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 چکیده
حوزة عمومی به معنای هر آن چیزی است که متعلق به عموم مردم است و قابلیت دسترسی همگانی دارد. 

 –شکل گیری حوزة عمومی، معطوف به مولفه های کالبدی و اجتماعی اسالمی   –در شهرهای ایرانی 

د از تحوالت اقتصادی و همچنین متغیر پرقدرت مذهب و ایدئولوژی اسالمی بوده است. اما در سالهای بع

اسالمی دچار بازساخت  –گسترده ناشی از موج دوم مدرنیتة ایران، فضاهای کالبدی و جمعی شهر ایرانی 

همسان سازی ناشی از گسترش جغرافیایی مدرنیسم بین الملل شده است. در این دوره فضای عمومی از 

هم فرم کالبدی و هم است.  رهگذر هندسی شدن طراحی فرم مکانی به صورت عقالنی و المکانی درآمده 

اقتصادی و فرهنگی با یکدیگر منطبق هستند و به عبارتی روح و کالبد بر هم سازگار  –فرایندهای اجتماعی 

می باشند اما عامل آشفتگی این سیستم در دوره های بعد از مدرنیتة دوم در ایران در سال های بعد از دهة 
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 مقدمه

رواج تعبیر شهر اسالمی و اطالق آن به مجتمع های زیستی مسلمانان ) بویژه شهر اسالمی نامیده شدن 

شهرهای تاریخی ممالک اسالمی یا مسلمان نشین(، با این فرض که این شهرها از نظر کالبدی، جلوه گاه 

ن ها و فرهنگ ها تجلی خاصی از اصول و ارزشهای اسالمی بوده و به این ترتیب از شهرهای سایر تمد

(. قرآن کریم 131: 0414متمایز می باشند، از قرن نوزدهم میالدی و بوسیلة مستشرقین آغاز شد)نقی زاده، 

و ساختار کالبدی برساختة آن  تا قرنها الگوی تام اغلب  1می نامد که حوزة عمومی امّ القراشهر مکه را 

اسالمی معطوف به ترکیبی از  –شهر ایرانی شهرهای اسالمی بوده است.  شکل گیری حوزة عمومی در 

اقتصادی و همچنین متغیر پرقدرت مذهب و  –مولفه های کالبدی) فضای عمومی و باز محله( و اجتماعی 

موقعیت ها و رخدادها را عمومی می نامیم که بر خالف امور  ایدئولوژی اسالمی بوده است. ما هنگامی

فی المثل هنگامی که از مکان های عمومی یا  -دسترس باشند برای همگان قابلخاص و منحصر به فرد، 

اما همین واژه ساختمانهای عمومی بدین معنا نیست که متعلق به همه  -ساختمانهای عمومی حرف می زنیم

افراد جامعه است و به روی همه آحاد مردم باز است بلکه ساختمانهای عمومی صرفاً به این معنا عمومی 

های دولتی را در خود جای می دهند. دولت نیز نوعی قدرت عمومی است این خصیصه هستند که فقط نهاد

او به خاطر مسئولیتش در ارتقای رفاه عمومی اعضای ذیحق است. اصطالح عمومی معنای دیگری نیز دارد 

صحبت می کنیم: زمانی که پدیده ای بر صحنه می رود و به  "پذیرش عمومی"و آن هنگامی است که از 

عمومیت این پدیده تا اندازه ای به این معنا است که از جانب عموم به  پرصالبتی بازنمایی می شود؛شیوه 

رسمیت شناخته شده است. معنای سوم اصطالح عمومی زمانی است که می گوییم فرد به شهرت همگانی 

جامعه "یک رسیده است. معنای پرستیژ یا شهرت همگانی معموالً ریشه در یک دوره خاص دارد تا در 

(. این مفهوم، تئاتری را در جوامع مدرن مشخص می کند که در آن مشارکت 11: 0411. )پیری، "نیک

سیاسی از طریق گفتگو اجرا می شود و فضایی است که در آن شهروندان درباره امور مشترکشان گفتگو می 

(. حوزه عمومی عرصه Fraser,1992:110کنند و از این رو عرصه نهادینه کنش متقابل گفتگویی است)

ای است که بر اساس برابری در دسترس همه شهروندان است و بنابراین تحت سلطه یا کنترل کنشگران 

(. هابرماس نشان می دهد که عقیده عمومی 001: 0433قدرتمند اقتصادی یا مقامات دولتی نیست)کیویستو، 

و از هم جدا هستند اما یک کل به نام  در فضاهایی عمومی و مشترک شکل می گیرد. این فضاها پراکنده

                                                           
1 - public sphere  



 

3 

 

حوزه عمومی را تشکیل می دهند و مفهومی را بر اصطالح حوزه عمومی حمل می کند تا سلطه حکومت را 

(. به 001: 0433در وضعیت مدرن در معرض استدالل ها و نقدهای عقالنی شهروندان قرار دهد. )پدرام، 

افراد با  فتگو اتخاذ می شوند. در وضعیت آرمانی گفتگو،عقیده هابرماس تصمیمات دموکراتیک از راه گ

نه اینکه برای دیگران صحبت می کنند تا درباره این که کدام اندیشه ها و ارزش ها بهترند به تفاهم برسند،

(. محیط فیزیکی، 004: 0433تحقق بخشیدن به اندیشه های خود، دیگران را آلت فعل سازند. )کیویستو،

ای پویا برای زندگی انسان عمل می کند رفتار ما را شکل می دهد و بر افکار، احساسات، بعنوان زمینه 

فضا و  (Egretta Sutton & Kemp, 2002: 173)تعامالت اجتماعی و رفاه فیزیکی ما تأثیر می گذارد

ریخی و اسالمی بوده است. انتظام تا –حوزة عمومی در شهر ایرانی  1کالبد مکان بخشی از امکان فرماسیون

جغرافیایی این شهرها مبتنی بر محله و نشانه شناسی های فضایی مشخصی همانند مسجد، تکیه گاه، 

اقتصادی محله، بازار و ... بوده است. در دوران بعد از ورود مدرنیته و مدرنیزاسیون به  –مرکزیت اجتماعی 

حوزة عمومی از رهگذر  ه.ش مخصوصاً در دورة پهلوی دوم، زمینة فرماسیون 0441ایران از دهة 

ساختارهای کالبدی منتج از همسان سازی فرایند مدرنیزاسیون و مدرنیته و متفاوت از ساختار اجتماعی 

 ناشی از اِلِمانهای قبلی شکل می گیرد. 

 

 حوزه عمومی و دگرگونی ساختاری آن از نظر هابرماس

ی از معانی همسنخ و همساز نمایانگر مجموعه ا "حوزه عمومی"و  "عمومی"بکارگیری واژه های 

مشتق شد. ) هابرماس،  Offentlichدر قرن هیجدهم از  Offentlichkeitاصطالح است. در زبان آلمانی،

از که بین شهروندان آزاد مشترک بود،  ،Polis(. در دولت شهرهای توسعه یافته یونانی حوزه 01-00: 0433

( خاص خود را داشت. زندگی Idiaفرد حریم) هر Oikosکامالً جدا بود. در حوزه  Oikosحوزه 

(جریان می یافت. حوزه عمومی جایی بود که فضایل مورد Agora( در بازار)Bios politicosعمومی)

نظر ارسطو آزمون می شد و فقط در آنجا بود که مقبولیت همگانی پیدا می کرد. اصطالح حوزه عمومی در 

. هابرماس با طرح انسان گفتگوگر و ساخته شدن جامعه ای با نظریه اجتماعی هابرماس نقشی بنیادین دارد

دغدغه ها و ذهن مشترک و مفاهمه گر را به نحوی می ریزد که از طریق روایتی از تاریخ قرون هفده، هجده 

و نوزده اروپا، تشخصی تجربی و هنجاری به حوزه عمومی می بخشد.آنچه هابرماس حوزه عمومی 

در نتیجه پیروزی سرمایه داری و ایجاد نوزدهم و کامل تر از همه جا در بریتانیا، بورژوایی می نامد در قرن 

دولت لیبرالی تحقق یافت. برخالف دوره فئودالی که در آن اقتصاد و حکومت پیوند نزدیکی با یکدیگر 

ی داشتند در نخستین مرحله سرمایه داری این پیونداز هم گسست. وی در تکاپوی تقویت نظریه دموکراس

                                                           
1 - Formation  
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: 0433اندیشه معاصر را به تامل پیرامون گفتگو در حوزه عمومی می خواند. )پدرام، گفتگویی یا شورایی، 

(. هابرماس افول و اضمحالل  حوزه عمومی را عمدتاً با مداخله دولت در امور خصوصی و نفوذ 31-11

سترش هر لحظه در جامعه جامعه در دولت تبیین می کند. او می گوید که در قرن نوزدهم دولت در حال گ

بیشتر نفوذ می کرد.  اتفاق دیگری که افتاد آن بود که گروهها و سازمان هایی که خصوصی محسوب می 

شدند در پی به دست گیری قدرت عمومی بر آمدند. به این ترتیب قدرت گیری بخش خصوصی و در 

که از هم منفک بودند در هم  همان حال نفوذ دولت به درون قلمرو خصوصی باعث شد تا دولت و جامعه

تنیدند که حاصلی جز دگرگونی ساختاری حوزه عمومی نداشت. در اثر انزوای خانواده با فراغتی که در 

ادبیات به جای آنکه به عنوان امری عمومی مورد بحث و نقادی انحصار فرد در قلمرو خصوصی در می آید،

دیل شد. از طرف دیگر در آمیختن اقتصاد با امر عمومی قرار گیرد به چیزی برای پر کردن اوقات فراغت تب

تاثیر تعیین کننده ای بر افول حوزه عمومی ادبی داشت. در وضعی که اقتصاد با گسترش فزاینده ای که 

داشت همراه با افول حوزه عمومی جایگاهی عمومی می یافت ادبیات به صورت یک کاالی فرهنگی متعلق 

راغت در اختیار افراد منفرد قرار می گرفت. بدین ترتیب حوزه عمومی ادبی به قلمرو خصوصی در اوقات ف

که زمانی بستر مباحث انتقادی بود به جایگاه عمومی مصرف فرهنگی تبدیل شد و در این شکل گسترش 

یافت. هر چه این گسترش بیشتر می شد امر خصوصی و مصرفی حاصل از فراغت  که با قواعد و تنظیمات 

االیی در حیطه اقتصاد تناسب داشت بیشتر در هم می آمیخت. از حوزه عمومی تنها یک شکل داد و ستد ک

غیر اصیل بر جای می ماند که گرایش عمده آن این بود که عمل انتقادی و مشارکتی که چیزی جز گفتگوی 

(. Habermas,1987:163عمومی نیست جای خود را به مصرف فرهنگی در وضعی انفعالی داد)

ظهور دولت های مدرن رفاه را که زاییده پریشانی اقتصادی و نتیجه اتحاد نخبه گان اقتصادی با  هابرماس

(. بدین ترتیب حوزه 004: 0433رهبران سیاسی بود، نشانه تهدید آشکار حوزه عمومی می داند)کیویستو، 

عمومی بوجود  عمومی در قرن نوزده و بیست که از طریق بحث و  نقد بستری برای ایجاد فکر و عقیده

آورد تحت مدیریت و مهار قرار گرفت. خبرنامه های پر شمارگان، مجالت و کتابهای پرفروش در کنار 

(. شرکت 001: 0433رادیو و تلویزیون به جای ارتقای آزادی و شکوفایی انسان آن را فرو نشاندند) پدرام، 

خالف را خفه و از عرصه بیرون کنند. های بزرگ ترکیبی رسانه های همگانی ظهور کرده اند تا صداهای م

این شرکت های بزرگ از قدرت سیاسی مستقل نیستند و بر عکس تویه گر و مدافع آن نیز هستند) کیویستو، 

( در نتیجه آنچه در عرصه عمومی اتفاق می افتد بحث واقعی انتقادی که ناشی از یک گفتمان 004: 0433

و روابط عمومی صوری است که قرائتی ساختگی از بحث عمومی ایده آل کالمی باشد نیست بلکه تبلیغات 

 (.13: 0411بیان می کنند و دگرگونی بنیادین و ساختگی در عرصه عمومی بوجود می آورند) پیری، 
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 مکان و حوزة عمومی

همچنین اسم آمده است.  "جایگاه"و  "جای"در لغتنامه دهخدا در ذیل مدخل مکان این واژه به معنی 

اسمی است که دال بر مکان و محل باشد. در فارسی برای ساختن اسم مکان یکی از ادات ذیل را مکان،  

در فرهنگ لغت جغرافیای آکسفورد، واژة  . همچنینگاه : کمینگاه ، رزمگاه ، بزمگاه ، جایگاه ، پایگاه :افزایند

مکان، نقطه ای خاص در سطح زمین تعریف شده است که محلی قابل شناسایی برای موقعیتی است که 

ارزش های انسانی در آن بستر، شکل گیری و رشد یافته است. فرهنگ لغت انگلیسی وبستر نیز عالوه بر 

جامعه در مکانهای خاص ) بعد اجتماعی فضا( اشاره دارد.  مفهوم جغرافیایی، به نحوه و قرارگیری افراد در

( و افشار 44: 0401علی مدنی پور مکان را بخشی از فضا و دارای بار ارزشی و معنایی می داند)مدنی پور، 

نادری آن را نتیجة برهمکنش سه مولفه رفتار انسانی، مفاهیم و ویژگی های فیزیکی تصور می کند) حمزه 

(. بنابراین مکان بخشی از فضا است که به واسطة عناصر و عواملی خاص صاحب 0414می، نژاد، عزیزی قو

هویتی منحصر به فرد و تکرارناپذیر می شود) همان منبع(. مکان دارای موقعیت مطلق ریاضی در برابر 

موقعیت نسبی فضا است. ورود به مکان با توجه به خصلت مطلق بودن و بنابراین امکان خصوصی شدن 

متر از  فضا است به عبارت دیگر می توان به یک فضایی وارد شد اما امکان وارد شدن به مکان ممکن ک

است با موانعی روبرو شود. حوزة عمومی و مکان رابطة متقابلی با همدیگر دارند این رابطه از رهگذر چشم 

در فرماسیون حوزة عمومی انداز مکانی قابل بازشناسی و رویت است به عبارت دیگر ساختار کالبدی مکان 

تأثیر به سزایی دارد. حوزة عمومی باز و دموکراتیک و گفتگوگر در مکانهایی با بیشترین فرم و کالبد باز و 

 برون گرا بودن در مقابل درون گرا بودن تشکل می یابد.  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 مکان و حوزة عمومی -1شکل 

  -سرمایه داری  شهرهای

 بورژوازی غرب

 شهرسازی ایرانی مدرن

 

رافرم مکانی برون گ  

گفتگوگرناحوزه عمومی   

 فرم مکانی درون گرا

 حوزه عمومی گفتگوگر

اجتماعات قدیمی شهر نیوانگلند 

 اسالمی سنتی –شهرهای ایرانی  و اجتماعات کویکرها

 شهرهای سوسیالیستی
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 بازشناسی حوزه های عمومی در شهر اسالمی

اقتصادی است اما در عین  –حوزة عمومی عالوه بر آنکه منتج از فرهنگ و روابط گسترده تر اجتماعی 

حال دارای بعدی کالبدی و مکانی نیز هست چنانکه می توان از جغرافیای حوزه های عمومی مختلف بحث 

شخص ترین مکانی حوزه های عمومی در بستر نقشة کلی زمین. یکی از م –کرد یعنی پراکنش فضایی 

حوزه های عمومی همانا جغرافیای حوزه عمومی جهان اسالم در خاورمیانه و شمال آفریقا است. با توجه 

به نظریه پردازی هابرماس در این زمینه می توان اذعان داشت که عناصر کلی برسازندة حوزة عمومی 

 اسالمی ناشی از موارد زیر است:

احادیث اولیاء و اوصیا در شاخه های مختلف مکاتب اسالمی به کتاب و سنت: موضوع آیه های قرآن و  -0

 عنوان مبنای کنش مورد توجه است.

تاریخی معطوف به مکان: هریک از جوامع اسالمی با توجه به تحوالت جغرافیای  –روابط فرهنگی  -4

مکانی را گسترش داده اند که می توان از آنها تحت عنوان  –تاریخی خود نوع خاصی از روابط فرهنگی 

 آداب و سنن یا سنت های بومی/ اجتماعی نام برد.

منابع مکتوب/ادبیات: عالوه بر گفتمان شفاهی، منابع مکتوب و ادبیات نیز در فرماسیون کلی حوزة  -4

 عمومی شهر اسالمی تأثیر گذار بوده است. 

ن ادراک و تشکل حوزة عمومی مشترک موضوع زبان است. فیلسوفان زبان مانند زبان: یکی از دالیل امکا -3

ویتگنشتاین یا هایدگر و حتی هابرماس بر موضوع تأثیر زبان در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی بسیار تأکید 

 کرده اند.   

 ایرانی  –حوزة عمومی و ساختارهای کالبدی در شهر اسالمی 

شهر محل تالقی مکانی است.  –بعاد حوزة عمومی، بعد کالبدی و فضایی چنانچه اشاره شد یکی از ا

اسالمی  –( این موضوع در شهرهای ایرانی Harris,2003:2540مردم، سرمایه و اطالعات است ) جریانهای کاال،

ست. این نیز صادق است. پدیدة شهر اسالمی مسبوق به انطباق و همپوشانی سه فضا یا سه عنصر به عنوان ارکان آن ا

(. حوزة عمومی شهر اسالمی  4و 4سه فضا عبارتند از: فضای فکری، فضای عملی و فضای عینی یا کالبدی) شکل 

از رهگذر جریان عادی و روزمرة زندگی تجسم مادی و فیزیکی پیدا می کند. از طریق گفتگوها، روابط همسایگی، 

اجتماعی، داد و ستد، تعین آداب و رسوم و سنن اسالمی همانند آداب اعیاد و عزا و ...  –کنشگری متقابل اقتصادی 

مکانی با سده های آغازین تمدن اسالمی  –همچنین از رهگذر تحوالت و دگرگونی های زمانی و فاصله های زمانی 

 حوزة عمومی اسالمی فرم کلی خود را نمایان می سازد.  

 

 

 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابطة سه عنصر اصلی دخیل در ظهور شهر -2شکل 

 0430مأخذ: نقی زاده: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیاتی را در قرآن کریم موضوع تقدس و حرمت با برخی از مکانها پیوند خورده است.  اسالمیدر ارزش های 

ها به دو دسته تقسیم نمود که در آنها از برخی مکانتوان ها دارند، میکه داللت بر مقدس بودن برخی مکان

  .توان از آن برداشت تقدیس مکان مورد نظر کردبه صورت ویژه یاد شده و در برخی دیگر، می

جا دسته اول؛ مانند مکه و زمین مقدس )وادی طور( که حضرت موسی)ع( به فرمان خداوند به آن  -الف

إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذی بِبَکَّةَ مُبارَکاً وَ هُدىً  :یات آن عبارتند ازکه آ رفت و خداوند بر او تجلّی کرد

اى که براى )عبادت( مردم )بنا( نهاده شد همان است که در مکّه است، گمان نخستین خانه؛بی«لِلْعالَمینَ

 کَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىًإِنِّی أَنَا رَبُّ .(11آیه )آل عمران،خجسته و رهنمون براى جهانیان

 )طه،هستی« طوى»هاى خویش را درآور که تو در سرزمین مقدس پوشگمان این منم پروردگار تو، پایبی

 

 (عینی و فضایی)

 انسان

 کالبد رفتار

 )وجه عملی و اخالقی(

 (وجه فکری و عقیدتی)

 

 (عمل و ارتباط اسالمی با عالم)

 مومن

 کالبد رفتار

 )اخالق و رفتار اسالمی(

 (جهان بینی توحیدی)

 رابطة سه عنصر اصلی دخیل در ظهور شهر اسالمی -3شکل 
 0430مأخذ: نقی زاده ، 
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اى قوم   أَدْبارِکُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرینَ عَلىکَتَبَ اللَّهُ لَکُمْ وَ ال تَرْتَدُّوا  یا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتی .(04آیه 

وارد  که خداوند براى شما مقرّر فرموده است (من! به سرزمین مقدّسى )به نظر اکثر مفسران بیت المقدس

 آن از کلیاتی توانمی که آیاتی دسته دوم:  .ب .(40)مائده آیه کار گردیدشوید و واپس مگرایید که زیان

که و این«وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَال تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً :برداشت کرد هامکان برخی بودن مقدس درباره

از این آیه  (03)جن آیه کس را )به پرستش( مخوانیدها از آن خداوند است پس با خداوند هیچگاهسجده

أَمْرِهِمْ  مْ بُنْیاناً رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قالَ الَّذینَ غَلَبُوا عَلىفَقالُوا ابْنُوا عَلَیْهِ .توان تقدّس مساجد را برداشت کردمی

پروردگارشان بر - (گفتند بنایى بر )غار( آنان بسازید )تا داستانشان آشکار نگردد  لَنَتَّخِذَنَّ عَلَیْهِمْ مَسْجِداً

داشتند گفتند: بر )غار( آنان )به  کسانى که در کارشان )در آن کشمکش( برترى -تر است)احوال( آنان آگاه

این آیه شریفه نیز داللت دارد که مزار اولیای الهی نیز از  ( 40)کهف آیه .یادبود( مسجدى خواهیم ساخت

ساختار کالبدی اما شهرسازی مکان را در داخل پیوستار ساختاری قرار می دهد که  .تقدّس برخوردار است

 ساختارهای کالبدی مهمی که اغلب در بافت شهرهایتصادی است. اق –بخشی از ساختار وسیعتر اجتماعی 

 : (3) شکلدیده شده است عبارتند از سنتی اسالمی   -ایرانی 

اجتماع مسجد: نشان فضایی مهمی که تعیین کنندة شهر اسالمی است همانا ساختمان و بنای مسجد است.  -0

یت دادن به فضاهای قدسی و روحی و حتی ارزشهای دینی با عناصر فرهنگی در شهر اسالمی باعث اهم

تنظیم زمان با توجه به کارکردهای عرفانی و الهی آنهاست. این فضاها محل تشکل اجتماعات مختلفی 

است که نقش تعیین کننده ای در فرماسیون حوزة عمومی دارد.  به عنوان مثال معموال در برنامه ریزی و 

ایی موثر در هر شهری بنای مسجد جامع شهر و مسجد طراحی شهر اسالمی  یکی از نشانه های فض

اجتماعی با نمادهای دینی را متبلور می سازد. یکی از ارزش  –محالت است که پیوند زمینه فرهنگی 

گذاریهای فضایی با این نماد مقدس ، معموال کاهش تراکم ارتفاعی ساختمانهای اطراف مسجد جامع 

است که مناره مسجد از نقاط دور شهر قابل رویت باشد تا از دو بعد راهنمایی زنده برای هدایت مسیر 

 باشد

 جهانی: سنجش موقعیت جغرافیایی نسبی محالت و منزل مسکونی.بعد مادی و این  -0

بعد معنوی:  دست یافتن به آرامش و تسلی خاطر ، یاد خدا ، قدرت الیزال الهی و رحمت بیکران  -4

 (.0411او ) پیری، شریف نژاد، 

ی سنتی نیز از این ایران –(. شهر اسالمی 0431بازار: هیچ شهری بدون بازار قابل تصور نیست)اسلیتر، تونکیس،  -4

بودن آنها است. این بازارها تحت  0قاعده مستثنا نیست. ویژگی مشترک تمام بازارهای شهرهای سنتی مکان مبنا

یا مدرن قرار می گیرند. خرید و فروش تنها یکی از عملکرد  0در برابر بازارهای انتزاعی 4عنوان بازارهای جغرافیایی

                                                           
1- place - based 
2- geographical market   
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ت اجتماعی، قراردادهای فرعی اشتغال، نمایش های فرهنگی و ... در شکل کلی سادة این بازار هاست انواع تعامال

 حوزة عمومی نقش داشته اند.

فضاهای مسکونی: روابط همسایگی از رهگذر روابط مکانی و همجواری مکانی امکان پذیر است. سلسله مراتب  -4

ز می توان به این  صورت بر شمرد؛ محرمیت در شهرهای ایرانی اسالمی سنتی واحد مسکونی تا مرکز شهر را ا

 (.   0414دربند، بن بست، کوچه، عبور فرعی، گذر اصلی، راسته و بازار)قره بیگلو و دیگران، 

اسالمی یکی از مهمترین و نزدیک ترین فضاها به مفهوم خانه از نظر  –کوچه های کم عرض؛  در شهر ایرانی  -3

د که نخستین تعامالت شکل دهنده به حوزة عمومی شهر اسالمی از فرهنگی و اجتماعی، کوچه ها و کوی ها هستن

 آنجا و از رهگذر روابط همسایگی شروع به پیش رفتن و تشکل کرده است. 

اسالمی سنتی  گذرها یا همان بلوارها می باشند. ارتباط فضایی  –گذر)بلوار( : عنصر ارتباطی مهم در شهر ایرانی  -3

رهگذر گذرها اتفاق می افتاده است. بلوار عنصر اساسی در فرماسیون حوزة عمومی  داخل محالت یا بین محالت از

گفتگویی است. گذرها یا بلوارها رسانه ای برای جمع شدن و دور هم بودن جمعیت فراهم می کند در حالی که 

 خیابان عنصری برای پراکندگی و روابط بیگانه و ناآشنا است. 

اجتماعی در آنها،  -سیاسی اغلب شهرهای ایران و استقرار مقامات اداری –ری میدان: خصوصیت و کارکرد ادا -1

فضایی برای پاسخگویی به کارکردهای مزبور نیاز داشت. کارکردهای میدان گویای عناصر کالبدی واقع در آن بوده 

یت است که در اسالمی سنتی،  میدان از این نظر حائز اهم –(. در شهر ایرانی 0414است) محمودی و همکاران، 

عین حال که نقطة کانونی فیزیکی ساختار کالبدی شهر محسوب می شود و اغلب راه های شهری به میادین شهری 

منتهی می شوند در عین حال بستر تحوالت اجتماعی و بازنمایی کلی شرایط فرهنگی و اقتصادی شهر نیز بوده 

ساختار کالبدی میدان امکان بحث، مباحثه و گفتگو درباره  است. میدان همانند بلوار یا گذرها محل گفتگو بوده اند

مسائل حوزة عمومی را فراهم می کرده است. می توان گفت میدان مهمترین رسانة کالبدی فرماسیون حوزه عمومی 

 اسالمی بوده است.   –شهر ایرانی 

 همانند پاتوق یا قهوه خانهفضاهای حیات جمعی  -0

اسالمی همیشه وجود داشته است. پاتوق یا تکیه مکانی بود در بازار و یا  –یرانی ا شهرقهوه خانه و پاتوق در 

در مرکز یکی از محالت که از طرف یکی از بزرگان شهر، توقی در آنجا قرار داده می شد. اما از منظر جامعه 

ود که بدون شناختی پاتوق یا محفل به محل اجتماع عده ای از افراد، منتقدان، ادیبان و روشنفکران اطالق می ش

وجود آیین نامه و قواعد و قوانین، در حاشیة حیات رسمی جامعه به تشکیل اجتماعاتی اقدام می کنند. هابرماس نیز 

پاتوق را به عنوان بخشی از حوزة عمومی که در آن افکار عمومی شکل می گیرد تلقی کرده است)آزاد ارمکی، 

غلبة حیات رسمی، کسب فضایی آزاد برای نقد و رهایی از  (. در پاتوق افراد به دنبال دوری از43-41: 0411

وضعیت موجود اجتماع هستند که نتیجة عمل آنها در مراحل بعدی به اعتراض نسبت به وضعیت موجود می 

 انجامد) همان منبع(. 

                                                                                                                                                                                     
1- abstract market  
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 اسالمی –عناصر کالبدی حوزة عمومی شهر ایرانی  -4شکل 

 

 ساختار کالبدی در شهر های ایران دورة مدرن و تحول حوزة عمومی 1دگرگونی

ه.ش شدت بیشتری یافت. دو  0441دگرگونی ساختار کالبدی شهرهای ایران با ورود مدرنیته در دهه 

خالقیت "مدرنیته آغازگر شهرسازی مدرن و دگرگونی ساختار کالبدی بودند: فرایند مقدماتی پروژة 

) "تخریب خالق")شکل دادن به جهان موقتی فردیت و تبدیل شدن به فرایند مخرب وحدت( و "مخرب

(. گفتمان 44: 0411بلعیدن جهان توهمی فردیت، فرایندی که مستلزم واکنش به وحدت است()هاروی، 

نگری، محتوای کنشهای اجتماعی را بیشتر بر بنیان عقالنیت ابزاری و فاعلیت مندی در عصر روش 4پیشرفت

( که فیلوزوف 41: 0433مدرنیته)کالینیکوس، "گسیختن بنیادینِ"سود مدارِ اقتصادی قرار داده است. مفهوم 

روشنگری در اسکاتلند و فرانسه به هواخواهی آن برخاستند در عرصه توسعه فضایی، شکل  4های

اجتماعی صنعتی شدن به خود گرفت که با  -رنشینی سریع، قطبی شدن و گذار به پارادایم اقتصادی شه

توسل به آنچه که راینهارت کازلک آنرا شتاب گیری تاریخ در حرکتی روبه جلو می خواند، بند ناف جوامع 

نیسم همبسته با گسترش عده ای معتقدند که آغاز مدر(. 041: 0411) پیری، برید.  3مختلف را از گذشته شان

آرمان  ( و پروژه فکری آن01: 0430شهرنشینی و ظهور قلمرو همگانی) حوزه عمومی( است) حقیقی، 

: 0433حاکمیت خرد بر زندگی فردی و اجتماعی انسان یعنی خرد باوری و تحقق پیروزی خرد انسانی)احمدی، 

ری به معنای استقرار نظام باورها بر بنیاد بی چون و ( است اما جنبه دیگر این پیروزی، فردباوری و شالوده باو03

چرایی است که در نهایت همزاد مطلق انگاریِ سود محوریِ بورژوایی می شود که زمینه را برای سلطه عقل ابزاری 

دگرگونی ساختاری حوزة عمومی در شهرهای ایران مسبوق به تحوالت  و زوال حوزه عمومی فراهم می آورد.
                                                           

1- transformation 

2- Progress Discourse  
 روشنگری گفته می شود.فیلوزوف واژه ای است که اکثراً در متون نطریه های اجتماعی و جغرافیای انسانی و متون فلسفی به اندیشمندان فرانسوی و اسکاتلندی عصر  - 4
 .یزدان شناختی بود –ی به صورت خطی نگریسته می شد ومبتنی بر تاریخ سنتی این گذشته هم از نظر بازنمایی هستی شناختی و هم از نظر معرفت شناخت - 4

حوزة عمومی 

 شهری

 مسجد

 پاتوق ها

 بازار

فضاهای 

 مسکونی

کوچه های 

 کم عرض

 میدان گذر
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ی، اجتماعی، فرهنگی و فضایی بوده است که در آغاز سدة بیستم بعد از دورة قاجار و صفویان و با گستردة اقتصاد

روی کار آمدن حکومت پهلوی مخصوصاً پهلوی دوم و اصالحات ارضی و اکتشاف نفت در مسجد سلیمان اتفاق 

به همراه داشته است. جمعیت ایران در افتاده است. سدة بیستم تغییرات عمیقی را تقریباً در همة ابعاد زندگی ایرانیان 

درصد  03درصد جمعیت ایالتی و کم تر از  41-43درصد روستایی،  11میلیون نفر شامل  04ابتدای سده کمتر از 

سال  41هزار نفر بود. امید به زندگی احتماالً کم تر از  411جمعیت شهری بود. تهران نیز شهری متوسط با جمعیت 

میلیون  11نفر بوده است. اما در پایان سده شمار جمعیت به  0111مورد به ازای هر  311دان و نرخ مرگ و میر نوزا

درصد رشد رشد  11درصد رسید و بخش شهری آن بیش از  4نفر رسید. درصد جمعیت ایالت و عشایر به کمتر از 

فضایی و دگرگونی فرم کالبدی شهرهای  –(. این تحوالت بازساخت مکانی 03-00: 0411یافته است)آبراهامیان، 

بزرگ کشور از جمله تهران، تبریز، اصفهان و مشهد را در پی داشت. در این تحوالت سه  دگرگونی عمده و به هم 

 پیوسته که در زمینة حوزة عمومی شکل گرفته است را می توان برشمرد:

 

 هندسی شدن فرم کالبدی مکان -0

( با تشکیل شورای عالی 0431و  0431ر موج دوم مدرنیتة ایرانی ) دهه های ساختار کالبدی شهرهای ایران د 

معماری و شهرسازی و تهیة طرح های جامع و تفصیلی، طراحی فرم کالبدی مکان از شکل اعوجاجی و تو در تو به 

 صورت هندسی و سلسله مراتبی از  شبکه خیابانها و ... درآمد. 

 

 ایران شهری  -عقالنی شدن حوزه عمومی -4 

موضوع هندسی شدن طراحی کالبدی به عقالنی شدن بیش از پیش حوزة عمومی شهر ایرانی منجر شده است. 

این عقالنی شدن، به نوعی زمینة انتقال از حوزة عمومی سنتی به حوزة عمومی مدرن را فراهم کرد. طی این فرایند 

دی از جمله؛ دموکراسی، شهروندی، مشارکت سنت و ارزش های عرفی و هنجارهای گذشته کم کم با مفاهیم جدی

 سیاسی، فردگرایی، جامعة بازار و ... ترکیب شد. 

 

 شهری ایران     -المکانی شدن حوزة عمومی  -4

مکانی و اجتماعی و اقتصادی شهری در ایران باعث تشکیل واحدهای همسایگی  –تحوالت گستردة فضایی 

ها در بستر نوعی فرهنگ بیگانگی و ناآشنایی صورت می گیرد و این، غریبه و ناآشنا شده است که زمینة تعامل آن

اجتماعی می راند. در  –موضوع مکان مشترک را به نوعی دچار استحاله کرده و یا به حاشیه سایر عناصر اقتصادی 

ی ، فناوری ها0المکانی شدن حوزة عمومی، ارزشها و هنجارها به صورت انتزاعی و از رهگذر رسانه های جمعی

 و ... بر ذهنیت افراد تأثیر می گذارد.       4نوین ارتباطی و اطالعاتی
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 نتیجه گیری

در این مقاله فرماسیون حوزة عمومی به مثابه سیستمی در نظر گرفته شده است که یکی از ابعاد آن 

آشفتگی واکنش متقابل با مکان و طرح کالبدی شهر است.  مطابق با اصل نظریة سیستمی و بر اساس تئوری 

هنگامی که در یک سیستم پیچیده) مانند یک شهر( عاملی مزاحم و خارج از پیش بینی اولیه در سیستم 

. حوزة بوجود آید عالوه بر ایجاد اغتشاش در نقطة مرکزی،کل سیستم را دچار بحران و آشوب می نماید

بوده است. عوامل  اسالمی سنتی دارای همگنی سطوح مختلف تشکیل دهندة آن –عمومی شهر ایرانی 

مذهبی و ایدئولوژی اسالمی در شکل دادن به حوزة عمومی در درجة اول اهمیت قرار دارد. مهمترین عناصر 

اسالمی سنتی عبارتند از ؛ مسجد، بازار، فضاهای مسکونی  –کالبدی در فرماسیون حوزة عمومی شهر ایرانی 

محالت، گذر یا بلوار، میدان، پاتوق یا قهوه خانه ها. مسجد به عنوان فرم کالبدی ایدئولوژی اسالمی، بازار یا 

به مثابة فرم کالبدی عوامل اقتصادی و سایر عناصر کالبدی نیز به عنوان فرم کالبدی عوامل اجتماعی موثر در 

ه می شوند.  هم فرم کالبدی و هم اسالمی سنتی در نظر گرفت –فرماسیون حوزة عمومی شهر ایرانی 

اقتصادی و فرهنگی با یکدیگر منطبق هستند و به عبارتی روح و کالبد بر هم سازگار  –فرایندهای اجتماعی 

می باشند اما عامل آشفتگی این سیستم در دوره های بعد از مدرنیتة دوم در ایران در سال های بعد از دهة 

عوامل مدرنیزاسیون و مدرنیته از جمله شهرنشینی گسترده، صنعتی اتفاق می افتد. هجوم  0431و  0431

شدن، اکتشاف نفت، اقتصاد بازار و تشکل دولت ملی، تعیین خط و زبان رسمی و به حاشیه راندن سایر زبان 

شهری ایران شده  –های موجود در جغرافیای سرزمینی ایران و .. باعت دگرگونی ساختاری حوزة عمومی 

در پاسخ به این فرایندها فرم کالبدی مکان نیز از رهگذر هندسی شدن/ عقالنی شدن دچار است. همزمان 

بازساخت و دگرگونی شد. این فرایندها باعث المکانی شدن حوزه عمومی شده و آن را متأثر از رسانه های 

 جمعی و فناوری های ارتباطی کرده است. 
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