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شهری دارای هسته مرکزی تعريف شده که . اعتقادات مذهبی شکل گرفته بود شهر سنتی ايران، شهری بود که براساس باورها و  

تعيين محدوده های شهر  اصل مذهبی صله ارحام در. تمامی جنبه های عملکردی، کالبدی و اجتماعی آن وجود داشت سلسله مراتب در

که ديدار از دوستان و آشنايان و آگاهی از وضعيت ايشان براحتی  تقسيمات شهری بايد آن چنان می بود(و محالت نقشی اساسی داشت 

. فضا نقش داشت انسانی، حاصل توجه به مقياس انسانی بود و تداوم عرصه ها و بافت ها در انسانی تر کردن لذا فضای). ميسر باشد

براحتی قلمرو آن را در مدت زمانی کوتاه طی کرده و محيطی  قياس مطلوب و متناسب محالت، فضايی را به وجود می آورد که فردم

کوشيد،  کرد، به آن تعلق خاطر می يافت و در حفظ آن و احراز هويت برای محيط سکونت خويش می آشنا را هر روز تجربه می

عميق دارای رنگ و بوی سنتی با ارزش گذاری به  تی به نوع غربی آن نداشت، ولی بسيارتوجه به زندگی عمومی، گرچه هيچ شباه

را رفع می  و خدماتی ساکنان خود. محالت نسبتا خودکفا بوده و نيازهای معيشتی، مذهبی، بهداشتی .انسان و نيازهای او اعمال می شد

در دهه های اخير با تحوالت جديد شهرسازی، محالت  .د می بردنددر تلفيق با طبيعت به خوبی از امکانات طبيعی منطقه سو. کردند

هاست  جريان ها مسيری که غرب صنعتی سال. اعتبار و ارزش گذشته خود را از دست داده اند به لحاظ کالبدی تخريب و رفته رفته

از سويی با بحران های اقتصادی  نامساعدتر، زيرا پيموده است، بسياری از جوامع به تازگی تجربه می کنند و با وضعيتی بسيار

 .وسايل ارتباط جمعی، زمينه های تغيير ارزش ها، معيارها و سنت ها را فراهم کرده است شديدی مواجهند و از سوی ديگر گسترش

اسيوناليسم يک اليه ايران باستان که تمام ن. دارد در واقع امروزه در شهرهای ايران سه اليه تمدنی در اليه های ذهنی شهروندان وجود

تا امروز ناکامل  اسالم شيعه، سوم اليه مدرن يا الاقل آن چيزی که ما از مدرنيته گرفته ايم که البته ايرانی بر آن بنا شده، دوم اليه

اليه مدرن بر دو اليه ديگر از لحاظ شهری و . باشند، ندارند اين سه اليه در واقع آن گونه که بايد با يکديگر تفاهم داشته. است

می کند از آن دو اليه  مدرن شهروند تهرانی، اليه ای که از مدرنيته فهميده، تمام روابط شهری وی را تعيين اليه. شهروندی تسلط دارد

ايران باستان در واقع اليه تخيلی شهروندان تهرانی را . تخيلی است ديگر، يکی اليه ايمانی را تعيين می کند و ديگری يک نوع اليه

دين . هم اليه ايمانی آنهاست اليه مهم سالمی. که ايرانيان باور دارند تاريخی بزرگ با گذشته ای پر افتخار دارند چرا .تعيين می کند

چرا . ولی اليه ای که روابط شهری آنها را تعيين می کند اليه مدرن است. آنهاست آنهاست که با آن زندگی می کنند و اليه مهمی برای

باستان نيست شهری است که گرفتار دنيای  شهر تهران هم اکنون گرفتار ايران. مده اند ماحصل مدرنيته اندشهرهايی که به وجود آ که،

 يعنی مدرنيته در گلوی شهر ما گير کرده، البته رفع اشکال در فهم صحيح مدرنيته است .مدرن است و نمی داند با اين مدرنيته چه کند

از . به جهان نگاه کنيم در واقع نابودی است اينکه چشم خود را ببنديم و نخواهيم که. چرا که از شرايط جهانی نمی توان فرار کرد

اين  تواند داشته باشد و آن هسته های کوچک شهری و محله ای ميتوانند بازی کنند تالش در طرفی نقشی را که ميراث فرهنگی ما می

ميان سنت و مدرنيته ايجاد کرد و هيچ گاه نبايد يکی  رابطه سالمی لذا می توان. جهت است که در دنيای امروز شهروندی ايرانی باشيم

که نتواند با  مدرنيته هم اگر. آن جا که سنت می تواند وارد گفت و گوی با مدرنيسم شده و حفظ شود تا. را به نفع ديگری از بين برد

 .د شدرو خواه فضای سنتی جامعه و شهر ارتباط مناسب پيدا کند همواره با مشکل رو به
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يعنی از نظر فرهنگی دچار خال باشيم چه خالء . بی فرهنگ بودن خطرناک ترين مورد برای هر شهروند ايرانی است

بدون هويت و گم گشتگی يا يک . به معنی تبديل شدن به مصرف کننده صرف. فرهنگی باستانی، چه سنتی و چه مدرن

داشتن فرهنگ شهری خودی در عين «پوچ گرايی شهری، اتفاقا دو فرهنگی بودن از خيلی لحاظ مفيد است يعنی جور 

و آگاهی داشتن به اين مسئله خيلی جالب است که ما به نقد غربی ها از مدرنيته توجه داريم اما به » فرهنگ شهری جهانی

مثال نتايج . يج حافظ تاريخی خود را بررسی و تحليل می کنندغربی ها نتا. خود مدرنيته به ميزان کافی توجه نمی کنيم

ولی جوابی که برای آن پيدا می کنند به هيچ وجه زير سوال بردن شهروندی يا اخالق . جنگ جهانی دوم يا استالينيسم

و فرهنگشان باور حال چنانچه به وجود رابطه تعاملی بين کالبد، فضا، روابط اجتماعی و رفتار انسان ها . شهری آنها نيست

داشته باشيم برای تبديل شهروند مصرفی به مشارکت کننده فعال در فضا می توانيم سرفصل های را به صورت کلی زير 

 :جهت بستر سازی تحول مفهوم شهروندی تبيين نماييم

 آموزش؛         

 هيدات کالبدی؛مت         

 مديريت؛         

 .گذاری و يافتن جايگاه قانونی در امر مشارکتتدوين مقررات، قانون          

 :آموزش 3-6

از بين رفته است، اما توسط چه » به جز موارد استثنايی«در شهرهای سنتی مثل يزد، کرمان و کاشان خانه های سنتی 

در . يکی از مسائل اخالق شهروندی حفظ فضای شهری است. اين يعنی نبود اخالق شهروندی. کسی؟ توسط خود مردم

واقع به وسيله انسان ها بخشی از ميراث کشور از بين می رود و اين چنين است که بحران معنی ايجاد می شود، زيرا فقط 

رابطه مصرفی و پولی مطرح است، لذا يکی از اقداماتی که می توان انجام داد شناسايی ثروت های فرهنگی و فضاها و 

قدر آنها به مردم، آشنايی دادن به مردم در مورد شهرشان به طور  اماکن فرهنگی در سطح محالت و معرفی و نماياندن

اعم، آگاهی دادن در مورد وضعيت کالبدی شهر و محله شان به طور خاص و اين که محله چه اهميتی دارد و نبودش چقدر 

ر متشکل است از هر شه. نه تنها کالبد شهر بلکه روان شهر چرا که هر شهر جان دارد. به روان شهر لطمه می زند است

اين روح نمی تواند بيمار باشد و بايد اين روح را . شهرهای بزرگ دنيا همه دارای روح بوده و هستند. کالبد و جان يا روح

در اين رابطه می توان به برگزاری مراسم سنتی، . درمان کرد و روح شهر را فقط شهروندان می توانند درمان کنند

ره، کارناوال، سمينار، تئاتر، سينما، مجالت و رسانه ها اشاره کرد که با ايجاد فضای گفت مذهبی، جشن ها، اعياد، جشنوا

که در واقع تاکيدی است بر نقش خانه های فرهنگ و فرهنگسراها و عناصر و . و گو اخالق مدنی تشويق و ترغيب شود

مبحث تمهيدات کالبدی بدان ها خواهيم فضاهای مذهبی و ساير فضاهای فرهنگی به عنوان فضاهای فرهنگی محله ايکه در 

 .پرداخت



                                                                                                   
 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4حداقل : قابل توجه مدرسين محترم 
 .خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود

 :آموزش 3-6

از بين رفته است، اما توسط چه » به جز موارد استثنايی«در شهرهای سنتی مثل يزد، کرمان و کاشان خانه های سنتی 

در . يکی از مسائل اخالق شهروندی حفظ فضای شهری است. اين يعنی نبود اخالق شهروندی. کسی؟ توسط خود مردم

واقع به وسيله انسان ها بخشی از ميراث کشور از بين می رود و اين چنين است که بحران معنی ايجاد می شود، زيرا فقط 

رابطه مصرفی و پولی مطرح است، لذا يکی از اقداماتی که می توان انجام داد شناسايی ثروت های فرهنگی و فضاها و 

قدر آنها به مردم، آشنايی دادن به مردم در مورد شهرشان به طور  اماکن فرهنگی در سطح محالت و معرفی و نماياندن

اعم، آگاهی دادن در مورد وضعيت کالبدی شهر و محله شان به طور خاص و اين که محله چه اهميتی دارد و نبودش چقدر 

ر متشکل است از هر شه. نه تنها کالبد شهر بلکه روان شهر چرا که هر شهر جان دارد. به روان شهر لطمه می زند است

اين روح نمی تواند بيمار باشد و بايد اين روح را . شهرهای بزرگ دنيا همه دارای روح بوده و هستند. کالبد و جان يا روح

در اين رابطه می توان به برگزاری مراسم سنتی، . درمان کرد و روح شهر را فقط شهروندان می توانند درمان کنند

ره، کارناوال، سمينار، تئاتر، سينما، مجالت و رسانه ها اشاره کرد که با ايجاد فضای گفت مذهبی، جشن ها، اعياد، جشنوا

که در واقع تاکيدی است بر نقش خانه های فرهنگ و فرهنگسراها و عناصر و . و گو اخالق مدنی تشويق و ترغيب شود

مبحث تمهيدات کالبدی بدان ها خواهيم فضاهای مذهبی و ساير فضاهای فرهنگی به عنوان فضاهای فرهنگی محله ايکه در 

 .پرداخت

 

 


