
  
  یت فضاهای شهری عموم ۀهای سازند عامل ۀمقایس

 در شهرهای ایرانی ـ اسالمی و غربی
 

  4، میترا حبیبی3فتح آبادی ، فریبا قرایی2، غالمرضا حقیقت نائینی1امیرمحمد قویمی
  )13/11/98: نهایی ، پذیرش17/03/98: مقاله (دریافت

  

 چکیده
بنیادین در تمدن اسالمی است: نخست اینکه ما در  ۀاین مقاله دو مسأل ۀجانمای
ایم  های سنتی خود پرداخته شهرسازی کمتر به ویژگی ۀهای بنیادین حوز صیف انگارهتو

ایم و دیگر  ها را با توجه به این قبیل مباحث در غرب آغاز کرده و شناخت این انگاره
های اخیر به صورت روز افزون  در سال» عمومیت فضاهای شهری«اینکه، اساساً مقولۀ 

توصیفی ـ  ۀاست. بر این پایه، پژوهش حاضر به شیو مورد توجه و محل مناقشه بوده
 ۀهای اصلی سازند ای و با این پرسش اصلی انجام شده است که عامل تحلیلی و مقایسه

عمومیت فضاها در شهرهای ایرانی ـ اسالمی و شهرهای غربی کدامند و چه 
رین ت دهد که مهم های این پژوهش نشان می هایی با یکدیگر دارند؟ یافته تفاوت
عمومیت فضاهای شهری، گرچه در چند دهه اخیر مبتنی بر  ۀهای سازند عامل
ها پیش در شهرهای  های جوامع غربی و در فرهنگ غربی شکل گرفته، از سده ویژگی

  شده است. سنتی ایرانی ـ اسالمی با جزئیات بیشتری بر آن تأکید و اجرا می
  

ی عمومی، شهر ایرانی ـ اسالمی، عمومیت، عمومیت فضاهای شهری، فضا: ها کلیدواژه
 فضاهای شهری ایران
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  مقدمه
سازی، برندسازی و  هایی همچون خصوصی گذشته، ظهور پدیده ۀدر چند ده

سازی ِ فضاهای شهری، نقد و نظرهایی نیز در پی آورده است. موضوع و محور  همسان
ظرهای بوده است. در اغلب نقدها و ن» عمومیت فضاهای شهری«این نقدها، کاهش 

های فضاهای عمومی در شهرهای غربی  مرتبط با این موضوع، پژوهشگران، به ویژگی
شهری است که در » شهر غربی«. منظور از )Don, 56 ; Sennett, 32-34(اند  توجه کرده

شهرسازی و مطالعات  ۀاروپا و آمریکا، یعنی خاستگاه شکل گیری فرهنگ غربی در حوز
  ت و به دست مسلمانان بنا نشده است.  گذشته، واقع اس ۀشهری در سد

در این موضوع تا حدی » فضای عمومی«همچنین، از آنجا که تعریف و تحدید مفهوم 
)، الزم است دربارۀ آن توضیح مختصری به دست 151- 149: مقصودی، ـدشوار است (نک

فضای . )22پور،  (مدنیتوان به عمومی و خصوصی تقسیم کرد  داده شود. فضاهای شهر را می
ها،  ها و میدان های سنتی، شامل فضاهای باز شهری است، مانند خیابان عمومی در تعریف

زیرا در دسترس همگان است و مالکیت و مدیریت آن فضاها در دست نهادهای غیرخصوصی 
هایی متفاوت و حتی متناقض از  ). در فرهنگ معاصر غربی، تعریفTonnelat, 84است (

فضای «شده است، با این همه، در آن فرهنگ، به طور کلی  فضای عمومی به دست داده
های متنوع و اقشار  شامل فضاهایی است که برای همگان در دسترس باشد؛ فعالیت» عمومی

برداری  گوناگون را شامل شود؛ مالکیت آن خصوصی نباشد و نهادی غیرخصوصی برای بهره
پاکزاد، راهنمای ؛  Ercan, 25؛Nissen, 1143(همگان، آن را زیر نظر گیرد و نگاهداری کند  

  .)Madanipour, 215-216؛ 77 طراحی فضاهای شهری،
های بسیار  ها و بررسی های فضاهای عمومی در شهرهای غربی موضوع پژوهش ویژگی

؛ 43کریر, : ـ بوده است و منابع متعددی در این باره در دست است (برای نمونه نک
تمرکز این ). 108,  ؛ جاکوبز112؛ پامیر, 158و  39کارمونا، تیم، تنراک، و تیزدل، 

آن است. پاره ای  ۀهای اصلی سازند پژوهش بر ویژگی عمومی بودن فضاها و عامل
عمومیت فضاها انجام شده  ۀهای سازند ها با هدف شناسایی و دسته بندی عامل پژوهش
این  با). Ercan, 25؛Nemeth & Schmidt, 5 ؛Varna G.,44: ـ برای نمونه نکاست (

های شهرهای غربی، یا جست و جو در فرهنگ غربی تمرکز  آنها بر نمونه ۀوجود، هم
فضاها در  عمومیت ۀهای سازند اند و تاکنون پژوهشی با هدف بررسی عامل داشته

تر، ایرانی انجام نشده است. در بسیاری از متون علمی  ویژه ۀشهرهای اسالمی و به گون
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به دست داد و » عمومیت«توان تعریفی مشخص از  ه نمیموجود، تصریح شده است ک
اند و اینکه  ای تاریخی و فرهنگی توصیف کرده را مقوله» عمومیت فضاها«پژوهشگران، 

: ـ هر جامعه است (برای نمونه نک ۀهای ویژ داوری در این باب مستلزم توجه به زمینه
Varna, 155; Mensch, 47; Madanipour, 98-99 .(  

، برای داوری در باب تضعیف یا تقویت عمومیت فضاهای شهری، شناخت به هرحال
نماید.  عمومیت فضاها در شهرهای ایرانی ـ اسالمی بایسته می ۀهای اصلی سازند عامل

ها و آثاری که در آنها به شهرهای تمدن اسالمی و فضاهای شهری در این  پژوهش
)، به 42؛ پورجعفر، 29فضاهای شهری، : سلطانزاده, ـ اند (برای نمونه نک جوامع پرداخته

عمومیت و بررسی فرآیند آن، بیشتر با رویکردی  ۀهای سازند جای شناسایی عامل
اند  توجه کرده» فرآورده«های ریخت شناسانه وکالبدی یعنی به  توصیفی به ویژگی

عمومیت  ۀهای سازند توان گفت هیچ یک، به عامل )؛ چندان که می170(رضایی، 
  اند.  ری در تمدن اسالمی نظر نداشتهفضاهای شه

این نقص در بررسی و مرور ادبیات مرتبط با موضوع این پژوهش آشکار گردید و بر 
 ۀسازندهای  تفاوت عاملهمین پایه، پژوهش پیش رو با این پرسش اصلی انجام شد که 

عمومیت فضاهای شهری در شهرهای ایرانی ـ اسالمی و شهرهای غربی چیست؟ و برای 
با های اصلی را باید در نظر گرفت؟  رزیابی عمومیت فضاهای شهرهای ایرانی، چه عاملا

 ۀسازندهای  هدف پاسخ به این پرسش، سه پرسش فرعی به این شرح مطرح شد: عامل
عمومیت  ۀسازندهای اصلی  عمومیت فضاها در شهرهای ایرانی ـ اسالمی کدامند؟ عامل

عمومیت در دو جامعه،  ۀسازندهای  و عامل فضاهای شهری در فرهنگ غربی کدامند؟
  هایی دارند؟ ها یا ناهمسانی چه مشابهت
ترین متون مرتبط با موضوع، با راهبرد  پرسش، در این مقاله مهم 3این  ۀبر پای

به دست آمده در این  ۀهای اولی قیاسی بررسی و تحلیل شده و پس از رد یا تأیید عامل
عمومیت فضاها در شهرهای ایرانی و  ۀلی سازندهای اص مطالعه، فهرستی از عامل

  ایم. های همسان در فرهنگ غربی به دست داده و سرانجام، آنها را مقایسه کرده عامل
  

  روش شناسی
و پاسخ به پرسش  1توصیفی ـ تحلیلی و با روش مرور ساختارمند ۀپژوهش حاضر به شیو

                                                                                                                                        
1. Systematic Reveiw 
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ترین  در گام نخست، مهمگام انجام شده است.  3پرسش فرعی در  3 ۀاصلی و بر پای
عمومیت فضاها در شهرهای ایرانی ـ اسالمی به روش توصیفی و با  ۀهای سازند عامل

رویکرد قیاسی، از متون به دست داده خواهد شد. سپس در گام دوم، با همان شیوه، 
شود.  عمومیت فضاهای شهری در فرهنگ جهانی معرفی می ۀهای سازند ترین عامل مهم
عمومیت  ۀهای سازند ها در این مرحله، این فرضیه شکل گرفت که عامل یافته ۀبر پای

فضاهای شهری در شهرهای غربی، منعکس در فرهنگ معاصر غربی، چندین سده پیش 
اجرا  های اسالمی نیز قابل پیگیری است و حتی در شهرهای ایرانی ـ اسالمی و در آموزه

 ۀها و شیو ها، بلکه فقط در تعریف ها نه در خودِ عامل شده است و اینکه، تفاوت می
 کاربست آنها در این دو دسته از شهرهاست. 

ها، با  تر شدن تفاوت در گام سوم، برای اطمینان بیشتر از درستی این یافته و روشن
فضاهای شهری نهاده شد.  ۀروش دلفی، این فرضیه به آزمونِ نظرهای متخصصانِ حوز

عمومیت فضاها در فرهنگ جهانی و  ۀهای سازند ها و کاربستِ عامل در پایان، تعریف
متون و نظرهای  ۀعمومیت فضاها در شهرهای ایرانی ـ اسالمی بر پای ۀهای سازند عامل

  متخصصان، مقایسه گردید.
ترین منابع بر  مرور، در آغاز مهم 1در روش مرور ساختاری، به عنوان بخشی از قرارداد

ال چاپ، نویسنده و میزان ارجاع در سایر متون و معیارهایی مانند اعتبار نشریه، س ۀپای
همچنین منابعی که با موضوع عمومیت فضاهای شهری و شهرهای ایرانی ـ اسالمی یا 

های اسالمی ارتباط دارند، گردآوری شد. سپس در مطالعه و بررسی متون با هدف  آموزه
دسته از شهرها، عمومیت فضاهای شهری در هر دو  ۀهای سازند ترین عامل شناسایی مهم

بعد، منابع پیشین و برخی  ۀهای اولیه در نظرگرفتیم. در مرحل نتایج را به عنوان فرضیه
پیشین بر منابع افزوده شده بود، برای رد یا تأیید  ۀهای مرحل یافته ۀمنابعی که بر پای

تری مطالعه و بررسی شد. طرح کلی تحقیق شامل مراحل فوق  ها به صورت دقیق فرضیه
  ) ترسیم شده است.1صویر (در ت

  

                                                                                                                                        
1. Protocol 
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  ) طرح تحقیق1تصویر (

  
  ها مرور یافته

های دین مبین  ها پیش، از آموزه ایران یکی از کشورهایی است که شهرسازی آن از سده
اسالم تأثیر پذیرفته و همین حقیقت، موجب اطالق صفت ایرانی ـ اسالمی بر شهرهای 

های مورد نظر، بر مبنای  ، ویژگیایران در متون تخصصی بوده است. در این بررسی
  با تمرکز بر کشور ایران انجام شده است.  1شهرهای تمدن اسالمی

  
  عمومیت فضاها درشهرهای ایرانی ـ اسالمی ۀهای سازند عامل

در باب تعریف شهرهای اسالمی، آراء و نظرات گوناگون است: برخی شهرهای ساخته 
شده در کشورهای مسلمانان و شماری  شده به دست مسلمانان و برخی شهرهای ساخته

اند. در هر  دانسته» شهراسالمی«اند،  دیگر، شهرهایی را که مسلمانان در آن ساکن بوده
حال، به صورت مشخص، به تفاوت شهر اسالمی و شهر مسلمانان اشاره شده است. بنابر 

و شهر  های دین اسالم ساخته شده آموزه ۀشهر اسالمی شهری است که بر پای تعریفی،
کنند (صفایی پور و سجادیان،  مسلمانان شهری است که مسلمانان در آن زندگی می

توان به شهرهایی همچون  تقسیم بندی دیگری، شهرهای اسالمی را می ۀ). بر پای171

                                                                                                                                        
 در این مقاله به منظور اختصار بیشتر عبارت شهرهای اسالمی استفاده شده است. .1
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شهرهای ایرانی ـ اسالمی، هندی ـ اسالمی، ترکی ـ اسالمی و عربی ـ اسالمی تفکیک 
  .)9-8ی، پورجعفر و صفدر ،(پورجعفرکرد 

هایی کمابیش مشابه  های بسیار دارند: مسجدها، محله شهرهای جهان اسالم همسانی
ها موجب شده است تا پژوهشگرانی چون ویلیام مارشه و  و بازارهای همانند. این شباهت
ها به همه  ها در باب شهر اسالمی، با تعمیم این ویژگی له تورنه، در نخستین بررسی

های بعدی،  اما در مرحله )،37(فالحت، یی بنیادین طراحی کنند شهرهای اسالمی، الگو
- 47: باقری، ـ (نکهای دیگر نشان داد که به سبب تنوع چشمگیر این شهرها  بررسی

توان آنها را در یک گروه قرار داد و در این باب به الگویی فراگیر رسید. از نظر  ، نمی)48
تر  ای همسان در میان این شهرها برجستهه پیران، وجوه ناهمسانی در مقایسه با جنبه

را که ساخته خاورشناسان است، » شهر اسالمی«است. به همین سبب، او ترکیب 
های اقلیمی و فرهنگی جوامع در کنار  به ویژه که تفاوت )؛75(پیران، پذیرد  نمی
  شهرهای گوناگون مسلمان نشین بوده است.  ۀهای شکل دهند های اسالم، از عامل آموزه

از نظر حکیم، سنتهاي بومی و خصلت شهرهاي پیش از اسالم، تأثیرهای چشمگیری 
. از )22(حکیم، هاي شرقی خالفت اسالمی برجاي گذاشته است  به ویژه در سرزمین

های اسالمی، در باب  توان به این نتیجه رسید که در آموزه طریق نظر نقی زاده، می
ها بر این است که  بلکه مدار و محور توصیه شهرسازی توصیه ای به مسلمانان نشده است،

آنها چگونه زندگی کنند. از این رو مسلمانان نیز باید شهرهای خود را به گونه ای بسازند 
  ).52-51، شهر آرمانی اسالمیزاده،  ن شیوه، زندگی را پیش ببرند (نقیکه بتوانند بنابر آ

رهای ایرانی ـ اسالمی تمرکز بر این پایه، گرچه در این مقاله بر بررسی فضاهای شه
های حاصل ممکن است بر بسیاری از شهرهای اسالمی در جوامع دیگر  شده است، نتیجه

نیز صادق باشد؛ به ویژه که تأکید دین اسالم بر وحدت و همبستگی است و انجام برخی 
فرایض دینی به صورت جمعی، آگاهی از احوال دیگر مؤمنان و همچنین جایگاه 

در شهرهای مسلمانان  1ها و فضاهای عمومی نسانی در این دین، اهمیت مکانپیوندهای ا
ای برای شکل گیری این  ). این ویژگی، زمینه4کند (همو، فضاهای شهری،  را آشکار می

های بنیادین مشترکی به  ها و شرط ها، ویژگی آورد که به رغم تفاوت فرضیه فراهم می
  در شهرهای مسلمانان قابل تشخیص است.عمومیت فضاها  ۀهای سازند عنوان عامل

عمومیت فضاها در شهرهای اسالمی با  ۀهای سازند در این بخش از مقاله، عامل
                                                                                                                                        

  .در برابر سایر فضاها .1
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تمرکز بر کشور ایران با توجه به متون شناسایی شده است. با توجه به رویکرد قیاسی در 
از  های استخراج شده در این مطالعه، فهرستی این مقاله، پس از رد یا تأیید عامل

  عمومیت فضاها در شهرهای ایرانی ـ اسالمی به دست داده خواهد شد. ۀهای سازند عامل
  

  دسترسی به فضاها در شهرهای اسالمی با تأکید بر شهرهای ایرانی
مردم به صورت برابر باز و قابل  ۀهای دین اسالم، مسجد و بازار برای هم بنابر آموزه

عمومی مانند مسجد و بازار باید به آسانی دسترس است. در شهرهای اسالمی، فضاهای 
دردسر بتوانند میان این فضاها،  برای همگان در دسترس باشد، به گونه ای که همگان بی

دسترسی  ۀ). در فرهنگ اسالمی، بر فاصل163ها و محل کار تردد کنند (عاملی،  خانه
ای مسکونی ه فضای عمومی تا محله ۀآسان فضاهای عمومی برای همگان به صورت فاصل

های فضاهای عمومی نسبت به یکدیگر تأکید شده است و  و محل کسب و کار و فاصله
ترین  اینکه فضاهای عمومی به نسبت میزان عمومیت آنها باید قابل رؤیت باشند. عمومی

های کالبدی و بصری  فضاهای شهر مانند بازار، مسجد و میدان اصلی شهر با دسترسی
  ).182- 181حکیم، (اند ابی شدهی آسان برای همگان مکان

سبب تأکید اسالم بر نماز جماعت در مسجد، صرفاً برگزاری نماز به صورت دست 
مردم فقط بر پایۀ ایمان ـ و نه هیچ » وحدت«جمعی نیست، بلکه هدف جمع شدن و 

قابل  ۀمعیار دیگر ـ بدون تبعیض و نابرابری است. از این رو مسجد باید در فاصل
سجد ). مGrabar, 94; Mortada, 85مسکونی باشد (به ویژه از محالت  دسترسی پیاده

مخصوص نماز جمعه را، در مرکز شهر یا در محلی بلندتر با دسترسی بصری مناسب بنا 
ترین عناصر مرکز شهر آغاز  کردند. فضاهای عمومی برای جمع شدن مردم، از مهم می
 ;Mortada, 89رسید ( میهای مسکونی  های کوچک در محله شد و به گره می

Garsivaz–Gazi, Salwa, & Estamboli, 52; Ardalan, 7-9.( ها،تأکید  از این توصیف
برای همگان، به فضاهای عمومی شهر به آسانی  1بر دسترسی بصری، کالبدی و حقوقی

  قابل استنباط است.
  

                                                                                                                                        
  های چهارگانه برای عامل دسترسی است. حضور یا حقِ حضور یکی از زیرعامل ۀجازا. 1
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  )Mortada, 2003دسترسی انواع مسجد در شهر اسالمی ( ۀفاصل - )2تصویر (

  
 حریم«، است. در ایران» اصل محرمیت«موضوع دیگر مرتبط با عامل دسترسی 

داشت و مردم در مناسبات اجتماعی خود حریم آن را  عرفی ۀبیشتر جنب» خصوصی
های دین اسالم نیز بر  افزون بر عرف، در آموزه ).159 ،پور (ذکایی و امنکردند  حفظ می

میت خانه و زن اهمیت خاص دارد، تا اهمیت آن تأکید شده است: در اسالم حفظ محر
ترین وظایف طراح و برنامه ریز شهری به شمار آورد  توان آن را یکی از مهم حدی که می

(Mortada, 79-83) .در جوامع غربی نیز عامل بسیار مهمی در » حریم خصوصی« ۀانگار
تعیین عمومی و خصوصی است، اما تعریف و حدود آن، بسته به فرهنگ هر جامعه 

دانست و اینکه » شخصی«توان آن را حقی  های موجود می متفاوت است. بر پایه تعریف
کند  شخص چه میزان اطالعاتی از خود را تحت چه شرایطی برای دیگران آشکار می

 . ) Westin, 34-36; Gavison, 428؛13(انصاری, 
بحرینی، سلسله مراتب محرمیت را منطبق بر سلسله مراتب عمومیت، از 

ترین آنها در مرکز شهر دانسته است  ترین فضاها یعنی فضای خانه تا عمومی یخصوص
از آن جا که این اصلی مذهبی است، محرمیت باید هم در خانه   .)225-224(بحرینی, 

و هم در فضای عمومی رعایت شود. این مهم به صورت تفکیک فضایی صورت گرفته و 
شده است  ا تعیین کاربری اراضی مؤکد میها ی های کالبدی مانند دروازه گاه با صورت

.(Mortada, 75 & 106) د سلسله مراتب گذرها در شهر تهران را خو ۀسرنا، در سفرنام
بر پایه اصل محرمیت، دور ماندن اهل منزل از دید در گذرها و گاه آسایش زنان در بن 

برابر،  . در)64-63(سرنا،  ها دور از حضور یا نگاه مردان توصیف کرده است بست
یافته است و چنانکه ذکر  دسترسی بصری به فضاها با افزایش عمومیت آنها افزایش می

  شدند. پذیری باال از نقاط مختلف شهر مکان یابی می هایی با رؤیت شد، مسجدها در محل
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سلسله مراتب مبتنی بر محرمیت و وسعت کالبدی فضاهای عمومی شهرهای اسالمی  - )3تصویر (

)Mortada, 86(  
  

های مرتبط بر آن  های دسترسی است که در متن حق برابرِ حضور، یکی از مؤلفه
جامعه  های الیه ۀبرادری همدین اسالم بر همزیستی آشتی جویانه و تأکید شده است. 

تأکید کرده است. بنابر این اصل بود که در صدر اسالم تقسیم بندی فضاهای شهری به 
(بحرینی و تاج بخش، سبت به یکدیگر صورت گرفت های گوناگون بدون برتری ن محله

مبارزه با هر  های بارز عدل، و یکی از ویژگی است» عدل«). یکی از مبانی شهراسالمی 24
است، » کرامت انسانی«ای از نابرابری در جامعه است. این امر موجب حفظ  شکل و درجه

ای اسالم است ه های برجسته آموزه های شهر اسالمی و از ویژگی که یکی از صفت
). به نظر کاستللو، اسالم به عنوان دینی 165و  285 ،زاده، شهر آرمانی اسالمی (نقی

های مبتنی بر برابری ایمان آورندگان به آن، افزون بر فرهنگ و روابط  با قانونشهری، 
اجتماعی، بر ساختار فضایی و فضاهای شهری نیز تأثیری نیرومند نهاده است (کاستللو، 

 .(Mortada, 9)اسالم را بر مطالبه برابری مبتنی دانسته است  مرتضی، روح شریعت). 90
مستلزم تحقق برابری اجتماعی به صورت مطلق در » امت«در نظر او، تحقق مفهوم 

ها را خدای واحد به صورت  تمامی فضاهای شهری است، زیرا از نظر اسالم، همه انسان
   .(Ibid, 24-25)آفریده شده است برابر 

های باستانی  گرچه بیشتر صاحبنظران، حیات شهرهای مسلمانان را در امتداد سنت
ترین تحوالت در این شهرها را باید  دانند، یکی از مهم اراضی مفتوحۀ مسلمانان می

حاصل انگارۀ برابری و برادری و منزلت افراد نزد خدا، تنها بر پایه تقوا دانست. تا پیش از 
 و طبقات برتر و در سکونت و استقرار برگزیدگان ۀیرانی محدوداآمدن اسالم، شهرهای 

. در این شهرها پس از آتشکده که )33-32(حبیبی, عوام بود  آن محل استقرار جوار
 اجتماعی ۀبرگزید ۀسه طبقبیشترین تقدس را داشت، سه محله به عنوان محل استقرار 
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در دورۀ اسالمی، بر پایه  ا)، ام50گیری شهر،  (سلطانزاده، روند شکلشد  ساخته می
تقَاکُم«های اسالم و به مصداق  آموزه هِ أَ اللّ م عِندَ مَکُ شهر به عنوان مکان زیست » إِنَّ أَکرَ

  ).29برابر شکل گرفت (پوراحمد و پوراحمد، 
، بیشابور )86و  94(کریمیان،  بنابر مطالعات باستان شناختي در شهرهای بم

(کریمیان و سیدین,  و دارابگرد )178(جاوری،  ان، ویگل، هراسگ)128-125(مهریار, 
، الگوی تحولی همسان در ساختار فضایی این شهرها پس از سقوط ساسانیان، قابل )84

های مسکونی  متروکه شده، محله این شهرها ابتدا ارگ حکومتی ۀدر همتشخیص است. 
فته و بنابر بدون تمایز نسبت به یکدیگر به خارج از دیوارهای قدیمی شهرگسترش یا

سنت شهرسازی در سده نخست، بازاری جداگانه برای شهر ساخته شده است. ورود به 
این بازار و بهره برداری از این فضا برای همگان آزاد بوده و کسی حق جلوگیری نداشته 

 ۀمرکز شهر، بر روی همها و در  در بیرون محله فضاهای عمومی اصلی شهر ۀهم است.
فضاهای  ،طانزاده؛ سل(Lapidus, 114حق استفاده داشتند  ۀهم مردم شهر باز بود و

 ۀآمد و شد همهای شهر نیز برای حضور و  . گذرگاه)117و  98 ،؛ بمات55- 53 ،شهری
  . (Hitti, 74)مردم از هر قوم و نژاد، مذهب یا طبقه اقتصادی به صورت برابر آزاد بود 

رهای مسلمانان بر نابرابری شه مباحث مربوط به ۀحوزبسیاری از پژوهشگران در 
های  ها و شهرها، زنان از طبقه اند. بنابر عرف در بیشتر دوران حضور زن و مرد اشاره کرده

)، Lapidus, 83یافتند ( فرودست بیشتر در فضاهای عمومی و به ویژه بازارها حضور می
سته زیرا حضور زنان جز در موارد ضروری، آن هم با رعایت پوشش و رفتار خاص شای

. در شهرهای تمدن اسالمی، زنان با رعایت )138-132 ،؛ سنامی126 ،(کنانينبود 
ها  های مشبک خانه گذشتند و فقط از پنجره ها می حجاب و با سرعت بیشتری از گذرگاه

). به نظر ابولقد، سه ویژگی شهر Hitti, 74توانستند فضاهای عمومی را ببینند ( می
تفاوت  نخست، :جرای آن در روزگار معاصر دشوار استکند و ا اسالمی را متمایز می

تفکیک جنسیتی و سوم، مقررات  حقوقی شهروندانِ مسلمانان از خارجیان؛ دوم،
  . (Abu-Lughod, 172)حکومتی تمرکززدایی شده برای کاربری زمین 

در بسیاری از منابع، فضاهای عمومی شهرهای ایرانی، چه درگذشته و چه در دوران 
)؛ 96 ،آبادی رحمت؛ 68؛ سرنا، 133 ،ضاهایی مردانه توصیف شده است (ذکاییمعاصر، ف
فضاهای عمومی شهرهای غربی را نیز بسیاری از اندیشمندان و منتقدان مردانه  گرچه

)، بر این پایه، محدودیت زنان در فضاهای  Fraser, 5؛ 58 ،اند (ترلیندن توصیف کرده
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، این 1رسد که عامل محرمیت ن به نظر میعمومی خاص شهرهای اسالمی نبوده و چنی
در  ویژگی را در شهرهای مسلمانان تشدید کرده است. این عامل به فضاهای عمومی

ها نیز، به لحاظ کالبدی  شود و در فضاهای داخل خانه شهرهای مسلمانان محدود نمی
یک تفکیک جنسیتی آشکارا برقرار است. در حقیقت، تقسیم بندی کالبدی مبتنی بر تفک

توان یافت  تر از فضاهای بیرونی در فضاهای درونی نیز می جنسیتی را حتی مشخص
  ). 588نیا،  حکمت ؛59- 58بمانیان، غالمی رستم، و رحمت پناه، (

کالبدی و بصری به فضا،  رو، دسترسی به فضای عمومی، شامل دسترسی از این
ابر چنین دسترسی ها و اطالعات جاری در آن و همچنین حق بر دسترسی به فعالیت

ساز فضا در شهرهای  های عمومی برای همگان، شرط بنیادین در عمومی بودن و از عامل
عمومی شهر برای همگان به  حضور در فضاهای ۀشهرها اجازاسالمی است. در این 

صورت برابر و همچنین آسان بودن دسترسی کالبدی و بصری به این فضاها و 
  شود. عایت اصل محرمیت محدود و تعیین میهای جاری در آنها با ر فعالیت
  

  با تأکید بر شهرهای ایرانیتنوع در فضاهای شهرهای اسالمی 
با توجه به اینکه اسالم زندگی خصوصی را به داخل خانه محدود و بر حفاظت از حریم 
خصوصی تأکید کرده است، به همین سبب،پژوهشگران رعایت اصل سلسله مراتب را در 

اند. البته بنابر ادلۀ تاریخی، سیاسی و فرهنگی،  می مشترک دانستههمه شهرهای اسال
  ). 23(بحرینی و تاج بخش، شیوه رعایت این اصل در جوامع اسالمی یکسان نبوده است 

شدند و هر یک جماعتی  هایی تقسیم می ها یا بخش شهرها در تمدن اسالمی به محله
ها،  ). در مقیاس محله184(ترنر، کمابیش همگن و بازارهایی مخصوص به خود داشتند 

سلسله مراتب، با هدف جلوگیری از تداخل عملکردی و فعالیتی فضاهای خصوصی و 
ها گاه با  این محله. (Kanbar, 24) شده است عمومی، به صورتی شفاف رعایت می

ترین فضاهای  در شهرهای اسالمی، عمومی .شدند شهر تفکیک می ۀاز بقیهایی  دروازه
اند  کمتر توصیف شده ها، ر مرکز قرار داشته و فضاهای عمومی خارج از محلهها د محله

هایی  . مفهوم محله و تقسیم شهر به محله) ;186Negoita, 124،حکیم ؛25- 24 ریمون،(
های اجتماعي ـ اقتصادي، در شهرهای ایرانی پیش از اسالم نیز وجود  بر اساس عامل

پور، جمعیت اندک ساکنان  مدنی ). از نظر34 ،زاده االسالمي و امین ة(ثقداشته است 

                                                                                                                                        
  .ها عامل حجاب یا به تأکید برخی از متن. 1



 1398پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ دومپنجاه و ، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه   268

محله و پیوند قومی اجتماعی میان آنها، از تنوع اقشار حاضر در فضا و در نتیجه میزان 
). از این 241پور،  کاسته است (مدنی ها می این محله عمومی بودن فضاهای عمومی در

ها و  بر حضور غریبه رو، عامل تعیین کننده میزان عمومیت، تنوع افراد حاضر با نظارت
  ها در نظر گرفته شده است. ساکنان سایر محله

ترین فضاهای  هر یک از فضاهای شهر اسالمی فعالیتی غالب دارند و فقط در عمومی
شود. تفکیک عملکرد و محدودیت  ها مالحظه می شهر تنوع چشمگیری در فعالیت

االسالمي  ةثق(ده است فعالیت در فضاهای مختلف شهر با اصل سلسله مراتب تقویت ش
). بحرینی و تاج بخش، سلسله مراتب فضاهای شهرهای سنتی ایران را 35 ،زاده و امین

اند. از این گذشته، از  افزون بر وجه کالبدی، دارای وجه عملکردی و اجتماعی نیز دانسته
(بحرینی و تاج نظر آنان زندگی عمومی در ایران،روابط محدودتری نسبت به غرب دارد 

های مجاز در هر فضا نیز مشخص و معین  . در کنار عملکرد غالب، فعالیت)82خش، ب
های مزاحم یا مغایر قوانین شرع نیز  و محتسب از فعالیت (Kanbar, 41-43)بوده 

های مسکونی  های محله ). برای نمونه، گذرگاه91، 87کرده است (سنامی،  جلوگیری می
گذر توصیف شده است تا محلی برای گردش و در شهرهای اسالمی بیشتر داالنی برای 

 داد و ستد. معامالت و فروش به طور کلی در فضاهای عمومی مختلف ممنوع بود
(بمات، و قسمت ویژه ای از فضای شهر یعنی بازار بدان اختصاص داشت  )159(عاملی، 

 ؛55- 52. حتی گاهی بازارهای شهر نیز تخصصی و تفکیک شده بود (ریمون، )113
). از این رو، اصناف برای 172 ،؛ پورجعفر و پورجعفر42- 40بازارهای ایرانی,  ،زادهسلطان

  ). Bosworth, 23کسب و کار در سایر فضاهای شهر اجازه نداشتند (
اما در بازار که در مقایسه با دیگر فضاهای شهر اسالمی، جز مسجد، عمومیت 

داد، از  های دیگری هم روی می یتبیشتری دارد، افزون بر بازرگانی و خرید و فروش، فعال
). این 64؛ سرنا، Lapidus, 191های فرهنگی، دیدار و تبادل اطالعات ( جمله فعالیت

های دیگر مانند مسجد، حمام، قهوه خانه و مانند آن با بازار  تنوع با مجاورت کاربری
ی تنها ). این ویژگ53و29سلطانزاده، فضاهای شهری، ؛ 125-123شد (پیرنیا،  تقویت می

های متنوع  ترین فضاهای شهر اسالمی فعالیت شد و در عمومی به بازار محدود نمی
  .)108 ،(خدایی و تقواییاجتماعی، بازرگانی، اداری و هنری جریان داشت 

در شهرهای ایرانی نیز مانند دیگر شهرهای اسالمی، بر هر یک از فضاهای عمومی 
ها کارکردی غالباً مذهبی داشتند  ، حسینیهشهر کاربری خاصی غالب بود: مساجد، تکایا
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های بازرگانی غالب بود. دیگر فضاها نیز به همین منوال  و بدیهی است که بر بازار فعالیت
  اند. دارای عملکردی غالب بوده

هایی که برای فضاهای شهری در ایران ذکر شده است، تغییرکارکردها  یکی از ویژگی
ای مثال بازار، صحن مسجد، تکیه و حسینیه در زمان های مختلف بوده است. بر در زمان

.  )487- 486، 1391(ایازی، شدند  برگزاری مراسم مذهبی به صحنۀ نمایش تبدیل می
ها و کارکردهای متنوع به صورت همزمان و به صورت یکجا  رسد که فعالیت به نظر می

ای بسیار عمومی در بیشتر فضاهای نیمه عمومی متداول نبوده و درکنار تنوع در فضاه
مانند بازار اصلی شهر یا مسجد، در دیگر فضاهای عمومی و به ویژه فضاهایی که به 

شد؛ شاید بیشتر به این  فضاهای خصوصی نزدیک بودند، تنوع در کاربری محدود می
  سبب که رعایت اصل محرمیت بر هر موضوع دیگری مقدم بود.

عمومیت در  ۀوان عامل اصلی سازندها حاکی از اهمیت عامل تنوع به عن این توصیف
ها  فضاهای شهرهای اسالمی و به ویژه ایرانی است، زیرا تقسیم بندی و جداسازی فعالیت

شد، خود موجب کاهش انعطاف پذیری  که با کاهش میزان عمومیت فضاها تشدید می
در  )24(جنکینز، فضا برای رفع انواع نیازها و در نتیجه کاهش میزان تنوع اقشار حاضر 

  فضاهای شهری با میزان عمومیت کمتر بود. 
  

فضاهای عمومی در شهرهای اسالمی با تأکید  ۀمالکیت و منفعت همگانی و ادار
  بر شهرهای ایرانی

مسلمانان تعلق دارند  ۀها و بازار و مانند آن به هم ها، میدان فضاهای عمومی شامل گذرگاه
حکومت نیز تنها نظارت  ۀستند. وظیفو در مالکیت هیچ شخص، گروه یا حتی حکومتی نی

رو، هرگونه دخل و  و حصول اطمینان از اجرای دستورهای شرع در این فضاهاست. از این
های آنها در شهرهای اسالمی ممنوع است. در  آیند تصرف یا تخریب این فضاها و پی

اد های اسالم، وقتی میان منافع خصوصی و جمعی تضادی پدید آید، با هدف ایج آموزه
در  .(Mortada, 108-110) تعادل در صورت امکان، ترجیح با منافع و حقوق عمومی است

اندازی، به  فقه اسالمی، مالکیت همگانی فضاهای عمومی اصل است و فقها، هرگونه دست
  . )138فر،  ، و الماسیاخوت ،(بمانیاناند  ویژه احداث بنا درآنها را غیرشرعی دانسته

ها دارای مالکیت عمومی است، گرچه  ای بالفصل خانهدر شهرهای اسالمی، فض
استفاده موقت مالک با شرط عدم اشغال یا انسداد آنها مجاز شمرده شده است (حکیم، 
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اسالم (ص) بنابر روایاتی، انسداد و تصرف موقت یا  ). پیامبرMortada, 115؛ 69و  65
تصرف فضای عمومی یا های عمومی را ناروا دانسته و بر حرمت و منع  دائمی گذرگاه

؛ حکیم, Lapidus, 61مزاحمت برای استفاده همگانی از این فضاها تأکید کرده است (
جلوگیری های عمومی و  پایش گذرگاه و. بر این پایه، نظارت )245،  عامليحر؛375و  42

از هرگونه تصرف یا سد معبر، از وظایف مهم و همیشگی حکومت و به طور مشخص 
). هر گاه یکی از مالکین مجاور فضای عمومی، مزاحمتی 117(ابن طویر، محتسب بوده است 

رساند، از ادامۀ آن فعالیت  کرد یا آسیبی بدان می برای بهره برداری همگانی ایجاد می
ای بن بست را  امالک واقع در کوچه ۀای دیگر، مالکی که هم شد. یا در نمونه جلوگیری می

بهره برداری عمومی از فضای عمومی، حق نداشت در  خرید، به احترام حق جز یک ملک می
. چنانکه برای حفظ (Mortada, 112) ورودی کوچه دروازه یا مانع و مانند آن نصب کند

حقوق همگانی در استفاده از فضاهای عمومی، تغییرکاربری بخشی یا تمام بنا به سبب 
اندازی به حقوق  تهای گوناگون دیگر، نوعی دس امکان ایجاد راه بندان یا مزاحمت

 کردند  رفت و غالبا از آن جلوگیری می (منافع همگان) به شمار می فضاهای عمومی

(Mortada, 110).  
ها سلسله مراتبی  شهرهای سنتی ایران پس از اسالم نیز، برای گذرگاهدر فضاهای 

تا نیمه  مردمان شهر بود ۀمتعلق به همترین آنها که  دقیق وجود داشت؛ از عمومی
شد و خصوصی که اغلب  ومی که میان چند خانوار به صورت مشترک استفاده میعم

کردند  سرپوشیده بود و در جهت امنیت و محرمیت بیشتر خانه از آن استفاده می
 ۀدیگر در باب حقوق ملکی فضاهای شهری که ویژ ۀ). مقول25(بحرینی و تاج بخش، 

فرهنگ وقف است. وقفِ  داشته است،شهرهای اسالمی است و در ایران نیز به ویژه رواج 
های تجاری مانند دکان و حمام و کاروانسرا برای بهره  عام گاه شامل شماری سازه

شد (ابن  ای می برداری عمومی از نهادی خاص بود، مثال گاه کل یک بازار وقف مدرسه
  ). 33- 31؛ ریمون، 13/216کثیر, 

آید این است  سی شده به دست میهای برر های مذکور، آنچه از متن افزون بر توصیف
که مدیریت فضاهای شهری و نظارت بر کلیه دستورهای دین اسالم در این فضاها، زیر 

. برای نمونه، بر (Mortada, 67)گرفته است  نظر و به دست حکومت محلی صورت می
های گوناگون، بر  معروف و نهی از منکر در دین اسالم، در دوران وجوب امر به ۀپای
ی احکام دینی از جمله روزه داری در ماه رمضان و مانند آن از سوی حاکمان و از اجرا
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. تأمین )324؛ ماوردی، Crone, 300-301شد ( طریق محتسب و عوامل او نظارت می
بر  1ترین فضاهای شهر بود، دستگاه شرطه امنیت بازار و نظارت بر آن را که از عمومی

). بنابراین، مدیریت فضاهای 46سعید مغربی، ؛ ابن 12/298کثیر،  عهده داشت (ابن
عمومیت فضاها در شهرهای  ۀهای مهم سازند عمومی و نظارت بر آن یکی از عامل

اسالم و اجرای  های دین اسالمی بوده است و قوانین و مقررات آن، احکام شرع و آموزه
  حکومت محلی قرار داشته است.  ۀبر عهدآن 

سازی فضاهای شهرهای اسالمی و شهرهای  ر عمومیمالکیت نیز عامل بسیار مهمی د
ترین فضاها همگانی است و حتی  شد: مالکیتِ عمومی ایرانی به ویژه، محسوب می

باید بر اجرای مقررات  حکومت محلی نیز حق دخل و تصرف در آن ندارد و صرفاً می
ضاها از نظارت کند. موضوع دیگر در سلسله مراتب فضای حاکم بر این شهرها، شفافیت ف

نظر مالکیتی بود،که به صورت طبیعی عامل نظارت را نیز در پی داشت. فضاهای نیمه 
کردند و فضاهای  ها نظارت می برداری یک یا چند خانوار بود و همان عمومی برای بهره

و  (Kanbar, 41-43)تر به همگان تعلق داشت و مکان حضور همه مردم شهر بود  عمومی
  کرد. ر آن مدیریت و نظارت میباید ب حکومت محلی می

  
  عمومیت فضاهای شهری در شهرهای ایرانی ـ اسالمی  ۀهای سازند عامل - )1جدول(
 صاحبنظران تعریف عامل

سلسله 
مراتب 
 دسترسی

افزایش میزان دسترسی کالبدی 
های ممکن و آسانی  (گزینه

دسترسی)، بصری، نمادین و کالبدی 
حضور همگانی به فضاهای  ۀو اجاز
ها و اطالعات جاری  می و فعالیتعمو

در آن با رعایت سلسله مراتب مبتنی 
بر اصل محرمیت با افزایش میزان 

 عمومیت فضاهای شهری

؛ بحرینی, 1369بمات, ن.  ؛1380حکیم, 
؛ بحرینی و تاج بخش, 1362؛ سرنا, 1389
؛ 1371؛ کاستللو, 1390؛ نقی زاده,1378
  ؛1393؛ پوراحمد و پوراحمد, 1384حبیبی, 

Serjeant, 1980; Mortada, 2003; 
Garsivaz–Gazi, Salwa, & 

Estamboli, 2012; Ardalan, 1980; 
Lapidus, 1984; Hitti, 1973; Abu-

Lughod, 1987; Kanbar, 1984; 
Grabar,1976 

 تنوع
های اجتماعی و  افزایش تنوع گروه

های حاضر در فضا هماهنگ  فعالیت
 ؛1378 ،؛ بحرینی و تاج بخش1369ن.  ،بمات

؛ 1391 ،؛ ایازی1362 ،؛ سرنا1387 ،مدنی پور

                                                                                                                                        
کم ریاست آنهـا در   ه و حسبت در یک دستگاه یا دسترسد در برخی جوامع اسالمی شرط . به نظر می1

  .)46 ،شده است (برای نمونه نک: ابن سعید مغربی یک نفر جمع می
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با سلسله مراتب مبتنی بر اصل 
حرمیت و آداب دین اسالم با م

افزایش میزان عمومیت فضای 
 شهری

؛ 1392،؛ پیرنیا1390 ،خدایی و تقوایی
  ؛1382،سلطانزاده

Mortada, 2003; Garsivaz–Gazi, 
Salwa, & Estamboli,2012; 

Ardalan, 1980; Lapidus, 1984; 
Hitti, 1973; Kanbar, 1984 

نظارت و 
 اداره فضا

مدیریت و نظارت دولتی فضاهای 
ها و موجب  عمومی شهر از شرط

 عمومی بودن فضای شهری است.

Crone, 2004; Lapidus, 1984; 
Mortada, 2003.،؛ 1922؛ ابن طویر

 ،؛ ابن کثیر1989؛ ماوردی،1986سنامی,
 1955 ،؛ ابن سعید مغربی1990

مالکیت و 
 منفعت

مالک فضاهای عمومی همه 
شهروندان هستند و حتی دولت حق 
دخل و تصرف ندارد مگر بنابر مصالح 

  همگانی.
فضاهای عمومی برای پاسخ به نیاز 
(منفعت) همه شهروندان به صورت 

 شوند. برابر، ایجاد و نگهداری می

 ،؛ حبیبی1371 ،؛ کاستللو1362 ،سلطانزاده
 ،؛  بمانیان1378نی و تاج بخش, ؛ بحری1384
؛ 1366، ؛ حر عاملي1394 ،فر و الماسی ،اخوت

 ;Mortada, 2003؛ 1380 ،حکیم
Garsivaz–Gazi, Salwa, & 

Estamboli,2012; Ardalan, 1980; 
Abu-Lughod, 1987; Kanbar, 

1984; Lapidus, 1984; 
Nooraddin,1998 

  
  رهنگ غربیعمومیت فضاهای شهری در ف ۀهای سازند عامل

رسد که تعریفی یگانه از عمومیت فضا  های علمی گوناگون،چنین به نظر می با مرور متن
- 149درک است (مقصودی،  وجود ندارد و البته دشواری به دست دادن چنین تعریفی قابل

های اصلی  های پژوهشی مرتبط، برخی عامل ها و تجربه ). با بررسی متن99پور،  ؛ مدنی151
گردد: نخستین بار، بن  و گاس سه عامل اصلی دسترسی، نظارت و  آشکار می در این باره

)، 1995. زوکین ((Benn & Gaus, 73)اند  عمومیت فضاها دانسته ۀگروه ذی نفع را سازند
عمومیت فضای شهری را وجود تنوع و دسترسی پذیری  ۀهای سازند ترین عامل مهم

در تعیین عمومیت فضاها بسیار بنیادین )، عامل نظارت را 1997( 1دانسته است. الین
)، دسترسی و مالکیت همگانی دو عامل اساسی 2004توصیف کرده است. از نظر کوهن (

)، سه عامل مالکیت، مدیریت و گروه 2011عمومیت فضاست. نِمِث و اسمیت ( ۀسازند
 )،2012( 2اند. ساجرمن ذینفع را برای ارزیابی عمومیت فضاهای شهری مناسب دانسته

                                                                                                                                        
1. Ellin 
2. Swagerman 
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، فضاهای شهری 2و دِبن1 سمیث سیمون در پژوهش خود با استناد به آراء ریچارد سنت،
های حاضر در آنها دانسته  فعالیتبا عمومیت تضعیف شده را معلول کاهش تنوع افراد و 

سانی را در پژوهش خود از عمومیت به یک ۀهای سه گان )، عامل2010( 3است. ارجان
ش خود به این نتیجه رسیده است که مالکیت، دسترسی، دست داده است. وارنا، در پژوه

تر این  عمومیت است. در ادامه به تبیین دقیق ۀهای سازند ترین عامل نظارت و تنوع مهم
  ها پرداخته شده است.  عامل
  

  دسترسی
 ۀازندترین عامل س بسیاری از نویسندگان، دسترسی آزادانه و برابر همگان را بنیادین

 & Gehl & Gemze; Read,17; Staeheliاند ( تلقی کرده عمومیت فضای شهری

Mitchell;  ; ،در 20راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران،؛ پاکزاد، 65تیبالدز .(
هابرماس، عمومیتِ  علوم سیاسی، به خصوص آرنت و ۀهای صاحب نظران حوز انگاره

. کارمونا و شود دسترسی بی قید و شرطِ همگان به آن تعریف می عرصۀ عمومی با
دیگران، عامل دسترسی را از منظر طراحی شهری به معنای گنجایش فضا از نظر ورود، 

اند و کاهش چنین ویژگی را موجب  حضور و میزان استفاده از آن فضا تعریف کرده
  ). 224اند (کارمونا، تیم، تنراک و تیزدل،  کاهش عمومیت فضا دانسته

ترین عامل کاهش عمومیت  عنوان اصلی از سوی دیگر، بر محدودیت دسترسی به
فضاها تأکید و سه شکل دسترسی معرفی شده است: دسترسی بصری، دسترسی 

های داخل  و دسترسی کالبدی. دسترسی بصری به امکان رؤیت فضا و بخش 4نمادین
فضا پیش از ورود به آن و امکان داوری و انتخاب مربوط است؛ دسترسی نمادین، 

های احتمالی  تواند نوع بهره برداران یا ممنوعیت فضاست که می های موجود در نشانه
های جسمی برای  افرادی ویژه را تعیین کند؛ و دسترسی کالبدی، به معنی نبودن مانع

سایر  بررسی ۀپای. که بر (Carr, Francis, Rivlin, & Stone, 138)ورود به فضاست 
  دسته بندی سوم قرار داد. توان در ها عامل آسان بودن دسترسی را نیز می متن

های گوناگون برای عامل دسترسی، به  توان از میان متن ترین تعریفی که می کامل
دسترسی برابر  ۀفضاها به دست داد، امکان و اجاز عمومیت ۀسازندترین عامل  عنوان مهم

                                                                                                                                        
1. Smithsimon,2008 
2. Deben ,2003 
3. Ercan 
4. Symbolic 
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؛ Ercan, 25; Atkinson, 1831ها و اطالعات جاری در آن است ( همگان به فضا، فعالیت
  ).224رمونا، تیم، تنراک و تیزدل، کا

  
  تنوع

ون جکوبز، یونگ، های عمومی بودن فضاهاست. بسیاری چ ترین شرط عامل تنوع از مهم
فضای شهری تأکید  پور بر اهمیت عامل تنوع در عمومی بودن ساندرکوک و مدنی

ردهای های الزم برای تحقق یکی از عملک پور، عامل تنوع را یکی از شرط اند. مدنی کرده
ها و تشویق برای شناخت خویشتن توصیف  اصلی فضای عمومی، یعنی نمایش تفاوت

را در مقابل تنوع،  1به همین سبب، بسیاری، جدایی گزینی). 217 ،پور کرده است (مدنی
)، زیرا 317 ،اند (بنرجی و سیدریس عامل اساسی در تضعیف عمومیت فضاها خوانده

شود و  وجب از میان رفتن عمومیت آن فضا میکاهش تنوع قشرهای حاضر در فضا، م
  ). 304 ،بنرجی و سیدریستوان عمومی تلقی کرد ( چنین فضایی را به سختی می

برداران، امکان  های متنوع برای بهره از نظر آدها، فراهم آوردن امکان تجربه
های متنوع آنان و امکان تظاهرات متنوع برای افراد در این فضاها، میزان  فعالیت

از منظری دیگر، تنوع در فضای شهری  .(Adhya, 17)دهد  عمومیت فضاها را افزایش می
 های گوناگون در رویارویی و تعامل قرار گیرند  بر کیفیتی داللت دارد که در آن، فرهنگ

(Zukin, 30; Sennett,17-18)در آن  ها، افراد و رفتارهای گوناگون رایطی که فعالیت. ش
  .(Varna & Tiesdell, 586)فضا هویدا شوند و با یکدیگر درآمیزند 

  
  مالکیت و منفعت 

نخستین معیار و مرز میان عمومی یا خصوصی بودن، بدن فرد یا به تعبیر دیگر، والیت و 
ارتباط این والیت با  ۀبعد، به واسط ۀدر مرحلمالکیت شخص بر بدن خویش است. 
تر، ملک  تر و ملموس تر و دائمی خصوصی ۀفضای کالبدی و به منظور ایجاد عرص

. پاکزاد آن دسته از فضاهای شهر را که دارای )1387 ،پور (مدنی یابد خصوصی معنا می

                                                                                                                                        
1. )Segregation(  هـا و عملکردهـا در    هـا، فعالیـت   جدایی گزینی بر جداسازی یا جدا شدن افراد، گروه

های مختلف یک جامعـه   ها و بخش های قدرتمند میان گروه شهر اشاره دارد. همچنین شامل مرزبندی
) و در Legeby,11: ـ (برای نمونه نک از جامعه بخشیمندی  ساس سلسله مراتب قدرت و حذف بهرهبر ا

  مورد فضای شهری عدم امکان حضور آنها است.
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مالکیت  آورد. آدها نیز فضاهای عمومی به شمار نمی ۀمالکیت خصوصی است، در دست
مبانی نظری و  ،عمومی فضاها را شرط الزم برای عمومی بودن فضا دانسته است (پاکزاد

 ۀسازند ۀهای سه گان ). از میان عامل Adhya, 19فرایند طراحی شهری در ایران، ب؛
شامل آن گروه از مردم  برداران، اند، عامل گروه بهره معرفی کرده عمومیت، که بن و گاس
 ۀهای آن فضا متوجه هم مندی برند. در صورتی که بهره بهره می ااست که از آن فض

مردم یک شهر باشد، میزان عمومیت آن فضا بسیار باال خواهد بود  ۀبرداران و هم بهره
(Benn & Gaus, 83).    

نِمِث و اسمیت، سه عامل مالکیت، مدیریت و بهره برداران را برای سنجش و ارزیابی 
اند. منظور آنان از مالکیت، نوع مالکیت از نظر  فی کردهعمومیت فضاهای شهری معر

برداران در ارتباط نزدیک است. بر این پایه،  صی یا عمومی است که با گروه بهرهخصو
افتد که از فضایی با مالکیت عمومی به صورت همگانی  ترین فضا درحالتی اتفاق می عمومی

ست چنین به نظر برسد که تا . ممکن ا(Nemeth & Schmidt, 11)بهره برداری شود 
اطالع باشند، عمومیت فضا تنها به سبب  هروقت، بهره برداران از فضا از نوع مالکیت بی

یابد، اما چنانکه شرح داده شد، بسیاری، عامل مالکیت  مالکیت غیر عمومی آن کاهش نمی
دیگر  ۀاند. نمون تر از این توصیف کرده را در تعیین عمومیت فضاهای شهری بسیار مهم

نیسن است: او واگذاری فضای عمومی به بخش خصوصی را تنها به سبب تبدیل مالکیت از 
  .(Nissen, 1143)عمومی به خصوصی، موجب پایان عمومیت آن فضا دانسته است 

  
  مدیریت و نظارت

خصوصی سازی فضای شهری  ۀبسیاری از پژوهشگران، به ویژه آن دسته که به پدید
باورند که هرگاه ادارۀ فضای شهری و نظارت بر آن از دست نهادهای  اند، بر این پرداخته

بیرون رود و در اختیار بخش خصوصی قرارگیرد، از میزان عمومیت  1عمومی یا دولت
هایی  شود یا آن فضا دیگر فاقد ویژگی عمومیت خواهد بود. یکی از نگرانی فضا کاسته می

نابرابری و تبعیض در این گونه  خورد، احتمال ها به چشم می که در این پژوهش
  .(DE MAGALHAES,560; Kohn,131) فضاهاست

در حقیقت، عامل نظارت با عامل مالکیت و منفعت مرتبط است. اساساً، یکی از 
دالیل اعمال نظارت بر فضای شهری، وجود مالکیت است. عامل نظارت کنندگان، از 

                                                                                                                                        
  نافع و خواست عموم تلقی شود.آن زمان که پشتیبان م .1
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ست که فضا تحت مدیریت و میان سه عامل معرفی شدۀ بن و گاس، حاکی از این ا
های عمومی، دولتی یا خصوصی قرار دارد و در نتیجه، با هدف  نظارت کدام یک از بخش

شود. در صورتی که اداره و نظارت فضا در اختیار  استفاده و منفعت چه گروهی اداره می
نهادی باشد که در جهت حمایت اجتماعات، شهر و مردم جامعه یا کشور فعالیت 

 & ,MISHU, BARUAبود (میزان عمومیت آن فضا بیشتر خواهد کنند،  می

STOICAN,7 ; Nemeth& Schmidt,11-12; Madanipour,54-56.( 
  

 های سازنده عمومیت فضاهای شهری در ادبیات جهانی مرتبط با عمومیت فضاهای شهری ) عامل2جدول(
 صاحبنظران تعریف عامل

 دسترسی
دین، نما قابلیت دسترسی از نظر کالبدی،

ها و  به فضا، فعالیت 1بصری و حقوقی
 اطالعات جاری در آن برای همگان

 ،تیم ،؛ کارمونا1392 ،؛ ترلیندن1387 ،تیبالدز
  ؛1386؛ لنگ،1388 ،و تیزدل ،تنراک

Benn & Gaus, 1983; Ercan, 2010; 
Atkinson, 2003 ;Gehl & Gemze,1999; 
Read, 2008; Scruton, 1984; Staeheli & 
Mitchell, 2008; Carr, Francis, Rivlin, 

& Stone, 1992; 

 تنوع

افزایش میزان عمومیت فضا با افزایش 
  های حاضر در فضا تنوع گروه

افزایش میزان عمومیت فضا با افزایش 
 ها در فضا تنوع فعالیت

  ؛1394 ،بنرجی و سیدریس
Adhya, 2008; Zukin, 1995; Tiesdella 
& Varna, 2010; Madanipour, 2003; 

مدیریت و 
 نظارت

مدیریت و نظارت فضا توسط نهادی 
ای که حداقل محدودیت  عمومی به گونه

برای آزادی افراد حاضر ایجاد شود، 
 ضامن عمومیت فضا است.

DE MAGALHAES, 2010; Sorkin, 
1994; Kohn, 2004; AUDIRAC & 

MARTINEZ, 2012; MISHU, 
BARUA, & STOICAN, 2014; 

Nemeth & Schmidt, 2011; 
Madanipour, 2003; Varna,2011; Benn 

& Gaus, 1983; Ercan, 2010 

مالکیت و 
 گروه ذینفع

مالکیت فضایی اگر عمومی باشد در 
  افزایش میزان عمومیت آن مؤثر است.

های  همچنین اینکه فضا برای گروه
تری و در حالت  مخاطب بیشتر و متنوع

ایده آل همگان ایجاد و نگهداری شود 
 تر شدن فضاست. وجب عمومیم

Madanipour, 2003; Adhya, 2008; 
Nemeth & Schmidt, 2011; Nissen, 
2008; Benn & Gaus, 1983; Ercan, 

2010 

  

                                                                                                                                        
  .اجازه حضور .1
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  عمومیت در فرهنگ غربی و در شهرهای ایرانی ـ اسالمی ۀهای سازند مقایسه عامل
های  مرکز بر نمونهعمومیت فضاها در فرهنگ غربی، که با ت ۀچهار عامل اصلی سازند
طراحی شهری در چند  ۀاخیر و به ویژه با تولد حرفه و رشت ۀغربی این فضاها در سد

های دین اسالم و در شهرهای ایران  آموزه ۀها پیش بر پای اخیر شکل گرفته، از سده ۀده
شده است. برای نمونه چنان که شرح  با بافت سنتی با دقت و جزئیات بیشتری اجرا می

اند و  ، آنچه در فرهنگ غربی آن را دسترسی همگانی به فضای شهری خواندهداده شد
ها پیش با  اند و بدان سفارش شده است، از سده عاملی مهم در عمومیت فضا تلقی کرده

رعایت سلسله مراتب بسیار دقیق مبتنی بر اصول محرمیت، عدالت و برابری و پاسخ به 
شده است.  هرهای ایرانی معمول بوده و اجرا میشهروندان با ضوابط مدون در ش ۀنیاز هم

هایی که  توان این گونه نتیجه گرفت که در مقایسه با شهرهای غربی، عامل از این رو می
های تعیین کننده میزان عمومیت ذکر شده، افزون بر  در این مقاله به عنوان عامل

تر و ضمانت  اهمیت بیشتر در فضاهای شهری ایران، دارای جزئیات و ضوابط دقیق
 ۀهای جامع بینی و ارزش اجرایی بیشتر است و همچنین پیوند نیرومندتری با جهان

  ایرانی ـ اسالمی دارد. 
برخی پژوهشگران به تفکیک جنسیتی به عنوان تفاوتی مهم میان فضاهای عمومی 

اند، اما چنان که شرح داده شد، این عامل از  در شهرهای غربی و اسالمی اشاره کرده
سطوح  ۀساز فضا در شهرهای ایرانی ـ اسالمی نیست، بلکه هم های عمومی ملعا

ترین فضاها، مبتنی بر اصل محرمیت بوده و اجرا  ترین تا عمومی عمومیت، از خصوصی
شود. دیگر اینکه، بنابر  شده است و موضوع فقط به فضاهای عمومی محدود نمی می

های  نوعی تفکیک جنسیتی در عرصهشواهد بسیار، مردانه بودن فضاهای شهری و به 
عمومی فضاهای شهری، در شهرهای غرب نیز سابقه داشته است و هنوز هم دیده 

تر جلوه  های دین اسالم در باب محرمیت، پر رنگ شود. این عامل، تنها با آموزه می
اصلی شکل گیری سلسله مراتبی از دسترسی،  ۀکند. اساساً اصل محرمیت، که پای می

وق مالکیتی و تفکیک جنسیتی در شهرهای ایرانی ـ اسالمی بوده است، در تنوع و حق
 1غرب مفهومی ندارد. در این ارتباط، در غرب تنها مفهوم شناخته شده، حریم خصوصی

و مردانه بودن فضاهای عمومی در  ) و تفکیک جنسیتیArendt, 64؛ 165(لنگ، است 
  .)89(هولمز, ن گردیده است همین مفهوم تبیی ۀفضاهای شهری غربی نیز بر پای

                                                                                                                                        
1. Privacy 
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در خصوص کارکرد فضاهای عمومی در شهرهای ایرانی ـ اسالمی و غربی، باید به ایجاد 
همبستگی اجتماعی و رفع نیازهای اجتماعی و عمومی مانند کسب اخبار و داد و ستد در 

). همچنین با دقت در Mortada, 18؛ 25محمدی و آزاده، شهرهای اسالمی اشاره کرد (
شود که  ها در شهرهای اسالمی و به صورت ویژه شهرهای ایرانی، روشن می های محله ژگیوی

گرفتند و  های اجتماعی و اقتصادی و با تأکیدات کالبدی شکل می تفاوت ۀها بر پای این محله
 ة(ثقشدند. محله در شهرهای ایرانی، واحدی اجتماعی ـ فضایی بوده  از یکدیگر متمایز می

کرده و  ها را تقویت می ) و همبستگی اجتماعی و هویت هم محلی35زاده،  یناالسالمي و ام
بر همین پایه، هر محله خود سلسله مراتبی از فضاهای خصوصی تا عمومی مانند مسجد، 

؛ 27- 26محمدی و آزاده, ؛ 121شده است (پیرنیا،  ها را شامل می بازار و میدان و میدانچه
در مقابل، در شهرهای غربی، مفهوم واحد همسایگی در  ).35زاده،  ة االسالمي و امینثق

گیرد که واحدی کالبدی ـ عملکردی است  مقابل مفهوم محله در شهرهای ایرانی قرار می
) و فاقد سلسله مراتب فضایی و کارکردی مشخص از 37- 36زاده،  االسالمي و امین ة(ثق

حله در ایران و غرب وجود عمومی تا خصوصی است. بر این پایه، تنها همانندی مفهوم م
که در بیشتر موارد با عمومیت بیشتر نیز همراه  )25 ،(محمدی و آزادهمفهوم مرکزیت است 

  ).47غالمی، مشکینی، و دویران، بوده است (
عمومیت،در فرهنگ غربی، در شهرهای ایرانی ـ اسالمی و در  ۀهای اصلی سازند عامل
تری دارد و پیوند آن با  های بسیار ژرف کاربست ها، ضوابط و های دین اسالم، ریشه آموزه

  ایرانی، شامل عرف و مذهب بسیار عمیق و ریشه دار است.  ۀباورها و جهان بینی جامع
 ۀهای مطرح شده در مقاله، اجزاء تشکیل دهند )، نخست بر پایۀ تعریف5در جدول(

ه شده است هایی آورد ترین تفاوت ای از مهم هر عامل مشخص گردیده و سپس چکیده
ها برای فضاهای شهری اسالمی باید به تفکیک  که هر جزء آن در کاربست این عامل

  مورد توجه قرار گیرد.
  

  ها با روش دلفی آزمون یافته
عمومیت فضاهای شهری  ۀهای اصلی سازند نخست پژوهش، عامل های گام یافته ۀبر پای

ت در فرهنگ جهانی دارند و عمومی ۀهای اصلی سازند همسانی بسیار چشمگیری با عامل
 ۀهای کاربست آنها بر پای ها و شیوه به تعریف رسد که تنها تفاوت موجود، چنین به نظر می

های گام نخست، از روش  های هر جامعه مربوط باشد. برای اطمینان از صحت یافته ویژگی
  سی انجام شد. نفر از متخصصان و استادان دانشگاه به عنوان عضو پانل دلفی برر 14دلفی با 
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گیری گزینشی از میان استادان  گزینش اعضای پانل دلفی در آغاز با روش نمونه
 ۀمندی و پیشین شهرسازی و مطالعات شهری با تخصص و عالقه ۀدانشگاه در حوز

پژوهشی در خصوص فضاهای شهری و عمومیت این فضاها صورت گرفت. در ادامه با 
عضای پانل انتخاب شدند: از گروه انتخابی نخست روش نمونه گیری گلوله برفی، دیگر ا

توصیه کنند. با  ۀخواسته شد تا هر یک دست کم یک متخصص دیگر را در این حوز
) توضیحاتی در خصوص 3توجه به رعایت اصل ناشناسی در روش دلفی در جدول(

  اعضای پانل دلفی آورده شده است.
  

  نل دلفی به ترتیب انجام مصاحبهشیوه نمونه گیری و سمت علمی اعضای پا )3جدول (
 سمت علمی نمونه گیری 
 عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز گزینشی 1
 عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت گزینشی 2
 عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس گزینشی 3
 ه شهرسازی دانشگاه هنرعضو هیأت علمی گرو گزینشی 4
 عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی گزینشی 5
 عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز گلوله برفی 6

 عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز گلوله برفی 7
 زی دانشگاه شهید بهشتیعضو هیأت علمی گروه شهرسا گلوله برفی 8
 عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد واحد زنجان گلوله برفی 9

 عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس گلوله برفی 10
 عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق گلوله برفی 11
 ری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییعضو هیأت علمی گروه معما گلوله برفی 12
 عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب گلوله برفی 13

 عضو هیأت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز گلوله برفی 14

  
شماری پرسش با توجه به ابعاد مختلف موضوع تنظیم و روایی و  ی هر عامل اصلی،ابر
اول  ۀآن پیش از اجرای روش دلفی آزموده شد. همچنین به منظور افزایش پایایی، مرحل پایایی

نیمه ساختار یافته صورت گرفت. در دور اول و دوم، توافق نظر  ۀو دوم دلفی به صورت مصاحب
عمومیت فضاهای شهری در شهرهای ایرانی، به  ۀهای اصلی سازند به دست آمد که عامل
هر های مذکور افزوده نشده است. با توجه به ابعاد  جدیدی بر عامل درستی استخراج و عامل

جهانشمول  ۀ) توافق شد. همچنین دربار4ای به شرح جدول( گانه عامل، بر تقسیم بندی پنج
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عمومیت فضاهای شهری توافق نظر به  ۀهای اصلی سازند ها به عنوان عامل بودن این عامل
ها گوناگون است و حتی در شهرهای اسالمی  عاملدست آمد، به این معنی که مصادیق این 

  های آنها متفاوت است.  مختلف نیز، کاربست و تعریف
های متفاوت کاربست آنها  های اصلی، تعیین ویژگی در دور سوم دلفی، نهایی سازی عامل

در شهرهای ایرانی و تعیین اهمیت آنها در ارزیابی عمومیت فضاهای شهری با توافق نظر 
 1ت گرفت. برای بررسی میزان توافق، دو معیار انحراف معیار و ضریب توافق کندالکافی صور

  ) نتایج حاصل از اجرای روش دلفی درج شده است.4به کار رفت. در جدول (
  

عمومیت،  ۀهای اصلی سازند ) نتایج تکنیک دلفی در خصوص آزمون فرضیه یکسانی عامل4جدول(
 های کاربست هر یک اهمیت و تفاوت

                                                                                                                                        
به عنوان حداقل مقدار قابل قبول برای ضریب توافق کندال در نظر گرفته شـد کـه نتـایج     0,7مقدار . 1

حاصل بر این اساس از سطح باال و قابل اطمینان توافق برخوردار بودند. همچنین به کمـک محاسـبه   
 ور از توافق در هر مرحله پایش شدند.های د انحراف معیار، داده

های  لعام
ــازند  ۀســ
 عمومیت

وزن عامل(
w

i
( 

درصد نظرات راجع به اهمیت 
ها در ارزیابی عمومیت  عامل

 -فضاهای شهری ایرانی 
ــا همســانی اسالمی ــق  ن ــورد تواف ــای م کاربســت  در ه

 ها در مورد فضاهای شهری ایران عامل
اهمیت 
بسیار 
 زیاد

اهمیت 
 زیاد

اهمیت 
 متوسط

 %0 %18 %82 0.24 دسترسی

با توجه به رعایت سلسله مراتب دسترسی  ·
  دقیق فضایی مبتنی بر اصل محرمیت

 های دسترسی ناشی از جنسیت محدودیتبرخی  ●
 های زمانی دسترسی محدودیت ·
محدودیت دسترسی بصری به فضا در  ·

 سلسله مراتب محرمیت

 %9 %36 %55 0.22 تنوع

های شرعی و عرفی در تنوع فعالیت و  محدودیت ●
  حضور

 تی در برخی فضاهای عمومیتفکیک جنسی ●
تنوع در  وجود سلسله مراتب دقیق برای ●

 ها) فضاهای شهری ( به ویژه در محله
تر بودن حد نهایی تنوع در مقایسه با  پایین ●

 غرب
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  نتیجه
چنانکه در آغاز مقاله شرح داده شد، این پژوهش پیرامون پرسشی بنیادین شکل گرفت 

های  و در رهیافت دستیابی به پاسخ مناسب، از راهبرد قیاسی، یعنی ساخت فرضیه
 ۀهای اصلی سازند های این مقاله، عامل موقت و آزمون آنها بهره برده شد. سرانجام یافته

عمومیت  ۀهای اصلی سازند عمومیت فضاهای شهری در فرهنگ جهانی و همچنین عامل
  فضاها در شهرهای ایرانی ـ اسالمی را آشکار کرد.

های پیشنهادی این مقاله بر هم  عنوان ۀها بر پای همچنین روشن شد که این عامل
ن نظر، ها، همپوشانی شایان توجه دارند و از ای منطبق هستند و در سطح انگاره

روند، اما  هایی جهانشمول در ارزیابی عمومیت فضاهای شهری به شمار می عامل
های کاربست آنها چه در زمان حال و  ها و شیوه های چشمگیری در حدود، تعریف تفاوت

چه در گذشته، میان شهرهای ایرانی و غربی وجود دارد که ناشی از جهانبینی و 
  هاست. و سیاسی این جامعهاقتضائات اجتماعی، فرهنگی، مذهبی 

تواند برای متخصصان ایرانی در  های این پژوهش،موضوع دیگری می در میان یافته
ها پیش از شکل گیری ادبیات  ها، سده شهرسازی مهم باشد و آن اینکه این عامل ۀحوز

های دین اسالم آمده  طراحی شهری در غرب، در آموزه ۀمرتبط با فضاهای شهری و حوز
شهرسازی ایرانی با دقت و جزئیاتی بسیار بیشتر نسبت به فرهنگ غربی به و در سنت 
 ایرانی نیز پیوندی نیرومند داشته است. ۀرفته و با جهانبینی جامع کار می

ها و آنچه در کاربست آنها برای فضاهای شهری  در پایان، ابعاد گوناگون این عامل
رنامه ریزان شهری بدان توجه کنند، ایرانی ـ اسالمی الزم است پژوهشگران، طراحان و ب

  بندی شده است. ) جمع5در جدول (

مدیریت و 
 %0 %45 %55 0.22 نظارت

نظارت بیشتر با توجـه بـه وجـود ضـوابط و      ●
  قانونی و شرعی ۀهنجارهای ویژ

فراد با افزایش عمومیت فضـا  افزایش آزادی ا ●
 ولی با رعایت حدود شرع و عرف

ــروه  گــــ
 %73 %0 %9 0.14 ذینفع

های مختلـف در فضـاهای    توجه به نیاز گروه ●
  عمومی سنتی ایرانی

هـای   تر ایجاد فضاهایی با گروه رواج پر قدرت ●
 مخاطب ویژه

 %64 %18 %18 0.17 مالکیت
هـای حقـوقی مـرتبط (بـه      تفاوت در تعریف ●

 عنوان مثال وقف عام)
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عمومیت فضاهای شهری برای  ۀهای سازند ها و مالحظات الزم در کاربست عامل تفاوت) 5جدول(
  فضاهای شهرهای ایرانی ـ اسالمی

  ۀعامل سازند
 عمومیت

پایه  فرهنگ ها بر مولفه
 غربی (شهرهای غربی)

 میشهرهای ایرانی ـ اسال

 دسترسی

 اطالعات
افزایش دسترسی به اطالعات با افزایش عمومیت، با رعایت 

 های دین اسالم و اصل محرمیت آموزه

 اجازه حضور
ترین فضاها و کاهش چنین  اجازۀ حضور همگانی در عمومی

 ای بر پایه سلسله مراتب فضایی به صورت نظام مند. اجازه

 فعالیت
یت سلسله مراتب مبتنی بر اصل ها با رعا دسترسی به فعالیت

 های اسالم محرمیت و رعایت آموزه

 کالبدی

های منتهی به فضا با افزایش میزان عمومیت  افزایش شمار راه
 در سلسله مراتب فضایی

 سلسله مراتب فضایی ۀگسترش کالبدی و افزایش ظرفیت فضا بر پای
برای  لزوم توجه به مسافت و سهولت دسترسی پیاده و سواره

 های اجتماعی) گروه ۀهمگان (هم

 بصری
محدودیت دسترسی بصری با کاهش میزان عمومیت و بر 

 اساس اصل محرمیت در سلسله مراتب فضایی

 تنوع

 فعالیت

افزایش تنوع فعالیت با افزایش عمومیت در سلسله مراتب فضایی و با 
 های دین مبین اسالم رعایت معیارهای رفتاری و سایر آموزه

بیشتر فضاهای شهر ایرانیـ  اسالمی دارای فعالیت غالب هستند، اما 
 یابد. های مجاز با افزایش عمومیت فضا افزایش می تنوع فعالیت

 اقشار

حضور همگان در فضای عمومی بجز در در مواردی برای 
کاهش تنوع اقشار به  ها).  همچنین ها (به ویژه در محله غریبه
  یه سلسله مراتب فضایی.حضور بر پا ۀاجاز ۀواسط

ها با  وجود سلسله مراتب دقیقی از عمومیت فضاها در محله 
ترین فضاهای شهر با بیشترین  تر اقشار تا عمومی تنوع محدود

 تنوع اقشار حاضر
هر چه در سلسله مراتب فضایی از فضاهای عمومی دور شویم 

 با مخاطبین محلی و ویژه را شاهدیم. ییبیشتر فضاها

 ( وکاربری)کاربرد

افزایش تنوع کاربرد با افزایش میزان عمومیت در سلسله مراتب 
  های دین اسالم. فضایی و با رعایت آموزه

هر چه در سلسله مراتب فضایی از فضای عمومی دور شویم 
  بیشتر فضاها کاربری ویژه دارند.

فضاهای شهر اسالمی اغلب دارای کاربردی غالب هستند. برای 
ی کاربرد غالب آمد و شد است و در مقابل آن نمونه، راه دارا

ترین فضاها محسوب  خیابان در غرب است، که از عمومی
شود. عمومیت خیابان در شهر اسالمی بر پایۀ جایگاه آن در  می

سلسله مراتب دقیق فضایی از بسیار عمومی تا نیمه عمومی 
 متغییر است.
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: ۀ، بـه کوشـش شـوقي ضـیف، القـاهر     1، جالمغـرب فـي حلـى المغـرب    ابن سعید مغربی، علی. 
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  .1391تهران: امیدان،  طرح جامع فضاهای فرهنگی شهر تهران،ایازی، سید محمدهادی، 
  .1386تهران: امیرکبیر،  های قلمرو فرهنگ اسالمی، شهرباقری، اشرف السادات، 
  .1389، تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران، فرایند طراحی شهریبحرینی، سیدحسین، 

مفهوم قلمرو در فضاهای شهری و نقش طراحی شهری «بحرینی, سیدحسین و گلناز تاج بخش، 
  .1378، 31-18)، 6( هنرهای زیبا: معماری و شهرسازی، »خودی در تحقق آن

با ترجمه محمد حسین حلیمـی و منیـژه اسـالمبولچی، تهـران:      شهر اسالمی،الدین،  ، نجمبمات
  .1369رهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ف

عناصـر هویـت سـاز در معمـاری     «بمانیان، محمدرضا، نسیم غالمی رستم و جنت رحمت پنـاه،  
 .1389، 69-55)، 13، مطالعات هنر اسالمی (»های ایرانی سنتی خانه

مدیریت و 
 نظارت

 کالبدی

انسداد، کاهش عرض معبر و مانند  نظارت کالبدی فضاها شامل
یابد. همچنین ممکن  آن با کاهش میزان عمومیت افزایش می

های دین  های کالبدی برای اجرای آموزه است برخی نظارت
 اسالم اعمال شوند.

 قوانین و مقررات
باشد، که با نظارت  های دین اسالم می خاستگاه قوانین، آموزه

 شوند. می حکومت محلی در فضاهای شهر اجرا
مسئول مدیریت و 

 نظارت
 ۀمسئولیت مدیریت و نظارت فضاهای عمومی شهر بر عهد

 حکومت محلی است.

مالکیت و 
 منفعت

های  مسلمانان) از عامل ۀافزایش مالکیت و بهره مندی همگانی(به تأکید برخی منابع هم  
  اصلی افزایش میزان عمومیت فضاست.
 ت و منافع آن نیز با رعایت عدالت متوجه همگان است.فضای عمومی در مالکیت همگانی اس
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معمـاری و شهرسـازی سـنتی در کشـورهای     فـر.   هانیه اخوت و نینا الماسی درضا، بمانیان، محم
  .1394ران: طحان, ته اسالمی،

تهـران: طـرح و نشـر پیـام سـیما،       راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایـران، پاکزاد، جهانشاه، 
  .1384وزارت مسکن و شهرسازی، 

 .1385پاکزاد، جهانشاه. مبانی نظری و فرایند طراحی شهری در ایران، تهران: انتشارات شهیدی، 
مصطفی بهزادفر و امیر شـکیبامنش، تهـران:   ترجمه  آفرینش مرکز شهری سرزنده،پامیر، سای، 

 .1389انتشارات دانشگاه علم و صنعت، 
 شهرپایدار,، »ساخت فضایی شهر در ایران قبل و بعد از اسالم«عطیه پوراحم،  احمد و پوراحمد،

21-36 ،1393. 
فضاهای شهری نیمه عمومی سرپوشـیده سـنتی ایرانـی    «پورجعفر، علی و پورجعفر، محمدرضا، 

های امین الدوله و بـزرگ   های موردی: تیمچه در مقایسه با پاساژهای فرانسوی؛ نمونه اسالمی
 .1393، 182-169، 13معماری و شهرسازی آرمانشهر، ، »قم و پاساژهای پانوقاوا و جوفقا

تهـران: مرکـز    اسـالمی.  -فضـاهای شـهری سـنتی در شـهرهای ایرانـی      پورجعفر, محمدرضـا،   
 .1397ر تهران، ریزی شه مطالعات و برنامه

انـواع شـهر اسـالمی و اشـاراتی بـه نحـوه       «پورجعفر, محمدرضا، علی پورجعفر و سیما صفدری. 
، های معمـاری اسـالمی   فصلنامه پژوهش، »اسالمی -شاخص سازی در راستای شهری آرمانی

3-23 ،1394.  
 .1384، 56، 6، فصلنامه اندیشه ایرانشهر، »نظریه آبادي جانشین نظریه شهر«پیران، پرویز، 

، به کوشـش غالمحسـین معماریـان، تهـران:     ایران آشنایی با معماری اسالمیپیرنیا، محمدکریم. 
 .1392،   نغمه نواندیش

  .1392ترجمه مینوش صدقیان زاده، تهران: نشر کالغ،  شهر و جنسیت،ترلیندن, اوال، 
بـا  جامعـه شناسـی مـاکس وبـر،     ای بـر   های انتقادی و مقدمـه  م با پانوشتوبر و اسالترنر، برایان اس. 

  .1380ترجمه حسین بستان، علی سلیمی، و عبدالرضا علیزاده، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 
مفهوم و اصول بـه کار رفتـه در   یتطبیق یبررسـ«االسالمي، عمیداالسالم، امین زاده، بهناز،  ةثق

  .1392، 45-33، 13هویت شهر، ، »و واحد همسایگی غربی یمحله ایران
ترجمـه حمیدرضـا پارسـی و آرزو     مـرگ و زنـدگی شـهرهای بـزرگ آمریکـایی،     ، جین،   جاکوبز

 .1388افالطونی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 
فضا و جامعه شـهرهای ایـران در دوران انتقـال از ساسـانیان بـه قـرون اولیـه        «جاوری، محسن، 

ه دکتـری گـروه باسـتان شناسـی     پایـان نامـ  ،  »مطالعه موردی؛ ویگـل و هراسـگان   -اسالمی
  .1389تهران،  دانشگاه تهران.

ترجمه مصطفی اکبری های برتر ایران و جهان،  عرصه عمومی شهر؛ تحلیل نمونهجنکینز, اریک، 
  .1394مطلق و شهرام کریمی، تهران: طحان، 
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  .1384تهران: انتشارات دانشگاه تهران، از شار تا شهر، حبیبی، محسن، 
 ۀ، قـم: موسسـ  29، جةالشـریع   مسـائل   تحصـیل   الي  الشیعه  وسائلحسن،   بن محمد ، حر عاملي
 .1366البیت علیهم السالم الحیاء التراث،  آل

ایرانـی: نمونـه    -ها در راستای سبک اسـالمی  سنجش میزان محرمیت خانه«حکمت نیا، حسن، 
-585)، 6ی(های جغرافیای برنامه ریزی شـهر  ، پژوهش»موردی بافت قدیم و جدید شهر یزد

603 ،1397. 
وزارت  تهـران:  اسـالمی: اصـول شهرسـازی وسـاختمانی،     -شهرهای عربـی  حکیم، بسیم سلیم، 

  .1380فرهنگ وارشاد اسالمی، سازمان چاپ و انتشارات، 
شخصیت شناسی شهر اسالمی؛ با تأکید بر ابعاد کالبدی شهر «خدایی، زهرا، و علی اکبر تقوایی، 

  .1390، 113-103، ت شهر ایرانی اسالمیفصلنامه مطالعا، »اسالمی
جـوان،  ، در »هـا  هـا و محـدودیت   تجربه زنانه از شهر تهران: الگوها، فرصت«ذکایی، محمد سعید، 

  .1393، تهران: نشر تیسا، 178-125، توسط محمد سعید ذکایی، شهر و زندگی روزمره
تهـران: انتشـارات    ر ایران،درآمدی بر تاریخ فرهنگی بدن دپور،  ذکایی، محمد سعید و مریم امن

  .1393تیسا، 
  .1387، 99-93جستارهای شهرسازی، ،  »از اندرونی تا عرصه عمومی«رحمت آبادی، الهام، 

هـاي فـرا    ارزشهاي جاوید و جهانگستر شهرسازي اسالمي (بازنمودی از نگرش«محمود،  رضایی،
  .1391، 190-169)، 3( پژوهشهاي جغرافیاي انساني، »زماني شهر اسالمي) کالبدي و فرا
با ترجمـه حسـین    هجری، 12تا 10های  در قرن -اسالمی -های بزرگ عربی شهرریمون، آندره، 

  .1370سلطانزاده، تهران: آگاه، 
  .1362با ترجمه علی اصغر سعیدی، تهران: زوار،  ها در ایران، ها و آیین آدمسرنا، کارال، 

  .1362ان، تهران: نشر آگاه، مذهبی در ایرروند شکل گیری شهر و مراکز سلطانزاده، حسین، 
هـای   تهـران: دفتـر پـژوهش    هـای تـاریخی ایـران،    فضاهای شهری در بافـت سلطانزاده، حسین، 

  .1382فرهنگی با همکاری شهرداری تهران، 
 .1393، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، بازارهای ایرانیسلطانزاده، حسین، 

ش مریزن سعید مریزن عسیری، مکه: الطالـب الجـامعی،   ، به کوشنصاب االحتسابسنامی، عمر، 
 م.1986

، »جستاري بر تحوالت و تطورات مفهـوم شـهر اسـالمی   «صفایی پور، مسعود، و مهیار سجادیان، 
 .1394، 204-159، 24انداز زاگرس،  فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزي شهري چشم

 .1388ی تفریحی شهرداری مشهد، ، مشهد: سازمان فرهنگشهر اسالمیعاملی، جعفر مرتضی، 
طراحی فضایی محالت شهری بـا تأکیـد   «غالمی، سعید، مشکینی، ابولفضل و دویران، اسماعیل، 

  .1393، 52-41، 22هویت شهری، ، »اسالمی - بر اصول دین اسالم در شهر ایرانی
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، 44-35، 3، مطالعـات شـهر ایرانـی اسـالمی    ، »برساخت مفهوم شـهر اسـالمی  «فالحت، سمیه، 
 .1390بهار

هـای عمـومی، فضـاهای شـهری؛ ابعـاد       مکـان کارمونا، متیو، هیت تیم، تنراک و استیون تیزدل، 
با ترجمه فریبا قرایـی، مهشـید شـکوهی, زهـرا اهـری و اسـماعیل        گوناگون طراحی شهری،

  .1388صالحی. تهران: دانشگاه هنر، 
ه پرویـز پیـران و عبـدالعلی    بـا ترجمـ   شهرنشـینی در خاورمیانـه،  کاستللو، وینسنت فرانسیس، 

  .1371رضایی، تهران: نشر نی، 
 .1381هاشمی نژاد، اصفهان: خاک،  ترجمه خسروفضای شهری، کریر، راب،  

مجله دانشـکده ادبیــات و   ، »یابي، توسعه و تخریب شهر باستاني بم روند شکل«کریمیان، حسن، 
 .1383، 100-81، علـوم انسـاني دانشـگاه تهران

دارابگرد در انتقال از ساسانیان به دوران اسالمي؛ بـر اسـاس   «سن و ساسان سیدین، کریمیان، ح
  .1389، 88-73، 13،باغ نظر،  »مستندات باستانشناختي

 م.2011، به کوشش محمود علی مکی، استانبول: دار ابن حزم، أحکام السوقکنانی، یحیی، 
ترجمه علیرضا عینی حی محیط، آفرینش نظریه معماری؛ نقش علوم رفتاری در طرالنگ، جان، 

  .1388فر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 
، ۀ، به کوشـش احمـد مبـارک بغـدادی، کویـت: دار ابـن قتیبـ       ، االحکام السلطانیهماوردی، علی

 م.1989
های نوساز و قـدیمی اصـفهان از نظـر     مقایسه تطبیقی محله«محمدی، جمال و آزاده، سیدرضا، 

هـای جویبـاره و    های ایرانی ـ اسالمی مطالعه مـوردی: محلـه    ا شاخصمیزان انطباق پذیری ب
 .1397، 34-23، 34شهر ایرانی اسالمی، ، »شهرک نگین
با ترجمـه فرشـاد نوریـان، تهـران: انتشـارات       فضاهای خصوصی و عمومی شهر،مدنی پور، علی، 

  .1387دانشگاه تهران، 
  .1393هری، تهران: پیام، مقصودی، ملیحه، الگوی مفهومی برای تحلیل فضاهای ش

مجموعـه مقـاالت   ، در »پیشینه پژوهشها و کاوشهاي باستانشناسـي در بیشـاپور  «مهریار، محمد، 
، انتشـارات سـازمان میـراث فرهنگـي     )2دومین کنگره تاریخ معمـاري و شهرسازی ایران (ج

  .1378 ،کشور
های تحقق شـهر اسـالمی بـر     شهر آرمانی اسالمی یا فضای حیات طیّبه، بایستهزاده، محمد.  نقی

  .1390تهران: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نشر شهر, مبنای نصوص دینی، 
 .1392، 11-4کتاب ماه هنر، ،  »فضاهای شهری و عمومی در شهرهای ایرانی«زاده، محمد،  نقی
  .1387ر، تهران: نشر نقد افکا ترجمه محمد مهدی لبیبی، جنسیت و زندگی روزمره،ماری،  هولمز،
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