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Abstract  
Islamic culture is one of the fundamental human issues that the 

comprehensiveness of the Holy Quran and authentic narrations are expected 

to have a proper answer to it. The primary purpose of this study is to identify 

the aspects of the effects of Islamic culture on the social relations of the 

residents of the Sartapuleh neighborhood and to investigate the effect of 

physical elements with different functions, especially religious buildings, on 

the type of socialization of residents. Due to the decrease in the social 

importance of neighborhoods over time, this study aims to achieve a model 

to improve the social qualities of neighborhoods with cohesive elements. 

Therefore, from the content analysis method based on theoretical principles 

in social cohesion in accordance with the Holy Quran, the Sunnah of the 

Prophet (PBUH), and Nahj al-Balaghah, three components of good social 

cohesion or social cohesion including virtue, dignity, and participation were 

obtained. While preparing a questionnaire according to the examples of the 

above components, according to Cochran's formula, 100 residents and 

neighborhood businesses were selected as a sample, and the results showed 

that the components of dignity have a score of 3.44, virtue 3.36, and 

participation0.66. According to the standard analysis of the Likert Five-Scale 

Questionnaire, virtue and dignity are in the range of 2 to 3.5, ineffective, and 
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the component of participation is in the opposite range. Finally, social 

cohesion is in relatively good condition, and suggestions are made to 

strengthen it. 

Keywords: Islamic Culture, Social Cohesion, Neighborhood Identity, Sects, 

Sartpuleh Neighborhood of Sanandaj. 
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 یخیمحالت تار ینسجام اجتماعدر اِ یمذاهب اسالم نقش فرهنگِ

  محلة سرتپوله سنندج یبا مطالعه مورد

یاللهکتابیکسر
دانشجوی دکتری شهرسازی اسالمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز، 

 آذربایجان شرقی، ایران
 

 رانیا ،آذربایجان شرقی  ز،یتبر یدانشگاه هنر اسالم  یاستاد معماریمیاحدنژادابراه

  چکیده
 اسالمی، میازجملهفرهنگ انتظار که است انسان اساسی قرآنمسائل جامعیت روایاترود و کریم

 آن پاسخمناسبیبه باشدصحیحه، داشته فرهنگراتیتأثهایهدفاصلیاینپژوهششناساییجنبه.

عملکردهایمختلف بررسیتأثیرعناصرکالبدیبا و سرتپوله اسالمیدرروابطاجتماعیساکنینمحلة

درگذرشدنازاهمیتاجتماعیمحالتباشد.نظربهکاستهمذهبیدرنوعمعاشرتساکنینمیابنیهژهیوبه

-بخشمیدستیابیبهالگوییجهتارتقایکیفیاتاجتماعیمحالتباعناصرانسجامزمان،هدفپژوهش

ازروشتحلیلمضمون لذا ریم،سنتنظریدرحوزةانسجاماجتماعیمنطبقبرقرآنکمبنایمبانیباشد.

نهج ص()امبریپ حسنو مؤلفة سه انسجامالبالغه، یا عام ومعاشرت کرامت فضیلت، شامل اجتماعی

مؤلفهبهدستمشارکت منطبقبرفرمولکوکرانآمد.ضمنتهیةپرسشنامهمنطبقبرمصادیقِ هایفوق،

یکرامتهامؤلفهنمونهانتخابونتایجحاصلهنشاندادکهعنوانبهنفرازساکنینوکسبةمحله011تعداد

فضیلت4433دارایامتیاز می1433ومشارکت4443، اساسباشند. تحلیلپرسشنامةطیفبر -استاندارد

اثرومؤلفةمشارکتدرمحدودةیعنیبی443الی2هایفضیلتوکرامتدربازةلیکرت،مؤلفهپنجگانة

مشارکتروابطضعیفمابینهمسایگانروابطاجتماعیوحسنازنظرانگرایناستکهمخالفبودهونش

گردد.ییارائهمیهاشنهادیپبرقراراست.نهایتاًانسجاماجتماعیدروضعیتنسبتاًمناسبیبودهو

   .محله، مذاهب، محله سرتپوله سنندج تیهو ،یانسجام اجتماع ،یفرهنگ اسالم :ها واژهکلید
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  مقدمه

 بروز را خود غیره و بودن روان و همگنی یکدستی، و انسجام در آنکه از بیشتر فرهنگ

 و هاتیقطع عدم و هاثباتیبی ها،گوناگونی ها،تناقض ،هاتنش از فرآیندی در دهد،

 بازتولید را خود و داده شکل خود به غیره و قومی زبانی، شناختی، هایبودن موازی

است کرده  بر حاکم و مقبول رویة عنوانبه اسالمی،-ایرانی فرهنگ فهمِ در بنابراین؛

 چگونگی و اسالمی متکثر و ایرانی فرهنگ متنوع مصادیق شناسایی ایران، جامعة

هجرت زیادی بسیار اهمیت شهرها ساخت بر تأثیرگذاری ونوادگانامام خاندان دارد.

 از یکی عباسی، حکومت دوران از ایران سرزمین به عنواناماماولشیعیانبه علی)ع(

 برای را فرصتی که بوده ایران مناطق و شهرها در تیباهل ردپای و معنوی هایزمینه

مرقد نهاده بنا کشور در دینی فرهنگ هایپایه تقویت  تحوالت سرمنشأ ،هاآناست.

قدمگاه کهطوریبه گشته، فضاهایشهری در فرهنگی و کالبدی  مسیرهایعنوانبهها

یهاآرامگاه هستند.وجودهاآنیتجمعپیروانهاکانون اولیه نطفة عنوانبه هجرتونیز

در  موجبات زبانی، و قومیت مذهب، فرهنگ، هر با ایران شهرهای مذاهباسالمی

استوعلیرغم گشته مذهب مقولة با شهری فرهنگِ مختلف هایجنبه آمیختگی تقویت

 وجود سنندج، کردنشین شهر اجتماعیشدهاست؛دریمذهبیمنجربهانسجامهاتفاوت

 که است اینانسجاماجتماعی هاینشانه ازجمله هاآنمنتسببه و امامزادگان مرقدهای

 و یهودیت مسیحیت، از شهر این مردم دینی کثرت و فرهنگ هویت، با زمان، درگذر

 افزوده شهر این وفاقاجتماعی بر و شده عجین اسالم، دین در تشیع و تسنن مذاهب

در گه امامزادگان، مدفن حومه، و سنندج شهر است. سیدطاقه  سلطان و ابراهیم وره

 خاتون)خواهر هاجر بی)ع((،بینیالعابدنیز امام نوادگان )ازرمحمدیپ و عمر عبداهلل،پیر

 مهمی نقش دینی،-فرهنگیاجتماعی، هایکانون عنوانبه که دارد وجودرضا)ع(( امام

 شهر که رایج هایتعریف علیرغم است. نموده ایفا سنندج مردم زندگی و باورها در را

 مذهب یا آیین دین، یک پیروان توجه و احتراممورد که دانندمی شهری را مذهبی

 ساکنین غالب که شهری بعنوان سنندج، شهر حالنیابا (،0411:33باشد)موالیی، خاص
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 سایر کیش و یکانسجاماجتماعی،آیین در باشند،می شافعی تسنن مذهب دارای آن

 عقیده، و باور در تنهانه تیباهل و ائمه به ارادت و شدهشمرده محترم مذاهب، و ادیان

 -دینی ریشة از نمادی و بوده ساری مردم روزمره زندگی برونداد و رفتار در بلکه

است. شهر این در تاریخی

فرهنگاسالمیدرراتیتأثهایهاوویژگیهدفاصلیاینپژوهششناساییجنبه

ژهیوبهروابطاجتماعیساکنینمحلهوبررسیتأثیرعناصرکالبدیباعملکردهایمختلف

می محله معاشرتساکنین نوع در مذهبی ابنیه اینکه به توجه با ازدرگذرباشد. زمان،

انسجام دنبالعناصر به ما لذا است، شده ارزشاجتماعیمحالتکاسته بخشاهمیتو

آنبتوانبهیکشیوهوالگوجهتارتقایبراساساجتماعیدرسطحمحلههستیمکه

تحققهدفومنظوربهبرایناساسدراینپژوهشکیفیاتاجتماعیمحالتدستیافت.

ا انسجام بررسیمفهوم منطبقبرتصاویرشمارة 2و0جتماعیدرسطحمحالتمعاصر،

می مضموناقدام تحلیل روش از انسجامگردد. حوزة در مطروحه نظری مبانی مبنای

عظیم پیامبر سنت کریم، قرآن بر منطبق نهجاجتماعی و اسالم الشأن یهامؤلفهالبالغه،

می استخراج اجتماعی انسجام با بررمرتبط از درگردد. که محله با مرتبط مفاهیم سی

انسجامانسجام فضاهای و ابنیه مقولة به توجه هستند، تأثیرگذار روابطبخشی و بخش

قال در غیرهمسایگی و کالبد میب شناسایی شودکالبد محلة؛ کالبد سطح در بنابراین

تمسرتپوله،درجستجویمکان قوتببخشد. امیهاییهستیمکهاینتعاملونزدیکیرا

بالقوهوبالفعلراشناساییصورتبهفضاهاوبسترهایبروزمعاشرتاحسندرسطحمحله

نیمابقراردهیم.همچنینروابطموردسنجشنمودهوتأثیرآنراروابطاجتماعیساکنین

هامؤلفههمسایگانمنطبقبر قالبپرسشنامة اجتماعیدر موردسنجشومصادیقانسجام

گردد،بهمیزانقرارخواهدگرفت.نهایتاًبایستیازآنچهدرسطحمحلةسرتپولهبررسیمی

وکیفیتانسجاماجتماعیدستیافت.
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 اسالمی و زندگی اجتماعی-. مبانی نظری: فرهنگ ایرانی1

دادنیاطراحیچیزیمطابقبامعیارفرهنگدرلغتبهمعناینوع،روش،طرز،شیوةشکل

شیوهشدههشناخت می، پنداشته اجتماعی رفتار در متناسب و برازنده وهایی )فیضی شود

 0411همکاران، :41 تأسـیس( معنایفرهنگمهارتدر در هم فرهنگرا کانتواژه

میالجهتجامعـهمـدنیوفدراسـیونجهانیوهمدرمعنایفرهنگانضباطوکنترلاَ

اصطالحفرهنگدر(.0431:03)ماحوزی،رفتهاستتحققغایاتمتعـالیاخـالقبکـارگ

هایمختلفبهمعنیادب،عقل،دانش،بزرگی،حکمت،هنر،علمومعرفتنامهفرهنگ

آمدهاست.فرهنگرادرجایگاهعلمبهمعناینشانهونمودمعنویرشدوپیشرفتیک

ازایننظرفرهنگخصوصیتیاستکهیکجاجامعهبهکارمی معهدرزمانگامبرند.

ها،دربعضیازفرهنگ(.0430:21محمدی،د!)گلکنبرداشتندرمسیراعتالکسبمی

ازکشتوزرع،زمینوپرورشدانسته یعنیعملریشهفرهنگرا آوریورشددراند؛

اینمفهومنهفتهاست؛لذاگاهیفرهنگبهمعنیرشدوتربیتافرادوجامعهانسانیبهکار

بهمی اما مترود، مفهوم این معنای بمرور آنچه هر مورد در استو شده صورتحول

رودوعبارتاستازمجموعهدانش،باور،هنر،دین،شودبهکارمیاجتماعیکسبمی

آداب حقوقو بهاخالق، انسان استعدادیکه هر و معیّنورسوم جامعه عضویاز مثابه

 (.0431:2)خزایی،کندکسبمی

 سخت یکپارچگی اصوالً و دیگر هایفرهنگ به نیاز عدم و فرهنگی اصالت از دفاع

را0413:20 ،یفکوه) خود منشأ که است ایاسطوره صرفاً امری فرهنگی،  در ژهیوبه (

دولت سیاسی مدرنیته اسطورة توسعةمی ملی یا  و خالقیت یعنی یکسو از فرهنگی بیند.

 خودبیگانگی به شدن دچار از رهایی جهت درونزا، فرهنگی کردن تولید و آفریدن توانایی

 دچار آنکه برای دیگر هایفرهنگ پذیرای و بیرون یسوبه گشوده دیگر سوی از و

ابزارهای درونی فساد و پوسیدگی  پایانبی هایسرچشمه درواقع فرهنگی توسعة نشود.

 مشترک هایتجربه معنایی، و فلسفی ظریف هایاندیشه و اخالق ایمان، و دین استعال،

 ما به گردن رگ از کهتعالی خداوند وجود در چیز، هر از ترمهم و انسانیت تاریخ
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 این بر که هاستسال شناسانفرهنگ.(23-0413:23باشد)فکوهی،می است، ترکینزد

 اصیل پیش سال هزاران از بلکه امروز، نه انسانی هایفرهنگ که کنندمی تأکید نکته

 هایفرهنگ با فرهنگ یک مبادلة قطع یعنی فرهنگ، در اصالت معنای زیرا اند،نبوده

 است ارگانیک مبادلة حیاتی رابطة قطع معنای به بیولوژیک نظام همچون کهخود از بیرون

می موجود مرگ به یا و )همان: هیچ013-011انجامد  در حتی دینی، بدون جامعة (.

 دین و فرهنگ جدایی دلیل همین به و است نشده یافت زمین کرة نقاط تریندورافتاده

در چندانی معنای است ترناممکن بازهم جدایی این ایران جامعة مورد ندارد.  اگر زیرا؛

 سطوح در نسبی واقعیتی صورتبه حدی تا که باشد تداومی ایرانی، جامعة منظورماناز

-شناختی هایاسطوره از ایمجموعه صورتبه واحدی یشناختزبان -تاریخی -جغرافیایی

 عقب پیش سال چندهزار تا توانیممی را آن هاآن ریشة و داریم سروکار هاآن با نمادین

 دینی، کامالً الگوهای براساس جامعه این میالد، از پیش اول هزارة از کمدست ببریم،

اینجاست کردهمی تعریف را خود فرهنگ  تعبیری به یا بودگیجامعه بحث که است.

است. طرحقابل جامعه، یک قالب در اجتماعی باورهای و هاکنش در زیستن باهم قابلیت

 فرهنگی،-دینی پیچاپیچ و تداخل باشیم، روروبه زمینه این در باالتری قابلیت با اندازه هر

)دانش دکتر عقیدة به .ایمبوده شاهد را بیشتری 0430پژوه  اکثریت باور در (،31-14:

 فرهنگ این آید.درمی حساببه غالب کامالً فرهنگی مذهبی، فرهنگِ ایران، کشور مردم

بلکهنشده تفکیک یکدیگر از دینی و ملی عناصر  دارند، انطباق یکدیگر بر عموماً اند،

 از یکی دادن برتری یا و بردن میان از برای تالش هرگونه و کنندمی تقویت را یکدیگر

(.0413:33شود)لطیفیوقلندریان،می روبرو اجتماعی کالبدهای شدید واکنش با ،هاآن

 دیدگاه از 0411)موالیی،  توسعة و پیشرفت ضروریات از اسالمی/ایرانی الگوی،(33:

 ....»و اجتهاد تفسیر، تفکر، «غیردینی یهاقالب یا و اندیشه در خالقیت.باشدمی کشور

 برای را مناسب استفاده دینی یهاقالب در را ایرانی فرهنگ که ابزارهایی از اگر

 هزارانسال که را خالقی و ترکیبی موقعیت منابع، از توانیممی نماییم، زداییایدئولوژی

 نگاه شویم. مندبهره دارد، وجود ایرانی فرهنگ ادبیاتومعماریدر و شعر زبان، است،

 و رویدادها معنوی، هایمکان جستجوی مستلزم محیطزندگی و شهر فضا، به معناگرایانه
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در.است مکان و زمان گذردرروحانی، ردپاهای محله سطح در بایستی اساس براین

و انسجام و وحدت موجبات که غیرملموس و ملموس روحانی فضاهای جستجوی

 نمایند،باشیم.معاشرتاحسنساکنینراایجادمی

 یاسالم فرهنگمعاشرت و  –شهر-

رودجامعیتقرآنکریم،مسائلاساسیانساناستکهانتظارمیازجملهفرهنگاسالمی،

قرآنکریمتعریف(.0311:031پاسخمناسبیبهآنداشتهباشد)کتاباللهیوموالیی،

داردوازخصوصیاتوهایآنرابیانمیدهد؛بلکهویژگیلغویواصطالحیارائهنمی

(.0411:033الزم،دستیافت)رساوهمکاران،توانبهتعریفوشناختهامیویژگی

میدرروایاتودرنهج بنا شریعتاسالمیرا درتفسیرمفاهیموالبالغهکهشاکلة نهد،

هایاصلیانسانوحیوان،نیازهایموضوعاتمرتبطبهرهگرفتهشدهاست.یکیازتفاوت

مةتعلیماتودانشدینیمقدمرسدعلماخالقبرهباشد.بهنظرمیعاطفیواخالقیمی

هدفاز دیناستکه هستة و گوهر اسالمی، میانعلوم اخالقاز دیگر تعبیر به باشد.

 معرفیشدهاست)عالمهمجلسی، فیضیو0314:201رسالتوبعثتنبیاکرم)ص( .)

0411همکاران) جوادیآملی30-34: ازعالمه اصل3(، یمؤلفة یرااسالمفرهنگدر

"عتیوارتباطفردباطبگرانیارتباطفردباخدا،ارتباطفردباخود،ارتباطفردباد"شامل

می شاخصمعرفی که حُسنکنند با مرتبط که دیگران با فرد و فرد با فرد ارتباط های

قاعدةزرین،نشاطوشادیداشتندرارتباطبادیگران،"معاشرتاستبهترتیبدرقالب

کردن،رعایتدرروابطبادیگران،مهربانیواحترامگذاشتن،نیکیوکمکامیدداشتن

حقوقدیگران،آسیبنرساندنبهدیگران،رعایتعدالتدربرابردیگران،گذشتداشتن

نسبتبهدیگران،مداراکردندرروابطاجتماعی،پرهیزازخشونتدربرخوردبادیگران،

گردد.بندیمیدسته"یجمعیطلبمنفعت

محبتوهاانسان صفا، یکدیگر از اینمعاشرتباید در و معاشرتدارند به نیاز

ساختنهمدیگراجتنابورزند.گذشتببینندوازدورویی،خیانت،تزویر،اِفتراوناراحت

روابط خداونددرقرآنکریمبهدفعاتدرموردمعاشرتدرکانونخانوادهوخصوصاً



 261|نژادابراهیمیواللهیکتاب؛باسالمی...فرهنگمذاهنقش

اس زوجینسخنگفته معاشرتاحسنحاکمحالنیباات. اگر زندگیاجتماعینیز در

درآمدیبرفرهنگ"(،درپژوهشیباعنوان0412خواهدبود.فیضی)آلایدهباشد،بسیار

"اسالمی اسالمی، فرهنگ در فرهنگ واژة معادل که است معتقد باشد.می"سیره"،

آموزه از بفرهنگبرآمده ارزشیاستو برهایاعتقادیو عالوه فرهنگاسالمی، نیاد

شاملاُ مورارزشیواعتقاداتکهمشتملبرروحتوحیددرتمامیشئونزندگیاست،

مثلث اجزای دوسویة بررسی ثابتاست. فرهنگ"اخالقی دین، ارتباط"نیاز، از نشان

رئیسی)هانیاجدانشدنیمابین عنوان0411دارد. با رضاتایبرتعارشتهتحلیلیمیان"(،

-،نشانمی"هاینقلیِاسالممعماریمسکنآپارتمانیبافرهنگاسالمیبااستنادبهآموزه

دالیل به آسمانخراش(، برجو مسکونی)آپارتمان، عمودیابنیه الگویتوسعة دهدکه

برخیازآیاتو"متعددیچون تقابلضمنیبا انجامبرخیتکالیفاجتماعی، تقابلبا

ازمنظرمتوندینیمطلوبیتندارد.ازدیدگاه"رهنگعفافوحجابادعیهوتضعیفف

0411وی) ازطریقبلند01: همسایه اشرافبه مجاور، مطلوبابنیة تهویة ممانعتاز ،)

ساختنبنا،تضعیفآرامشابنیهمسکونی،صعوبتانجامبرخیتکالیفاجتماعی،تعارض

تعارضبافر انجامبرخیمستحباتعبادی، یابینامطلوبهنگحجابوعفاف،مکانبا

دیگران فردوفردبا ریزفضاهایمسکونیازجملهمواردالزامآوررعایتارتباطفردبا

شناسیشناسی،روششناسی،معرفتاست.فرهنگاسالمیبافرهنگغربیبهلحاظهستی

انسانتفاوت درفرهنگغربی، مختلفیازجملهمداریحاکماستومباحثهاییدارد.

الگوهایفراغت،تفریح،کسبوکار،مصرفودرمجموعروابطانسانیحولاینمفهوم

است بنیانگذاریشده مقابلفضایفکری؛ در اسالمیتحتتأثیر-اما جامعة فلسفیدر

یافتنبهجامعةباتمدناسالمیاست.جامعةتوحیدیودست

 نگرش و زندگیهاانساناندیشه کیفیت میهاآن، کریم،را قرآن آیات سازند.

تأییدمیتیباهلاحادیثپیامبر)ص(وسخنان رادوکنند)قاسمی)ع(ایننوعنگرشرا

 0411موالیی، :024 آیة قرآنکریمدر حجرات01(. المؤمنونإخوة»سورة إنَّما ادب«

جها داعیة با هم و اسالمیالزم قلمرو در هم را دیگران با اساسنیبرخورد وبر صفا

أحسَن»انسانباازآنجاکهشمارد.صمیمیتانسانیدربینتمامیجوامعبشریسودمندمی
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،همانابرخوردیأحسناست.نیچننیا،خلقشدهاست،بنابراینپرورشموجودی«تقویم

بَ»سورةأسراء34آنچهدرآیة یَنزغُ الَّتیهیأحسنإنالشیطانَ و«ینهمقَللِعبادییقولوا

 34آیة بقره حُسنا»سورة لِلناسِ قولوا بلکه« لفظینیست؛ برخورد صرفاً است، ذکرشده

باشد.مطلقرفتارومعاشرتمی

محبت محور و مهر مدار در که است خانواده محدودة همانند اسالمی حوزة

می آیة طبق که 01گردد نساء سورة بِالمعروفِ»... عاشِروهنَّ «وَ آیة بقرهس3و ورة

تَسریحبإحسَان» وافکننیطنآلایدههموارهصالیزندگی،«فَإمساکبِمعروفأو بوده

وصل مفاهیمحسنمعاشرت،درگروهاآنفصلو یکیاز بود. لطفخواهد و احسان

تُظلمونَ»سورةبقره211وجودعدلومساواتاست.خداونددرآیة تَظلمونوالَ در«الَ

کند.پذیریسخنگفتهوهردوراردمیسلطهگریونهیسلطه

می اهمیت دارای معاشرت حسن در که مواردی تحقیراز از جلوگیری باشد،

توجهبهآیةدیگران،هتکحرمتوحیثیتافرادمی با انعام033باشد. الَّذی»سورة هوَ

بعضدرجاتلِیَبلُوَکمفیمَ ورفعبعضکمفَوقَ األرضِ رَبَّکَجعلکمخاَلئِفَ اآتاکُمإنَّ

لَغفوررحیم وإنَّهُ العِقابِ نحنُ»سورةزخرف42وآیة«سریعُ ربِّکَ رَحمتَ أهُمیَقسمونَ

بعضاًقسمنابینهممعیشتهمفیالحیاهٌالدنیاورفعنابعضهمفوقبعضدرجاتلِیَتَّخذبعضهم

دکههرگونهمواهبالهی،آزمونشو،روشنمی«سُخریّاًورحمتُربِّکخیرمِمَّایجمعُونَ

نهتکریمواجدانوتحقیرفاقدانآن هاوهدفتقسیمعادالنةوظایفبندگانخداست؛

مِنقَومعَسَیأن»سورةحجرات00اجتماعیاستوآیة یَسخَرقومٌ یاأیُّهَاالذینآمَنُواالَ

نیزباتأییداینموضوعاعالم«نَّخَیراًمِنهُنَّیَکونواخیراًمِنهُموالَنِساءٌمِننساءٍعَسَیأنیَکُ

داردکهبایدجلویهرگونهتحقیروفخرفروشیراگرفتهوحفظاحتراممتقابلرابرمی

داندتامعاشرتجامعهدرپرتوتأمینکرامتزمینةپیدایشمدینةفاضلهراهمگانالزممی

فراهمنماید.

 هاانسانروابط یکدیگر اساسورتصبهبا بر همواره انسان است. فطری عادی،

عَلَیها»فطرتخودمتمدناست النَّاسَ اهللالَّتیفَطَرَ فِطرتَ انسانبر41)آیة« سورةروم(.

شمارد.بنابهرامحترممیهاآنکندوحقوقاساسفطرتالهیخودبادیگرانهمکاریمی
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الیستکملالمرءاإلیمانحتّییحب»رسولاکرم)ص(:ثیحدبراساسوفطرتانسانی

یحبلنفسه نا ألخیه » 0314)بحاراالنوار، برایخودمی231: انسانهرآنچهرا خواهد(،

آلوده طبیعی، غارتمنابع لذا کند. اختیار را همان نیز برایدیگران ،ستیزطیمحکردن

تجاوزبهحقوقدیگرانوغیرهبامدنیّتفطریانسانسازگارنیست.

احساس مشارکت، مساعدت، تفاهم، تعاون، همکاری، همچون مباحثی تمامی

ازجلوه ایثاروغیره ازخودگذشتگی، اجتماعی، سرمایة هایاجتماعیفطرتهمدردی،

سلیمآدمیاستکهمدنیّتموردنظردیننیزبرپایةچنیناموریشکلیافتهاست.

آمیزمردمشورایران،زندگیمسالمتباتوجهبهکثرتادیان،مذاهبواقوامدرک

(،درکتاب0433:411جوادیآملی)اهللبایکدیگرازاهمیتباالییبرخورداراست.آیت

آیاتقرآنکریم،صاحبانادیانوبالتبعبراساسعقیدهدارندکه"ستیزطیمحاسالمو"

آمیزدگیمسالمتتوانندباپذیرشخطوطکلیدینهمدیگر،باهمزنمذاهبمختلفمی

-عمران،رسولاکرم)ص(خطاببهاهلکتابمیسورةآل33داشتهباشند.براساسآیة

یَاأهلَالکِتابِتَعَالَواإلیکَلمهسَوَاءبَینَناوبَینکمأالَّنَعبُدَألَّااهللَوَالَنُشرکَبِهِشَیئاً»فرمایند:

مِ أربَاباً بعضاً بَعضُنا یَتَّخِذَ اهللِوالَ «ندُونِ بربایدموّحدباشندوهیچهاانسان، یکخودرا

گراییدینینیست،بلکهبهمعنایاحترامدیگریتحمیلنکنند.اینمفهومبهمعنایکثرت

زندگیمسالمت متقابلو است. یکدیگر با مردم زندگیبرقراریآمیز مسائلمهمدر از

راسالمروابطاجتماعیبرپایةدوستیبناشدهپیونددوستیوصمیمیتبادیگراناست.د

حضرتعلی السالم-استلذا یاد-علیه زیاد را دوستانخود استکه: سفارشنموده

هستند شما ودرآخرتشفاعتخواه ویاورشما یار دنیا آناندر ،عاملی)حرّکنیدکه

0431:243). 

شایستهیکیدیگرازاصولمعاشریاخالقخوش دیگراناستکهوبرخورد تبا

اند؛وازآنبهحُسنخلقتعبیرکرده-السالمهیعل-وازجملهعلی-السالمهمیعل-معصومان

سفارشنموده را رعایتآن دیگران با برخورد حضرتآمدهدر آن از روایتی در اند.

 .(0433:233آمدی،تمیمی)است:هیچآسایشولذتیگواراترازحُسنخلقنیست
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رعایت-السالمهیعل-معاشرتبامردمازنظرحضرتعلییهادیگرازروشیکی

فرمایند:صداقتومی-السالمهیعل-صداقتوراستیاست.دراینخصوصحضرتعلی

ترینسخنپایةایماناست.همچناندرجایدیگرفرمودهاست:راستنیترراستیمحکم

«عقل»راباالترازجایگاه«ادب»تجایگاهحضر.آناستکهزبانحالبهآنگویاباشد

هرچیزیمحتاجعقلاستوعقلمحتاجادبدانستهاستومی )فرماید: :0413قمی،

313.) 

انعطاف اخالقی بشری، جوامع در میزندگی افرادپذیر انسانی جوامع در طلبد.

صدریگرسعةاند،جماعتدکنند:جماعتیزودرنجمختلفیباروحیاتمختلفزندگیمی

توجهبهاایبذلهدارند،عده با . روحیاتهمهنیگوهستندوگروهیجِدیوخشنو...

نمی انسان بدیهیاستکه یکمتنوع، به افراد همه با پسالزمةتواند نماید. رفتار گونه

داریومعاشرتبادیگران،شناختروحیاتوخلقیاتمردماست؛بنابراینضروریمردم

برایمعاشرتکنند،چهویژگیبدانیمافرادیکهاطرافمازندگیمیاست هاییدارند.

استآن الزم مردم، مدارامناسببا و لحاظروحیاتخودشانرفتار با و بشناسیم را ها

گونهکهمراپروردگارم،همان":علیهوآلهروایتشدهاستاهللیکنیم.ازرسولخداصل

بهمداراکردنبامردمنیزفرماندادهاستبهانجامواجباتفرمان "داده، :0431)کلینی،

001 )استکهجبرئیلبهمحضررسولشدهتیدرحدیثدیگرىچنینروا(. (صخدا

 آورد: پیام چنین سوىخدا از و پروردگارت"آمد مىاىمحمد! توسالم به و رساند

کنمى بندگانمنمدارا با "گوید: عاملی، 0431)حرّ :331 درا(. رسولاکرمبارهنیباز

هانیمیاززندگیسازشورفاقتباآنومدارایبامردم،نیمیازایمان":فرمایدمی)ص(

دیدگاهکلیاسالمرادربارةمعاشرت)ع(،(.حضرتعلی0433:241شهری،)ری"است

ردید،درآنحالتمُبامردمطوریمعاشرتکنیدکهاگربا":کندبامردمچنینتبیینمی

بِ دوستباشندسوگتان شما با بودید زنده اگر و بیالبالغه)نهج"گریند ، یعنی(01تا: ؛

ایزندگیکنیمکهدیگرانازمرگماناراحتوازدیدارماخوشحالوخشنودگونهبه

محله،کوچهوهایمسکونی،بلوکهایآپارتمانی،مجتمعاینمفهومدرسطحخانهباشند.

ویژگییابد.اهمیتدوچندانیمی به توجه محالتبایستیلذا ساختار بههایکالبدیو
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برآوردهنحو و کند آنتجلیپیدا فرهنگایرانیاسالمیدر مجموعةیباشدکه کنندة

کنندگانازمواردیباشدکهتحتعنوانحسنمعاشرتدربینساکنین،کسبهواستفاده

.محلهسازیورایجاست

 . فرهنگ ایرانی اسالمی و معاشرت اجتماعی، مأخذ نگارندگان2جدول 

 ها شنهادیپ سال -اندیشمندان

فیضیوهمکاران

(0412)

"یزندگسبکن،یداز،ین"فرهنگزندگیاسالمیناشیازاجزایمثلث

فیضیوهمکاران

(بهنقلازعالمه0411)

جوادیآملی

فردباخود،ارتباطفردباارتباط"اسالمیشاملمؤلفةانسجاماجتماعیدرفرهنگ4

باشد.می"،ارتباطفردباطبیعتگرانید

احتراموارزشهمسایگی(0411رئیسی)

سبکارزشمندوبرتردربینتمامیادیانالهیعنوانبهفرهنگاسالمی(0411رساوهمکاران)

پوروهمکارانحسین

(0413)

نظاممعنایی»یانیوحهایواروتعاملیازآموزهسلسلهفرهنگاسالمی،ترکیبی

وکنش«هاوهنجارهایفرهنگیارزش»ها،گرایش«ناممعرفتی»،بینش«توحیدی

است.«الگوسازیرفتاردینی»

حاجیاحمدیو

(0413همکاران)

ارتباطمعماریوطراحیشهریباانسجاماجتماعی

موحّدوهمکاران

(0411)

خلقیاتفردیواجتماعیدرسطحمحلهباانسجاماجتماعیارتباط

ستودهگندشمینو

(0413همکاران)

شناختفرهنگزندگیاجتماعیودراولویتقراردادنآنمنجربهارتقایامنیت

شودخانوادهوسپسامنیتاجتماعیمی

افشانیوهمکاران

(0414)

ماعی،لزومبرخورداریازعباداتووجودارتباطبینفرهنگاسالمیوسالمتاجت

آداباسالمیدرجمع

موسویوهمکاران

(0413)

رابطةفرهنگاسالمیوامنیتاجتماعیوتأثیرآنبرروابطمطلوبهمسایگی

رادوهمکارانقاسمی

(0411)

هایفرهنگاسالمیدرایجادروابطاجتماعیحسنظنومثبتاندیشییکیازشاخه

ارزشمندمثبتو

نژادوهمکارانحمزه

(0413)

لزومبرخورداریازقوانینوچارچوبعلمیمنطبقبرفرهنگاسالمیدر

وسازهاساخت
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 ها شنهادیپ سال -اندیشمندان

یمصادیقبندجمع

انسجاماجتماعیدر

درونمحله

سنتپیامبرصوبراساس تعاریفمندرجدرقرآنکریم، کلیةمصادیقمذکورو

مینهج مؤلفهالبالغه، مشارکت،توان موضوع قالبسه در را اجتماعی انسجام های

ینمود.بنددستهفضیلتوکرامت

 همدردی، احساس تواضع، مساعدت، شامل است.تفاهممشارکت اخوت تعاون،

 صمیمیت، مدارا، سازش، احترام، کرامتشاملخلقخوشفضیلتشامل مؤلفة و ی

باشد.ایثار،عفو،صلةرحم،مصالحه،معانقهمی

است.انیبقابلرایناساسمصادیقزیردرمؤلفةفضیلتب-

نشاطوشادیداشتنبادرارتباطبادیگران،امیدداشتندرروابطبادیگران،مهربانی

 نیکیو گذاشتن، احترام بهکردنکوکو آسیبنرساندن رعایتحقوقدیگران، ،

دیگران،مداراکردندیگران،رعایتعدالتدربرابردیگران،گذشتداشتننسبتبه

-یجمعیطلبمنفعتدرروابطاجتماعی،پرهیزازخشونتدربرخوردبادیگران،

باشد.درمؤلفةمشارکتمصادیقزیرمشخصمی-

بنا، ساختن بلند طریق از همسایه اشرافبه مجاور، ابنیة مطلوب تهویة از ممانعت

تضعیفآرامشابنیهمسکونی،صعوبتانجامبرخیتکالیفاجتماعی،تعارضباانجام

 عفاف، و فرهنگحجاب با تعارض عبادی، مستحبات نامطلوبابیمکانبرخی ی

عایتارتباطفردبافردوفردبادیگرانرآورالزاممواردازجملهریزفضاهایمسکونی

-است

است.انیبقابلدرمؤلفةکرامتهممصادیقزیر-

رازداری،-شرایطکالبدی،امنیتوایمنی،زمانفعالیت،دسترسیومعاشرتپذیری

امانت بندیپاداری، پیمان، و عهد دیگران،ریپذتیمسئولیبه رئوفبا مهربانیو ی،

بودنخوردبرخوشمتواضعو
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 نگارندگان، مأخذ ،یصورت طول به یاسالم فرهنگبر اساس  یانسجام اجتماع یهامؤلفه .2 شکل

2411 

 و انسجام اجتماعیمحله 

قراراستفادهموردTownshipوNeighbourhoodواژةمحلهدرادبیاتجهانیبادوواژة

برمی اولجمعیتیبالغ مورد در 01-2گیرد. و نفر هزار دوم مورد نفر31-03در هزار

برمی در اماجمعیترا مسکونیدارایهویتمشخصیاست، نخستمحلة واژة گیرد.

محدوده به دوم فرصتواژة دارای ای الزم تجهیزات متنوع، شغلی مراکزازجملههای

(.درایرانجمعیتساکنBarton, et al., 2003:22تفریحی،مراکزخریدوغیرهاست)

3-3نفربادامنةنوسانشعاعدسترسیپیاده)3231-4311خانوارمعادل0231-111محله

تعریفمی دقیقه( سطحعناصرشاخص)نظیرمدرسهتعریفمحلهدردوبراساسشود.
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تجاریروزانه مراکز توزیعی)نظیر عناصر و مسجد( -پارکمحله-هفتگی-ابتداییو

دهند)حبیبیومسائلی،یمحلهراتشکیلمیبندناستخواواحدبهداشتی(-مکانورزشی

0413 باگذرهایبنداستخوانوجودوتداومسازمانو(.04: یمحوراصلیمحلههمراه

فعالیت و عملکردها ترکیب نشانهپیاده، وجود فضایی، وحدت ایجاد برای وها ها

اصلیدرتعامالتوبسترعنوانبهخصوصی،نیمهعمومیوعمومیهایمختلفنیمهعرصه

(.عزیزی44-0432:43روند)حبیبی،هایمحلهبشمارمیروابطاجتماعیازدیگرویژگی

کهدرمقیاسجهانی،شهرهابرحسبجمعیت،فرموگونههمان(معتقداست0433:41)

هایینظیرجمعیت،هایخودمتفاوتهستند،برایمحلهنیزشاخصتراکموسایرویژگی

معرف شکل و هویتهاآنسطح نظیر عواملی مقابل در ادراکصیتشخقابلنیستند. ،

هاهستند.ساکنین،نامومرزهایکالبدی،معرفمحله

جدایی بخش محله ایران، سنتی شهرهای اقتصادی،در اجتماعی، ساختار ناپذیر

واحدهایاجتماعیخودگردانباباشد.محالتشهریمدیریتیوکالبدیشهرایرانیمی

فرهنگیهمگنبودهکهزندگیدرآنبرپایةثروتوموقعیتاجتماعی-بافتاجتماعی

(.0413خیرآبادی-0411اند)معروفی،زیستهنبودهوفقراواَغنیاءدریکواحدفضاییمی

استکه همبستگیجنبه بدیهی و فرهنگی اجتماعی، صنفهای مذهبی، قومی، وهای ی

زبانیعاملانسجاممحالت،معاشرتاَحسنورمزپایداریوبقاءساکنینبودهاست.پس

طرح آغاز از برونداد شهریو پهلویدومیشهرسازهایتوسعة قالبدوران پدیدةدر

تحوالتاَعیانی با دگرگونیبافتاجتماعیهمسو و دوم پهلویاولو دوران سازیدر

ساختارمنسجماجتماعیروبهاُفولنهادهوامروزهعنوانبهریکالبدی،شاکلةمحالتشه

عنوانبه شهری تقسیمات اساسیکواحد پایهبر خدمات از برخورداری و جمعیت

مقدموهمچنانکهدرتعاریفرسمیفوقمالحظهگردید،تبدیلشدهاست.بهباوربحری

جتماعیوفرهنگینیزبرآنمترتبباپیدایشمحلهکارکردهایا(،0412:003)همکاران،

شکلمشدیم دلیلیکه هر به محله مجموعهگرفتی. برآیند ـ، نیروهایسیاسی ایاز

ازا بود. آن حیات مقوم که بود فرهنگی ـ اجتماعی و اقتصادی نیروینیبنیاداری، ،

تعیینهویتفردیواجتماعی،.اجتماعیوفرهنگیمحلهکارکردهاییرابهدنبالداشت
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انسجاموحدت و حسآفرینی ایجاد جامعه، تهیدست و مرفه طبقات همزیستی بخشی،

ومسؤولیت بقا اجتماعی، امنیتفردیو برقراری یکدیگر، نسبتبه پذیریاهالیمحله

 کهامروزهکمرنگشدهاست.هایاقلیتیازجملهاینکارکردهابودهاسترشدفرهنگ

مدلمطالعا با ایران سنتی محالت ساختار مقایسة به زیادی ت غربشدهارائههای در

بخشعمدهپرداخته کهاند، کالبدیمحالتشده ساختار اینمطالعاتمعطوفبه ایاز

ارائة به منجر ییبرایمعاصرسازیالگوهایکالبدیمحالتسنتیایرانهاشنهادیپنهایتاً

آنچهکمتربهچشممی است. معاصرسازیمحالتاجتماعیمحالتبرمبنایشده آید،

باشد.اسالمیمی-مفاهیمیهمچونحسنمعاشرتساکنینبراساسفرهنگایرانی


 (مأخذ نگارندگان). مدل مفهومی پژوهش، 1شکل 
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 تحقیق روش .3

تحلیلبراساسها،کیفیوماهیتدادهازنظرهدفتحقیق،کاربردیوازنظراینپژوهش

محتواینصوصدینیمرتبطبافرهنگاسالمی،اخالقاسالمی،حسنمعاشرتواسنجام

پژوهش پیشینة میاجتماعیو اجتماعمحلیانجام و محله هایمرتبطبا اساسپذیرد. بر

گیرد.چارچوبنظریپژوهشبامطالعهوبخشقرارمیموضوعنیزدرزمرةتحقیقاتنظام

کتابخ منابع میانهبررسی تکمیل معتبر اسنادی و تحلیلای مضمون گردد. مبنا،محتوای

هایداده آن در که هاستداده سازیساده شیوه به راهبردتحلیلی یک مضمونیو تحلیل

 ایشیوه شوند؛بهمی بازسازی و خالصه بندی،بندی،طبقهتقسیم کیفیدرنصوصدینی،

گردند.باتوجهبهجمعیتتقریبیمی تحقیق،ذخیرهجریان در هاداده نیترمهم آن در که

یمحالتاطرافومراجعاتبهاینهزارنفردههزارنفرمحلةسرتپولهوجمعیتچند02

مشخصنمی آن دقیق آمار که محله اساسشود، منبعبر بر منطبق و نویسندگان نظر

شدهگرفتهدرنظر011ساروخانیدرصورتعدمامکانشناساییآماری،حجمنمونهبرابر

اینوصحیحمی مجموعاً باعنوانبهپرسشنامهتعدادباشد. و درسطحمحله نمونه حجم

گردددرسطحمحلهتوزیعمیسالهکشرطسکونتوکاسبیحداقلیپیش براساستا

ویژگی از بتوان همسایگیآن روابط در نهفته اجتماعی وهای مذهبی ابنیه بر تأکید با

فرهنگیکسباطالعنمود.

وزمانتوزیعپرسشنامه تمامیساکنینوکسبةمحلهبوده هاجامعةآماریپژوهش،

 دوم نمونهمی0311مردادماهنیمة موضوع، فراگیریِ جهتهمسوییبا سنین،باشد. از ها

عنوانبهسال11تا03صنوفومشاغلمختلفانتخابشدهاست.برایناساسبازةسنی

متعارفنمونةآماریشامل باحداقلی«سالکهنوسالبزرگنوجوان،جوان،»سنِ ک،

مصاحبهسال و پرسشنامه تکمیل زمان است. شده انتخاب محالت سطح در حضور

-باشندوهمهحضورداشتهتریازمردمدرمحالتیانتخابشدکهطیفگستردهاگونهبه

مردادماهسال23و23،23،21اساسروزهایشمولیجامعةآماریحفظگردد.براین

دوروزتعطیلیرسمیودوکهینحوبهبعنوانزمانتوزیعپرسشنامهانتخابگردید،0311
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شد.نکتةمهمدیگریکهدرتوزیعپرسشنامهاهمیتدارد،توجهبهروزکاریراشاملمی

مکانیمناسبپراکنشمناسبپرسشنامه توزیع و برایندهاآنها سطحمحالتاست. ر

اساستوزیعپرسشنامهدراکثرمحالتباپراکنشمناسببهانجامرسید.

 (مأخذ نگارندگان). فرآیند انجام تحقیق، 3 شکل

پرسشنامه اینکه به توجه مصاحبه،با شروع از قبل گردید، تکمیل مصاحبه شیوة به ها

شوندهازطریقگپصمیمانه،طرحموضوعگربابرقراریرابطةصمیمانهباپرسشمصاحبه

درد مشکالت، شنیدنتجربیات، و اشتراکگذاشتننظراتمشترکجامعه به پژوهش،

شوندگانایجادنمود.استفادهازگویش،ها،آمادگیروانیواعتمادالزمرادرپرسشدل

محلیتوسطمصاحبه لباسِ پوششو از استفاده درادبیاترایجو خصوصاً محالتگر

شوندهافزایشتعاملباپرسشمنظوربهمواردیدیگریبودکهازجملهتاریخیوفرسوده

بستهتنظیمشدهاست.تحلیلسؤالعدد03بازوسؤالعدد3بکارگرفتهشد.پرسشنامهدر

بهانجامرسیدهونقشوتأثیرابنیة16Spssافزارنتایجحاصلازپرسشنامهبااستفادهازنرم

نوعروابط پرسشنامةحاضرمحققساخته یقرارگرفتهاست.موردبررسهاآنمذهبیدر

مفهومی اساسمصادیقمدل سؤاالتبر شدهطرحآمدهدستبهبوده، اساسو طیفبر

باتوجهبهحجماست.ریمتغ[3[تاامتیازبسیارعالی]0پنجگانةلیکرتازامتیازخیلیکم]

باشد،3تا0کدگذاریازسمتراستبهچپ،اگرآمدهدستبهنمونةآماریوامتیازات
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وحداقل3مجموعکدها،برابربامیانگیندرهرپرسشنامه،حداکثرامتیازبراساسمحاسبه

 با برابر 0آن بین امتیاز حالت، این در معموالً بود. 443خواهد مو3تا نشانه افقترا

رامخالف)اثرباجهتعکس(در2تا0اثر(وامتیازرابدوننظر)بی443تا2(،ی)اثربخش

.درانتهانیزراهبردهاوراهکارهاییجهتافزایشانسجاماجتماعیبراساسگیرندنظرمی

 گردد.اسالمیپیشنهادمی-فرهنگایرانی

 مطالعه موردی: محلة سرتپوله .4 

سرتپوله محلة زمانی بازة ساختمان0421-0411در تأسیس با همچون، دولتی های

تأسیسمی ... و دادگستری شهرداری، شهربانی، سال تا محالت0431گردد. زمرة در

گیریمحالتجدیدوگرددوپسازانقالببهدلیلشکلونوظهورشهرتلقیمیپررونق

می رونقآنکاسته از بهسمتجنوب، شهر شوتوسعة آثاروجودنیا باد. دلیلتعدد به

 همواره مذهبی، آرامگاهمورداحترامتاریخیو دلیلوجود به و سنندجبوده شهر  مردم

دیگربی شهرهای از متعددی گردشگران مقصد )ع، رضا امام خواهر خاتون هاجر بی

باشد.کشورمی





 (2411مأخذ نگارندگان، ). سیر دگردیسی محلة سرتپوله، 4شکل 
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غنایکالبدی،وجودآثارشاخصتاریخیومذهبیکهدراذهانساکنینازنظراینمحله

وبیشهرسنندجواستانکردستانوحتیخارجازآنشناختهشدهاست،دروضعیتمطل

اهمیتمی آنچه دارد. میقرار اینمحدوده روابطمردمانساکنوشاغلدر باشد.یابد،

نینشانیاع،ازاینمحلهباعنوانمحلة0413آبان4روزنامةکوردتودی،درسرتیتراخبار

ناممی بافتفرسودةکنونی، محلهقدیمبا برد. یخیابانشهداءکنونیکشابانیخایکهبا

دردهه]فرح ازمحلةقالچوارالنمجزاگشت. هایگذشتهبسیاریازمردماناینسابق[،



مشیردیوانمنزل.3 - کردمنزلآصفدیوانخانة.3  -مسجد.4 - هینیحس. 2 -یهاجرخاتونبیبامامزاده.0

تاریخیمنزل.3 - مسجد.1 -لقامشیروزیریوخانقاهسلطانالعارفین حاجیهخورشیدمسجد.3

وخانقاههیتک.00داراالحسانمسجد.01شهداء،فرحسابقپارک.1

با  2411مأخذ نگارندگان، ). موقعیت آثار تاریخی و مذهبی در سطح محله و پیرامون، 5شکل 

 (Google Earthاستفاده از 
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محله،بهسایرمحالتمهاجرتنمودهوبافتاجتماعیآنمتحولگشتهاست.بازدیداز

درون های،نشاندادکهپاتوق0311،بهاروتابستان0411داخلمحلهدرفصولزمستان

،شناختاندکهاآنعرضبودنمعابروعبوریبودننکمایبهدالیلمتعددیچومحله

کمِ سابقة دلیل به یکدیگر از همسایگان باز فضاهای نبود و محله ازجملهسکونتدر

مورددیگر،کمبودشدیدسرانهشکلمیندرتبهغیره،یمحلیوهادانگاهیم هایگیرد.

سبزوخدماتیدردرونمحلهمی فرهنگی، بهدلیلباشدکتجاری، باجوارهمه یمحله

نقشواهمیتاینفضاهادریتجاریدورمحلههاابانیخوبازار،مسجدجامعشهر ای،

هایمذهبیدرونمحلهکاهشچشمگیریداشتهاست.ازطرفدیگرقرارگیریکاربری

اجتماعی روابط در که سببگشته آن نقشفرامحلی و محله مرز در تاریخی آثار و

دراذهانهمسایگی تأثیرچندانینداشتهولیبهلحاظانتساببهمحلهوهویتمکانی، ،

تمامیساکنیندارایاعتباراست.

 (2411مأخذ نگارندگان، ). محله سرتپوله، 6شکل 

هایدرشتمقیاسباعملکردشهریوقرارگیریلکههایمتعددکشیمحلهبهدلیلخیابان

 ساختمان عزتی، پاساژ امامهمچون حسینیه، بیدخانیات، عمارتزاده خاتون، هاجر بی

گراگرفتهاست.درونبافتمرکزتاریخیمشیردیوانوخانهکردو...محلهحالتبرون

نمی اجتماعیتجاریدیده کارکرد با منسجم تعامالتومحله برایناساساکثر و شود

-هایتجاریپیرامونانجاممینحاجتمربوطبهخرید،ازطریقبازاراصلیشهروخیابا

باشد.بهدلیلومراوداتاجتماعیمیدیبازدودیدگرددکهاینخریدتوأمانباگفتگوو

نبودکاربریورزشیوفضاهایبازدرسطحمحله،تجمعوفراغتکودکانونوجواناندر
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نبودومحلهازاینمنظرکامالًتحتتأثیرمرکزشهرمشاهدهقابلسطحمحلهدرایامبازدید

%ازسطحمحلهراکاربری10ونقشخوابگاهیبهخودگرفتهاستتاآنجاکهقرارگرفته

همچنینبهدلیلکمبودشدیدپارکینگدرمرکز مسکونیبهخوداختصاصدادهاست.

شهرتبدیلدربعدازاتیازشهر،اندکفضاهایبازمحلهدرساعاتاداریوحتیتاساع

می قرار شهر مرکز به مراجعین خودروهای مکانتسخیر این و بروزگیرد امکان که ها

باشند.میمراوداتتوانندداشتهباشد،خالیازمعاشرتوتعامالتاجتماعیرامی

 ها و بحث. یافته5

%33دهندگانمردانو%پاسخ32حجمنمونهدراینپژوهششاملپرسشنامهپسازتوزیع

%متأهلو33دهندگان،%بیشترینتعدادپاسخ40سالبا33-43باشد.گروهسنیزنانمی

%در31باشدوسالمی02یسکونتدرمحله،هاسالباشند.میانگینمیزان%مجردمی43

زیهایگروهیحیاطمرک%درخانه3هایویالییو%درخانه41هایآپارتمانیوخانه

براساسنتایجحاصلازپرسشنامه،مؤلفةکرامتدارایمشترکزندگیمیطوربه کنند.

باشند.براساساستانداردتحلیلمی1433ومشارکتامتیاز4443،فضیلتامتیاز4433امتیاز

443الی2هایفضیلتوکرامتدربازةپرسشنامهبراساسطیفپنجگانةلیکرت،مؤلفه

مؤلفةمشارکتدرمحدودةحالنیاباباشند.ونزدیکبهمحدودةاثربخشیمیاثریعنیبی

مخالفبودهونشانگراینمسئلهاستکهازنظرروابطاجتماعیومفاهیمحسنمشارکت

روابطضعیفمابینهمسایگانبرقراراست.
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مأخذ )لیکرت،  گانة 5 های انسجام اجتماعی در محلة سرتپوله بر اساس طیف.  امتیاز مؤلفه7شکل 

 (2411نگارندگان، 

آمدبهدست243یانسجاماجتماعی،عددهامؤلفههایمربوطبهازمیانگینمجموعپاسخ

یعنیروابطهمسایگیدرمرحلة؛اثرقرارداردکهبراساسعیارطیفلیکرتدربازةبی

ازبی و نشده قطع کامالً روابط است. جریان در سطحی و همتفاوتی شدیدی عمق

نمی میبرخوردار حاصل مصاحبه و پرسشنامه نتایج از آنچه چونباشد. مواردی شود،

ومردمدربرخوردباهمسایگانازباختهرنگمعانقهومصافحهبهدالیلبروزبیماریکرونا

واینکاهشافتهیکاهشورزند.صلةرحمتاحدودییاجتنابمینیچننیاهایبروزرفتار

حالنیباایبودندرکناریکدیگرخودرامتجلینمودهاست.هازمانتعداددفعاتودر

شبکه فضایمجازیو شرکتدر به ساکنین هایاجتماعیمحلهسوقیافتنتعدادیاز

استکهالبتهبیشتردرقشرسنیجوان،نوجوانوکودکانمشهوداست.ایثاروتوجهجالب

هایذهنیسبباستوشرایطنابساماناقتصادیوگرفتاریتوجهقابلعفودربینساکنین

یخودامحلههمشدهاستکهساکنینازپیگیریبسیاریازموارددرارتباطباهمسایهو

تفاوتیوتوانبهبیچشمپوشیدهوگذشتراسرلوحةکارخودقراردهنددراینموردمی

هایمرتبطبامشارکت،اشارهنمود.درزمینةنمونهگذرازمعتادانحاضردرسطحمحله

جنبه از عمدتاً ساکنین دارند.روابط مناسبی وضعیت اُخوت و همدردی احساس های
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تعاونومساعدتجایگاهکمتریدراُموراتمربوطبهپیگیریمشکالتمحلهوحالنیباا

می نشان پرسشنامه نتایج دارد. وغیره به ساکنین اعتماد باعدهدهد مرتبط مسئولین های

نیستندوقتوعمر استوحاضر سلبشده غیره معیشتمحالتهمچونشهرداریو

مستمراًوجودداشتهاست.دراینهاستسالخودراصرفاموراتینمایندکهعیاناستو

می تلمورد وجود به نخالهتوان از یاهایی محله سطح از نقطه چند در ساختمانی های

ازساکنینعلیرغمنزدیکیمحلهکدامچیهتنامناسبآسفالتوغیرهاشارهکردکهوضعی

دهند.باشهرداریمرکزی،تمایلیدرپیگیریاینامورنشاننمی

وحالنیباا مدارا سازش، احترام، فضیلتوضعیتمناسبیدارد. مصادیقمرتبطبا

خوش ظاهری بویژگیازجملهرفتاری محله این مردم میهای حجمشمار دلیل به رود.

به محدود قشرهایکوچکو صمیمیتدر محله، ساکنین جابجایی مهاجرتو باالی

 میهایجوارهمروابطدرونآپارتمانیو آنچه محلهبخشوحدتعاملعنوانبهگردد.

هایتجاریباقدمتباالدرمرزمحلهایازکسبةباسابقهودکانرود،مجموعهبشمارمی

همانکسبوافتهیرییتغدرگذرزمانهاآنباشد)کهشغلبرخیازمی ولیکماکانبا

دهیتوسطساکنینمحلهنیز،محلکسبپیشین،شودودرآدرسپیشةقدیمیشناختهمی

سازیوفروشیرعدی،دوچرخهخانوادةقطعهفروشیازجمله(.0گیردموردارجاعقرارمی

تجاری راستة شمالی، مرز دردر بزازان راستة سابق(، )شاهپور )ره( خمینی امام خیابان

خانةکرددرجنوبغربمحلهو پاساژعزتیدرشمالغربمحله، شمالشرقمحله،

کهبهعنوانآرامشگاهبیهاجرخاتون)س(ها،مساجدوامامزادهبیگاهایازتکیهمجموعه

آنچهازومکانمقدسومتبرکومشهوردراذهانهمةساک نیناینمحلهوجوددارد.

هایاجتماعیکوچکمقیاسدرنتایجپرسشنامهبدستآمد،توجهساکنینبهخلقپاتوق

کاربری جهتوحدتجوار به محله احداثمرکز به احساسنیاز هایمذهبیتاریخی،

یبخشیفضاهاوخلقبسترمراوداتاجتماعیومعاشرتاحسنساکنین،تأکیدبرنمادساز

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

محلهاست.اینبسیارمشاهدهگردید،بکارگیریاسامیساکنینوکاسبینقدیمی.یکیازمواردیکهدرمصاحبه0

موردضمنتأکیدبرپیشنیهواصالتمحله،برایساکنینجدیدآن،گوییرفتاریغریضیوناخودآگاه،جهتاثبات

اصالتوجودیخویشباتاریخمحلهدارد.)نگارندگان(
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تاریخی مذهبی عناصر اقتباساز با محله فضاهایدرون و جداره فرهنگ در بر منطبق

هاباالهامازعناصرمذهبیتاریخیوتقویتحساسالمی،تغییرناممعابروکوچه-ایرانی

هویتمحلی،مرمتوبازسازیابنیةمذهبیتاریخیبهجهتامکانبازدیدوجلوةبصری

معرف بیرونی، رسانهمناسب و جرائد سیما، و صدا در سرتپوله محلة بیشتر هرچه هایی

ایجاد طریق از محله تاریخیشاخصدرون مذهبی عناصر منسجم ارتباط خلق استانی،

ورودی کاهشنفوذپذیریهدفمند مدار، پیاده فضایی پیوستة جهتشبکة به هایمحله

بودنمیتقویتدرونگراییبافتوحسغریب برگز برباشد. ایناساسبیشترینتأکید

اتصالکوچةمشیرویمینلشکراست.معابریکهبهعنوانهویتتاریخیمذهبیمحلهبا

دارابودنعناصرکالبدیمتعددوکیفیاتفضاییچونمحصوریت،انعطافپذیری،وجود

پتانسیل هایتجاریدرمسیر،ترددزیادپیادهنسبتدیگرمعابرمحلهوکاربری باالیی...

 جهتارتقایمعاشرتساکنینوبازدیدکنندگانازسطحمحلهدارد.

 

 ی(شناسمردمخانهآصفدیوان)خانةکردوموزةبیهاجرخاتونزادهبیآستانمقدسامام

 (2411مأخذ: نگارندگان، )ی انسجام بخش در اذهان ساکنین محلة سرتپوله، ها مکانای از نمونه. 8شکل 

 گیریجهینت

توجهبا محله، اینکه مطالعةاستیامجموعهبه روابطغیرکالبدی، و کالبد از منسجم

توانغیرکالبدرادرسهمؤلفةکرامت،فضیلتومشارکتادبیاتپژوهشنشاندادکهمی
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روابطهمسایگیتبییننمود.نتایجتحقیقنشاندادنیمابیفوتحتعنوانانسجاماجتماعی

توانداثرگذارباشد.مستقیمدرنوعانسجاماجتماعیمحالتمیطوربهکهکالبد

هانشاندادکهاعتقاددینیدربینساکنینمحلهساریبودهودرمؤلفةکرامت،یافته

سنجهاست.همچنینسنجةحمایتمعنوینیترمهمگذشتنسبتبههمسایگانوسازش

هایهمسایگاندرمؤلفةفضیلت،امه،مراسماتوبرنوحضوردررویدادهایدرونمحله

 اینمیان در دارد. کمترینمؤلفهبیشتریناهمیترا سطحرگذاریتأثمشارکت، در یرا

محلهدارد.

دهدکهوجودابنیةمذهبی/تاریخینقشبسزاییدرانسجامنتایجهمچنیننشانمی

دا همسایگی روابط سطح در ادیان سایر و مختلفاسالمی است.فرهنگمذاهب شته

حاضر،درسایرپژوهشهایمشابهیبراساسچارچوبنظریگرددپژوهشپیشنهادمی

فرهنگ با محالت شهرها، مربوطه مدل تا گیرد انجام دیگری، غالب صورتبههای

یتدقیقگردد.ترکامل

 تعارض منافع

حاضر،ذکرتعارضمنافعندارد.پژوهش

 سپاسگزاری

یمحمدعلریاستمحترمدانشگاههنراسالمیتبریز،جنابآقایدکترنگارندگانمقاله،از

اساتیدگروهشهرسازیایننژاد،ریاستمحترمدانشکدهمعماریوشهرسازیوتمامییک

هایمعنویازپژوهشحاضر،کمالتشکرواِمتنانرادارند.یتحماپاسبهدانشگاه،
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 منابع
قرآنکریم

 البالغهنهج

( کلثوم. 0410ابراهیمی، روایات(، و آیات ازنظر معاشرت پایااخالق کارشناسین، مقطع نامة

زهرااطهر،مشهد.ارشد،حوزةعلمیةخراسان،مدرسةعلمیة

کاویانانصاری سیدمصطفیو حسینی، محسن؛ )ارجمند، گلشن. 0413پور، سنجشسرمایة»(،

 منطقه محالت موردی: مطالعه مشهد، شهر محالت در «4اجتماعی مطالعات، نشریة
.41-1:اجتماعیخراسان-فرهنگی

گیریمحلهفرهنگیدرشکل-اجتماعیعوامل»(،0412فر،شهرام.)مقدم،عباسویوسفیبحری

،سالنهم،شمارةنشریةتاریخوتمدناسالمی،«درشهرایرانیاسالمیوکارکردهایآن

01:010-003.

-مطالعةتطبیقیمؤلفه»(،0413غیاثوند،ابوالفضلومنتظر،بهناز.)حسینیبهزادپور،محمد؛کربالیی

قدیموجدیدشهری،مطالعةموردیشهرقدیمهایکالبدیپایداریاجتماعیدرمحالت

.013-011،سالهفتم،شمارةاول:نشریةمعماریوشهرسازیپایدار،«وجدیدهشتگرد

وریج علی؛ غفاری، مصطفی؛ )بهزادفر، فاطمه. دوستی، عباس. 0411کاظمی، فضاهای»(، تولید

 .31-31:صفهنشریة،«پذیردرمحله؛بافتمیانیشهرتهرانهمگانیمعاشرت

دارالکتابانتشاراتقم:،الحکمودررالکلم(،0433).عبدالواحدبنمحمدغررتمیمیدرآمدی،

،چاپاول.اإلسالمی

،قم:انتشاراتاِسراء،چاپدوم.اسالمومحیطزیست(،0433جوادیآملی،عبداهلل.)

تهران:انتشاراتاراضیشهری،هایسرانةکاربری(،0413حبیبی،سیدمحسنومسائلی،صدیقه.)

سازمانملیزمینومسکن،چاپاول.

نشریة،«چگونگیالگوپذیریوتجدیدسازماناستخوانبندیمحله»(،0432حبیبی،سیدمحسن.)
.41-04:42شمارةهنرهایزیبا،

بن محمد عاملی، )حرّ 0431الحسن. ،) مَسائلِ تَحْصیلِ إلی الشیعَة وَسائلِ قم:الشَّریعَةتَفْصیلُ ،

البیت)ع(جلداول.انتشاراتمؤسسةآل
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( حسین. 0431خزایی، ایران»(، فرهنگی عرصه فرهنگدر «هویتو فرهنگ، و تاریخ نشریة
.43-11:23شمارةتمدن،

دانشکدهادبیاتنشریة،«فرهنگایرانیوتأثیرآندرفرهنگجهان»(،0430پژوه،منوچهر.)دانش
.13-033:31وعلومانسانیدانشگاهتهران،شماره

هایتبیینعللتفاوتسبکزندگیاسالمیباسایرسبک»(،0411رسا،امیدوفراهانی،محمد.)

کریم قرآن دیدگاه از «زندگی اسالم، نوین تمدن بنیادین مطالعات ینشریة دوره ،4،

.201-3:011،پیاپی0شمارة

( منان. 0411رئیسی، میان»(، سبکرشتهتحلیلی با آپارتمانی مسکن معماری تعارضات بر ای
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