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خواسـته و ناخواسـته ،شهرسـازی آمرانـه ،یکسـویه و از بـاال
بـه پاییـن کـه در سـدة حاضر شمسـی کاربسـت یافته اسـت،
نتوانسـته پاسـخ شایسـته و بایسـته به نیازهای معاصر شـهر و
شـهروند در همراهـی بـا تغییر سـبک زندگی و سـازوکارهای
اقتصـادی ـ اجتماعـی فراهـم آورد و توسـعة شـهری پایـدار و
همگـن با محیط را در همة ابعاد آن سـبب شـود .در نوپردازی
آمرانـه ،موضوعـات بسـیار مهمی همچـون کیفیـت زندگی و
زیسـتپذیری شـهری آگاهانـه و ناآگاهانـه از یاد رفته اسـت.
نبایـد فرامـوش کـرد کـه توسـعة همهجانبـه نیـاز بـه نگاهی
معرفتـی دارد و بـدون نگاه معرفتی ،پیشـرفت و توسـعة آمرانه
بـه مجموعـهای از اقدامـات کالبـدی و در بهتریـن شـرایط
اقتصـادی تقلیـل پیـدا میکنـد و مانـع از ایجـاد همبسـتگی
و همگرایـی اجتماعـی ـ فرهنگـی میشـود و بـا زمینهسـازی
بـرای بروز انواع تعارضهـای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی،
بـه افـت کیفیـت زندگـی شـهری میانجامـد .ناهنجاریهای

همهجانبـة شـهرهای کنونی نتیجـة محتوم فروریـزی کیفیت
زندگـی شـهری ناشـی از نوپردازی آمرانه اسـت .پـس در گام
نخسـت ،دگرگونـی نظام فکری و اندیشـهای و شـیوة نگاه به
شـهر و چالشهـای آن ضـرورت مییابـد و برنامههایـی کـه
وجـوه متعـدد اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصـادی و مدیریتی جامعه
را نشـانه میگیرنـد از اهمیتـی مضاعف برخـوردار خواهند بود.
با کاوش در سـنت رشـد و توسـعة تاریخی سـرزمینی میتوان
بـه انگارههایـی نو ،روزآمد و کارآمد در توسـعة شـهری کشـور
دسـت یافـت .گام دوم تبیین و تدوین اهـداف و راهبردهای نو
و برآمـده از انگارههـای فـوق در مواجهة همهسـویة اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و کالبدی فضایی با شـهر و توسـعة شهری
اسـت .گام سـوم نیـز تدویـن سیاسـتهای بازآفرینی شـهری
در چارچـوب اندیشـه و تمدن سـرزمینی اسـت ،سیاسـتهایی
کـه بـا مجموعـهای از برنامهها و اقدامـات اثرگـذار اجتماعی،
اقتصـادی ،کالبـدی و محیـط زیسـتی در قالـب برنامههـای
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