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شهر،خاستگاهمدنيت
دارند. مشترك ريشه مدنيت و دين (شهر)، مدينه واژهشناسى نظر از
شكلگيرى دارد. ــامي س زبانهاي در ــه ريش قانون، معناي به دين

شهر  نام تغيير است. همراه تاريخى واقعه يك با نيز «مدينه» ــهر ش
نيست؛ صرف قرارداد يك مكه، از (ص) پيامبر مهاجرت با «يثرب»
حاكم كه قانونى و بستهشده كه است پيمانى از نشان نام تغيير اين

مىشود.
و فصاحت لحاظ از ــه ك نيز- اكرم پيامبر كالم در را ــهر ش ــگاه جاي
مدينه "انا : مىفرمايند حضرت يافت؛ مىتوان است- مشهور بالغت
كوه دريا، نه و مىكنند تشبيه ــهر ش به را خود و بابها" على و العلم
اعتاليى و اوج قانون، و قاعده حاكميت صورت در يعنى ــمان، آس يا
شهر مىكند. فراهم را خالقيت و شكوفايى زمينه كه است شهر در
مدنيت اين تبعيت به و مىدهد تشكيل را حيات شكل برجستهترين
مىيابد. تجلى ساختوسازها صورت به كه مىگيرد شكل مناسباتى
«گرد چراغ»، با ما «شيخ نيز ما فرهنگ عرفانى فضاى در همچنين
را جهان خالقيت و انسانيت اوج چراكه جهان؛ نه و مىگردد شهر»
بخشي تيسفون شهر نيز اسالم از قبل ايران در ديد. شهر در مىتوان
ــهر كالنش معادل امروز تعبير به كه بود ــن» «مدائ بزرگ ــهر ش از

است.

اسالمى و ايرانى كهن شعار مدنيت،
شهر بماند، باقى مقدس «مدينه» نام اينكه براى النبى مدينه از پس
است. قانون و قاعده داراى جايىكه يعنى مىخواندند؛ «مصر» نام با را

جايز (امصار) يا شهرها در را جمعه نماز اقامه فقها برخي اساس اين بر
آن حاكميت كه ميكردند تعريف ــي مكان را مصر آنان ــتند؛ ميدانس
به شدن تبديل با روستا بنابراين، كند. اقامه و بيان را الهي احكام بتواند
معناى به قاضى، حضور مىشد. خطيب و جامع قاضى، صاحب شهر،
حضور دليل به ايران در كه داشت توجه بايد البته است. قانون ظهور
اين فرقههاىعقيدتىمختلفوچندفرهنگىبودنشهرها، و قوميتها
مسلط آنها تمام به بايد قاضى و داشت را خود خاص پيچيدگى قانون
به اشراف با و دانشمند برجسته، فردى قانونگذار، و قاضى يعنى مىبود.
جايى امور كنترل شايستگى تا بود خود زمان معارف و علوم حوزههاى
ضرورت و شهري نظام اهميت زمينه در ــد. باش داشته را ــهر ش چون
هجري هفتم قرن از مدون، قوانين داراي و قدرتمند ــازماني س وجود
وضع ــهرها، ش اداره در را ــب محتس وظايف كه مانده جاي بر كتابي
پزشكان، وضعيت عمومي، بهداشت كنترل اصناف و كسبه و بازرگانان
تأمل قابل نكات از ميدهد. شرح دقت با را ... و مكتبداران روحانيون،
امروزي شهردار يا محتسب ويژگيهاي و وظايف برشمردن كتاب اين

حق  تابع نظاممندي، ديگر عبارت به است. شهروندان وظايف كنار در
است. بوده مردم و شهري مديريت متقابل تكليف و

و قديمى ريشهاى ــالم اس و ايران در مدنيت و ــينى شهرنش بنابراين
هرچند ــت؛ نيس وارداتى و جديد مقولهاى وجه بههيچ و دارد ــن كه
ذات در مدنيت من اعتقاد به است. شده ــتگي گسس و انقطاع گرفتار
همراهى و همدلى گفتگو، تفاهم، را ايرانى شهر روح است. ايرانى شهر
درفضاىفرهنگايرانىهمهمىتوانندازظرفيتهاى تشكيلمىدهد.
همگى حال عين در باشند. داشته را خود جايگاه و كنند استفاده هم

شـوراى عضو مسـجدجامعى، احمد آقـاى
هماهنگى ستاد رئيس و تهران شهر اسالمى
نقش اسـت. تهـران شـهر شـورايارىهاى
حيـات  تحقـق در شـورايارىها فعاليـت
قالب در تا داشـت برآن را ما تهـران مدنى
حول ايشـان نظرات انعكاس به مصاحبهاى
بپردازيم. شـماره ايـن ويژهنامـه موضـوع
ايشـان اجتماعى و اجرايى سـوابق آخرين

: است شرح بدين
سالهاى در اسالمى ارشاد و فرهنگ وزير

1379-84
مشاوررئيسجمهوردرامورجواناندرسال76
گفتگوي بينالمللي مؤسسـه مديرعامـل

تمدنها و فرهنگها
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فضاهايى جمعى، عرصههــاي و عمومى فضاهاى
را مشترك خواســت و انديشــه يك كه اســت
جمعيتى هجوم با مىكند. پشتيبانى و داده شكل
سياســتهاى و جنگ از پس بهويــژه مهاجــران
گم تهران جمعى فضاهاى شــهردارى، نادرســت
گســترش موجب فضاها اين كه حالى در شــد.
اســباب و شــده اجتماعــي ارتباطــات شــبكه
به منجر تهــران، هويــت اساســأ بود. مدنيــت
اســتفاده و وگو گفت براى چندصدايى فضايــى
مقابل و مىشــود جامعــه ظرفيتهــاى همــه از
مىايســتد. صدا يك تنهــا شــنيدن به اعتقــاد

براى دارند. خاصى تعلق خود مشترك آيينهاى و آرمانها اهداف، به
است. برخوردار مشتركى روح از مذهبى معمارى نوع ايران، در نمونه
در نامگذارى حتى و پوششها نظير زندگى سلوك و سبك همچنين
مىشود. رعايت همچنان كه دارد ايرانى روح ما قوميتهاى و فرقهها
به توجه مثال ــوان عن به پذيرفتهاند. را ادب و ــت تربي اين ــگان هم
يا قديم پادياوهاي مي آيد؛ چشم به ايران معماري در كامًال پاكيزگي
است ميشده طراحي مسجد به ورود از قبل در جديد وضوخانههاي
تأثير نيز ما شهرنشينى در كه است كالن تاريخى ظرفيت يك اين و

است. داشته
داليل كه ــت اس گرفته صورت همدلى ايرانى، روايت و روح اين ذيل
ــال، س هزار چندين طول در چراكه دارد. نيز جغرافيايى و ــى تاريخ
ايران، تمدنى و فرهنگى حيات اساسًا و بوده تمدنى چهارراه يك ايران
مراسم تختجمشيد در مثال طور به است. گفتمان همين از برآمده
تمدن هنر و معمارى از آثارى و شده نمايانده شكل چندين به نوروز
تمدنى، نمادهاى اين تركيب اما است. موجود نيز ... و هند يونان، مصر،
داريم. نيز ايران ــاطير اس در را روح همين ــازد. مىس ايرانى محصولى
اين تمامى از بتواند ــه ك ــت اس ايرانى فرهنگ ذات در اين بهعبارتى

كند. استفاده خود قالب و چارچوب در ظرفيتها

تهران تاريخ در مدنيت مظاهر
كنار در روستايى تنها تهران اوليه هسته نزديكى در صفويه زمان در
قبلازحضرتعبدالعظيم شاهدهستيمكه را حمزه امامزاده رىبوده،
باور و اعتقاد يك گرد مردم حلقهزدن از نشان خود و بودند دفن ري در
امامزاده عودالجان، در تهران قديمي محله در همچنين دارد. ــى دين
گزارش اساس بر قبر روي صندوق ــاخت س تاريخ كه داريم را يحيي
در  اكنون ما ــت. اس قمري 895 به مربوط همايون»، «تكميل ــر دكت
مدفن  كه مولوى خيابان در ــع واق تهران ــاى كليس قديمىترين كنار
كه داريم را اسماعيل امامزاده هست، نيز ارامنه بزرگ شخصيتهاى
آن آثار و اشياء برخي كه ــت اس ــتين نخس تهران دينى نماد و مظهر
ــيعى ش مقدس مكان يك اينرو از ــت؛ اس آققويونلو دوره به متعلق
شده برپا مدرسه و مسجد نيز امامزاده اين حول مىآيد.1 ــاب حس به
اساسًا كه داشته قرار عودالجان محله محدوده اين همسايگى در است.
زندگى و حضور از ــان نش نيز خانقاهها و بوده ــين كليمىنش محلهاى
دين ــئله مس اهميت وجود با پس دارد. فقها كنار در عرفا و دراويش
كه داشتند ــتركى مش فضاى تفاوتها، علىرغم ما مردم زندگى، در

بودند. پذيرا آن در آزادى با را يكديگر
مجاورت و همنشينى كه ــت اس كافى تهران مدنيت قدمت اثبات براى
بررسى دور گذشتههاى از شهر اين در را گوناگون انديشههاى با مردم
كنيسه، كليسا، استقرار شاهد ما 30تير خيابان در مثال بهطور كنيم.
مؤمنين تاريخى، سبقه جز به كه هستيم هم كنار در مسجد و آتشكده
فعاليت به حريم، حفظ و مسالمت با مكانها اين در هم هنوز اديان اين
با را محرم و نوروز نظير خود بين مشترك و مهم ايام حتى و مىپردازند
شهروندان تهران، خاص طور به و ايران در يعنى مىكنند. برپا يكديگر
يكديگر با تعامل به توانستهاند فكرى، مختلف چارچوبهاى به معتقد
ظرفيتى دنيا نقاط از بسيارى در دوران همين در حالىكه در ــند. برس
برپايى اجازه بيتالمقدس، در مثال بهطور ندارد. وجود تعامل اين براى
كه دين چون مقولهاى نمىدهند. را مسيحيان و مسلمانان به ــم مراس
يك ايرانى بزرگ روح در مىشود، تلقى بند و قيد غربىها نظر از شايد

ما جامعه در اديان ميان ارتباط مىكند. توليد را عمومى بزرگ فضاى
نواحي در محرم عزادارى دستههاى حضور حتى كه است عميق چنان

است. مكتوب و مستند ما تاريخ در كليمىها و ارامنه

ايران شهرهاى رشد در تاريخى گسست
نيست! ما خانه ما، شهر ديگر امروز

درحالآسيبديدن متأسفانهامروزچنينمسئلهمهمىـحياتمدنىـ
موجب انباشتتجربهفرهنگي، عدم تاريخىشهرهاىما، روند در است.
برده نام اعجابى يك با صفويه دوران ــهرهاى ش از شد. مدني گسست
مىشود ذكر اصفهان صرافىهاى از دوره اين سفرنامههاى در مىشود.
بر مبنى مورخين گفته است. ما امروز بانكهاى ارزى شعب معادل كه
تمدنى درجه بيانگر داشته، را خود زمانه سپاه بزرگترين نادرشاه اينكه
ايندورهاست؛چراكهتشكيلاينسپاهمقدماتفراوانىنيازداشتهاست.
تكاملپيدا بايد ظرفيتهايىكه انحطاطمىرسيمو دوره اينبه پساز
انتقالفرهنگيصورتنگرفتكه ازدسترفتو منتقلمىشد، و كرده
به خود اينظرفيتها، نبود در اينمقالنمىگنجد. بررسىداليلآندر
روايت شهر و آمد بهوجود نيز ما شهرى نظام در گسست نوع يك خود

داد. دست از را خود قبلى
يكىازاينظرفيتها،فضاىعمومىدرشهرتحتعنوان«قهوهخانه»بود
مردميو نيزچنانفضاىعالمانه، آنها برخىاز عموم، برخالفتصور كه
نقاشان يا سالمىداشتندكهمحلآمدوشدبزرگانىچون«ميرداماد»و
گونه اين شك بدون بودند. «رضاعباسى» مانند صفوى دوران برجسته
پردهخوانى شاهنامهخوانى، چون مراسمى برگزارى براى مجالى فضاها
اقتصاد فرهنگى، فضاى اين از گوشهاى در است. بوده ... و شعرخواني و

خدمات ــكل ش به نيز خردى
فروش يا نهار) و (چاى عمومى
بوده جارى درويشى ابزارآالت
قهوهخانهها از هريك ــت. اس
و ــهاي طايف صنفى، ــف تعري
جمعى فضاى و داشته محلي
بوده اجتماع از خاصى ــر قش
اتفاقات روزكارى پايان در كه
مىشده روايت آنجا در صنف
نيزدرصورت مردم ساير است.
پاتوق ــه ب ــتند مىتوانس نياز
اگر كنند. مراجعه ــف صن اين
فضا اين از برگردانى بخواهيم
ــته داش خود امروز ــهر ش به
يك ــه قهوهخان ــر ه ــيم، باش

نمايش موسيقى، شعر، انجمن چون تشكلهايى كه بود «فرهنگسرا»
فروشگاه و كافىشاپ گالرى، فضاى مجاورت در كه ــت داش گرافيك و

عرصهمحصوالتهنريبهفعاليتمىپرداختند.
برجستهكردن با رضاشاه ناقص مدرنيتة دوران در بومى، ظرفيت اين
ايجاد و كهن ــهر ش انهدام با ــد. ش ــته گسس فضاها، اين منفى ابعاد
الگوهايي يافت. گسترش برنامهاي هيچ بى ــهر ش جديد، خيابانهاي
در  اروپا الملل بين ــبك س و وارداتي الگوي صنعتي، شهر از ــفته آش
شهري طرحهاي شد. آشكار تهران شهر معماري و خيابانها ميادين،
علمي،  نگاه عمًال كه بود شخصي خواستهاي از تركيبي رضاشاه دوره
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ديگر بعد به دوره اين از ميگرفت. ناديده را جامع قانوني و ــي فرهنگ
چون عواملى اين جز به نيستيم. ايرانى شهرسازى طبيعى روند وارث
نيز تهران ويژه به امروز شهرهاى گسترش و تغيير وسعت و ــرعت س
طبيعى فضاهاى است. كرده مواجه مشكل با را فضاها اين حيات ادامه
گسسته بود، موجود ايرانى ــهر ش در گفتگو براى كه عمومي عرصه و
در حضور كه هنگامى گذشته در است. نداشته را خود ــد رش و شده
بهوجودمىآوردوموجب آشنايىهايىرا زمانمىشد، شهرشاملمرور
پيدايشوگسترششبكهارتباطاتاجتماعيميشدكهاسبابمدنيت
واژه  اينكه (چه است آشنايىطلب موجودى بالطبع انسان چراكه بود،
افراد كه است آشنايى از بعد است). شده گرفته انس ريشه از ــان انس
نظام در تحوالت سرعت اما مىكنند؛ پيدا ــترك مش منافع يكديگر با
نمىشود، حاصل انسى و آشنايى كه است زياد قدرى به شهرى جديد
ما، شهر ديگر امروز نمىآيد. بهوجود هم مشتركى منافع و عالئق پس

است. شهري بيگانگي دوران امروز نيست! ما خانه
و انديشه يك كه است فضاهايى جمعى، عرصههاي و عمومى فضاهاى
گفتوگوى مظهر مىكند. پشتيبانى و داده شكل را مشترك خواست
كنارهم و ــكونت س چون ديگرى نماد كالم، جز به مىتواند ــترك مش
يك در زيست تداوم تهران، امروز جابجايى حجم با اما باشد. ــتن نشس
از جمعيتى هجوم با ــود. نمىش ممكن ــل نس ــه س تا دو حد در محله
فضايى فضاهاىجمعىتهرانگموشهر، مهاجرانبهويژهپسازجنگ،
قابلمعاملهشد.شهردارىنيزبادنبالكردنسياستهاىنادرستحول
نتوانستيم ما و گذاشت حراج و فروش به را شهر ــتر، بيش درآمد محور
جمعى عرصههاي و عمومي فضاهاى شكلگيرى براى الزم آرامش به
ديد. آسيب همه از بيش شهروندان فرهنگ ميان اين در و يابيم دست
دارد، وجود تداوم اين ــه ك اكباتان ــهرك ش نظير محالتى در باز ولى
پس ــهرك ش اين در ــت. اس آمده مدد به دوباره ايرانى گفتگوى روح
(تيم ــى ورزش گروههاى در را خود اهداف و عالئق مردم ــال، 30س از
عزادارى) (دستههاى مذهبى و دوچرخهسوارى) تيم يا بلوك فوتبال
براى جايى دوباره آن بازارچههاى و پاساژها فضاى و مىكنند دنبال

است. شده آشنايى

مىكنند انتخاب مردم را جمعى فضاى
را ظرفيتهايى بايد اجتماعى ــاى تحوله مجموعه موارد، برخى در
ــت. اس جنس اين از نيز ــهرى ش نمادهاى تعيين بگذارد. فعليت به
بگويند بايد مردم اما ــازيم، بس را ميالد برج مىتوانيم ما نمونه ــراى ب
مردم انقالب جريان در همانطوركه خير. يا است ــهر ش نماد اين كه
به خودجوش بهصورت تظاهرات در و كردند نامگذارى را آزادى ــرج ب
نام روي بر نپذيرفتند ــه ك يا و مىكردند حركت ميدان اين ــمت س
بگذارند. جاي به را پيروزي نام و ــند بكش خط ــپوليس پرس تاريخي
كنند تعيين بايد مردم را نماد دارد. اجتماعي و فرهنگي خصلتي نماد،
نقش نمادها از ــتفاده اس و تثبيت تعيين، در زيرا دهند؛ ــخيص تش و
سال چند كند. طى بايد را روند همين نيز جمعى فضاى دارند. مهمى
به ــاده س نامگذارى يك دليل به را تيتر» «كافه روزنامهنگاران پيش،
خانه دادند. ترجيح ديگرى فضاى هر بر و برگزيدند خود پاتوق عنوان
امروز بود، روبهرو مخالفتهايى با خود ساخت جريان در كه هنرمندان
مديران البته است. شده پذيرفته همگان و قشر اين جانب از خوبى به
پيشبينى را تجمعات اين فضاهاى خود برنامههاى در بايد ــهرى ش
نيست. شهرى مديريت اختيار در مردم جانب از آنها پذيرش اما كنند،

است. دارا را جامعه ــار اقش تمامى ــكوفايى ش بستر و ظرفيت ــهر، ش
شهرها، ساير در موجود قوميتى درگيرىهاى مىبينيم كه همانطور
همه براى مىتواند ــهر ش اين مىرود. بين از بزرگ تهران ظرفيت در

باشند. داشته نقش آن ساختن در همه و كند تعريف نقش
البتهدرشرايطكنونىبهنظرمىرسدكهفضاهاىعمومىنيزمسئلهدار
زودتر هرچه بايد كه مىكند ايجاد حساسيت تجمعى هرگونه و شده
امكان اجتماعات، اين فقدان در چراكه ــويم. ش خارج وضعيت اين از
سايه در تنها كه صورتى در ندارد. وجود شهر به روانى آرامش بازگشت
خالقيت و شده مهيا گفتگو و مشاركت زمينه كه ــت اس آرامش اين

مىشود. شكوفا

هويت فقدان جامع، برنامههاى
اين و است هويتى نگاه نبود شهرى، جامع طرحهاى مشكالت از يكى
بر شهر شوراى اعضاى با مالقات در نيز رهبرى مقام كه است حالى در
دانشپايه شهر يك به تهران تبديل داشتند. بسيارى تأكيد مقوله اين
شكلگيرى بدون است، مطرح 1386 جامع طرح ــمانداز چش در كه
بازرگانى، علمى، ــد رش ما تاريخ طول در ندارد. امكان جمعى فضاى
محافل و اجتماعي انجمنهاى حضور به منوط همواره ... و شهرسازى
و آزمايشگاهى قراردادى، امر يك شكوفايى، و رشد است. بوده مدنى
و آزادي احساس تشكلها اين ابتدا تا ــت اس الزم ــت. نيس گلخانهاى
دانش خواستار نمىتوان كنند. باور را خود مؤثر حضور و كرده آرامش
اين همواره ايرانى علم اصوًال و نكرد توجهى هويت به ــا ام بود، بومى
علم از استفاده با حتى مىكند. توصيه را هويتمدار عمومي فضاهاى
توجه ــهر ش براى موجود برنامه اما كرد. توجه هويت به بايد ــز ني روز

ندارد. مقوله اين به چندانى
نگرفته مبناىانسانقرار بر توسعهدرطرحجامع، بهنظرمىرسدمحور
اين توسعه محور و بىهويت برنامه روح است. قراردادى اندازه از بيش و
نيازهايانساني انسانو درحالىكهمحورتوسعهشهر، طرح،شهراست.
جهان امروز تراز به ما شهر هنگامى است. انسانگرا ايراني، شهر است.

باشد. رسيده تراز آن به ايرانى شهروند كه مىرسد

انسانى شأن و مردم به احترام لزوم
مىكند، عمومى انسجام به جمعى خاطرة كه بسيارى كمك علىرغم
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پىنوشت
از نشاني بيبيشهربانو بقعه ــنه، الس راعي، مقالههاى به شود رجوع تهران، ــهر ش در اوليه ــته هس ــكل گيري ش در دين نقش پيرامون ــتر بيش آگاهي براي -1
نيز و 1387 اول، چاپ ــي، فرهنگ پژوهشهاي دفتر ــارات انتش همايون، تكميل ناصر ــش كوش به تهران تاريخي يادمانهاي و رويدادها ــاب كت در ــي مهرگراي

مقاالت. مجموعه همان در تهران تاريخي كتيبه قديميترين و تهرانيان تشيع مقالههاي

منابع
اول. چاپ تهران، شهرداري شعار، جعفر دكتر : ترجمه شهرداري، آيين يا الحسبه احكام في القريه معالم (1386) اخوه ابن

دوم، چاپ ايران. صنعت و علم دانشگاه انتشارات معماريان، غالمحسين تدوين ايران، اسالمي معماري با آشنايي (1372) محمدكريم پيرنيا،
دوم چاپ تهران، دانشگاه انتشارات آن، كالبدى سيماي و شهر مفهوم از تاريخي تحليل و شهر تا شار از (1378) سيدمحسن حبيبي،

اول. چاپ اميركبير، انتشارات چراغي. علي : ترجمه اسالمي، مدينه (1376) عبدالستار محمد عثمان،
www.tehran.ir

و هفتاد و سـيصد نماد مرغ، 374
شهر محلههاى شـورايارى چهار
دوره (سـه خورشيد سـه تهران،
سر پشـت در را شـهر) شـوراى
الهام با پرنـدگان اين دارند. خود
همسو عطار، سـيمرغ داستان از
به تهران مدنى جامعه رشد براى و

آمدهاند. در پرواز
از يكـى در زودى بـه تابلـو ايـن
ايسـتگاه در يا و شـهر پاركهاى
اجرا به متر 10 در 3 ابعاد در متـرو

آمد. خواهد در
مس با اجرا ِگرمچى، بابك : از طرح

الجورد و

سند چند است. ــده ش غفلت آن از ــالها س اين طول در همچنان اما
اين از يكى است؟ دست در مردم جمعى خاطره به احترام باب در مهم
از تهران مردم عموم اغراق، بدون شايد كه است وليعصر خيابان فضاها
كرده تهيه سندى وليعصر خيابان براى شهر شوراى دارند. خاطره آن
است. شده ثبت آن در خيابان اين موجوديت دوران تمامى خاطره كه
و مردم به احترام بايد شهرى مديريت كار اولين كه دارد باور نگارنده
ساير بر انسان تقدم نگاه شهر، به نگاه زمانىكه تا باشد. انسانى ــأن ش
مشكالت تداوم مدعا اين شاهد نمىبريم. پيش از كارى ــد، نباش امور
است. بزرگراهها ساخت در سرمايهگذارى زياد حجم وجود با ترافيك
تغيير كه همانطور داريم؛ نياز نگرش تغيير به مشكالت اين حل براى
عبور مشكالت پياده، مسير به آن تبديل و تهران بازار اطراف در نگرش
مسئوالن ميان در امروزه موجود رويكرد متأسفانه كرد. حل را ومرور

نيست. قائل قبولى قابل ارزش عمومى فضاهاى و انسان تقدم براى
بستهاست.حجمسرمايهگذارىها نگاهجارىخيلىتكنيكى،خشكو
شوراى است. مدعا اين بر گواه عمومى فضاهاى و شهر هويت حفظ در
را اعتبار تومان ميليون 250 مبلغ تهران دانشنامه تدوين براى ــهر ش
رقم اين مقايسه با شد. مواجه فرماندارى مخالفت با كه كرد پيشنهاد
هرگاه كه دريافت مىتوان شهر، تومانى ميليارد هزار 7 بودجه با اندك
كرده نگرانى ــاس احس مىگيرد، قرار هويت به پرداخت بر جدى عزم
فضايى به منجر تهران، هويت چراكه ــود. مىش مقاومت آن برابر در و
جامعه ظرفيتهاى همه از ــتفاده اس و وگو گفت براى ــى چندصداي

مىايستد. صدا يك تنها شنيدن به اعتقاد مقابل و مىشود

محلهها» «سراى تأسيس نتايج انتظار در
و جمعى ــاى فضاه ــعه توس براى ــهر ش ــوراى ش اقدامات از ــى يك
محلي، امور اداره در ــهروندان ش ــاركت مش و عمومي ــاي عرصهه
فضاى مطلوبيت به بتواند اميدواريم كه بود محله» «سراى پيشنهاد
اين با بخشها، ساير از شهردار رويكرد خوشبختانه كند. كمك شهر
اجتماعى نهاد يك بهعنوان شهردارى به نگاه است. همراهتر مفاهيم
را شهرى مديريت خالء دستگاهها ساير عملكرد فقدان در ــته توانس
بحثهاى با سراها اين ــيس تأس اما پركند. مردم مالياتهاى با تنها
كه ــت اس اين بر قصد و روبهرو ... و محلهها تعريف نحوه مثل فنى
امور ساير و شده فراهم بنا احداث حد در حوزه اين اجرايى ــرايط ش

شود. واگذار مردم به سراها اين
كرد، ــد خوه كمك ــران ته مدنيت ــد رش به ــه ك ديگرى ــورد م
تالش ــد- باش كار مجال ــه ك جايى تا كه- ــت اس ــورايارىها ش
قدرى است، مردمى نهاد يك شورايارى كه اين علىرغم مىكنيم
محله هر ــوراى ش جديد، دوره در كند. پيدا نيز بوروكراتيك حالت
عمًال و ــت اس دبيران دبير داراى ــه منطق هر و ــر دبي ــك ي داراى
تشكيل داخلى نشريه يك و كارى گروه سه با شورايارىها پارلمان
مسائل درصد 50 از بيش ــهر ش ــوراى ش رويكرد در است. ــده ش
قابل شورايارىها با تعامل در و مناطق شهرداران ــطح س در تهران
بهصورت رويكرد اين با تا است تالش در ــهر ش شوراى است. حل
ــائل مس حوزه در مردمى حال عين در و ــازمانيافته س قاعدهمند،

كند. نظر اعمال و شده وارد شهر


