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چکیــده | براســاس ماهیــت میان رشــته ای طراحــی شــهری و بحث  هــای نویــن مربــوط بــه آن، امــروزه، لــزوم 
توجــه بــه مســائلی همچــون مطالبــۀ حــق بــه شــهر، شــهروندمداری و عدالــت شــهری بیش ازپیــش مطــرح 
 شــده اســت. حــق بــه شــهر، مســئله ای بــا ماهیــت اجتماعــی، سیاســی و حقوقــی اســت کــه بــا تعریــف مجــدد 
مفهــوم حــق شــهروندی، مجموعــۀ حقوقــی را بــرای شــهروندمدارتر کــردن بســتر زندگــی شــهری، به صــورت 
شــفاف و عادالنــه مطالبــه می کنــد. در ایــن میــان نقــش فرآینــد طراحــی شــهری در شــکل دهی بــه محیــط 
ــر ماهیــت میان رشــته ای آن، مفهــوم حــق  ــا تأکیــد ب ــز اهمیــت اســت و بنابرایــن ب زندگــی شــهروندان، حائ
بــه شــهر می توانــد در ســکونتگاه های شــهری محقــق شــود. در راســتای همیــن مســئله، ایــن مقالــه ســعی 
ــادار  ــه شــهر، ارتباطــی معن ــا کنــکاش در مفهــوم حــق ب ــه ای انســان مدارانه و ب ــا اتخــاذ پیش زمین ــا ب دارد ت
ــار  ــی، در کن ــم اجتماع ــگ مفاهی ــش پررن ــا از نق ــد ت ــم کن ــهری فراه ــی ش ــل در طراح ــه و عم ــن نظری بی
کیفیت هــای محیطــی، بــرای توســعۀ کیفیــت فضاهــای شــهری عمومــی اســتفاده شــود. بدیــن ســبب، ابتــدا با 
اســتفاده از مطالعــات کتابخانــه ای مربــوط بــه حوزه هــای حــق بــه شــهر و عدالــت شــهری، هنجارهــای جامــع 
شــهروندمداری اســتخراج شــده اســت. ســپس به واســطۀ روش هــای مقایســه ای، تحلیــل محتــوا، توصیفــی-

تحلیلــی و تطبیــق هنجارهــای جامــع شــهروندمداری بــا شــاخصه های کیفــی مطرح شــده توســط متخصصیــن 
طراحــی شــهری، ســعی شــده اســت تــا یــک چارچــوب نظــری متشــکل از شــاخصه های کیفــی مؤثــر در بــروز 

طراحــی شــهری شــهروندمدار، در دو حــوزۀ فرآینــد و تولیــد محصــول طراحــی شــهری فراهــم شــود.

مفهــوم حق بــه شــهر و ارتبــاط آن بــا طراحی شــهری شــهروندمدار 
تطبیــق هنجارهــای جامــِع بیان گــر شــهروندمداری، بــا شــاخصه های کیفــی طراحی شــهری*
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مقدمــه | بــا توجــه بــه جهت گیری هــای نویــن در طراحــی شــهری، 
امــروزه مســئلۀ توجــه بــه مفهــوم شــهروندمداری به عنــوان موضوعی 
میان رشــته ای در طراحــی شــهری و به مثابــه آن طراحــی فضاهــای 
شــهری شــهروندمدار و دموکراتیــک، بیش ازپیــش مــورد توجــه قــرار 
گرفتــه اســت. این گونــه بــه نظــر می رســد کــه در کشــور مــا، تنهــا 
بــا تکیــه  بــر طرح  هــای شــهری کــه حداقــل توجــه بــه خواســته ها 
و نیازهــای شــهروندان را دارنــد، نســبت بــه ایجــاد فضاهــای عمومی 
در شــهر اقــدام شــده اســت. امــروزه بــه  جای اینکــه بخــش عمده ای 
از زندگــی روزمــرۀ شــهروندان مــا در حــوزۀ فضــای عمومــی شــهری 
ســپری شــود، در کنــج ســاختمان های بلندمرتبــه و حــوزۀ خصوصی 

و نیمه خصوصی/نیمه عمومــی می گــذرد. عــاوه بــر ایــن مســئله، در 
فرآینــد شــکل گیری طرح هــا و ســاخت فضاهــای عمومــی شــهری، 
شــهروندان مشــارکت کمــی دارنــد و در فرآینــد طراحــی شــهری بــه 
ــدان  ــروزه فق ــع، ام ــه می شــوند. درواق ــزان کمــی در نظــر گرفت می
دیدگاه هــای اجتماعــی، سیاســی و حقوقــی در کنــار نــگاه محیطــی 

در طراحــی شــهری بیش ازپیــش حــس می شــود.
گمــان مــی رود کــه در وضــع کنونــی شــهرها، مؤلفه هــای رویــه ای 
ــای  ــال آن فضاه ــه دنب ــهری و ب ــی ش ــد طراح ــی فرآین و محتوای
ــهروندان  ــی ش ــی زندگ ــی و عاطف ــای احساس ــهری، از جنبه ه ش
ــه  ــت ک ــد جذابی ــک و فاق ــی خش ــد. فضاهای ــتیبانی نمی کنن پش
ترغیــب  آن  در  طوالنی مــدت  حضــور  بــه  اســتفاده کنندگان 
نمی شــوند و طیــف گســترده ای از گروه هــای اجتماعــی نظیــر 
زنــان، کــودکان و ســالخوردگان را نادیــده می گیرنــد. بهره منــدی از 
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فضــا، نیازمنــد توجــه بــه مســائلی از جملــه امنیــت و همه شــمولی 
اســت تــا بــه کمــک آنهــا، زمینــه ای جهــت حضــور اقشــار گوناگــون 
شــهری فراهــم شــود؛ امــا درگذشــته فضاهــای شــهری مــا به گونه ای 
ــۀ  ــا، نتیج ــن فضاه ــرزندگی ای ــد؛ س ــود می کردن ــراز وج ــر اب دیگ
ــی از  ــا ناش ــراوت آنه ــی و ط ــهروندان و پویای ــتردۀ ش ــور گس حض
پوشــش بخــش گســترده ای از نیازهــای اســتفاده کنندگان بــود. بــه 
نظــر می رســد کــه امــروزه حرفــۀ طراحــی شــهری در کشــورمان، 
بــه دلیــل انحصارطلبی هــا، طراحــی شــهر مختــص یــک یــا چنــد 
ــدۀ  ــراز عقی ــارکت و اب ــرای مش ــه ای ب ــدان عرص ــاص، فق ــروه خ گ
ــه همــۀ اقشــار و گروه هــای  اســتفاده کنندگان فضــا، عــدم توجــه ب
ــهروند و  ــق واژۀ ش ــوم عمی ــه مفه ــی ب ــهر، بی توجه ــود در ش موج
درنهایــت عــدم انســان مداری، بــا مشــکات متعــددی روبــه رو اســت. 
درواقــع مفهــوم عمیــق واژۀ شــهروند بــا درنظرگرفتــن حقــوق آنهــا 
ــر  ــرای در نظ ــود. ب ــف می ش ــان تعری ــل زندگی ش ــه مح ــبت ب نس
گرفتــن ایــن حقــوق، بایــد مفهــوم شــهروندی بــر پایــۀ تئوری هایــی 
نظیــر تئــوری حــق بــه شــهر و همچنیــن مفهــوم عدالــت شــهری 
ــه  ــه چ ــود ک ــرح می ش ــؤاالت مط ــن س ــال ای ــود. ح ــف ش بازتعری
ارتباطــی بیــن تئــوری حــق بــه شــهر و مفهــوم عدالــت شــهری بــا 
بــروز هنجارهــای شــهروندمدارانه وجــود دارد؟ و کــدام کیفیت هــای 
ــای  ــه هنجاره ــدن ب ــک ش ــد در نزدی ــهری می توانن ــی ش طراح
شــهروندمدارانه تأثیرگــذار باشــند؟ اهمیــت موضــوع ایــن مقالــه نیــز 
در تأکیــد آن بــر جنبه هــای اجتماعــی و انســانی طراحــی شــهری، 
ــرای  ــی نظــری ب ــن چارچوب ــن و تبیی ــای نوی ــکاش در تئوری ه کن

ــات شــهروندمدارانۀ آن اســت. اقدام
 

روش و رویکرد
ماهیــت روش تحقیــق مقالــۀ حاضــر کیفــی و نــوع آن ترکیبــی از 
روش هــای توصیفی-تحلیلــی، تحلیــل محتــوا و مقایســه ای اســت. 
ــه  ــت ک ــد گف ــه بای ــرد مقال ــد و رویک ــودن رون ــفاف نم ــرای ش ب
ــی نظــری  ــوزۀ مبان ــات در ح ــع آوری اطاع ــکاش و جم ــت کن جه

مفهوم حق به شهر و ارتباط آن با طراحی شهری شهروندمدار | فردین حیدری و مجید زارعی

ــت  ــهر، عدال ــه ش ــق ب ــهروندی، ح ــق ش ــوم ح ــای مفه حوزه ه
ــناد  ــی اس ــهری از روش بررس ــی ش ــای طراح ــهری و کیفیت ه ش
ــه  ــه ای اســتفاده  شــده اســت. همچنیــن جهــت رســیدن ب کتابخان
چارچــوب نظــری و نتایــج مقالــه ازجملــه هنجارهای شــهروندمداری 
و شــاخصه های کیفــی طراحــی شــهری شــهروندمدار، از روش هــای 
توصیفی-تحلیلــی، تحلیــل محتــوا و مقایســه ای بهــره گرفته شــده 

اســت.

مفهوم حق شهروندی
بــه  نســبت  شــهروندی  حــق  و  شــهروند  مفهــوم  تعریــف 
ــواره در  ــاوت و هم ــد تاریخــی، متف ــون و رون ــای گوناگ ایدئولوژی ه
حــال تغییــر بــوده اســت. از تعریــف لیبــرال دموکراســی گرفتــه تــا 
توصیــف تئــوری انتقــادی از شــهروند، ایــن مســئله همــواره مــورد 
ــوم  ــی، مفه ــیع ترین معن ــت. در وس ــاح اس ــل و اص ــث و تکمی بح
شــهروندی حقــوق و وظایــف و عضویــت در یــک اجتمــاع سیاســی 
ــوم  ــفه، مفه ــامل می شــود )Purcell,2003(. بســیاری از فاس را ش
 Kant,( ــد ــرح می کنن ــه مط ــک وظیف ــوان ی ــه  عن ــهروندی را ب ش
1991(. بــه  طورکلــی امــروزه تعریــف مفهــوم شــهروندی و اعطــای 
حقــوق گوناگــون مدنــی، اجتماعــی و سیاســی بــه شــهروندان، بــر 
ــرال و  ــه  نظــام لیب ــِت متکــی ب ــت در دولت-مل ــگارۀ عضوی ــۀ ان پای
به طورکلــی کاپیتالیســم، مــورد پرســش قرارگرفتــه و در کنــار 
ــن در  ــی نوی ــاس نظریات ــر اس ــهروندی ب ــوم ش ــگاره، مفه ــن ان ای
حــال بازتعریــف شــدن اســت. ایــن نظریــات، مفهــوم شــهروندی را 
ــت در باهمســتان های  ــرض عضوی ــا پیش ف ــاس شــهری و ب در مقی
 Miraftab, 2012; Holston &( می گیرنــد  نظــر  در  شــهری 
در   .)Appadurai, 1996, Purcell, 2003; Plyushteva, 2009

جــدول 1، مبنــای تعریــف مفهــوم شــهروندی بــر اســاس نظریــات 
ــت. ــده اس ــر مشخص ش معاص

منابعمقیاسمبنای تعریف مفهوم شهروندینظریه ها

ملیعضویت سیاسی در دولت-ملتلیبرالیسم
)Miraftab, 2012(,

 )Holston & Appadurai, 1996(

سکونت و حضور در شهر و عضویت  حق به شهر
در باهمستان های شهری

محلی و شهری
)Lefebvre, 1996;2002(

)Purcell, 2002; 2003 Plyushteva, 2009(

سکونت و حضور در شهر جهانی و حق به شهر جهانی
عضویت در باهمستان های شهری

)Purcell, 2002; 2003 Plyushteva, 2009(محلی و شهری

جدول 1: مفهوم شــهروندی بر مبنای نظریات معاصر. مأخذ: نگارندگان.
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مفهوم حق به شهر
هانــری لوفــور1 نظریه پــرداز اصلــی مفهــوم حــق بــه شــهر برخــاف 
بســیاری از ایدئولوژی هــای مرتبــط بــا مفهــوم شــهروندی، شــهروند 
رســمی را تنهــا بــه  عنــوان عضــوی از یــک اجتمــاع سیاســی در نظر 
نمی گرفــت. نظریــات لوفــور را مرتبــط بــا تئــوری شــهری انتقــادی 
می داننــد. ایــن تئــوری به طــور غالــب، بــا فرم هــای دانــش شــهری 
ــوم  ــرال عل ــای نئولیب ــرا و فرم ه ــاالرانه، تخصص گ ــور، فن س بازارمح
سیاســی در تضــاد اســت. هــدف نهایــی از تئــوری شــهری انتقــادی، 
بــه اجــرا درآوردن مطالبــۀ حــق بــه شــهر اســت و در ایــن راه فقــط 
ــورت  ــه به ص ــت، بلک ــی نیس ــکات منف ــان دادن ن ــال نش ــه دنب ب
ــه اصــاح  ــه ب ــر در بخش هــای اشــتباهی ک ــکان تغیی ــادی، ام انتق
نیــاز دارنــد را مشــخص می کنــد )Brenner et al., 2012(. از دیگــر 
نظریه پــردازان شــاخص ایــن حــوزه، می تــوان بــه دیویــد هــاروی2، 
ــارک  ــن5 و م ــی کریستیانس ــراون4، آنال ــون ب ــل3، آلیس دون میش
پورســل6 اشــاره کــرد. الزم بــه ذکــر اســت کــه دیــدگاه ایــن مقالــه 
ــوزه،  ــن ح ــردازان ای ــش سیاســی نظریه پ ــروی از من ــال پی ــه دنب ب
همچــون ایدئولــوژی مارکسیســم نیســت، بلکــه ســعی بــر این اســت 
تــا مفاهیــم مرتبــط بــا مســئلۀ شــهروندمداری در طراحــی شــهری، 

از ایــن نظریــات اقتبــاس شــود.
به زعــم مارکــوزه، برنــر و مه یــر، حــق بــه شــهر، مطالبــه ای اخاقــی 
بــر پایــۀ اصــول بنیادیــن عدالــت شــهری اســت کــه عــاوه بــر یــک 

فرآینــد فضایــی، یــک مطالبــۀ قانونــی اســت و به صــورت مجموعــه ای 
از حقــوق جمعــی مطــرح می شــود. نــه  فقــط حــق بــه اطــاع یافتــن 
ــه خدمــات،  ــه  فقــط حــق دسترســی ب و شــفافیت در حکمروایــی، ن
بلکــه حــق بــه کلیتــی کــه در آن هــر بخــش، جزئــی از یــک مجموعۀ 
ــه  ــخصی مطالب ــق مش ــه در آن ح ــه ای ک ــت. مجموع ــرد اس منف
ــک مفهــوم  ــه شــهر ی ــو، حــق ب ــه نقــل از ایوامات می شــود )Ibid(. ب
اســت کــه آزادی کامــل بــرای همۀ شــهروندان و ســاکنان شــهر، جهت 
ــل  ــل آن قائ ــارکت در تکام ــات و مش ــای حی ــه مزیت ه ــتیابی ب دس
اســت؛ نگرشــی مبتنــی بــر حقــوق کــه دســتاوردهای توســعه را توزیع 
ــد )Iwamato, 2008(. در  ــن می کن و مشــارکت در توســعه را تضمی
جــدول 2 مجموعــه ای کلــی از حقــوق شــهروندان بــه شــهر از منظر 

ــن حــوزه، بازنمایــی شــده اســت. صاحب نظــران ای

حق به شهر و عدالت شهری
ــه  ــش ب ــهروندی، در نظریات ــوزۀ ش ــق ح ــگ10، محق ــس یان آیری
ــاختارزدایی  ــا س ــردازد. او ب ــت می پ ــوق و عدال ــان حق ــاط می ارتب
فرضیــۀ وحــدت حقــوق و عدالــت، معتقــد اســت کــه سیاســت های 
ــۀ  ــردی، درزمین ــوق ف ــر حق ــی ب ــِی متک ــۀ دولت ــی فردگرایان رفاه
ــی مبتنــی  ــد فرم هــای حقوق عدالت گســتری کارســاز نیســت و بای

ــود ــن آن ش ــکا جایگزی ــی خودات ــای اجتماع ــر گروه ه ب

جســتار

منابعحقوق شهروندان به شهر از منظر نظریه پردازاننظریه پردازان

هانری لوفور

حــق بــه اختصــاص دادن7 فضــای شــهری و اســتفاده از آن/ حــق بــه مشــارکت8 
ــه  ــق ب ــهری9/ ح ــکونت ش ــه س ــق ب ــهری/ ح ــای ش ــد فض ــد و بازتولی در تولی
ــون  ــات گوناگ ــه اســتفاده از خدم ــوزش/ حــق ب ــری و آم ــن، یادگی اطــاع یافت
شــهری/ حــق بــه گــذران اوقــات فراغــت/ حــق بــه کار/ حــق به ســامت/ حــق 
ــه شــفافیت  ــه/ حــق ب ــل و مبادل ــات، تعام ــرای ماق ــا ب ــه اســتفاده از مکان ه ب

ــی شــهری. در حکمروای

)Lefebvre, 1996; 2002(

)Brenner, Marcuse & Mayer, 2012(

)Purcell, 2002; 2003(

حــق بــه حیــات شــهری بــرای همــۀ شــهروندان/ حــق بــه مشــارکت شــهروندی/ دیوید هاروی
ــی و خصوصــی  ــای عموم ــتفاده از فضاه ــه اس ــر/ حــق ب ــت براب ــه هدای حــق ب

شــهری

)هاروی و مریفیلد، 1392(

)Harvey, 2003(

دون میشل

ــن و آگاه شــدن/  ــه اطــاع یافت ــه/ حــق ب ــای خاقان ــه انجــام فعالیت ه حــق ب
حــق بــه نمادســازی، خیال پــردازی و تفریــح کــردن/ حــق بــه آزادی/ حــق بــه 

فردیــت در عیــن اجتماعــی شــدن/ حــق بــه زیســتن و ســکونت داشــتن

)Mitchel, 2003(

آلیسون براون و آنالی 
کریستیانسن

حــق بــه تغییــر و دوباره ســازی شــهری/ حــق بــه تعریــف نیازهــا و احتیاجــات 
شــهروندی/ حــق بــه دسترســی برابــر بــه امتیــازات شــهری/ حــق بــه مشــمولیت 

اجتماعــی/ حــق بــه تجدیــد ارتباطــات اجتماعــی

)Brown & Kristiansen, 2009(

ــه مارک پورسل ــتفاده از آن/ حــق ب ــی و اس ــه اختصــاص دادن فضــای شــهری جهان حــق ب
ــه مشــمولیت  ــی/ حــق ب ــد فضــای شــهری جهان ــد و بازتولی مشــارکت در تولی
اجتماعــی در شــهر جهانــی/ حــق بــه اســتفاده از خدمــات شــهری بــرای همــۀ 

ــی ــران شــهر جهان کارب

)Purcell, 2003(

 جدول 2: حقوق شــهروندان به شهر از منظر نظریه پردازان حوزۀ تئوری حق به شهر. مأخذ: نگارندگان.
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)Miraftab, 2012(. حــق بــه شــهر گونــه ای از ایــن فرم هــای جمعی 
اســت. ایــن مفهــوم در نهایــت بــه دنبــال مطالبــۀ عدالــت اســت؛ امــا 
بیــش از این کــه بــه مطالبــۀ عدالــت فــردی بپــردازد، مطالبــۀ عدالــت 
جمعــی و اجتماعــی را پیگیــری می کنــد و ازنظــر حقوقــی ماهیتــی 
اجتماعــی دارد. حــق بــه شــهر تنهــا مفهومــی قانونــی از حق داشــتن 
منافعــی خــاص نیســت، بلکــه یــک حــق در یــک مفهــوم سیاســی-

ــه ای از  ــوان مجموع ــن به عن ــوم همچنی ــن مفه ــی اســت. ای اجتماع
ــود  ــی موج ــتم قانون ــت در سیس ــه عدال ــیدن ب ــرای رس ــوق ب حق
نیســت بلکــه مطالبــۀ حقــی اســت اســتوار بــر یــک برنامــۀ اخاقــی 
کــه بــه دنبــال بازشناســی سیســتمی بهتــر اســت؛ سیســتمی کــه 
در آن منافــع باالقــوۀ یــک زندگــی شــهری، به طــور کامــل باالفعــل 

.)Brenner et al., 2012( می شــود
ــوم  ــا مفه ــهر ب ــه ش ــق ب ــوم ح ــد، مفه ــان ش ــه بی ــور ک همان ط
ــن موضــوع،  ــورد ای ــت شــهری رابطــه ای تنگاتنــگ دارد. در م عدال
ــد. برخــی  ــۀ نظریــات خــود پرداخته ان ــه ارائ بســیاری از محققــان ب
مفهــوم عدالــت و حــق بــه شــهر را بــر اســاس مســائل مرتبــط بــا 
ــه  ــوط ب ــم مرب ــاس مفاهی ــر اس ــی ب ــدرت، برخ ــج از ق ــط منت رواب
عقانیــت ارتباطــی هابرمــاس و برخــی بــر مبنــای اصــول مرتبــط 

بــا روابــط فضایــی بیــان می کننــد. در جــدول 3 بــه نــکات کلیــدی 
ــده  ــت پرداخته ش ــوزۀ عدال ــردازان ح ــط نظریه پ ــده توس مطرح ش

اســت.

ــرای  ــع ب ــری جام ــوب نظ ــۀ چارچ ــا؛ ارائ یافته ه
ــهروندمدار ــهری ش ــی ش طراح

 در ایــن بخــش بــا توجــه بــه مفاهیــم ذکرشــده و اتــکا بــر اصــول 
نظــری تبیین کننــدۀ حــق بــه شــهر و عدالــت شــهری، هنجارهایــی 
بــرای ملمــوس ســاختن امــر شــهروندمداری به صــورت مجموعــه ای 
از حقــوق بیــان می شــود. در ذیــل، ایــن هنجارهــا به صــورت جامــع 
ــه  ــود. الزم ب ــنهاد می ش ــترش یافته و پیش ــده، گس ــع آوری  ش جم
ــکات  ــاع ن ــق و اجم ــا حاصــل تطبی ــن هنجاره ــه ای ــر اســت ک ذک
مطرح شــده در دو حــوزۀ تئــوری حــق بــه شــهر و مفهــوم عدالــت 

شــهری اســت:
ــتفاده از  ــری، آزادی و اس ــی، براب ــمولیت، دسترس ــه مش ــق ب • ح

مکان هــای شــهری؛
• حق به آسایش، امنیت، سامت و محیط انسانی؛

جدول 3: نظریه پردازان برجســتۀ حوزۀ عدالت و نکات کلیدی نظریات آنها. مأخذ: نگارندگان.

منابعنکات کلیدیماهیت نظریهنظریه پرداز

عدالت اجتماعیآیریس یانگ10                      

ــر فرم هــای حقوقــی  ســاختارزدایی فرضیــۀ وحــدت حقــوق و عدالــت/ تأکیــد ب
ــون  ــه همچ ــکا و خودانگیخت ــی خودات ــای اجتماع ــر گروه ه ــی ب ــِی مبتن جمع
نظریــۀ حــق بــه شــهر/ رد تأثیــر حقــوق فــردی منتــج از مکتــب لیبرالیســم بــر 
بــروز عدالــت/ تأکیــد بــر ارتباطــات اجتماعــی متکــی بــر یــک حــس این همانــی 

مشــترک/ تأکیــد بــر ریشــۀ افــراد در قشــر، جنســیت و ارتباطــات فرهنگــی

)Miraftab, 2012(

عدالت اجتماعیجان رالز11
درخواســت مطالبــه بــرای برابــری و انصــاف/ تخصیــص منابــع بــر اســاس اصــل 

تفــاوت
)Fainstein, 2014(

 )Rawls, 1971(

دیوید هاروی و 
اندی مریفیلد12

عدالت اجتماعی و 
عدالت شهری

نفــی جنبــۀ ایده آلیســتی حقــوق و عدالــت/ حــق هدایــت برابــر/ حفــظ حقــوق 
ــی  ــای عموم ــره وری از فضاه ــص و به ــد/ تســاوی در تخصی شــهروندان کم درآم
ــت  ــم عدال ــزوم تفهی ــهری/ ل ــتفاده کنندگان ش ــی اس ــرای تمام ــی ب و خصوص

ــا یکدیگــر اجتماعــی و شهرســازی در ارتبــاط ب

)Fainstein, 2014(

)Harvey & Potter, 2009(

سوزان 
عدالت شهریفاینشتاین13

ــی  ــر دموکراس ــی ب ــی مبتن ــت ارتباط ــوع، عقانی ــل تن ــه اص ــر س ــد ب تأکی
مشــورتی و مشــارکتی وانصــاف بــرای بــروز عدالــت شــهری/ تأکیــد بــر توزیــع 

برابــر منابــع/ برنامه ریــز و طــراح به عنــوان میانجــی

)Fainstein, 2014(

حق به شهر و عدالت دون میشل
شهری

ــهری و  ــت ش ــق عدال ــرای تحق ــه ای ب ــوان عرص ــی به عن ــاز عموم ــای ب فضاه
ــهری ــی ش دموکراس

)Mitchel, 2003(

عدالت فضاییادوارد سوجا14
برابــری، عدالــت اجتماعــی و آزادی در دسترســی بــه حقــوق انســانی و امکانــات 
موجــود در فضــا در بســتری از مفهــوم دیالکتیــک فضایی-اجتماعــی/ تأکیــد بــر 

ســه اصــل برابــری، دموکراســی و تنــوع جهــت نیــل بــه عدالــت فضایــی

)Soja, 1996, 2010(

عدالت شهریتونی گریفین15
ــوع،  ــاط، تن ــت، ارتب ــی، مالکی ــاب، دسترس ــاف، انتخ ــل انص ــر ده اص ــد ب تأکی
ــول  ــوان اص ــه به عن ــوآوری خاقان ــی و ن ــق، زیبای ــمولیت، تعل ــارکت، مش مش

بهبود بخــش عدالــت شــهری
)Griffin et al., 2015(

مفهوم حق به شهر و ارتباط آن با طراحی شهری شهروندمدار | فردین حیدری و مجید زارعی
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• حق به تعلق داشتن، نمادسازی و این همانی؛
• حق به تنوع، تغییر و بازتولید شهری؛

• حق به زیبایی و جذابیت محیطی؛
ــه زیســت شــهری، حیــات و تعامــل اجتماعــی و گــذران  • حــق ب

ــات فراغــت؛ اوق
• حق به مشارکت، مدیریت، اطاع یافتن و کنترل دموکراتیک؛

• حق به طبیعت و محیط طبیعی.
توســط  مطرح شــده  کیفیت هــای  بــه  توجــه  بــا  حــال 
ــای  ــا هنجاره ــا ب ــق آنه ــهری و تطبی ــی ش ــران طراح صاحب نظ
عمومــی شــهروندمداری، می تــوان شــاخصه ها و معیارهــای کیفــی 
طراحــی شــهری شــهروندمدار را اســتخراج کــرد. ایــن شــاخصه ها و 
معیارهــا در جــدول 4 بیــان شــده اند. بــرای هــر یــک از متخصصــان 

ــا،  ــن کده ــتفاده از ای ــا اس ــود و ب ــه می ش ــر گرفت ــد در نظ ــک ک ی
ــج  ــی، منت ــاخصۀ کیف ــر ش ــه ه ــود ک ــخص می ش ــداول مش در ج
از نظریــات کــدام متخصــص یــا نهــاد اســت. بــرای اســتخراج ایــن 
ــازی در دو  ــای شهرس ــن و نهاده ــات متخصصی ــاخصه ها، نظری ش
ــه  ــی قرارگرفت ــورد بررس ــور م ــرآورده مح ــور و ف ــش فرآیندمح بخ
ــک  ــر نی ــی نظی ــا نهادهای ــراد ی ــات اف ــن، نظری ــن  بی ــت. در ای اس
ویتــس، هنــری ســانوف، مارتیــن برینســکوف، نیــروی ویــژۀ طراحی 
ــل حمــدی در  ــارد و نبی ــد اپلی شــهری نخســت وزیر اســترالیا، دانل
حــوزۀ فرآیندمحــور طراحــی شــهری شــهروندمدار جــای می گیــرد و 
مابقــی افــراد و نهادهــا جــزء حیطــۀ طراحــی شــهری فرآورده محــور 
ــان  ــرای متخصص ــده ب ــور ش ــای منظ ــوند. کده ــوب می ش محس
و نهادهــای مذکــور عبارت انــد از: نیــک ویتــس16)1(، هنــری 
ســانوف17)2(، نبیــل حمــدی18)3(، مارتیــن برینســکوف19 )4(، دانلد 
اپلیــارد20 )5(، نیــروی ویــژۀ طراحــی شــهری نخســت وزیر اســترالیا21 

جســتار

جدول 4 : شــاخصه ها و معیارهای کیفی مرتبط با شــهروندمداری در طراحی شهری، مطرح شده توسط صاحب نظران. مأخذ: نگارندگان.

هنجارهای عمومی 
شهروندمداری

شاخصه ها و معیارهای کیفی مرتبط با هنجارهای شهروندمداری

حق به زیبایی و جذابیت 
محیطی

ارج نهــادن بــه کیفیــت و نــه کمیــت )1( /خلــق تجــارب شــهری لذت بخــش، جــذاب و ســازنده )4( / کمــال در طراحــی 
معمــاری و شــهری )6( /ارتقــای پیچیدگــی )7( /شــادی بخش بــودن و ایجــاد خوشــایندی بصــری )7( /نفوذپذیــری بصــری و 
فعالیت هــای قابل رؤیــت )13،9( /تناســبات بصــری )9( /توجــه بــه ارزش هــای معمارانــۀ محیــط )10( /غنــای بصــری )13( 
/پشــتیبانی از فعالیت هــای جــذاب اجتماعــی )10( /اســتفاده از فرم هــای شــهری متبایــن )11( /خلــق محیــط ســحرانگیز، 
فانتــزی و تخیلــی )12( /حــس کشــف فضایــی )12( /تفــوق محیطــی )13( /محصوریــت فضاهــا و پیوســتگی لبه هــا )15( /
پــل زدن منســجم )15( /کنتــرل محورهــا و پرســپکتیوها )15( /ارتبــاط و حرکــت سکانســی بیــن فضاهــای عمومــی )15( /

حفــظ تسلســل حرکت هــا )15( /پیوســتگی فضایــی و کالبــدی )17،15( /تعّیــن فضایــی )15( /سلســله مراتب فضایــی )15( 
/مقیــاس مناســب )16( /ایجــاد تمایــز کالبــدی مبتنــی بــر زمینــۀ محلــی )16( /تعمیــر و نگــه داری دائمــی محیــط شــهری 
ــان )17( / نظــم، انســجام، ادغــام، اتصــال و وحــدت فضایــی )20،19،18(/ تنــاوب بصــری و  ــه منظــر خیاب )17( /توجــه ب
ــی و هماهنگــی )19( /تثبیــت تراکــم ســاختمانی مناســب )20،10( /اســتفاده مناســب از زمیــن  عملکــردی )19( /هارمون

)20( /قــاب کــردن چشــم اندازها و مناظــر )20(/تعالــی و نــوآوری )21( /جذابیــت طبقــات همکــف )18(

حق به زیست شهری، حیات و 
تعامل اجتماعی و گذران اوقات 

فراغت

امــکان زندگــی اجتماعــی در کنــار زندگــی خصوصــی )11( /نــگاه سیســتماتیک بــه تعامــات شــهری )3( /ایجــاد ارتباطــات 
و مــراودات اجتماعــی )1( /طراحــی محیط هــای جمعــی )5( /تشــویق گفتمــان شــهری )1( /تقویــت حیــات شــهری )3،1( 
/خلــق فضاهــای شــهری عمومــی و پیوســته )15( /تأکیــد بــر مکان هــا بیــش از تأکیــد بــر ســاختمان ها )7( /حضورپذیــری 
فضایــی )18،8( /طراحــی بــرای پیاده هــا )14( /بلوک هــای شــهری کوتــاه )10( /تمرکــز و تراکــم جمعیتــی )10( /

ــر روحیــۀ  ــر پیاده روهــا و پیاده مــداری )17،14،10( /پشــتیبانی از فعالیت هــای جــذاب اجتماعــی )10( /تأکیــد ب تأکیــد ب
اجتماعــی خیابــان )10( /افزایــش حضــور پیــاده )11( / ممــزوج نمــودن فضاهــای درون و بیــرون )15( / ایجــاد ارتبــاط بیــن 
فضاهــای عمومــی و خصوصــی )15( /ایجــاد روابــط خاقانــه )16( /فضاهــای بــاز کافــی و مــورد اســتفاده )18،17( /ایجــاد 
فضاهــای بــاز جدیــد و شــبکۀ ریزبافــت )18( /ایجــاد اماکــن اجتماعــی و مناســب جهــت گردهمایــی )18( /امــکان اســتفاده 
از فضاهــای جمعــی )22( / قابلیــت گفت وگــو و تعامــل چهــره بــه چهــره در فضــا )22( / تعریف شــدگی قلمروهــای جمعــی 

و فــردی )22(

حق به مشمولیت، دسترسی، 
برابری، آزادی و استفاده از 

مکان های شهری

ــای  ــر و بخش ه ــراد متأث ــی اف ــن تمام ــی، اقتصــادی و فرهنگــی )1،6،8،9،10،11،17،18( /در برگرفت همه شــمولی اجتماع
ــای  ــری گروه ه ــی )5( /دربرگی ــی )4( /کثرت گرای ــع عموم ــن مناف ــی )3( /درنظرگرفت ــری و کارای ــتان ها )1( /براب باهمس
ــرای همــه )7( /ســهولت  ــع محیطــی )6( /آزادی حرکــت )7( /دسترســی ب ــع گســتردۀ مناف ــی )5( /توزی ــف اجتماع مختل
ــرای شــکل گیری  ــه تصمیم گیــری شــهروندان ب ــرای همــه )7( /نظــارت و اختیــار )18،8( /ارج نهــادن ب اســتفاده از فضــا ب
ــط  ــت کاری در محی ــت دس ــه در آن )8( / قابلی ــار آزادان ــل و رفت ــا، عم ــتفاده از فض ــق اس ــا )8( /ح ــا و فعالیت ه مکان ه
ــگ  ــدی )13،9( /رن ــری کالب ــهروندان )8( /نفوذپذی ــرای ش ــا ب ــری فرصت ه ــت و براب ــتفاده کنندگان )8( /عدال ــط اس توس
ــرای پیاده هــا )14( /ســهولت حرکــت  تعلــق و مشــارکت در فضاهــای نیمــه عمومــی و نیمه خصوصــی )13،9( / طراحــی ب
ــا،  ــه فرصت ه ــزش )11( /دسترســی ب ــت در فضــا )10( /آزادی انتخــاب و ایجــاد انگی ــت حرک ــاده و ســواره )22( /تقوی پی
تخیــل و شــادی )12( /درنظرگرفتــن حــق انتخــاب بــرای مــردم )16( / دسترســی شــهروندان بــه یکدیگــر و امکانــات شــهری 
)16( / در برگرفتــن ســایق و تجــارب شــهروندان )16( /آســانی اســتفاده از دوچرخــه )21(/برابــری و مســاوات )18( /وجــود 
ــا و  ــر از ثروت ه ــهم براب ــی )18( /س ــای خرده فروش ــع فعالیت ه ــی )18( /تجم ــل عموم ــا حمل ونق ــط ب ــتگاه های مرتب ایس
منابــع شــهری )18( /تأمیــن مســکن بــرای گروه هــای مختلــف اجتماعــی )18(/شــیب اجتماعــی مایم تــر در شــهر )18(
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شاخصه ها و معیارهای کیفی مرتبط با هنجارهای شهروندمداریهنجارهای عمومی شهروندمداری

حق به آسایش، امنیت، سامت و محیط 
انسانی

ــق پروژه هــای انســان گرا )3( / مقیــاس انســانی در فرآینــد طــرح و تولیــد محصــول )1،4،7،13،15،17،19( /خل
خلــق تعامــل میــان انســان و محیــط )4( /فردبــاوری و قانونمنــدی )1( /تأمیــن آســایش پیاده هــا )7( /ســرزندگی 
ــان )8( / ــای انس ــۀ بق ــکان ادام ــط )8( /ام ــان و محی ــن انس ــازگاری بی ــاد س ــی )10،8( /ایج ــایش محیط و آس

ــد  ــی و نیازهــای زیســتی انســان )8( /تأکی ــه کارکردهــای حیات برخــورداری از ایمنــی )22،18،8( /پاســخ دهی ب
بــر توانایی هــای احساســی، ذهنــی و ســاختارهای فرهنگــی انســان )8( /کارایــی از نظــر مصــرف انــرژی، پاکیزگــی 
و حداقــل آلودگــی، تنــش و اغتشــاش )16،9( /توجــه بــه شــرایط احساســی و تجربــۀ حســی اســتفاده کنندگان از 
فضــا )13،9( /زیســت پذیــری )12( /حفــظ حریــم خصوصــی )12( /درنظرگرفتــن تخیــات، تصــورات و احساســات 
ــه بافــت تاریخــی )16( /آســایش  )12( /احتــرام بــه شــهر و شــهروند )13( /ســهولت جهت یابــی )15( /احتــرام ب
ــداری،  ــه پای ــه ب ــات )20( /توج ــاختمانی مناســب )20،10( /کاهــش ضایع ــم س ــت تراک ــی )18،17( /تثبی اقلیم
تــاب آوری و پذیــرا بــودن )21( /بهداشــت و راحتــی )18( /کاهــش ســروصدا )18( /حمایــت از نیازهــای بیولوژیــک 
و فیزیولوژیــک )18( /وجــود ایســتگاه های مرتبــط بــا حمل ونقــل عمومــی )18( /کاهــش تراکــم ترافیــک )18( /

کاهــش تعــارض حرکــت پیــاده و ســواره )18( / نورپــردازی بــرای ایمنــی در شــهرها )18( /وجــود توقفگاه هــای 
ســواره )18( /ســرزندگی اقتصــادی )18( /رفــاه محیطــی و پراکندگــی متناســب امکانــات و تســهیات در ســطح 

شــهر )22(

حق به تعلق داشتن، نمادسازی و 
این همانی

بنــا نهــادن ظرفیــت محلــی و بومــی )1( /ارج نهــادن بــه باهمســتان های شــهری )2(/ مالکیــت بومــی بــر فرآینــد 
طــرح )1( /برنامه ریــزی بــرای بســتر محلــی )1( / احتــرام بــه بســتر و زمینــۀ فرهنگــی )1( /احتــرام بــه دانــش و 
اســتعداد بومــی )1( /پاســخگویی بــه ویژگی هــا و نیازهــای محلــی )6( /تحکیــم ارتبــاط بــا گذشــته )6( /خوانایــی، 
ــن  ــدگاری )21،8،7( /درس گرفت ــا )12،9،8،7( /مان ــا و فرصت ه ــا، عملکرده ــا، نهاده ــفافیت مکان ه ــوح و ش وض
ــی  ــای حس ــاختار )18،12،8( /غن ــت و س ــت، هوی ــا، اصال ــود )8(/ معن ــای موج ــه بافت ه ــرام ب ــته و احت از گذش
)18،13،9( /آگاهــی محیطــی )9( /حفاظــت تاریخــی و مرمــت شــهری )14( /وجــود ســاختمان های قدیمــی )10( 
/قرائــت پذیــری محیــط )11( /بــه گــوش رســیدن آوای گذشــته )11( /لحــاظ نمــودن پیوندهــای بومی-منطقــه ای 
ــی و کشــف  ــت بازخوان ــداوم تاریخــی )11( /قابلی ــر و ت ــای فرهنگــی قرائت پذی ــا )11( /میراث ه ــب طرح ه در قال
ــه  ــکان )11( /زمین ــس م ــی و ح ــن مکان ــی )11( /تعی ــس این همان ــی و ح ــت مکان ــط )11( / هوی ــی محی معان
ــش  ــئولیت پذیری )12( /افزای ــس مس ــادی )16،15،13،11( / ح ــی و اقتص ــی، فرهنگ ــی، اجتماع ــی محیط گرای
توانایــی فهــم محیــط )12( /امــکان شخصی ســازی )13( /تفــوق محیطــی )13( /ســهولت جهت یابــی )15( /ایجــاد 
ــۀ  ــر زمین ــی ب ــدی مبتن ــز کالب ــاد تمای ــبک )10( /ایج ــرایط و س ــت، ش ــر قدم ــون از منظ ــاختمان های گوناگ س
ــی )16( / ــع موجــود محل ــه ســنت های موجــود و مناب ــرام ب ــز اقتصــادی )16( /احت ــت متمای ــی )16( /هوی محل

ــام،  ــجام، ادغ ــم، انس ــرح )17( / نظ ــته ها در ط ــی هس ــی )17( /پیش بین ــر بوم شناس ــی ب ــئولیت پذیری مبتن مس
ــا )19( / ــه کانون ه ــکل دادن ب ــودن )18،13( /ش ــاص ب ــخص و خ ــی )20،19،18( / تش ــدت فضای ــال و وح اتص
ــرارگاه طبیعــی )18( / ــرم واضــح در ق ــی )20( /ایجــاد ف ــت مکان ــاط کلیــدی )20( /ایجــاد مزی نشــانه گذاری نق
تجلــی تاریــخ و تبــادل فرهنگــی )18( /حــس مدنیــت در مراکــز شــهری )18( /رابطــۀ میــان کهنــه و نــو )18( /

تعمیــر و نگــه داری دائمــی محیــط شــهری )17(

حق به تنوع، تغییر و بازتولید شهری

ــری )7،8،9،13،16،18( / ــری و انطباق پذی ــی، انعطاف پذی ــب، گوناگون ــون )1( /تناس ــای گوناگ ــرش برنامه ه پذی
ــه تفاوت هــا و ارزش هــای ذهنــی مــردم  ــر نگرش هــای گوناگــون )1( /گوناگونــی روش هــا )1( /توجــه ب تمرکــز ب
)5( /کثرت گرایــی )5( /دربرگیــری گروه هــای مختلــف اجتماعــی )5،12( /پاســخ دهی بــه رشــد ســریع تکنولــوژی 
ــی و  ــوع فعالیت ــری، تن ــاط کارب ــی )6( /اخت ــداوم آت ــوالت م ــا تح ــاق ب ــرای انطب ــا ب ــتن طرح ه )4( /بازگذاش
ــط شــهری )7(  ــر تدریجــی محی ــرات )7( /رشــد و تغیی ــرل تغیی ــت کنت ــوع اســتفاده )7،9،10،13،18( /قابلی تن
ــیل  ــردن پتانس ــهری و باالب ــط ش ــودن محی ــرد ب ــذاری آن )8( /چندکارک ــاح و واگ ــا، اص ــر در فض ــق تغیی /ح
اســتفاده از آن )13،9( /زمینه ســازی بــرای بــروز تغییــرات مثبــت در محیــط )13،9( /بلوک هــای شــهری کوتــاه 
)10( /تنــوع اجتماعــی، اقتصــادی، خدماتــی و فرهنگــی )10( /اســتفاده از فرم هــای شــهری متبایــن )11( /ارائــۀ 
ــردی )16( / ــاد محــات چندعملک ــده )13( /ایج ــنجیده و کنترل ش ــول س ــکان تح ــوع )11( /ام ــای متن گزینه ه

ــط  ــی محی ــه داری دائم ــر و نگ ــبک )10( /تعمی ــرایط و س ــت، ش ــر قدم ــون از منظ ــاختمان های گوناگ ــاد س ایج
ــریع )18( ــرات س ــت تغیی ــی )18( / مدیری ــای خرده فروش ــع فعالیت ه ــهری )17( / تجم ش

حق به طبیعت و محیط طبیعی

ــت، حیات وحــش  ــوع )6( /پشــتیبانی از طبیع ــی و مصن ــر اســاس دو بســتر طبیع ــع محیطــی ب اســتحصال مناف
ــا طبیعــت  ــع )9( /طراحــی ارگانیــک )16( /طراحــی همــراه ب ــرژی و مناب و اکوسیســتم ها )9( /خوداتکایــی در ان
)9( /اســتفاده از نهایــت کارایــی محیطــی )9(/ آســایش اقلیمــی )19،18( /بهــره وری آب و انــرژی )20( /کاهــش 
ضایعــات )20( /تنــوع زیســتی در شــهر )20( /توجــه بــه پایــداری و تــاب آوری )21( / حفاظــت محیــط طبیعــی و 
ویژگی هــای برجســتۀ آن )18( /ایجــاد فــرم واضــح در قــرارگاه طبیعــی )18( /حفاظــت از شــرایط آب و هوایــی 

ــی )18( ــوع پوشــش گیاه ــای متن )18( /گونه ه
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)6(، فرانســیس تیبالــدز22 )7(، کویــن لینــچ23)8(، یــان بنتلــی24 )9(، 
جیــن جیکوبــز25 )10(، فرانســیس ویولیــچ26 )11(، آلــن جیکوبــز و 
دانلــد اپلیــارد27)12(، برایــان گــودی28 )13(، جیمــز کولمــن29 )14(، 
راجــر ترانســیک30)15(، گراهــام هاتــن و کالیــن هانتــر31)16(، آنتون 
نلســن32 )17(، مایــکل ســاوث ورث33)18(، شــروین گریــن34 )19(، 
وزارتخانــۀ محیط زیســت نیوزیلنــد35)20(، پروتــکل طراحــی شــهری 
ــزی  ــورتی برنامه ری ــترالیایی36)21(،کمیتۀ مش ــهرهای اس ــرای ش ب

ــدن37 )22(. لن
 بــرای گــردآوری شــاخصه ها و معیارهــای کیفــی ذکرشــده توســط
ــای ــا هنجاره ــق آن ب ــور و تطبی ــازمان های مذک ــان و س  متخصص
،)2006  ,2008( ویتــس  تألیفــات  از  شــهروندمداری،   جامــع 
هنــری تألیفــات   ،)2004 ,2010( نبیــل حمــدی   کتاب هــای 
 ســانوف )2008, 2007( کتــاب مارتیــن برینســکوف )2014(،
 مقالــۀ شــخصی دانلــد اپلیــارد )1979(و همچنیــن مقالــۀ مشــترک
ــدز )2004(، ــز)1987(، کتــاب فرانســیس تیبال ــا آلــن جیکوب  وی ب
ــش ــی و همکاران ــان بنتل ــاب ی ــچ )1376(، کت ــن لین ــاب کوی  کت
ــن و ــام هات ــاب گراه ــز )1396(، کت ــن جیکوب ــاب جی  )1391(، کت
 کالیــن هانتــر)2005( کتاب هــای جهانشــاه پاکــزاد )1391، 1390(،
ــد ــۀ محیط زیســت نیوزیلن ــده توســط وزارتخان ــای منتشرش  راهنم
ــترالیایی ــهرهای اس ــرای ش ــهری ب ــکل طراحــی ش )2002( و پروت
  )2011, 1994( و همچنیــن مقالــۀ کــوروش گلــکار )1380( و مقالۀ

 نگاشــته شــده توســط مجیــد شــمیرانی و وحیــده حجتــی )2013(
ــده است .استفاده ش

جمع بندی و نتیجه گیری
ــوزۀ  ــکاش در ح ــا کن ــا ب ــد ت ــعی ش ــدا س ــه، ابت ــن مقال در ای
تئــوری حــق بــه شــهر و مفهــوم عدالــت شــهری، مجموعــه ای 
از هنجارهــای عمومــی شــهروندمداری تبییــن شــود. بــا توجــه 
ــهروندی  ــوم ش ــگارۀ مفه ــور و ان ــات مذک ــت نظری ــه ماهی ب
ــطۀ  ــرد به واس ــر ف ــا، ه ــن حوزه ه ــردازان ای ــگاه نظریه پ از ن
حضــور در شــهر و ایفــای نقشــی فعــال در آن، مجموعــه ای از 
حقــوق اجتماعــی را کســب می کنــد. بــا توجــه بــه مطالعــات 
انجام شــده در ادبیــات تحقیــق، ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه 
ــه اســتفاده از مکان هــای  مجموعــۀ حقوقــی همچــون حــق ب
می تواننــد   ،... و  مشــارکت  دموکراســی،  آزادی،  شــهری، 
به صــورت هنجارهایــی عمومــی تعریــف شــوند کــه امــر 
شــهروندمداری در شــهر را مرتفــع ســازند. درنهایــت به واســطۀ 
تطبیــق هنجارهــای عمومــی شــهروندمداری بــا شــاخصه های 
ــران  ــط صاحب نظ ــده توس ــهری مطرح ش ــی ش ــی طراح کیف
ــی از  ــری جامع ــوب نظ ــا چارچ ــد ت ــش ش ــوزه، کوش ــن ح ای
ــن  ــهروندمدار تبیی ــهری ش ــی ش ــی طراح ــاخصه های کیف ش

شاخصه ها و معیارهای کیفی مرتبط با هنجارهای شهروندمداریهنجارهای عمومی شهروندمداری

حق به مشارکت، مدیریت، اطاع یافتن و کنترل 
دموکراتیک

ــارکت  ــویق مش ــی )5( /تش ــه )1،2،3،4،5( /کثرت گرای ــد همکاران ــی و تولی ــارکتی و تعامل ــی مش طراح
ــۀ تمــام گروه هــای  ــج دموکراســی مشــورتی و مشــارکتی )2( /مشــارکت فعاالن شــهروندی )1،2( / تروی
ــه  ــادن ب ــهروندان )2( / ارج نه ــش ش ــر نق ــذاری ب ــط )2( /ارزش گ ــت محی ــق و مدیری ــه در خل جامع
ــهروندی  ــی ش ــی )2( /آگاه ــد طراح ــهروندان در فرآین ــودن ش ــر نم ــهری )3( /درگی ــتان های ش باهمس
ــی  ــد طراح ــترک )2( /فرآین ــداف مش ــوی اه ــت به س ــوی )2،5( /حرک ــی ق ــۀ مدن ــاد جامع )2( /ایج
/پذیــرش   )2( پرمعنــا  فــردی  فرصت هــای  /خلــق   )3( عملــی  /برنامه ریــزی   )2( عملکردمحــور 
محدودیت هــا )1( /پذیــرش قوانیــن و حدومرزهــا )1( / اســتفاده از زبــان واضــح و ســاده )1( /صداقــت، 
وضــوح و شــفافیت در فرآینــد طراحــی )1( /واقع گرایــی در عیــن آرمان گرایــی )1( /پیشــروی طــرح بــا 
ســرعت مناســب )1( /لــذت بــردن از فرآینــد طــرح )1( /یادگیــری از دیگــران )1( /حفــظ شــتاب انجــام 
طــرح )1( /اســتفاده از ابتــکار عمــل فــردی )1( /اهمیــت دادن برابــر بــه فرآینــد و محصــول )1( /اســتفاده 
ــه  ــاد ب ــازی )1( /اعتم ــد و سندس ــت فرآین ــتراکی )1( /ثب ــرل اش ــه ای )1( /کنت ــازهای حرف از توانمندس
ــد  ــهیل کنندگان فرآین ــتفاده از تس ــان )1( /اس ــب از متخصص ــری مناس ــران )1( /به کارگی ــت دیگ صداق
ــر سیســتم های خودکفــا و خودســازمان  ــه فرآینــد طراحــی )1( /تأکیــد ب طراحــی )1( /تجسم بخشــی ب
یافتــه )3( /اســتفاده از کارگاه هــای آموزشــی )3( / برداشــت میدانــی )3( /طراحــی شــهری میان رشــته ای 
)3،4،5( /نگــرش یکپارچــه در فرآینــد طراحــی شــهری )4( / شــهروند همــکار و درعین حــال آفریننــده 
ــرایط  ــا ش ــا ب ــاط طرح ه ــدی )6( / ارتب ــاوری و قانونمن ــان شــهری )1،12( /فردب ــویق گفتم )4(/تش
معاصــر )1( /نظــارت اجتماعــی )10،8( /قابلیــت کنتــرل و تغییــرات )7( /قابلیــت دســت کاری در محیــط 
ــری  ــه تصمیم گی ــه محیــط )8( /ارج نهــادن ب توســط اســتفاده کنندگان )8( /برگشــت پذیری دســتبرد ب
ــذاری  ــاح و واگ ــا، اص ــر در فض ــق تغیی ــا )8( /ح ــا و فعالیت ه ــکل گیری مکان ه ــرای ش ــهروندان ب ش
آن )9( /حــق اســتفاده از فضــا، عمــل و رفتــار آزادانــه در آن )8( /کارایــی در هزینــۀ تحقــق طــرح )8( 
ــای  ــش گزینه ه ــی )13،9( /افزای ــی و نیمه خصوص ــه عموم ــای نیم ــارکت در فضاه ــق و مش ــگ تعل /رن
قابل عرضــه بــه مــردم )13،9( /ایجــاد محیــط دموکراتیــک )13،9( /خوداتکایــی شــهری )12( /مشــارکت 
در مبادلــۀ اطاعــات )12( / در برگرفتــن ســایق و تجــارب شــهروندان )16( /اســتفاده از واژگان طراحانــۀ 
معیــن )17( /بــه کار گماشــتن ذی نفعــان )21( /تعالــی و نــوآوری )21( /انطبــاق واژگان طراحانــۀ مــورد 
اســتفاده بــا محیــط مــورد مداخلــه )18( /مدیریــت تغییــرات ســریع )18( /توانمندســازی و اهمیــت دادن 

بــه مــردم )18(
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ــهری،  ــای ش ــا در محیط ه ــن کیفیت ه ــال ای ــا اِعم ــود. ب ش
ــی شــهروندمداری و  ــای عموم ــروز هنجاره ــرای ب ــه ای ب زمین
تضمیــن حقــوق شــهروندان بــه شــهر، می توانــد فراهــم شــود. 
طراحــی شــهری شــهروندمدار توأمــان جنبه هــای فرآیندمحــور 
ــع،  ــرد. درواق ــهری را در برمی گی ــی ش ــور طراح و فرآورده مح
ایــن نــوع طراحــی شــهری به طــور مــوازی بــه برخــی 
از  میان رشــته ای  و  دموکراتیــک  مشــارکتی،  رویکردهــای 
یک ســو و جنبه هــای مربــوط بــه تولیــد و آفرینــش فضاهــای 
انســان مدارانه از منظــر فــرم، عملکــرد و معنــا از ســویی دیگــر، 

ــا  ــنده اول، ب ــد نویس ــی ارش ــه کارشناس ــه از پایان نام ــه برگرفت ــن مقال *  ای
ــا رویکــرد طراحــی شــهری شــهروندمدار  ــوان بازآفرینــی فضــای شــهری ب عن
)نمونــه مــوردی: میــدان توپخانــه تهــران(، بــا راهنمایــی دکتــر مجیــد زارعــی، 

ــت. ــن اس ــی )ره( قزوی ــام خمین ــی ام ــگاه بین الملل در دانش
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ــن رویکــرد طراحــی شــهری شــهروندمدار،  ــردازد. بنابرای می پ
ــه بســیاری از  ــدار، ب ــه ای پای ــع اســت کــه به گون ــدی جام رون
ــهری  ــی ش ــور طراح ــور و فرآورده مح ــای فرآیندمح رویکرده
ــه چارچــوب  ــر چــه بیشــتر ب ــا توجــه ه ــط می شــود. ب مرتب
نظــری ایــن مقالــه و بهره گیــری از شــاخصه های کیفــی 
ــا حــد  ــات شــهری، ت طراحــی شــهری شــهروندمدار در اقدام
زیــادی می تــوان فضاهــای شــهری و فرآینــد طراحی شــهری را 
شــهروندمدارتر کــرده و ارتباطــی معنــادار میــان نظریــه و عمل 

برقــرار نمــود.
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ــمیت،  ــو و اس ــن، س ــال؛ مک گلی ــن، پ ــن؛ موری ــکک، آل ــن؛ ال ــی، ای ی • بنتل
گراهــام. )1391(. محیط هــای پاســخده: کتابــی راهنمــا بــرای طراحــان. 
ترجمــه: مصطفــی بهزادفــر، تهــران: انتشــارات دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران.

• پاکــزاد، جهانشــاه. )1390(. ســیر اندیشــه هــا در شهرســازی 2: از کمیــت تــا 
کیفیــت. تهــران: انتشــارات آرمــان شــهر.
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