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 یو نظارت بر اماکن عباد
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 چکیده
ای در میانۀۀ حۀوزۀ وصوصۀی ق اارۀبار برکۀر ح ومۀل، از  ۀواز         مثابۀ عرصه، به«حوزۀ عمومی»

، از عناصر عینی مرکبط با حۀوزۀ عمۀومی   «فضای عمومی مادی» ساالری اسل.دسریابی به مرد 
دهب. در نظا  جمهوری عنوان قااعیری بیرقنی، بُعب مادی حوزۀ عمومی را پوشش میاسل که به

انب کماکان از مصادیق بارز فضاهای عمومی فیزی ی -واصه مسجب-اسالمی ایران، اماکن عبادی 
گۀه  میانجی ق کاهنبۀ ش اف میۀان مۀرد  ق ح ومۀل، جلۀو     مثابۀ حلقۀ قاسط ق کواننب بهکه می

باشنب « مصلحل جمعی»ق « ویر عمومی»انبیشی شهرقنبان در باب مفاهیمی ماننب قفاق ق هم
ساالری دینی را فراهم سازنب. ایۀن نوشۀرار نشۀان وواهۀب داد کۀه رقی ۀرد       ق زمینۀ کحقق مرد 

رۀ مردمۀی امۀاکن عبۀادی، در نهایۀل،     حباالی ق کنظیمی ح ومۀل، در کنۀار وۀودگردانی ق ادا   
آقرد. چۀه این ۀه، شۀهرقنبان از ره ۀ ر     وودآیینی ق وودفرمانرقایی شهرقنبان را به ارمغان مۀی 

کر کمۀرین  فضای عمومیِ مردمی اماکن عبادی، مشارکل جمعی را در محبقد  ق مقیاسی کوچک
 ساالر وویش پیاد  سازنب.کننب کا آن را در ح ومل مرد می

 ژگانکلیدوا
 ساالری، مسجب.اماکن عبادی، حوزۀ عمومی، ح ومل اسالمی، فضای عمومی، مرد 
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 مقدمه
ای اسۀل در ما  یۀل عمۀومی یۀا وصوصۀی کۀه بۀرای        فضای عمومی در معنای عا  کلمه، پهنه

هم ان اابل دسررس اسل. ببقن قجود عرصۀ مادی از فضای عمۀومی، سۀخن گفۀرن از حۀوزۀ     
، «فضۀای عمۀومی  »یا « حوزۀ عمومی»از ذهن اسل. مفاهیمی چون عمومی پویا در جامعه، دقر 

های دروشانی از فضاهای عمومی را در زمرۀ کاالهای قارداکی ق  وکس غربی نیسرنب، بل ه نمونه
اسل. « اماکن عبادی»ساالر یافل که از مصادیق بارز آن، کوان در ا  وی جوامع اسالمی مرد می

ای ق عرصۀه « مصۀلحل عمۀومی  »، «ویۀر عمۀومی  »هیمی ماننۀب  های اسالمی بر مفاکأکیب آموز 
رق در اانون اساسی جمهوری اسالمی جهل گفرمان ق کعامل شهرقنبان، ان ارناپ یر اسل ق ازاین

عنوان ی ۀی  به 1،«ایجاد محیط مساعب برای رشب فضایل اوالای براساس ایمان ق کقوا»ایران، به 
ارکقای سطح »ق « سن ر مبارز  با اسربباد»مثابۀ ب بهاز قظایف ح ومل اسالمی اشار ، ق از مسج

 2یاد شب  اسل.« آگاهی مرد 
 -پیش از پرداورن به مسئلۀ اصلی این جسرار، کوجه به ن ات زیۀر رۀرقری اسۀل: نخسۀل    

مراد نویسنبگان از حوزۀ عمومی در مقا ۀ حارر، المرق ااربار ح ومۀل در برابۀر المۀرق حقۀوق     
را المرق رقابۀط شخصۀی افۀراد در نظۀر گیۀریم،       3حوزۀ وصوصی وصوصی نیسل. بل ه چنانچه
گیۀری در  ای جۀبا از ح ومۀل، جهۀل کۀنش جمعۀی ق کصۀمیم      منظور از حوزۀ عمومی، عرصه

م ان دینۀی  »با « م ان عبادی»میان مفهو   -وصوص ویر عمومی کوسط شهرقنبان اسل. دق 
کۀه از  گونۀه کلیسا ق کنیسه(، همۀان ، بایب کمایز اائل شب. م ان عبادی )ماننب مسجب، «ق م هبی

عنوان پیباسل، مأمنی برای عبادت، نیایش، سرایش، پرسرش ق انس بۀا وۀا ق، ق م ۀانی بۀرای     
هاسل. حال آن ه، سایر اماکن دینی،  زقماً قاجۀب وصۀایم مزبۀور    انسان« حق بر عبادت»کأمین 

وصۀوص مطلۀق اسۀل.     رق، نسبل میان اماکن دینۀی بۀا امۀاکن عبۀادی، عمۀو  ق     نیسرنب. ازاین
هایی را که با باقرها ق اعرقادات مرد  پیوسر ی معنا که اماکن دینی، دامنۀ قسیعی از م انببین

شود،  ی ن اماکن عبادی، کنها بخشی از دایرۀ بزرگ امۀاکن دینۀی ق مۀ هبی را    دارنب شامل می
 کننب.ک میل می

ی )واصۀه مسۀجب( بۀا    همۀانی امۀاکن عبۀاد   قجه همل پژقهش حارۀر، اببۀات فررۀیۀ ایۀن    
های فضای عمومی در جامعۀ اسالمی، احیا ق کقویۀل کارکردهۀای اصۀیل امۀاکن عبۀادی      سنجه

                                                           
 اانون اساسی ایران. 3اصل  1بنب  .1
 اانون اساسی ایران. ۀ. مقبم2

آن به شخم مربوط اسل ق  ۀگیری ق ادارها ق رقابط شخصی اسل که کصمیمحوزۀ وصوصی، المرقیی از کنش .3
لمرقیی جبا از ح ومل اسل که شهرقنبان در آن با کسی را حق مباوله در آن نیسل ق حوزۀ عمومی، ا

ک: .بیشرر ر ۀپردازنب: برای مطا عمی« منفعل عمومی» وصوصانرقادی در  -گوی عقالنیقی بی ر به گفل
 .1330نوبهار، 
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؛ «کعۀاقن »ق « کبادل ق کضارب آرا»، «حق بر مشارکل»، «شهرقنب فعال»منظور کحقق مفاهیم به
اکن ق در آور، پیشنهاد ا  وی مطلوب در زمینۀ چ ون ی مباوله ق نظارت ح ومل اسالمی بر ام

ق  هۀا کرۀاب شایان ذکۀر اسۀل اگرچۀه     مثابۀ فضای عمومی پایبار ق موفق شهری اسل.عبادی به
یی در وصوص حوز  ق فضای عمومی ق نقب ق بررسی آن دق در ادبیات حقوای ایۀران بۀه   هامقا ه

مثابۀ سنجی کلقی اماکن عبادی به، اما در زمینۀ ام ان1رشرۀ کحریر درآمب  یا کرجمه شب  اسل
کوان گفل، جسرار حارر نخسرین پژقهش حقوای مسۀرقل ق جۀامع   جرأت میی عمومی، بهفضا

کحلیلی، به قاکاقی ایۀن مهۀم در بۀر پایۀۀ هفۀل بنۀب        -اسل که درصبد اسل به رقش کوصیفی
شۀود ق  رق ابربا به نسبل منطقی میان حوزۀ عمومی ق فضای عمومی پرداوره مۀی بپردازد. ازاین

های فضای عمومی ق ابرگ اری ماهیۀل  همانی اماکن عبادی با سنجهسپس در بنبهای آکی، این
 شود.مثابۀ فضای موفق شهری در مطلوبیل فضاهای عمومی مطا عه میحقوای اماکن عبادی به

 

 نسبت میان حوزۀ عمومی و فضای عمومی
، ابربا ررقری اسۀل آشۀنایی مخرصۀری بۀا مفهۀو       «فضای عمومی»برای شناول بهرر ماهیل 

 ق نسبل آن با فضای عمومی داشره باشیم.« عمومیحوزۀ »
 

 حوزۀ عمومی، نقطۀ مقابل قدرت عمومی .1
هۀای  گیری جامعۀ مبنی، کصور حۀوز  میالدی ق در سایۀ ش ل 13ق  13در بسرر کحوالت ارقن 

عمومی که نه به موازات ح ومل، بل ه اغلب در درقن جامعۀ مبنی ق مبرنی بر حضۀور ق کعامۀل   
کرکیب حوزۀ عمومی، نقطۀ مقابل ابرت عمومی د باشنب، بر اذهان نقش بربسل. ببینآزادانه افرا

( ق بۀا کمرکۀز بۀر ویۀر عمۀومی،      33: 1331ح ومل )ق نه بخشی از آن( ارار گرفل )هابرماس، 
(. از نظۀر یۀورگن   320-333: 1333سعی داشل جامعۀ مبنی را به ح ومل پیونب زنب )کۀا ون،  

گرایانه میان ح ومۀل ق جامعۀۀ   عنوان ساوراری از ارکباطات میانجی، حوزۀ عمومی به2هابرماس
کواننب آزادانۀه در زمینۀۀ ااۀباماکی کۀه     کنب. در حوزۀ عمومی، شهرقنبان می، قساطل می3مبنی

(. هابرمۀاس  Habermas,2006:1-25ح ومل مرعهب به انجا  آنهاسل، کبادل نظر ق انرقاد کننب )

                                                           
 .1333آرنل،  ؛32-30: 1331هابرماس،  از جمله .1
 ۀ عمومی.پردازان حوزکرین نظریهآ مان. فیلسوف ق از بزرگ 1323مرو ب  .2
سسات عمومی به ابرت برکر سیاسی در ؤلی اسل میان افراد ق ااربار سیاسی که نه به ماننب مئجامعۀ مبنی، حا. 3

 سل. بل ه نهادهایی وودگرداناکنب ق نه به ماننب افراد، نسبراً فااب پشروانه در برابر ابرت جامعه ک یه می
کوان ایسرادگی در برابر ابرت عریان سیاسی را دارنب د یل نماینبگی از منافع مشررک اعضا، که به اسل

 (.1: 1331)راسخ، 
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ای از حیات جمعی جبا از ح ومل دانسره که مأقایی جهل عرصه ، حوزۀ عمومی را1ق هانا آرنل
(. در چنۀین  02: 1301سۀازد )قیۀال،   قگو، همس ا ی، قفاق ق کنش شهرقنبان را فراهم مۀی گفل

فضایی کلن ری به ساورار ابرت قارد شب  کا اعمال وود را در سایۀ نظرهای انرقادی شهرقنبان 
اننب ولف وود ه ل، در پی عقالنۀی کۀردن اارۀبار عمۀومی     هابرماس نیز مرق اصالح کنب. ازاین

(. از سوی دی ر، کرگ کا ون، که در کبیین نسبل میان جامعۀ 23: 1333اسل )غفاری ق بهرا ، 
مبنی ق حوزۀ عمومی کالش دارد، بر این باقر اسل که جامعۀ مبنی، زنبگی اجرماعی را در الیۀۀ  

یافرۀ مفهو  جامعۀ مۀبنی  ۀ عمومی را ش ل ک املکنب ق حوزمیان ح ومل ق وانواد  کنظیم می
اسۀل  « ویرهای فردی ق شخصی»جای به« ویر عمومی»دانب که وصیصۀ بارز آن، کأکیب بر می

 (.333: 1333)کا ون، 
 

 فضای عمومی، عامل پویایی حوزۀ عمومی. 2
باشۀب   3ای از فضاهای عمومی ق فیزی ۀی کوانب مجموعه، می2ببیهی اسل بخشی از حوزۀ عمومی

نحو برابر با ی بی ر مالاات ق کعامل اجرماعی دارنب ق کجربیات وود را به هم به آنجاکه مرد  در 
هۀای اویۀر،   آقر ک نو ۀویی در دهۀه  کننب. با کوجه به این ه با قجود پیشۀرفل حیۀرت  منرقل می

از بۀرداری  رق نحۀوۀ بهۀر   همچنان مراکز شهری، مملو از فضۀاهای عمۀومی مۀادی اسۀل، ازایۀن     
فضۀۀاهای عمۀۀومی شۀۀهری، کۀۀأبیر مسۀۀرقیمی بۀۀر پویۀۀایی حۀۀوزۀ عمۀۀومی وواهۀۀب داشۀۀل       

(Mitchell,2003:36 :در کعریف فضای عمومی در فرهنگ شهرسازی آمب  اسل .)«هۀایی  اسمل
از یک ده ب ، شهرک، شهر )با ما  یل عمومی یا وصوصی( که در دسررس عمو  اسل ق مرد  

(. ا برۀه  113: 1333)کوان، « هاد  کننب. ماننب میادین ق پارککواننب از آن اسرفاببقن هزینه می
اعۀم از   -مراد از فضای عمومی در اینجا، چیزی بیش از م ان عمومی اسل. بۀرای این ۀه م ۀانی   

فضای عمومی کلقۀی شۀود، بایۀب در آن کعامۀل اجرمۀاعی صۀورت پۀ یرد.         -عمومی یا وصوصی
رسب ما  یل نظر میفااب ارزش اجرماعی اسل، بل ه بهذاکه فضا، فی« مادی»کنها بعب رق، نهازاین

عمومی یا وصوصی فضای عمومی نیز نبایب کأبیری در شناسایی آن داشره باشۀب. چۀه بسۀیار از    
انب، اما با وصۀایم فضۀاهای عمۀومی    فضاهای شهری یا رقسرایی که در ما  یل بخش وصوصی

وانه، سۀینما ق مرکۀز   شاپ، اهو ان، کافیکوان به رسرورمطابقل کامل دارنب که در این میان می
 وریب اشار  کرد.

                                                           
 .Hannah Arendt (1906- 1975) فیلسوف آ مانی. 1

های نظری ق آکادمیک مفاهیمی نظیر فضا ق م ان نیسل. برای ذکر اسل این مقا ه در مقا  بیان کفاقت شایان. 2
؛ 1333رفیعیان، وبایی، ؛ 1333واکم، ؛ 1333هابرماس، ، هوالب ؛1333ه رک: گل، زمینبیشرر در این  ۀمطا ع

 .1333های اسالمی، حوزۀ عمومی، حوزۀ وصوصی، نوبهار، آموز  ؛1331گودسل، ؛ 1331رهنمایی، اشراای، 
 در برابر فضای مجازی.. 3
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گیری حۀوزۀ عمۀومی معنۀا نۀبارد ق     هانا آرنل، بر این باقر بود که سیاسل قااعی جز با ش ل
رق چۀون  کمامی کصمیمات سیاسی بایب برآمب  از گفل ق شنودهایی در حوزۀ عمومی باشب. ازاین

آینب ق سرنوشل وود را رام زننب، نیۀاز   گرد همنب کوانکشور آن ابر بزرگ اسل که هم ان نمی
(. در چنین فضایی، فرد در کنار وۀود  وصوصۀی   321: 1333به فضاهای عمومی داریم )کا ون، 

کنب. از نظر آرنل، با افول سپهر عمومی، وۀود  عمۀومی   وانوار وویش، وودی عمومی کسب می
 کنب.انسانی نیز افول می

زۀ عمومی ق فضای عمومی مادی، عمو  ق وصوص مطلۀق در  رسب نسبل میان حونظر میبه
معنا که هر فضای عمومی، حوزۀ عمومی اسل، امۀا دایۀرۀ حۀوزۀ عمۀومی     علم منطق اسل؛ ببین

شۀود، بل ۀه فضۀاهای دی ۀری همچۀون فضۀاهای       کنها با فضای عمومی مادی ق فیزی ی پر نمۀی 
 انب.دهنبۀ حوزۀ عمومیمجازی نیز کش یل

 

 ی عمومی در اماکن عبادیتجلی مفهوم فضا
( ق این فضاهای عمومی کا حۀب  11: 1332پ یرد ) ینچ، ساورار فضا، از رقابط اجرماعی کأبیر می

در  گرفرۀه انجۀا  هۀای  انب. میزان ق قیژگی فعا یلهای فعلی جامعهزیادی بیان ر فرهنگ ق ارزش
بۀرای مثۀال، کۀارکرد     فضاهای عمومی، کا حب زیادی به کارکردهای واص آن فضا بسر ی دارد.

صورت جانبی مم ن اسۀل  ها برای کفریح یا قرزش کردن اسل، اما بهاصلی فضای عمومی پارک
(. 111-112: 1333به گفل ق شنود در وصوص مسائل رقز جامعه نیز پرداوره شۀود )طۀا بی،   

کۀری  در عین حال بروی فضاهای عمومی ماننب فرهن سرا یا اماکن عبۀادی، بۀا مباحۀم عمیۀق    
آقر ارابل بیشرری دارنب. امۀرقز  بۀا قجۀود گسۀررش حیۀرت     « ویر عمومی»رق هسرنب ق با قبهر

منظۀور انجۀا  کعۀامالت    ای بۀه رایانۀه  1هۀای( ی )اپلی یشنافزارهانر فناقری ق با طبع اسرفاد  از 
ی کۀه کماکۀان   اگونهبهقبیش فضای عمومی، ماهیل اصلی وود را حفظ کرد  اسل، مجازی، کم

عنۀوان  بۀه  -با کوجه به کارقیژۀ آنان در انجا  مناسک دینی ق مۀ هبی  -از اماکن عبادی کوانمی
 2، نا  برد.«عصر جبیب»ی ی از بارزکرین مصادیق فضاهای عمومی در 

 

 گیری افکار عمومیفضای عمومی اماکن عبادی، عرصۀ شکل. 1
ارد. از جمله این ه فضای های بسیار دهای اماکن عبادی ارابلهای فضای عمومی با سنجهمؤ فه

عمومی، المرقی از زنبگی اجرماعی اسۀل کۀه قرقد بۀه آن کقریبۀًا بۀرای هم ۀان آزاد اسۀل ق        
(. اصۀطالح اف ۀار   32: 1331شود )هابرمۀاس،  « اف ار عمومی»گیری ق نضج کوانب سبب ش لمی

                                                           
1. Applications. 

 ر اسل.کری بروورداافزقن ۀا بره در ایران، مسجب از اابال بیشرر ق با طبع جلو .2
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نحۀو  بۀه  انجامۀب کۀه کاربسۀل آن   یافرۀ عمومی میسازمانعمومی، اغلب به نقب ق کنررل ابرت 
آقردن گۀرق    گرد همیررسمی، از جانب عامۀ مرد  اسل. از سوی دی ر، اماکن عبادی، کوانایی غ

کواننۀب محۀل   کثیری از مرد  از طبقات مخرلف اجرماعی، حول چنب محور واص را دارنب ق مۀی 
برای مثال در مسجب، اشخاص وصوصی، نه با عناقین شغلی  1کف ر، کأمل ق گفل ق شنود باشنب.

قر، دکرر، مهنبس ق...( ق نه به ماننب اشخاص حقوای کۀه  یشهپکحصیلی اکرسابی )ماننب کاجر، ق 
مثابۀ شهرقنبانی آزاد، با ارادۀ وۀویش، گۀرد هۀم    کحل بورقکراسی پیچیبۀ اداری هسرنب، بل؛ به

آن ۀه کحۀل فشۀار    یبۀ آینب ق به فراوور ظرفیل ف ری موجود، در وصۀوص منۀافع عمۀومی،    می
گیۀری  کننۀب. شۀ ل  گیۀری مۀی  ای وود را منع س کرد  ق در صورت  زق  کصۀمیم باشنب، نظره

کوانب ابرت ح ومۀل را کحبیۀب   مثابۀ بخشی از جامعۀ مبنی، میاجرماعات انسانی در مسجب، به
کنب ق به گسررش مباحم سیاسی ق عمومی ق مبادالت فرهن ی ق اجرماعی بینجامۀب. ایۀن امۀر    

نبان شب ، بر کصمیمات جمعی ایشان )ماننب انرخابات( ابر وود سبب ارکقای سطح آگاهی شهرق
 کقویل شونب.« حق بر آزادی اجرماعات»دهب کا حقوای ماننب گ ارد ق اجاز  میمی
 

 . فضای عمومی اماکن عبادی، کاهندۀ شکاف میان حکومت و شهروند2
بازشۀ وفایی   در شرایط کنونی ایران ق منطقه، اهمیل پر ق بال دادن بۀه امۀاکن عبۀادی، جهۀل    

شۀود، زیۀرا اسۀرفادۀ مۀنظم ق پیوسۀرۀ سۀاکنان       اسرعبادهای اجرماعی شهرقنبان، دقچنبان می
شود کا در مراحل بعۀبی، افۀراد بۀا    هایی ماننب مسجب، موجب میمحلی از فضاهای عمومی م ان

هۀای اجرمۀاعی بینجامۀب. مزیۀل کضۀمین      سالیق مخرلف گرد هم آینب ق حری به کش یل گرق 
هۀای  هۀا از کمۀک  اماکن عبادی، عب  قابسر ی مطلق ما ی به ح ومۀل، کۀأمین هزینۀه    اسرقالل

                                                           
که  حبیبهاهلل سیب محمود طا قانی، مصر به کش یل مجلس بررسی نهایی ق.ا در مسجب بود. آیلبرای مثال،  .1

( با انبکی کأویر قارد مجلس شب، در میان 1313مرداد  23مجلس وبرگان ق.ا ) ۀافرراحی ۀقاری در جلس
ق چنب نفر از نماینبگان نیز به  های مجلس، رقی زمین نشسلجای نشسرن رقی صنب ین، بهاکعجب حارر

اقل ق دق ، بسیاری  ۀکنفس جلس ۀهایشان رقی زمین کنار قی نشسرنب. در فاصلاحررا ، با کرک صنب ی ۀنشان
اهلل رقی زمین نشسرنب ق به بحم پرداورنب. در ن عضو مجلس، دقر کا دقر آیلااز نماینبگان، علما ق رقحانی

ایشان وواسرنب کا در صورت ام ان برای جلوگیری از سوء کعبیر، طبق اهلل بهشری از این حین قاری آیل
 ق اسل نامهآیین والف کار این که گفرنب من به ابالً»نامه بر جای ا  وود بنشیننب، ایشان جواب دادنب: آیین
 جلسات مسجب در کاخ، این جایبه داشرم دقسل من دهم.می هسل، هرچه را آن ۀجریم که داد  جواب من
 هایگیریکصمیم ق بررسی ق بحم جلسات گونههمه جای مسجب که گوییممی قاری کردیم...می برگزار را

اهلل طا قانی در رقایری از رقزهای س وت ق ن رانی آیل :«کنیم؟نمی رعایل وودمان چرا اسل، نظامی ق سیاسی
، جمعه 2323وبر: ۀشناس اش کنب، وبرگزاری وبرآنالین،مجلس وبرگان/ طا قانی به بهشری گفل جریمه

 (، در:1331مرداد  1، )کاریخ مراجعه به سایل: 1331شهریور  13
http://www.khabaronline.ir/detail/577245/Politics/parties 
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های عبادی ق محروای قعظ ق وطابه به شیوۀ های م انمردمی یا درآمب مواوفات، کنظیم برنامه
سۀاالری  پ یری مرد  ق ارکقۀای سۀطح مۀرد    د خوا  ق در نهایل کقویل رقحیۀ جمعی، مشارکل

ای دانسۀل کۀه   کوان در جهل بازیابی آن نقش قاسۀطه اماکن عبادی را میرق رسا ل اسل. ازاین
با ایجاد پلۀی میۀان   ، کرکیب، اماکن عبادی ماننب مسجبببینگوینب. « جامعۀ مبنی»امرقز  ببان 

کوشۀنب کۀا رۀعف سۀایر     عا ی ق دانی، المرقهای ناسوکی ق الهوکی ق فرمانرقایان ق فرمانبران، می
ننب ق ش اف میان ح ومل ق شهرقنبان را بۀه حۀباال مم ۀن برسۀاننب     فضاهای عمومی را بپوشا

 (.131: 1331)اسپوزیرو، 
 

 ها، در فضای عمومی اماکن عبادیرنگ باختن نابرابری. 3
هۀایی  اگر در سایر اجرماعات کوچک ماننب وانواد ، مبرسه، دانشۀ ا ، محۀیط کۀار ق...، نۀابرابری    

نحوی اسۀل  وورد، فضای عمومی اماکن عبادی بهه چشم میمیان افراد )عادالنه یا غیرعادالنه( ب
هایی در عرصۀ عمۀومی بۀه دسۀل فراموشۀی     که چنین کفاقت -نحوی بایب باشبکم بهیا دسل -

نحو احسن سیاسی وود را به -سپرد  شود. به دی ر سخن، اماکن عبادی زمانی کارکرد اجرماعی
کم مرناسب با کعا یم پیۀرقان  دسل -ان عقایب ، ام ان بی«هم ان»کننب که برای سازی میپیاد 

هۀایی ماننۀب فقیۀر ق    رق در فضای اماکن عبۀادی، کفۀاقت  قجود داشره باشب. ازاین -ادیان آسمانی
بازنۀب ق  پایه ق...، رنۀگ مۀی  منصب ق دقنصاحب -ملبس ق م ال -عا  م ق امی -راسل ق چپ-غنی

چه این ه کفاقکی میان شیعیان شونب. ردار مینحو ی سان ق برابر از فضای عمومی برووهم ان به
رق شناسۀایی چنۀین رسۀا ری    منبی از فضای عمومی مسجب نیسۀل. ازایۀن  ق اهل کسنن در بهر 

برای اماکن عبادی که هبف آن پیش هم نشانبن فقیر ق غنی ق پیر ق جوان، در راسۀرای کحقۀق   
کواننۀب بۀا انبۀوهی از    ن عبادی میاماک 1نیافرنی نیسل.ساالری در جامعۀ اسل، آما ی دسلمرد 

گیۀری  ، نماینبگی کردن، شۀ ل 2مفاهیم، چون پیونبها ق کعامالت اجرماعی، کوسعۀ حس برابری
ای برای برقز ساالری ق عرصه، مرد 3اف ار عمومی مسرقل ق آزادانه، نمایش ر کثرت ق کضارب آرا

 ها ق ابر ارات، در ارکباط باشنب.والایل
 

                                                           
 -ااشار گوناگون در کنار هم  ۀبود ، چون گردآقرنب« جامع»رق، از جمله اسامی مسجب در ادبیات اسالمی، ازاین .1

 11(. کاریخ دسررسی به سایل: 32کا: سفیب، مرد ق زن، کنبرق ق کنبرق بود  اسل: )نوبهار، بیاعم از سیا  ق 
 http://www.rnobahar.ir/fa/?p=254 ، در:1331فرقردین 

آنها،  ۀانب که از جملبرشمرد  صحیح نماز جماعل ۀمثال فقهای شیعه ق اهل سنل، شرقطی را برای ااام برای. 2
کر از سطح رق، معموالً سطح محراب پایینبلنبکر نبودن جای ا  اما  جماعل از دی ر نمازگزاران اسل. ازاین

 (.133: 1333ا معارف اسالمی، شود: )بنیاد دایر مسجب ساوره می

 .Sinn & Others, 2015نسبل فضای عمومی ق ک ثر دینی رک:  ۀبرای دیبن مجموع مقاالکی دربار .3

http://www.rnobahar.ir/fa/?p=254
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 عبادی و تحقق مجدد آرزوی دموکراسی مستقیم فضای عمومی اماکن
کۀه در میۀبان   رسب پیشینۀ کاریخی فضای عمومی به یونان باسران بۀازگردد. هن ۀامی  نظر میبه

آگورای آکن، شهرقنبان در وصوص مسائلی ماننب ویۀر عمۀومی یۀا مۀبیریل شۀهری، بۀه شۀور        
بۀه منفعۀل عمۀومی در برابۀر     پرداورنب، دق اکفاق بسیار مهم در حۀال رخ دادن بۀود: کوجۀه    می

جۀۀای در فضۀۀای عمۀۀومی ق شۀۀفاف، بۀۀه  « مسۀۀرقیم»گیۀۀری منفعۀۀل وصوصۀۀی ق کصۀۀمیم  
(. در یونان باسران، فضۀای عمۀومی از   33: 1331های مخفی ق پنهانی )طباطبایی، سازیکصمیم
شب. کوریح این ۀه آگۀورا بۀه میۀادین عمۀومی مهۀم در       بازنمایی می« آگورا»یا « مجمع»طریق 

هۀای  شب که کارقیژۀ آن برپایی مراسم عمومی یۀا انجۀا  کۀنش   یونان باسران گفره میشهرهای 
 رق، آگورا فضایی بۀود کۀه  اجرماعی، سیاسی ق دینی در حضور اجرماعات کثیر مردمی بود. ازاین

کش یل عمومی پایبار دهنب ق مشارکل مسرقیم در ادارۀ کشۀور را بۀه منصۀۀ    کوانسرنب میمرد  
رسب در عصر حارۀر،  نظر می(؛ امری که به10-13: 1332نیا، میان ق موسویظهور رساننب )کری

اگر از معمۀاران مۀبرن پرسۀیب  شۀود کۀه      »گفره اسل:  1ریچارد سنل چنان هایم. بهر از آن کم
گ ارنۀب... در شۀهرِ   هایشۀان را زمۀین مۀی   فضایی طراحی نماییب کا دموکراسی را ارکقا بخشب، الم

یۀک در  هۀای مسۀ ونی، هۀیچ   هۀا، آسانسۀورهای آپارکمۀان   ب، پارکینۀگ های وریۀ مبرن، ویابان
« دهنۀۀبهۀۀا چ ونۀۀه بایۀۀب زنۀۀبگی کننۀۀب، پاسۀۀخ نمۀۀی ساورارشۀۀان ایۀۀن معضۀۀل را کۀۀه انسۀۀان

(Sennett,1990:p.xi        ،اما قجود اماکن عبۀادی در جامعۀه بۀا حفۀظ اسۀرقالل کۀارکردی آنۀان .)
نظۀر  شۀود. بۀه   برابر دموکراسی نماینبگی ساالری مشارکری درکوانب موجب کقویل ایبۀ مرد می
رسب پس از طی ارقن مرعبد، مجبداً اهمیل دموکراسی مشارکری رق بۀه فزقنۀی گ اشۀره ق    می

ای از ابهۀا  فۀرق رفرۀه اسۀل. در قااۀع، امۀاکن       ها ه مطلوبیل ق کارایی دموکراسی نماینبگی در
را در  2«وودفرمۀانرقایی »ی وۀوب بۀه کواننۀب  انب که مرد  مۀی عبادی مصادیقی از فضاهای عمومی

 ای کوچک اعمال کننب.چارچوب جامعه
 

 مسجد: فضای عمومی موفق شهری در جامعۀ اسالمی
ها ق فضاهای عمومی، کحقق نۀوعی فضۀای   های طراحان امرقز در ولق عرصهکرین دغبغهاز مهم

فضاهای شۀهری  عمومی موفق اسل که بروانب نوعی وودمخراری اجرماعی ق کعاد ی پایبار میان 
(. مقو ۀۀ ایجۀاد، کقویۀل ق کوسۀعۀ فضۀای شۀهری       23: 1333قجود آقرد )پورجعفر ق دی ران، به

ریۀزان ق طراحۀان شۀهری در    مناسب، فعال، پویا ق زنب ، هموار  از جمله اهباف راهبردی برنامۀه 
 های مصنوع شهری بود  اسل.ارکقای کیفیل محیط

                                                           
 (.Richard Sennett  )1333مری ایی، مرو ب آشناس جامعه .1

2. Self-Government 
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بۀود  ق  « م ۀان »هرهای اسالمی، اغلب قابسره به به باقر بروی پژقهش ران، ساوراربنبی ش
امۀۀاکن ق »رق، از یافۀۀل. ازایۀۀنبافۀۀل شۀۀهری در اطۀۀراف مسۀۀجب جۀۀامع ق بۀۀازار چیۀۀبمان مۀۀی  

-Kadri M.G,1996:138مثابۀ کراب کمبن یاد شب  اسۀل ) شهرهای اسالمی، به« هایس ونر ا 

های مرجع همچۀون مراجۀع ق    (. به باقر آنان، در ساورار شهرهای اسالمی، قجود نظا  گرق150
علمای دینی در اماکن عبادی ماننب مسجب سبب شب کا جامعه ببقن نیاز به بروورداری از نظۀا   
اداری همچون مبل شهرهای ارقپایی، مۀبیریل ق راهبۀری شۀود. ادای م ۀرر فریضۀۀ نمازهۀای       

در پۀی  صورت جماعل، پیوسر ی اجرماعی را کقویل کۀرد  ق حۀس هویۀل جمعۀی را     رقزانه به
انۀب. در مقابۀل،   مثابۀ کانون هم رایی اجرمۀاع عمۀل کۀرد    رق مساجب جامع بهداشره اسل. ازاین

کۀوجهی بۀه   سبب کمرکز شبیب امور در مساجب جامع ق بیبروی پژقهش ران بر این باقرنب که به
جوامع مبنی ق داشرن رقی ۀرد منفۀی بۀه هۀر گونۀه سۀازمانبهی نهادهۀای اجرمۀاعی ق مۀبنی،          

نظمۀی  اسالمی، در مقایسه با نظم زیبای شهرهای سنری ارقپا، از نوعی آشۀفر ی ق بۀی   شهرهای
 (.01-01: 1333انب )علیزاد  ق حبیبی، برد رنج می
هایی ماننب حفظ کارایی اجرمۀاعی، معنۀا ق   رسب موفقیل فضاهای عمومی با سنجهنظر میبه
شود. چنانچه فضای عمۀومی بۀا   یبخشی ق غنای فرهن ی در گ ر زمان، کعریف ق کبیین مهویل

عنوان فضایی زنب  باای مانب ق مرد  بارها ق بارهۀا بۀه   ها، همچنان در اذهان مرد  بهگ شل سال
یادمانبنی ق شیرین داشره باشنب، آن فضای عمومی را بهدیبارش شرابنب، یا از دیبار آن واطراکی 

منبی از فضاهای عمومی گونۀاگون  بهر کوان موفق کلقی کرد. اگرچه دایرۀ عالیق مردمان در می
هۀای  ای پایبار ق موفق اسۀل کۀه پاسۀخ وی بخۀش قسۀیعی از نیازمنۀبی      اسل، فضای عمومی

جسمی، اجرماعی ق معنوی آدمیان باشب. پهنۀ اماکن عبادی، فضای عمۀومی مطلۀوبی اسۀل کۀا     
د ق از این ره ۀ ر بۀه   بر ارکباط ق کعامل با همنوعان، آدمی را  خری به کعمق ق کف ر فرق برعالق 

انۀب کۀه   یر ق ی پارچۀه پۀ  جمۀع کر سازد. اماکن عبادی، فضای عمومی ساکن، کمال وود نزدیک
سۀبب  یبۀ کننب. شهرها ایجاد می پرکنشس وت ق آرامش شیرین را در میان ررباهنگ مباق  ق 

د ق ابنیۀۀ  نبود  اسل که در ازمنۀ ابیم، بازشناسی مناطق از ی بی ر، بر پایۀ امۀاکن عبۀادی بۀو   
 گ اشل.در ذهن ساکنین ق حری مسافران بر جای می پررنگعبادی، کصویری 

 

 فضای عمومی اماکن عبادی: عرصۀ اظهارنظر و انعکاس صدای مردم
مثابۀ پای اهی جهۀل نقۀب اۀبرت ق انرقۀال ق انع ۀاس      کوان فضای عمومی م ان عبادی را بهمی

هی نظارکی، هر زمان که کخلف، جر ، سۀوء  که همچون دسر ا 1صبای اعرراری مرد  کصور کرد

                                                           
آمب ق های ح مرانان بود. گا  کسی به مسجب در میاعرراض به سیاسل برایهای دقر، مسجب م انی از زمان .1

منبر نیز معمول بود: )صبر حاج سیب زد که بر سر منبر بود. م مل ح مرانان بر فریادی بر فرمانرقایی می
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جریان اداری ق ما ی یا انحراف مقامات عمومی را مشاهب  کرد، همچون جارچیان، فریاد عۀبا ل  
ق اامل منحرف واطیان را با شمشۀیر انرقۀاد ق مطا بۀه، راسۀل گردانۀب.       1ق دادوواهی سر دهب

یم. از جملۀه  ابود در این زمینه شاهب های فراقانی را در طول کاریخ مسلمانان، نمونه کههمچنان
کۀرد... پۀس گفۀل:...    در زمان والفل وود وطبه می»در مسجب کوفه آن هن ا  که ولیفۀ دق  

کنیب؟ اصحاب گفرنۀب:  کنم، شما چه میاگر من بروالف سیرت عبل ق حق با شما زنبگانی نمی
همچنان راسل گردانیم کۀه نیۀز     که کجی کنی، کو رااذن اَوَّمناک کقویم ا ق بح: یعنی آن زمانی

)رقزبهۀان ونجۀی    «گرداننب؛ یعنی کو را احرساب کنیم ق نصۀیحل نمۀاییم  کراشیب  را راسل می
رق، م ۀان عبۀادی   ( ق این همه در فضۀای عمۀومی مسۀجب رخ داد. ازایۀن    133: 1313اصفهانی، 

افشۀاگری نسۀبل    ها ق فسادهای اوالای ق اارصادی قکوانب نقش ش رفی در بازگویی رسواییمی
سۀاالری در  عۀب  رعایۀل شایسۀره    -بۀازی پۀارکی  -های ما ی ماننب قجۀود رانۀل  به مظاهر کباهی

 بر رقی منابر برای مرد  داشره باشب. های اجرایی ق کشریح آناندسر ا 
همچنین از نقش رهبران م هبی در اماکن عبادی در انجا  مبارزات منفی وودجوش کوسط 

ی گ شۀل. آنۀان از   سۀادگ بۀه قطه ق پیش از انقالب اسالمی ایران نبایۀب  شهرقنبان در عصر مشر
ی اجرماعی در ایران بودنب که بۀا در اوریۀار داشۀرن مسۀئو یل     هاگرق کرین ق ناف کرین محبوب

هۀا را بۀه کۀرنش در    های م هبی، اغلب ح ومۀل ها ق اماکن عبادی، حر مواوفات، کو یل آسران
نشۀینی مۀرد  ق مجرهۀبان در زمۀان     کوان به بسۀل ر این زمینه مید 2کردنب.برابر وود قادار می

، یا اجرماع مردمی در مسجب ارک به مناسبل فۀوت مشۀ وک دکرۀر    3ااجار در مسجب نو شیراز

                                                                                                                                        
 (.233: 1333جوادی، دی ران،

از جمله حاج سیب موسی شبیری زنجانی، مرجع معاصر، از اول مرحو  حاج سیبررا زنجانی نقل کردنب که  .1
در ابیم، مرد  زنجان برای آن ه فریاد دادوواهی ق کظلمشان را به گوش اق یای امور برساننب، جمع »گفل: می
یا "کشیبنب. غریو می "یا حق"رفرنب ق با صبای بلنب مسجب سیب زنجان می ۀها ق مأذنبنب ق باالی منار شمی
گرفل، بسیار مهیج بود ق کوجه هم ان را جلب آنها که به نشانه اسرنصار ق دروواسل کمک انجا  می "حقِ
ای رسانبن فریاد کظلم یک فرد شب آن ویاط هوشمنب در عصر مروکل عباسی براذان نیمه»... یا «. کردمی

 .12: 1331ک: ابوا حسنی )مُن  ر(، .ر«. سرمبیب  به گوش ولیفه نیز در کاریخ مشهور اسل
 .131: 1312مل م،  ؛133 -1333:230ک: شریعری، عباسی شاه و ، .بیشرر ر ۀبرای مطا ع. 2
ا بین نشینی سیب جمالیب بسلهای معین، محرر  ق غا باً م هبی که از کعرض مصون اسل. شا. بسل: م ان3

های ااجار بود، برای ق که در راسرای اعرراض به سیاسل1333اسبآبادی در حر  حضرت عببا عظیم در سال 
« کحصن»ن دقر؛ ق به مفهو  ان ق مجرمانشینی را از پناه اهی جهل حفظ جان مرهمنخسرین بار مفهو  بسل

ضرت معصومه، حر  حضرت اما  ررا ق حر  عببا عظیم، امرقزی نزدیک ساول. پس از آن، سه بسل  حر  ح
ک: .بیشرر ر ۀهای فشار به ح ومل بود: برای مطا عنشینی در مساجب در دقران ااجار، از اهر در کنار بسل
 نشینی، در:جهان اسال ، بسل ق بسل ۀدانشنام ؛33 -31: 1333ووش افرخار، 

http://rch.ac.ir/article/Details?id=6704 
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اشار  کرد که در نهایل به دوا ل پلیس، رۀرب   1علی شریعری ق سر دادن شعارهای وودجوش
 (.30-33: 1332ی اصل، ق شرم ق سرکوب ق دسر یری معررران منجر شب )ویر

های پپسی ق کوکاکوال به نشانۀ مخا فل ق بیان اعرۀراض بۀه   کحریم نوشیبن )مصرف( نوشابه
های وارجی ح ومل از طریق پخش اعالمیه در مسجب واقران مسۀ رآباد نیۀز از دی ۀر    سیاسل

اص منظور فراموش شۀبن نۀا  ق یۀاد اشۀخ    همچنین رییم شاهی به 2در این زمینه اسل. هامثال
کردن آنهۀا  « االسمممنوع»یرمسرقیم نسبل به غنحو مبارز ق محبوب از اذهان عمومی جامعه، به

ای از ایشان در مسۀاجب داشۀل. بۀا    اابا  کرد ق حساسیل شبیبی نسبل به آقردن نا  ق واطر 
کردنب به طرق مخفیانه ق از طریق سن ر مسجب به کوزیع ع ۀس،  قجود این نمازگزاران سعی می

های بزرگ مقابل در مساجب های چنین افراد شاوصی اابا  کننب. نصب اعالمیهه ق بیانیهمصاحب
ی سۀینما رکۀس آبۀادان، از دی ۀر مۀواردی      سوزآکشابا، ارک، واقران ق چیزر، نسبل به فاجعۀ 

اسل که ح ایل از نقش مساجب در بیان اعررارات ق انرقۀادات مردمۀی داشۀل )ویۀری اصۀل،      
1332 :03- 01.) 

قجود دارد که  10های فراقان دی ری از نقش فضای عمومی مسجب در پیش از انقالب هنمون
هۀای مردمۀی، افۀزایش وودآگۀاهی ق بیۀنش      بیان ر ابرت معنوی چنین اماکنی در بسیج کۀود  

وواهی ق اسرقالل اسل. بۀرای  یآزاداجرماعی ق انجا  مبارزات مبنی در را  کحقق دموکراسی ق 
از ایۀن ابیۀل    3/3/1331محمبکقی فلسۀفی در مسۀجب ارک در کۀاریخ    نمونه سخنرانی مرحو  

اسل. فلسفی در این مسجب از رقش اسرببادی رییم سیاسی پهلوی انرقۀاد ق آنۀان را بۀه سۀلب     
در ایران، مجلس... مرد ... اانون اساسۀی مۀرد .   »... های اساسی مرد  مرهم کرد: حقوق ق آزادی

... با اک ۀا بۀه ینیرقهۀای نظۀامیم، کمۀا       انبکرد پیبا  حیثیل که در دسر ا  کسلطیبیک مشل 
(. این سۀخنرانی در  23 -23: 1332)ویری اصل، ...« انبکرد های مرد  را سلب حقوق ق آزادی

انرقاد به اعمال اسربباد ق سانسور ق نقض حق بر آزادی بیان در رییم پهلۀوی ح ایۀل دارد ق در   
 ی مسجب کانونی علیه وفقان ق اسربباد بود  اسل.عین حال نشان از آن دارد که فضای عموم

 

 اثربخشی ماهیت حقوقی اماکن عبادی در مطلوبیت فضاهای عمومی
ایبۀ قجود دق نوع ح ومل فرمال ق اسرثنایی را  3بنبی نی وس پوالنرزاس،چنانچه مطابق کقسیم

                                                           
در حیاط مسجب ارک شعار  ،ر آنان دانشجو بودنببیشرنفر کخمین زد  شب  بودنب ق  1233زیادی که  ۀعب .1

 .30: 1332کشیم: به نقل از: ویری اصل، کشیم، ااکلل را میدادنب: دشمنل را میمی

 .203ک: همان، ص .یس سازمان اطالعات ق امنیل کهران رئبرای دیبن سنب گزارش ر .2

 (.1979 - 1936فرانسوی ) -شناس سیاسی یونانیپرداز ق جامعه(، نظریهNicos Poulantzasنرزاس )نی وس پوال .3
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ننب اماکن دینۀی ق  بپ یریم، نهادهای ایبئو وییک، ما -قا  گرفره اسل 1قبیش از گرامشیکه کم-
های فرمال، مسرقل از مباولۀه  عبادی که قظیفۀ بازکو یب ح ومل را بر عهب  دارنب، در ح ومل

صۀورت وصوصۀی ادار    انب ق معموالً بۀه کننب، دارای اسرقالل حقوایق کنررل ح ومل عمل می
هۀای  ح ومۀل  -هۀای اارۀبارگرا ق کوکۀا یرر   هۀای اسۀرثنایی )ح ومۀل   شونب؛ اما در ح ومۀل می

که اغلب وواهان کباق  قرعیل اسرثنایی ق کباق  بحۀران هسۀرنب    2گر در امر وصوصی(مباوله
انب ق فااب اکونۀومی؛ ق  ها، مساجب، کلیساها ق مبارس، زائبۀ ح وملزی(؛ رسانهزا ق بحران)بحران

 (.33-32: 1333پردازنب )حجاریان، های باب میل ح ومل میبه پمپای ایبئو ویی
هۀای عصۀبی   های داقطلب م هبی، ی ی از شب ههابرماس، نهادهای دینی ق جمعیلاز نظر 

(. هابرماس در مقا ۀ وۀود  23: 1333دهنب )غفاری ق بهرا ، حوزۀ عمومی سیاسی را کش یل می
 های دینی ق جامعۀها ق گرق بر این باقر اسل که کا قاری جمعیل« پاسخ به منرقبینم»با عنوان 

کننب، سانسور صبای شهرقنبان دینبار، بۀا مفهۀو  آزادی ناسۀازگاری    مبنی نقش حیاکی ایفا می
گرایی یۀک نظۀا  سیاسۀی بۀه     رق، میزان اعرقاد ق عمل(. ازاینHabermas,2013:347-390دارد )

ساالری ق ارکباط آن بر نحوۀ کنررل فضاهای عمومی، نرایج مهمی را در زمینۀۀ حۀق   اصول مرد 
شناسۀایی امۀاکن   آقرد. آمیۀز بۀه ارمغۀان مۀی    کل، حق بر کجمعات ق اعررارات مسا ملبر مشار

اما  -عنوان اشخاص حقوای حقوق وصوصی، با مبیریل ق ادارۀ بخش وصوصی جامعه عبادی به
بۀه جسۀارت، والایۀل ق سۀرزنبگی اجرمۀاعی شۀهرقنبان        -با کنرۀرل مردمۀی اۀبرت عمۀومی    

ای از عنۀوان ذر  کننۀب، نۀه بۀه   فعا یل می« کنش ر اصلی»ق « علفا»مثابۀ افزایب، زیرا آنان بهمی
ناگفره پیباسۀل، از ایۀن ره ۀ ر،    «! ایدموکراسی فله»ق در راسرای کحقق « قارای کود جامعه»

عنۀوان  شود. اما در آن رقی س ه، با کلقۀی امۀاکن عبۀادی بۀه    محقق می« شهرقنب فعال»مفهو  
ح ومۀل ق قرۀع اۀوانین مرعۀبد ق اسۀناد جۀامع        شخم حقوق عمومی ق با کنررل حۀباکثری 

 های آزادانه شهرقنبان ق کبادل آزادانه عقایب محبقد وواهب شب.فرادسری، فعا یل
بر این ه مم ۀن اسۀل   قجود فضاهای عمومی اما کحل ما  یل ق ادارۀ بخش وصوصی، عالق 

ن آقرد، سۀبب  های بیشرری از فضاهای عمومی ح ومری را بۀرای شۀهرقنبان بۀه ارمغۀا    ج ابیل
دقسۀرانه میۀان   آمیز ق نوعپویایی جامعه، کبادل ق کضارب آرا، براراری نوعی از ارکباطات مسا مل

هۀای سیاسۀی یۀا ف ۀری ق کمۀرین      بنۀبی افراد، ی سان ق برابر دانسرن افراد ببقن کوجه به جناح
کن عبۀادی از  شود. چنانچه ن ا  سیاسر  اران فرهن ی به اماساالری ق مشارکل بیشرر میمرد 

 شود:ی، دق نریجۀ زیر حاصل میرقشنبهجنس مفاهیم باال شود، 
گ اری نحو اوریاری ق با مشارکل ق سرمایهاحباث اماکن عبادی کا حب ام ان بایب به .نخسل

 بخش وصوصی باشب؛

                                                           
 (.1331 -1330پرداز مارکسیسل )(، نظریهAntonio Gramsci. آنرونیو گرامشی )1

2. Interventionism 
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 ح ومل، مرو ی ووبی برای ادارۀ چنین اماکنی نیسل. .دق 
فضاهای عمومی بسۀیار مطلۀوبی جهۀل وودسۀامانی      با پ یرش دق گزارۀ باال، اماکن عبادی،

ساالرانه اسل که مفهۀو   شونب، زیرا کنها در فضاهای مرد شهرقنبان در برابر اجزای ح ومل می
ی اجرایی که معموالً مخۀل کارکردهۀای   هادسر ا گیرد ق از دوا ل حباکثری شهرقنب ش ل می

کر باشب، فضاهای عمومی آن برای هم ان شود. هرچه ادارۀ جامعه، مردمیانب اجرناب میمردمی
 کر اسل.مهیا ق اابل دسررس

 

 حدود مداخله و نظارت حکومت اسالمی در اماکن عبادی
ای که کلیۀ ابعاد زنبگی انسان را در یب حۀاکم مسۀلمین سۀپارد ق بۀه     هرگز با انبیشه، در اسال 

. چه؛ در کعا یم اسالمی بر کعاقن، نفی نهادها ق جوامع مبنی ق انقیاد مرد  پردازد، مواجه نیسریم
ق چه؛ در مقبمۀ اانون اساسی، به نقش مۀؤبر مسۀاجب در افۀزایش     1اجرماعی مسئو یل ق کنش

« فضۀای »، ایجۀاد  3اصۀل   1ق در بنب  2آگاهی ق عز  ملل ایران در مبارز  با اسربباد اشار  شب 
مظاهر فساد، از جمله قظۀایف   مساعب برای رشب فضایل اوالای براساس ایمان ق کقوا ق مبارز  با

عنوان بنایی برای ح ومل ارزیۀابی  با آن ه بنیان نهادن مسجب، گا  به»دق ل دانسره شب  اسل. 
نمایب، این اسل که مسجبا نبی )ص( پیش از هر چیز نخسرین شود، آنچه بیشرر درسل میمی

  ق بسۀرر ایۀن   سۀان مسۀجب همچۀون جای ۀا    پایۀ یک فضای عمومی ق مبنی بود  اسل... بۀبین 
کعامالت کا انبازۀ زیادی یک نهاد مبنی بود؛ هرچنب در عصرهای بعۀب، آنۀان کۀه بۀه نۀا  اسۀال        

ها، اغلب انب، با کهی کردن قجه مبنی نهاد مسجب، همچون بسیاری دی ر از مقو هح مرانی کرد 
(. 333: 1333)کۀا ون،  « برنۀب های ح ومل وویش از آن سود برد  ق میاز آن برای کقویل پایه

کوان مفاهیمی همچون وودآیینی یا وودسۀازمانبهی را پی یۀری ق   رق در اماکن عبادی، میازاین
جای آن ه پیوسۀره ایۀن امۀر کوسۀط مقامۀات اۀبرت عمۀومی سۀامانبهی شۀود.          کعریف کرد، به

هۀای عبۀادی ایۀن اابلیۀل را دارنۀب کۀه کعۀامالت مثبۀل ق رقابۀط کۀوأ  بۀا حسۀن نیۀل              م ان
های مخرلف شهرقنبان که اغلب با ی بی ر نسبل نسۀبی ق  را میان ااشار ق گرق  بخشیاطمینان

ارادۀ »ای از قحبت اجرمۀاعی را مبرنۀی بۀر    سببی یا آشنایی عمیقی نبارنب، فراهم سازنب ق گونه
 3، ببقن ا زا  ق فشار از باالی ح ومل پبیب آقرنب.«آزاد

                                                           
عمران: )آل« ق شاقرهم فی االمر»(، 2)مائب :  «ق کعاقنوا على ا بر قا رقوى» ماننبکوان به آیاکی . برای مثال می1

ا بالغه، کحقیق ( ق کال  حضرت امیر )ع(: من اسربب برایه هلک )نهج33( ق امرهم شوری بینهم )شوری: 113
 د.کر(، اشار  111صبحی صا ح، ح مل 

 «.در این میان، اشر آگا  ق مسئول جامعه در سن ر مسجب... به رقشن ری پرداول»...  .2
کرین میبان شهر ق محل مالاات شهرقنبان ق قاردشونبگان به یاط مسجب جامع اصفهان، بزرگح برای نمونه،. 3

 .123: 1301ک: میرفنبرس ی، .شهر بود. ر
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. ن هباری مساجب را بۀه رسۀمیل شۀناول   قساز ق ادار  ق بنابراین بایب نقش مرد  در ساول
های اویر، از طریق بروی نهادهای انقالبی یۀا مؤسسۀات   کوریح بیشرر این ه، ح ومل طی دهه

« اورصۀاص ارارۀی  »اماکن عبۀادی یۀا   « ساول»ها اابا  به عمومی غیردق ری، ماننب شهرداری
بۀه   1هۀا ما ی شهردارینامۀ آیین 31جهل احباث مسجب کرد  اسل. اموال شهرداری برابر مادۀ 

اموال اورصاصی شۀهرداری آن دسۀره از امۀوا ی     2شود.دق گونۀ اورصاصی ق عمومی کقسیم می
اسل که شهرداری نسبل به آنها حق کصۀرف ما  انۀه دارد، امۀا امۀوال عمۀومی اق، ماننۀب معبۀر        

اورصۀاص  ها، کنها مرعلق به مرد  اسۀل ق بۀه اسۀرفادۀ عمۀو      ها ق میادین ق پلعمومی، ویابان
که اموال غیرمنقول )اراریِ( اورصاصی شهرداری را بایب در ما  یل شهرداری دارد. پس درحا ی

کوان چنین برداشری کرد ق شۀهرداری حۀق فۀرقش ق    دانسل، برای اموال عمومی شهرداری نمی
ها را نبارد. ا بره نویسۀنبگان، معرقۀب بۀه عۀب  مشۀارکل ق      طبیعراً قاف پارک، میادین ق ویابان

ح ومل در ساول اماکن عبادی، واصه مسجب نیسرنب، امۀا قاگۀ اری ارارۀی کوسۀط      مساعبت
ی هۀا دسۀر ا  ها، سازمان ملی زمین ق مس ن، بنیاد مس ن انقۀالب اسۀالمی، ق سۀایر    شهرداری

های فرهن ی ح ومل در کوسعه ق ساول مسۀاجب، بایۀب بۀا داۀل     اجرایی، جهل کحقق سیاسل
. 2انۀب؛  . مسۀاجب مواوفۀه  1فۀرض:  یشپبه دی ر سخن، با پ یرش دق  3عمل آیب.کر بههرچه کما 
کنب؛ ام ان نقل ق انرقال اموا ی که در زمرۀ مشررکات ما ی باشب که قاف می« ما ک»قااف بایب 

ی اجرایی، کنها از باب ادار  ق کمشۀیل  هادسر ا انب قجود نبارد ق دوا ل بروی نهادها ق یعموم
رق اشۀخاص حقۀوق   ازایۀن  3مومی اسل ق نه ما  یل وصوصی بر آنان.این اموال ق حفظ منافع ع

هۀایی را بۀه سۀاول مسۀجب اورصۀاص دهنۀب کۀه در زمۀرۀ امۀوال          کواننب زمینعمومی کنها می
ی هۀا دسر ا عنوان قااف اابا  کننب. کمک ق. ، وود به 10وصوصی آنان باشب ق با  حاظ مادۀ 

ر ی ما ی یۀا سۀاوراری امۀاکن عبۀادی منۀرج شۀود یۀا        ی باشب که به قابساگونهبهاجرایی نبایب 
در امر ادارۀ آنان را در پی داشۀره باشۀب. شۀاهب مثۀال      هاسازمانکحمیل شرایط واص ق مباولۀ 

                                                           
 کمیسیون مشررک مجلسین. 1331مصوب  .1

 شود.ها اعم از منقول ق غیرمنقول بر دق نوع کقسیم میاموال شهرداری»ها: ما ی شهرداری ۀنامآیین 31 ۀماد. 2
کصرف ما  انه  اموا ی اسل که شهرداری حق اموال اورصاصی ق اموال عمومی. اموال اورصاصی شهرداری

مرعلق نسبل به آنها را دارد، از ابیل اراری ق ابنیه ق ابابه ق نظایر آن. اموال عمومی شهرداری اموا ی اسل که
ها، ها، میادین، پلعمومی، ویابان یافره اسل. ماننب معابر عمو  اورصاص ۀبه شهر بود  ق برای اسرفاد

ها، سیل برگردان، مجاری آب ق فارالب ق مرعلقات آنها، انهار عمومی، اشجار اعم از اشجاری که گورسران
 «.امثال آن کاری قکاری، گلیا اشخاص در معابر ق میادین عمومی غرس نمود  باشنب، چمن شهرداری

 ۀدر راسرای حفظ ق بقای مواوفات، اراری قاف را از دایر 1311وب اانون زمین شهری مص 13 ۀماد 3 ۀکبصر. 3
های قابسره به دق ل ق ها، سازمانسسات دق ری، بانکؤها، نیرقهای مسلح، مشمول اراری مرعلق به قزارکخانه

 گیرنب، وارج ساوره اسل.بنیادها ق نهادهای انقالبی که در اوریار قزارت مس ن ق شهرسازی ارار می ۀکلی

4. See: Smit, Anneke, and Valiante, Marcia., Public Interest, Private Property Law and Planning Policy in 
Canada, UBS Press, Vancouver, Toronto, 2016. 
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ی کشۀور،  هۀا نمازوانۀه دی ر در زمینۀ مباولۀ حباکثری ح ومل در فضای عمۀومی مسۀاجب ق   
« هانمازوانهکشور ق پی یری امور حمایل از احباث، کجهیز، نوسازی ق مبیریل مساجب »مصوبۀ 

به کصویب رسیب. مطابق ایۀن مصۀوبه، سۀازمان اقاۀاف ق      23/1/33بود که در جلسۀ علنی مورخ 
ی دق ری، کلیۀ مراحل ساول، مبیریل ق نظارت بۀر مسۀجب را در   اسسهؤمعنوان امور ویریه، به

هۀا ق  یلصالحع اکثریل اوریار وود گرفره بود ق رقح کلی مصوبه، نفی اسرقالل مسجب ق کجمی
ق.ا، طۀرح   33اوریارات در سازمان اقااف بود که ووشبخرانه شورای ن هبان در راسۀرای اصۀل   

نبایۀب من ۀر بمۀرات    مصوب را مغایر با اانون اساسی کشخیم ق نظر به رد آن داد. با قجود این، 
 هۀای اداری انمثبل دوا ل کمرنگ ابرت عمومی ق کأبیرات مطلوب نظارت  به انباۀ بروی سازم

در « رگوالکۀوری »ق « کنظۀیم »، «هبایل»که ح ومل، کنها با رقی رد حباالی، به  معناشب. ببین
اماکن عبادی بپردازد ق این کنظیم، در راسرای حفظ اسرقالل اماکن عبادی ق پاسباشل حق بۀر  

« انیوۀودگرد »رق، ا  ۀوی مطلۀوب ادار  ق نظۀارت بۀر امۀاکن عبۀادی،       باشب. ازاین آزادی دینی
اسل که در نهایل مرد ، در صورت بۀرقز سۀوء جریانۀات    « نظارت هم انی»ی عبادی ق هام ان

ما ی یا عب  رعایل حسن اجرای امور یا اوانین ق مقررات، مراکب را به مقامۀات عمۀومی جهۀل    
ۀ سسۀری ح ومۀل یۀا کضۀعیف     منز بهرسیبگی اضایی ق اداری گزارش ق اطالع دهنب. این مهم 

کوانۀب از همۀۀ   یری ق کببیر ح ومۀل دارد کۀه مۀی   پ انعطاف، نشان از صبا برهق  حاکمیل نبود 
رسۀب در  نظۀر مۀی  اسرعبادهای اجرماعی ق فرهن ی در امر ح مرانی نوین بهر  برد. بنۀابراین بۀه  

یرمسۀرقیم کوسۀط   غق « ساالرانهمرد کنررل »حوزۀ اماکن عبادی بایب کنها اائل به اعمال نوعی 
کواننۀب از  انون باشیم. کنها در این صورت اسل کۀه شۀهرقنبان جامعۀه مۀی    ح ومل ق براساس ا

های آزادانه ق بشردقسرانه اسرفاد  کننب ق از حقوای ماننب حۀق  اماکن عبادی برای انجا  فعا یل
 بر آزادی دینی ق حق بر آزادی اجرماعات سیراب شونب.

 

 گیرینتیجه
مثابۀۀ ی ۀی از   ویر، کماکان امۀاکن عبۀادی بۀه   های اسریع فناقری در سالبا قجود پیشرفل فوق

انۀب. مۀبیریل مردمۀی    ای در میانۀ شهرقنبان ق ح ومۀل مظاهر فضاهای عمومی فیزی ی، عرصه
ساالرانه فضای عمۀومی آنهۀا منۀرج شۀب ، سۀبب پویۀایی، کبۀادل ق        اماکن عبادی، به ادارۀ مرد 

هۀا  ن شهرقنبان، ببقن کوجه به کفاقتآمیز ق برابر میاکضارب آرا ق براراری نوعی ارکباط مسا مل
شود، زیرا از ره  ر فضۀای عمۀومی   )اجرماعی، فرهن ی، سیاسی( ق افزایش مشارکل جمعی می

شود. اما در محقق می« شهرقنب فعال»مفهو   -واصه مسجب در ح ومل اسالمی -اماکن عبادی
ن در ایۀن حۀوز ،   آن رقی س ه، با مباوله ق نظارت حۀباکثری ح ومۀل ق کۀور  ق ک ثۀر اۀوانی     

رق در راسرای کحقق فضای عمومی موفق ابرگ اری شهرقنبان رق به کاهش وواهب گ اشل. ازاین
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نفۀی قابسۀر ی ارگانیۀک امۀاکن عبۀادی بۀه       »سۀاالری دینۀی، دق مؤ فۀۀ    ق پایبار در نظا  مرد 
 مورد کأکیب اسل. آنان« کضمین اسرقالل ما ی»ق « ح ومل
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