتاملي بر عقب  (.9832). قاضي مرادي، حسن

 .991-903(،3)2،مطالعات عمران شهر .نظام محله در اصفهان .(9814).قاسمي، علي
)ع( يزد  بازخواني و بازشناسي ساختار و سير تحول تاريخي محله امامزاده جعفر .(9817).قدكيان، سيد محمدرضا؛ بيگ زاده شهركي، حميد رضا

 .71-39 (،3)3 ،معماري اقليم گرم و خشک .تا پيش از تغييرات دوران معاصر

 نشر مركز. :تهران .ترجمه نفيسي و عزيزي .اقتصاد سياسي ايران (.9118). كاتوزيان، همايون
 انتشارات امير كبير.: تهران .تاريخ مشروطه ايران  (.9872). كسروي، احمد

 .77-1 (،8)7 ژئوپلتيک، .شهر سياسي جغرافياي مفهومي –تبيين فلسفي  (.9831) .تاج الدين كرمي،؛مانردوي كجوري، موسيك

 وزارت مسكن و شهرسازي سازمان عمران و بهسازي شهري. :، تهرانتاريخ شهرسازي جهان اسالم (.9837). كونئو، پائولو
اداره كل روابط عمومي و بين المللي شهرداري  :، تهراني ناصريريمكپرويز ترجمه .شهرها، فقر و توسعه (.9117). ژوزفگاگلر، ؛آلنگيلبرت، 

 تهران.
 .ريركبينشر امتهران: ، دائره المعارف فارسي .(9813). مصاحب، غالمحسين

 نشر همراه. :تهران. نامه ابراهيم بيگسياحت (.9843). زين العابدين مراغه اي،
 انتشارات دانشگاه علم و صنعت. :. تهراني برنامه ريزي شهري در ايرانويژگيها ازتحليلي  (.9848). مشهدي زاده دهاقاني، ناصر

مطالعه: محالت  دينمونه مور) ادر شهره ييفضا -ياجتماع ييادج يخوانش الگو ؛يافتراق شهر (.9813) .معززي مهر طهران، امير محمد
 ي.تاريخ يو بافتها هيرايش ابنمرمت گ ، گروهدانشكده معماري ي. دانشگاه هنر اصفهان،رساله دكتر (.شهر اصفهان

 .(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران) روزنه . تهران:(7و  3) جلد  بخش اعالم يفرهنگ فارس (.9844). معين، محمد

 .نشر نگين سبالن اردبيل: .حيدري و نعمتي در تاريخ اردبيل عصر صفويه .(9814). موسوي، رئوف

 .48- 87(،93)3 ،منظر. ، الگوي جامعه شناسي شهري از توسعه محله ايمحله نوين .(9819). سيديعقوب موسوي،
 .شركت سهامي انتشار :تهران .كاوياني شيوا ترجمه .(. شهر در گذر زمان9110). وبر، ماكس

 ي،فارس اتيادب دانشكده دانشگاه محقق ارديبل، .ارشد يي كارشناس نامه انيپا .وقوع مكتب در تشيع جلوه هاي بررسي .(9813). هادي، عاليه
  .يفارس اتيزبان و ادب گروه
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