
 

 

  فرھنگی آن –شھرنشینی بی رویھ و پیامدھای اجتماعی 
  

  مقدمھ 
ائی از شھرھا است کره ھ دنی دیل شدن ب ال تب ھ. زمین رد ح اھد توسعھ چشمگیر  ب رن بیستم ش ھ ق طوری ک

دای قرن نوزدھم حدود ). ١٣٧٢اسکورو، (شھرھا چھ از لحاظ تعداد و چھ از نظر وسعت بوده است  در ابت
دسھ درصد از جمعیت دنی دگی میکردن ھ حدود . ا در نواحی شھری زن دای قرن بیستم ب داد در ابت ن تع  ١۵ای
ال . درصد رسید ۴۶بھ حدود  ١٩درصد و در اواخر قرن  ھ  ٢٠٠٠در س دار ب ن مق زایش  ٢/۴٨ای درصد اف

بر این . درصد خواھد رسید ۵/۶٢بھ  ٢٠٢۵ھا و مطالعات انجام شده نشان میدھد کھ در سال  بررسی. یافت
  ). ١٩٨٧ ,Bradshaw(در این سال قریب بھ دوسوم جمعیت دنیا در شھرھا زندگی خواھند کرد  اساس

. باشد تر از کل جھان می کننده نگاھی بھ روند رشد افزایش جمعیت کشورھای در حال توسعھ بسیار نگران
. بوده است منطقھ شھری ٩کالن شھر در جھان  ١٩سھم اینگونھ کشورھا از  ١٩۶٠عنوان مثال، در سال  بھ

ھ  ٢٠٠٠در حالیکھ این تعداد در سال  ادر شھر رسیده است ۶۶کالن شھر از مجموع  ۵٠ب -Lo, Fu. (م
Chen دھای  وجود ھای ماھوی بین عوامل بھ این در حالی است کھ تفاوت) ٢٠٠١ آورنده شھرنشینی و پیام

ھ وجود دارد  خصوص کشورھای توسعھ آن در جھان سوم با کل جھان و بھ اوت) ١٩٧٨ ,Roberts(یافت  تف
ای موجود در سیستم انگر تفاوتھ ن دو سیستم بی زان رشد در ای ھای  ھای موجود در سطوح شھرنشینی و می

در کشورھای غنی پردرآمد، . دارد... اجتماعی است کھ ریشھ در فرآیندھای تاریخی، فرھنگی و  -اقتصادی 
ده د ساختارھای شھری بھ روشنی تعریف ش ت در. ان ین رشد جمعی اجرت ب د مھ شھری  حداقل است و رون

ابی خوش اما برای یک کشور در حال توسعھ، این چشم. باشد ناچیز می یج انداز شھرھا و این ارزی ھ گ  بینان
  . کننده است

ان  اختھ دست انس ھ س ب ساختمانی ک وع ترکی ھمانطور کھ بیان شد، زمین تا چند ده ھزار سال پیش از ھر ن
ھ تر شدند، بھ تدریج فشرده ھا بھ تگاهاین سکون. باشد خالی بود ده و پس از آن ب صورت شھر  صورت دھک

یار  از چند قرن گذشتھ بھ این سو، شھرھا از ھستھ. درآمدند ھ واحدھای بس دیل ب ان تب اده انس ھای سکونتی س
ا شھرنشینی در سطح گسترد. پیچیده شدند ھ نسبت طوالنی دارد، ام اریخی ب دایش شھر، ت ھ پی ه با وجود آنک

  . سال است ٢٠٠دارای تاریخی کمتر از 
  فرآیندھا و اشکال شھرنشینی 

ام ای انج اس برآوردھ ال  براس ھ در س ین ک ت شھرنش زان جمعی ده، می دود  ٢٠٠٠ش ل  ٢/۴٨ح د از ک درص
درصد خواھد  ۵/۶٢بھ  ٢٢۵و در سال  ٨/۵٣بھ  ٢٠١٠جمعیت دنیا را بھ خود اختصاص داده بود، در سال 

ادیر موردنظر  الذکر برای کشورھای در حال توسعھ کھ پیش است کھ ارقام فوقاین در حالی . رسید بینی مق
ب  عھ ۴/٨۵و  ٢/٨١را بھ ترتی ین در کشورھای بسیار توس د، از درصد جمعیت شھرنش ان میدھ  درصد نش

ھای بسیار. یافتھ بیشتر است ن دو گروه چالش  اما با توجھ بھ چگونگی رشد و سوابق اقتصادی و اجتماعی ای
زان شھرنشینی در  بررسیھای انجام شده نشان می. اساسی را در برابر دید دانشمندان قرار میدھد ھ می دھد ک

اھش خواھد یافت ٢٠١٠تا  ٢٠٠٠فاصلھ زمانی  د ک ھ بع االی . افزایش و از آن ب ھ سطح بسیار ب ا توجھ ب ب
تر  ای پائین قابل مالحظھصورت  ، میزان شھرنشینی بھ١٩٧٠یافتھ در سال  شھرنشینی در کشورھای توسعھ

  . از میزان شھرنشینی در کشورھای در حال توسعھ بوده است
عھ رای کشورھای توس زان شھرنشینی ب د می ھ رون ھ در  مقایس ان میدھد ک ا نش عھ در دنی ال توس ھ و در ح یافت

زایش مناطق در حال توسعھ بھ د اف ل  دلیل میزان باالی رشد جمعیت، مناطق شھری، نقش بیشتری در رون ک
وده است بھ. جمعیت دارند اھش ب ھ ک زایش رو ب ھ. عبارت دیگر با وجود درصد باال و روند کلی، میزان اف  ب

درصد و در  ٢/٧۴، ١٩٩٠یافتھ در  عبارت دیگر درست است کھ نسبت جمعیت شھرنشین در مناطق توسعھ
درصد  ۴٨نھ حدود ساال ١٩٩۵تا  ١٩٩٠اما میزان رشد برای دوره . درصد رسیده است ٧۶بھ  ١٩٩۵سال 

درصد  ٣۴بھ حدود  ٢٠٢۵تا  ٢٠١٠درصد و در دوره  ۴٩حدود  ١٩٩٠تا  ١٩٨۵و ھمین مقدار برای دوره 
  . خواھد رسید

ھ  ھ شھرھای متوسط ب در عین حال بایستی توجھ داشت کھ تغییر جھت در شھرنشینی از بزرگترین شھرھا ب
سلسلھ مراتب شھری در جھت رشد شھرھای کوچک معنی کاھش شھرنشینی نیست، بلکھ بھ معنای تغییر در 

بنابراین برای تجزیھ و . و متوسط است کھ در واقع رسیدن بھ یک توازن در روند شھرنشینی محسوب میشود
ھ  ورد مطالع اختار شھری م تحلیل فرآیند ھشرنشینی باید عالوه بر سطح و میزان شھرنشینی، خصوصیت س

لت مشخص میگردد کھ سطوح شھرنشینی مشابھ ساختارھای متفاوتی در این حا) ١٩٧۴ ,Tilly. (قرار گیرد
بھعبارت دیگر در یک کشور مکن است اغلب جمعیت شھرنشین در یک شھر جمع شود . را خلق خواھد کرد

ع گردد در حالی کھ در کشور دیگر این تعداد بھ . طور متوازن بین شھرھای بزرگ، متوسط و کوچک توزی
ھ د دائی ک د رون ال توسعھ و توسعھدرست مانن ی ر کشورھای در ح وع م ال وق ھ، در ح ی در . باشد یافت یعن

ھ  ً از نظر مکانی در بزرگترین شھرھا متمرکز شده و الگوی اولی کشورھای گروه اول جمعیت شھری عمدتا



 

 

در این حالت رشد جمعیت در کشورھای در حال توسعھ ) ١٩٩٨ ,Gugler(شھرنشینی را بھ نمایش میگذارد 
زایش جمعیت شھری می دی بر شھرھای معدودی میفشار زیا ھ . باشند گذارند کھ در حال جذب اف در نتیج

ع جمعیت شھری است اگر نگرانی و چالشی مشاھده می رای بررسی دقیق. شود مربوط بھ نحوه توزی ر  ب ت
 ١٩٧٠در سال . تر قرار داد ساختار شھری میتوان توزیع جمعیت در شھرھای بزرگ را مورد بررسی دقیق

ن . شھر بوده است ٣۵، ١٩٨٠شھر و در سال  ٢٣میلیون و باالتر  ۴تعداد شھرھای با جمعیت شھری  در ای
ود ٢۵شھر و شامل  ١٣۵بھ  ٢٠٢۵دوره سھم اینگونھ شھرھا در سال  د ب ل جمعیت شھری خواھ . درصد ک

ا جم ۴تا  ١در دوره مورد بررسی شھرھای  ت و سھم شھرھای ب ً ثاب ا ون نفری تقریب ک میلی ر از ی ت کمت عی
  . در حال کاھش خواھد بود ١٩٧٠میلیون نفر ھمچون دھھ 

ھ  ھای انجام شده نشان می مقایسھ رین طبق دھد کھ در مناطق توسعھیافتھ، نسبت کل جمعیت شھری در بزرگت
یش ١٩٧٠شھرھا در طول دھھ  الھای  ثابت باقی مانده و پ ی میشود در طول س ا  ١٩٨٠بین بھطور  ٢٠٢۵ت

ت در . سوی شھرھای بزرگ است روندی کھ نشانگر بازگشت بھ. پیدا کندمدام کاھش  ع جمعی رعکس تجم ب
ائین کشورھای توسعھ ات پ رار  یافتھ بیشتر بھ طرف شھرھائی است کھ در سلسلھ مراتب شھری در طبق ر ق ت

د ھ. دارن ورھای  ب وم و کش ان س دن جھ ھری ش ینی و ش دھای شھرنش ادی فرآین ای بنی ی تفاوتھ ور کل ط
سال و در اکثر  ٢٠٠داری طی  شھری شدن جھان سرمایھ: ھداری غرب را میتوان چنین توصیف نمودسرمای

د شھری شدن، . نقاط حداقل در مرحلھ آغازی با تأنی صورت گرفتھ است ا شروع فرآین اما در جھان سوم ب
ً تحت امال ھری ک ط یک شبکھ ھمگونی سنتی ش وارد فق ر م ھر و در اکث د ش ھ، چن رار گرفت أثیر ق ا  ت ھر ب ش

تأثیر این شھر  مکانی کشور تحت -سرعتی چشمگیر رشد خود را آغاز کرده است و تمامی تحوالت فضائی 
ان . یا چند شھر محدود بوده است این امر بھ پدیده بزرگ سری یا ماکروسفالی در شبکھ شھری جھان سوم ج

  . الشعاع قرار داده است تحت بخشیده و تمامی تحوالت اقتصادی، جمعیتی و حتی سیاسی و اداری کشور را
د  رای تولی ان ب تثمار دھقان دید اس ا تش بز و ی الب س ل انق ھ عام ب س رفتھ ترکی ان پیش ر آن در جھ الوه ب ع

ق سرمایھ داری تجاری  سوداگرانھ محصوالت کشاورزی، غارت جھان سوم یا تحمیل غرامت جنگی و رون
ا گذاری  در راھھای دور، انباشت اولیھ الزم برای سرمایھ دی ب ا کن صنعتی را فراھم آورده و صنعتی شدن ب

  . شروع از صنایع سبک و تبدیل تدریجی کارگاه بھ کارخانھ صورت پذیرفت
  ساختارھای شھری موجود 

ت  شھر بزرگ دنیا در کشورھای توسعھ ٣۵نیمی از  ١٩٧٠در سال  زایش جمعی ی اف رار داشت، ول ھ ق یافت
عیت را ب عھ وض ال توس اطق در ح ھری در من عھ را ش ال توس ورھای در ح ھم کش رد و س ول ک دت متح ھ ش

د. افزایش داد ائینی دارن ً پ بتا د نس ا . در این مناطق حتی شھرھائی کھ میزان رش ھ آنھ ت پای ھ جمعی دلیل آنک بھ
ون نفری  ۴بھعبارت دیگر شھر . بسیار باال است، تعداد جمعیت افزوده شده بر آن بسیار زیاد خواھد بود میلی

ال  ۵یزان رشد کل جمعیت شھری را بھ خود اختصاص دھد، در طی حدود حتی اگر نصف م زار  ٨٠٠س ھ
این در حالی است ) ١٩٧٩ ,Todaro(افزاید  سال بعدی یک میلیون نفر بر جمعیت قبلی خود می ۵نفر و در 

ً پائینی داشتھ و در مواردی رشد منفی دارند کھ در کشورھای توسعھ    .یافتھ بزرگترین شھرھا رشد نسبتا
  ھای رشد  مؤلفھ

د  رد، رش ت صورت نگی اد جمعی ا ازدی ھ ب گیری در رابط ھ پیش اوی را در صورتیکھ ھیچگون در شرایط مس
ات بھداشتی، . طبیعی جمعیت در مناطق شھری بسیار باالتر از روستاھا است اطق شھری امکان را در من زی

ً بھ دالیل متعدد باشد اگرچھ ا ھای بھ مراتب فراوانتر از روستاھا می درمانی و تغذی ین روند افزایش معموال
در عین حال آنچھ . آید و از جملھ مشغلھ افراد، سطح فرھنگ، سواد و غیره از حد زیادی تحت کنترل درمی

ی ده برم ام ش ات انج ھ از بررسیھا و تحقیق د ک ت . آی د جمعی ینی، رش ط شھرنش ھ در سطوح متوس آن است ک
زایش . شھری در مرحلھ اول حاصل رشد طبیعی جمعیت است ھ اف ان است ک ساختار سنی در این مرحلھ چن

ھ. جمعیت شھری بیش از جمیت روستائی میباشد االی شھرنشینی، ب ی  در سطوح ب ل اینکھ از رشد طبیع دلی
و این امر در کشورھای . دھد یل میکعمده رشد جمعیت شھری را تشجمعیت کاستھ میشود مھاجرت، بخش 

ل مشاھد است توسعھ وح قاب ھ وض ھ ب اجرت و . یافت ق مھ زان رشد جمعیت شھری از طری ال می در عین ح
االتر از کشورھای توسعھ عھ ب ال توس رای کشورھای در ح ت ب ی جمعی ھ است  افزایش طبیع  United(یافت

nations, ١٩٨۵ .(  
ا  مجموع افزایش طبیعی جمعیت و مھاجرت خالص سبب رشد سریع جمعیت شھری می بھطور کلی شود، ام

ده و در  ال توسعھ نش ت روستائی در کشورھای در ح اھش جمعی ا ک ات ی ھ ثب رشد سریع شھرنشینی منجر ب
  . بسیاری از کشورھا جمعیت مطلق روستائی بیش از جمعیت مطلق شھری است

ھ. مھاجرت از روستاھا بھ شھرھا روان باشد ھمین باعث میشود کھ ھمیشھ سیل  این روند را بیتوجھ بھ برنام
ت زرق و برق ھای عمرانی و اجتماعی روستاھا و صرف ھزینھ ای ھنگف د ھ دید مینمای ای شھری تش در . ھ

ی ال م ھ شھرھا انتق ره را ب  واقع این مسائل مشکالت جاری روستاھا یعنی بیکاری، فقر، جرم و جنایت و غی



 

 

ای بیشتر و بیشتر ار در میحط ین دور بستھ صرف ھزینھا. دھد ان  ھ اختھ و ھمچن ای شھری ضروری س ھ
  .نماید گر می تر و نیز غیرقابل حل جلوه معضل موجود را پیچیده

  آثار و پیامدھای شھرنشینی فزاینده 
ئلھ . شود، گرفتاریھائی را نیز بھ دنبال دارد ھا می شھرنشینی اگرچھ باعث رفاه و راحتی انسان ھ مس از جمل
افزایش جمعیت موجب بروز مسائلی ھمچون افزایش ترافیک، . در خطر افتادن بھداشت و سالمتی افراد است

 این مسائل باعث ایجاد انواع آلودگی. شود می... ھای کوچک و بزرگ، افزایش حجم زبالھ و  افزایش کارگاه
  . ھای شھری مثل آلودگی ھوا، آب و آلودگی صوتی میگردد

دلیل گسترش کمی و کیفی نقاط شھری، روابط اجتماعی افراد، روش زندگی آنھا،  الوه بر مشکالت فوق بھع
تأثیر قرار گرفتھ و بھ قول جامعھشناس شھری لوئیس ورث آنھا  شھرنشینان ینز تحت... ساختار شخصیتی و 

نا کھ روابط انسانی، عاطفی بھ این مع. دیگر کمتر در امور غیررسمی نظیر خانواده و دوستان شرکت میکنند
ً کمرنگ می   ). ١٣٧٨شیخی، (گردد  و خویشاوندی در نقاط شھری شدیدا

اجرین  طور کلی گرایش بھ بھ تائیان، سکونت مھ اجرت روس سوی شھرھای بزرگ و توسعھ شھرنشینی، مھ
ً ب ھ معموال ی در شھرھا میشود ک کالت مختلف دایش مش  ا آسیبدر اطراف شھر و رشد باالی طبیعی سبب پی

ده است. ھای اجتماعی در شھرھا ھمراه است . بھ ھمان نسبت کھ رشد شھرھا و جمعیت شھرنشین تسریع ش
ھای  اند و بھ ھمان نسبت، فقر، جنایت و آلودگی شھرھای بزرگ جدید نیز از گوشھ و کنار جھان سربرآورده

  . محیطی افزایش یافتھ است وحشتناک زیست
ال رشد جم ھ دنب ف بھ ھر صورت، ب اط مختل ت در نق راکم جمعی اجرت، ت ف مھ زایش اشکال مختل ت و اف عی

  . شھری رو بھ افزایش است
برداری بیش از  ھا، مسکن و نظیر آن تحت فشار و بھره طور، تسھیالت زیربنائی نظیر منابع آب، راه ھمین

ی رار م د ق رد ح ھ. گی ورت برنام ا در ص ھ تنھ ق، ب زی دقی ی ری ب م ام و متناس وان نیاز ھنگ ی ت ای اساس ھ
ی. شھرنشینان را پاسخ گفت ھ شکل ب م و کیف شھرھا در عصر حاضر ب ابقھ باید گفت کھ ک ال  س ای در ح

ن . تغییر است ھ ای زایش ھستند ک ھ اف داد شھرھا رو ب م تع ھ است و ھ زایش یافت ای شھری اف م نیازھ یعنی، ھ
  ). ١٣٧٨شیخی، (ریزی مستمر شھری دارد  وضعیت نیاز بھ برنامھ

رار می در بررسی ھ ق ورد توج ایر موارد م یش از س اجرت را ب ده مھ  پدیده فوق، اکثر اندیشندان شھری پدی
ت شھر داشتھ و  بھ ھمین دلیل اعتقاد دارند کھ جمعیت مھاجر ناھماھنگی. دھند ا جعی ادی ب ی زی ای فرھنگ ھ

دگی ح ھ و زن ت حرف ر ماھی رای عالوه بر آن شیوه زندگی روستائی، پائین بودن سطح سواد و غی ادث شده ب
مطالعات انجام شده نشان میدھد کھ . نماید مھاجرین بسیاری از تفاوتھای قبلی آنھا را دچار دگرگونی شدید می

ً انحرافات اجتماعی از قبیل جنایت، خودکشی، اعتیاد و سرقت در نواحی خاصی از شھر صورت می  معموال
ً تراکم جمعیت باالتر و فقر بیشتر . گیرد نواحی کھ جمعیت مھاجرنشین در سطح باالتری . استجائیکھ معموال

االترین سطح خود م اطی تحرک . باشدی بوده و بھ ھمین دلیل گوناگونی نژادی و فرھنگی در ب ین نق در چن
ارزتری دارد  اعی است چھره ب ازماندھی اجتم  ,Lander(مکانی بیشتر و جنایت و فساد کھ نتیجھ فقدان س

١٩٧٩ .(  
 ه در ایران مشخص شده است کھ مناطق مساعد برای توسعھ اعتیاد و آلودگی بھ مواددر بررسیھای انجام شد

) ١٣۶٠ساداتی، (مخدر آنھائی است کھ اکثر ساکنین آنھا مھاجرین ھستند و شرایط اقتصادی نامطلوبی دارند 
ی، آشور(درصد کل جرایم بوده است  ٣/٢در مطالعھای دیگر مشخص شده است کھ جرایم مھاجرین بیش از 

د از  بررسیھا نشان می) ١٣٧١ ن شھر بع ھ ای راد ب اجرت وسیع اف ت و مھ دھد کھ تھران بھدلیل تراکم جمعی
ان دارد ادان و قاچاقچی  ١٣۶٢در سال . سیستان و بلوچستان باالترین سھم را در کشف موادمخدر، تعداد معت

میزان ھروئین . داشتھ است درصد بھ تھران اختصاص ٣/١٨درصد بھ سیستان و بلوچستان و  ۵/٢۵معتادین 
ال  ین س وده است  ۴/٢٧کشف شده در تھران در ھم لی، (درصد ب زایش ) ١٣٧١توس اری، اف تن بیک اال رف ب

ع ... ھا و رقابت در تأمین نیازھای اساسی، مشاغل کاذب و  قیمت ھ تب ھ ب کالت دیگری است ک ھ مش از جمل
  . افزایش جمعیت در شھرھا حادث میشود

نشینی شھری  ھا و حاشیھ ی دیگر کھ نتیجھ بالفصل رشد شھرنشینی است، توسعھ حاشیھیکی از مسائل اساس
ً نامساعدی قرار دارند از برخوردھای  حاشیھ. است نشینان، ضمن اینکھ از لحاظ اقتصادی در وضعیت کامال

د ج میبرن ھ ویژگی. اجتماعی فراوانی رن واع جرایم بزرگ و کوچک از جمل عھ ان ل انک توس ای غیرقاب ار ھ
  . شود نشینی تلقی می حشایھ

ھای کثیف و در  طوری کھ بیش از نصف جمعیت بیشتر شھرھا در کشورھای در حال توسعھ، در شھرک بھ
د ھا زندگی می زاغھ ھ. کنن یش از  ب ی ب ا در بمبئ ال تنھ وان مث ای و  ۶٠عن ای زاغھ ردم در آلونکھ درصد م
  . خوابند ھزار نفر دیگر در خیابانھا می ٧٠٠

  دات و راھکارھا پیشنھا



 

 

تند نود نیس ود خش ھری خ ای ش ر از محیطھ ر حاض ان عص توار . مردم ر و اس عیت حاض ر وض رای تغیی ب
ھ  گرداندن آن بر مبنائی رضایت ل و عناصری ک بخش میباید بدون ھرگونھ درنگ نسبت بھ پایان یافتن عوام

دام نمود رین پارا. باعث اختالل در زندگی شھری شده است، اق ر یکی از مھمت ھ عالوه ب ن زمین ا در ای مترھ
ھ زایش سرگیجھ پیشرفت در زمین آوری و صنعت، اف ای فن ھ شکل بحران  ھ ھ ب انی است ک ت جھ آور جمعی

دامی  جمعیتی ظاھر میگردد، و تمایل عمومی این جمعیت بھ زندگی در شھرھا است کھ بایستی قبل از ھر اق
  . شودنسبت بھ چارھجوئی برای آن راھکارھای مناسب اندیشیده 

ً ھمھ آنھا کھ بھسوی شھر می اکثر . نیست... ھای شھری و نقاط تفریحی و  آیند بھ خاطر زرق و برق مطمئنا
دا می قریب بھ اتفاق آنھا در پی شغل و درآمد کافی میگردند کھ کمتر در روستاھا و دھکده ا پی ای م . شود ھ

ھ دون برنام ت ج ب اه نگھداش داقلی از رف أمین ح زی اقتصادی و ت یش ری الی ب تائی خی اطق روس ت در من معی
ال رو  تا زمانیکھ این تثبیت جمعیتی انجام نشده است، برنامھ. نیست دیران شھرھا ھمیشھ دنب ریزی شھر و م

ود د ب ت خواھن ریع جمعی د س ت و رش ت، . حرک رم و جنای ودگی، ج ا آل ھرھا ب ان ش ز ھمچن ت نی ن حال در ای
  . واھند بودبیکاری و ھزاران مشکل دیگر دست بھ گریبان خ

دارد ریزی شھری بدون برنامھ بنابراین برنامھ م . ریزی برای توزیع صحیح جمعیت معنا ن ن مھ ھنگامیکھ ای
ت برنامھ کل گرف ایش سرزمین ش ی آم اختار کل ع س ام رسید و در واق ھ انج ز در  ب وردی نی ی و م ای جزئ ھ

ھ  آنگاه می. ریزی مثمرثمر خواھد بود ھای اصلی برنامھ چارچوب و قالب توان از طریق کاربرد اصولی ک
دل میسازند فرھنگ مبتنی بر زندگی را پایھ انگرا مب ادی انس ھ آب رده و شھر را ب ذاری ک اتر و . گ أمنی زیب م

  ). ١٣٧٨یاراحمدی، : (این اصول عبارتند از. تر برای انسان فراھم نمود مناسب
رار شکلی از نظم کھ ھنگام وجود توازن بین نی -نظم ارگانیک  -الف  ادی برق ل آب ازھای اجزاء و نیازھای ک

د یاب عنوان اثر ھنری و معمارانھ می شھر بھ. داردنظم ارگانیک با مالحظات ھنرمندانھ نیز سروکار . میشود
  . بھ مفھوم واقعی کلمھ زیبا باشد

ی  -ب  ارکت مردم م  -مش ھ ھ ای حضور ب ھ معن ی ب ارکت مردم ل مش ئولیت متقاب رام و مس وای احت ا محت ب
. باشد گیری شھر می وری درست و عادالنھ از مکان و داشتن دخالت آزادانھ در شکل اندن آزادانھ، بھرهرس

  این مشارکت نوعی بینابین از 
دگان  دست استفاده مسئولیت است کھ در آن بناھای شھری با نظارت معماران و شھرسازان ھمشھری، بھ کنن

ً آگاه طراحی و برپا داشتھ می   . شوند کامال
اندریافتن پدیده شناختی . زبانی کھ بر پایھ اندریافت پدیده شناختی از جھان استوار است -شناخت محیطی  -ج 

ی ھ خویشتن مجھز م االتر از آن نسبت ب ھ محیط و ب ر نسبت ب ا شناختی بھت  بی. سازد ساکنین شھرھا را ب
  .خانگی و بیگانگی دو عارضھ ناشی از فقدان شناخت از خویشتن ھستند
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