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چکیــــده: 

مدیریت شهری دوران اسالمی در فضاهای اقتصادی شهر
و توسعه و بکارگیری آن در شهرهای ایران امروز

محمد حسین شریف زادگان *

بهزاد ملک پور اصل**
دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران )نویسنده مسئول(

دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

از اواخر دهه ِي 1980میالدی اداره ِي امور شهرها توسط بخش خصوصی با تأکید ویژه بر نواحی بهبود کسب و کار مورد توجه 
مدیران شهری قرار گرفته است. بررسي علمي و تجربي در زمینه ِي ارتباط بین تمرکززدایي مدیریتی و رشد اقتصادي در سطح 
محلی در راستاي کاهش تصدي گري دولت هاي مرکزي در بین برنامه ریزان شهری نیز به پایه ای برای پژوهش هاِی بحثی 
تبدیل شده است. این رابطه توسط بسیاري از اقتصاددانان توسعه و بخش عمومي در سطح بین المللي نیز بررسي شده است؛ 
به نحوي که نظریه هاي تمرکززدایي، ایجاد و گسترش مشارکت مدیریت محلی در روند تصمیم گیري هاي محلی به منظور 
پي ریزي توسعه اي درون زا و پایدار در مناطق محلي را مورد تأکید قرار داده اند. از سویی دیگر روندهاِی ملِی تمرکززدایی و 
خصوصی سازی، شهرهاِی ایراِن امروز را با چالش هایی مواجه کرده است. چالش اساسی در این زمینه، سازوکار انتقال منافع 
عمومی از نهادهای ملی و مرکزی به نهادهای محلی و از نهادهای محلی به نهادهای خصوصی است. فرایند این انتقال و 
نحوه ِي توسعه و انطباق اصول نوین مدیریت شهری در ایران با تأکید بر انجمن های صنفی شهرهای دوران اسالمی هدف 

اصلی این مقاله است. 
به منظور دستیابی به این هدف سه نگاه به مدیریت شهرهای اسالمی در فضاهای اقتصادی شهر و سپس شهرهای امروز 
مورد بررسی قرار گرفته است. نگاه اول به پیشینه ِي تاریخِی مدیریت شهری از طریق نهادهای صنفی توجه دارد. نگاه دوم، 
سامانه های مدرن در شهرهای اروپایی و آمریکایی نظیر نواحی بهبود کسب و کار را مورد بررسی قرار می دهد و در نهایت 
تغییرات ساختاری و مدیریت شهری در فضای تجاری شهرها در دوران پهلوی اول و دوم به عنوان بخشی از واقعیت شهرهای 
ایران امروز بررسی شده اند. یافته های این پژوهش نشان می-دهد در شهرهای ایران از دیرباز تاکنون ساختارها و نهادهای 
اجتماعی برای صنوف و تجار وجود داشته است و تا قبل از انقالب مشروطیت این نهادها و تشکل ها در وجه فضایی خود در 
فضای شهری بازارها و فضای محالت شهری بروز و ظهور پیدا می نمودند و در دوران پهلوی اول و دوم تغییرات اساسی در 
این فضاها ایجاد شد. در نهایت تالش می شود نحوه ِي تأثیر و تأثر الگوهای نوین مدیریت شهری بر مدیریت شهری در دوران 

اسالمی در قالب مدل سازی مفومی ارائه شود.

واژه های کلیدی: مدیریت شهری دوران اسالمی، نواحی بهبود کسب و کار، فضای اقتصادی شهر.

* m_sharifzadegan@sbu.ac.ir                      **b_malekpour@sbu.ac.ir          

تاریخ دریافت مقاله:93/11/12   تاریخ پذیرش نهایی: 94/12/2

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 25

http://jria.iust.ac.ir/article-1-354-fa.html


فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره نهم / زمستان 1394 / سال سوم 66

مقدمه 
مدیریت شهري  پویاِي  و  دوسویه  رابطه ِي  حاضر  مقاله ِي 
در دوره ِي اسالمی و سازوکارهای فضاهای اقتصادِی شهر1 
مرتبط با آن را مورد بررسي قرار مي دهد. از دهه ِي 1990 
انجمن های  نقش  با  مرتبط  متون  سو،  این  به  میالدی 
قابل  سهم  شهری  مدیریت  در  صنفی  و  غیردولتی 
مالحظه اي در درك دنیاي معاصر داشته است. با در نظر 
گرفتن ارتباطاِت متقابِل جهانِي در حال افزایش، این مقاله 
می تواند به تشریح تغییرات فراگیر جهاني آشکار هم چون 
تغییرات در زمینه ِي زندگي و حکمروایي شهری، بازسازي 
اقتصادي و تغییرات در گونه هاي فضاها و مکان هایي که 
در درون شهرهایمان توسعه مي یابند؛ کمک نماید. بنابراین 
داراي  ولي  متفاوت،  ظاهر  در  که  موضوع ها  از  بسیاري 
ارتباطات دروني با یکدیگر هستند؛ در یک مجموعه به هم 
پیوسته مورد مطالعه قرار گرفته اند. این رویکرد امکان درك 
و تشریح تغییرات گسترده ي شهري به ویژه شهر در دوران 
اسالمی را ایجاد می نماید و آن را با دانشي که فعاالنه و 
نتیجه ي مشارکت ویژه ِي ما در زندگي شهري بدست  در 

مي آید؛ پیوند مي دهد.
ساختارها و نهادهای اجتماعی هم چون صنوف و اتحادیه ها 
روزمره  زندگي  مختلف  حوزه هاي  برِش2  میان  درون  در 
خصوصي،  و  عمومي  زندگِي  مابیِن  حوزه هاي  یعنی 
این  دارند. در  قرار  اجتماعي،  و  سیاسي و شخصي، فردي 
تعریف نهادهای یاد شده ابزار و رانه هاِي تغییر اجتماعي و 
اقتصادي، عنصري فعال در ساختار فضا و مکان و در نظر 
گرفته مي شود و نقش حیاتي در شکل گیري هویت و زندگي 
روزمره ایفا مي نمایند )مورکل3 و همکاران 2008(. بنابراین، 
اقتصادي،  چند گانه ِي  نقش هاي  داراي  ساختارها  این 
اجتماعي و سیاسي مي باشند و این مقاله در پي آن است 
که نشان دهد در مدیریت شهری در دوران اسالمی نیز از 
جایگاه بسیار روشن و مهم برخوردارند و می توانند به عنوان 
میانجي شهر و مکان ها و فضاهایي درون آن ایفای نقش 

نمایند. 
اقتصادی  اجتماعی-  نهادهای  و  شهری  مدیریت  ارتباِط 
عنوان  به  است.  بسیاری  ذکر  قابل  نمونه های  دارای 

تحت  زمین  کاربرد  و  جمعیت  تعداد  سریع  رشد  نمونه، 
به  منجر  دنیا  شهرهاي  در  شهري4  پراکنده رویی  عنوان 
براساس  بنیان ها  مجدد  تعریف  کالبدي،  بازساختاردهي 
تغییرات در روش هاي حکمروایي شهري و روابط اجتماعي 
نقش  بازساختاردهی،  این  در  است.  نوین شده  فرهنگي  و 
و  و فضاها  است  بسیار مهم  اقتصادی  انجمن های صنفی 
مکان هاي نوین -از جمله مراکز شهري احیا شده- بازتاب 
دخالت نهادهای یاد شده می باشد. در مقابل، قطبي شدن 
که  )افرادي  داراها6  مابین  اجتماعي5  و  فضایي  روزافزوِن 
و  اشغال مي کنند(  را  برجسته  و فضاهاي شهري  مکان ها 
ندارها7 در حال شکل گیري است و گروه اخیر نواحي فقیر 
و گتوها جایي که جدایي گزیني8 بر مبناي طبقه و قومیت 

صورت مي پذیرد را به عنوان محل سکونت برمي گزیند. 
مدیریت  و  برنامه ریزی  مشکل،  این  با  رویارویی  برای 
زندگی  از  بخشی  میالدی   1990 دهه ِي  اویل  از  شهری 
به  اجتماعی،  از اصالحات  با ریشه گرفتن  و  عمومی شده 
حرفه و فعالیتی بدل گشته که بر فضاهای ساخته شده و 
نیز محیط های طبیعی شهرها و مناطق کشورهای گوناگون 
تأثیر گذاشته است و سعی دارد با بهره گیری از ظرفیت های 
انجمن های غیردولتی در راستای مشکل گشایی از نابرابری 
فضایی گام بردارد. در همین راستا  و برمبناِي روندهاِی ملِی 
ایراِن امروز  نیز  تمرکززدایی و خصوصی سازی، شهرهاِی 
با چالش هایی مواجه شده اند. چالش اساسی در این زمینه، 
سازوکار انتقال منافع عمومی از نهادهای ملی و مرکزی به 
نهادهای محلی و از نهادهای محلی به نهادهای خصوصی 
انتقال و نحوه ِي توسعه و انطباق اصول  است. فرایند این 
انجمن های  بر  تأکید  با  ایران  در  شهری  مدیریت  نوین 
مقاله  این  اصلی  هدف  اسالمی  دوران  شهرهای  صنفی 
است. بر همین اساس پرسش های این تحقیق را می توان 

به صورت زیر بیان نمود:
بخش  بر  تأکید  با  شهری  مدیریت  نویِن  رهیافت هاِي   o

خصوصی و استقالل مالی کدامند؟
مدیریتی  سازوکار  کدامین  با  کسب وکار  بهبود  نواحی   o
می توانند به مدیریت شهری در سطح محلی یاری برسانند؟

اقتصادی  فضاهای  در  اسالمی  دوران  شهری  مدیریت   o
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امروز  ایران  شهرهای  در  آن  بکارگیری  و  توسعه  و  شهر 
چه  دارای  مدیریت شهری  نوین  رهیافت هاِي  به  توجه  با 

ویژگی هایی است؟ و الگوِي مفهومی آن کدام است؟
 پیشینه و روش تحقیق

اساسی  جزء  اسالمی  دوران  در  و  باستان  دوران  در  شهر 
محسوب  ایران  جامعه ِي  اقتصادی  و  سیاسی  زندگی  از 
می شدند. شهرهای اسالمی از سه رکن ارگ، مسجد جامع 
یا آدینه و بازارها تشکیل می گردید. هر سه رکن نیز جایگاه 
تجار،  شامل  بازاریان  و  داشته  سیاسی  و  علمی  اجتماعی 
اجتماعی  نظام  اصلی  بازار شالوده  بود.  پیشه وران  و  کسبه 
شهرها و رکن اساس قدرت اقتصادی و اجتماعی شهرها به 
شمار می رفت. تجار بزرگ و متوسط سلسله مراتب اجتماعی 
بازار را هدایت می نمودند و هر حرفه و کسب و کاری دارای 
استادان، صاحبان دکان و کارگران و شاگردان  سه رده ی 
بود. ابن اخوه در کتاب آیین شهرداری هفتاد و هفت بیشه 
را برای بازارهای اسالمی برشمرده است و کتاب جغرافیایی 
 173 گذشته  سده  در  را  اصفهان  اصناف  و  تجار  اصفهان 
از  کاشان  تاریخ  کتاب  و  می کند  یاد  )جماعت(  بنام  پیشه 
33 صنف پیشه ور، 99 استادکار را در شهر کاشان در همان 
دوره یاد کرده است. در تهران نیز در سال 1306 هجری 
شمسی در اواخر دوره قاجار و اوائل دوران پهلوی، 14 نوع 

تجارت، 89 نوع کسب و 99 نوع پیشه وری وجود داشت9.
خود  به  خاصی  جایگاه  بازار  در  تجار  و  پیشه وران  اصناف 
اختصاص داده بودند و هر بخش از بازار به حرفه و صنف 
خاصی تعلق داشت. مسجد جامع در کنترل شاهراه اصلی 
فضاهای  در  اصلی  شاهراه های  برخورد  محل  در  یا  شهر 
بزرگ مسدس قرار داشت و در یک روی آن ساختمان ها 
و در سوی دیگر آن بازارها شکل گرفته بود. به هر صورت 
بازارهای  معمواًل  داشت.  قرار  جامع  مساجد  کنار  در  بازار 
کاالهای  که  تسبیح فروشان  و  ُمهر  عطاران،  شمع فروش، 
مذهبی عرضه می نمودند؛ در نزدیک ترین مکان به مسجد 
جامع استقرار یافته  بودند. سپس بازارهای کتاب فروشان، 
صحافان و چرم سازان قرار داشتند و بعد از آن بازار قیصریه 
یا پارچه فروشان قرار داشت. عرصه ی فروش پارچه در بازار 
-که به آن قیصریه می گفتند- از مهم ترین بازارها بشمار 

می رفت و معمواًل در سراهای سرپوشیده قرار داشت. تولید 
پارچه بخاطر قدمت تاریخی آن که از زمان باستان  یکی از 
تولیدات صنعتی ایران بشمار می رفت و از طریق راه ابریشم 
صادر می گردید )عیسوی 1362، 125-130(. در بازارهای 
بشمار  بازار  اقتصادی  پایه ی  قیصریه،  اسالمی  دوران 
می رفت. قیصریه از بازارهای روم شرقی و انطاکیه اقتباس 
درودگران،  ِمسکران،  بازارهای  قیصریه  از  بعد  است.  شده 
قفل سازان و حلبی سازان قرار داشت که به راسته بازارها که 

نظیر قالی بافان، کفشگران تقسیم می گردید.
در کنار بازارها کاروانسراها و سراها، بازار نعلبدان، زین سازان، 
تداراك  چارپارخانه ها  همانند  که  داشت  قرار  پاالن دوزان 
خارج  در  می دادند.  انجام  را  کاالها  نقل  و  حمل  کاروان 
بازارهای فرعی برای مردم روستایی و  نیز  دروازه ی شهر 
دوره گردها، پیله وران و سبدفروشان خودنمایی می نمودند 
کوره پزخانه های  سفال سازی،  رنگرزخانه ها،  دباغ خانه ها،  و 
آجر، رویگرخانه و سالخ  خانه بخاطر آلودگی های محیطی 
و احتیاج به محوطه و زمینی بیشتر در خارج از شهر قرار 
شنبه  و  جمعه  مثل  هفتگی  بازارهای  همچنین  داشت. 
در  بود.  مستقر  شهر  خارج  در  نیز  گورستان ها  و  بازارها 
گرداگرد بازارها در داخل باروی شهرها خانه های مسکونی 
قرار داشت و سکنه به راحتی دسترسی به بازارهای متنوع 
جهت خرید و فروش داشتند و می توانستند مایحتاج خود را 

خریداری نمایند.
نهادها و انجمن های صنفی پیشه وران و بازریان در قرون 
شکوفایی  دوره ی  که  هجری  سوم  قرن  از  بعد  به  سوم 
بود.  شهرنشینی  و  تجارت  رونق  و  اسالمی  تمدن 
انجمن های صنفی تاکنون وجود داشته است. حتی بعضی 
از خاورشناسان روسی این تشکل ها را به دوران ساسانیان 
منسوب می کنند. بعضی از مطالعات و پژوهش ها که توسط 
فلورکائن، ماسینیون انجام شده است؛ انجمن های اجتماعی 
و  فتوت  انجمن  یا  کراستیان  مثل  انقالبی  جشن های  و 
اخوان الصفا را با سازمان های صنفی در ارتباط می دانند و در 
اخوان الصفا بخش های از آن به کارهای دستی و حرفه ای 
و  فتوت  داشتند  سعی  اسماعیله  اینکه  یا  و  می پرداختند 
اصناف را بهم پیوند نمایند. احمد اشرف می گوید به  هرحال 
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و  چهارم  سده  در  باشد  چه  هر  صنفی  انجمن های  فشار 
هر  پیشه وران  و  شد  افزوده  انجمن ها  این  شمار  بر  پنجم 
حرفه براساس خود صنف جداگانه ای پدید آوردند. چنانکه 
ابن بطوطه هشتم درباره اصناف اصفهان می گوید: هر دسته 
از پیشه وران اصفهان رئیس و پیشکسوتی برای خود انتخاب 

می کند که او را کلو می نامند. 
یکی از خصوصیات اصلی تشکل اصناف خودفرمانی آنان 
که  است  مفهوم  آن  به  این  است.  بوده  حکومت  برابر  در 
حل  برای  غیردولتی  و  مردم نهاد  نهادهای  تشکل ها  این 
حل  برای  پیشه وران  تجار،  بازاریان،  مشکالت  فصل  و 
مشکالت به دست خودشان بوده است که نشان از ایجاد 
بوده  عمومی  مشارکت  براساس  اجتماعی  نهاد  و  تشکل 
است و می توانستند در مقابل زورگویی و تحمیل حکومت 
ازخودهمبستگی، مقاومت نشان دهند. عماًل بعنوان  نهاد و 

الیه ی محافظ بین دولت و مردم قرار می گرفتند.
در دوران حکومت سلسله ی صفویان بخصوص شاه عباس 
در اصفهان بخاطر رونق شهرنشینی و رشد اقتصادی کشور 
قالب  در  ایران  در  صنعتی  و  اقتصادی  کوشش  و  تالش 
این میان،  افزون گردید. در  گسترش اصناف و پیشه وران 
انجمن های صنفی نیز گسترش یافت. لکن بیشتر زیر نظر 
می شد.  اداره  شهر  حکومتی  نظارت  دستگاه  و  حکومت 
روسی  محقق  مینورسکی  قول  از  اشرف  احمد  چنانچه 
انتظامی و امور جزایی با کمک  می گوید: »داروغه از نظر 
عسس ها، بازارها را زیر نظارت داشت محتسب بر جزئیات 
فعالیت های اصناف از لحاظ کیفیت کار و اوزان و مقایسات 
و  می کرد  نظارت  جاری  قیمت های  فهرست  تنظیم  و 
کیفر  وجهی  موهن ترین  و  شدیدترین  به  را  خالفکاران 
می داد و کالنتر شهر نیز که به ظاهر باید از اصناف حمایت 
کند عماًل مهمترین وظیفه اش سهمینه بندی مالیات ها  بود 
و در واقع واسطه ای بود میان دستگاه مالیاتی با پیشه وران 

شهری.«
استادان  دارای  صنفی  هر  صفویه10  دوران  اصناف  در 
کار  به  بود؛  شاگردان  و  کارگران  از  متشکل  که  صنف 
از  مستقیم  رأی  با  اصناف،  استادان  می پرداختند.  خود 
جامعه استادان صنوف مختلف، یک نفر که معتمد و مورد 

فدایی  یا  ریش سفیدی  نامزد  بعنوان  بود؛  همگان  احترام 
صنف انتخاب و به رؤیت و تصدیق نقیب الملک که نایب 
و محالت  اصناف  و  خدایان  که  و سرپرست  کالنتر شهر 
بود می رساندند و سپس او را به کالنتر شهر جهت صدور 
حکم معرفی می نمودند. احمد شرف به نقل از میرزا رفیعا 
در مکتوب دستورالملک در این باره می گوید: »رضایت نامه 
تعیین استادان اصناف که فدائیان محالت بودند؛ منوط به 
رضای چهار دانگ از هر صنف یا سکنه محله می باشد به 
از  بعد  و  می نویسد  شهادت  نقیب  مزبور  جماعت  اعتراف 
تعلیقه می دهد.« همچنین میرزا رفیعا در شرح  آن کالنتر 
و  محالت  »کدخدایان  می گوید:  اصفهان  کالنتر  وظایف 
او معزول  او منصوب و به عزل  استادان اصناف به نصب 
عیسوی  چارلز  نیست.«  مدخلیتی  را  واحدی  می باشند؛ 
می گوید:  قاجار  دوران  در  ایران  اقتصادی  تاریخ  کتاب  در 
»اصناف فقط واحدهای مالی شهرهای ایران نبودند؛ بلکه 
حرفه  همان  به  که  را  شاگرد  استاد  مذهبی  اتحادیه های 
تعلق داشت تشکیل می دادند و نقش برجسته ای در حیات 
تولیدی پیشه وران بازی می کردند. توده ی پیشه وران مرکب 
ایران  تولیدات صنایع دستی  استادان در  بودند.  استادان  از 
پایگاه بسیار مهمی داشتند. مالیات ها بر طبق تعداد استادان 
هر صنف بسته می شد. فقط آن استادانی حق داشتن شاگرد 
را داشتند که حرفه ی خود را به آنها یاد داده و آنها را برای 
شورای  معمواًل  که  ریش سفیدان  سازد.  آماده  شدن  استاد 
شاگرد  و  استاد  بین  روابط  در  می دادند  تشکیل  را  اصناف 
استادی مرتکب قصور  دخالتی نمی کردند. فقط زمانی که 
کوتاهی  استادی  مقام  به  شاگرد  رساندن  در  مثاًل  می شد؛ 
این صورت شاگرد  می کرد؛ شورا حق دخالت داشت و در 
را بدون رضایت استاد تا مقام استادی تعلیم می داد. دخالت 
از  می توان  تجار  و  پیشه وران  زندگی  در  را  مراجع شهری 
توسط  ندرت  به  کار  این  دریافت.  نیز  قیمت ها  تمشیت 
تعیین  تقاضا  و  عرضه  را  قیمت ها  و  می شد  انجام  اصناف 

می شد. 
بیماری های  شیوع  نظیر  اضطراری  مواقع  در  حال،  این  با 
حکام  یا  دولت  طرف  از  اجناس  قیمت  جنگ،  و  واگیر 
محلی تعیین می شد. تنظیم قیمت ها همیشه وجود نداشت 
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اوقات  بعضی  نمی پذیرفت.  انجام  شهرها  همه ی  در  یا  و 
ریش سفیدان یا پیشه وران و یا اتحادیه های تجاری در مورد 
تنظیم قیمت ها در بازار به مذاکره می نشستند؛ چنین تنظیم 

قیمت ها از قرن ها پیش در ایران متداول بوده است.
نهادی  صنفی  انجمن ها  که  است  اهمیت  حائز  نکته  این 
سازمان  بعنوان  نهاد؛  آن  توسط  حکومتی  دستگاه  که  بود 
جمع آوری  مشکل  و  می شد  مواجه  مالیات  گردآوری 
بود؛  روز  آن  جامعه  مشکالت  از  یکی  همواره  که  مالیات 
می شد.  فصل  و  حل  پیشه وران  دست جمعی  مشارکت  با 
از  و  می گردید  آغاز  شهر  کالنتر  از  که  سلسله مراتب  این 
نقیب الملک عبور و توسط ریش سفیدان که فدائیان اصناف 
می رسید؛  پیشه وران  سپس  و  استادان  به  می شدند  نامیده 
می توانست امور اجتماعی و اقتصادی داخل صنف و مسائل 
رابطه با حکومت که عمدتًا حول مالیات، نظارت، کیفیت و 
کمیت امور پیشه وران حرکت می نمود را به خوبی به انجام 
برساند و کارکرد اجتماعی قدرتمندی در جامعه و آن روز از 

خود نشان دهد. 
این امر را می توان نهادی اقتصادی برای تسهیل کنندگی 
توانایی  و  قدرت  و  آورد  به حساب  روز  آن  اقتصادی  امور 
انتخاب  دموکراتیک  بشکل  که  نهادی  و  سازمانی  کارکرد 
نوعی  تولید  سازمان  درون  در  می گردید؛  نصب  و  عزل  و 
سرمایه اجتماعی مبتنی بر هنجارهای کنش های اجتماعی 
دانست. بطوری که کارکرد اجتماعی و اقتصادی شهودی 
برای متعادل کردن حیات اجتماعی و تعادل اقتصادی آن 

دوره ی تاریخی به چشم می خورد.
تغییرات رخ داده در زمینه مدیریت شهری در  به  با توجه 
کشورهای بیشتر توسعه یافته و با مروری فشرده بر پیشینه 
تاریخی مدیریت شهری در دروران اسالمی می توان روش 

کار این مقاله را در چهار گام بیان نمود:
نخست( بررسی پیشینه ِي تاریخی مدیریت شهری از طریق 

نهادهای صنفی.
مدیریت  اقتصادی  مدرن  کارهای  و  ساز  بررسی  دوم ( 
شهری در شهرهای اروپایی و آمریکایی نظیر نواحی بهبود 

کسب و کار11
در  مدیریت شهری  و  ساختاری  تغییرات  بر  مروری  سوم( 

فضای تجاری شهرها در دوران پهلوی اول و دوم.
برای حکمروایی شهری در دوران  الگویی  ارائه ِي  چهارم( 
اسالمی بر مبنای چارچوب نظری جهانی و تجارب تاریخی 

ایران؛ نواحی بهبود کسب و کار نوین ایران.

سازوکارهای مدرن مدیریت اقتصادی فضاهای شهری در 
شهرهای اروپایی و آمریکایی

روندهاِی ملِی تمرکززدایی12 و خصوصی سازی، دولت های 
راستا  این  در  است.  کرده  مواجه  چالش هایی  با  را  محلی 
عمومی  کارهای  همچنان  مرکزی  و  فدرال  دولت های 
همزمان،  می کنند.  واگذار  محلی  مقامات  به  را  بیشتری 
دولت های محلی، امور بسیاری را به بخش خصوصی واگذار 
تضمین  محلی،  دولت  قانون  برای  جاری  چالش  می کنند. 
کردن این نکته است که منافع عمومی به منزله-ِي تهیه 
خدمات، از نهادهای ملی و مرکزی به نهادهای محلی و از 

نهادهای محلی به نهادهای خصوصی منتقل شوند.
افزایِش  حیِن  در  عمومی  منافع  از  محافظت  چالِش  این 
ایجاد  با  مقارن  اغلب  محلی،  خصوصِی  بخش  به  اعتماد 
مشروعیت  که  نواحی  این  است.  کسب وکار  بهبود  نواحی 
خود را از قوانین موضوعه دولتی می گیرند؛ مناطقی خاص 
هستند که مالکان به نحو داوطلبانه بر خود مالیات تعریف 
اقتصادی،  شرایِط  بهبوِد  انجمِن  یک  برای  تا  می کنند 
معمواًل  شهرها  که  حالیست  در  این  کنند.  سرمایه گذاری 
شهر  مسئوالن  و  می کنند  جمع  را  اجباری  مالیات های 

همیشه نمایندگان این انجمن ها هستند. 
بحث  کانادا،  در  میالدی   1970 سال  از  راستا  همین  در 
کسب وکار  بهبود  مناطق  درباره ی  مداومی  بین المللی 
حیات  تجدید  برای  روشی  منزله  به   )BIDاختصار )به 
شهرنشینی و توسعه اقتصادی در کار بوده است. اما منطقه 
این  ساختارهای  و  اهداف  در  چیست؟  کسب وکار  بهبود 
مشارکت ها در کشورهای مختلف تفاوت های بزرگی وجود 
و  درون شهری  عمدتًا  ناحیه  یک  عنوان  به  را   BID دارد. 
به لحاظ جغرافیایی معین که به واسطه آن مالکاِن اموال 
محیط  و  کسب وکار  محیط  بهبوِد  براِی  کسب وکارها  و 
شده  فراهم  خدمات  می کنند.  همکاری  هم  با  شهرنشینی 
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از جانِب BID عالوه بر خدماتی هستند که توسط شهرداری 
تدارك دیده می شوند و معمواًل شامل امنیت، حفظ فضای 
اقتصادی،  توسعه  دیوارنوشته ها،  و  زباله  امحاء  عمومی، 
بهبود توقف گاه های عمومی خودروها، رخدادهای خاص و 

خدمات اجتماعی می شود. 
لُرلِن  نظر  به  دارند.  وجود  نیز  دیگری  تعریف های  اما 
برنامه ریزی  و  مطالعات  دپارتمان  در  استادیار  ُهویت13، 
 BID »یک  ماساچوست،  تکنولوژی  موسسه  در  شهری 
نحو  به  هنوز  که  مردم،  عموم  سیطره  تحت  است  نهادی 
خصوصی جهت دهی می شود و مکمل خدمات عمومی در 
بهبود فضای عمومِی مشترك است. عالوه بر این، چنین 
نهادهایی از نوعی آموزه کمک به خود تبعیت می کنند، که 
بدین وسیله یک سازوکار خود- مالیات بندی قهری14 درآمد 

چندین ساله را تامین می کند« )هویت15 2005، 5-4(.
لندن است؛  انجمن مدیریت مرکز شهر16 که محل آن در 
BIDها را به عنوان مشارکت هایی بین قدرت محلی و اجتماع 

کسب وکاری محلی توصیف می کند که طرح ها و خدماتی 
که به محیط بازرگانی و قلمرو عمومی سود می رسانند را 

توسعه داده و به پیش می برند )هویت 2005، 5(.
به عالوه، هیچ قرارداد نام گذاری استانداردی برای نواحی 
بهبود کسب و کار در سرتاسر جهان وجود ندارد. انگلستان، 
بخش هایی از ایاالت متحده )مثال نیویورك سیتی( و آلمان 
)مثاًل هامبورگ( اصطالح BID را اخذ کرده اند؛ اما در دیگر 
نواحی  این  نام گذاری  برای  نام های بسیار دیگری  ایاالت، 
افریقای  در  شهر«17  بهبود  »ناحیه ی  است.  شده  انخاب 
جنوبی، یا »حوزه ی بهبود کسب وکار« در کانادا، »ناحیه ی 
بهبود  »منطقه ی  و  تگزاس/امریکا  در  عمومی«18  بهبود 

ویژه«19 در آریزونا، نیوجرسی، اوتا/امریکا. 
روند تاریخي شکل گیري نواحي بهبود کسب وکار

توسعه ی مناطق بهبود کسب وکار به یک عمل ابتکارآمیز در 
تورنتو باز می گردد؛ که در آن مالکاِن کسب وکار همکاری 
بازرگانی  در محیط  ارتقایافته،  تهیه ی خدمات  با  تا  کردند 
محلی سرمایه گذاری کنند. روستای غربی بلور20 در تورنتو 
قدیمی ترین ناحیه ی بهبود کسب وکار در جهان است که در 
سال 1970 پایه گذاری شد. پیش از این تاریخ، و در سال هاي 

به  تا 1960 میالدي، شهروندان شهرهاي مختلف   1920
خصوص در امریکا و کانادا، ملزم به خرید از نواحي تجاري 
مرکز شهرها بودند. آن ها به منظور تهیه ي مایحتاج خود، 
با اتومبیل هاي شخصي، خود را به بازارچه هاي خیاباني و 

خرده فروشي ها مي رساندند.
این وضعیت تا جایي ادامه یافت که در اوایل دهه 1960، 
فضایي  عنوان  به  شهرها  حومه ِي  بزرِگ  فروشگاه هاِي 
آمدند.  وجود  به  مختلف  کاالهاي  تهیه  منظور  به  مناسب 
تورنتو  نظیر  شهرهایي  در  اوایل  در  که  فروشگاه ها  این 
ایجاد شده بودند؛ به شهروندان این امکان را مي دادند تا از 
تسهیالت جانبي نظیر فضاي توقف مناسب و تهویه مطبوع 

در تمامي فصول سال برخوردار باشند. 
بنابراین، در چنین شرایطي، عدم استفاده از مراکز شهرها 
پس  مي نمود.  ناپذیر  اجتناب  امري  آنها  زوال  نتیجه  در  و 
و  واکنش ها  فرآیند،  این  از  سال  چند  فاصله ي  گذشت  از 
اعتراض ها نسبت به این پدیده آغاز گردید و اولین قدم در 
جهت رفع این مشکالت در تورنتو مورد بررسي قرار گرفت. 
بهبود کسب وکار  نواحی  ایده ی  امر سبب شکل گیری  این 
شد و شهرداری هاِی بسیاری را به خود جذب کرد به نحوی 
که اینک آنها نقش مهمی در فرایند توسعه شهرنشینی و 

تجدید حیات مراکز شهر در سرتاسر جهان بازی می کنند.
بهبود  ناحیه  اولین  شکل گیري  از  پس  نیم دهه  حدود 
در  کسب وکار  بهبود  ناحیه  اولین  کانادا،  در  کسب وکار 
ایاالت متحده و در ناحیه نیو ارلن21 ایجاد شد. روند گسترش 
نواحي بهبود کسب وکار در امریکا نسبت به کانادا سرعت 
کمتري داشت؛ تا جایي که پس از گذشت نزدیک به یک 
امریکا،  در  کسب وکار  بهبود  ناحیه ی  اولین  ایجاد  از  دهه 
ایجاد  نیویورك  شهر  در  کسب و کار  بهبود  ناحیه ی  اولین 
شد که توانست در گسترش مفاهیم نواحي بهبود کسب و 
کار در سطح امریکا نقش مؤثري را ایفا کند؛ تا جایي که 
کنفرانس ها و همایش هاي متعددي در طي سال هاي بعدي 
به منظور تبیین مزایا و توضیح الگوهاي بهینه براي اجراي 

نواحي بهبود کسب وکار برگزار گردید.
روند گسترش نواحي بهبود کسب وکار در سال هاي 1985 
به بعد با سرعت بیشتري ادامه یافت؛ تا جایي که تا سال 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 25

http://jria.iust.ac.ir/article-1-354-fa.html


71فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره نهم / زمستان 1394 / سال سوم

2002 میالدي آمار نواحي بهبود کسب وکار به 800 ناحیه 
با  متحده  ایاالت  کشورهاي  که  رسید  کسب وکار  بهبود 
بیشترین  کسب وکار،  بهبود  ناحیه   348 با  کانادا  و   429
همچنین  هستند.  دارا  را  کسب وکار  بهبود  نواحي  تعداد 
شهرهاي نیویورك، تورنتو، لس آنجلس، ونکوور، فیالدلفیا 
را  بهبود کسب و کار  نواحي  تعداد  بیشترین  و کیپ تاون 
داده اند. کشورهایي  دنیا در خود جاي  میان شهرهاي  در 
نظیر انگلستان نیز در طي سال هاي اخیر به جمع مصرف 
که  اند  پیوسته  کار  و  کسب  بهبود  نواحي  ایده  کنندگان 
در  کار  و  کسب  بهبود  ناحیه ی   17 ایجاد  آن،  نتیجه ی 
شهر لندن -در طي سال هاي 2000- بوده است. در این 
میان در کشورهایي نظیر ایران، تاکنون از این ایده استفاده 

نشده است. 
اکثر  امروزه  نواحی  این  پیاده سازی  تسهیل  راستای  در 
تصویب  به  را  قوانینی  کانادا  استان های  و  امریکا  ایاالت 
رسانیده اند که به دولت های محلی اجازه می دهد BIDها را 
تشکیل دهند. برآورد می شود که بیش از 1000 ناحیه ی 
وجود  شمالی  امریکای  در  اینک  هم  کار  و  بهبود کسب 
داشته باشد )مورکل و همکاران 2008، 45(. این مفهوم 
اقتصادی  محیط  بزرگ(،  یا  )کوچک  شهر  نوع  هر  در 
)پایدار، ضعیف( و سطح موفقیت )همسایگی های کم درآمد 
شهرهای  در  متناظراً،  است.  شده  معمول  پردرآمد(  و 
را  بزرگی  و  کوچک  BIDهای  می توان  شمالی  امریکای 
منطقه ی  جغرافیایی  اندازه ی  لحاظ  به  آشکارا  که  یافت 
البته  و  سازمانی  ساختار  بودجه،  میزان  پوشش،  تحت 
بهبود  ناحیه ی  هستند.  متفاوت  یکدیگر  با  فعالیت ها  نوع 
کسب و کار میدان تایمز در نیویورك سیتی و منطقه ی مرکز 
شهر در فیالدلفیا دو مثال خوب از BIDهای بزرگ هستند. 

مفهوم نواحي بهبود کسب و کار
بهبود کسب وکار  نواحي  از  ارائه شده  تعاریف  بر  نگرشي 
مشخص مي کند که این تعاریف، علي رغم اینکه از زوایاي 
مختلف مطرح شده اند؛ لیکن داراي مشترکات فراواني نیز 
هستند. در این تعاریف، تأکید بر مشارکت بخش عمومي 
و  مالیات بندي  طریق  از  مالي  منابع  تأمین  خصوصي،  و 
وضوح  به  کسب وکار  بهبود  نواحي  ایجاد  در  دموکراسي 

مشخص است.
نواحي  از  تعاریف خود  در  لورلن هویت  و  دیویس  مارك 
اصلي  پایه ي  عنوان  به  مالیات  بر  کسب وکار،  بهبود 
در  دیویس  مارك  چنانکه  دارند.  تأکید  نواحي  این  ایجاد 
نواحي،  »این  مي گوید:  کسب وکار  بهبود  نواحي  تعریف 
صورت  به  امالك  صاحبان  که  هستند  محدوده هایي 
داوطلبانه مالیات هایي بر خود وضع مي کنند تا منابع مالي 
کنند«  تأمین  را  محدوده  داخل  بهسازي هاي  براي  الزم 

)اس. داویس22 1997، 14(. 
کسب وکار  بهبود  نواحي  از  خود  تعریف  در  نیز  هویت 
محدوده هایي  کسب وکار  بهبود  »نواحي  که  مي کند  ذکر 
خوداتکا از لحاظ مالي هستند که به وسیله صاحبان امالك 
و یا تجار محلي اداره مي شود و قانوني بودن آنها توسط 
دولت ها محرز مي گردد تا بدین وسیله محدوده جغرافیایي 
مشخص شده، بهسازي گردد« )مورکل و همکاران 2008(. 
به  کسب وکار«  بهبود  »نواحي  واژه ي  وي،  عقیده ی  به 
طور همزمان براي تبیین محدوده ی جغرافیایي مشخص 
براي  همچنین  و  مي کند  دریافت  را  ویژه اي  خدمات  که 
سازماني که این محدوده را اداره مي کند و خدمات مورد 
نیاز محدوده را تهیه مي کند؛ مورد استفاده قرار مي گیرد.«

بهبود  نواحي  از  تعاریف،  از  بسیاري  در  این  بر  عالوه 
براي  منعطفي  مالي  مکانیزم هاي  عنوان  به  کسب وکار 
یاد  مشخص  تجاري  محدوده  یک  مدیریت  و  بهسازي 
نیویورك23  شهر  خرد  خدمات  تجارت  )دپارتمان  مي شود 
2004(. نواحي بهبود کسب و کار با فعالیت ها و خدماتي که 
ارائه مي دهند؛ اهداف خود را تحقق مي بخشند. فعالیت هاي 
عمده نواحي بهبود کسب و کار در پنج دسته ي فعالیت هاي 
تبلیغات و بازاریابي، نگهداري و نظافت، حمایت سیاسي و 
بهسازي هاي کوچک مقیاس تقسیم مي شوند که هر یک 

شامل خدمات زیر خواهند شد: )آپا24 2006 ، 25(
o بازاریابی و تبلیغات

o نگهداری
o امنیت

o حمایت سیاسی
o بهسازی های کوچک مقیاس
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 BID منافع به دست آمدنی از
منافع حاصل از نواحی بهبود کسب و کار را می توان در سه 
مورد  محلی  قدرت های  مالکان،  عمومی،  منافع  زمینه ی 
بررسی قراد داد که در زیر به هر یک از آن ها اشاره شده 

است )اس. داویس 1997: میچل25 1999(.
همگان/اجتماع 

o رفاه اقتصادی و رشد اقتصادی در ناحیه ایجاد می کند. 
o سرمایه گذاری درونی را جذب می کند. 

کسب وکارها/مالکان 
o تعداد افراد وارد شده برای خرید را باال می برد.

o گذر و خرید مشتریان را افزایش می دهد و می تواند منجر 
به افزایش سود شود.

فعالیت های  جرم،  )کاهش  می دهد  کاهش  را  هزینه ها   o
جمعی، مثال، تبلیغات/ بازاریابی. 

o برای پاسخ به مشکالت بخش های منفرد منعطف است.
قدرت های محلی 

o مدیریت بخش خصوصی/ مهارت های سازمانی را کنترل 
می کند.

o موجب فهم بیشتری از نقش انجمن های محلی می شود. 
موجرها 

o به رشد ارزش سرمایه کمک می کند. 
o ارزش اجاره ی اموال و ناحیه را باال می برد. 

o مطلوبیت  منطقه را باال می برد و مالکان را به خود جذب 
می کند. 

اجاره های  بر  که  می کند  ایجاد  رشد  بازرگانی  در   o
گردش محور اثر می گذارد. 

o موجب پیوندهای مثبت با شهرداری می شود.
فضای  در  شهری  مدیریت  ساختاری  تغییرات 

تجاری شهرها در دوران پهلوی
نهادهاي  و  تاکنون ساختارها  دیرباز  از  ایران  در شهرهاي 
اجتماعي براي صنوف و تجار وجود داشته است تا قبل از 
انقالب مشروطیت این نهادها و تشکل ها در وجه فضائي 
محالت  فضاهاي  و  بازارها  شهري  فضاي  در  صرفًا  خود 

دوران  از  بعد  لیکن  مي نمودند؛  پیدا  ظهور  و  بروز  شهري 
شکِل  به  اندك اندك  مدرن  شهرنشیني  که  اول  پهلوي 
و  خیابان ها  در  گردید  شروع  ایران  در  تقلیدي  و  ناقص 
پاساژها  و  خرید  مراکز  مغازه ها،  شهري  جدید  شبکه هاي 

رقیب بازارهاي سنتي در ایران شدند.
بودند؛  نزدیک  به حکومت هاي مرکزي  اگرچه  نهادها  این 
دولت  در  مي کردند.  عمل  مستقل  نهادهاي  قالب  در  ولي 
رضاشاه به بهانه ی مخالفت با قانون انحصار تجارت، اتاق 
به  بود؛  تجار  منافع  نمایندگي  نهاد  تنها  که  را  بازرگاني 
حالت تعلیق درآمد و پس از برکناري رضاشاه به بسیاري 
بعد  شدند.  تجارت  اتاق  در  نمایندگان  تجار  و  بازاریان  از 
و  بازرگانان  انجمن  کودتا،  نخست وزیر   ،1332 کودتاي  از 
فعالیت  مصدق  دولت  نفع  به  که  را  پیشه وران  و  اصناف 
مي کرد؛ غیرقانوني شناخت. این نهادها نمایندگان اصناف و 
صاحبان سرمایه در بخش مدرن بودند که تضعیف گردیدند 

)سعیدي و شیرین کام 1384، 26- 27(.
در دهه ی 1340 به همراه توسعه ی شهرها از طریق رشد 
شبکه هاي حمل و نقل مشکالت اصناف و بازار سنتي را در 
توزیع محدود نمایان تر و نیاز به تغییرات در نحوه ی توزیع 
را بیشتر کرد؛ همچنین توسعه ی حمل و نقل و دسترسي 
به حوزه هاي خرید بزرگ تر از جمله فضاهاي جدید خرید و 
فروشگاه هاي بزرگ اندیشه محلیت را مورد تهدید قرار داد 
)همان(. حوزه هاي عمومي جدید و مدرن خرید براي حل 
ایجاد شدند.  اقتصاد شهري  توزیع در  روزافزون  مشکالت 
طبقه ی متوسط جدید -که در دهه ی 1340 و 1350 در اثر 
از این فضاها بیشتر  گسترش شهرنشیني رشد کرده بود- 
عمومي  اجتماعي  فضاي  لحاظ  بدین  مي کردند.  استفاده 

جدیدي براي خانواده ها اعم از زنان و جوانان خلق شدند.
به  سنتي  تولید  از  تولید  سازمان  در  تغییر  دیگر  سوي  از 
انبوه  تولیدات  به  دست ساز  تولید  و  کارخانه اي  تولیدات 
کاالهاي مورد نیاز جامعه و نیز ضرورت عرضه و تبلیغات 
در  مصرف  افزایش  و  مصرف کنندگان  جلب  براي  خاصي 
جامعه -که یکي از ملزومات رونق اقتصادي است- موجب 
گردید.  شهرها  در  کاال  توزیع  مناسبات  در  جدیدي  شکل 
حوزه هاي  رشد  نیز،  امریکائي  جامعه شناس  سنت  ریچارد 
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انبوه(  )تولید  کارخانه اي  تولیدات  رشد  به  پاسخي  را  خرید 
مي داند. دوي این استدالل را مطرح مي کند که رشد تولید 
پاسخگوي  که  شد  توزیع  قدیمي  نظام  تغییر  اصلي  سبب 
کنار  در  همچنین  او  نبود.  متنوع  و  روزافزون  تولیدات 
در  تغییر  و  نقل  و  توسعه حمل  تأثیر محدود  از  تغییر  این 
شهري  مجدد  طراحي  مي برد.  نام  شهر  فیزیکي  زمینه 
)ایجاد بلوارهاي بزرگ( و کاهش طول گردش براي خرید 
درون شهري با توسعه ارتباطات و کاهش طول گردش براي 
خرید درون شهري با توسعه ارتباطات و وسایل حمل و نقل 
به نحوي فراهم گردید که امکان دسترسي آن به حراج هاي 
فصلي فراهم گردید. این تحوالت نشان دهنده ی بخشي از 
تغییرات نهادها و شکل هاي تجاري و صنفي مدیران ایران 

است. 
بلوارها،  و  خیابان ها  با ساخته شدن  اول  پهلوي  دوران  در 
معرض  در  را  خود  اجناس  توانستند  خیاباني  مغازه هاي 
بازدید و فروش مشتریان قرار دهند و این امر کمک موجب 
نوعي رفتار اجتماعي شهرنشینان در گردش در خیابان هاي 
در  گردید.  تفرج  و  تفریح  نوعي  احیانًا  و  خرید  و  شهري 
ایران شدت  دوران پهلوي دوم -که مدرن سازي جامعه ِي 
بیشتري یافت- تغییرات عمده اي در ساختار شهرهاي ایران 
پدید آمد و مراکز خرید و خیابان هایی که انواع کاالها اعم 
از پوشاك و وسایل خانگي و حتي کاالهاي فرهنگي مثل 
کتاب را در معرض دید و فروش قرار می داد؛ شروع به کار 

نمودند. خیابان هاي شاه آباد و الله زار از این دست بودند.
و  با سبک سنتي خرید  منافع  پدیده همواره در تضاد  این 
فروش در بازارها و محالت سنتي شهرها بود. اما به تدریج 
راسته هاي خیابان و مراکز خرید خاص در اطراف خیابان ها 
در  تغییر  به  توجه  با  و  گرفت  شکل  بزرگ  شهرهاي  در 
سبک زندگي مردم در اثر مدرن سازي جامعه ایران تقاضاي 
جدیدي در گروه هاي اجتماعي متوسط و باال به وجود آمد 
در  نه  و  مي شد  داده  پاسخ  خیابان ها  مغازه هاي  در  نه  که 
بازارهاي سنتي شهرها. در خیابان ها و گره گاه هاِي شهرِي 
مراکز خرید بزرگ تري شکل گرفت که شامل فروشگاه هاي 
بزرگ و متوسط و کوچک بودند. این فروشگاه ها به گسترش 
پدیده اي به نام دموکراتیزه شدن تجمل گرائي یا مدگرائي 

کمک نمودند.  
فروشگاه هاي بزرگ در ایران مثل فروشگاه هاي فردوسي و 
ایران در تهران و شهرهاي بزرگ در کنار توسعه ی شهري، 
ایجاد  شهري،  ساختار  در  تغییرات  نقل،  و  حمل  توسعه ی 
بلوارهاي بزرگ و پاساژها رشد کردند. در حالي که مشکالت 
در  تغییرات  به  نیاز  و  نمایان تر  محدود،  توزیع  در  اصناف 
نحوه ی توزیع بیشتر مي شد؛ رشد این فروشگاه ها پیامدهاي 
ناخواسته ی اجتماعي مثل پرسه زدن، گشت زني و استفاده ِي 
فراغتي از فضاي پیاده روها و خیابان ها را براي طبقات رو 
به گسترش شهري در دهه ی 40 و 50 در پی داشت. در 
این فضاها »خرید کردن مدرن« مصرف همه چیز از زمان 
)صرف اوقات فراغت( گرفته تا کاالهاي مختلف را شامل 
مي دادند  تشکیل  را  روزمره  زندگي  سازمان  که  می شده 

)همان(.
ارائه ِي الگویی برای حکمروایی شهری در دوران اسالمی 

بر مبنای چارچوب نظری جهانی و تجارب تاریخی ایران
نواحی بهبود کسب و کار نوین ایران

با توجه به فرآیندی که در شهرهای دوران اسالمی ایران به 
منظور نهادهای خودفرمان سلسله مراتبی طی شده است و 
کارآمدی انجمن های صنفی را در فضای اقتصادی شهری 
نشان می دهد؛ به نظر می رسد که عناصری از خصوصیات 
مدیریت شهری نهادی در آن دوره های تاریخی را بتوان با 
توجه به روند فضاهای اقتصادی شهری بعد از مشروطیت، 
برای  مردم نهاد  سازمان های  سازماندهی  و  در شکل گیری 
این  برای  گرفت.  بکار  شهری  کار  و  کسب  بهبود  نواحی 
منظور، میزان تأثیرگذاری هر یک از خصوصیات یاد شده 
نواحی بهبود  برای  نهاد  در شکل گیری سازمان های مردم 
کسب و کار شهری با استفاده از روش آیکولد تعیین خواهد 

شد. 
ماتریس آیکولد یک ماتریس جامع برای استفاده در ارزیابی 
سیستم  است.  مختلف  شاخص های  کیفی  و  کمی  روابط 
شامل  ماتریس  خانه های  از  یک  هر  برای  عالمت گذاری 
نشانه هایی به این ترتیب می باشند: مفید یا مضر بودن اثر، 
در  آیا  اینکه  و  اثر  وقوع  زمانی  مقیاس  اثر،  وقوع  احتمال 
طراحی ها، اثرات در نظر گرفته شده است یا خیر. از محاسن 
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پارامترها  بر  اثر  هر  ویژگی های  بیان  آیکولد  ماتریس 
می باشد؛ به طوری که عالمت ها و اعداد مورد استفاده در 
این ماتریس وضعیت و خصوصیات اثر را شرح می دهند. این 
ماتریس دارای چندین سطر و ستون می باشد. ستون های 
این ماتریس به شاخص های اولیه و سطرهای این ماتریس 
در  ثانویه مربوط می شود.  به ویژگی های شاخص های  نیز 

روش آیکولد در سلولی از ماتریس که احتمال بروز اثر وجود 
دارد؛ نوع و ویژگی اثر با استفاده از توصیف کننده های جدول 
1 بیان می شود. در این پژوهش ماتریس آیکولد با توجه به 
حکمروایی  برای  الگویی  ارائه ی   بر  مبنی  بند  این  هدف 

شهری در دوران اسالمی مناسب سازی شده است.

که بر اساس دو عالمت + و – است و به ترتیب بیانگر اثر مطلوب و اثر نامطلوب می باشد.ماهیت اثر
o زیاد: این توصیف کننده در مورد اثراتي به کار برده می شود که موجب تغییرات قابل توجهي نسبت شدت اثر

به وضع موجود می گردند. در ماتریس آیکولد این شاخص با نماد عددي 3 نمایش داده می شود.
از آن ها نسبت  اثراتي را شامل می شود که میزان تغییرات حاصل  o متوسط: این توصیف کننده 
به وضع موجود کمتر از اثرات عمده است ولي مقدار این اثر آنقدر کم نیست که در گروه کم قرار 

بگیرد. این شاخص با نماد عددي 2 نمایش داده می شود.
o کم: اثراتي که تغییرات آن ها نسبت به وضع موجود کمتر از 2 گروه قبل می باشد و با نماد عددي 

1 قابل بیان است.
اثراتي که در مقطع خاص به وقوع پیوسته و تداوم ندارند؛ اثرات مقطعي محسوب شده و با نماد T تداوم اثر

نمایش داده می شوند. اثراتي که در دراز مدت به صورت دوره اي یا مداوم وجود خواهد داشت؛ اثر 
دائم بوده و با نماد )P( نمایش داده می شوند.

زمان 
وقوع

اثر

برخي  نمي آیند.  پدید  به طور همزمان  ایجاد می شود؛  راهبرد  اتخاذ یک  نتیجه  اثراتي در  کلیه ی 
اثرات ممکن است بالفاصله یا در فاصله کوتاهي از شروع فعالیت پدیدار شوند و برخي اثرات ممکن 
است در زمان طوالنی تری آشکار شوند. عالئم L، M و I نشان دهنده ی زمان وقوع اثر در بلندمدت، 

میان مدت و کوتاه مدت می باشند.
برای نشان دادن میزان قطعیت اثر نیز از شاخص های متفاوتی استفاده می شود:قطعیت اثر

o اثر قطعی: این شاخص در مورد اثراتی بکار می رود که وقوع آن ها با توجه به وضعیت موجود و 
همچنین موارد مشابه از نظر تیم کارشناسی به اثبات رسیده است. در ماتریس آیکولد این اثرات را 

با نماد )C( نشان داده می شوند.
ولی  نمی باشد  آن ها قطعی  وقوع  بکار می رود که  اثراتی  مورد  در  این شاخص  احتمالی:  اثرات   o

می باشد.  )P( ماتریس  در  اثرات  این  نمایش  نماد  دارد.  وجود  آن ها  پیدایش  احتمال 
o اثرات غیرمحتمل: این شاخص معرف اثراتی است که احتمال وقوع آن ها بسیار ضعیف است. نماد 

نمایش این اثرات در ماتریس )I( می باشد.
o اثرات نامشخص: این شاخص معرف اثراتی است که احتمال وقوع آن ها نامشخص است. نماد 

نمایش این اثرات در ماتریس )N( می باشد.

جدول 1. توصیف گرهاي ماتریس ICOLD )مأخذ: صیادی26 و همکاران 2009، 4-3(
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پس از تعیین نوع اثر و شدت اثر و اهمیت آن ضرایب هر 
یک از انواع اثرات در آن ها ضرب می شود. این ضرایب به 

شرح زیر می باشند:
جدول 2: توصیف کننده کمي ماتریس ایکلد

) مأخذ: صیادی و همکاران 2009، 4-3(

مقدار کمي اختصار انواع اثر معیارهاي اثر
3 3 زیاد

2شدت اثر 2 متوسط
1 1 کم
+ + مثبت

ماهیت اثر
- - منفي

0.7 T مقطعي
تداوم اثر

1.5 P دایم
1 I کوتاه مدت

0.5زمان وقوع اثر M میان مدت

1.5 L بلندمدت یا 
ثانویه

در نهایت، پس از ضرب خصوصیات اثر در شدت و اهمیت، 
عدد حاصله را به سود نزدیک ترین عدد صحیح گرد می کنند. 
با توجه به اقتباس ناقص شهرهای ایران از شهرهای غربی 
اقتباس  و این که اصواًل »هیچ روند توسعه ای را نمی توان 
نمود«؛ می بایست توسعه شهری، در فرآیند درونی آن شکل 
فضاهای  در  که  فضایی  سازمان یابی  ضرورت  کند.  پیدا 
بر  بزرگ  شهرهای  خصوص  به  شهرها  صنفی  و  تجاری 
اساس رویکرد مردم نهاد و خودفرمان می تواند کارآیی این 
گونه فضاها ر ا از جهت رابطه با شهرداری و دولت، ارائه ی 
خدمات برتر و رقابتی و باال بردن منافع صنوف مشارکت 

جو به شکل فزاینده ای افزایش دهد.
سازمان یابی  خصوصیات  به  رسیدن  منظور  به  بنابراین 
مردم نهاد نواحی بهبود کسب و کار شهری بر اساس شرایط 
ایران در جدول، سه خصوصیت کارکرد انجمن های صنفی 
و  کسب  بهبود  نواحی  خصوصیات  اسالمی،  شهرهای 
شهری  نواحی  خصوصیات  و   )BID( غرب  در  شهری  کار 
با  تطبیق  برای  را  ایران  نیمه مدرن  جامعه ی  در  اقتصادی 

است.  شده  سنجیده  مقایسه ای  روش  به  کشور  شرایط 
در جدول 3 ستون نخست )A(، کارکرد انجمن های صنفی 
شهرهای اسالمی و خصوصیات مهم آن ها را بیان می کند. 
به عنوان نمونه این اصناف نقش واسط بین مردم و حکومت 
را دار بودند و این به عنوان یکی از ویژگی هایی است که 
نواحی بهبود کسب و  ایجاد  برای  انطباق  امکان توسعه و 

کار آن بسیار مهم است. 
کسب و کار  بهبود  نواحی  خصوصیات   )B( دوم  ستون  در 
صنفی  انجمن های  کارکرد  با  تطبیقی  شکل  به  شهری 
دقیق تر  مقایسه ای  تا  است  شده  بیان  اسالمی  شهرهای 
انجمن های صنفی  تکامل  سیر  و  موضوع   دو  این  مابین 

شود. انجام 
در ستون سوم )C( خصوصیات شهرهای نیمه مدرن ایران 
بررسی شده است تا موضوع های مطرح شده در ستون اول 

و دوم در شرایط ایران نیز بررسی شود. 
در ستون چهارم امکان توسعه و انطباق برای ایجاد نواحی 
ستون  سه  مبنای  بر  ایران  شهرهای  در  کسب وکار  بهبود 

نخست مورد بررسی قرار گرفته است. 
موارد  برخی  در  که  می دهد  نشان  بررسی  این  نتایج 
مورد  سه  هر  پتانسیل های  از  هم زمان  طور  به  می توان 
نمود  استفاده  بهبود کسب و کار  نواحی  به  برای شکل دهی 
و در برخی موارد نیز محدودیت هایی وجود دارد که سبب 
نواحی  ایجاد  برای  آن ها  از  محدودتری  به شکل  می شود 
یاد شده استفاده نمود. در ستون های بعدی نیز با توجه به 
هدف مقاله -که تأکید بر انجمن  های صنفی شهر در دوران 
اسالمی و کارکرد آن ها می باشد- با استفاده از روش آیکولد 
سعی شده است که ماهیت، شدت، تداوم و زمان اثر ستون 
نخست بر تشکیل نواحی بهبود کسب و کار شهری نوین 
در ایران مورد بررسی قرار گیرد و بر مبنای آن بتوان نواحی 
بهبود کسب و کاِر کارآمد و منطبق با آموزه های اسالمی 

دست یازید. جدول 3 نتایج این موارد را نشان می دهد.
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جدول 3. خصوصیات کارکردی متناظر انجمن های صنفی شهرهای اسالمی و BID و دوران نیمه مدرن ایران برای امکان توسعه 
و انطباق در ایران با تأکید بر انجمن های صنفی شهرهای دوران اسالمی

کارکرد انجمن های 
صنفی شهرهای 

)A( اسالمی

خصوصیات 
نواحی بهبود 
کسب و کار 
)B( شهری

خصوصیات 
شهرهای نیمه 
)C( مدرن ایران

امکان توسعه 
و انطباق برای 
ایجاد نواحی 

بهبود کسب وکار

شدت
  Aاثر ستون
در الگوی 
تشکیل 

نواحی بهبود 
کسب وکار 

شهری نوین 
در ایران

ماهیت
  Aاثر ستون
در الگوی 
تشکیل 
نواحی 
بهبود 

کسب وکار 
شهری 
نوین در 

ایران

تداوم
  Aاثر ستون
در الگوی 
تشکیل 

نواحی بهبود 
کسب وکار 

شهری نوین 
در ایران

زمان وقوع 
  Aاثر ستون
در الگوی 
تشکیل 

نواحی بهبود 
کسب وکار 

شهری نوین 
در ایران

صنوف متعددی را 
شامل می شود

تنوع شغلی ارائه 
خدمات صنفی را 

عهده دار است

در راسته 
خیابان ها تنوع 
شغلی پراکنده 

وجود دارد

A+B+C3+PI- M

دارای سلسله 
مراتب است

از سازماندهی 
مدرن یک 

نهاد خودگردان 
برخوردار است

اتحادیه های 
خطی وجود دارد

سازمان دهی 
درون ناحیه ای 
فضای ناحیه 
کسب و کار 

الزم است

3+TM

نقش واسط بین 
مردم و حکومت را 

دارا است

نقش واسط بین 
مردم و شهرداری 

و دولت را دارند

این نقش 
کم رنگ شده 

است

این نقش باید 
تقویت گردد 

A+B
3+TM

دارای کارکرد 
مالیات گیری است

)Taxation(

دارای کارکرد 
مالیات گیری و 
تعیین مالیات 
توافقی دارند

در صورت کارکرد 
خوب اتحادیه 
صنفی می تواند 
این کار ار انجام 

دهد

A+B2+PI- M

با مراجع اجتماعی 
نزدیک مسجد 

ارتباط دارد

با مسئولین 
شهرداری و 

دولت در تماس 
هستند و موجب 

رابطه مثبت 
با شهرداری 

می گردد

این رابطه به طور 
مثبت  برقرار 

نیست
B2+PI- M
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ارکان آن انتخابی 
است و با رای 
صنوف انتخاب 

می شوند

در یک فرآیند 
رأی گیری 

عمومی ایجاد 
می  شوند

برای اتحادیه 
صنوف وجود 

دارد ولی فضای 
ناحیه ای  ندارد

A+B در 
سازماندهی 
درون فضای 

ناحیه کسب وکار

3+PI- M

در یک فضای 
شهری مشخص در 
جوار بازار و مسجد 

قرار دارند

در فضاها  و 
مراکز خاص 
تجاری شکل 

می گیرند

صرفا در 
خیابان های 

پرتردد تشکیل 
می گردد

B+C3+PI- M

دارای استقالل 
نسبی است و 
خودفرمانی در 

مقابل حکومت بوده 
است

کاماًل خودگردان 
و برای حل 

مسائل واحدهای 
تجاری شکل 
می گیرد و با 
حکومت در 

همکاری و چالش 
است

به عنوان بخش 
خصوصی منفرد 

عمل می کند
A+B3+PI- M

غیر از مالیات گیری 
دارای نقش های 
اجتماعی، سیاسی 

و آموزشی و کنترل 
قیمت را دارا هستند

غیر از مالیات 
نقش تبلیغات، 

نگهداری، امنیت، 
حمایت سیاسی 
و بهسازی های 

کوچک مقیاس را 
به عهده دارد

نقش های دیگری 
A+B3+TL- Mندارد

نقش میانجی و 
تسهیل گری را در 
مدیریت شهری 

دارد

کارکرد میانجی 
و تسهیل گری در 
مدیریت شهری 

را دارد

این نقش از 
بین رفته است 
ولی اتحادیه ها 

می توانند تا حدی 
این نقش را 
داشته باشند

A+B3+TL- M

به عنوان کاری 
اجتماعِی موظف 

ولی بدون دریافت 
دستمزد

این خصوصیت را غیرانتفاعی است
ندارند

A+B3+TL- M

می تواند به 
ساماندهی اصناف 

کمک و در 
پیشرفت کارها 

اثربخش باشد و به 
رونق کسب و کار 

کمک کند

امکان توسعه 
و بهسازی در 

فضای شهری و 
توسعه تجاری و 
صنفی را فراهم 

می کند

این خصوصیت را 
ندارند

A+B3+TL- M
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به عنوان داور در 
مشکالت صنفی 

وارد شده و مسائل 
را حل و فصل 

می کند

این خصوصیت 
را ندارد

تا حدی اتحادیه 
این کار را انجام 

می دهد ولی 
کارکرد کاملی 

ندارد

A2+PM

به امکان تولید و 
ارائه خدمات بهتر 

کمک کند

قدرت رقابت 
ناحیه را افزایش 

می دهد

این خصوصیت را 
ندارند

A+B2+PM

فضای بازار و 
راسته ها را تعمیر و 
نگهداری و مطلوب 

می سازد

معنایی مثبت از 
مکان و احساس 
بهتری از ایمنی 
و رفاه را ارائه 

می دهد

این خصوصیت را 
ندارند

A+B3+TL- M

سلسله مراتب 
انجمن صنفی 

مدافع آحاد صنف 
است

موجب حمایت 
تجاری و صنفی 

می گردد

در اتحادیه ها تا 
حدی وجود دارد

A+B3+TL- M

موجب قدرت 
بخشی به صنوف 
در جامعه سنتی و 
متمرکز می-شود

موجب فهم 
بیشتری از نقش 

انجمن های 
محلی می شود

این خصوصیت را 
ندارند

A+B موجب 
فهم بیشتری 
از مدیریت 

خودگردان محله 
محور تجاری و 
صنفی می گردد

3+PM

ارزش دکان ها 
و سراها را حفظ 

می کند

موجب افزایش 
سرمایه می شود

خودبه خود تجمع 
موجب این امر 

می-شود
A+B2+TM

مربوط به جامعه 
سنتی با اقتصاد و 
شیوه زندگی سنتی 

است

یکی از عناصر 
جامعه شهری 

مدرن با مناسبات 
اقتصادی مدرن 

است

در جامعه ای 
نیمه مدرن و 

نیمه سنتی شکل 
گرفته است

برای شهرهای 
ایرانی ـ اسالمی 
مدرن و پیشرفته 

مفید است

3+PL

صنوف در رابطه با 
هم در راسته های 
مختلف کار می کنند

کاهش هزینه
تحمع باعث 

کاهش هزینه ها 
می شود

این سازماندهی  
هزینه ها را 

کاهش و درآمد 
را افزایش  و 
ارائه خدمات 

شهری را کارآمد 
می کند

3+PM
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تجمع در بازار و 
راسته بازارها موجب 
دسترسی بیشتر  و 

متمرکز می شود

تجمع سبب 
دسترسی به خرید 
و افزایش درآمد 

می گردد

تجمع صنوف 
شهری را ارزیابی 

می کند

دسترسی مردم 
و رضایت مندی 
اشان را فراهم 

می کند

3+PL

در سلسله مراتب 
صنوف امکان 

مدیریت عمومی 
فراهم می شود

مدیریت بخش 
خصوصی  و 

کنترل سازمان ها 
را امکان پذیر 

می کند

این خصوصیت را 
ندارند

امکان مدیریت 
عمومی 

خودگردان در 
ناحیه کسب 
و کار شهری 
فراهم می شود

2+PL

هم بستگی صنفی 
افزایش می یابد که 
مسئولیت متقابل 
بین سلسله مراتب 
و صنوف ایجاد 

می کند

باال رفتن 
مسئولیت پذیری 

همکارانه را 
فراهم می کند

در اتحادیه ها 
تا حدی ناقص 

وجود دارد

مسئولیت پذیری 
هم کارانه را 

افزایش می دهد
3+PI- M

موجب رونق 
کسب و کار صنفی 

می شود

رفاه اقتصادی و 
رشد اقتصادی 
در ناحیه ایجاد 

می کند

صرفا تجمع 
فضایی و 

تخصصی در 
مراکز صنفی و 
تجاری  رونق 
کسب و کار را 

دارد

رونق کسب و 
کار ار افزایش 
داده و کارآیی 

نواحی شهری را 
گسترش می دهد

3+PL

نحوه ی تأثیر و تاثر این خصوصیات در نمودار 1 نشان داده 
شده است:

نهادهای  کارکردهای 
دوران  جوامع  صنفی 

اسالمی

نهادهای  کارکردهای 
مدرن نواحی بهبود کسب 

و کار

بهبود  نواحی  تشکیل 
کسب و کار شهری نوین 

در ایران

کارکردهای شهری فضاهای 
ـ تجاری در دوران بعد  صنفی 

از انقالب مشروطیت

دریافت کارکردهای سازنده دریافت کارکردهای سازنده

دریافت کارکردهای سازنده

نتیجه گیری
متناظر  کارکردی  خصوصیات  -که   1 جدول  اساس  بر 
  BID انجمن های صنفی شهرهای اسالمی را در سازگاری با
هم چنین  و  می دهد-  نشان  را  ایران  مدرن  نیمه  دوران  و 
نمودار 1 -که نحوه تأثیر و تأثر خصوصیات سه گانه ذکر 
شده در جدول پ را توضیح می دهد- می توان نتیجه گرفت 
که خصوصیات جدیدی برای توسعه ی فضاهای اقتصادی 
شهر بر اساس تجارب گذشته و دوران شکل گیری مدرنیسم 
ارائه می گردد که هم بر تجارب بین-المللی استوار است و 
هم ریشه در خصوصیات کارکردی تاریخ مدیریت شهری 
دوران اسالمی دارد. اگر این خصوصیات جدید، معطوف به 
شهر  اقتصادی  فضاهای  کارکرد  بیرونی  و  درونی  تجارب 
که  خصوصیات  این  صورت  این  در  شود؛  گرفته  نظر  در 
مستخرج از مباحث نظری و تجربی و تاریخی عنوان شده 
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در این مقاله  و فرآیند روش انجام آیکولد است؛ به عنوان 
راه حل ها  و سیاست های پیشنهادی به منظور کارکرد بهتر 
ایران امروز پیشنهاد می گردد.  فضاهای اقتصادی شهر در 
شرح  به  سیاست ها  و  آموزه ها  اصلی  خصوصیات  بنابراین 

ذیل است: 
شهرهای  شهرِی  مدیریت  سنتی  آموزه های  بر  مبتنی   .1

است. اسالمی 
جهانی  کارکردهای  در  جهانی  آموزه های  بر  مبتنی   .2
به   متکی  خودفرمان  و  محور  محله  شهری  مدیریت 

است. مردمی  نهادهای 
بازسازی،  و  بهسازی  مالیات،  تعیین  کارکردهای  انجام   .3
قیمت گذاری و تعبلیغات، بهبود کیفیت، رضایت ارباب رجوع 

را در بر دارد.
4. سازماندهی انتخابی اعضا صنوف برای انجا امور محوله 

و تشکیل یک سازماندهی غیردولتی مردم نهاد را دارد.
5. رابطه با شهرداری و دولت جهت مفاهمه و حل مسائل 

فی مابین را مهیا می سازد.
6. تسهیل گری و میانجی بین شهرداری، دولت  و مردم به 

منظور کم کردن هزینه مبادله را دارد.
7. استقرار فضایی در مراکز تجاری شهری اعم از  فضای 

باز و بسته یا راسته های خیابانی را شامل می گردد.
8. تنوع و تخصص در ارائه خدمات صنفی و تجاری را دارد

9. به مدیریت شهری کمک می نماید.
ارائه ی  نواحی در سطح شهرها و  امکان شبکه شدن   .10

می نماید. ایجاد  را  تجمعی  کارکردهای 
این آموزه ها می تواند خدمات زیر را در فضاهای اقتصادی 

شهر ارائه نماید:
o امنیت اجتماعی را تقویت می کند.

o حمایت اجتماعی توسط همکاری با سازمان های بیمه گر 
را امکان پذیر می کند.

o بازسازی و نوسازی کالبدی و فضایی محل کسب و کار را 
فراهم می سازد.

را  رقابت  منظور  به  تخصص  و  یکپارچه  تبلیغات  ارائه   o
می نماید. امکان پذیر 

o ارائه سیاست های رقابتی به منظور جلب مشتری و فروش 

بیشتر از طریق ارائه کاالها و خدمات با کیفیت بیشتر  و 
قیمت کم تر را ایجاد می کند.

o امکان نظافت و بهداشت و رعایت انضباط اجتماعی را در 
محیط فضای شهری به وجود می آورد.

o کمک به مالیات بندی و ارائه ی مالیات به سازمان مالیاتی 
کشور را تدارك می بیند.

رفاه مردم  برای رضایت مندی و  به قیمت گذاری  o کمک 
می نماید.

o ارائه ی طرح های تکریم ارباب رجوع و ایجاد رضایت مندی 
مردم را امکان پذیر می کند.

را  مختلف  زمینه های  در  بیشتر  سرمایه گذاری  امکان    o
می سازد. فراهم 

o امکان دریافت منابع مالی مناسب از بانک ها برای صنوف 
را تدارك می بیند.

صنوف  بین  توجیهی  آموزش،  جلسات  مرتب  تشکیل   o
می شود. امکان پذیر  ناحیه 

o ایجاد امکان حل و فصل اختالفات صنفی فراهم می شود.
به  شورایاری ها  و  شهر  شورای  شهرداری،  با  همکاری   o

می یابد. تحقق  ناحیه  کارایی  بردن  باال  منظور 
در انتها، می توان گفت این مقاله سعی نموده است ضرورت 
استفاده از تجارب جهانی برای کارکردهای مدرن شهری را 
با شرایط تاریخی، تجربی و محلی شهرهای ایران تطبیق 
نیست  تقلیدی  »توسعه  که  اصل  این  اساس  بر  و   دهد 
و سازگار گردد«؛  در شرایط محیطی طراحی  بایست  ولی 
شرایط توسعه ی کارکرد مدیریت شهری در شهرهای ایران 
را بر اساس آموزه های بین المللی و شرایط تاریخی و تجربی 

شهرهای ایران ارائه شود. 
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Abstract

In this paper, the management of Islamic cities in the urban economic spaces and also the 
contemporary cities are studied from three different viewpoints:
First, the history of urban management through corporate institutions; second,  the modern 
systems in European and American cities such as BID (Business Improvement District); and 
third, structural changes and urban management in the business space of the cities during 
Pahlavi I and II eras.  
Through the first viewpoint at the history of the cities and urban management’s rule during 
the Islamic rule, we encounter structures and institutions whose main characteristic was self-
autonomy against the government; sometimes they were also a coordinator between people and 
the government. Corporate councils and organizations governed the economic system of the 
cities which had its own special hierarchy such as corporate masters including workers, and 
students and a trustful elderly acknowledged by the city sheriff deputy and head of the corporate 
and neighborhoods who was introduced by the city sheriff. These institutions were functioning 
properly at the time; hence, corporate councils played a significant role in management of 
the cities and neighborhoods and specially the bazaars, independent of business organizations. 
These councils which were located near bazaars and mosques facilitated rising of Khums and 
Zakat or urban tax-collection system.
The first major, and obvious, question in a discussion of BID reforms is what “governance” 
and “good governance” mean? Despite its popularity the concept of “governance “is highly 
ambiguous and excessively broad, and has remained so, notwithstanding numerous attempts 
to clarify it. Indeed the elasticity of the concept is suggested as the key to its attraction, as 
some thinkers traces the intellectual context of the emergence of “governance” in academic 
and policy discourse: the notion of “governance” had an a priori attractiveness as it could refer 
to complexities entailing a good deal more than administration or management, namely the 
element of political restructuring and the handling of this, while at the same time including the 
administrative-management dimension. It opened the window for a focus on how “politics” 
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or the political process was conducted and embedded within larger structures. The concept 
introduces the political dimension into an otherwise technocratic discourse of public issues but 
in such a way that allows more flexibility than an explicitly political approach. In practice, it 
enables the user to maintain a camouflage of political neutrality when necessary as governance 
discussions span the vast space between the political technical continuums and may hence be 
adjusted more towards one end or the other as circumstances require. The expansiveness of 
the concept goes further as governance literally can mean many different things to different 
people. We must summarizes the diverse meanings in the dimensions of substantive content and 
character. Along the first are those who define governance as basically the rules of conducting 
public business on one end, and those who see governance as the activities of steering public 
affairs on the other. The second dimension contrasts those who emphasize governance as 
process, and those who see governance as results or outcomes of public decision-making. Each 
of the various meanings – rules, steering, process or outcome – consists of highly variable 
contents.
To improve the business, corporate, spatial, and local auto governed and participation of all 
stake holders of the corporate in urban spaces, BID is proved to be effective in European and 
American countries. Proportionate to such changes, the urban management changed from the 
traditional methods of the corporate councils to corporate unities and corporate and the relevant 
state offices and corporate unities played a significant role in management of the corporate 
sections of the cities.
Since the 1990s, planning engagement with urban governance has sought to theorize space, 
scale and state strategy through multi scaled analysis of political and economic activity as 
a series of situated and context specific processes. A focus on multiple spatiality’s of state 
activities has led to ‘strategic-relational’ consideration of state power as social relations via 
a focus on the interplay between institutional forms and political forces. This approach shies 
away from focusing on national institutional structures and/or individual actors or organizations, 
instead considering ‘local political leadership’ in order to theorize broader structural changes. In 
reviewing geographical work on Islamic urban regime theory, regulation, growth coalitions and 
so on, which has considered how urban politics and policy are formed through public-sector and 
private sector coalitions of power which shape the ruling shows that research has concentrated 
on ‘functional equivalences’, not comparing institutions/actors but instead comparing similar 
modes, patterns and processes of governance.
Based on the past experiences of the entities managing economic sections of the cities and 
incomplete Modernism experience of urban development in the last 90 years, the paper attempts 
to localize and develop a new approach such as BID based of Iran conditions and experiences 
in order to assist the management efficiency of Iranian cities.

Keywords: Islamic era urban management, BID, urban economic spaces.
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