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  چكيده
اي و اساسي زندگي اجتماعي بشـر  هاي پايهدهنده واقعيتجغرافيايي، نشان عنوان نوعي پديدهشهرها به

ـيني بخشـي از   نحويبهباشند؛ عصر حاضر مي كه زندگي در فضاي شهرها و حركت به سمت شهرنش
ها در فضـاهاي شـهرها، زمينـه    شود. اين حركت و سكونت انسانها را شامل ميحركت تكاملي انسان

ـيني     ايجاد تراكم جمعيت، تداخل فضاها، مسائل و مشكالت و .... را به ويـژه در فضـاهايي كـه شهرنش
رو جهت كاهش مشكالت اند، به ارمغان آورده است. در ميان راهكارهاي پيشدهبدون برنامه تجربه كر

هاي موجـود  ها و محدودهها، شناخت مفاهيم مرزها، حريمناشي از اين روند رو به رشد و ساير آسيب
ـيفي و تحليلـي بـه مفهـوم     سـازي و  در فضاي شهري است. بر اين اساس، مقاله حاضر با روشي توص

كنـد. نتـايج   ها را بيان مـي ها در فضاي شهر پرداخته و انواع آنها و حريمرز، محدودهشناخت مفاهيم م
حاصل از اين تحقيق بيانگر آن است كه فضاي شهرها شامل انواع مرزها (مرزهاي فردي؛ مرزهاي اتاق 
ـاي شـهر؛ مرزهـاي ماليـات و عـوارض       در آپارتمان؛ مرزهاي آپارتمان در ساختمان؛ ساختمان در فض

- ها (حريم افراد؛ حريم خصوصي؛ حريم فضايي؛ حريم منازل؛ حريمي؛ مرزهاي شهر و ...)، حريمشهر

هاي محلي؛ ؛ محدودهشهر هايمحدودهها (و .....) و محدودهحريم شهر ها؛ ها در معماري؛ حريم محله
شـده اسـت.   هـا توجـه ن  شود كه تاكنون بـه آن هاي نفوذ شهر و ...) مياي؛ محدودههاي منطقهمحدوده

ها در فضاي شهرها در ميزان حاكميت، مالكيت و صالحيت با ها و محدودهباوجوداينكه، مرزها، حريم
هاي موجـود در  ها و محدودهيكديگر تفاوت دارند و با ايجاد شناخت و درك درست از مرزها، حريم

ـا حـد   توان زندگي معاصر در شهرها را كه بسيار پيچيده و غير نظامفضاي شهرها مي مند شده است، ت
   .بخش و امن كردمند، آسايشتوجهي نظامقابل
  .ها، فضاي شهرها، حريممرزها، محدوده :هادواژهيكل
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  مقدمه  - 1
 .اندبوده بشري تاريخ عمده تحوالت سازبستر ربازيد هاي جغرافيايي هستند كه ازشهرها ازجمله پديده

 رابطـه  يـك  در ديگـر  شـهرهاي  ساير با مروربه بلكه داشتند، املتع خود محلي هايپسكرانه با تنهانه هاآن

ـتفاليا  پيمـان  گيـري لشك از پس .شدند اجتماعي و اقتصادي مناسبات هايعرصه وارد مراتبيسلسله  و وس
 و شد رنگكم فضا اين در شهرها نقش و حضور الملل،بين نظام صحنه در پايه ملت هايحكومت پيدايش

 يافت، ادامه بيستم قرن اواخر تا روند اين .شدند المللبين نظام در بازيگري عرصه وارد هادولت آن جاي به

 پسافورديسـم  به فورديسم اقتصاد از آن ساختار تجديد و داريسرمايه نظام در كه ايگسترده تحوالت با اما

ـين  مناسبات در را خود گذشته كاركرد و نقش مروربه شهرها شد، منتهي پـور،  فتنـد (احمـدي  بازيا المللـي ب
) و دوباره در كانون توجه و مطالعات جغرافيايي قرار گرفتند. از سوي ديگر، افزايش حضور و 180: 1391

هاي حركت جمعيت جهت سكونت در فضاهاي شهري در قالب گسترش شتابان شهرنشيني در طي دهه
شهري ايجاد كرده و زندگي اخير و تراكم باالي جمعيت در شهرها نوعي پيچيدگي و تداخل در فضاهاي 

كرده است كه با ماهيت زندگي اجتمـاعي بشـر   ها را دگرگون شيوه سكونت و سكونتگاه در اين فضاها و
هاي اجتماعي، فرهنگي، امنيتي و غيره ها و آسيبمطابقت ندارد كه اين خود زمينه ايجاد برخي از ناهنجاري

دگي در شهرها را با مشكل مواجه كرده و مديريت اين را براي ساكنين شهرهاي امروزي فراهم آورده و زن
رو جهت كاهش مشكالت ناشي از اين رونـد رو  تر كرده است. در ميان راهكارهاي پيشفضاها را سخت

- ها و محـدوده به رشد و گسترش تعامالت اقشار مختلف حاضر در شهرها شناخت مفاهيم مرزها، حريم

اين مفاهيم ايجاد كننده نوعي فضا پيرامـون افـراد، پديـدهاي     هاي موجود در فضاهاي شهري است. زيرا،
ها، افزايش امنيت و آرامش شهروندان در فضاي شهرها توانند به كاهش آسيبجغرافيايي و ... است كه مي

تر نمايند. ذكر اين نكته الزم توجهي انجام بدهند و مديريت فضاهاي موجود در شهرها را سهلكمك قابل
مرزها در سطح كشورها باقي مانده است و فراتر و  هاي اصلي در زمينهها و نگرانيه بررسياست كه امروز

گيرد. در اينجا با بيان اين بحث جديد (مرز، محدوده و حـريم  فروتر از آن مورد بررسي و تحليل قرار نمي
هـا ماهيتـاً   . انسـان تر مرزها داريـم در سطح شهرها)، سعي در بازبيني و بررسي اين مرزها در سطوح پايين

كند. اين ها را از ديگران متمايز ميهاي خاص خود و گروه خود هستند، كه آنها و ديدگاهداراي خصيصه
- ها نسبت به گروه خود و مكاني كه در آن زندگي ميهاي جداگانه و عاليق آنخصايص، نمادها و سمبل
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ها و مرزها در فضاي شـهر  ها، حريميت محدودهعدم مديردهد. ها هويت متمايز و جداگانه ميكنند به آن
. در گـذارد يمـ هاي مختلف بر توانايي افراد و ساكنين شهري در استفاده از فضاي شـهري تـأثير   صورتبه

- هاي موجود در فضاي شهرها ميها و محدودهتوان گفت، ايجاد درك درست از مرزها، حريممجموع مي

، منـد نظـام توجهي مند شده است تا حد قابلسيار پيچيده و غير نظامتواند زندگي معاصر در شهرها را كه ب
صـورت كلـي   كه در گام نخست به شوديمو امن كرد. بر اين اساس، در مقاله حاضر سعي  بخششيآسا

  موجود در شهرها ذكر گردد. هاميحرو  هامحدودهمرزها، 

 مباحث نظري تحقيق - 2

  مرز - 1- 2
اي كه با گستره فعاليت همسايگان آن تداخل گونهپيرامون خود، بهانسان براي مشخص ساختن محيط 

زيسـت يـا قلمـرو خـود     نداشته باشد، ناچار به تعيين خطوط قراردادي در بخش پاياني و پيراموني محيط
ـتره فعاليـت يـك ملـت را       است. نوع گسترش يافته اين مفهوم خط پيراموني است كه بخـش پايـاني گس

). خطـوط  40: 1381شود (مجتهـدزاده،  خوانده مي» مرز«كند كه ياسي پيدا ميسازد و جنبه سمشخص مي
- هاي جديد است كه با خط باريك و نازكي دو دولت را از هم جدا ميهاي تفكيك دولتمرزي از نشانه

همچنين بايد توجـه  ). 300: 1381نيا، دهد (حافظها را نشان ميكند و قلمرو رسمي اعمال اراده سياسي آن
ـين دو  ت كه مرزها داراي سطوح مختلفي هستند كه متأسفانهداش كشـور) مـورد    تنها در سطح ملي (مرز ب

صورت ديوارهايي زندگي، هويت، خانه، كشور، حكومت، منافع (ملي) و ... گيرند. مرزها بهبررسي قرار مي
به اطراف خود و مرزهايي كه  دهند. با نگاهيها اعتبار و هويت ميكنند و به ما و آنما را از ديگران جدا مي

  ).38: 1392پرور، نيا و جانتوانيد اين موضوع را بهتر درك كرد (حافظدر اطراف ما موجود وجود دارد مي
  1حريم - 2- 2

 مختلف هاياز حوزه زيادي تعداد در گيردمي قرار استفاده ها موردرشته از بسياري در كه حريم مفهوم
ـاربرد جامعـه   در انسـاني  هايفعاليت ايـن مفهـوم معـادل واژه    ). 88: 1383دارد (مهـرداد و همكـاران،    ك

»Privacy « است و از كلمه التين»Privatus « مشتق شده و»Privo « بينصـ يببه معني محروم كردن و 

                                                            
1 Privacy 
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اللفظـي آن محـروم   شدن است. اين واژه براي اولين بار در ارتش مورد استفاده قرار گرفت و معني تحـت 
به معني بيرون كشيده شدن  Privacyرتبه و درجه ارتشي است. در فرهنگ زبان انگليسي  شدن از مقام و

از ديد جامعه، زندگي خصوصي، خلوت، آرامش و آسايش ترجمه شده است. در بيان ديگر، مفهـوم ايـن   
ي لغت به معني پيرامون، گرداگرد خانه و مكاني است كه حمايت و دفاع از آن واجب باشد. بر اساس ماده

حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي انتفاع از آن «قانون مدني  136
(كاتوزيـان:  » ضرورت داد و حريم از اقسام حق ارتفاق و موضوع آن منفي است (منع از تصرف زيان آور)

ست كه براي دوام و بقاء رقبـه  هاي مجاور اآن مقدار از مساحت» حريم«). از ديدگاه حقوقدانان 15: 1383
احياء شده در اراضي موات، عرفاً و عادتاً ضروري است كه تعيين آن بر حسب تشخيص عرف و خبره يا 

  .)97: 1376باغ، (شاه كارشناس است
  محدوده - 3- 2

) محدوده شهر عبارت است از حد كالبـدي موجـود   1384محدوده و حريم ( فيتعارمطابق با قانون 
عنوان يگانه تعريف قـانوني محـدوده شـهر،    آتي در دوره طرح جامع. اين تعريف، اكنون به شهر و توسعه
). در تعريفي ديگر محـدوده شـهر   7: 1390هاي كشور، ها و دهياري(سازمان شهرداري استمالك عمل 

 عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه مذكور در طرح هادي
در اين زمينه به اين شرح  توجهقابلباشند. نكته مي االجراالزمشهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن 

عنـوان نمونـه   ها تابعي از محدوده قانوني و حـريم شـهر اسـت. بـه    ها و شركتاست كه برخي از سازمان
ـتند (كاميـار،   دار توزيع آب شهري در داخل محدوده قانوني شهرهاي آب و فاضالب عهدهشركت ها هس
1387 :72.(  

 روش تحقيق - 3

 ايـن  در اسـاس  ايـن  بر. است تحليلي - توصيفي آن نظري ماهيت به توجه با تحقيق، اين اصلي روش
ها در فضاي ها و حريماز مرزها، محدوده شناخت درست سازي ومفهوم بر عالوه است شده سعي تحقيق

 و گـردآوري  بـراي  تحقيـق  ايـن  در كـه  اسـت  ذكـر  بـه  زمال. ها در فضاي شهر بيان شـود شهر، انواع آن
 .است شده استفاده اينترنتي و ها، مقاالت و ...)اي (كتابكتابخانه اطالعات از آن برداريفيش
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 هاي تحقيقيافته - 4

ـيني  توسـعة  اخير قرن نيم در جهان اجتماعي تحوالت ترينپيچيده و ترينمهم از يكي . اسـت  شهرنش
 در خود خاص داليل به اخص طوربه ايران در و كلّي طوربه توسعةدرحال كشورهاي در شهرنشيني فرايند

 شهرهاكالن ظهور و شهرنشيني شتابان رشد. است شده منجر شدن قطبي و شهريكالن به شتابان فرايندي
 ناشي مسائل است. شده همراه متعددي شهري مشكالت با و داشته دنبال به را متفاوتي پيامدهاي و عواقب

ـئله حقـوق فـردي و     هاي موجود در شـهر، ها، مرزها و محدودهتراكم جمعيت، عدم رعايت حريم از مس
هايي همراه كرده است بـراي اينكـه   حقوق شهروندي و... زندگي در فضاي شهرها را با مشكالت و ناامني

دگي شهروندان موجـود  بتوان اين مسائل و مشكالت را تا حد امكان كاهش داد و آرامش و امنيت را به زن
ها، ايجاد شناخت افراد تر نمايد. يكي از راهدر فضاي شهرها بازگرداند و همچنين مديريت شهرها نيز سهل
 مـرز  كـه  بـدانيم  شـما  يـا  ما اگر مثالعنواننسبت به مفاهيم مرز، محدوده و حريم در فضاي شهر است. به

- نمي اجازه خود به موقع هيچ است صورت چه به هاپايانه مانند عمومي مكان يك در مانشخصي فضاي

 بـدبين  روابـط  ساززمينه و ببريم بين از را ديگران مرزهاي و هاحريم و بكشيم سيگار فضا اين در كه دهيم
 كه را خود حريم و با شناخت الزم از مرز و باشيم قضيه ديگر طرف ما اگر همچنين. شويم ديگران و خود
ـئله  ايـن  آسـاني به توانيممي بدانيم را است آورده فراهم را ما ناراحتي ينهزم و قرارگرفته تجاوز مورد  را مس
ـناخت مرزهـا، حـريم     ).173: 1392پـرور،  نيا و جـان كنيم (حافظ اداره را آن و كرده درك ـابراين ش هـا،  بن

سـوي  تواند به ايجاد آرامش، كاهش مشكالت، اداره و مديريت بهتر شهر از ها در فضاي شهر ميمحدوده
اي كه در اين زمينه بايد بر آن تأكيد كرد تفاوت ميان مفاهيم مرز، محدوده نهادهاي مرتبط كمك نمايد. نكته

تـوان  صورت كلـي مـي  و حريم است. هرچند بيان روشن تفاوت بين اين مفاهيم كاري دشوار است اما به
ي فضاهايي كه داراي مـرز  شود. يعنگفت، مفهوم مرزها شامل سه جزء حاكميت، صالحيت و مالكيت مي

تر از حكومت زماني ها حاكميت، صالحيت و مالكيت مطلق وجود دارد البته در سطوح پايينهستند در آن
صـورت مطلـق در نظـر گرفتـه     هاي سه گانه بـه كنند حداقل دارا بودن يكي از ويژگيكه مرزها را بيان مي

ـاس  شود. اما در مفاهيم محدوده و حريم حاكميت، مالكيمي ت و صالحيت نسبي و تغييرپذير است. بر اس
هـا در فضـاي شـهر    ها و حـريم سازي و شناخت مرزها، محدودهاين كليت در زمينه اين مفاهيم به مفهوم

  پرداخته شده است.
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  مرزها در فضاي شهر - 1-  4
تـه اسـت.   المللي مورد كوتاهي قرارگرفوسيله مطالعه مرزهاي بينمطالعه مرزها در جغرافياي سياسي به

هـاي ديگـر صـورت    ها و سطوح مرزبنـدي اين جنبه مطالعاتي مرزها سبب شده است كه توجهي به گونه
توان در اين زمينه نام برد. شـايد در يـك مرزبنـدي    هاي اداري و شهري را ميمثال مرزبنديعنواننگيرد. به

در آن  وآمـد رفـت يت در گذاري نشوند و يا اينكه هيچ ممنوعشهري خطوط مرزي بر روي زمين عالمت
ـتند امـا ماليـات   ايجاد نكنند و شهروندان متوجه نشوند كه از اين مرزبندي هـا و  ها در حال عبور كردن هس

عوارض شهري، ثبت نام كودكان در مدارس محلي، پليس، سيستم بهداشتي و مـديريت رفـاهي همـه بـر     
ـتم پيچيـده      هـا آن اند كه روي هم قرارگيرياساس اين خطوط فضايي سازماندهي شده بـا يكـديگر سيس

تر وجود دارنـد  آورند. از سوي ديگر برخي مرزها در سطوح پايينمي به وجودجغرافيايي را  مراتبسلسله
مالكيـت، صـالحيت و حاكميـت     هـا آنكه در نحويي مرزهاي سطح ملي را دارند؛ بهنيآفرنقشكه همان 

را در سطوح مختلف در ذيل آورده شـده   هاآني شهر مطلق وجود دارد. براي شناخت بهتر مرزها در فضا
هاي هاي موجود در فضاي شهر دارا بودن يكي از مشخصهاست هرچند بايد توجه داشت كه در مرزبندي
  :شوديمعنوان مرزبندي در فضاي شهر در نظر گرفته فوق يعني مالكيت، صالحيت و حاكميت به

 مرزهاي فردي  
كنند. تفاوت زبان، رنگ پوسـت، شـكل و قيافـه و ...    با يكديگر فرق مي طور ذاتي و فطريها بهانسان

ـيچ  گونهبهبا يكديگر متفاوت باشند. اين تفاوت  هاانسانسبب شده است  اي است كه حتّى سر انگشت ه
ها به ها را بين انسانهاي مختلف، وجود اين تفاوتهاي علمي در زمينهپيشرفت .مانند هم نيستدو نفرى 

ـين     رسانده است. براي مثال مي اثبات توان به وجود تفاوت در قرنيه چشم افراد اشاره كـرد. ايـن تفـاوت ب
اشـاره   هـا آنهاي متعددي در قرآن كريم نيز ذكر شده است كه در زير به چند نمونـه از  صورتها بهانسان
ـتان او را   آرى ما«): 4(قيامة آيه  بلَى قَادرِينَ علَى أَن نُّسوي بنَانَهكنيم: مي توانايى داريم كه (دوباره) سرانگش

ماوات و   ودر آيه ديگر نيز آمده است ». (مانند اول) هماهنگ كنيم خَلْـقُ السـ هاتنْ آيم  ضِ والْـأَر   لَـافاخْت
و كُمنَتينَ أَلْسماللِّلْع اتيĤَل كي ذَلإِنَّ ف كُمانـين و   هـا آسـمان (قدرت) او آفرينش  هايو از نشانه: «أَلْو و زم

- . مـي هايي است. قطعاً در اين (امر نيز) براي دانشوران نشانه»ي شماستهارنگهاي شما و اختالف زبان
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ـبب      ها در زمينهتوان گفت انسان ـاوت س هاي مختلف معنوي و مادي با يكديگر تفـاوت دارنـد و ايـن تف
  ).27- 28: 1392پرور، نيا و جان)) (حافظ1(شكل ( شودمي هاآندادن به مرزبندي بين شكل
  

  
ها: مرزبندي بين انسان1شكل   
28: 1392پرور، نيا و جانحافظ  

  

توان مرزهاي فردي بدن انسان در نظر گرفت كه افراد آن بر اين اساس، اولين مرز در فضاي شهر را مي
نحو از آن حفاظت و نگهداري نمايـد. در ايـن    كنند و به هرها خود با ديگران ايجاد ميرا از طريق تفاوت

  نوع مرزبندي هر سه شاخصه مرزها يعني حاكميت، مالكيت و صالحيت مطلق است.
 مرزهاي اتاق در آپارتمان  

 جداكردن براي فضاي دارند آپارتمان در كه را اتاقي اشخاص،. است آپارتمان در اتاق مرزبندي، دومين
افراد در اين فضا داراي  .دهندنمي مادر و پدر به حتي را مجوز بدون ورود اجازه و داننديم ديگري از خود

. بخـش سـوم   نـد ينمايمي نگهدارحاكميت، صالحيت مطلق هستند و از طريق آن از اين فضا حفاظت و 
  .استيعني مالكيت در اين فضا نسبي و مشروط 

 مرزهاي آپارتمان در ساختمان  
ه مربوط به يك مجموعه مسكوني است اما از هم جدا بـوده  آپارتمان عبارت است از محل سكونتي ك

راحتي در آن زندگي كند. مرزبندي بعدي، آپارتمان تا انسان بتواند به استو فضاهاي جانبي  هااتاقو داراي 
هـاي مختلـف   صـورت در ساختمان است كه با ديوارها و در مرزهاي آن از ديگران جدا و از اين مرزها به



 1، پياپي 1شماره                                      مجلّة جغرافياي سياسي                                                      90

است و اگر چنين كاري صورت  رممكنيغو ورود و خروج ديگران به آن بدون اجازه، شود محافظت مي
شود. در اين فضا سه نوع ويژگي مرزها يعني مالكيت، و شخص مجازات مي روديمبگيرد تجاوز به شمار 

  .باشنديمصالحيت و حاكميت مطلق 
 ساختمان در فضاي شهر  

داري ه براي مسكن و زندگي يا فعاليت انسان و نگهاي كساختمان عبارت است از هر بناي سرپوشيده
ـاهاي   آالت و غيره در نظر گرفته شده است. آنچه از مصـالح سـاختماني بـه   حيوان، كاال ماشين عنـوان فض

ـبي   معماري ساخته باشند. در اين نوع مرز در فضاي شهر حاكميت و مالكيت مطلق است و صالحيت نس
  است.
 مرزهاي ماليات و عوارض شهري 

 بـا  شهرداري است داشته مقرر كه 27/11/1345 مصوب اصالحي شهرداري قانون 74 ماده اجراي در

. در ايـن مـاده   نمايدمي تنظيم و تدوين را .... و شهرداري عوارض اصالحي نامهآئين شهر انجمن تصويب
 تصـويب  بـه  آن ميـزان  و نـوع  جاري، قوانين به مستند كه مبالغي يا مبلغ از است عبارت عوارض،تعريف 

 است عبارت عوارض، منبع .شودمي اعالم شهردار توسط عمومي آگهي صورتبه و رسيده قانوني مرجع

ـاس   .گيردمي قرار عوارض اعمال مالك تعرفه برابر كه ...و  حقوق اموال، كاال، خدمات، ملك، از بر اين اس
  عوارض شهري به دو سطح محلي و ملي قابل تفكيك هستند:

 منبـع  به )خدمات يا و محصول و كاال از اعم( توليد از فارغ كه است عوارضي عمدتاً :محلي عوارض

 انـواع  از .گيـرد مي تعلق ي)شهر حوزه قانوني، حريم، محدوده( شهر حدود در موجود يا عوارض، مستمر

 و كسب عوارض و آالتماشين اتومبيل، ساختمان، زمين، براي شده وضع عوارض توانمي محلي عوارض
 .برد نام را هپيش

ـاي تعرفه و مصوبات يا قانون موجببه يا كه شودمي اطالق عوارضي به ي:مل عوارض يمـ  قـانوني  ه
 هاشهرداري بين توزيع جهت )كشور هايدهياري و هاشهرداري سازمان( كشور وزارت حساب به بايستي

 توليدكننـدگان ت) خـدما  ايـ  و محصول كاال، از اعم( توليدات از حاصل عوارض محل از و يا شود واريز

ـاي نسبت به مربوطه جدول و برابر وصول محل شهرداري توسط صفحات شده فهرست  بـه  مشـخص  ه
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 و درآمـد  و عـوارض  وصـول  اجرائي نامهگردد (آيين تسهيم كشور وزارت و استانداري و محل شهرداري
  ).74 ، مادهشهري خدمات بهاي

درآمد قطـع شـده    %1معادل  1386) تا پايان سال 1/1/1383( 1383عالوه بر ماده فوق از ابتداي سال 
 1956 مالك احتساب ماليات مشروط بر اينكه حداقل عوارض به شرح جدول ذيل كه طي مصوبه شماره

/ش الـف د  24036و مصـوبه   12/11/1383ش الف مورخه  15951و مصوبه شماره  3/9/1382مورخه 
  نگردد.شوراي اسالمي شهر رسيد كمتر  14/11/1385مورخه 

اين مرزهاي عوارض و مالياتي در فضاي شهرها با وجود تفاوت با مرزهاي قبل، ازآنجاكه فضاي اجرا 
توان در دهد، ميها و نهادهاي مرتبط قرار ميصورت مطلق در اختيار سازمانو اعمال برخي و قوانين را به

  ها نيز نوعي حاكميت، و صالحيت مطلق را شاهد بود.آن
 مرزهاي شهر  
تـوان بـراي   عيين دقيق مرز يك شهر كار دشواري است؛ اما بر اساس برخي از ضوابط و معيارها مـي ت

مرزها با توجه به حريم و محدوده تمايز قائل شد. مرزهاي موجود در فضاي شهر، داراي سطوح مختلفـي  
  كند.هستند كه از سطح يك فرد شروع شده تا مرزهاي خود شهر نيز ادامه پيدا مي

  ها در شهريمحر - 2- 4
براي حفاظت و حراست از امنيت و آرامش در فضاي درون مرزها و كاهش احتمال تهديد از فضاهاي 

شـود تـا از   هاي متفاوت در نظر گرفته مـي پيراموني و افراد بيگانه، در فراسوي مرزها نوعي فضا با وسعت
اي كند؛ در حقيقت حريم، هالهاد مرز ميحريم، ايجديگر، بيانطريق آن بتوان مرزها را بهتر مديريت كرد. به

). الزم به ذكـر اسـت كـه مالكيـت،     97: 1392شود (اخوت، آورد و مانع از تجاوز ديگران ميبه وجود مي
حاكميت و صالحيت در فضاي حريم نسبي است و واكنش افراد به ورود و تجاوز افراد ديگر به اين فضا 

به آن متفاوت است. اين واكنش در سطح فردي در كشـورهاي   با توجه به فرهنگ و شخصيت افراد و ....
ـبت  ترقيدقها در اين كشورها تعريف توسعه يافته با توجه به اينكه حريم ي دارند و از سوي ديگر افراد نس

به آن شناخت الزم را دارند بيشتر از كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه است. در سطوح ديگر نيـز  
  ها اشاره شده است:صورت كلي به آنها وجود دارند كه در ذيل بهوجود اين حريم
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 حريم افراد 

- هاي هوايي به خود حمل ميديگر حبابعبارتها فضاي شخصي و متمركز خود را دارند و بهانسان

ي آن بستگي به تراكم جمعيت محلي دارد كه در آن بزرگ شده است و به سخن ديگر وابسته كنند و اندازه
ـيع را تـرجيح    ها عادت به ازدحام دارند؛ اما اروپاييژاپني مثالًاي فرهنگي است. به فض ها فضاي بـاز و وس
  هاي فردي:حريمدهند. مي

 مترسانتي 45تا  15حريم خصوصي يا صميمي: بين  - 1

و از آن  دانديماين حريم از اهميت خاصي برخوردار است؛ زيرا انسان آن را شخصي و متعلق به خود 
  . مانند حريم والدين، همسر و ...كنديمدفاع 
 ها، محافل و همايش دوستانه.متر مانند فاصله مهماني 2تا  1متر تا سانتي 46حريم شخصي بين  - 2

 ها.متر مانند ارتباط با غريبه 6- 3متر تا  2- 1حريم اجتماعي: بين  - 3

 است.متر فاصله براي زماني كه مخاطب ما يك گروه بزرگ  6- 3حريم عمومي: بيش از  - 4

شـود و اگـر داراي   زماني كه فردي به حريم شخصي ما وارد مي ها:حريم گيري درست از اندازهبهره
شود. تپش قلـب  مقصودي خصمانه يا درصدد حمله به ما باشد باعث تغييرات فيزيولوژيكي در بدن ما مي

و عضـالت شـدت   و جريان خون به داخل مغز  شوديم، آدرنالين به سمت خون سرازير رديگيمسرعت 
دهد منـاطقي كـه داراي   تا از نظر جسمي و بدني ما را آماده مبارزه يا فرار كند. تحقيقات نشان مي رديگيم

ـند يمانبوهي جمعيت و تراكم باالي جمعيت انساني بوده باالترين ميزان خشونت و جنايت را نيز دارا  . باش
: 1387(پيـز،   روديمـ آن حريم شخصي از دسـت   و در اثر شوديمازحد از غدد ترشح زيرا آدرنالين بيش

ها را به فضاي شخصي خودمـان راه بـدهيم، از قـوانين خاصـي     ). زماني كه ما مجبوريم كه غريبه23- 18
، كننـد به يكديگر نگـاه نمـي   معموالًطور مثال زماني كه افراد درون يك آسانسور هستند كنيم. بهتبعيت مي

دهيم كه به روبرو نگاه كنند. حتي جالب است كه ايستادن افـراد درون  كنيم و ترجيح ميسكوت اختيار مي
. اين الگو بدين شكل است كه افراد به ديگران حداكثر فضاي استآسانسور هم داراي الگوي خاص خود 

در صـورت خـالي بـودن     معموالًدهند. به همين ترتيب در يك كتابخانه نسبتاً خالي، فرد دوم ممكن را مي
دهند. اكثر افراد كند و به او اجازه حداكثر استفاده از فضاي ممكنه را مير از فرد اول دوري ميميزهاي ديگ

ـيم كـه بـه      كنند. همچنين مـي از اين قوانين نانوشته پيروي مي ـتفاده كن طـور واضـح   تـوانيم از عالئمـي اس
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ي عمومي نشـان داد كـه   دهنده ميل دروني ما براي داشتن فضاي بيشتر است. مطالعه در يك كتابخانهنشان
. ايـن جسـم   دارديمـ دقيقه افراد ديگر را از آن محل دورنگه  30قرار دادن كتاب يا يك وسيله شخصي تا 

ـندلي       قبالًدهد كه اين مكان نشان مي اشغال شده، اگرچه كسي در آنجـا نباشـد. قـرار دادن كـت روي ص
نگهدارد. تحقيقات نشان داده كه بازجويان ساعت دور  2ي بود كه توانست بقيه را تا حدود تريقوعالمت 

ـندلي ثابـت و بـدون     ي تجاوز به حريمپليس از شيوه ها براي كاستن از مقاومت مجرمين را روي يـك ص
ـند  مـي  سـؤال كـه  چرخ و دسته در يك فضاي خالي قرار داده و سپس درحالي بـه حـريم    كـرات بـه پرس

ي هـا حملهتا با اين  ماننديمباقي  جاهمانجه برسند در و تا زماني كه به نتي كننديمتجاوز  هاآنخصوصي 
يكي از رفتارهاي پديد آمده در فضاي شهرهاي ). 28: 1384مكرر، مقاومت مجرم درهم بشكند (وينرايت، 

- هاي گوناگون است. هال به اين نكته اشاره ميامروز مواجهه شهروندان با نقض فضاي شخصي در محيط

شود به علت محدوديت فضايي يا تراكم جمعيت فاصله خود را نسبت بـه افـراد   كند كه اگر انسان مجبور 
گيـرد، ماننـد زمـاني كـه سـوار      غريبه تا حد حريم خصوصي كاهش دهد از رفتارهاي جبراني كمك مـي 

شويم و در فاصله بسيار كم از ديگر مسافران (افـراد  ونقل عمومي شهري ميهاي پرجمعيت حملاتوبوس
هاي كم را جبران گونه موارد با برگرداندن صورت يا نگاه غيرمستقيم فاصلهگيريم. در اينناشناس) قرار مي

شوند، حس المسه و بويايي نقش پررنگي را در نوع هايي كه از فاصله شخصي انجام ميكنيم. در تعاملمي
هـا  در شعاع حـريم  عوامل فرهنگي نيز .)2: 1392(اكبري مطلق،  كنندقضاوت ما نسبت به اطرافيان ايفا مي

 25متـر اسـت امـا در ژاپـن     سـانتي  120تـا   46 هاآمريكاييطورمثال حريم مورد قبول تأثيرگذار است. به
ها بـه جلـوتر و   آورد. زيرا ژاپنينفر را پديد مي 2متر است و ناآگاهي از اين حريم موجبات ناراحتي سانتي
- ها را خشك و سرد و نچسـب مـي  ها آمريكاييژاپنيشوند. تر و دور ميها به عقبو آمريكايي تركينزد

. به همين روال، حريم شهري در قياس با حريم داننديمها را سمج و خودماني ها، ژاپنيپندارند و آمريكايي
متر يا بيشتر اسـت (منصـور   سانتي 100و اما حريم روستايي  46روستايي تفاوت دارد. حريم اهالي شهري 

  ).1390نژاد،
هاي فردي اشاره شده است هاي مختلف به حريمصورتكر است كه در مسائل مذهبي نيز بهالزم به ذ

اي پيامبر، به دختران و همسرانت و «سوره احزاب به اين صورت اشاره شده است:  59مثال، در آيه عنوانبه
ـتند)  شان را در برابر نامحرمان بپوشاند (وهاي بيرونيها بايد لباسبه زنان مسلمان بگو آن قتي در بيرون هس
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دهنـده  ). كه اين خود نشان59(قرآن كريم، احزاب، آيه » كه اين بهترين راه براي حفاظت از سوءنيت است
اهميت و جايگاه برجسته حريم در تعامالت بين افراد است كه بايد نسبت به آن بيشتر شناخت براي افـراد  

  ر سطح فضاي شهر تا حد امكان گسترش داد.و شهروندان ايجاد شود تا بتوان امنيت و آرامش را د
 حريم خصوصي 

حريم خصوصي سه قلمرو در نظر گرفته شده است: حـريم خصوصـي مربـوط بـه امـوال، مسـكن،       
تماميت جسماني و معنوي، حريم خصوصي مربوط به اطالعات و حريم خصوصي مربوط به ارتباطـات  

به حق اوليه افراد در مصون ماندن از تعرض  مربوط 2). حريم خصوصي اموال و اماكن1390(منصور نژاد،
حـق افـراد در مـورد مصـون      3و تجاوز ديگران به منازل و اماكن محصور به ايشان است. حريم جسماني

ـار   اسـرار   4ماندن از تعرض جسماني و رواني و خصوصيات محرمانه بدني است. حريم خصوصـي در ك
شامل حق افراد در جلوگيري از پردازش و انتشـار   5تيگيرد. حريم اطالعاشغلي و تجاري فرد را در بر مي

ي مانـدن  و مخفنيز مربوط به امنيت  6در موارد مصرح قانوني است. حريم ارتباطي جزبههاي شخصي داده
المللي المللي (مانند پيمان بيندر بسياري از اسناد بين .اشكال و صور مراسالتي و مخابراتي اشخاص است

كنوانسيون اروپايي حقوق بشر)، حريم خصوصي غيرقابل تعـرض قلمـداد شـده    سياسي و ، حقوق مدني
ـياري از مـوارد دفـاع از حـريم خصوصـيِ       . است هرچند اين اصطالح در متون اسالمي به كار نرفتـه، بس

ـيش  ،تجسـس اشخاص در منابع فقهي مطرح شده است، مانند ممنوعيـت   ـتراق سـمع  سـوءظن،   ،تفت ، اس
). بنابراين، شناخت 119- 4: 1383(انصاري،  د بدون اجازه به منازل افراد ديگرو وروغيبت ، درامانتانتيخ

كاهد و افـراد  حريم خصوصي نسبت به حريم عمومي از تداخل و ايجاد مشكل بين افراد تا حد امكان مي
 كند.را نسبت به حفظ و مديريت آن توانمندتر مي

 حريم فضايي 

هاي فضـايي  مودن يك فضاي يكپارچه و كلي با مجاورتدر زير حاالتي بيان شده است كه از خرد ن
  .گردنديمعنوان ابعاد حريم فضايي محسوب به وجود خواهد آمد و به

                                                            
1 Territorial privacy 
2 Bodily privacy 
3 Job privacy 
4 Information privacy 
5 Communication privacy 
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): خصوصيتي از فضاست كه ميزان جلوگيري از نفوذ را توسـط مرزهـاي آن فضـا    Barrierمانع ( - 
 مشخص نمايد.

ه فضـاهاي ديگـر مشـخص    ): خصوصيتي از فضاست كه عمق آن فضا را نسبت بDepthفاصله ( - 
 .دينمايم

ـيدن بـه يـك      ستيبايم): خصوصيتي از فضاست كه تعداد مراحلي را كه Stepمرتبه ( -  بـراي رس
 فضاي ديگر پيمود، مشخص نمايد.

ـاهاي   دينمايم): خصوصيتي از فضاست كه مشخص Ringحلقه ( -  يك فضا تا چه ميزان ميان فض
 ).99: 1392رگرفته از اخوت، ب Colomina, 1994: 18ديگر توزيع شده است (

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  انواع حريم فضايي -2شكل 
 99: 1392اخوت، 

 مـؤثر توانند بر افراد مختلـف  توان ادعا كرد كه هر يك از اين خصوصيات تا چه ميزان ميگاه نميهيچ
بـه دسـت    هاي يكسانها را متفاوت نموده و پاسخهاي فردي، تأثيرپذيري از آنواقع گردند. چراكه تفاوت

 مانع
 شكل فاصله

 مرتبهشكل

 حلقهشكل
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تر باشد، يا فاصله نخواهد آمد. ليكن اين فرض قابل پذيرش است كه هر چه موانع يك فضا از جنسي قوي
و مرتبه آن نسبت به فضاهاي ديگر بيشتر گردد و يا ميزان فاصله و مرتبه آن نسبت به فضاهاي ديگر بيشتر 

- تر ميرسي و نفوذ به آن فضا سختگردد و يا ميزان حلقه شدن آن ما بين فضاهاي ديگر كمتر شود، دست

  رود.شود و ميزان حريم فضايي باالتر مي
 حريم منازل 

اي غير از خانه خودتان وارد نشـويد، تـا   اي كساني كه ايمان آورديد، به خانه«در سوره نور آمده است 
وارد نشـويد تـا    زماني كه اجازه گرفته باشيد و به افراد منزل سالم كرده باشيد و اگر كسي در منزل نباشـد، 

زماني كه اجازه يابيد، اگر از شما خواستند كه بازگرديد پس داخل نشويد، كه اين كار باعث اخالص بيشتر 
در احاديث نيز بـه حفـظ حـريم     ).28- 27(سوره نور، آيه » كنيدشود، و خدا آگاه است كه شما چه ميمي

اجازه (براي ورود به خانه) بايـد سـه بـار    «د: فرماينكه پيامبر (ص) ميهاي بسياري شده چنانمسكن اشاره
همچنين پيامبر (ص) ». گرفته شود و اگر اجازه داده شود (سپس وارد شويد)، در غير اين صورت بازگرديد

فـرد وارد شـونده   «صورت ناگهاني يا مخفيانه وارد منزل ديگران نشـوند:  فرمود كه بهبه پيروان سفارش مي
الم كند كه او در حال ورود است، به همان صورتي كه او دوست نـدارد، مـادر،   بايد به افراد درون منزل اع

» خواهر و دخترش در شرايطي كه دوست ندارند ديده شوند، او نيز نبايد فردي را بـه ايـن صـورت ببينـد    
ـاور   «). در مبحث دوم قانون مدني با عنوان 98: 1392(اخوت،  » احكام و آثار امالك نسبت بـه امـالك مج

 تـوان بـه مـاده   عنوان نمونه ميگذار با ذكر مصاديقي به حق حريم افراد در منزلشان پرداخته است؛ بهقانون
ي درخت كسي داخل در فضاي خانه يا زمين همسايه شـود،  اگر شاخه«دارد: اشاره كرد كه مقرر مي 131

خود قطع كند  از حد خانهتواند آن را عطف كند و اگر نشد، بايد ازآنجا عطف كند و اگر نكرد، همسايه مي
: قانون مدني تأكيد كرده است 30ماده  ».هاي درخت كه داخل ملك غير شودو همچنين است حكم ريشه

ـتثنا      هر« مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرّف و انتفاع دارد مگر در مـواردي كـه قـانون اس
لكيت زمين بر پايه سابقه تـاريخي آن افـزوده   نيز در جهت مطلق بودن اين حق در ما 38ماده . »كرده باشد

آن است تا هركجا كه باال رود و همچنين است به زير  مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي: «است
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ـتثني كـرده     زمين. بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد؛ مگر آنچـه را قـانون مس
ـين را بـراي     فضاي بركه مالكيت رانسه درحاليقانون مدني ف 552ولي ماده » باشد. روبرو در باال و زيـر زم

هـاي مربـوط بـه قـوانين و     مگـر محـدوديت  «ت: چنين افزوده اس آن بريي را هامالك پذيرفته محدوديت
  .»7 مقررات معادن و مقررات مربوط به نظم عمومي

، مردم را محكوم به مراكز صنعتي زندگي اجتماعي و روابط همسايگي به دليل تمركز مردم در شهرها و
هـايي  ها را ناگزير كرده است محدوديتگذار و دادگاهمسكوني كوچك كرده و قانون هايمحلزندگي در 

 سوءاستفادهقانون مدني نيز در مقام جلوگيري از  132را بر ويژگي مطلق بودن حق مالكيت وارد كنند. ماده 
تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضّرر همسـايه  يكسي نم«ت: از حق مالكيت تصريح كرده اس

رويه قضايي فرانسـه   .»شود مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد
ـتفاده  حق مالكيت مانند هر حق ديگري مي ؛نيز بر همين پايه اظهار نظر كرده است تواند در معرض سوءاس

آن را برانگيزد. معيار سوءاستفاده از حق، خطاست. هر خطايي در بكار بـردن   هدارندقرار گيرد و مسئوليت 
(ماننـد   به معني نداشتن نفع معقول يك حق، تشكيل دهندة سوءاستفاده است. اين خطا گاه عمدي است و

 سـت يا رعايت نكردن مقررات ا كشيدن يك ديوار بلند كه ديد همسايه را به دريا و جنگل مسدود كند) و
  .)7: 1391(كاشاني، 
 ها در معماريحريم 

. لـذا مسـكن   كنديم: معمار سنتي با توجه به اصل حريم اقدام به طراحي مسكن سنتي معماري سنتي
نمايـد.  سنتي محرميت را با خلق فضاي جديد و بر اساس ايجاد حرمت براي ساكنين و واردين ايجاد مـي 

و همچنين انحراف ديد در ورودي را بـراي ايجـاد مفهـوم    معمار سنتي ويژگي تفكيك بيروني و اندروني 
گزيند. در اصل، تحفف مفهوم بيروني و اندروني پاسخي معمارانه به فرمايشـات  حريم و محروميت بر مي

هاي فطري ساكنين مسلمان است كه همانا محجوب بودن قرآن و احاديث در زمينه محروميت و خواست
                                                            

قانون مدني فرانسه  552قانون مدني ايران و ماده  38حقوق مالكانه صاحبان امالك در زير زمين ملك خود بر پايه ماده   1
. از ماندميشوند ولي اساس اين حق به جاي خود ه خواهيم ديد محدود مياگر چه با تصويب مقررات شهرسازي چنانك

به مالكان  زنندمياين رو در كشورهايي چون ژاپن هنگامي كه دست به ساخت تونل براي مترو در يك منطقه مسكوني 
 .شودميپرداخت به دليل تصرف در حقوق مالكانه آنان اجاره بها  اندگرفتهكه روي اين تونل قرار  هاييساختمان
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؛ بدين شوديمباشند و در همان حال، حرمت و احترام ميهمانان نيز رعايت و دوري از چشم نامحرمان مي
و باعث افزايش آرامش و تعادل روانـي   گرددينمترتيب با حفظ حريم اهل خانه زندگي خانوادگي مختل 

- صورت درونبه هاخانههاي رعايت حريم ايجاد آرامش رواني، طراحي . همچنين از ديگر مصداقشوديم

اين نوع تفكيك و استقالل خانه از محيط پيرامون نيز خود باعث به ارمغان آمدن آرامش درونـي  . استگرا 
 در را فضـايي  نظـام  مراتبسلسله توانمي ابنيه معماري فضايي ساختار در). 32: 1386(مسائلي،  گردديم

ـيش  و جلوخان وار مراتبسلسله قرارگيري .كرد بررسي كمتر مقياسي  و داالن تي،هشـ  ورودي، ورودي، پ
 ابنيـه  تمامي در مشابه شيوبكم الگويي حياط، با پيوند در عملكردي فضاهاي ساير سپس و حياط و راهرو

 و شهري فضايي يهانظام در مراتبسلسله اصل كارگيريبه كه است اين در اهميت حائز نكته .است سنتي
 پررنگي نقش هادسترسي در بندي مرتبه ايجاد و خصوصي از عمومي هايحريم كردن تفكيك با معماري

  .)9: 1385است (سيفيان،  داشته فضايي ساختار در محرميت تقويت در
ـادي و اجتمـاعي شـده     معماري مدرن: در عصر حاضر، حريم خصوصي مسكن قرباني عوامل اقتص

ن و ، هشتي و ايوان، داالگردشغالماست. امروزه با حذف تمام يا قسمتي از عناصر توزيعي شامل حياط، 
ـته شـده   فضاهاي بينابين در برخي از واحدهاي مسكوني، از ميزان امنيت و حفاظت به طور مشخصي كاس

ـين در  241: 1384بين اجزا را تنها راهروها بر عهـده دارنـد (فالمكـي،     دهندهاتصالاست و نقش  ). همچن
يـاط مركـزي كـه    شرايط حاضر، توسعه متراكم مسكوني در شهرها و فشردگي طرح بناها امكان تحقـق ح 

و رو بـه   ديـ گرديمـ هاي اصلي خانه رو به آنجا باز كرد و در اصل تمامي پنجرهگرايي را تشديد ميدرون
شد، را به مخاطره افكنده است. عموماً در مسكن معاصر اجـزا  هاي بسيار كوچكي باز ميبيرون تنها روزنه

  ).104: 1392ها نامشخص است (اخوت، داراي استقالل عمل نيستند و حريم
 هاحريم محله 

طور اتفاقي و هاي شهري مفهوم واحدهاي اجتماعي را دارند كه تا حدي بهشناسي، محلهاز نظر جامعه
اند شكل ثابت و پايداري بيابند و حريمي معين براي خود اند و با گذشت زمان توانستهناخودآگاه پديد آمده

انـد و بـراي   هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مشـابهي يتعريف كنند. افراد ساكن در محله، داراي ويژگ
ـيم   ). 27: 1391وجود دارد (شارع پور،  هاآنهمين، نوعي همبستگي بين  پارك معتقد است كه نـوعي تقس
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هاي در شهر وجود دارد كه با تقسيم كار موجود در درون اين فضاها تطابق دارد. براي مثال، محله 8فضايي
ها، منطقه صنايع سنگين و كارخانجات، ها، منطقه صنايع سبك و كارگاهوني، حاشيههاي مسكتجاري، محله

اند؛ زيـرا  هاي مهاجرنشين. پارك معتقد است كه اين مناطق همان مناطق طبيعيها و محله، زاغهآبادهايحلب
ـيك   . اين نيروها جمعيت شهر را توزيع ميانديطيمحستيزمحصول نيروهاي  ـاي مكتـب ش اگو كنند. اعض

ها مناطق طبيعي گوينـد؛ زيـرا   هاي شهري جدا شده بودند و به اين محلهمند به مطالعه محلهشدت عالقهبه
ريـزي دولتـي. پـس،    محيطي است نه برنامهها ناشي از فرايندهاي زيستمعتقد بودند كه پيدايش اين محله

ريزي نيست. هـر  ز طراحي و برنامهناشي ا هاآني منظور از مناطق طبيعي يعني نواحي اجتماعي كه توسعه
خاص خود است كه منطبق با عالئق و سالئق افراد اسـت. بـدين    9يك از اين مناطق داراي قواعد اخالقي

موزائيك دنياهاي كوچك  را بهوجود دارد كه شهر  10ترتيب، به نظر پارك، در شهر نوعي فرايند جداسازي
). 140: 1391پور، (شارع شوندينمكنند، ولي در هم ادغام كند. دنياهايي كه همديگر را لمس ميتبديل مي
بندي شكل گرفته در فضاي شهرها نوعي هويت براي افراد سـاكن در آن فضـا ايجـاد كـرده و     اين تقسيم

دهد كه نسبت به ورود افراد از نوعي حاكميت، مالكيت و صالحيت نسبي به افراد ساكن در آن فضاها مي
كنند و از ادغام آن با سـاير فضـاها و   ن داده و سعي در حفظ و نگهداري آن ميها، واكنش نشاساير بخش

  توان به موارد ذيل اشاره كرد:اي ميهاي محلهكنند. ازجمله اين حريمكاهش هويت آن جلوگيري مي
. ولـي امـروزه   شـد يمنشين شهر ونيز در قديم به كار برده يهودي : اين واژه در اصل براي محله11گتو
اي از شهر است كه در آن افرادي با خاستگاه قومي يا نژادي خاص و مشترك با كساني ر از آن منطقهمنظو

ي . ممكن است اين تمركـز در يـك محلـه   كننديمصورت گروهي زندگي با فرهنگ يا مذهبي خاص، به
  صورت ارادي باشد يا غير ارادي. در تعريف اين مفهوم بر دو نكته اشاره شده است:خاص به

كـه خـود را در    انـد يخاصاعضاي ساكن در گتو از يك گروه نژادي، قومي، فرهنگي يا مذهب  - 1
 .ابندييممقايسه با كل جامعه در وضعيت اقليت 

 كنند.افراد ساكن در گتو نوعي تبعيض از سوي اكثريت را احساس مي - 2

                                                            
1 Spatial Division 
1 Moral Code 
2 Segregation 
3 Ghetto 
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؛ گاه به اندافتهيتمركزشود كه گروه خاصي از مردم در آن اي گفته ميامروزه، اصطالح گتو به هر محله
  ).299: 1385(فكوهي،  شوديمجاي واژه گتو از عبارت تمركزهاي اقليتي استفاده 

ي عـواملي ماننـد   بناهاي پايداري هستند كه از طريق مجموعه: محله فقيرنشين شامل، نيرنشيفقمحله 
ـا    كاري و متروكه شدن بنا و تقسيم آن به بخشسن بنا، مسامحه ـاي فرعـي كـه فش ر زيـادي را بـر روي   ه

ـتاندارد قرارگرفتـه     تسهيالت و تجهيزات اساسي بنا تحميل مـي   از يكـي انـد.  كنـد، در وضـعيت زيـر اس

 يدربـاره  جغرافيا جديد فرهنگ. است 12تاون شانتي شوديم برده كار به خصوص اين در كه اصطالحاتي
 طـور بـه  اغلـب  كـه  شود،مي گفته ارداستاند ريز مسكوني يمنطقه به تاون شانتي: «نويسدمي اصطالح اين

 سيل معرض در كه ناهمواري هايزمين در يا تاون شانتي .»است سوم جهان خاص و شده اشغال غيرقانوني

 جهان جمعيت از نيمى از بيش). اين فضاها، 50: 1382(احمديان،  شودمي ايجاد شهر داخل در يا و هستند

 از ناپـذيرى جـدايى  جـزء  بـه  غيررسمى هاىسكونتگاه و فقركه، نحويبه شود،را شامل مي شهرها ساكن

سـكونتگاه . اندشده تبديل مديريت اصلى هاىچالش و مسائل از يكى نيز و توسعه حال در بزرگ شهرهاى
 را آن تـأمين  تـوان  رسمى بازار كه كندمى تأمين را شهرى فقراى از اىعمده بخش مسكن غيررسمى، هاى
 شـهر  اقتصاد خدمت در كه شودمى فقير هاىگروه سكونت براى مكانى محالت اين حال همين در ندارد؛

ها داراي اين محله .)180: 1390كنند (ايراندوست، مى فراهم شهر اقتصاد براى را ارزان كار نيروى و هستند
  كند.را از ساير فضاها جدا مي هاآنهاي خاص خود هستند كه هويت و ويژگي

 اساسـي، نـرخ   عامـل  سه محصول يافته توسعه كمتر كشورهاي در شهرها يهروبي رشد: ينينشهيحاش

 از مهـاجرت  فرآينـد  اين در است. شهر به روستايي مناطق تبديل و شتابان مهاجرت شهري؛ زادوولد باالي

ـال  .دارد محـوري  نقش شتابان و رويهبي نوع ـ  جمعيـت  انتق ـتقرار  خصـوص هب  و شـهرها كـالن  در آن اس
 ايهفزاينـد  نـرخ  با شهرنشيني وقتي .است نموده وارد شهري جامعه بدنه به را فراوان خسارات مادرشهرها

 و پيـدايش  بـه  تـوان مـي  آن ازجملـه  كه شود؛يم شهرها متوجه متعددي مشكالت و مسائل ،افتديم اتفاق
 نشينانحاشيه )134: 1389نمود (محسني،  اشاره غيررسمي هايسكونتگاه و نشينهحاشي محالت گسترش

 فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، نظام جذب اندنتوانسته عواملي ولي دارند سكونت شهر در كه هستند كساني

- هپديد جديد گرايان). جامعه137: 1364گردند (عابديني دركوش،  مندبهره شهري خدمات از و شوند شهر
                                                            
1 shanty town 



 101                                 ...هاسازي و شناخت مرزها، حريممفهوم                                         اولسال 

 كمبودها بروز دليل به كه معتقدند اينان .دانندمي اجتماعي -اقتصادي هاينابرابري ينتيجه را نشينيحاشيهي 

گيرند (حيدري نوشهر، مي شكل نشينحاشيه هايمحله كالبدي، و اجتماعي بنايي، زير تسهيالت نارسايي و
را از ساير فضاها متمايز  هاآنهاي خاص خود هستند كه ها و ويژگيها داراي هويت. اين محله)34: 1389

  كند.و جدا مي
 حريم شهر  

ـارت و كنتـرل      ارت است از قسمتي از اراضي بالفصل پيرامـون  عبحريم شهر  محـدوده شـهر كـه نظ
شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد. تـذكر  

ـته حقـوقي هـر     ي قوانين مدني و شهرسازي و تـدارك جا است كه توسعهاين نكته در اينجا به ـاي پيوس ه
گشايند و به زماني معين، لزوم قانوني خاص براي انواع ها ميبراي تشخيص و تعيين حريم كشوري، راهي

  صورت زير بيان نمود:توان بههاي متفاوت حريم را مي). گونه174: 1387كنند (كاميار، حريم را مطرح مي
ـتند كـه در   شوند و نمايانگر سـطوحي ه هايي هستند كه از فاصله دور از شهر نيز ديده ميحريم - 1 س

شوند. مانند حصار يا برج و باروي شهر كه سخن از حريمـي  واقعيت روزمره سد ورود به شهر دانسته مي
  .دهديمدارد كه كار فيزيكي انجام 

ي خود بر مكان همگاني خاصـي كـه در اختيـار    بر حق ويژه دييتأهايي كه شهرنشينان براي حريم - 2
شود اما هم در ها براي هر مشتري آزاد دانسته ميها و قيصريهود به تيمچهمثال ورعنوانگذارند. بهدارند، مي

  هايي از فضاي دروني.شود و هم در بخشساعت خاصي محدود مي
. نكته اندقائلي خود هامحلههاي مسكوني و براي مركز هايي كه زيستمندان شهر براي محلهحريم - 3

هاي شهر زيست واقع شوند بـر  ينكه در كدام طيف از تجربهجالب اينجاست كه اين مراكز محله بسته به ا
  دارند. ريتأثارتباطات اجتماعي 

. در واقع به همان ميزان اندقائلهايي از بافت سكونتي خود هايي كه ساكنان شهر براي بخشحريم - 4
- ي خود مـي هم هر آنچه بيشتر به خانه قدرهمانشوند، به كه ساكنان شهرها از فضاهاي همگاني دور مي

  ).72: 1384(فالمكي،  كننديمبينند را از آن خود حس 
  
  

 



 1، پياپي 1شماره                                      مجلّة جغرافياي سياسي                                                      102

  ها در شهرمحدوده - 3- 4
 شهر هايمحدوده  

ـامع و تـا تهيـه     محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح ج
 هـا شهرداري .باشداالجرا ميالزم طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن

توسعه معابر و تأمين خـدمات شـهري و تأسيسـات     هاي عمراني ازجمله احداث وعالوه بر اجراي طرح
سـاختمان و تأسيسـات و    هرگونـه و نظارت بر احداث  خودكنترلزيربنايي در چارچوب وظايف قانوني 

  .ه دارندعمران در داخل محدوده شهر را نيز به عهد ساير اقدامات مربوط به توسعه و
اي كه در داخل آن شـهرداري در مـورد ارائـه    هاي خدماتي: طبق ضوابط ايران، محدودهالف) محدوده

ـين اقـدام مـي   خدمات شهري و همچنين صدور پروانه ساختماني براي يك دوره ي كنـد، محـدوده  ي مع
  شود.خدماتي شهرداري ناميده مي

مورخ  8421با توجه به پيشنهاد  1367,12,10 هيأت وزيران در جلسه مورخهاي قانوني: ب) محدوده
وزارت كشـور و بـه    1367,9,30 مورخ 1,3,14688وزارت مسكن و شهرسازي و پيشنهاد  1367,10,12

جهـت   شهري راشهري، تعاريف محدوده قانوني شهرها مورد عمل قانون زمينقانون زمين 17استناد ماده 
محدوده قـانوني شـهرها مـورد عمـل      د:شرح زير تصويب نمودن نامه اجرايي قانون مزبور بهالحاق به آيين
قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشـوري   4ماده  1اي است كه مطابق تبصره شهري محدودهقانون زمين

جامع معتبر شهرها لحـاظ   هايطرحشود بديهي است در تصويب محدوده مزبور تعيين مي 1362 مصوب
هـا  اي كه طبق قانون شهرداري يا قوانين مربوط به شـهرداري محدوده بر اساس ضوابط ايران، .خواهد شد

ي قـانوني  شود، محدودهتعيين شده و مناطق واقع در آن، بر اساس قانون، جزء مناطق شهري محسوب مي
 ).10: 1387شهر نام دارد (شيعه، 

قطعـي   هاي نفوذ محلي و ملي: حوزه نفوذ يك شهر داراي يـك حـد كـامالً مشـخص و    ج) محدوده
گردد. هر چـه از شـهر   صورت طيفي از شدت روابط بين شهر و نقاط اطراف آن مطرح مينيست، بلكه به

شود. در مواقعي بسته به شـرايط جغرافيـايي، ارتباطـات و    مركزي دورتر شويم شدت اين روابط كمتر مي
و شـعاع   هاي جدا از يكـديگر ظـاهر شـود. وسـعت    صورت لكهعملكرد حوزه يك شهر ممكن است به

مراتبـي شـهر، عوامـل جغرافيـايي، نظيـر      ي نفوذ را نقش شهر، مرتبه شهر در نظـام سلسـله  عملكرد حوزه
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- كند. عالوه بر اين فاصله نزديكناهمواري يا ديگر عوارض طبيعي و سرانجام سهولت دسترسي تعيين مي

وذ نمايانگر، ميدان تأثير و ترين شهر بعدي نيز در تعيين حوزه نفوذ يك شهر مؤثر است. اصطالح حوزه نف
- ها، بخششهر، شهرك- نفوذ خدمات اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي يك شهر در روستاها، روستا

ي نفـوذ يـك   ها، شهرهاي كوچك مجاور آن است. طبيعي است كه اين ميدان نفوذ با افزايش تعيين حوزه
و تدارك مصنوعات ساخته شده در شهر، توان از عوامل زير كمك گرفت: عرضه كاالهاي شهري شهر مي

هاي خدماتي و تعميراتي موجود در شهر و ارائه خدمات درماني و بهداشتي مستقر در شهر، ارائه سرويس
  ونقل مسافري و كااليي.شبكه ارتباطي و امكانات حمل

ـايط نقليـه روز بـه روز از    شايان مرزهـاي  ذكر است كه با توسعه ارتباطات و ماشيني شدن و ساير وس
هـاي نفـوذ شـهري را بـا     توان حـوزه شود و نميهاي نفوذ شهري كاسته مياداري و تعيين حوزه- سياسي

ـتقيم،  ي نفوذ عام و خاص و يا حوزهمرزهاي جغرافيايي تعيين كرد. شهرها عمدتاً داراي حوزه ي نفوذ مس
يگر باشـد ممكـن اسـت    ي نفوذ عام يك شهر كه در ارتباط با شهرهاي دمتوسط و ضعيف هستند. حوزه

هاي متفاوت شهري تحت تأثير شهرهاي ديگر قرار گيرد. امـا حـوزه   تناسب و شدت و ضعف عملكردبه
نفوذ خاص بيشتر در شعاع نزديك قرار دارد و مناسبات روزمره و نيازهاي متقابل جاري را عمدتاً با همـان  

 و تعامالت مركز صرفاً شهر يك اشت كه، اگربنابراين بايد توجه د ).47: 1388دهد (زياري، شهر انجام مي
 ولـي  شـود،  تبديل جهاني يك شهر به ها باشد شايدآن از يكي يا سياسي وفرهنگي  ي،اقتصاد هايپويش

وجود، اين فضاي نفوذ شهرها چه در سطح محلـي  دست يابد. بااين شهريجهان منزلت به تواندنمي هرگز
دهنده نوعي فضاي جغرافيايي براي بازيگري و ي و جهاني نشاناملي، سطح منطقه (فضاي استاني)، سطح

هاي نفوذ شهرها يادكرد. عنوان محدودهتوان بههاي مختلف است كه از آن ميصورتآفريني شهرها بهنقش
باشند كه اشكال مختلـف از  هاي خاص خود ميشهرها در اين محدوده نفوذ خود داراي هويت و ويژگي

  عي در مديريت و كنترل بهتر آن دارند.آن محافظت كرده و س
ها تهيه و به تصويب مراجـع  : در شهرهايي كه طرح جامع يا هادي براي آناستحفاظي هايهمحدودد) 

ي استحفاظي و يا نفوذي مشخص گرديده است. حريم شهر هاي مذكور محدودهذيربط رسيده و در طرح
ـتحفاظي،  محـدوده  حاضـر،  قـانوني  شـرايط  در ينبنابراي استحفاظي و يا نفوذي است. همان محدوده  اس

تلقـي شـده اسـت (مجلـس شـوراي اسـالمي،        شـهر  مصـوب  قـانوني  محـدوده  از تربزرگ ايمحدوده
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گـردد، بـه   ها و تأسيساتي كه در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها ايجاد مي). ساختمان1383/6/31
  دو صورت است:

قطعه  500حريم شهرها با حداقل  در خارج از محدوده قانوني وگردد كه به محلي اطالق مي شهرك:
هـاي عمـومي و   صورت مستقل يا آپارتماني به اضافه سـاختمان زمين براي احداث واحدهاي مسكوني به

رويـه  ها براي سكونت و جلوگيري از توسـعه بـي  تأسيسات مورد نياز سكنه تخصيص يافته باشد. شهرك
مراكز تفريحي جهت استفاده مردم يك منطقه و يا سراسر كشور به وجـود  صورت شهرهاي مجاور و يا به

  آيد.مي
هـاي عمـومي،   گـردد كـه بـراي تـأمين نيازمنـدي     ها و تأسيساتي اطالق ميبه ساختمان غير شهرك:

نظاير آن در خارج از محدودة قـانوني شـهرها    اقتصادي، اجتماعي، تجاري، بهداشتي، تفريحي، آموزشي و
هاي ). شهرها با توجه به قدرتي كه دارند داراي محدوده1384قانون تعيين حريم،  4 يدد (مادهگرايجاد مي

  مختلف در سطوح متفاوت هستند.
 هاي محليمحدوده 

ـاس  بر يك هر تا داشته آن بر را مختلف علوم متخصصين محله مفهوم بودن چندوجهي  تخصـص  اس

 واحـد  يـك  را محلـه  14بـرگس  و 13ايزراپارك رابرت ستمبي قرن اوايل در د:دارن ابراز را خود نظرات خود

 عادي و فيزيكي مرزهاي با مكاني را محله 15كلر جانبي ازاند. دانسته ريزيبرنامهقابل يكيژاكولو و اجتماعي

 كـه  اندداشته نظراتي محله با رابطه در چندي متخصصين ايران در. )56: 1388نمود (پورمحمدي،  تعريف

 فضاي يك در مجاور هايخانه از محله« است معتقد كه كرد اشاره ايشكوي حسين به نآنا ازجمله توانمي

 خانـه  احساس همان مسكوني يمحله به نسبت هاخانواده و آمده وجود به شده تشكيل خاص جغرافيايي

 »بيننـد مـي  روروبـه  خانـه  مثل خودي و آشنا محيط يك در را خود آن به ورود با و دارند را خود مسكوني
 مجموعه، تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري قانون) 4( ماده) 2( تبصره اساس بر). 44: 1365(شكوئي، 

 و داننـد مـي  محل آن اهل را خود ساكنانش اجتماعي، بافت لحاظ از كه خدماتي و مسكوني هايساختمان

                                                            
1 Robert E. Park 
2 Ernest. W. Burgers 
3 Keller 
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 محله 18رايت هنري و 17اشتاين كلرنس و 16پري كلرنس. است شده ناميده محله است معين محدوده داراي

ـيه  تا محله مركز فاصله و خانوار 1000 يا نفر 5000 جمعيت با يعني اصلي عناصر با را  را خـارجي  يحاش
 هـايي خـانواده  تعداد را آنان طرح در همسايگي واحد هر ياندازه عبارتي به اندنموده معين متر 800- 400

). البته در زمينه 39: 1381(رضويان،  كند أمينرا ت مدرسه آموزاندانش نصاب حد بود قرار كه كردمي تعيين
  ) آورده شده است.1هاي محلي نظرات مختلفي وجود دارد كه در جداول (محدوده

هاي محلي شهرنظريات انديشمندان در ارتباط با محدوده- 1 جدول  
 39: 1381رضويان، 

  شعاع دسترسي (متر)  جمعيت  پژوهشگر
  300- 375  5500- 3500  حبيبي و صديقه

  500  5000  يعهش
  1000- 750  20000- 6  وزين

  500  5000  سازمان برنامه و بودجه
    20000- 10000  قانون تشكيالت شوراي اسالمي 30ي ماده

  600- 400  10000  كالترب
  400  5000  پري

 ايهاي منطقهمحدوده  
الق اي مداوم از جهـت زنـدگي و مكـاني محلـي اطـ     است كه به ناحيه انعطافقابلمنطقه يك مفهوم 

پـردازان  نظريـه  .)43: 1381(آسـايش،   گيردصورت مياني بين سطوح ملي و شهري قرار ميكه به گرددمي
جغرافيـايي،   هايويژگياي مشخص با كاركردهاي همسان و شرايط و اي، منطقه را محدودهتوسعه منطقه

ـارز آن اسـت و اقسـام مختل   انساني و اجتماعي مشترك مي فـي از قبيـل منطقـه    دانند كه همگني ويژگي ب
شود كه هركدام ويژگي خاص خـود  ريزي را شامل ميعملكردي، منطقه همگن (متجانس) و منطقه برنامه

هاي اقتصادي و اجتمـاعي و طبيعـي بـدون    همگني و شباهت در ويژگي هاآنولي وجه مشترك  ؛را دارند

                                                            
4 Clarence Perry 
5 Clarence H. Wright Stein 
6 H. Wright 
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اي جغرافيـايي  ، محـدوده 19ترتيب منطقه عملكـردي توجه صرف به مرزهاي سياسي و اداري است. بدين
 هـاي جريـان باشـد و معيـار آن تحليـل    هايي منتخب، داراي عملكرد يكسان مـي است كه بر اساس سنجه

ـاي خـاص   آن، محدوده جغرافيايي است كه از نظر ويژگـي  20اقتصادي و اجتماعي است. منطقه همگن ه
هاي جغرافيايي است. تركيبي از يجغرافيايي و اقتصادي داراي شرايط همگن هستند و معيار آن بيشتر ويژگ

آورد. كليسون منطقه را فراهم مي 21ريزيبندي چارچوب مفيدي براي تعيين مناطق برنامهاين دو نوع منطقه
  داند:ريزي را واجد شرايط زير ميبرنامه
 ـ اجتماعي و فضايي همگن يا به هم پيوسته   اي داشته باشد.ساختار اقتصادي 
 شد باشد.واجد يك مركز ر كمدست  
 ريزي داراي وحـدت رويـه بـوده و در اجـراي تصـميمات و      در حل مشكالت اقتصادي و برنامه
  ها تمركز داشته باشد.برنامه
 هـا، و  و فعاليـت  هـا انسـان هايي براي سامان دادن توزيـع  وسعت آن به حدي باشد كه بتوان برنامه

  هايي در مقياس وسيع اقتصادي تدوين و اجرا كرد.اجراي طرح
شـود ولـي   بندي اسـتفاده مـي  ريزي از مرزهاي سياسي نيز جهت منطقهبرنامه يهاگرچه در اين منطق

گردند بلكه ممكن است چنـد اسـتان يـك    هاي يك كشور هركدام يك منطقه محسوب نميلزوماً استان
هـا،  يريزي تعريف گردد. پس همگني در شرايط و ويژگـ منطقه و يا يك استان مستقالً يك منطقه برنامه

منطقه بندي سبب پيشرفت همسان و هماهنگ منـاطق در ايـران   . بندي استاي منطقهمعيار اصلي و پايه
جغرافيايي كـه از   مسئلههاي اصلي مناطق مرزي دوري از مركز كشور است اين يكي از ويژگي شود.مي

كه بـراي ايـران   نحويپيامدهاي نامطلوبي براي مناطق مرزي دارد به ؛گيردمي نشأتطبيعت مناطق مرزي 
مناسـبي در سـطح سـرزمين ملـي خـود نيسـت از پيامـدهاي دوري از مركـز          هايزيرساختكه داراي 
ـئولين    گيرد.مي نشأتقضايي و اجرايي  سياسي، اداري، گيريتصميم ـين  مركـز ضعف اطـالع مس از  نش

عـدم   وبرگشـت رفـت اسـت. طـوالني بـودن مسـير      هاآنمشكالت مناطق دور از مركز و عدم توجه به 
گيـري رسـيدگي بـه مشـكالت و     احساس امنيت فضاي و اجتماعي به دليل طوالني شدن مسير تصميم

                                                            
1 Functional region 
2 homogenous region 
1 programming region 
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كشور دورتـرين   هاياستانترين چنانچه محروم. باشد... از تبعات اين امر مي مردم دور از مركز و مسائل
ان و حتي در برخي از منـاطق  هاي سيستان و بلوچستان، ايالم و هرمزگاز پايتخت است مانند استان هاآن

 مانند نهبندان در استان خراسان و غيـره  اندمنطقهاز مراكز  هاآنترين مناطق مرزي دورترين محروم مرزي،
  ).50 :1380(عندليب، 

 
 گيريبندي و نتيجهجمع - 5

ـاعي  هاي پايهدهنده واقعيتهاي جغرافيايي هستند كه نشانشهرها پديده بشـر   اي و اساسي زنـدگي اجتم
كه زندگي در فضاي شهرها و حركت به سمت شهرنشيني بخشي از حركـت  نحويباشند. بهعصر حاضر مي
ـاد تـراكم      شود. اين حركت و سكونت انسانها را شامل ميتكاملي انسان ـاهاي شـهرها، زمينـه ايج ها در فض

يني بدون برنامـه را تجربـه   ويژه در فضاهايي كه شهرنشجمعيت، تداخل فضاها، مسائل و مشكالت و .... را به
اند، به ارمغان آورده است كه اين خود زندگي همراه با امنيت و آرامش را در شهرها دچار مشكل كرده و كرده

تـر كـرده اسـت.    از سوي ديگر مديريت اين فضاها را نيز از سوي نهادهاي مربوطه در فضاي شهرها سـخت 
و از تداخل  ي اين مسائل موجود در فضاي شهرها را كاهش دادهتوجهتواند تا حد قابلهايي كه مييكي از راه

ـاهاي شـهري را بـراي          ـاامني را بـه همـراه دارد، بكاهـد و زنـدگي در فض فضاها كه زمينه ايجاد درگيري و ن
ـاي شـهرها اسـت. ايـن       ها و محـدوده شهروندان دلپذيرتر نمايد شناخت مرزها، حريم ـاي موجـود در فض ه

- كند تا بتوانند با مديريت و اداره بهتر اين فضاهاي ايجاد شده از طريق مرزها، حريمشناخت به افراد كمك مي

ها در فضاهاي ديگران كم كرده و از اين طريق زندگي همراه با آرامش و احتـرام  ها از تداخل آنها و محدوده
ـايج حاصـل از بررسـي    ـاي صـورت گرفتـه در مق   متقابل در فضاهاي شهري را تجربه كنند. نت الـه حاضـر   ه

  صورت ذيل است:هاي موجود در فضاي شهر را بهها و محدودهدهنده آن است كه مرزها، حريمنشان
اي در زندگي انساني است زيرا اين مفهـوم از ماهيـت وجـودي    : مفهوم مرز ازجمله مفاهيم پايهمرزها

رزها و مـديريت و اداره  دهي به اين مشود، شكلانسان شكل گرفته و برخاسته از ذات متفاوت انساني مي
آورد. باوجوداين، متأسفانه مطالعه مرزها بيشتر در مؤثر اين مرزها امنيت و آرامش را براي افراد به ارمغان مي

نظـران مـد نظـر    تر آن كمتر از سوي صاحبسطح مرزهاي ملي باقي مانده است و مرزها در سطوح پايين
تر هستند كـه  ر فضاي شهرها ازجمله مرزهاي سطح پايينقرارگرفته است. در اين ميان، مرزهاي موجود د
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كنند كه بتواننـد  ها نشده است. شناخت و درك درست از اين مرزها به افراد كمك ميتاكنون توجهي به آن
ـند.   بدون تداخل و ورود به فضاهاي ديگران زندگي امن ـته باش تر و همراه با آرامشي در فضاي شهرها داش

دهنده آن است كـه ايـن مرزهـا    در زمينه مرزهاي موجود در فضاي شهر نشان هاي صورت گرفتهبررسي
مرزهاي اتاق در آپارتمان؛ مرزهاي آپارتمان در ساختمان؛ ساختمان در فضاي شـهر؛   مرزهاي فردي؛شامل 

  شود.مرزهاي ماليات و عوارض شهري؛ مرزهاي شهر مي
ها از سـطوح  ارد اين است كه اين مرزبندياي كه در زمينه مرزهاي مرزها در فضاي شهر وجود دنكته

هـاي بـاالتر   شوند و حاكميت، مالكيت و صالحيت فرد نيز در بخـش مي تركمرنگپايين به سطوح باالتر 
  كند.شود و واكنش افراد نسبت به ورود افراد به درون اين مرزها نيز كاهش پيدا ميها نسبي ميمرزبندي
هـا و  هاي متفاوت با توجه به شخصيت افراد، فرهنـگ ي با وسعتها فضاهاي جغرافياي: حريمهاحريم

گيرد. در فضـاي ايـن   ها قرار ميصورت هالي يا حبابي دورتادور مرزها و برخي از پديدهباشد كه به.... مي
ـنش  ها مالكيت، حاكميت و صالحيت نسبي است، بااينحريم وجود ورود و تجاوز به اين فضاها از با واك

ـناخته  انسـان  در اساسـي  نيازي و مهم مفهومي افراد حريم حفظدي همراه است. بر اين مبنا، نسبتاً شدي  ش
توان حـريم خصوصـي، حـريم اجتمـاعي را در نظـر      هاي صورت گرفته مياست، بر اساس بررسي شده

ريـزي بـراي   گـذاري و برنامـه  تعريف و تعيين حريم براي شهرها، ابزار رسمي و قانوني سياسـت  داشت.
ي شهري است. منـازل نيـز دارا حريمـي بـراي خـود      وسازهاساختت و كنترل توسعه و نظارت بر هداي

مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصـرّف و   هر: «قانون مدني تأكيد كرده است 30ماده هستند 
براي افراد جامعه اين قانون بيانگر حق مالكيت منزل  .»انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد

هايي مانند فاصله، مانع، مرتبه و حلقه براي خود باشد؛ از سويي ديگر فضاي شهري با دارا بودن ويژگيمي
ـته    حريمي را به وجود آورده است. حريم محالت نيز بر اساس ويژگي ـاي اقتصـادي بـه دو دس  منطقـه  ه

ها بر اساس اصل محرميت بر مبناي حريم اي قابل تفكيك است؛ در معماري سنتي اينفقيرنشين و حاشيه
اند اما در معماري نوين حـريم نامشـخص   گرايي و حفظ آرامش و تعادل رواني ساخته شدهويژگي درون

  گرايي در حركت هستند.شده است زيرا مساكن به سمت برون
گيـرد و  يتـري قـرار مـ   ها در مقايسه به دو مفهوم مرز و حريم در درجات پـايين محدوده :هامحدوده

ـتر جنبـه عمـومي پيـدا مـي      كنـد  مالكيت، حاكميت و صالحيت در آن نسبي است و با توجه به اينكه بيش
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 . محـدوده در برگيرنـده  باشـد يماز ساير فضاها  تركمرنگافراد ديگر به اين فضا  تجاوزواكنش به ورود و 
ي اسي يك شهر شامل محـدوده ي سيهاهاي مشترك و مشابه است؛ محدودهيك منطقه يا ناحيه با ويژگي

هاي شهر را با توجه بـه  توان محدودهاز ديدگاه ديگر مي شود.ي قانوني و استحفاظي ميخدماتي، محدوده
ـاي محلـي، محـدوده   بندي نمـود؛ محـدوده  صورت تقسيمتري بدينهاي كليويژگي ـاي منطقـه  ه اي و ه
  بندي كرد.هاي جهاني تقسيممحدوده

مفاهيم مرز، حريم و محدوده در فضاي شهر در ارتباط تنگاتنگي با يكـديگر قـرار   در مجموع بايد گفت، 
ها از يكديگر به اين صورت است كه مالكيت، حاكميت و صالحيت در مرزها حـداقل در  دارند و تفاوت آن
آيد؛ ها مطلق است و در مفهوم حريم مالكيت، حاكميت و صالحيت به شكل نسبي در مييكي از اين ويژگي

ـا   ااينب وجود واكنش افراد به آن همچنان شديد است، اما در مفهوم محدوده مالكيت، حاكميت و صـالحيت ت
ها به اين مهـم  اين عناوين و ذكر مصاديق آن يسازشفاف وجود، شناخت وشود. بااينحد زيادي كمرنگ مي

ـا و حـريم اشـخاص    يا ربازيباشد و از دي ميايرتو مرزهپها همگي در دست يافتيم كه زندگي انسان ن مرزه
ي ديـده پشده است. امروزه هرچند سوز ميهاي خانمانگالش و جنچباعث  هاآنبوده است كه اختالف در 

ا بـر  پها ها و محدودهحريم مرزها، اما همچنان ؛ها شده استگي و كاستن از تفاوتچارپشدن سبب يكجهاني
توان گفت، ايجاد . در مجموع ميكنددگي جوامع ما ايفا ميسزايي در زنهها و محدوده نقش ب. حريمدجا هستن

تواند زندگي معاصر در شهرها را هاي موجود در فضاي شهرها ميها و محدودهدرك درست از مرزها، حريم
  و امن كند. بخششيآسامند، توجهي نظاممند شده است تا حد قابلكه بسيار پيچيده و غير نظام

ها در فضاي شهرو محدودهها مرزها، حريم - 3 شكل  
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