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الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــیب  تحــریــریــه  هــیـــــئت 
دكتر ایرج اعتصام. استاد دانشگاه آزاد اسالمي. واحد علوم و تحقیقات
دكـتر مجــتبي انـــصاري. دانـــشیار دانـــشگاه تــربیت مــدرس

دانــشگاه كــاشــان  دانشـیـار  امـیرحـسین چیـت سـازیـان.  دكـتر 
دكـــتر پــیـروز حــناچــي. اســـتـــاد دانــــشـگاه تـهــــــران
دكـــتر شـــاهیـــن حــیدری. اســــتاد دانـــشـگاه تـــــهران
دكــتر ابـوالقـاســم دادور. اســـتــاد دانـــشــگاه الــزهــرا )س(
دكــتر حـسیـن زمـرشیـدي. اســـتــاد دانــشگاه شـهیـد رجــایي
كاشــــان دانـــشگاه  اســـتادیــار  پور.  عمـــراني  علـي  دكــتر 

دكتر حســین كالنتري خلــیل آبــاد. دانشـــیار جهاد دانشـــگاهی 
دكتر اصـغر مـحمـد مــرادي.  اســــتاد دانـــشگاه عـلم و صنعت ایران
دكتر غالمـحسیــن معمـاریان.  استاد  دانـشگاه علـم و صــنعت ایــران
كاشـــان دانـــشگاه  اســتـــاد  نــیـــازي.  مـحسـن  دكــــتر 
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پریسا امیرحاجلو/ سعید امیرحاجلو  
بررسی شواهد تأثیر معماری پارسی بر معماری دورۀ مائوریایی هندوستان

حسن بلخاری قهی/ حسین الماسی ستوده 
»بهشت ثانی« و »كوچۀ آراسته از خرمی«، شكل و جایگاه خیابان )ها( در جعفرآباد و قزوین صفوی

حمیدرضا جیحانی/ فاطمه رجبی 
شأن كیفیت در معماری اسالمی، با استناد به آراء ابن عربی 

مهسا رحمانی
معیارهای قلمرو عمومی خوب شهر

محمد نقی زاده 
گونه شناسی خانه های تاریخی بافت قدیم شهر مشهد،  از اوایل قاجار تا اواخر پهلوی اول 

مرتضی فرح بخش/ پیروز حناچی/ معصومه غنائی
بازشناسی معیارهای مؤثر بر تجربه و ادراک ساكنان از چرخۀ ساخت وساز در محیط های مسكونی،

نمونۀ موردی: محلۀ سادات و همت آباد بابلسر
هادی پندار  

بازاندیشی نسبت نظر و عمل در كار معمار، با تكیه بر خوانش گادامر از آراء ارسطو دربارۀ »حكمت عملی«
زهره تفّضلی

گزارش علمی: روز درختكاری، بازگشت درختان مثمر و چشم انداز مرمت طرح كاشت در باغ فین
راهنمای تدوین و ارسال مقاله 

بخش انگلیسی
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معیارهای قلمرو عمومی خوب شهر

محمد نقی زاده*

چكیده
از گذشته های دور، همۀ مكاتب فكری و انسان ها و جوامع ویژگی هایی را برای بهترین مكان زندگی خویش مدنظر 
داشته و متفكران و صاحب نظران هر جامعه ای، این ویژگی ها را معرفی می كرده اند. امروزه با توسعۀ فیزیكی شهرها و 
امكانات وسیع حمل ونقل و سفر و گردش گری، به نظر می رسد كه معیارها و ویژگی های خاص برای هر محیط و هر 
شهر و اجزای شهر، به ویژه برای قلمرو عمومی آن باید تبیین و تعریف شود. مقالۀ حاضر سعی در توضیح و معرفی 
»معیارهای بهترین قلمرو عمومی شهر« دارد. در واقع،  اصلی ترین سؤال پیش روی مقاله آن است كه برای بهترین 
»قلمرو عمومی شهر« چه معیارهایی را می توان معرفی كرد. در جست وجوی پاسخ، روش های تحلیلی و استداللی 
مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های تحقیق نیز بیانگر وجود نیازهایی انسانی برای كسانی است كه در قلمرو 
عمومی شهر حاضرند، كه »قلمرو عمومی خوب« باید پاسخ گوی این نیازها به نحو مطلوب باشد. نكتۀ قابل تأمل این 
است كه نیازهای انسانی در سه گروه اصلِی نیازهای معنوی )یا روحانی(، نیازهای نفسانی )یا روانی( و نیازهای مادی )یا 
فیزیولوژیك( قابل طبقه بندی هستند. این نیازها مربوط و مابه ازای سه ساحت از حیات انسان هستند. این سه ساحت 
نیز مجموعۀ همۀ ساحت هایی است كه مجموعۀ ادیان و مكاتب )و نه الزاماً هركدام به تنهایی( برای انسان قائل اند. 
البته با عنایت به اینكه تحقیق در ایران انجام شده است، قاعدتاً ساحت های حیات انسانی برگرفته از آموزه های دینی 

و وحیانی اسالم هستند.

كلیدواژه ها:
 قلمرو عمومی شهر، شهر، نیازهای انسان، فرهنگ، انسان.

تاریخ دریافت: 1396/2/27     تاریخ پذیرش: 1396/11/3

drmnaghizadeh@srbiau.ac.ir ،استادیار دانشكده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی  *
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پرسش های پژوهش
1. تعریف قلمرو عمومی شهر چیست و اصلی ترین مصادیق آن كدام اند؟

2. كدام یك از نیازهای انسانی باید در قلمرو عمومی شهر پاسخ داده شوند؟

مقدمه
»سطح« )پهنه یا زمیِن( هر شهری متشكل است از »سطوح ساخته شده« )ساختمان ها، اعم عمومی و خصوصی( و 
»سطوح ساخته نشده« )یا فاقد ساختمان( كه شامل محوطۀ باز و اختصاصی ساختمان ها )اعم از خصوصی و عمومی( 
و سطوح ساخته نشدۀ عمومی می شود. این فقدان )ساختمان( به معنی فقدان هرگونه اقدام انسانی، از جمله كف سازی، 
محوطه سازی و استقرار اثاثیۀ شهری نیست. سطوح ساخته نشدۀ عمومی نیز شامل همۀ معابر )خیابان ها، كوچه ها، 
باز قابل  دسترس عموم و همچنین  بن بست ها و بزرگ راه ها و پیاده روها(، جلوخان ها، میادین، پارك ها و فضاهای 
دربردارندۀ همۀ فضاهای شهری )به معنای مصطلح آن( می شود. عالوه بر آن، بسیاری از سطوح ساخته شده و عمومی 
هستند كه دسترسی به آن ها برای همۀ مردم بدون محدودیت )یا محدودیت های محدود زمانی( میسر است. این در 
حالی است كه ممكن است این اماكن از نظر امكان دسترسی شامل محدودیت های زمانی بشوند؛ مثاًل شب ها یا ایام 
تعطیل به روی مردم بسته باشند. همۀ این مجموعه را كه متعاقباً شرح و معرفی خواهند شد، قلمرو عمومی شهر 

می نامیم.
بارزترین ویژگی قلمرو عمومی مورد نظر آن است كه همۀ مردم بدون محدودیت زمانی، جنسی، قومی، نژادی، 
فكری، اجتماعی، ثروت و هر عاملی كه باعث گروه بندی مردم شود، امكان دسترسی و حضور در آن ها را دارند. در 
واقع، »قلمرو عمومیِ« مورد نظر مقالۀ حاضر مجموعۀ فضاهای باز و بستۀ قابل دسترس عموم مردم در شهر بدون 

قیدوشرط است.
ویژگی شهر مطلوب )به طور عام( و ویژگی های هریك از عمارات و عملكردهای شهر از سوی متخصصان بسیاری، 
با آن ها آشنایند. اینك سؤال اصلی این است كه قلمرو  به صورت های مختلف معرفی شده اند و همگان كم وبیش 
عمومی مطلوب در شهر باید واجد چه ویژگی ها و خصوصیاتی باشد؟ برای یافتن پاسخ این سؤال باید قلمروهایی برای 

مطالعه تعریف و تحدید شوند كه اهّم آن ها عبارت اند از:
نیازمند شناسایی و تعریف و تبیین است؛ چراكه میزان  ● اولین موضوعی است كه  انسان«  »قلمروهای حیات 

مطلوبیت قلمرو عمومی به میزان مطلوبیتی كه برای انسان فراهم می كند، بستگی تام دارد؛ و در حقیقت این 
انسان است كه قلمرو عمومی شهر را ارزیابی می كند.

 تعریف محدوده ها و »مراتب نیازهای انسان«، و به ویژه آن دسته از نیازهای انسانی كه در قلمرو عمومی باید  ●
اقناع و ارضا و پاسخ داده شوند، موضوع بعدی است كه باید حدود و مراتب آن تعریف شود.

 توجه به زمینه های فرهنگی و تاریخی و اقتصادی و طبیعی نیز ضرورتی است كه باید برای هر شهر به صورت  ●
خاص مدنظر قرار گیرد. در واقع، برخی از مصادیق یا ویژگی های قلمروهای عمومی مطلوب برای همۀ شهرها 

مصداق داشته و مشترك اند، و برخی دیگر برای شهرهای مختلف متفاوت خواهند بود.

1. روش تحقیق و سؤاالت اصلی
دربارۀ روش تحقیق، گفتنی است كه مقالۀ پیش رو با طرح سؤال و فرضیه شكل نگرفته است، بلكه مطالعات انباشتۀ 
نگارنده و تجارب به دست آمده از بازدیدهای مختلفی كه طی سالیان دراز از شهرهای گوناگون و رفتارهای جاری در 
شهرها داشته، به مرور ویژگی هایی را برای قلمرو عمومی خوب در شهر در ذهن دسته بندی كرده است كه در این 
مقاله سعی در دسته بندی عمومی آن ها و البته تدوین مبانی نظری و تبیین استدالالت خاص برای وصول به آن ها 
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بوده است. بنابراین، شاید بتوان شیوۀ تحلیل مشاهدات و تلفیق آن با مباحث نظری مربوط به انسان و زندگی شهری 
را به ویژه برای دوران معاصر، شیوه و روش اصلی تحقیق معرفی كرد. دربارۀ سؤاالت پیش روی مقاله نیز به همین 
ترتیب می توان این سؤاالت را طرح كرد: مصادیق قلمرو عمومی شهر كدام اند؟ ویژگی های قلمرو عمومی خوب در 
شهر از چه زمینه ای قابل استنتاج هستند؟ با عنایت به اینكه قلمرو عمومی شهر باید برای كسانی كه در آن حضور 
می یابند مطلوب باشد، كدام یك از نیازهای انسانی باید در قلمرو عمومی شهر پاسخ داده شوند و نیز، ویژگی های قلمرو 

عمومی مطلوب كه متناظر با نیازهای انسانی هستند كدام اند؟

2. پیشینۀ موضوع
مروری بر ادبیات در دسترس حاكی از آن است كه همۀ مصلحان و نظریه پردازان و نوع دوستان و همۀ كسانی كه در 
تدوین اصول و خلق و ایجاد شهر و به تبع آن در پدیدآوردن قلمرو های عمومی آن نظریه پردازی یا ایفای نقش كرده اند، 
بی گمان هم به مطلوبیت این قلمرو ها می اندیشیده اند و هم اینكه به تناسب، اصول و معیارهایی را برای مطلوبیت شهر 
مورد نظر خود و قلمرو های عمومی آن برشمرده اند. در صدر افرادی كه دربارۀ شهرهای مطلوب برای زندگی انسان 
نظریه پردازی كرده اند، كسانی قرار می گیرند كه دربارۀ آرمان شهرها در قلمرو حكمت و فلسفه سخن گفته اند؛ كه برخی 
از بزرگان این گروه )مثل فارابی، افالطون و سنت آگوستین( كه به موضوعات فلسفی و نظری پرداخته اند، به دلیل آنكه 
دربارۀ كالبد و مصادیق عینی شهر آرمانی خویش اظهار نظری نكرده اند، از فهرست مباحث این مقاله خارج اند. گروه 
دوم از كسانی كه به شهرهای آرمانی پرداخته اند مثل توماس مور )مور 1387(، كابه )كابه 1372(، )كالوینو 1368( 
و... نیز اگرچه كّمی تر به موضوع شهر پرداخته  و حتی از جمعیت و وسعت و محله بندی شهر آرمانی خویش سخن 
گفته اند، آن گونه كه مدنظر مقاله است، به ذكر جزئیات قلمرو های عمومی نپرداخته اند. نظریه پردازان مطرح در قلمرو 
طراحی شهری یا كسانی كه آرای آن ها در قلمرو طراحی شهری یا برنامه ریزی شهری یا موضوعات اجتماعی شهر 
مالك عمل قرار می گیرد، از قبیل لینچ و كرمونا و لوكربوزیه و تیبالدز و راجرز و الدنبرگ و جیكوبز و... نیز به اصول و 
معیارهای همچون خوانایی، نفوذپذیری، غنای حسی، انعطاف پذیری، آزادی حركت پیاده، سرزندگی و مانند این ها )و 
البته برخی اصول و معیارهایی كه به كل شهر مربوط اند و از مركز توجه این مقاله خارج اند( اشاره كرده اند كه عمومًا 
به كلیاتی می پردازند كه به اندازۀ خود اهمیت دارند، اما اواًل به تناسب جوامع و شهرها ممكن است تفاسیر متنوعی از 
آن ها مدنظر قرار گیرند، ثانیاً برای موضوعاتی مثل شهر یا فضای شهری یا معابر و نظیر این ها ارائه شده اند. به بیان 
دیگر، این گروه نیز عموماً بر ویژگی های كالبدی و زیبایی شناسانه و برخی ویژگی های اجتماعی و عمومی شهر متمركز 
بوده اند، یا اینكه اصول طراحی شهر و فضاهای شهری را بیان كرده اند؛ و به عبارت بهتر، به معرفی شهر و فضاهای 

شهری مطلوب پرداخته اند و دیگران به استناد سخنان آنان اصول طراحی را تدوین نموده اند.
مقالۀ حاضر بر آن است تا بدون ورود در مباحث مربوط به شهر )به عنوان یك كل( و حتی موضوعات مرتبط با 
عناصر و اجزا و فضاهای آن به صورت خاص، عوامل مطلوبیت قلمرو عمومی شهر را )كه متعاقباً توضیح بیشتری در 
معرفی آن ارائه خواهد شد( از نظر استفاده كنندگان قلمرو عمومی شهر و حاضران در آن، بررسی و شناسایی كرده و 
آن ها را فهرست نماید؛ این عوامل می توانند به عنوان راهنمای طراحان و برنامه ریزان و مدیران شهر مورد استفاده و 

استناد قرار بگیرند.

3. تعریف قلمرو عمومی شهر
بنا بر آنچه در مقدمۀ مقاله ذكر شد، منظور از قلمرو عمومی شهر، مجموعۀ فضاها یا مكان ها یا محیط عمومی شهر 
است كه اهل شهر و مسافران یا گردشگران حاضر در آن ها، به دالیل مختلفی در آن ها حضور می یابند. اهّم این دالیل 
عبارت اند از: گذران وقت تا رسیدن به زمانی معّین )مثل ورود قطار و هواپیما یا ساعات حركت آن ها(، برای انجام 
كارهای خاص )مثل غذا خوردن، تفریح، استراحت و...(، انتظار برای رسیدن وسایل نقلیۀ عمومی و سوار شدن به آن ها، 
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گذران وقت برای شروع به كار عملكردهای خاص )مثل ادارات، مراكز خرید، مراكز تفریحی و...(، گذران وقت برای 
رسیدن به زمانی خاص مثل موقع خواب، وقت صرف غذا، زمان سوار شدن به وسیلۀ نقلیه، آغاز به كار یك اداره یا 
مكان عمومی دیگر )مانند سینما، كتابخانه، تئاتر و...(، گذران وقت تا فرارسیدن موعد قرارهای مالقات، وقت گذرانی، 

گردش و بازدید و مانند این ها.
گذشته از همۀ ویژگی هایی كه برای فضای شهری خوب، برای مكان خوب، برای مكان عمومی یا برای محیط 
خوب و مطلوب و حتی برای شهر خوب ذكر می شود )Oldenburg 1999؛ لینچ 1377(، مقالۀ حاضر، بر آن است 
تا قلمرو عمومی مورد نظر را از منظر انسانی بودِن آن به ویژه در فضای فرهنگ ایرانی، بررسی و مطالعه كند. وقتی 
از انسانی بودن سخن به میان می آید، قاعدتًا باید تعریف مورد نظر از انسان را نیز ارائه كرد. در ارائۀ این تعریف، 
اصلی ترین موضوع مدنظر این است كه اواًل حیات انسان شامل چه قلمروها یا ساحت هایی است، ثانیاً هریك از این 
ساحت ها چه ویژگی ها و چه نیازهایی دارند؛ و باالخره اینكه مجموعۀ قلمرو عمومی شهر باید به كدام یك از نیازهای 
انسان پاسخ گو باشند. موضوع سومی كه باید مدنظر قرار گیرد، طیف انسان هایی است كه در قلمرو عمومی شهر 
حضور می یابند كه قاعدتاً باید دربرگیرندۀ همۀ گروه های ِسنی، همۀ جنسیت ها، همۀ خرده فرهنگ ها، همۀ توانایی ها 
یا ناتوانی های حسی و حركتی، همۀ ساكنان و گردشگران و مانند این ها باشد. همچنین، موضوع مهمی كه باید در 
نظر گرفته شود، میزان و تكرر مراجعات یا حداكثر جمعیت حاضر )زمان اوج( در یك زمان و در یك محدودۀ خاص 

)به عنوان قلمرو عمومی( است.
بنابراین، قلمرو عمومی شهر مجموعۀ همۀ فضاها و مكان ها و به عبارتی محیط عمومی شهر است كه قابل دسترس 
همگان بوده و )غیر از موارد یا زمان های خاص كه همگان از ورود به آن منع می شوند( كسی از ورود به آن ها منع نشده 
است. به این ترتیب ضرورت دارد تا به شكل دقیق تری مصادیق قلمرو عمومی شهر معرفی شوند تا امكان اختالط، 
انحصار یا تطبیق آن با »فضای شهری«، »فضای باز«، »فضای باز شهری«، »مكان عمومی« و »مكان های خاص« 

مرتفع شود )نمودار 1(.

نمودار 1: سطوح و مصادیق تشكیل دهندۀ قلمرو عمومی شهر
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4. مصادیق قلمرو عمومی شهر
دو گروه از فضاها و مكان ها را می توان به عنوان مصادیق قلمرو عمومی در شهر معرفی كرد: »فضاها و مكان های 
عمومی عام« و »فضاها و مكان های عمومی خاص«. شایان ذكر است كه اگرچه مجموعۀ همۀ مصادیق، قلمرو 
عمومی شهر را تشكیل می دهند، هریك از آن ها به تنهایی نیز می تواند به عنوان قلمرو عمومی شهر ایفای نقش كند.

4. 1. فضاها و مكان های عمومی عام
این مجموعه شامل موارد زیر می شود: 

مجموعۀ همۀ فضاهای شهری با هر مصداقی كه جوامع مختلف از آن ارائه می كنند؛1 ●
مجموعۀ همۀ معابر اعم از بزرگ راه ها و خیابان ها و كوچه ها و میدان ها و فلكه هایی كه فضای شهری نیستند،  ●

اما )از نظر امكان دسترسی عموم و به خصوص پیاده ها، بدون محدودیت زمانی( مصداق قلمرو عمومی بر آن ها 
صدق می كند؛ 

مجموعۀ همۀ فضاهای سبز و تفریحی كه حتی ممكن است طبق برنامه ای خاص دارای ساعت كار بوده و در  ●
ساعاتی از شب یا زمان های مشخص تعطیل شوند؛ 

همۀ پاتوق هایی كه در فضاهای باز شهری تشكیل می شوند و شناخته شده هستند. ●
4. 2. فضاها و مكان های عمومی خاص

این مجموعه عموماً شامل فضاها و مكان هایی اعم از باز و بسته می شود كه امكان برخی محدودیت های زمانی یا 
شرطی برای حضور در آن ها وجود دارد و اهّم آن ها عبارت اند از:

مجموعۀ همۀ ایستگاه های مترو و راه آهن و ترمینال های اتوبوس و فرودگاه ها؛ ●
مجموعۀ محوطه های باز و صحن ها و جلوخان همۀ اماكن مذهبی اعم از مساجد، زیارتگاه ها، حسینیه ها، مقابر،  ●

تكایا، خانقاه ها، كلیساها و مانند این ها؛
مجموعۀ همۀ فضاهای داخلی و راهروهای دسترسی و محوطه های وسیع مجتمع های تجاری، اداری، درمانی،  ●

آموزشی )دانشگاه ها(، گردش گری، تفریحی، پذیرایی، ورزشی و مانند این ها؛
محوطه های باز شهرك ها و مجتمع های مسكونی؛ به ویژه آن هایی كه مورد استفادۀ مداوم اهالی قرار گرفته و  ●

به خصوص كه به روی عموم گشوده باشند؛ 
همۀ محوطه های تاریخی و باستانی از قبیل تخت جمشید، حافظیه، چغازنبیل، تخت سلیمان، پاسارگاد، چشمه علی،  ●

سعدیه و مانند این ها؛
محوطۀ همۀ اماكن و آثار تاریخی كه مورد بازدید عموم قرار می گیرند؛ ●
كه  ● پرمشتری  بیرون بِر  غذاهای  فروش  محدوده های  حتی  و  تعریف شده  پذیرایی  محل های  و  پاتوق ها  همۀ 

مشتریان از محوطۀ پیرامونی آن ها به عنوان محل استراحت و بیتوته و غذاخوری استفاده می كنند.
4. 3. درجۀ عمومیت قلمرو عمومی شهر و معماری آن

عالوه بر موارد مذكور، نكاتی دیگر نیز دربارۀ كیفیت قلمرو عمومی شهری مطلوب باید مورد توجه قرار گیرند.
نكتۀ اول مربوط به درجۀ عمومیت قلمرو است. اگرچه همۀ آنچه به عنوان مصادیق قلمروهای عمومی شهر ذكر 
شدند، »عمومی« هستند، نكته ای كه نباید مغفول بماند، میزان عمومیت هریك از قلمروهاست كه این موضوع در 
طبقه بندی قلمروهای عمومی شهر و نوع و شیوۀ تجهیز و سامان دهی آن ها بسته به مصداق قلمرو عمومی برای 

بهره وری حداكثری، نقشی شایان توجه ایفا می كند.
نكتۀ بعدی توجه به معماری قلمرو عمومی شهر است كه در اولین مرحله، به جنس و بافت كف و جداره ها و تناسب 
آن ها با انسان و نیازهای حركتی وی و ادراكات او از فضا و مكان در حال حركت مربوط می شود. كف سازی ها در عین 
زیبایی و مطلوبیت و هویت داشتن و اقناع ادراكات و حواس مختلف انسان باید با مصالح مناسب، سطحی مطلوب 
برای حركت را برای همۀ مردم اعم از پیر و جوان و كودك و زن و مردم و سالم و معلول بدون هیچ زحمت یا تقطیع 
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غیرمنطقی مسیر فراهم كند. توجه كنیم كه قلمرو عمومی متعلق به عموم و همگان است و اشغال آن توسط هر 
گروه یا فرد یا فعالیتی به مطلوبیت آن خدشه وارد می كند؛ كه قاعدتاً باید از این گونه اشغال ها احتراز و از وقوع آن ها 

پیشگیری شود.
نكات بعدی، نظم و نظافت و پاكی و طهارت قلمرو عمومی و اجزای آن است كه جنبه های مختلف آن ها می تواند 

كیفیت محیط را افزایش داده و زمینه ساز بهره گیری هرچه بهتر مردم از قلمرو عمومی شوند.

5. مبانی نظری
با توجه به موارد مذكور و سؤاالت مطروحه در مقدمۀ مقاله، اصلی ترین موضوعاتی كه باید بررسی و ابعاد مختلف آن ها 
روشن شود، برخی از موارد مربوط به انسان و نیازهای وی )به عنوان اصلی ترین استفاده كننده از قلمرو عمومی(، و 
سپس فهرست نمودن نیازهایی است كه باید در قلمرو عمومی شهر اقناع و پاسخ داده شوند. به هر حال، در این مجال، 

به این موضوعات اشاره ای اجمالی به عمل می آید.
5. 1. ساحت های وجود و ساحت های حیات انسان

انسان، قابل ذكر است كه عالم هستی و طبیعت دارای مراتبی است؛  از معرفی و توضیح ساحت های حیات  قبل 
به عبارت بهتر، بر عالم هستی سلسله مراتبی حاكم است. در تقسیم عالم وجود توسط علمای اسالمی، به چهار عالم 
كلی اشاره شده است: »عالم طبیعت ناسوت: یعنی عالم ماّده و حركت و زمان و مكان و به عبارت دیگر عالم طبیعت و 
محسوسات یا عالم دنیا؛ عالم مثال یا ملكوت: یعنی عالم برتر از طبیعت كه دارای صور و ابعاد هست اما فاقد حركت و 
زمان و تغییر است؛ عالم جبروت: یعنی عالم عقول یا عالم معنی كه از صور اشباح مبّراست و فوق عالم ملكوت است 

و عالم الهوت یعنی عالم الوهیت و احدیت« )مطهری بی تا، 165(.
همچنین در توضیح آرای ابن عربی آمده است: »مراتب عمدۀ عالم هستی را ممكن است به ترتیب صعودی چنین 
خالصه كرد: عالم صور بشری و جسمانی، یا ناسوت؛ عالم انوار لطیف و جوهر نفسانیه، یا ملكوت كه آن را عالم خیال 
و صور ُمَعلَّقه، یا عالم مثال نیز گفته اند، عالم وجود روحانی ماوراِء صور، یا جبروت؛ و مرتبۀ وجود الهی كه خود را در 
صفات كامل خویش آشكار می سازد، یا الهوت؛ باالی همۀ این ها عالم ذات الهی، یا هاهوت قرار می گیرد كه از هر 

تعین برتر است« )نصر 1361، 136(.
اصواًل جهان هستی و عالم وجود تابع یا نمایشگر سلسله مراتبی استوار و تعریف شده است كه به  ویژه در جوامع 
سّنتی )یعنی جامعه ای كه مبانی حیات و فعالیتش را از وحی گرفته است( به عنوان مبنای چگونگی ارتباط انسان با 
جهان هستی جلوه گر می شود. »هستی در جهان شناسی سّنتی دارای ساختارها و ساحت های وجودی متعددی است. 
هستی از مبدأ اعلی یا واحد یعنی از خداوند شرف صدور یافته و از مراتب یا عوامل بسیاری تشكیل می شود كه آن ها را 
می توان در »عالم عقول«، »عالم نفوس« و »جهان خاكی« خالصه كرد. فوق عوالم سه گانۀ مذكور، »وجود محض« 
و برتر از آن، مبدأ ماورایی و فوق كیهانی است كه از مجموعۀ این مراتب، تجلی پنج گانۀ الهی تعبیر می شود. انسان 
در جهان خاكی به سر می برد كه در عین حال محاط در مراتب وجودی برتر از خود است« )نصر 1370، 38( با توجه 
به ویژگی هایی كه برای »كل«)ها( و »اجزا«ی آن)ها( ذكر می شود )كه به هر حال این ویژگی ها با شدت و ضعف 
و به صورت سلسله مراتبی در آن ها مشاهده می شود(، »حیات انسانی« نیز به عنوان یك »كل« )عالم صغیر( كه خود 
»جزئی« از عالم هستی )عالم كبیر( است از این قاعده مستثنا نیست و این حیات دائماً در حال تكاپو برای گذر از 
مرحله ای به مرحلۀ دیگر )مرحله ای باالتر( است. به طوری كه می توان گفت: »حیات تكاپویی است آگاهانه، هریك از 
مراحل زندگی كه در این تكاپو سپری می شود، اشتیاق و نیروی حركت به مرحلۀ بعدی را می افزاید و شخصیت انسانی 
رهبر این تكاپوست. آن شخصیت كه لطف ازلی سرچشمۀ آن است، گردیدن در بی نهایت گذرگاهش، ورود در جاذبۀ 

پیشگاه ربوبی كمال مطلوبش« )جعفری 1369، 22(.
در واقع، دربارۀ انسان می توان گفت كه ساحت ها و مراتبی از حیات در موجودی به نام انسان، مجتمع و همراه هستند. 
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به بیان دیگر، نكتۀ اساسی در مقایسۀ مراتب وجود و ساحت های حیات انسان )كه گاهی از سوی افرادی با یكدیگر خلط 
می شوند(، این است كه عوالم وجود عموماً مستقل از یكدیگر بوده و در یك سلسله مراتب صعودی یا نزولی مطالعه 
می شوند. اما ساحت های سه گانۀ حیات انسان در زمان واحد در انسان همراه بوده، و به عبارت دیگر، این ساحت ها تا 

وقتی كه فرد زنده است، ممزوج و متداخل و تفكیك ناپذیرند.
5. 1. 1. معرفی مبانی قرآنی ساحت های سه گانۀ حیات انسان

با توجه به اینكه مقرر است در فضای اندیشۀ توحیدی و فرهنگ ایرانی به ساحت های حیات انسان بپردازیم، در این 
مجال، به نظر قرآن كریم دربارۀ سه ساحت وجودی حیات انسان یعنی روح و نفس و جسم اشاره می شود:

آیات اشاره كننده به روح: پیچیده ترین ساحت حیات انسان كه عامل تمایز او با سایر موجودات )به ویژه  ■
جانداران( و همین طور عامل تشّخص او در میان مخلوقات الهی است، ساحت روحانی حیات اوست. آیاتی كه 
وُح ِمْن أَْمِر َربِّی: و دربارۀ  وِح ُقِل الرُّ به این ساحت از حیات انسان اشاره دارند عبارت اند از: »َو یْسَألُونَک َعِن الرُّ
یتُُه َو نََفْخُت ِفیِه ِمْن  روح از تو می پرسند بگو روح از ]سنخ[ فرمان پروردگار من است« )اسراء: 85( و »َفِإَذا َسوَّ
ُروِحی َفَقُعوا لَُه َساِجِدیَن: پس چون او را ]كاماًل[ درست كردم و از روح خویش در آن دمیدم سجده كنان برای 

او ]به خاك[ بیفتید« )ص: 72(.2
آیات اشاره كننده به نفس: آیات اشاره كننده به نفس حاالت متنوع و متفاوتی برای آن معرفی می كنند؛  ■

اَمۀ: و سوگند به نفس  ازجمله: »یا أَیتَُها النَّْفُس الُْمْطَمئِنَّۀ: ای نفس مطمئنه« )فجر: 27(، »َو اَل أُْقِسُم بِالنَّْفِس اللَّوَّ
وِء  اَرۀ بِالسُّ ُئ نَْفِسی إِنَّ النَّْفَس َلَمَّ لّوامه و وجدان بیدار و مالمتگر كه رستاخیز حق است« )قیامت: 2( و »َو َما أُبَرِّ
إاِلَّ َما َرِحَم َربِّی إِنَّ َربِّی َغُفوٌر َرِحیٌم: و من نفس خود را تبرئه نمی كنم؛ چراكه نفس قطعاً به بدی امر می كند مگر 

كسی را كه خدا رحم كند زیرا پروردگار من آمرزندۀ مهربان است« )یوسف: 53(.3
آیات اشاره كننده به جسم و ماّدۀ انسان: آیات متعددی از قرآن كریم به ماّدۀ جسمانی او اشاره كرده  اند؛  ■

از جمله: »یا أَیَها النَّاُس إِْن كنْتُْم ِفی َریٍب ِمَن الْبَْعِث َفِإنَّا َخلَْقنَاكْم ِمْن ُتَراٍب: ای مردم اگر دربارۀ برانگیخته شدن 
اِر: انسان  در شّكید پس ]بدانید[ كه ما شما را از خاك آفریده ایم« )حج: 5( و »َخلََق اْلِنَْساَن ِمْن َصلَْصاٍل كالَْفخَّ

را از گل خشكیده ای سفال مانند آفرید« )رحمن: 1۴(.۴
5. 1. 2. مقایسۀ رابطۀ روح و جسم از منظر مولوی

مثال زیبا و گویای مولوی در فیه  ما فیه كه »روح« را به »سوار« و »جسم« را به »اسب« تشبیه می كند و متذكر 
می شود كه باید مراقب بود و دانست كه غذای این دو از یكدیگر متفاوت است. این سخن گواهی است بر اهمیت روح 
و معنویت در مقابل جسم و دنیا: »تو را غیر این غذای خواب و خور غذای دیگرست كه: اَبِیُت ِعْنَد َربِّی یْطِعُمنِْی َو 
یْسِقینِْی.5 درین عالم آن غذا را فراموش كرده ای و به این مشغول شده ای و شب و روز تن را می پروری. آخر این تن 
اسب توست و این عالم آخر اوست؛ و غذای اسب غذای سوار نباشد. او را به سر خود خواب و خوری ست و تنّعمی است، 
اما سبب آنك حیوانی و بهیمی بر تو غالب شده است تو بر سر اسب در آخور اسبان مانده ای و در صف شاهان و امیران 
عالم بقا مقام نداری. دلت آنجاست اما چون تن غالب است، حكم تن گرفته ای و اسیر او مانده ای« )مولوی 1390، 2۴(.

5. 2. نیازهای اساسی انسان
نیازی به اثبات ندارد كه: تأمین نیازهای انسان »شرط« الزم برای »بقا« در عین حفظ »كیفیت مطلوب زندگی« در 
جهت كمال و تحصیل اهداف مورد نظر از »حیات انسان« است كه برای هریك از این عوامل، منطبق بر نیازهای 
فیزیولوژیكی، روانی و معنوی انسان می توان مرتبه و درجه ای را ذكر كرد. به همین دلیل است كه می توان گفت همۀ 
فعالیت های انسان به منظور پاسخ گویی به نیازهایش انجام می شوند؛ و آثار انسانی و از جمله شهر و اجزا و قلمرو عمومی 
آن نیز به منظور تأمین مطلوب نیازهای انسان خلق و تولید و ساخته می شوند، بنابراین، شناخت مراتب نیازهای انسان 

برای تعریف و احصای ویژگی های قلمرو شهر مطلوب یك ضرورت است.
یكی از موضوعات اصلی كه ضرورت شناخت ویژگی های قلمرو عمومِی یك شهر مطلوب است، توجه به طبقات 
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نیازهای انسان است؛ این طبقاِت نیازهای انسان، مابه ازا و متناظر با ساحت های سه گانۀ حیات وی )یعنی ساحت روح، 
ساحت نفس و قلمرو جسم( هستند. همان گونه كه برای حیات انسان سه بُعد روحانی، نفسانی و جسمانی متصور است، 
به تناسب این سه ساحت از حیات، نیازهای انسان نیز تحت سه مقولۀ نیازهای روحانی یا معنوی )مثل ارتباط با مبدأ 
هستی و جنبه های معنوی و مرتبط با ماوراءالطبیعه(، نیازهای نفسانی یا روانی )مثل آزادی، حّب ذات و سایر نیازهای 
روانی( و نیازهای ماّدی یا فیزیولوژیكی )مثل خوراك و پوشاك و مسكن و...( تقسیم بندی می شوند )نقی زاده 1385(.

نیازهای مابه ازای آن ساحت ها و  با نیازهای وی، و شناسایی  ارتباط ساحت های حیات انسان  بنابراین، در تبیین 
نتایجی كه از تأمین نیازهای هر ساحت مدنظر است، كه حاصل و تجمیع آن ها به »زندگی انسانی« خواهد انجامید، 
نمودار 2 قابل ارائه خواهد بود. در توضیح ستون سوم این نمودار كه در آن به نتایج مورد انتظار از رفع نیازها اشاره 
می كنند، می توان گفت كه انتظار اصلی از تأمین نیازهای فیزیولوژیك و جسمی انسان، ایجاد سالمت جسمانی و تأمین 
قدرت برای دوام بقای جسمانی است كه این ساحت زمینه ساز خدمت گزاری جسم برای ساحت های باالتر و فراهم 

آوردن امكان رشد و تعالی آن ها خواهد بود.

امروزه از اصلی ترین نیازهای جسمی یا فیزیولوژیك با عنوان آب پاك، هوای پاك، غذای سالم، انرژی پاك، بهداشت 
و مانند این ها یاد می شود. دربارۀ نیازهای نفسانی یا روانی )یا نیازهایی كه می توان نام نیازهای انسانی را بر آن نهاد(، 
یادگیری و فرهنگ سازی، یعنی شیوۀ مطلوب زندگی انسانی مدنظر است. نیازهای این ساحت همان هایی هستند كه 
میان همۀ انسان ها )اگرچه با تعاریف و مصادیق متفاوت( ثابت اند. در این مقوله، از موضوعاتی با عنوان عشق و آزادی و 
زیبایی و عدالت و مانند این ها می توان یاد كرد. و باالخره، حاصل تأمین نیازهای معنوی كه پاسخ گوی نیازهای ساحت 
روحانی حیات هستند باید تزكیه و تهذیب و حس حضور باشد كه امكان ارتباط با خداوند و موضوعات ماوراءالطبیعه 

را تسهیل و قابل فهم نماید.
در سطور فوق از مراتب نیازهای انسان به طور عام صحبت شد؛ و اینك موضوع دیگری طرح می شود، و آن این 
موضوع بنیادین است كه هریك از نیازهای انسانی )به عنوان یك مفهوم( خاص یك ساحت از حیات نبوده و بالعكس، 
هر نیاز دارای مراتبی است كه هریك از این مراتب در هر ساحت از حیات مصداق خاص خود را دارد. به بیان دیگر، 
هریك از نیازهای انسان، در هر ساحت از زندگی مصداق )یا مصادیق( خاص خود را دارد. برای نمونه، دربارۀ نیاز انسان 
به »تغذیه« می گوییم: همان طور كه جسم انسان برای دوام خویش نیازمند تغذیه است، ساحت های نفس و روح نیز 
برای دوام و تعالی و كمال خویش نیازمند تغذیۀ مناسب هستند. یا همان گونه كه چشم و گوش انسان به تماس با 
»زیبایی« نیازمند هستند، نفس انسان و همچنین روح او محتاج تماس با زیبایِی متناظر كیفی و معنوی هستند؛ تا 

نمودار 2: »رابطۀ ساحت های حیات انسان« و »مراتب نیازهای وی« و حاصل ارضای »مطلوب نیازها« )نقی زاده 1395ب(
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بدین گونه حس زیباجویی انسان ارضا شود. یا همان طور كه انسان از نظر ظاهری و جسمی واجد هویتی است، برای 
وی مراتبی از هویت روانی و همچنین هویت روحانی نیز متصور است كه باید به آن ها برسد. 

6. نیازهای اساسی انسان در قلمرو عمومی شهر
قبل از ورود در توضیح و معرفی نیازهای انسان در قلمرو عمومی شهر الزم به توضیح است كه مطابق نظریۀ مطرح 
در این مقاله و همان طور كه در سطور فوق اشاره شد، كه البته در موضع دیگری مشروحاً توضیح شده است )نقی زاده 
1390؛ همو 1385(، هر نیازی كه برای انسان مطرح شود در هر ساحتی از حیات، مصداق خاص خود را خواهد داشت. 
نكتۀ مورد توجه دیگر اینكه وقتی از انسان سخن می گوییم منظور همۀ انسان ها بدون توجه به سن و جنس و قومیت 
و توانایی های جسمی و روانی و معلولیت هاست. موضوع دیگری كه توجه كردن به آن ضرورت دارد این است كه در 
اینجا سلسله مراتب نیازها و به ویژه سلسله مراتب ترجیحی نیازها مدنظر نیست؛ بلكه آنچه مدنظر است همۀ نیازهای 

انسانی به طور توأمان و جایگاه و مصداق آن ها در هر ساحت از حیات انسان است.
با توجه به آنچه دربارۀ مراتب و ساحت های حیات انسان ذكر شد، نیازمند بودن هر ساحت از حیات انسان به برخی از 
موضوعات كه می توانند به عنوان دوام و بقای آن ساحت ایفای نقش كنند، امری محرز و  انكارناپذیر است. این موضوع 
یعنی نیازمند بودن موجودات به موضوعاتی خاص، اصلی عمومی است كه به ویژه دربارۀ پدیده هایی كه به نوعی از 
حیات و حركت و كما ل گرایی برخوردارند، اهمیت بیشتر و واضح تری دارد. عالوه بر این ها، محل ارضای هر نیازی 
در مكان یا مكان هایی خاص میسر و مطلوب است، و برخی مكان ها و فضاهای نیز نیازهای خاصی را طلب می كنند. 
به هر حال، برخی از اصلی ترین نیازهای هر ساحت از حیات انسان در قلمرو عمومی شهر را به شرح زیر می توان 
خالصه كرد. گفتنی است كه برای همۀ این موارد كه به آن ها اشاره می شود، نمونه هایی قابل ارائه است كه جهت 
احتراز از تطویل مقاله فقط به چند مورد اشاره شده؛ و در نمودار 3 نیز به ارتباط نیازهای انسان و قلمروهای عمومی 
شهر اشاره شده است. ضمن آنكه لزوماً همۀ نیازهای انسانی در هر قلمرو همسان و به یك اندازه و از یك جنس 

نباید مورد توجه قرار گیرد.

نمودار 3: رابطۀ قلمرو عمومی شهر، گروه های انسانی و نیازهای آنان
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6. 1. نیازهای فیزیولوژیک
قابل طبقه بندی  نیازهای خاص  و  نیازهای عام  قلمرو عمومی شهر در دو گروه  انسان ها در  فیزیولوژیك  نیازهای 
هستند. نیازهای عام نیازهایی هستند كه همۀ انسان ها، بالاستثنا به آن ها نیاز دارند؛ مثل هوای پاك. اما نیازهای 
خاص نیازهایی هستند كه افراد مختلف به تناسب ویژگی های خویش )جنسیت، سن، میزان توانایی های جسمانی و 
فرهنگ( و به تناسب ارتباطی كه با قلمرو عمومی دارند )از نظر میزان و مدت و علت حضور( به یك یا چند یا همۀ 
آن ها نیازمند هستند. اهّم این نیازها عبارت اند از: دسترسی آسان به آب سالم برای نوشیدن، امكان حركت و دسترسی 
آسان و امن به نیازها به ویژه برای پیاده ها و كم توانان و ناتوانان و معلوالن و پاكی و نظافت )تصاویر 1، 2، 3 و ۴(، 
دسترسی آسان به مكانی برای نشستن، دسترسی سهل و آسان به اطالعات مورد نیاز دربارۀ شهر و موقعیت و امكانات 
در دسترس، دسترسی مناسب به مكان تأمین غذا، دسترسی بسیار آسان به سرویس بهداشتی، در امان بودن در مقابل 
شرایط نامساعد جّوی مثل بارندگی و تابش آفتاب و بادهای نامطلوب )به تناسب ویژگی های عملكرد قلمرو عمومی(، 
توجه به زیبایی های حسی در منظر عمومی قلمرو عمومی شهر )نك: نقی زاده 1393؛ امین زاده 139۴(، امنیت در مقابل 
هرگونه آزار دیگران و همچنین در مقابل آلودگی های ناشی از فعالیت های انسانی و سروصداهای جاری در شهر، و 

اقناع حسی و لذات حواس مختلف.

تصاویر 3 و ۴: دو نوع برخورد در برابر اشغال پیاده رو. باال: اختصاص بخشی از سطح خیابان به پیاده ها؛ 
پایین: فرستادن پیاده ها به سطح خیابان تا حدود محور آن

تصاویر 1 و 2: اختالل در پیاده رو دو شهر )راست: نشست دوسانتی متری و حفاظت از عابر؛   
چپ: یك چاه و سپردن عابر به دست تقدیر(
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6. 2. نیازهای روانی
نیازهای روانی كه گاهی از آن ها به عنوان نیازهای انسانی یاد می شود، طیف وسیعی از نیازها را در بر می گیرند، كه 
هریك از آن ها نیز مصادیق متنوعی دارند. برخی از اصلی ترین نیازهای مربوط به حوزۀ روان انسان عبارت اند از: حس 
امنیت در مقابل انواع آلودگی های روانی و فرهنگی، حس امنیت در مقابل تبلیغاتی كه مرّوج و مبلّغ مصرف و رشد 
ازخودبیگانگی اند، دسترسی مناسب و راحت به اطالعات مورد نیاز در قلمرو دانش شهری و امكانات و تسهیالت قابل 
استفاده، اقناع حس زیباطلبی انسان، حس عدالت در دسترسی به امكانات و استفاده از آن ها، فقدان حس تحقیر به ویژه 
در مقابل ساخته های انسان و در مقایسه با گروه های انسانی دیگر، حس عدالت در دسترسی و استفاده از امكانات، حس 
آزادی در انجام اموری كه قانوناً )یا عرفاً( ممنوع نیستند، وضوح قانون مندی و عدم احتمال اِعمال سلیقه های شخصی 
و فردی )تصاویر 5، 6 و 7(، توجه به زیبایی های كیفی در منظر عمومی قلمرو عمومی شهر )نك: نقی زاده 1393؛ 

امین زاده 139۴( و سایر نیازهای روانی و نفسانی كسانی كه در قلمرو عمومی شهر قرار می گیرند.

تصاویر 5، 6 و 7: تناقض ها در تابلوها
در یك تصویر )باالیی: تصویر 5( كفش پاشنه بلند به عنوان دام شیطان معرفی می شود. و در دو تصویر دیگر 

)وسط و پایین: تصاویر 6 و 7( كفش پاشنه بلند تبلیغ می شود یا عامل تبلیغ می شود.

6. 3. نیازهای معنوی
نیازهای معنوی انسان مهم ترین گروه از نیازهای انسانی هستند كه پاسخ گویی به آن ها از ظرافت خاصی برخوردار 
است؛ به گونه ای كه پاسخ به سایر نیازها نیز باید به نحو مناسبی رنگ و بوی معنوی به خود بگیرند. دربارۀ وجه تمایز 
یا تبیین اهمیت نیازهای معنوی انسان، نسبت به نیازهای دیگر، قابل ذكر است كه با توجه به اهمیت و جایگاه ساحت 
روحانی حیات این ساحت و به تبع آن نیازهای انسان ها در این ساحت در درجۀ اول اهمیت قرار دارند؛ چراكه مطابق 
آموزه های دینی اصواًل زندگی جسمانی و روانی انسان بایست در خدمت ساحت روحانی انسان بوده و در جهت تعالی 

و رشد روح انسان ایفای نقش كنند.
نیازهای معنوی انسان با باورها و اعتقادات وی و به ویژه به نوع باور او به ماوراءالطبیعه مرتبط بوده و نسبت به 
دو دسته نیازهای قبلی، در جوامع مختلف و برای انسان های مختلف از تنوع و گونا گونی بیشتری برخوردارند. این 
تنوع و گوناگونی دربارۀ یك نیاز واحد نیز وجود دارد. به هر حال، نیازهای معنوی نیز از آن دسته نیازهایی هستند 
كه در دو گروه اصلی قابل طبقه بندی هستند؛ یكی نیازهایی كه بنا به ضرورت های زمانی یا مكانی یا موردی باید 
امكان پاسخ گویی به آن ها در قلمرو عمومی شهر فراهم باشد )مانند آگاهی به زمان های خاص، امكان اقامۀ نماز 
در اوقات معّین، و دسترسی آسان به اماكن مورد نیاز(؛ گروه دوم نیازهایی هستند كه در قالب آثار و فعالیت ها و 
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مناظر باید تأمین شوند )مثل هدایت، دسترسی به مكان عبادت، تذكردهی محیط یا ارتقای حس حضور در ذهن 
انسان، اطالع رسانی مناسب در زمینه های معنوی و مانند این ها(. اصلی ترین عواملی كه در پاسخ گویی به نیازهای 
معنوی انسان نقشی شایان توجهی ایفا می كنند عالوه بر اشارات مستقیم )كه البته حدود و شرایط و محدودیت هایی 
دارند( عبارت اند از متخلّق بودن طراح و برنامه ریز و مدیر شهر به ارزش های اخالقی، بهره گیری از آثار هنری به نحو 
مناسب و تأثیرگذار و محرك و متذكر )و نه محرك مشتهیات ماّدی(، بهره گیری از عناصر طبیعی و به عبارت بهتر، 
تلفیق مناسب عناصر طبیعی با آثار انسانی به منظور تذكردهی و تلطیف صلبیت و خشونت آثار انسانی. برای این 
موضوعات، نمونه های فراوانی وجود دارد كه با توجه به محدودیت های یك مقاله، به یكی از جلوه های آن كه سیطرۀ 
ساختمان های معنوی بر كل شهر است اشاره می شود )تصاویر 8 و 9(. این سیطره نمایش ویژگی ها و ارزش هایی 
چون تذكردهی، تواضع، حیا، توجه به معنویت و رجحان آن به سایر موارد و موضوعات، و یا خالف آن در این دوران 
می باشد. برای توضیح مطلب، به دو نقل قول از دو نفر از كسانی اشاره می شود كه علی رغم آنكه معمار و شهرساز 
نیستند این موضوع را به خوبی بیان كرده اند. ابتدا به نظر مرحوم آل احمد اشاره می شود كه ده ها سال قبل اهمیت 
موضوع را به شهردار تهران تذكر می دهد؛ گویا امروز است؛ او می گوید: »آقای شهردار، آیا می دانید كه در یك شهر 
اسالمی، بلندتر از منارۀ خانۀ خدا چیزی ساختن زشت است؟ دست كم این را می دانید كه حتی برج مقبرۀ سلطنتی را 
هم از گنبد حضرت عبدالعظیم)ع( بلندتر نساختند« )آل احمد 1357، 239(. مورد بعدی سخن آقای داوری اردكانی 
است كه به عنوان یك فیلسوف، رابطۀ شهر را با مردمش تعریف می كند و در واقع ریشه های اشكاالت شهر را در 
روحیات طراحان و برنامه ریزان و مدیران شهر می داند و می نویسد: »شهر با ساكنانش هماهنگ و متناسب است. 
ما خودمان را از شهر و شهر را از خودمان جدا ندانیم. ما آدمیان همواره عالَمی داریم و در عالَم خود كسی هستیم. 
تغییر وجود ما با تغییر عالَم هم زمان است. شهر آیینۀ وجودمان و نظم و نظام آن مظهر سامان و بی سامانی روح و 

فكر ماست« )داوری  اردكانی 1382، 133(.

تصویر 8: سیطرۀ عناصر معنوی و روحانی بر شهر 
در بافت های تاریخی

تصویر 9: سیطرۀ عناصر ماّدی بر شهر و حتی بر 
عناصر مذهبی و روحانی

نتیجه  
همۀ رشته های مرتبط و مؤثر در شكل گیری قلمرو های عمومی شهر اعم از طراحی شهری، معماری، برنامه ریزی 
شهری، طراحی محیط، معماری منظر، تشكیالت فرهنگی و به ویژه مدیریت شهری در خلق قلمرو عمومی شهر، 
به نوعی كه بتواند پاسخ گوی نیازهای مردمان حاضر در آن قلمرو باشند، نقشی اساسی ایفا می كنند. در این میان، نقش 
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مدیریت شهر كه مدام با این قلمرو مرتبط بوده و تغییرات و تكمیل و اصالح آن را عهده دار است و همچنین امكان 
ارزیابی مداوم آن را دارد، نقشی برجسته است. در واقع همۀ رشته های مرتبط با شهر به صورت سلسله مراتبی، باید 
مطلوبیت قلمرو عمومی شهر را در پاسخ گویی به كسانی كه به هر منظوری در آن حضور می یابند، مدنظر قرار دهند.

از میان همۀ رشته های مرتبط با شهرسازی و شهرنشینی و شهرداری كه با قلمرو عمومی شهر مرتبط اند، می توان 
به نقش چهار رشته اشاره كرد: اواًل تشكیالت آموزشی در آموزش رشته های مختلف و همچنین آموزش عمومی و 
معرفی حقوق مردم در قلمروهای عموی نقشی اساسی ایفا می كنند. ثانیاً رشته های برنامه ریزی و طراحی شهری باید 
ویژگی های قلمروهای عمومی شهر را آن گونه كه باید تعریف و تبیین نموده و طرح مطلوب و مناسب آن را تهیه 
كنند. و باالخره مدیران شهر قرار دارند كه باید ضمن اجرای طرح های مناسب، نسبت به آموزش عمومی برای استفادۀ 

مناسب از قلمروهای عمومی شهر و همچنین روزآمد نمودن آن ها به تناسب ایده های نو اقدام كنند.

پی نوشت ها
1. برای مطالعه در این زمینه و آشنایی با تعاریف و مصادیق فضاهای شهری، نك: بحریني 1377؛ پاكزاد 138۴؛ توسلي و بنیادی 

1371؛ نقی زاده 1395الف؛ همو 1392.
2. همچنین حجر: 29؛ سجده: 9؛ ص: 72؛ غافر: 15.

3. همچنین آل عمران: 185؛ نساء: 1؛ انعام: 98؛ تكویر: 1۴؛ انفطار: 5؛ عنكبوت: 57 و...
۴. همچنین سجده: 7؛ انعام: 2؛ صاّفات: 11؛ كهف: 37؛ آل عمران: 59؛ مؤمنون: 35؛ حج: 5؛ روم: 20؛ فاطر: 11؛ غافر: 67.

5. اشاره به آیۀ شریفۀ »َو الَِّذي ُهَو یْطِعُمنِي َو یْسِقینِ: و آن كس كه او به من خوراك مي دهد و سیرابم مي گرداند« )شعراء: 79(.

منابع
ـ قرآن كریم. ترجمۀ مكارم شیرازی، ناصر. )نرم افزار المبین(.
ـ آل احمد، جالل. 1357. ارزیابی شتاب زده. تهران: امیركبیر.

ـ امین زاده، بهناز. 139۴. ارزش ها در طراحی منظر شهری. تهران: دانشگاه تهران.
ـ بحرینی، سیدحسین.1377. فرایند طراحی شهری، تهران: دانشگاه تهران.

ـ پاكزاد، جهانشاه. 138۴. راهنمای طراحی فضاهای شهری. تهران: وزارت مسكن و شهرسازی.
ـ توسلی، محمود، و ناصر بنیادی. 1371. طراحی فضای شهری )1(. تهران: مركز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.

ـ جعفری، محمدتقی. 1369. زیبایی و هنر از دیدگاه اسالم. تهران: حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسالمی.
ـ داوری اردكانی، رضا. 1382. شهر و ساكنانش، مجله نامه فرهنگ. )۴7(: 127ـ13۴.

ـ كابه، اتین. 1372. سفر به آرمانشهر )ایكاری(. ترجمۀ محمد قاضی. تهران: دانشگاه تهران.
ـ كالوینو، ایتالو. 1368. شهرهای نامرئی. ترجمۀ ترانه یلدا. تهران: پاپیروس. 

ـ لینچ، كوین. 1377. فرم خوب شهر. ترجمۀ سید حسین بحرینی. تهران: دانشگاه تهران.
- مطهری، مرتضی. بی تا. آشنایي با علوم اسالمي )منطق ـ فلسفه(. قم: صدرا.

ـ مور، تامس. 1387. آرمان شهر )یوتوپیا(. ترجمۀ داریوش آشوری و نادر افشاری. تهران: خوارزمی. 
ـ مولوی، جالل الدین محمد. 1390. فیه ما فیه. تهران: زّرین.

هنر  و  جاودانگي  مقاالت  مجموعه  در  آویني.  محمد  سید  ترجمۀ  ایران.  فرهنگ  در  قدسي  هنر   .1370 سیدحسین.  نصر،   -
)گردآورنده: سید محمد آویني(. تهران: برگ.

ـ ــــــــــــ . 1361. سه حكیم مسلمان. ترجمۀ احمد آرام. تهران: كتاب هاي جیبي.
- نقی زاده، محمد. 1395الف. طراحی شهر و فضای شهری ایرانی. تهران: خورشیدباران.

ـ ــــــــــــ . 1395ب. شهر علوی )شهر آرمانی تحقق پذیر در دنیا(. تهران: خورشیدباران.



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 12 ـ پاییز و زمستان 96

96

ـ ــــــــــــ . 1393. شهر زیبا. اصفهان: شهرداری اصفهان.
ـ ــــــــــــ . 1392. تحلیل و طراحی فضای شهری. تهران: جهاد دانشگاهی.

ـ ــــــــــــ . 1390. تأّمالتی در نسخۀ ایرانی توسعۀ پایدار شهری )زمینه ها، مبانی، مصادیق(. تهران: شهر.
ـ ــــــــــــ . 1385. معماری و شهرسازی اسالمی. اصفهان: نظام مهندسی اصفهان.

- Oldenburg, R. 1999. The Great Good Place: Cafes, Coffee shops, Bookstores, bars, Hair salons and the 

other hangouts at the Heart of a Community. NewYork: Marlowe and Compan. 


