
چكیده 
باید  و  آفریده اند  را  و «دمكراسی»  نظیر «شهرنشینی»، «شهروندی»، «متدن»، «سیاست»  اساسی  بسیار  مفاهیم  شهرها،      
اجتماعی  پیوند  جمعی،  همبستگی  آینده،  نسل های  بقاء  و  دوام  اعتال،  با طبیعت،  همراهی  انسانی،  زندگی  برای  مناسبی  مكان 
«آشوب»،  «بی نظمی»،  محیط»،  «ختریب  «آلودگی»،  با  افراد،  از  بسیاری  برای  امروزه،  اما،  باشند  فرهنگی  اعتالی  و 
می كنیم،  رشد  می شویم،  متولد  آن  در  كه  است  مكانی  شهر  كه،  حالی  در  شده اند.  مترادف  اجتماعی»  و «گسست  «خشونت»،  
اجتماعی  مراوده  و  می سازیم،  را  آینده  نسل  و  آینده  می كنیم،  آرزو  می كنیم،  جتربه  می گزینیم،  سكونت  می كنیم،  كار  می آموزیم، 
دچار  اخیر،  سریع  و  وسیع  تغییرات  اثر  در  است،  مثبت  ویژگی های  بسیاری  واجد  كه  ما  گذشته  شهرنشینی  طرفی،  از  داریم. 
دگرگونی های اساسی، خصوصًا در مفاهیم شهروندی و شهرنشینی سنتی در كشور ما شد و اصول و ارزشهای حاكم بر شهرسازی 
این  با  نوشتار،  این  در  داد.  بها  آنها  به  دوباره   باید  كه  شد  فراموش  بیابد،  را  جدید  شرایط  با  انطباق  امكان   آنكه  از  پیش  ما،  سنتی 
نگرش، برخی مفاهیم كلیدی مورد بررسی قرار گرفته است و تالش شده به مقوله  پایداری در منت شهرسازی به شیوه ای بنیادی 
كالبدی،  متهیدات  آموزشی،  كالن  عرصه  چهار  در  انرژی   ، اكولوژیكی  زیستی،  محیط  مقوالت  بر  عالوه  یعنی،  شود.  نگریسته 
شهرسازی،  منت  در  نهایتًا،  و  بررسی  اجتماعی  تعامل  امر  بر  تأكید  با  پایداری  رویكرد  قانونگذاری،  و  مقررات  تدوین  و  مدیریت 

پیشنهادها و راهكارهایی در جهت پایداری ارائه شود.

رویكرد پایداری در منت شهرسازی

فرح حبيب
دانشیار دانشکده هنر و معماری ، واحد علوم و حتقیقات ، دانشگاه آزاد اسالمی

frh_habib@yahoo.com

مقدمه 

   از پیامدهای رشد سریع و بی سابقه جمعیت و در نتیجه 

آلودگی های  انواع  بروز  شهرها،  بی رویه  توسعه  و  گسترش 

از  نادرست  استفاده  زیستی،  چرخه های  ختریب  محیطی، 

است  شهری  نامناسب  ساختارهای  ایجاد  و  انرژی  و  زمین 

زمینه های  كلیه  در  پایداری  نام  به  اصلی  شده  سبب  كه، 

زیستی مطرح شود. صاحب نظران و اندیشمندان، این عرصه 

بر این امر كه، شهرها زیستگاه  غالب بشر در سالهای آتی 

مقوله  است  شایسته  لذا،  دارند.  نظر  اتفاق  بود،  خواهند 

پایداری در منت شهرسازی، موضوع بحث قرار گیرد. توسعه 

یك  عنوان  به  اخیر،  سالهای  در  كه  است  مفهومی  پایدار، 

پایداری،  فرآیند  است.  شده  نگریسته  آن  به  جهانی  مسئله 

جریانی چند بعدی است كه، ضمن بهبود وضعیت اقتصادی، 

و ایجاد رفاه همگانی، توام با عدالت  اجتماعی، از آثار مخرب 

زیست محیطی و اكولوژیكی و ناهنجاریهای اجتماعی به دور 

است، در حالی كه، نیازهای نسل حاضر را برآورده می سازد، 

نیازهای  برآورده سازی   امكانات  و  ظرفیت  حال،  عین  در 

نسل آینده را، با توجه به حفظ و بهبود محیط زیست، نگه 

می دارد. برای ایجاد سكونتگاه پایدار، پایداری نه تنها در 

مفهوم ادبیات غربی آن كه مباحث انرژی، محیط زیست، 

و  ضایعات  آلودگی ها،  كاهش  بومی،  تكنولوژی  اكولوژی، 

مواد زائد، بازیافت مواد و مشاركت مردم را دربر می گیرد،  

در فرهنگ ما عالوه بر مقوالت مذكور، در معنایی وسیع تر، 

انسان  روحی  تعالی  برای  زمینه سازی  و  انسان  تعالی  بستر 

با  نگرش،  زاویه  این  از  لذا،  باشد،  می  می سازد  مطرح  را 

پایداری  ایجاد  انسانی،  رفتارهای  با  كالبد  تعامل  به  توجه 

و  عدالت  تأمین  زندگی،  كیفیت  بردن  باال  با  اجتماعی؛ 

و  فعال  مشاركت  تعاون،  روحیه  تقویت  اجتماعی،  نظارت 
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جمع گرایی در انسانها مطرح می شود. در شهر پایدار، عالوه 

بر توجه به اكولوژی، محیط زیست، انرژی و سایر مقوالتی 

مكان،  به  تعلق  حس  باید  شد،  خواهد  اشاره  آنها  به  كه 

ایجاد و افزایش یابد، با حفظ تراكم و ارتباط های سالم و 

اجتماعی  روابط  سكونتگاه  برای  مناسب  اندازه  پیش بینی، 

رقم  مدنی  حیات  از  دیگر  مفهومی  و  یابد  توسعه  مطلوب، 

زده شود. در این نوشتار فضاهای شهری، به عنوان محملی 

برای تعامالت اجتماعی شهروندان در جهت پایداری شهرها 

در  عمده  های  اشكال  از  یكی  كه  چرا  است.  شده  عنوان 

نظام شهری كشورمان ایران، مسئله شهروندی و بازگرداندن 

روحیه فعال  شهروندان در قبال شهرشان است. از این رو، 

با  و  توصیفی   رویكردی  با  حتقیق  نظری  اهداف  عنوان  به 

نگاهی  شهروندی  مفهوم  بر  تأكید  با  متون  محتوای  حتلیل 

شده به مفاهیم فرهنگ، پایداری، فضای شهری، محله و 

شیوه زندگی در محالت سنتی ، نقش محله در استخوان 

فضاهای  نقش  و  شهر  اداره  در  محله،  نقش  شهر،  بندی 

شهری، در تعامل اجتماعی، فرهنگی و در حیات اجتماعی، 

سیاسی،  كالبدی شهرها و یافنت نكات واجد ارزش و قابل 

تعمیم آن در قالب محالت شهری، تا بتوان مست و سویی 

شهروندی واقعی كه، در  با  مناسب  شهری  یافت در جهت 

مقابل شهرش، مسئول، و نسبت به آن، متعهد است. به 

عبارتی نكته اصلی، دگرگونی مفهوم شهروندی و تالش در 

خلق روحیه شهروندی است كه، نیاز شهری مطلوب و پایدار 

است. لذا، توجه به  مفاهیم شرح داده شده، محملی جهت 

تغییر و حتول آتی شهرهای كشور فراهم آورد. 

بررسی مفاهیم كلیدی پژوهش فضای شهری 

   برای تشریح و عینیت دادن این مقوله، از بحث فضا به 

طور عام آغاز و با مروری بسیار گذرا اما اساسی، به رابطه 

فضا، انسان و فرهنگ انسان در خلق فضا و نهایتًا فضای 

فرهنگی پرداخته خواهد شد.

   سجا دو مفهوم از فضا را شناسایی می كند: خنست فضای 

مباحث  آن  قالب  در  كه  است  مادی  ماهیت  با  فیزیكی 

نسبی،  برابر  در  مطلق  نظریه های  زمینه  در  را  كالسیك 

مفهومی  واقع  به  (كه  دوم  مفهوم  می كند،  دسته بندی 

است  بازمنایی   و  ادراك  ذهنی  فضای  است)،  رابطه ای 

و  منادین  محتوای  و  فردی  معنای  كاوش  برای  تالش  كه، 

نقشه های ذهنی و تصویرسازی از چشم اندازها در آن جای 

می گیرند. او سپس، مفهوم سومی به نام فضای اجتماعی را 

طرح می كند و معتقد است، یكی از سخت ترین چالش ها، 

این  متقابل  ارتباطات  تعریف  معاصر  اجتماعی  نظریه   برای 

دریافتی،  فضاهای  بعد  سه   ،  (۱۹۹۱) لفور   فضاست.  سه 

فكری و زیستی را، به عنوانٍ «سه آن فضای اجتماعی»  كه 

خنست،  حلظه  می یابد.  دیالكتیك اند،  متقابل  روابط  دارای 

رویه مكانی است كه، مربوط به شیوه سازمان یافنت و به كار 

رفنت فضا میان واقعیت روزمره و واقعیت شهری (مسیرها و 

شبكه های متصل كننده مكان هایی كه هر كدام برای كار و 

زندگی و اوقات فراغت وجود دارند) است.   دوم، بازمنودهای 

برنامه ریزان،  فضای  شده  مفهومی  فضای  به  كه،  فضاست 

مهندسان  و  تكنوكرات  تفكیك كنندگان  شهرسازان، 

است  جامعه  در  غالب  فضای  این  است.  مربوط  اجتماعی، 

كه، متایل اش به سوی نظامی از منادهای زبانی است (و بدین 

جهت روی آن ها عقالیی كار می شود.) سوم، فضای بازمنود 

ا ست ، فضایی كه، با تصاویر و منادهای همراه اش، مستقیمًا 

و  ساكنان  فضای  جهت،  این  از  و  می شود  زیست  آن  در 

مصرف كنندگان است. فضایی كه با ابزارهای غیركالمی درك 

می شود. فضای بازمنودی «فضای مغلوب» است و از این رو، 

جتربه فضا، مفعولی  ست كه، با فضای فیزیكی تداخل می كند 

لفور  بحث  می كند.  استفاده  مناد  عنوان  به  اشیاء اش،  از  و 

این است كه، این سه حلظه، باید با یكدیگر رابطه متقابل 

داشته باشند. لذا، پیش از آنكه تالش كنیم فضای شهری 

فضای  پیچیدگی   به  مبحثی  در  ویژه  (به  شود،  دگرگون  را 

شهری) باید آن را شناخت. تالش در جهت منسجم ساخنت 

ابعاد اجتماعی و فیزیكی فضا یا به عبارتی، منت دار ساخنت 

فضای فیزیكی با رویه های انسان گامی مهم در درك ما از 

فضاست. منی توان محیط  مان را مجموعه نامرتبطی از اشیاء 

مادی دانست، طوری كه، در گرایش برابر گرفنت شهرها با 

از   ،(۱۳۷۹ (مدنی پور،  شود  می  مشاهده  ساختمانهایشان 

سوی دیگر منی توان، فضای مان را به عنوان صرفًا ظرفی برای 

روابط اجتماعی،  بدون بعد كالبدی درك کرد. فضای مكانی، 
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١١٣  حبیب

تنها ظرف انسان به حساب منی آید بلكه، تصویرها و ختیلهایی 

غیرمستقیم  زاده  هم  و  مستقیم  هم  ترتیبی  به  آن  از  كه، 

قدرت  اندازه  نیز، تا آن  اندوخته میِ شود  شده و در مغزها 

و گسترش می یابد كه این ظرف را، بعد از حتقق چیرگی و 

تسلط معنوی و مادی، به شكل یك تابع در می آورد. تابعی 

كه، در معنی و در شكل شرط پذیر است (۱).

   ما جامعه را خلق می كنیم در عین حالی كه، مخلوق آنیم. 

ما فضا را خلق می كنیم، در حالی كه، برهم كنشی تنگاتنگ 

می دهد.  شكل  را  ما  ذهنیت  فضا،  همین  و  داریم  آن  با 

میان  فضای  به  اشاره  در  صرفًا  شهری،  فضای  واژه  از  لذا، 

اجسام،  توده  از  متمایز  خالی  فضاهای  یعنی  ساختمان ها 

استفاده نشده بلكه، این واژه، در معنایی كلی به كار رفته 

كه، متام ساختمان ها، اشیا و فضاهای محیطی شهری و نیز 

همین  و  گیرد  دربر  را،  آنها  میان  روابط  و  رویدادها  افراد، 

فضا، در مفهوم  عام فضایی فرهنگی را شكل می دهد.

محله

از  صرف نظر  غرب  و  شرق  در  شهرها  قدیم،  زمانهای  از     

و  ساختار  در  اساسی  تفاوتهای  عملكردی،  های  شباهت 

كالبد خود را به منایش گذاشته اند. قطعًا در شرق و غرب، 

خصوصی  زندگی  و  جمعی  زندگی  مورد  در  یكسانی  دیدگاه 

افراد وجود نداشته است. چنانچه دیده می شود، از دوران 

باستان (یونان و رم)، زندگی عمومی شهروندان، بر زندگی 

خصوصی  آنها در كالبد شهر مقدم است در حالیكه، كالبد 

شهر سنتی ایرانی، براساس حرمت حریم خانواده ها و اهمیت 

خلوت گزینی شكل گرفته است، لذا، در این رابطه، آگاهی 

از چگونگی به  كارگیری مفاهیم مورد مطالعه، در شهرسازی 

حتلیل  و  جتزیه  هدف  چند،  هر  است،  ضروری  ایران  سنتی 

عناصر تشكیل دهنده كالبد شهر نیست اما، برای رسیدن به 

نتیجه، بررسی اجمالی برخی از اجزاء اصلی تشكیل دهنده 

ساختار كالبدی شهر سنتی ایرانی، الزم است.

   خانه: خانه واحد اصلی زندگی اجتماعی و در مقیاس شهر 

كوچكترین جزء آن بوده است.

   محله: جوامع محلی یا همسایگی را می توان محدوده های 

منود  محسوب  بزرگتر  جوامع  از  جزئی  عنوان  به  و  كوچكتر 

آورده اند،  وجود  به  را  شهرها  ساختار  االیام،  قدیم  از  كه، 

متاسهای  كه،  است  اجتماعی  گروه  یك  قلمروی  محله،  

شخصی بسیاری در میان آنها برقرار است. همواره، این نكته 

برای طراحان شهری مطرح است كه چگونه قلمروی را كه 

شناخته  می شود،  تلقی  خودی  مختلف  گروههای  جانب  از 

و آن را مشخص منایند. بطور كلی عوامل بسیاری، در حنوه 

كه،  است  مؤثر   آن  به  نسبت  احساس  و  فضا  از  استفاده 

می توان آنها را چنین خالصه منود: ارتباط با محیط زیست، 

ادراك محیط و راحتی روانی، توانایی برقراری روابط اجتماعی 

و متایل به آن، مالكیت، آسایش فیزیكی، امنیت و نظارت 

اجتماعی و معنی و خوانایی مكان. محله، برای ساكنین آن، 

فرصتی برای به وجود آوردن برخوردهای غیررمسی و انسجام 

اجتماعی است. شناسایی و متیز مكانها و سازمان دهی آنها، 

در ساختار ذهنی، نه تنها به افراد، اجازه واکنشی مؤثر را 

می دهد، بلكه، منبع احساس امنیت، دلپذیری، خوشایندی 

و درك نیز هست. از سوی دیگر، محله، با مفاهیم مسبلیك 

هنگامی  واحد،  این  می شود.  تعریف  نیز  خود  فرهنگی  و 

بهتر شناخته خواهد شد كه، مرزهای كالبدی آن با مفاهیم 

مسبلیك ادغام شوند. محالت مسكونی، با حریم مشخص و 

گاهی كاملًا بسته، از مشخصه ها و اجزاء اصلی ساختار شهر 

قومی،  خصوصیات  براساس  محالت،  است.  ایرانی  سنتی 

اجتماعی  منزلت  و  موقعیت  گاه  و  صنفی  مذهبی،  محلی، 

هویت  بر  مواردی،  در  محالت  انسجام  و  می گرفتند  شكل 

مذهبی آنها استوار بود.

و  اجتماعی  كانونی  نقاط  محالت  مراكز  محله:  مركز   

هم  جتمع  و  برخورد  محل  و  محلی  عرصه  عمومی ترین 

به  عمومًا  مراكز،  گونه  این  می شد.  محسوب  محله ای ها 

صورت میدانی، با اشكال هندسی منظم و غیرمنظم بوده و 

بازارچه محل، حمام، مسجد و تكیه، آب  انبار و سایر اماكن 

مذهبی، مدرسه و فضاهای خدماتی در اطراف آن مستقر می شد. مركز 

محله گاه خطی بود و بخشی از گذر اصلی محله محسوب 

در  مركز  شكل گیری  در  نیز  مقدس  مزاری  وجود  می شد. 

محلی خاص بسیار مؤثر بود. وجود تنوع، عاملی است كه، 

سبب غنای هویت شهر می شود. شهرهای امروزی، ترکیبی 

غنای  افزایش  برای  هستند.  شهری  فرهنگهای  خرده  از 
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فرهنگی شهر و افزایش ارتباطات،  هریك از گروههای قومی 

خاص  قلمروی  كه،  دارد  نیاز  شهری،  فرهنگهای  خرده  و 

یك  مناید.  دنبال  را  خویش  زندگی  شیوه  و  داشته  را  خود 

محله خوب، باید توازنی میان خواست ساكنین برای خلوت 

مورد نیاز ایشان برای برقراری درجاتی از برخوردها و یاری 

خواستنها و مشاركت برقرار مناید . توجه به با هم بودن و 

جمع بودن اصلی مهم در شهرسازی است.

به  را  محله  مسبلیك  مفهومی  با  تهران،  شهر  در  امروزه     

ظرف  حالیكه،  در  داشته  همراه  به  خود  با  روانی  صورت 

امروز،  شهرسازی  در  و  است  شده  مخدوش  آن،  كالبدی 

است  سپرده  شهری  «بلوك »های  به  عمدتًا  را  خود  جای 

ساخت  وظیفه  شهری،  محالت  گذشته،  در  كه،  حالی  در 

كالبدی،  (چه  شهری  مراتب  سلسله  ایجاد  و  شهر  كالبدی 

می رساندند.  اجنام  مناسب  حنو  به  را  مدیریتی)  چه  مكانی، 

و  شهری  طرح های  در  محله،  جایگاه  امروزه،  كه  حالی  در 

است  مخدوش  شهری،  امور  مسئول  ارگانهای  و  سازمانها 

حتی، تعاریف یكسان و هماهنگی نیز، در این رابطه وجود 

ندارد كه نیازمند توجه و بازنگری است.

مفهوم شهروندی و تعامل اجتماعی

« این خانه ها نیستند كه شهر را می سازند بلكه شهروندان 

هستند».

ژان ژاك روسو

باید  شود  ارائه  شهروند  از  دقیقی  معنای  بخواهیم  اگر     

رابطه شهر و شهروند را در زمان و مكان بررسی کرد. این 

چنان  دچار  مختلف،  مكانهای  در  و  زمان  طول  در  رابطه، 

دگرگونی های مفهومی شده كه، بررسی آن، مقوله ای مجزا 

است كه از محدوده این نوشتار بیرون است. مثلًا پریكلس  

باشد  شهروند  بتواند  فردی  آنكه  برای  است:  معتقد  یونانی 

مفهوم  این  اما  بپردازد.  خود  شهر  مسائل  به  فعاالنه  باید 

در  مدرن  دنیای  در  كه  جائی  تا  یافته  تغییر  زمان  طول  در 

مصرف  یك  عنوان  به  شهروند  دنیا،  شهرهای  از  بسیاری 

در  كننده  مشاركت  یك  عنوان  به  تا  است  مطرح  كننده 

مسائل شهرش. لذا، آنچه ارسطو از آن به هنر شهروند بودن 

تعبیر كرده (و ما امروزه آن مفهوم را از دست داده ایم) بحثی 

اساسی در زندگی شهری است كه می تواند احیا و كاربردی 

شود. امروزه، محققین شهرسازی، وقتی مفهوم شهروندی 

را طرح می كنند، تأكیدشان بر آنست كه شهروند نباید تنها 

منت  در  بتواند  باید  بلكه  باشد  داشته  كننده  مصرف  نقش 

شهر قرار گیرد و لذا باید احساس همبستگی با شهر در افراد 

شهر، شهروند  امروزی،  شهرهای  در  عبارتی  به  شود.  ایجاد 

فاحشی  توازن  عدم  شهر  كالبد  و  شهروند  بین  و  بلعیده  را 

به وجود آمده است تا جائی كه رم كولهاس  شهر ژنریك یا 

شهر عام و شهروند ژنریك را مطرح كرده و از شهر به عنوان 

مقصد  و  مبدأ  با  مسافرانی  با  مقصد  تغییر  برای  ترمینالی 

نامعلوم یاد می كند. در شهر امروزی از نظر فضایی شهروندان 

حس همبستگی با هم را از دست داده اند و شهرنشینی كه 

با آن مواجه هستیم نتیجه ادراك فضایی مدرن و تغییراتی 

همراه  به  فضایی  و  كالبدی  حلاظ  به  مدرنیته،  كه،  است 

انسان  الیه های  و  است  متدن  محصول  شهر  است.  آورده 

شناختی و كیهان شناختی هر متدن، در شهرهای آن متدن 

پیدا است. در شهر باستانی، مسئله شكل گیری شهر حول 

محور امر قدسی بوده است. شهر كهن، تشبیهی از بهشت 

بود. پس به همان نسبت كه بافت شهر باستانی بر مبنای 

نتیجه  نیز  مدرن  شهرهای  داشته،  قرار  آمسانی  جهان بینی 

عقل  و  ابزاری  عقل  یعنی  مدرنیته  مهم  وجهه  و  كاركرد 

انتقادی است.

سنتی  بنیان های  فروپاشی  با  ایران  سنتی  شهرهای  در     

خود  جایگزین  را  مدرن  نظام  الزامًا  امر  این  اما  مواجهیم 

نكرده است. در حال حاضر الاقل از نظر ابزاری و فن آوری 

بسوی  دنیای مدرن در حركتیم چرا كه از نظر اطالع رسانی 

مجبوریم خود را با جهان همراه كنیم (كافه های اینترنتی،  

مدرن  روابط  خود  كه  سازمانها  متامی  در  كامپیوتر  وجود 

مدرن  كالبدی  فضای  در  منی توان  لذا  می كند)  ایجاد  را 

شهروندی داشته باشیم بدون مسئولیت كالبدی مدرن چرا 

كه مدرنیته با خود نوعی احساس مسئولیت به همراه دارد. 

مسئولیت  این  به  داریم  تهران  در  كه  شهروندی  اخالق  آیا 

حاكم  مدنی  اخالق  نوعی  باید  امر  این  برای  است؟  رسیده 

شود. شهرهای ما، ارزش های سنتی را كنار گذاشته اما وارد 

دنیای مدرن نشده است. در رابطه با دنیای مدرن، رابطه ا ی 
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تنگاتنگ بین كالبد و عقالنیت باید وجود داشته باشد. یكی 

از نقاطی كه از نظر شهری عقالنیت می تواند در آن رشد كند، 

دانشگاه است. دانشگاه، نتیجه شهرنشینی است و فردی كه 

با  است،  جدید  شهروندی  خود  می شود،  خارج  دانشگاه  از 

دید و ذهنیت جدید نسبت به شهر خود، فردی كه حقوق 

خود و مسئولیت های شهری و شهروندی را بهتر می شناسد. 

فضاهای شهری، با رویكرد فرهنگی نیز، می تواند عقالنیت 

را بسط دهد، آموزش دهد و فراگیر سازد. به عبارتی، طرز 

قانونگذاری  و  مدیریت  تصمیم گیری،  می اندیشد  كه  تفكری 

در روابط شهروندی باید به صورت عمودی صورت گیرد و 

مسئولیت تنها بر عهدهء دولت است باید دگرگون شود. اگر 

بخواهیم شهروندی امروزی باشیم، باید پذیرفت كه، روابط 

است.  مهم  بسیار  شهروندان  و  مردم  سطح  در  شهروندی، 

و  باشد  قائل  حقوقی  دیگری  برای  شهروند  هر  عبارتی،  به 

اخالق مدنی در سطح افقی و تا قانونگذاری مطرح باشد لذا، 

باید قوه داوری شهروندان افزایش یابد، یعنی، نقش مصرفی 

شهروند كاهش  و نقش شهروندی افزایش یابد. به عبارتی، 

مردم بپذیرند اعمالی كه اجنام می شود، به نفع آنهاست و در 

آن مشاركت فعال داشته باشند. تهران، شهر بسیار بزرگی 

است بسیار مشكل است نظم دیكته شده ای را بر آن حاكم 

كرد ولی، اگر در هسته های كوچك شهری در سطح محالت 

متمركز شویم آسانتر خواهد بود و هویت بخشی در محالت و 

حركت افقی و از پائین كارآمدتر و نتیجه بخش تر خواهد بود. 

شهروندان  بین  اجتماعی  تعامل  و  گفتگو  ایجاد  با  امر  این 

گفتگو  گفتگو، مستلزم ایجاد فضای  صورت پذیر است. این 

پارك،  مناسب،  پیاده رو  می تواند  گفتگو،  فضای  و  است 

در  مستقر  محلی  ارتباط  اینترنتی  سایت های  فرهنگسرا، 

كتابخانه،  آموزشی،  ـ  علمی  پارك های  فرهنگی،  مراكز 

كافه های  موسیقی،  تئاتر،  كنسرت،  سالن های  و  منایشگاه 

اینترنتی، فضای مذهبی مسجد،  تكیه،  حسینیه،  سقاخانه، 

مجله  مسینار،  كارناول ،  تعزیه،  مذهبی،   مراسم  جشنواره، 

كننده  ایجاد  گفتگو  فضاهای  باشد.  خبری  رسانه های  یا 

كثرت گرایی شهروندی است و كثرت گرایی شهروندی یعنی، 

بین  روابط  و  بگیرد  شكل  بتواند  مدنی  اخالق  كه،  فضایی 

شهروندان به صورت مسئوالنه مطرح شود.

جمع بندی و نتیجه گیری

    رویكرد ما به شهرسازی سنتی مان دیدگاهی رویكرد ما به 

كه،  چرا  نیست  نوستالژیك  دیدگاهی  سنتی مان  شهرسازی 

تغییر مداوم انسان و جامعه را تقریبًا همه بینشهای فلسفی 

پذیرفته اند، چه از نظر اسالم به عنوان حركت جوهری، چه 

نظر  از  چه  و  تاریخی  جبر  عنوان  به  ماركسیست ها  نظر  از 

اومانیستها به عنوان نسبیت اخالق، تغییر انسان و جامعه 

كه  است  اجتماعی  هنجارهای  و  ارزشها  تغییر  معنای  به 

رفتار و گرایش جامعه و شهر را تغییر می دهد. این تغییر، 

یك  شود  دیده  كه  جایی  تا  شده  شهر  دائمی  حتول  باعث 

شهر، در طول تاریخ خود دچار چنان دگرگونی ارزشی شده 

می شود  امروز  ارزشهای  ضد  به  تبدیل  دیروز  ارزشهای  كه، 

اما، مشكل از زمانی شروع می شود كه، تالش می شود، از 

طریق كپی كردن یك كالبد یا یك سیستم مدیریت موفق، 

ارزشهای  دیگر  جامعه  در  آن  حتقق  و  خاص  جامعه ای  در 

مانند  جامعه  از  معینی  گروههای  یا  جامعه  آن  قبول  مورد 

كل  با  نتیجتًا   كه  بخشید  حتقق  را  متوسط  یا  مرفه  طبقه 

جامعه در تضاد قرار می گیرد. پس در اینجا با در نظر داشنت 

سلول  یك  عنوان  به  محله  آن  از  حاصل  تغییرات  و  زمان 

شهر ایرانی نه تنها از جنبه كالبدی، كه به حلاظ اجتماعی، 

فرهنگی، مدیریتی بررسی شده است و در نگاهی مقایسه ای 

تالش شده جای خالی آنچه را سرعت شهرنشینی و حتوالت 

به  و  كرده  پررنگ  آورده  همراه  به  باالجبار  اخیر  بی سابقه 

فضاهای فرهنگی ـ اجتماعی در مقیاس محله با رویكردی 

متفاوت در مشاركت مردم در امور شهر پرداخته شود. 

      شهر سنتی ایران، شهری بود كه براساس باورها و اعتقادات 

مذهبی شكل گرفته بود. شهری دارای هسته مركزی تعریف 

عملكردی،  جنبه های  متامی  در  مراتب  سلسله  كه،  شده 

صله  مذهبی  اصل  داشت.  وجود  آن  اجتماعی  و  كالبدی 

ارحام در تعیین محدوده های شهر و محالت نقشی اساسی 

از  دیدار  كه  می بود  آنچنان  باید  شهری  داشت. (تقسیمات 

دوستان و آشنایان و آگاهی از وضعیت ایشان براحتی میسر 

باشد. لذا، فضای انسانی، حاصل توجه به مقیاس انسانی 

بود و تداوم عرصه ها و بافتها در انسانی تر كردن فضا نقش 

به  را  فضایی  محالت،  متناسب  و  مطلوب  مقیاس  داشت. 
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زمانی  مدت  در  را  آن  قلمرو  براحتی  فرد  كه  می آورد  وجود 

می منود،  جتربه  روز  هر  را  آشنا  محیطی  و  كرده  طی  كوتاه 

هویت  احراز  و  آن  حفظ  در  و  می یافت  خاطر  تعلق  آن  به 

زندگی  به  توجه  می كوشید،  خویش  سكونت  محیط  برای 

عمومی، گرچه هیچ شباهتی به نوع غربی آن نداشت، ولی، 

بسیار عمیق با رنگ و بوی سنتی با ارزش گذاری به انسان 

و نیازهای او اعمال می شد. محالت نسبتًا خودكفا بوده و 

نیازهای معیشتی ، مذهبی،  بهداشتی، و خدماتی ساكنین 

از  بخوبی  طبیعت  با  تلفیق  در  و  می منودند.   رفع  را  خود 

امكانات طبیعی منطقه سود می برد. در دهه های اخیر، با 

حتوالت جدید شهرسازی، محالت به حلاظ كالبدی ختریب 

و رفته رفته اعتبار و ارزش گذشته خود را از دست داده اند. 

جریانها و مسیری كه غرب صنعتی سالهاست پیموده است،  

وضعیتی  با  و  می كنند  جتربه  تازگی  به  جوامع  از  بسیاری 

بسیار نامساعدتر، زیرا از سویی با بحرانهای اقتصادی شدید 

جمعی،  ارتباط  وسایل  گسترش  دیگر  سوی  از  و  مواجهند 

منوده  فراهم  را  سنتها  و  معیارها  ارزشها،  تغییر   زمینه های 

است. در واقع امروزه در شهرهای ایران سه الیه متدنی در 

الیه های ذهن شهروندان وجود دارد. یك الیه ایران باستان 

كه متام ناسیونالیسم ایرانی بر آن بنا شده، دوم الیه اسالم 

شیعه، سوم الیه مدرن یا الاقل آن چیزی كه ما از مدرنیته 

گرفته ایم كه البته تا امروز ناكامل است. این سه الیه در واقع 

آنگونه كه باید با یكدیگر تفاهم داشته باشند، ندارند. الیه 

مدرن بر دو الیه دیگر از حلاظ شهری و شهروندی تسلط دارد. 

الیه مدرن شهروند تهرانی، الیه ای كه از مدرنیته فهمیده متام 

روابط شهری وی را تعیین می مناید از آن دو الیه دیگر، یكی 

الیه ایمانی را تعیین می كند و دیگری، یك نوع الیه ختیلی 

است. ایران باستان، در واقع الیه ختیلی شهروندان تهرانی 

را تعیین می كند. چرا كه ایرانیان باور دارند، تاریخی بزرگ 

با گذشته پر افتخار دارند. الیه مهم، اسالمی هم الیه ایمانی 

آنهاست. دین آنهاست كه با آن زندگی می كنند و الیه مهمی 

تعیین  را  آنها  شهری  روابط  كه  الیه  ای  ولی  آنهاست.  برای 

بوجود  كه  شهرهایی  كه   چرا،  است.  مدرن  الیه  می كند 

آمده اند ماحصل مدرنیته اند. شهر تهران، هم اكنون گرفتار 

ایران باستان نیست شهری است كه، گرفتار دنیای مدرن 

است و منی داند با این مدرنیته چه كند. یعنی، مدرنیته در 

گلوی شهر ما گیر كرده، البته، رفع اشكال در فهم صحیح 

مدرنیته است چرا كه، از شرایط جهانی، منی توان فرار كرد.

اینكه چشم خود را بسته و خنواهیم به جهان نگاه كنیم، در 

واقع نابودی است. و از طرفی، نقشی را كه میراث فرهنگی 

و  شهری  كوچك  هسته های  آن  و  باشد  داشته  می تواند  ما 

محله ای می توانند بازی كنند تالش در این جهت است كه 

در دنیای امروز شهروندی ایرانی باشیم. لذا می توان رابطه 

ساملی میان سنت و مدرنیته ایجاد كرد و هیچگاه نباید یكی 

را به نفع دیگری از بین برد. تا آجنا كه، سنت می تواند وارد 

كه  هم  مدرنیته  می شود.  حفظ  شود  مدرنیسم  با  گفتگوی 

نتواند با فضای سنتی جامعه و شهر ارتباط مناسب پیدا كند 

همواره با مشكل روبرو است.

شهروند  هر  برای  مورد  خطرناكترین  بودن،  بی فرهنگ    

چه  باشیم  خأل  دچار  فرهنگی  نظر  از  یعنی،  است.  ایرانی 

تبدیل  یعنی  مدرن.  چه  سنتی  چه  باستانی  فرهنگی  خالء 

شدن به مصرف كننده، بدون هویت و گم گشتگی یا یك جور 

پوچ گرایی شهری، اتفاقًا، دو فرهنگی بودن از خیلی حلاظ 

مفید است یعنی، «داشنت فرهنگ شهری خودی در عین 

فرهنگ شهری جهانی و آگاهی داشنت به این مسئله خیلی 

داریم  توجه  مدرنیته  از  غربی ها  نقد  به  ما  كه،  است  جالب 

اما به خود مدرنیته به میزان كافی توجه منی كنیم. غربی ها، 

نتایج حافظه تاریخی خود را بررسی و حتلیل می كنند. مثلًا، 

نتایج جنگ جهانی دوم یا استالینیسم. ولی، جوابی كه برای 

آن پیدا می كنند به هیچ وجه زیر سئوال بردن شهروندی یا 

رابطه  وجود  به  چنانچه،  حال،  نیست.  آنها  شهری  اخالق 

تعاملی بین كالبد، فضا، روابط اجتماعی و رفتار انسانها و 

فرهنگشان باور داشته باشیم، برای تبدیل شهروند مصرفی 

به مشاركت كننده فعال در فضا، می توانیم سرفصل هایی را 

به صورت كلی زیر جهت بسترسازی حتول مفهوم شهروندی 

تبیین منائیم: 

   آموزش

  متهیدات كالبدی

  مدیریت

تدوین مقررات، قانونگزاری و یافنت جایگاه قانونی در امر مشاركت 
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آموزش

  شهرها از حلاظ فرهنگی و تاریخی دارای اهمیت خاصی 

هستند. شهرهای سنتی ما كه در پیوند تنگاتنگ با محیط 

و طبیعت بوده و در آن سازش با طبیعت و استفاده مناسب 

از زمین و منابع به عنوان اصلی اساسی مطرح بوده  است 

به گونه ای پایداری اجتماعی را، نیز به همراه می آورد، اما 

امروزه مالحظه می شود در شهرهای سنتی مثل یزد، كرمان 

بین  از  استثنایی»  موارد  «بجز  سنتی  خانه های  كاشان  و 

رفته، توسط چه كسی؟ توسط خود مردم.  این یعنی نبود 

حفظ  شهروندی  اخالق  مسائل  از  یكی  شهروندی.  اخالق 

از  بخشی  انسان ها  وسیله  به  واقع  در  است.  شهری  فضای 

میراث كشور از بین می رود و اینچنین است كه بحران ایجاد 

لذا،  است  مطرح  پول  و  مصرفی  رابطه  فقط  زیرا  می شود 

یكی از اقداماتی كه می توان اجنام داد شناسایی ثروت های 

اماكن  و  فضاها  و  فرهنگی  طبیعی،  محیطی،  تاریخی، 

به  قدر آنها  منایاندن  و  و معرفی  محالت  سطح  فرهنگی در 

شهرشان  و  محیط  مورد  در  مردم  به  دادن  آشنایی  مردم، 

به طور اعم، آگاهی دادن در مورد وضعیت كالبدی شهر و 

محله شان به طور خاص و اینكه محله چه اهمیتی دارد و 

نبودش، چقدر به روان شهر لطمه می زند است. چرا كه هر 

شهر واجد روان است و جان دارد. هر شهر متشكل است 

از كالبد و جان یا روح. شهرهای بزرگ دنیا همه دارای روح 

این  باید،  و  باشد  بیمار  منی تواند  روح  این  هستند.  و  بوده 

روح را درمان كرد و روح شهر را فقط شهروندان می توانند، 

درمان كنند. پس باید به شهروندان آموزش داد یعنی، باال 

بردن آگاهی مردم در خصوص محیط زیست، چگونگی حفظ 

اكوسیستم شهری و تغییر نگرش به طبیعت بسیار اساسی 

می شود لذا، در این رابطه می بایست، موارد زیر مدنظر قرار 

گیرد:

مباحث  و  اكولوژیكی   ، محیطی  زیست  آموزش های  ارائه  ـ 

اخالق  با   آینده  نسل  تربیت  و  مدارس  در  پایداری 

اكولوژیكی و زیست محیطی

ـ باال بردن آگاهی مردم در زمینه مباحث مذكور و آموزش 

چگونگی تعامل با طبیعت و چرخه های زیستی

ـ افزایش تعامالت اجتماعی به منظور خلق روحیه مشاركت 

شهروندی و ایجاد احساس تعلق به مكان

سنتی،  مراسم  برگزاری  به  می توان،  رابطه،  این  در  كه    

مذهبی، جشن ها ،  اعیاد، جشنواره، كارناوال،  مسینار، تئاتر، 

فضای  ایجاد  با  كه،  كرد  اشاره  رسانه ها  مجالت،  سینما، 

واقع  در  كه،  شود.  ترغیب  و  تشویق  مدنی،  اخالق  گفتگو 

تأكیدی است بر، نقش خانه های فرهنگ و فرهنگسراها، و 

در  كه  فرهنگی  فضاهای  سایر  و  مذهبی  فضاهای  و  عناصر 

مبحث متهیدات كالبدی به عنوان فضاهای فرهنگی محله ای 

خواهیم پرداخت.

مدیریت

مشاركت  اجتماعی،  هویت  اجتماعی،  روابط  برقراری    

با  عبارتی  به  تصمیم گیری  اجتماعی،  نظارت  مردمی، 

مشاركت دادن مردم در امور شهری و فرآیندهای طراحی، 

بهره گیری  تنها  نه  برنامه ریزیها،  و  طرحها  اجرای  و  تصویب 

تواناییها  از  گسترده ای  طیف  و  مبتكرانه،  پیشنهادهای  از 

و  ملموس  نیازهای  و  می سازد  ممكن  را  افراد  قابلیتهای  و 

بلكه  می كند،   مشخص  وضوح  به  را  ساكنین  غیرملموس 

و  محیط،  حریم  با  را  ایشان  ادراكی  و  اجتماعی  پیوندهای 

و  داده  ارتقاء  آن  حفظ  و  شناسایی  خویش،  زندگی  قلمرو 

در  لذا،  می كند.  تضمین  را  شهری  پویایی  و  سالم  حیات 

سیستم  مدیرت  ـ  عرصه ها  متامی  در  مدیریت  رابطه،  این 

آب رسانی و فاضالب، مدیریت كیفیت هوا، مدیریت فضای 

سبز، مدیریت جمع آوری، دفع و بازیافت زباله و مواد زائد، 

مدیریت كاربری زمین، مدیریت حمل و نقل و زیرساخت های 

و  طرح  شهری  مدیریت  واحد  سیستم  قالب  در  ـ    شهری 

مورد اجرا قرار گیرد كه با هماهنگی با شوراها  به مشاركت 

مردم در پروژه های شهری بهای الزم داده شود.

تدوین مقررات،  قانونگزاری و یافنت جایگاه قانونی

در  پایداری  و  انرژی  محیطی،  مسائل  با  رابطه  در  باید    

خصوص محیط های شهری قوانین و مقررات الزم تدوین و 

تصویب گردد.
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متهیدات كالبدی

   در رابطه با بسط تعامالت اجتماعی، به عنوان رویكردی 

به پایداری و توجه به فضای شهری به عنوان بستر تعامل 

شهرهای  كه  آن جا  از  كه،  كرد  عنوان  می توان  اجتماعی 

فرهنگها  از  تركیبی  اجتماعی،  ساختار  نظر  از  امروزی 

كه  است  ضروری  هستند،  گوناگون  خرده فرهنگهای  و 

تا  شود  پیش بینی  برنامه ریزیها  و  طرحها  در  الزم  متهیدات 

هریك از گروههای اجتماعی، قومی و مذهبی و غیره بتوانند 

عبارتی  به  یا  و  خود  خاص  فضایی  قلمرو  متایل،  صورت  در 

واحدهای همسایگی مناسب خود را، در شهر داشته و قادر 

باشند تا شیوه زندگی مشخص خویش را در این محدوده ها 

برقرار سازند. در چنین وضعیتی، افراد با توجه به نیازها و 

و  حفظ  ساخنت،  مشخص  در  می توانند  خویش،  روحیات 

نظارت بر حریم و قلمرو خود، اقدام منایند. این امر، به تنوع 

اما  می افزاید.  شهر  كالبدی  و  اجتماعی  فرهنگی،  غنای  و 

ضروری است كه، طراحی فضاهای عمومی شهری مابین و 

مرتبط كننده چنین قلمروهایی، از جذابیت برخوردار باشد 

بین  اجتماعی  مناسبات  و  متقابل  ارتباطات  افزایش  به  تا 

بر  واقعی  مالكیت  وجود  بر  عالوه  مناید.  یاری  آنها  ساكنین 

عرصه ها كه ، بیانگر میزان نظارت و كنترل بر فضاها و حریم 

فضاهای  در  مسبلیك  مالكیت  تعمیم  امر  به  باید  آنهاست، 

عمومی توجه داشت. طراحی صحیح و پیش بینی فعالیتهای 

تقویت  عمومی،  فضای  از  استفاده  تشدید  جاذب،  و  زنده 

ارتباطات اجتماعی، افزایش حس تعلق افراد به محیط را در 

پی داشته و احساس مسؤولیت آنها را در بهره برداری بهینه 

گروههای  خواست  گرفنت  نظر  در  می مناید.  تقویت  فضا  از 

دسترسی،  نظر  از  جامعه  جسمی  ناتوان  و  مختلف  سنی 

امنیت ، آرامش، خلوت و یا حترك فضایی، تنوعی را در فضای 

شهر پدید می آورد كه، هر گروهی برای خود، قلمروی را در 

آن متصور شده و به حیات و فضای شهری مرتبط می شود.

حیات  كه  عمومی  فضاهای  عنوان  به  پیاده،  راه  به  توجه 

انواع  از  تركیبی  گرفنت  نظر  در  دارد،  جریان  آنها  در  شهر 

عرصه ها، متامًا سبب برقراری ارتباط بهتر با محیط و نظارت 

كه،  داشت  توجه  همواره  باید  می شود.  فضا  بر  مسؤوالنه تر 

زندگی  آن  در  كه  محیطی  برای  فرد  هر  كه  ذهنی  قلمرو 

می كند، متصور است، فراتر از قلمرو زندگی خصوصی وی 

و مكمل آن است و شاید در بسیاری مواقع بركنار از شرایط 

اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و كالبدی كه قلمرو ذهنی را 

مشخص می دارند، یادها، حوادث و خاطرات را نیز، بتوان 

در شكل گیری این حریم مؤثر دانست. توجه به موارد فوق 

امری اساسی در روند طراحی فضای شهری است.

   عناصر و فضاهای فرهنگی ـ اجتماعی محلی را می توان به 

شرح زیر تفكیك و سیر حتول آن را بررسی منود.

فضای مذهبی (مسجد، تكیه، حسینیه، فاطمیه، امامزاده 

، سقاخانه)

    مسجد، محلی برای ارتباطات اجتماعی در مقیاس محله 

شمار می آمد و معمولًا،  رجوع مشكالت اهالی به  و رفع و 

تشكیل  را  محله  مركزی  هسته  حسینیه ها،  یا  تكیه  حیاط 

می داد كه، سایر عناصر خدماتی، در پیوند با آن و در تكمیل 

كالبد  در  عطفی  نقاط  سقاخانه ها،  می شد.  جامنایی  آن 

فضاهای  سایر  با  مساجد  ارتباط  امروزه،  بودند.  محالت 

این  همراهی  كه  افتاده  جدا  اجتماعی  تعامالت  و  فرهنگی 

با  سنتی  شهروند  تعامالت  دادن  پیوند  در  می تواند  موارد، 

مدرن نقش داشته باشد.

فضای فرهنگی آموزشی

تئاتر،  كنسرت،  سالن  سینما،  فرهنگسرا،كتابخانه،    

آموزشی  ـ  علمی  پارك های  كافی نت،  منایشگاه،  موسیقی، 

شكل  مساجد  جنب  در  كتابخانه،   و  مدارس  گذشته،  در 

می گرفت و در برهم كنشی مثبت سبب انگیزش مردم در 

روحیه مشاركتی بود در این رابطه، با استفاده از نهاد وقف 

فضاهای شهری مانا و خودگردانی بیادگار مانده (نظیر سرای 

مشیر شیراز) كه تا به امروز زنده و فعال اند.

فضای حركتی

    پیاده ور، میدان، فضای باز شهری كه به مقاصد مختلف 

نظیر تفرج، گذران اوقات فراغت،  ورزش و پیاده روی، متدد 

اعصاب، تردد و تعامل مورد استفاده قرار  گیرند. در رابطه 

هندسی  ابعاد  نظیر  كالبدی  مسائل  به  توجه  فضا،  این  با 

علوم  و تكنولوژی محيط زيست ١١٨Archive of SID
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به  بودن  مجهز  نور،  كفپوش،  شیب)،  (عرض،  مناسب 

رعایت  آبخوری)،  زباله،  سطل  (نیمكت،  مناسب  مبلمان 

تناسبات و مقیاس انسانی، حفاظت اقلیمی (آفتاب و باران 

و دفع آب سطحی)، رفع موانع كالبدی، می تواند در اعتالی 

كیفیت و كارآیی این فضاها نقش داشته باشد.

فضای ورزشی، (فضای باز، فضای بسته)

تربیت  محل  كه،  جسم  پرورش  محل  تنها  نه  زورخانه    

روح و روان و خلق آن چیزی بود كه، روحیه جوامنردی یا 

پهلوانی را در فرهنگ سنتی  ما شامل می شد. در گذشته 

بسیاری از مراسم سنتی نظیر خواستگاری، بله بران و غیره 

حتی قتل های سیاسی در حمام ها رخ می داد. امروزه نیز، 

سالن های ورزشی، سونا و جكوزی به عبارتی تغییر شكلی 

مدرن از فعالیتی است كهن، با این تفاوت كه جو فرهنگی 

كهن می تواند، با اندك توجه در فعالیت های ورزشی امروزی 

نیز تداوم یابد. زورخانه و حمام، در مركز محله در پیوند با 

اجتماعی  تعامل  و  مراودات  مكانهای  از  و  حسینیه  و  تكیه 

بوده كه، با كمی توجه، می تواند در قالب امروزی خود، نسل 

آینده سازان  بین  سازنده  ارتباطات  و  داده  پرورش  را  جوان 

شهرها را ایجاد كند.

فضای گذران اوقات فراغت

كافی شاپ، رستوران و غیره

   در گذشته قهوه خانه ها نه تنها فضایی برای غذا خوردن، 

و  شاهنامه خوانی  با  كه  بود  اعصاب  متدد  و  استراحت 

و  فرهنگی  آموزش، ترویج  برای  مكانی  سنتی  مراسم  اجرای 

مراودات اجتماعی بود. در واقع، فعالیت فرهنگی، در دل 

خدمات  رسانی پنهان بود كه، با اندك توجهی، می تواند تداوم 

یابد و این، خود در جلب مردم و مشاركت آنها نقشی موثر 

دارد.

   در نهایت آمار ارقامی انتزاعی هستند: وقتی آنها از زندگی 

صورت  به  و  شوند  برگرفته  خودشان  قبلی  یافته  تكامل 

صورت  به  شوند،  تبدیل  ساختمانها  به  پایان  در  و  نقشه ها 

اجسام بی روحی جلوه خواهند كرد و نتیجه دیاگرامی از یك 

در  شده  خواسته  مردم  از  كه  بود  خواهد  سه  بعدی  فضای 

با  نیز،  ما  شهرسازی  در   .(۱۳۷۷ (كالن،  كنند  زندگی  آن 

غلبه شهرسازی  مدرن و تفكیك و محدود کردن عملكردها 

از  بسیاری  در واقع،  غیره  و  بهداشتی  جتاری، آموزشی،  به 

مسائل نادیده انگاشته شده اند كه با تغییر رویكرد شهرسازی 

از شهرسازی، مهندس محور و دولت مدار، با نگرش  عمودی، 

به شهرسازی شهروند محور و انسان مدار با حاكمیت افقی 

می تواند جایگاهی پایدار، واجد معنی و با هویت بیابد.
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