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 چکیده

های علمی مرتبط با شهر و های پوزیتیویستی بر نظامهای اخیر و پس از دوره تسلط دیدگاهدر دهه
 بایدهای طراحی و وکه در پی ارائه الزامات  اندشده عرضهمدار شهرسازی، طیف وسیعی از نظریات ارزش

ریه رائه تعریفی صریح و روشن از نظاین نظریات، ا توجه قابلتعداد  رغمبهاند. ریزی شهر برآمدهبرنامه
رسی ه حاضر کوشیده با بر بوده است. بر اساس این مقال توجه موردهای آن کمتر هنجاری و ابعاد و ویژگی

« ادگیشباهت خانو »طیف وسیعی از نظریات هنجاری در مطالعات شهری و مبتنی بر نظریه ویتگنشتاین، 
توان یمدین ترتیب پنج گزاره را ی در شهرسازی معرفی کند. بجار هنهای نظریه ویژگی عنوانبهمیان آنها را 

ی، های نظریه هنجاری برشمرد: نظریه هنجاری در پی تبیین شهر خوب است؛ نظریه هنجار ویژگی عنوانبه
یجه از نت دروزیتیویسم است، پ-گرا نیست؛ نظریه هنجاری به طور عمده مربوط به عصر پساآرمان

کند؛ نظریه هنجاری منحصر به فرآیند یا شناسی متفاوتی تبعیت میناسی و روشششناسی، معرفتهستی
 فرآورده نیست و سرانجام نظریه هنجاری مبتنی بر زیربناهای ارزشی است.
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 مقدمه

ها و های پوزیتیویستی، با رشد توجه به نظریهگاههای اخیر، افزایش انتقادات به دیددر دهه
های شهری همراه بوده است و پژوهشگران و رویکردهای هنجاری در مطالعات و پژوهش

هایی چون اند؛ استداللهای گوناگون به این نظریات پرداختهاندیشمندان مختلف، با استدالل
های شهری  ایفا کند؛ امکان ونتگاهتواند در ساماندهی سکنقشی که تصویر یک جامعه خوب می

های کنونی یا آینده، ارائه راهنماهایی عینی برای استفاده از نظریات هنجاری برای ارزیابی سکونتگاه
ای، ایجاد ارتباط منطقی میان طراحی و حرفه و عمل شهرسازی و در نتیجه افزایش اعتبار حرفه

 ،1الیس و ایی، فرهنگ، اخالقیات و... )تیلنریزی شهری با موضوعاتی اساسی همچون زیببرنامه
 0(1384؛ لینچ،  1995 ،4جاج؛ 1998 ،3فالبجرگ؛ 1996 ،2بنایی؛ 2002

در داخل یک  قرارگرفتهها و در تعریف عمومی هنجاری بودن به معنای فراگرفته شده از ارزش
ریه هنجاری (؛ اما نظ86، ص2002، 5شده است )آلماندینگریف تعرزمینه تاریخی و اجتماعی 

های هنجاری را ای دارد؟ در این مفهوم نظریهدر مطالعات شهری به چه معناست و چه ویژگی
دانند. ( می18، ص1391کند )لنگ، دنیایی خوب را معرفی می آنچههایی در مورد بایدها و نظریه

ود که شهای علمی وابسته مشخص میحال در نگاهی اجمالی به مطالعات شهری و نظامین ا با
بدین معنا که تعریف  –ها، عبارات توصیفی محضی نیستند هنجار و نظریه هنجاری در این عرصه

ای از آثار گوناگون دارند که در کنار هم بلکه ریشه در مجموعه –دقیقی از آنها ارائه نشده است 
 کنند.درکی گسترده از این مفهوم را عرضه می

که یطوربه شدهپرداختههای مختلف به نظریه هنجاری در مطالعات شهری از زوایا و دیدگاه
 عنوانبه(؛ گاه 1390دانشپور، و عبدی 1391)لنگ،  قرارگرفتهگاه در برابر نظریه پوزیتیویستی 

تجویز در مقابل رویکرد شناختی و توصیفی قرار داده  مثابهبهرویکردی در هدف اکتشافی پژوهش، 
ریزی و نظریه عملکردی یف نظریه برنامهردهم(؛ و گاه 0520، 6؛ لوی1387پور، شود )مدنیمی

(. اما در این میان تعریفی صریح از وجوه، ابعاد و مختصات آن ارائه نشده است. این 1384)لینچ، 
                                              
1 -Talen and Ellis 

2 - Banai 

3 - Flyvbjerg 

4 - Judge 

5 - Allmendinger 

6 -Levy 



 59  های آن در مطالعات شهرینظریه هنجاری و ویژگی

 

گذاری کرده و در پی آن است تا با بررسی چهارچوب هنجاری مقاله پاسخ به همین کمبود را هدف
های شهری، به های مطرح در خصوص ارزشعاصر و بحثدر حال پیشرفت در نظریه شهری م

 ها و مشخصات نظریه هنجاری در مطالعات شهری بپردازد و تعریفی از آن ارائه کند.ارائه ویژگی

 پیشینه تحقیق

های هنجاری داشته و در پی دستیابی به شهر خوب و حرفه و عمل شهرسازی از ابتدا دغدغه
 های هنجاری در چند دهه اخیر اتفاقد این رشد توجه به نظریهوجو باهای آن بوده است. ویژگی

کافتاده که مورد  ارد: دید و توجه این مقاله است. در این خصوص توجه به دو نکته اهمیت تأ
ترین شود تا مهمست، بلکه سعی میهای هنجاری نینخست، هدف این بخش ارائه تمامی نظریه

-ایهای حرفهدهند، بدون توجه به زیرشاخهرا تشکیل می نظریاتی که سنگ بنای تحلیل این مقاله
ت کن اسدانشگاهی و در یک توالی تاریخی بررسی شوند و دوم، این بخش با قبول این خطر که مم

از حد ساده کنیم، به ارائه تصویری کلی و یش بمفاهیم پیچیده را در حجم محدود یک مقاله، 
 پردازد.جاری میمعرفی اجمالی اعضای خانواده نظریات هن

شود شهر برای ی( در خصوص اینکه چه چیزهایی باعث م1961/1388های جیکوبز )یشنهادپ
دهد. وی معتقد است منطقه و هر مایه هنجاری دیدگاه وی را شکل میانش کار کند، جانساکن

لی اصهای درونی ممکن آن باید در خدمت بیش از یک و ترجیحًا بیش از دو کارکرد تعداد از بخش
ت هایی با سن و شرایط متفاوها باید کوتاه باشند، منطقه باید ترکیبی از ساختمانباشد؛ غالب بلوک

ل نظر از علت حضورشان، باید وجود داشته باشد. این شامباشند، تراکم فشرده کافی مردم صرف
 شود.هستند نیز می آنجاتراکم فشرده مردمی که ساکن 

ن های اجتماعی دهه شصت میالدی نسل جدیدی از متخصصاجیکوبز، در میان جنبش جزبه
طرف، در طرفی پیشینیان سر باز زده و در عوِض ایفای نقش متخصصان بیو پژوهشگران از بی

( برای 1965/2011دند. استدالل مشهور داویدف )های اجتماعی عمل کرحمایت از گروه
ها برشمرد. وی خود جنبشی برای بازگشایی هیکی از نمون عنوانبهتوان ریزی وکالتی را میبرنامه
 شهر مطلوب بود.ی ویژه به کالناندازچشمها را رهبری کرد که بر اساس ها برای اقلیتحومه

اندر ر دهه هفتاد میالدی به کریستوفر الکساین مقاله د نظر موردهای ترین نمونه از تالشمهم
ین و همچن نی را برای ساختن و بر پا کردن بنازبا« زبان الگو»( تعلق دارد. وی در 1977/1387)

زماِن اه بیر»این زبان، در  استفاده موردهای لعملآورد. نظریه و دستورامی به وجودریزی برنامه
 است. شده داده( شرح 1979/1390« )ساختن
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شکل »کند که را مطرح می سؤال( این 1981/1384« )یک نظریه شکل شهر خوب»لینچ در 
را « کلمات کلیدی». در پاسخ، لینچ (259، ص2009 ،1راپینو و بنایی)« چیست؟شهر خوب 

باشد  شدهنظارتی خوببهو  دسترس قابلدار باشد، متناسب باشد، کند: سرزنده باشد، معنابیان می
 2یی درونی حاصل شود. به صورتی مشابه جیکوبز و اپلیاردکاراو همه اینها باید با عدالت و 

اند. محالت و ای برای طراحی شهری مشتمل بر پنج خصیصه فیزیکی ارائه کردهه( بیانی1987)
شدت در کاربرد زمین،  عالوهبهیبًا حداقل توسعه مسکونی تقرهای سرزنده، تراکم خیابان

ساخت، در نزدیکی یکدیگر، یک محیط انسان –زندگی، کار و خرید –ها سازی فعالیتیکپارچه
های مجزا و فضاهای عمومی را تعریف کنند و بسیاری بسیار ساختمانها که یژه ساختمانوبه

 های بزرگ(.متمایز با ارتباطات و تنظیمات پیچیده )در تقابل با معدودی ساختمان
گفته و برخی دیگر را در قالب یشپاند تا بعضی نظریات پژوهشگران دیگری نیز کوشیده

 (1998) 3یات مونتگومریپر جزئنند. آزمون هایی هنجاری برای طراحی شهری ترکیب کبیانیه
های درباره اینکه یک شهر خوب چگونه باید ساخته شود، تا حد زیادی متکی بر تلفیقی از دیدگاه

( یک نظریه یکپارچه طراحی 2000/1390ای دیگر، استرنبرگ )لینچ و جیکوبز است. در نمونه
یی لینچ و سرزندگی جیکوبز را بر پایه اصول هنری سیته، خوانا نآ درشهری را توسعه داده که 

ای که این اصول کاالیی شدن را به مبارزه طلبیده و در پی به هم پیوستگی در قلمرو عمومی درجه
 است. زدهگرههستند، به هم 

ی بهبود اجتماع سوبهریزی دگرگون شونده در جنبشی ( خواهان برنامه1987) 4جان فریدمن
مشارکت  –شده است  یفتعرای از اهداف ارتباطی جموعهم برحسبسیاسی است. این امر 

و « خود تولیدی جمعی زندگی»گسترده شهروندان، استقالل محلی )یعنی رفع اقتصاد بازار(، 
و  (1988) 6. جان فورستر(255ص، 1999 ،5اشتاینفین)فردیت در داخل ارتباطات اجتماعی 

ریزی ترین عنصر عمل برنامهمهم عنوانبهت را دیگرانی پس از وی نیز ملهم از هابر ماس، ارتباطا
 ( توسعه یافت.1388و  1992یله پتسی هیلی )وسبهترین شکل خود ها در پیچیدهایدهمطرح کردند. این 
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اندازی از شهر خوب ( است. وی چشم1990) 1دیگر در این عرصه، اثر یانگ توجه قابلنمونه 
. (258ص، 1999 اشتاین،فین)مختلف مطرح کرد های ای متشکل از گروهدر چهارچوب جامعه

حرکت ساندرکوک در ایده وی  مبدأهایی با یانگ است. ( دارای شباهت1998کار ساندرکوک )
ریزی در شود و نقش برنامهمی چندتکهیله هویت وسبهشهروندی را شکل داده و اینکه  آنچهپیرامون 

 است. سؤالارتباط با این 
رابری و عدالت بیع، باز توزریزی که به شکل از برنامهی، میل به یکانداز هنجاراز یک چشم

اندرکوک س همچون( بوده است. وی 2000اشتاین )کار سوزان فین بخشالهامدست یابد 
مشغولی ا دلاست را پذیرفته ام گرفتهشکلها و نه طبقات، یله گروهوسبهای که به طور عمده جامعه

نتفع یعی مباز توزریزی توانند از اعمال برنامههایی مینه چنین گروهبیشتر معطوف آن است که چگو
 شوند.

که ملهم از اهداف عدالت و برابری است، در یک مجموعه از حقوق  2موضع هنجاری هاروی
حق از نو ساختن ارتباطات فضایی ... به طریقی است که فضا را از یک » آنهاشده، یکی از یانب

 هاروی،)« ای زندگی تبدیل کندپذیر رابطهک جنبه نسبتًا انعطافچهارچوب مجرد عمل به ی
 .(251ص، 2000

های غیر محبوبی مانند ادراکش از توزیع عادالنه، مصرانه سیاست واسطهبه (1999) 3کرامهولز
کرد. به عقیده وی برابری نیازمند گذاری عمومی در مرکز شهرها را مطالبه میمحدود کردن سرمایه

نهادهای حکومتی مسئول در سطح محلی، اولویت توجه را بر هدف ارتقا یک دامنه  آن است که
کمتری دارند، اگر اصواًل انتخابی ها برای آن دسته از اهالی قرار دهند که انتخاب تر از انتخابوسیع

 داشته باشند.
-سنتی هستند. نو-های نوشهرسازی و توسعه-نمونه شاخص دیگر در این عرصه، جنبش نو

ترسند، نقشی که اند نمیپردازان ارتباطی آن را خوار شمردههرسازان از بازی کردن نقشی که نظریهش
 بادهندگان راهبردهایی یدگاه خاص و توسعهدبرای یک  متقاعدکنندهعبارت است از فروشندگان 

شهرسازی -. در این مسیر نو(162-461ص، 2000 اشتاین،فین)به همکاری واداشتن مردم  هدف
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که دارای  –سنتی-ساسًا در پی احیا و بازترکیب برخی عناصر شهری سنتی است. پیروان توسعه نوا
هایی را برای کیفیت سکونتگاه مطرح نیز شاخص  –شهرسازی هستند -هایی بسیار با نوشباهت

 .(178ص، 1996 بنایی،)معنا، دسترسی و سرزندگی  ازجمله انددهکر
گرایی های منطقهریزی و طراحی شهر را با ایدهگر به برنامهننیز رویکردی کل (2009) 1ویلر
از  عبارتندگرایی جدید قرار داده است. خصوصیات هنجاری کلیدی در منطقه بحث موردجدید، 

 ها.و زیرساخت نقل و حملکارایی اقتصادی و برابری اجتماعی، تدارک مسکن قابل حصول، 
ها هنجاری به شهر های اخیر با نگرشدر دهه یژهوبهکه مشخص است مطالعات شهری چنان

اندازهای ارزشی مختلف به ها نظری و چشمکه از دیدگاهیطوربهو شهرسازی پیوند خورده است، 
های مختلفی در این ظریهنو بدین ترتیب  شدهپرداختهریزی شهر خوب الزامات طراحی و برنامه

تواند راهنمایی و خصوصیات نظریه هنجاری میها، ابعاد است. شناخت ویژگی شده ارائهعرصه 
گاهی آین اها در پژوهش و عمل شهرسازی در کشور ما باشد، افزون بر برای استفاده از این دیدگاه

هر خوب در فرهنگ شی یک نظریه بومی در خصوص سوبه درحرکتگام نخست  مثابهبهتوان را می
 اسالمی به شمار آورد.-ایرانی

 شناسیروش

 است: تصور قابلچیستی و ماهیت نظریه هنجاری در ادبیات شهرسازی به دو شکل بررسی 
توانند اند، این تعاریف مینخست مداقه در تعاریفی که پژوهشگران مختلف برای آن برشمرده

ظریه نشامل اینکه نظریه هنجاری چه چیزی است )تعاریف ایجابی( باشند یا بر این مسئله که 
 یا فاقد چه چیزی است )تعاریف سلبی( متمرکز باشند؛ هنجاری چه چیزی نیست

های هنجاری ها و دیدگاهتوان آنها را از نظریههایی است که میدوم، تمرکز بر مجموعه ویژگی
 ن،یتگنشتای)واستخراج کرد. در این شیوه، مجموعه نظریات هنجاری که با شباهت خانوادگی 

انگاره  و به جای تالش در شناخت ذات و ماهیت فتهگر قراری بررس موردبه هم مرتبطند،  (1380
ی معرفصوصیات نظریه هنجاری خابعاد و  عنوانبهها و فصل مشترک آنها ، شباهتنظر مورد

 شود.می
شود را مثال بازی خوانده می آنچهدر توضیح شباهت خانوادگی، ویتگنشتاین شباهت میان 

                                              
1 - Wheeler 
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ای، های صفحهنامیم. منظورم بازیآنها را بازی می جریاناتی را در نظر بگیرید که مثالً »زند: می
شان مشترک های المپیک و غیره است. چه چیزی در همههای توپ، بازیهای ورق، بازیبازی

شان مشترک باشد، بلکه... است؟ ... اگر به آنها نگاه کنید چیزی نخواهید یافت که در همه
های کلی، گاه پوشانی و تقاطع دارند: گاه همانندیبینیم که همها میای پیچیده از همانندیشبکه

 "شباهت خانوادگی"ها عبارتی بهتر از همانندی در جزئیات. برای بیان خصلت این همانندی
های گوناگون بین اعضای یک خانواده: قد و قامت، چهره، رنگ توانیم بیابیم؛ چون شباهتنمی

, یتگنشتاین)و« طریق همپوشانی و تقاطع دارند، و غیره، به همین وخوخلقچشم، طرز راه رفتن، 
 .(77-76ص, 1380

شباهت خانوادگی عبارت است از قرار گرفتن اعضای یک مجموعه در یک کل، بدون اینکه 
، 1990، 1اعضای آن دارای ویژگی مشترکی باشند که کل مجموعه را تعریف کند )الکوف همه
بندی شده دارای ویتگنشتاین صورت(. نظریه شباهت خانوادگی، آنگونه که توسط 12ص

های هنجاری در طراحی و هایی است که با توجه به دامنه، ماهیت و ابعاد گوناگون نظریهویژگی
ی نظریه هنجاری در مطالعات هامؤلفهها و ریزی شهری، استفاده از آن را برای تبیین ویژگیبرنامه

 از: عبارتندکند که شهری توجیه می
بندی بر اساس نظریه شباهت خانوادگی از مفهوم ذاتی و عرضی آغاز هیی: مقولگراینع

شود؛ بلکه در مرحله اول فرد شناسا با موضوعات خارجی و خصوصیات آنها مواجه است که نمی
کند از مجموعه آنها محوری برای تشکیل یک مقوله ایجاد های آنها تالش میپس از کشف ویژگی

 کند؛
صر اهیت مشترک: به اعتقاد ویتگنشتاین در موارد بسیاری عنشباهت خانوادگی به جای م

د، بلکه به محور جامع عمل کن عنوانبهواحدی وجود ندارد که در همه مصادیق موجود باشد و 
 جای یک عنصر، ممکن است عناصر گوناگون در کار باشند؛

ه ت بف مقوالفازی بودن به جای تمییز حداکثری: بر اساس این اصل نیازی نیست که در تعری
اد صل اقتصای با دنبال مفاهیمی باشیم که ما را به تمایز حداکثری برساند؛ زیرا اگرچه تمایز حداکثر

 امد؛نینج شناختی سازگار است، این سازگاری زمانی مفید واقع خواهد شد که به ابهام و پیچیدگی
نوعی فعالیت های خارجی با نفی تعین خارجی مقوالت: در این روش وجوه شباهت پدیده

                                              
1 - Lakoff 
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گیرد )نصرتی و رکعی، بندی قرار میی مالک مقولهانتزاعهای شود و این شباهتذهنی انتزاع می
1394.) 

های ها و تفاوتشابهتتالش در تبیین م مثابهبهینه خاص این مقاله، زم دراستفاده از این نظریه 
واحد را  اهر همه هدفیهایی که در ظود؛ یعنی نظریهبهای هنجاری خواهد نهفته در نظریه

اندازهای ارزشی ها و چشمحال هر یک از آنها بر عناصر، ویژگیین ع درکنند، اما جویی میپی
 هیتک، بر بعدی خاص خاستگاه و جایگاه خود در مطالعات شهری تبعبهاند و متمایزی تمرکز کرده

یعنی چنان  –عریف ارسطوییشود که عدم امکان ارائه یک تدیگر استدالل مییان ب بهدارند. 
از  –های مختلف باشد دیدگاه نظر موردهای ی که قادر به لحاظ تمامی ویژگیمانع و جامعتعریف 

 اکهچرود؛ ینجا نظریه هنجاری( الزامًا به معنای رد وجود و حضور آن نخواهد بایک انگاره )در 
اعضای این  بساچهیافته نظر کرد  ن دیگری بر این مجموعه که نام واحدیتوان از دریچه جایگزیمی

ای را ای نامرئی، زنجیرههایی اشتراک نداشته باشند، ولی رشتهمجموعه همه در صفات یا ویژگی
جویی و شناخت این رشته نامرئی (. مقاله حاضر پی25، 1390بین آنها برقرار کرده باشد )گلکار، 

دهد. لذا این ویتگنشتاین مورد مداقه قرار مییدگاه دهای هنجاری را با استفاده از در میان نظریه
های ترین نظریات هنجاری معاصر در مطالعات شهری، شباهتکوشد با استفاده از مهممقاله می

هایی ها و مختصات آن شناسایی و ذیل گزارهویژگی عنوانبهموجود در خانواده نظریات هنجاری را 
 مشخص ارائه کند.

 گریینتب گزارهپنج  ماهیت نظریه هنجاری شهری:

شناختی، سیاسی و ماهوی فراوانی میان نویسندگانی شناختی، روشهای معرفتمسلمًا تفاوت
مطالعات  اشتاین، هاروی و با یکدیگر و با سایر اندیشمندان عرصهلینچ، جیکوبز، فین همچون

استدالل کرد که آثار آنها توان ین حال میا بااند وجود دارد؛ شهری که نظریات هنجاری را ارائه داده
ها با مفهوم یهنظریل فرا تحلاند. از خالل مشترکًا یک مفهوم مرکزی از نظریه هنجاری را شکل داده

یه هنجاری نظرگر در خصوص یینتب گزارهتوان به پنج یمیت نها در« شباهت خانوادگی»محوری 
هنجاری شهری  یهنظری یک یرگجهتها و یژگیو دهندهیحتوضشهری رسید. این پنج گزاره 

هنجاری، در پی تبیین  باشند: نظریهیمبدین قرار  شدهاستخراجی هاگزارهخالصه  طوربههستند. 
ها، آرمانی نیست؛ پسا اثبات باور است؛ منحصر به شباهت باوجودهای شهر خوب است؛ ویژگی

 طوربهها وجه داشت که این گزارهفرایند یا فرآورده نیست و مبتنی بر زیربناهای ارزشی است. باید ت
ناپذیر در هم تابیده و در ارتباط متقابل با یکدیگر هستند، بر این مبنا معنای کامل هر یک از جدایی
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 (.1شود )شکل ها متجلی میآنها تنها در ارتباط با دیگر گزاره
 
 
 
 
 
 
 
 

 : پنج گزاره کلیدی در تبیین نظریه هنجاری در مطالعات شهری1شکل 
 

یه هنجاری، در پی تبیین ویژگین -1  های شهر خوب استظر
یسم اندازی به شهر خوب متولد شد. برنامه این حرفه که در خالل رادیکالحرفه شهرسازی از چشم

داد. های شهر صنعتی واکنش نشان مییی قرن نوزدهمی ریشه گرفته بود، به شرارتشهرگراآرمانو 
داری که در آن محیط ناسالم و ساختار اجتماعی سرمایه شهرسازان در پی آفرینش شهری بودند

که نقاط ی حال دری مجدد به سازمان محیطی و اجتماعی دگرگون شود؛ دهنظمیله وسبهصنعتی 
پذیری و ماعمثبت آن حفظ گردد. امید آن بود که تمامی شهروندان بتوانند از مزایای زیبایی، اجت

 مند شوند.قالبی بلکه با یاریگری از خرد و منطق بهرهیله اقداماتی انوسبهدموکراسی، نه 
اما هدف آفرینش شهر خوب نتوانست از خود در برابر یورش فکری و عملی قرن بیستم 

انداز منفرد از شهر خوب و یک طبقه از یعنی یک چشم –فرض آن حفاظت کند. هر دو پیش
های مختلف طیف حمالت براثر –بندی و اجرا کنند تطرف که بتوانند آن را صورنخبگان بی

. در شدیدترین شکل آن (150-249ص، 1999 اشتاین،فین)اعتبار شدند ایدئولوژیک بی
بردند؛ در می سؤالگرایان احتمال دستیابی به صالح عامه برای یک جامعه طبقاتی شده را زیر چپ

ر فردی و تخصیص بازان داشتند که مداخله دولت به تحدید انتخاب گرایان ترس آحالی که راست
 منجر شود.

در  کراتبهها و مختصات شهر مطلوب وجود این نیاز حرفه و دانش شهرسازی به ویژگی با
و باعث توجه مجدد به نظریات و  قرارگرفتهید تأکریزی شهر مورد پیشینه طراحی و برنامه

ی را سؤاالتخود  رویکردهای هنجاری شدند. در همین زمان توجه مجدد به شهر خوب، به همراه
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ی تبیینی از شهر خوب، ما درباره شهر چه کسانی سوبهاینکه در عزیمت  جمله ازبرانگیخته است: 
پذیری سعادت عامه برای شهر را مفروض توانیم امکانکنیم؟ آیا به صورتی معتبر میصحبت می

 موردد و فرآورده مشترکًا بگیریم؟ دوم، آیا ما فقط در پی فرآیند یا فقط خروجی هستیم یا باید فرآین
ای باید مورد تفکر باشد؟ و سرانجام یک چهارچوب هنجاری چگونه در رابطه با اقدامات حرفه نظر

 (.2000 قرار بگیرد )هاروی،
مستقیم موضوع شهر خوب را  طوربهاز کارهای عملی  متأخرای ترتیب مجموعهین ا به

های مورد تعهد نیست؛ بلکه ایشان در پی ارزشهای میان ید آنها بر تنشتأکمخاطب ساختند. 
نکه های موجود در مسیر ارائه هنجارهای معین برای بهبود شهر هستند، بدون ایمصالحه با سختی

 اشتاین،فین)هایی بیفتند که مشخصه بارز پیشینیان بسیار نقد شده آنهاست گراییدر دام مطلق
ها بر تفکر روشنفکری پاسخ یستمدرنپستمله . برای انجام این کار آنها به ح(252ص ،1999

یله نخبگان وسبهخواه که های تمامیتاند. برای برخی متفکران تالش برای گریز از بحثگفته
 یک فرآورده و خروجی عوضبهیک فرایند،  عنوانبهشوند منتج به تعریف شهر خوب هدایت می

 رد.ری از چگونگی دستیابی به آن داخاص شده است. برای دیگران، وضعیت نهایی اهمیت بیشت
هسته تفکر هنجاری، طیفی از تعاریف را به  عنوانبهبر این اساس شهر خوب و مشخصات آن 

کند، به صورتی که  اندیشمندان و که ارائه تعریفی منفرد از آن را ناممکن میخود دیده 
که پیشتر اشاره ای مثال چناناند برهای متفاوتی را برای آن برشمردهنظران مختلف، ویژگیصاحب

های شهر کوچک، کاربری مختلط، تراکم باال، تنوع و تمرکز را ( بلوک1388شد، جین جیکوبز )
داری، ( بر سرزندگی، معنا1384است؛ کوین لینچ ) برشمردههای شهر خوب ویژگی عنوانبه

-کند؛ جنبش نوی شهر خوب تکیه میهامؤلفه عنوانبهتناسب، دسترسی و نظارت و کنترل 
ها و مداری، اختالط کاربریهای شهر خوب بر فشردگی، پیادهشهرسازی هم در معرفی ویژگی

کتنوع   (.1،2000کورمکمک و کند )لکیزید میتأ
 

 ها، آرمانی نیستشباهت وجود بانظریه هنجاری،  -2
 بنایی،در یک موضوع است ) هاآلیدهانظریه هنجاری شکلی از تفکر است که در جستجوی 

آورد؛ می به وجودانداز آرمانی ها و تفکر و چشمهایی میان این دیدگاه(، این مسئله شباهت2015
                                              
1- Leccese and McCormick 
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ها، شباهت رغمبهاما مداقه در نظریات هنجاری در مطالعات شهری، نشانگر آن است که 
 ی میان آنها وجود دارد.تأملقابلهای تفاوت

شده است، تصویری یزیرطرحمعاصر و نقایص آن  های دنیایاتوپیا که در تقابل با نارسایی
تواند ابعاد کالبدی، نهادی و نسبتًا کامل از موقعیتی است که دستیابی به آن مطلوب است و می

های آرمانی، آنها اغلب بر پایه تنوع جنبش رغمبه. (10، ص1382 ینر،)را داشته باشدمعنوی 
است که به صورتی « 1آن»اتوپیایی دارای دو  اند. تفکریافتهسازمانتجسم فرم فضایی منظم 

. برای (463ص، 2000 فریدمن،)انداز سازنده ناپذیر با یکدیگر مرتبطند: نقد و چشماجتناب
نیاز یشپهای آرمانی، اینکه طرح ازجملههای آرمانی فوایدی چند برشمرده شده است: طرح

ردم را نسبت به دیگر الگوهای زندگی ها برای اصالح و بهسازی محیط است؛ آنها مبسیاری تالش
گاه میکارگبهبا منافع بسیار آنها و امکانات  کنند؛ بسیاری از یری محیط برای تحقق این الگوها آ

ها با موفقیت به رقابت دهنده محیط شهرِی مخالف این دیدگاهیلتشکترین آثار، با ارکان تخیلی
امروز با ما همراه  آنچهزدایند که همه از اذهان می شدهحسابی طوربهاند؛ آنها این باور را برخاسته

 ،1382 ینر،)رااست  تحمل قابلو اگر خوب نیست، الاقل  هستاست، ضروری، مقدر و جاودانه 
های آرمانی برشمرده شده، در خصوص نظریه . بسیاری از فوایدی که برای دیدگاه(184-183ص

یشتر ذکر شد را شکل پاول اتوپیایی که « آن»، ذیل هنجاری نیز صادق است که شباهت میان این دو
 دهند.می

های هنجاری وجود دارد که به شهری و نظریههای آرمانهایی میان دیدگاهحال تفاوتین ا با
ه برآمده از انتقادات وارد به رویکردهای اتوپیایی است. خواکیم فست به صراحت مدعی عمدطور 

اص نشان از پایان بیش از دویست سال تفکر قدیمی است خ طوربهاست که شکست سوسیالیسم 
، 2002 ،2پیندر)ای تغییر کند ریشه صورتبهتواند یا یک تصویر خیالی، مبنی بر اینکه جهان می

ین ع در. انتقاد دیگر معطوف به تجویز یک وضعیت منفرد و ایستا در تفکر آرمانی است. (230ص
ها ک موضع در مورد یک موضوع اصلی ماهوی شد، تالشتوان منکر اهمیت اتخاذ یحال که نمی
پردازان شهرسازی را نگران کرده است؛ زیرا سازی به یک فرم فضایی، بسیاری از نظریهبرای جهانی

گرایی را محدود به آرمان معموالً ظرفی برای عمل اجتماعی برخورد کرده و  مثابهبهاین امر با فضا 
                                              
1- Moment 

2- Pinder 
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 کند.مقیاس شهر می
رویکردی  عنوانبهتوان می –های آرمانی در تمایز با نگرش –ا نظریه هنجاری را بر این مبن

 عنوانبهضعیت حاضر ضمن و آنچهپذیر است بوده و امکان آنچهمتفاوت دانست که به دنبال 
جوید. بدین ترتیب نظریه هنجاری شود را میای در مداخله در زمان و مکان تلقی میوسیله

برای  وا پشت سر گذاشته رم ایستایی که نوعًا مالزم با انگاره اتوپیایی است خواهی و تجسیتتمام
های آرمانی ای که آماده ترک تمامی ایدهگیری از کارکردهای بالقوه شهرسازی اتوپیایی در زمانهبهره

که به  –ریزی شهر کند. بر این اساس نظریات هنجاری مطرح بر طراحی و برنامهاست تالش می
های یژگیوضمن آنکه در پی ارائه تصویری ایستا از شهر خوب و  –آنها پیشتر اشاره شد  برخی از

یک  صورتبههای خود را (، ویژگی2000اشتاین، و فین 1999آن نیستند )برای مثال کرامهولز، 
ی های دلخواه را برگزینند )براهای مختلف بتوانند دستیابی به موقعیتکنند تا گروهدامنه ارائه می

توانند در ارزیابی که می اندشده ارائهبندی و ( و از سوی دیگر به صورتی صورت1384مثال لینچ، 
 (.1996قرار گیرند )برای مثال بنایی،  استفاده موردهای موجود سکونتگاه

 نظریه هنجاری، پساپوزیتیویستی است -3

د بر اساس این بر آن است که نسبت به دانش علمی دار 1گیری ابزارگرایانهپوزیتیویسم نوعی جهت
یرامونشان است. این نگرش، پکار دانش علمی توانمند کردن افراد برای سروری و کنترل بر جهان 

به دانش علمی داشته و کار تغییر و دگرگونی در جهان را به نخبگان واگذار  2ساالرانهفنرویکردی 
 طوربهریزان و یتیویستی از برنامه(. پیرو این نگرش، ادراک پوز38، ص1392کند )محمدپور، می

ها برای ترین استداللیکی از قوی»بیند: متخصصان تکنیکی می مثابهبهخاص شهرسازان، آنها را 
بندی هدف... این فرض مسبوق به سابقه در میان متخصصین گماردن مسئولیت عمده برای صورت

های خود را ارائه ه برای آن توصیهریزی شهری است که آنها در خصوص شرایطی کطراحی و برنامه
گاهی دارندمشتردهند، بیشتر از می . ادراک پوزیتیویستی، (121ص، 2013 ،3چادویک)« یانشان آ

کنند که در آن هیچ جوابی بیند که در جهانی پیچیده عمل میشهرسازان را مشاورانی جایزالخطا می

                                              
1 - Instrumentalist Orientation 

2 - Technocratic Perspective 

3 - Chadwick 
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. از (88ص، 2002 آلماندینگر،)عی است های متنوع و غیرقطوجود دارد گزینه آنچهوجود ندارد، 
گرایی شخصی در فرایند تحقیق، طرفی و عینیتها، بیسوی دیگر، مطابق با دیدگاه پوزیتیویست

ترین مالحظه مطلوب در طول تحقیقات علمی است ارزش بودن، مهم ازضرورت دارد. خالی 
های ساکنان و هی به ارزشتوج(. ترجمان این نگاه در مطالعات شهری، بی57، ص1394)ایمان، 

 ریزی شهر بوده است.های هنجاری در طراحی و برنامهمعنا دانستن گزارهبی درواقعشهروندان و 
یده کشهای پوزیتیویستی در شهرسازی توسط متفکران و پژوهشگران مختلف به چالش دیدگاه

نشمندان وم میان داهای مرسها و ارزششده است. این اندیشمندان در انتقاد به برخی از روش
های شناسیاجتماعی و در تعهدی عمومی نسبت به عدالت اجتماعی مشترک هستند. آنها روش

های مرسوم در سنجش ، مالکقرار داده انتقاد موردشده و سطحی یفتحر عنوانبهپوزیتیویستی را 
هایی که همطالبات گرو اده و ازقرار د سؤالکننده را مورد منافع از قبیل رشد پیوسته و انتخاب مصرف

کنند. از دید ایشان علوم حمایت می اندشدهواقعنشین بوده و مورد ستم اجتماعی حاشیه نظر از
 های مردان غربی سفیدپوست را جامعیت بخشیده است.سنتی دیدگاه طوربهاجتماعی 

 عنوانبهگرای پوزیتیویستی شناسی ذاتپساپوزیتیویسم به معنای تردید و انکار معرفت
که  های مرتبط با جنبش خردگرا و تمامی تمایزاتیراهنمایی شایسته در فلسفه علم است که ایده

سم موارد زیر را . پساپوزیتیوی(86ص، 2002 آلماندینگر،)برد می سؤالمبتنی بر آن هستند را زیر 
 شود:ید قرار داده و توسط آنها مشخص میتأکمورد 

ها را در ها و دیسیپلینیویستی و پذیرش رویکردهایی که نظریهشناسی پوزیتانکار ادراک و روش
 دهند؛تر قرار میهای تاریخی و اجتماعی بزرگزمینه

 گیری بین نظریات رقیب؛معیارهای هنجاری برای تصمیم
 ها؛حضور دائمی تنوع در توصیفات و نظریه

 هایی مستقل و خود مفسر.سوژه عنوانبهدرک افراد 
ید تأکای، بر یک بعد بیشتر هنجاری ی تمرکز بر دوگانگی ماهوی/رویهجابهپساپوزیتیویسم 

ای و ماهوی هر دو عناصر نظریات رویه که آنجا ازکند. رنگ میای را کمدارد که چنین دوگانگی
ها، شوند و توانایی جداسازی حقایق و ارزشرنگ میکنند، هر دو کمتجویزی و تحلیلی ارائه می

 شود.تمایز میان ماهیت )تحلیل( و رویه )فرایند( رد می پایه عنوانبه
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ای به درجات کمتر یا بیشتر هنجاری بدین ترتیب پساپوزیتیویسم بر آن است که هر نظریه
زمانی و  1یرخطی از زمان و پیشرفت معتقد است؛ و در پی معرفی پراکنشغاست؛ به یک دریافت 

یند پساپوزیتیویسم برآترین کاربرد نظریه است.. مهم بندی، تفسیر ومکانی از هر دریافت و فرمول
طرفی مشاهده ریزی به نظریه بر اساس بیریزی، خوِد مقوله نظریه بود. دیدگاه سنتی برنامهبر برنامه
انگاری تجربه، ایده زبان بدون ابهام و استقالل داده از تفسیر نظری، اعتقاد به جامعیت و مسلم

. در مقابل (182ص، 1991 ،2میلروی)برای انتخاب نظریه بود شایستگی دانش و معیارها 
در برخی  3یری، گوناگونی، تنوع، پیچیدگی و قصدمندیسنجش ناپذپساپوزیتیویسم از عدم تعین، 

گوید. یک رویکرد پساپوزیتیویستی نیازمند انتقال از برهان عّلی مسیرهای توسعه نظری سخن می
های هنجاری ی به کشف و تصدیق معانی است. بدین ترتیب نظریهسازای برای برنامهپایه عنوانبه

که در میان نظریاتی  اندشده بنایه انتقادی نیرومند بر پوزیتیویسم بر پا عموماً در مطالعات شهری 
(، هاروی 2000اشتاین ) توان به انتقادات نیرومند جمله فینخاص می طوربهپیشتر بررسی شدند، 

 ( اشاره کرد.1987و فورستر )( 1996(، هیلی )2000)

 نظریه هنجاری منحصر به فرایند یا فراورده نیست-4

ای بود؛ های ماهوی و رویهبرای مدتی طوالنی مطالعات شهری شاهد شکافی بین دیدگاه
یان طراحی شهری بوده، متصدمتخصصان و  عالقه موردکه دیدگاه ماهوی بیشتر یطوربه

 و الفاسی)ای یا بر برآیندهای اجتماعی تمرکز کرده بود ر سویه رویهریزی بکه نظریه برنامهیدرحال
ریزی اساسًا ها، قوانین و نظریه برنامه. در این مفهوم نظام(179-178ص، 2007 ،4پورتوگالی

اند و به ماهیت تصمیمات و گیریریزی و تصمیماند، از این حیث که متمرکز بر فرایند برنامهاییهرو
متمرکز  شدهساختههای محیط ی آنکه بر ویژگیجابها کنند. آنشهرها رسیدگی نمی یر آنها برتأث

ید دارند، تأکدهند را شکل می شدهساختهکه محیط  5شوند، به نقش بسیاری کارگزاران/عواملی
ریزی بیشتر و بیشتر به کاوش پیرامون یک فرایند مجرد منفک از شرایط پردازان برنامهنظریه»یعنی 

                                              
1- distribution 

2- Milroy 

3- Indeterminacy, incommensurability, diversity, variety, complexity, intentionality 

4- Alfasi and Portugali 

5-f/actors 
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ریزی خود را درگیر پردازان برنامه... ]تنها[ اندکی از نظریهاندمشغولریزی عی و عمل برنامهاجتما
پردازان و متفکران طراحی . از سوی دیگر نظریه(211، 1990 ،1بیورگارد)« اندشهر فیزیکی کرده

رده اند با این تفاوت که تمرکز ایشان بر فرآوای بودهسویهشهری نیز متحمل چنین نگرش یک
 معطوف بوده است.

 طوربهریزی مبتنی بر تجربه وجود دارد که از نظریه برنامه توسعه حال درحال یک بدنه ین ا با
 ریزیبرنامه سیاست،نگرند. این مجموعه با کتاب شان میریزان و اهداف فضاییبر برنامه زمانهم

اثر آلن  یشهر یزیربرنامه فرآیندسط شوند، توآغاز می 2فیلدیرسون و بینوشته می عمومی منافع و
 عظیم ریزیبرنامه فجایع،  4اثر فرانسین رابینوویتز شهری هایسیاستو  ریزیبرنامه،  3آلت شالر

و اثر  6شهرسازاناشتاین به نام اثر جیمز الکات، کتاب فین دولت یکهمچون  دیدن،  5پیتر هال
 سؤالبد. ما با روندی مداوم از آثار مواجهیم که یاادامه می 7قدرت و عقالنیتبن فالبجرگ،  متأخر

ای که دهند، نیروهای سیاسی و اقتصادیریزان فرم شهری را شکل میپیرامون اینکه چگونه برنامه
اند.  بدین ترتیب ریزی را مطرح کردهکنند و اثر توزیعی تصمیمات برنامهریزی را محدود میبرنامه

ی شناسگونهیک توسعه و یا مخالفتی با  چنانطالعات اتخاذ و مواضع متفاوتی توسط تعدادی از م
 ای فالودی دیده شدند.رویه-ماهوی
یک حرفه، ساختن شهرهایی خوب  عنوانبهتوان استدالل کرد که هدف غایی شهرسازی می

های علوم اجتماعی در امور شهری. بدون است و نه مطالعه فرآیندهای درونی خویش و یا پژوهش
رسد. یندهای موفق، دسترسی به شهر خوب نامحتمل به نظر میبرآدهایی صریح و دیرپا از استاندار

ریزی فیزیکی گسترده شده باشد. بدین بر این اساس هر تعریفی از شهر خوب باید فراتر از برنامه
مات های هنجاری پدید آمد که فارغ از دوگانه فرآورده/فرآیند، به بایدها و الزاترتیب انبوه دیدگاه

ریزی شهر خوب پرداختند. از میان نظریات هنجاری مطرح در طراحی و طراحی و برنامه
( بر فرآیند و 1390و 1387( و الکساندر )1388( و جیکوبز )1394یزی شهری، لینچ )ربرنامه

                                              
1- Beauregard 

2- Politics, Planning, and the Public Interest, 1955 

3- The City Planning Process, 1965 

4- City Politics and Planning, 1969 

5- Hall’s Great Planning Disasters, 1980 

6- The City Builders, 2001 

7- Rationality and Power, 1998 
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ک –هر دو  –فرآورده  ( بیشتر بر فرآورده است و یانگ 1987ید دارند، تمرکز جیکوبز و اپلیارد )تأ
اند که خاص فرایند را مطمح نظر قرار داده طوربه( 2011( و داویدف )2009(، ویلر )1990)

 آن است که نظریه هنجاری در مطالعات شهری منحصر به فرآیند یا فرآورده نیست. دهندهنشان
 

 ظریه هنجاری مبتنی بر زیربناهای ارزشی استن-5
ه کهای پوزیتیویستی معتقد بود از دیدگاه متأثریژه در نیمه اول قرن بیستم، وبهمطالعات شهری 

های علمی شهر و شهرسازی باید بر پایه روش جمله ازرهیافت درست در مطالعه جامعه انسانی و 
د سازی شده باشند. بر اساس این، هدف، دستیابی به یک دانش عینی و رها از ارزش در مورمدل

(. 70، 1390پور، عبدی دانشجستجوگر نشود ) های فردی که برگرفته از ارزشاگونهبهجامعه بود؛ 
وره شد. این دیدگاه در دیک واقعیت بیرونی و عینی در نظر گرفته می همچونبا این تفکر جامعه 

یت ها و اصول مقبول جامعه اهمو انکار قرار گرفت و توجه به ارزش انتقاد موردپساپوزیتیویسم 
 های این نظریات نیز مشهود بود.ویژگی های هنجاری ویافت. این امر در ارائه نظریه

شند ریافت شده بادنگریسته نشود، باید از جایی  دلخواهاموری  مثابهبهاگر به اصول شهر خوب 
ای باید های پایه مرتبط باشند. چنین اصول پایهو آنها باید به لحاظ استداللی به برخی ارزش

فه ی کسانی در بین ما که متمایل به فلسد حتبندی شده باشند تا بتواننصورت وضوحبهیحًا و صر
بر  بدین ترتیب نظریات هنجاری مبتنی (499ص، 2000 فریدمن،)نیستند ارتباط برقرار کنند 

 زیربناهای ارزشی هستند که بر منابع مختلفی استوار است.
ترین عوامل تنوع و گوناگونی این نظریات اصول ارزشِی زیربنای نظریات هنجاری از مهم

های هنجاری معیارهای ارزشی خود را توان استدالل کرد که شماری از نظریهت. گرچه میاس
حال ین ا بااند، اند؛ بلکه آنها را صرفًا حقایقی مسلم و بدیهی برشمردهصریحًا ابراز و توجیه نکرده

ای مجموعه بزرگی از رویکردها و نظریات هنجاری به تدوین و ارائه زیربناهای ارزشِی هنجاره
ای از فراهم آوردن زمینه رشد و شکوفایی انسان ها طیف گستردهاند. این ارزششهر خوب پرداخته

های ( و اصول و ویژگی1999؛ 1997اشتاین،فین؛ 2000 ( تا عدالت )هاروی،2000 )فریدمن،
( و تجارب پیشین 2003 ،3هیلی؛ 1988 ،2فورستر؛ 2006 ،1مربوط به عقالنیت ارتباطی )امین

                                              
1- Amin 

2- Forster 

3- Healey 
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( را در 2000 کورمک،مک و لکیز؛ 1987 اپلیارد، و ریزی شهری )جیکوبزی و برنامهطراح
 گیرد.یبرم

 گیرینتیجه

هایی آید، در پی ارائه و تعریف ویژگیمیکه از مفهوم هنجار برنظریه هنجاری در شهرسازی، چنان
ات های اخیر نظریریزی و مدیریت شود. در دههاست که شهر باید بر اساس آنها طراحی، برنامه
حال تعاریفی  ینا بااند، های شهر خوب پرداختهبیشتری در مطالعات شهری به الزامات و ویژگی

 ردازند اندکبه چیستی نظریه هنجاری و ابعاد و مختصات آن در مطالعات شهری بپ صراحتبهکه 
توان با ری را میها و مختصات اعضای خانواده نظریات هنجاهستند. به باور این مقاله ویژگی

 بندی کرد:به هم مرتبط صورت استفاده از پنج گزاره
گرایی مطلق از سو و نسبیخواهی از یکگرایی و تمامیتاین نظریات با حرکت در میان مطلق

انداز شهر خوب در هسته های آن هستند، از این چشمسوی دیگر در پی تبیین شهر خوب و ویژگی
 تفکر هنجاری قرار دارد؛

وضعیت موجود و  نقد بههستند و بر این اساس  هاآلیدهااین نظریات با آنکه در جستجوی 
ی پردازند، صرفًا معتقد به امکان تغییر جهان با ارائه تصویری خیالاندازی از آینده میارائه چشم
ها ها و مکانحال به تجویز یک وضعیت منفرد و ایستا برای تمامی زمان ینع درنیستند و 

 ین نظریات اتوپیایی نیستند؛ا یگردپردازند، به بیان نمی
کنند؛ معیارهایی برای تر عمل میاین نظریات، در متن زمینه تاریخ و اجتماعی بزرگ

هایی مستقل و خود مفسر سوژه عنوانبهکنند، افراد را هم میگیری میان نظریات رقیب فراتصمیم
ی دارد. در این مفهوم این نظریات حضوری دائم کنند و گوناگونی و تنوع در آنهادرک می

 پساپوزیتیویستی هستند؛
دانند، خود را منحصر آنکه هدف شهرسازی را ساختن شهرهایی خوب می تبعبهاین نظریات 

 دانند؛در فرآیند یا فراورده نمی
 دانند، بدین سبب مبتنی بر زیربناهاییاین نظریات اصول شهر خوب را اموری دلخواه نمی

 ارزشی هستند.
ها بیش از سایرن بدیهی است که هر نظریه هنجاری خاص ممکن است با برخی گزاره

شناسانه مستحکم برای کل های فوق همراه هم یک بنیاد شناختهماهنگ و منطبق باشند، اما گزاره
ری آورند. در این زمینه باید توجه داشت که نظریه هنجاری در یک قلمروی فکاین عرصه فراهم می
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یافته است که باعث بروز توسعهشهر  مطالعه باهای علمی متفاوت مرتبط و سیاسی متشکل از نظام
شناختی و حتی ماهوی شده است. شناختی، معرفتهای متفاوت و گوناگون روشها و دیدگاهبحث

د و یابننظریات هنجاری در مطالعات شهری در قرن بیست و یکم توسعه می کهچنانحال هم ینا با
شوند، بررسی و مداقه در مختصات و های مختلف و نظریات جدیدی در این عرصه ارائه میدیدگاه
یژه بنیادهای ارزشی آنها برای اقتباس و استفاده از آنها در هر زمینه و محیطی و وبههای آن و ویژگی

 قرار گیرد. توجه مورددر کشور ما باید  جمله از
ر خوب ریه بومی در خصوص الزامات و بایدها و هنجارهای شهنظ هرگونهاز سوی دیگر ارائه 

ذیل  ها و مختصات یک نظریه هنجاری صورت پذیرد که در این مقالهباید با علم و توجه به ویژگی
توان تمهیدی نظری برای را می مورداشارههای دیگر گزارهیانببه. اندشده ارائهگر پنج گزاره تبیین

ر دک نظری هنجاری بومی مطالعات شهری در ایران دانست. از این منظر ی پردازی در حوزهنظریه
ا توجه به باسالمی است. -های آن در فرهنگ ایرانیکشور ما در پی تعریف شهر خوب و ویژگی

های آن قابل حصول و دسترسی است و بر های شهر معاصر ایرانی و امکانات و توانمندیویژگی
شهر  ها و احکام خود را از متن و متناسب با مختصات یکیست؛ ویژگیهایی آرمانی متمرکز نگزاره

رائه ابا نظریه رقیب  رقابت قابلقرن بیست و یکمی، برای شهروندانی مسلمان و در تعامل و 
را بر  یربناهای ارزشی خوددارد؛ و سرانجام اینکه ز نظر موردفرآیند و فرآورده را  زمانهمکند؛ می

 کند.می مستحکم میاسال-فرهنگ ایرانی
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