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  مطالعات پشتیبان
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  یشهر  طراحی راهنمای گونه شناسی و محتوای اسناد
  طراحی شهری در عمل؛ 

  الگویی برای هدایت و کنترل چند سطحی در طراحی شهری
  

  کورش گلکار
  .است انتشار یافته 1386 ، 56 شماره این مقاله در فصلنامه آبادی، سال هفدهم، 

  مقدمه 
تأویل دو  ازمستمرای   در قالب چرخه1"دور هرمنوتیکی" ءقاعده براساس ، طراحی شهریم معنایهف

 و یا "بعد عملی"   توجه به،رو از این. پذیرد  صورت می(practice) "عمل" و (theory) "نظریه"هر سپ
انجامد، بلکه همچنین به  تر تجارب واقعی این حوزه می تنها به فهم دقیق وجه تحقق یافته طراحی شهری نه

 و " نظریه" بهتر ازبه عبارت دیگر، فهم. نماید  طراحی شهری نیز کمک می"بعد نظری"تر  درک عمیق
 این هدف.  طراحی شهری است"عمل"  ماهیت شهری مستلزم آگاهی بیشتر ازنهایتاً فهم معنای طراحی

 طراحی - 1: پردازد طور مشخص به دو سؤال می  و بهاست "عمل طراحی شهری" کندوکاو درنوشتار 
ایت و کنترل چند سطحی  چگونه یک نظام هد-2انجامد؟ و   شهری در عمل به تولید چه محصوالتی می
  . گیرد شکل می   طراحی شهری از ترکیب محصوالت مزبور 

جهت فراهم ساختن پاسخ به سؤاالت پژوهش، توأماً از دو روش مطالعه نظری و بررسی تجربی استفاده 
در ) کل(و مقیاس راهبردی ) جزء(به این منظور، نخست ضرورت تعامل میان مقیاس محلی . شود می

های متداول از عمل طراحی  پس الگویسهای طراحی شهری مورد بحث قرار خواهد گرفت؛  سازی تصمیم
 2بندی محصوالت آن ارائه خواهد شد، متعاقباً پروژه طراحی شهری شهر جدید رامشار شهری و گونه

عنوان یک نمونه از تجربه عملی این حرفه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نهایتاً الگوی هدایت و  به
  . معرفی خواهد شد عنوان نتیجه این مطالعه نترل چندسطحی در طراحی شهری بهک

  
   راهبردیو محلی های  مقیاستعامل : "کل" رست در ب"جزء"فهم  ضرورت

معرف  فقط "فضای همگانی"  در این میانطراحی شهری، فرایند شکل بخشی به فرم کالبدی شهر است و
که طراحی فضای عبارت دیگر در حالی به. باشد اً تمامیت آن می و نه لزوم"فرم شهر"ای از جوانب  جنبه

طراحی " به "طراحی شهری" کلیتدهد، معهذا فروکاستن  را تشکیل میهمگانی، بخشی از طراحی شهری
 متشکل از پیوستاری از مداخالت ،گردد که طیف کامل عمل طراحی شهری  موجب می"فضاهای شهری

در دوران اولیه شکل گیری طراحی شهری بعضاً تصور . ر گیرد مورد غفلت قرا،در سطوح گوناگون
                                                 

  بهک -ها ر  اطالعات بیشتر در مورد نقش دور هرمنوتیکی در فهم معنای پدیدهبرای 1
  .98علم هرمنوتیک، ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی، تهران انتشارات هرمس، چاپ سوم، ص ) 1384( پالمر، ریچارد 

برنامه راهبردی طراحی شهری شهر جدید رامشار و چارچوب طراحی شهری ) ١٣٨۴( نقش پیراوش مهندسان مشاور 2
  ٢ و ١های  ناحیه
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ای که به  عنوان حرفه  و تعریف قلمرو طراحی شهری به"ت مداخلهیبزرگی موقع"د که با تحدید یمیگرد
های شهری با مساحت حدود نیم مایل  با موقعیت"ای از طراحی که  طراحی فضاهای شهری و یا رشته

های اخیر قلمرو طراحی  حال آنکه در سال. ه و حرفه را تعریف نمایند این رشت1"مربع سروکار دارد
 حتی طراحی حوزه مناطق کالنشهری را دربرگرفته و به بیان دیگر، مقیاس و اندازه محدودی ،شهری

  2.تعریف نمود  توان نمیآن های مداخله  برای موقعیت

 Gestalt) "جربه گشتالتیت"یک به صورت  ،ی روانشناختطور کلی فهم شهر براساس قواعد به

Experience) مثال .باشد  می آن"جمع اجزاء" بیش ازهر چیز "کل" که درآن ای پذیرد، تجربه صورت می 
ها است تجربه و "نمای ساختمان" به مثابه کلیت معناداری که بیش از مجمع "منظر یک شهر یا خیابان"

 در "جزء"هه با پدیده شهر الزم است که  در هر سطحی از سطوح مواج رو، از این . ادراک می گردد
از حد برخی از طراحان شهری به  توجه بیش. سازی قرار گیرد  مورد شناخت و تصمیم"کل"پرتو 
گیرد مورد انتقاد   صورت می"کاراکتر و حس مکان" که تحت لوای توجه به ،های کوچک محلی مقیاس

مقیاس به -خرد  بانقد رویکرد جزءنگر و "ربیل هیلی". شدید برخی نظریه پردازان واقع گردیده است
بزرگتری هستند، آنها لحظاتی از چیزهای . ها چیزهای محلی نیستند مکان": نویسد طراحی شهری می

بلکه این شهرها هستند که  سازند  یها شهرها را نم مکان. یمامن  آنان را شهر میچیزهای بزرگتری که
چرا که بدون فهم کلیت شهر قادر به آفرینش ر ضروری است فهم این نکته بسیا. سازند ها را می مکان
   3".های موفق نیستیم مکان

  موردیهای متعدد های کالن و راهبردی در طراحی شهری توسط پژوهش ضرورت توجه به مقیاس
 5، متیو کرمونا و دیگران )1999 (4توان به مطالعات کلیف ماتین  جمله میید قرار گرفته است که از آنتأک

آی .ی که از سوی دو تن از اساتید دانشگاه امدر پژوهش. اشاره نمود) 1999 (6و هیلدبرند فرای) 2003(
 "مجمع طراحی شهری شهرداران آمریکا"، جهت ارائه به 8 و مارک شوستر7وزشتی، یعنی جان مون

م ی شهر مطلوب در سطح محلی مستلزکه حصول به یک طراحشده گیری  ین نتیجهنجام شده است، چنا
طور مثال در طرح جدید  به. باشد ی در مقیاس کالن میدرریزی راهب ودن چارچوبی از برنامهدراختیار ب

سازی،   به سطح محلی احاله نشده بلکه در باالترین سطح تصمیم شهریشهر لندن، مدیریت دید و منظر
تا به ردیده است گیعنی در سطح کالنشهر نسبت به شناسایی و حفاظت دیدها و مناظر راهبردی اقدام 

) یعنی در مقیاس بوروها(تر فضایی  های کوچک تر و مقیاس وسیله مداخالت مؤثر در سطوح پاییناین 
  9.فراهم آید

  

                                                 
1  Banham, R. (1976) Mega structure, P. 130    

  . 15، ص یکندو کاوی در تعریف طراحی شهر) 1378(گلکار، کورش  2
3  Hiller, B.(1996) Space Is The Machine, Quoted by R.Cowan (2005) ،The Dictionary of Urbanism, 
P.291  
4 Moughtin, C. (1999) Urban Design: Method and Techniques  
5 Carmona, M. et al. (2003) Public Place Urban Sparce, P.56  
6 Frey, H. (1999) Designing the City, p.21 
7 John De Menchoux  
8 Mark Shuster  
9 GLA (2005) London View Management Framework.  
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  "عمل طراحی شهری"گانه  سهالگوهای 

بندی عمل  نه منسجمی برای گو  به چارچوب نظری،ن جایگاه تجربه طراحی شهری در ایرانیجهت تبی
 "دانلد اپلیارد"رسد که چارچوب نظری ارائه شده توسط  مینظر  چنین به. طراحی شهری نیاز است

عمل طراحی شهری را به  )1982 (" اپلیارد"طور کلی به. یمت مناسبی برای این کار باشدتواند نقطه عز می
طراحی " -3  "گرا طراحی شهری حفاظت" -2  "وسازگرا طراحی شهری ساخت" -1 سه گونه متمایز
   1.نماید بندی می  طبقه "راگ شهری جامعه

این گونه از عمل طراحی شهری اساساً معطوف به : 2سازگراو الگوی طراحی شهری ساخت -1
بوده و نیروی محرکه   شهری(re-development) و بازسازی (new-development)نوسازی 
اخت و طراحی شهری س. استاقتصادی و برخاسته از بازار ساختمان و مستغالت نیروی آن عمدتاً 

صورت می  شهری های ماندگی جبران سریع عقب سازگرا معموالً با هدف و یا با توجیه ضرورت
مجموعه اقدامات نوسازی شهری که پس از جنگ جهانی دوم در آمریکا و اروپا صورت . گیرد
  . شوند  مصادیقی از این شیوه مداخله محسوب می،گرفت

و   عمل طراحی شهری عمدتاً معطوف به حفاظت گونه از   این:3گرا الگوی طراحی شهری حفاظت -2
رفع موانع موجود و حفظ و به های شهری است و عمالً   بافت(rehabilitation)بهسازی 

برنامه طراحی شهری . پردازد  میحاضر در محلبرداری از امکانات و کیفیات مطلوب  ه بهر
 . شود سوب میسانفرانسیسکو، نمونه مشهوری ازاین گونه از عمل طراحی شهری مح

نیازهای  گونه از عمل طراحی شهری عمدتاً معطوف به رفع  این: 4گرا الگوی طراحی شهری جامعه -3
گیری سعی   فرایند تصمیمجامعه محلی مورد مداخله بوده و از طریق جلب مشارکت شهروندان در

 از عمل طراحی معموالً دراین گونه. قوه جامعه محلی داردلهای با لیت درآوردن توانمندیدر به فع
جامعه محلی موردنظر از اهداف اصلی  ایجاد سرزندگی شهری و کاستن از نرخ بیکاری در ،شهری
 Bottom-Up) "باال به از پایین ریزی برنامه"گرا برمبنای پارادایم   هطراحی شهری جامعالگوی . است

Planning)شارت"کتی و اندازسازی مشار نظیر چشمهایی   از روش شکل گرفته و بااستفاده" 
  . ریزانه ایفا نماید های برنامه تالش دارد تا جامعه مدنی رأساً نقش کلیدی را در تعیین الویت

بندی اپلیارد   در ایران را بخواهیم برمبنای چارچوب گونه" موجودطراحی شهری واقعاً"چنانچه 
طراحی "  ر ذیل الگویتوان مجموعه مصادیق محقق شده در کشور را عمدتاً د بندی نمائیم، می طبقه

های طراحی شهری نظیر نوسازی خیابان نواب تهران و  پروژه. داد  قرار"و سازگرا شهری ساخت
 بازسازی یکپارچه  در قالبشهری و در مشهد عمالً با برچیدن بخشی از بافت) ع(توسعه حرم امام رضا 

این نوشتار خواهیم در  ه متعاقباًاین شیوه از مداخالت در طراحی شهری، همانگونه ک. اند انجام گرفته
شوند  بندی می  طبقه"طراحی شهری یکپارچه" و "طراحی شهری کامل" برحسب مورد تحت عناوین ،دید

                                                 
1 Appleyard, D. (1982) Three Kinds of Urban Design Practices.  
2 Development Urban Design 
3 Conservation Urban Design 
4 Community Urban Design 
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 ساخت و سازگراًطراحی شهری  توفیق .دهند را تشکیل می "طراحی شهری تدریجی"و نقطه مقابل 
باشد و به واسطه  گیری و اجرا می  تصمیمدر نابع مالی کالن و تمرکز و اقتدارمستلزم برخورداری از م

تدریج متخصصان کشور به  ها شاهد هستیم که به گونه پروژه دشواری و محدود بودن زمینه تحقق این
طراحی "گونه از مداخالت طراحی شهری،  در نقطه مقابل این. برند های الگوی مزبور پی می کاستی

گیری از امکانات موجود   رفع موانع و بهرهشد، هدف آنر دارد و آنگونه که گفته  قرا"گرا شهری حفاظت
ابزارهای هدایت و کنترل دراین الگوی طراحی . جهت ارتقای تدریجی کیفیت طراحی شهری محل است

های قانونی و  گیری از آن مستلزم وجود چارچوب ه اند که طبیعتاًٌ بهر شهری از نوع ابزارهای راهبردی
ریزی راهبردی و لزوم  های اخیر، درکشور ما نیز بحث برنامه درسال. شدبا تشکیالتی معین در کشور می

ها تهیه و  گونه طرح  مطرح شده و حتی شرح خدماتی برای تهیه اینهاهای راهبردی برای شهر تهیه طرح
های  عبارت دیگر، بحث چارچوب به. ای از شهرها منعقد گردیده است گاهاً قراردادهایی نیز برای پاره

 یا گفتمان رایج "گفتار" است، در سطح "گرا طراحی شهری حفاظت"شرط   که الزمه و پیشراهبردی،
 و عمل نیاز به "کردار" به مرحله "گفتار"جامعه تخصصی ما مطرح شده، اما هنوز برای گذار از مرحله 

  . ای وجود دارد جهت تدارک بسترهای قانونی، تشکیالتی و فنی ویژهزمان بیشتری 

طراحی شهری واقعاً " و جای خالی آن در "گرا طراحی شهری جامعه" اشاره ای بهاید در این قسمت ب
سازی  در تصمیم  این نوع از عمل طراحی، اساساً متکی بر مشارکت شهروندان. گردد در ایران "موجود

در .  میالدی در کشورهای توسعه یافته مطرح گردیده است1960گیری است و عمدتاً از دهه  و تصمیم
گیرند و  های جمعیتی قرار می ب این الگو، طراحان شهری عمالً در نقش مدافعان و یا وکالی گروهقال

شان و  دسازی جامعه درخصوص حقوق محیطینسازی و توانم بخشی از تالش آنان مصروف آگاه
ها نوعاً از مقیاس  ، پروژه"گرا طراحی شهری جامعه"در الگوی . شود چگونگی پیگیری و تأمین آن می

 لیکن مستمر در سطح محالت دنبال ،کوچک برخوردارند و تحوالت کالبدی را به شکلی تدریجی
 در تباین آشکار با ،"گرا طراحی شهری جامعه"اهداف نسبتاٌ کوچک و دست یافتنی در الگوی . نمایند می

کنون متأسفانه تا.  قرار دارد"وسازگرا طراحی شهری ساخت" محور -پروازانه و بازار اهداف بلند
نه در سطح عمل و نه در سطح گفتمان به شکل قابل توجهی  "گرا طراحی شهری جامعه"درایران الگوی 

بندی   طور خالصه، اگر بخواهم وضعیت عمل طراحی شهری در ایران را صورت به. ارائه نگردیده است
: گفت   کنیم باید نمائیم و نسبت میان آن و سه پارادیم متفاوتی که مورد اشاره قرار گرفت را ترسیم

 بوده و این شیوه "وسازگرا طراحی شهری ساخت"طراحی شهری واقعاً موجود در ایران، تاکنون از نوع 
 "گرا طراحی شهری حفاظت"ازسوی دیگر،.  نهادینه شده است"کردار"از طراحی شهری در سطح عمل و 

 و نهایتاً ،مندان مطرح است ه نزد جامعه حرف"گفتار"ریزی راهبردی در سطح  در قالب مباحث برنامه
بدون شک در آینده با تداوم .  حضور دارد"پندار" فعالً در سطح اندیشه و "گرا امعهطراحی شهری ج"

گذار  مسیر تکامل و بلوغ طراحی شهری در ایران، پس از تأمین بسترهای قانونی و تشکیالتی الزم، امکان
 فراهم خواهد شد و متعاقباًٌ با "گرا  حفاظتطراحی شهری"  به"طراحی شهری ساخت و سازگرا"از 

 میسر "گرا طراحی شهری جامعه"گذار به  مهیاتر شدن بستر اجتماعی و مشارکت مدنی شهروندان امکان
  . خواهد گردید
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  یبندی محصوالت طراحی شهر گونه
برای   گونه شناسی محصوالت مزبور انجامد که عمل به تولید محصوالتی میفرایند طراحی شهری در 

های گوناگونی برای  تاکنون نظام. ضروری استتجربیات این رشته و حرفه، از گزارش توفیق در ارایه 
   توان  ارائه گردیده است که از جمله می مختلفنظران بندی محصوالت طراحی شهری توسط صاحب طبقه

و ، "ریز  طرح-زارگ سیاست"، "پارادیماتیک"، "میزان خدمات"، "عملکردی"بندی  به پنج نظام گونه
  .  اشاره نمود"ای  حرفه-رسمی"

 ارائه گردیده 1)1984 ("گازلینگ و میتلند"بندی از محصوالت طراحی شهری که توسط  در یک نظام گونه
بندی شده است که   گونه طبقهشانزدهشان به "عملکرد"است، بروندادهای فرایند طراحی شهری برحسب 

 طراحی -3ح بهسازی و نوسازی مراکز شهری؛  طر-2 ریزی؛ های برنامه  چارچوب-1:عبارتند از
 طرح محالت مسکونی با -6 طرح محالت مسکونی با تراکم زیاد؛ -5 طرح روستاها؛ -4ی جدید؛ هاشهر

 های  طرح-9 گاههای خودرو؛  بهسازی سکونت- 8  طرح محالت مسکونی با تراکم کم؛-7تراکم متوسط؛ 
 -12ها؛  راه سازی خیابان  طرح پیاده-11 احیا و توانبخشی بافت؛های   طرح-10 حفاظت و مرمت بافت؛
ونقل  های حمل  طرح کریدور-14های موضوعی؛  ها و پارک  طرح نمایشگاه- 13، ها طرح پردیس دانشگاه

  .  تدوین راهنمای طراحی شهری-16  و کارا نمودن محیط شهری؛- طرح انرژی-15، جایگزین

 ارائه گردیده است که 2)2005 ("جان لنگ"الت طراحی شهری توسط بندی محصو نظام دیگری از گونه
یند ساخت و ساز  ارائه شده توسط طراح و دفعی یا تدریجی بودن فرا"میزان خدمات"عمدتاً براساس 

طراحی " -1 بندی لنگ، چهارگونه از عمل طراحی شهری متصور است نای طبقهببرم. تنظیم گردیده است
های  بعدی طراحی شهری و پروژه یه خدمات اعم از تهیه طرح جامع سه که درآن کل3"شهری کامل

بعدی   که درآن طرح جامع سه4"طراحی شهری یکپارچه"-2 ؛گردد معماری توسط یک مشاور تهیه می
های دیگری از  های معماری توسط گروه گردد ولی پروژه مشاور تهیه میطراحی شهری توسط یک 
 ، که درآن کنترل و هدایت ساخت و سازها5"طراحی شهری تدریجی"-3 شود؛ مشاورین تدارک دیده می

 "ضوابط و معیارهای طراحی شهری"ای از  هل مجموعبلکه از طریق تدوین و اعما نه از طریق طرح 
  شکل بخشیدن بهمحدود به که درآن عمل طراحی 6"طراحی شهری الحاقی"-4و  پذیرد؛ صورت می

  است که  گردیده و انتظار طراحان بر اینگذاری رمایهزیرساختارها از طریق تنظیم شبکه س
های بعدی را پذیرا بوده و به  ستون فقراتی، الحاق توسعه  همچون،بینی شده های پیش زیرساخت

  . نمایدرا هدایت شهر  فضایی - سازمان کالبدی"تیلیسمینی ما"ای  شیوه

 بریتانیا صورت گرفته "ریدینگ"در پژوهش جامعی که در مورد آموزش طراحی شهری توسط دانشگاه 
برمبنای نظام . بندی عمل طراحی شهری ارائه شده است  در مورد گونه"پارادایماتیک"، یک نظام 7است

                                                 
1 Gosling, D. & B. Maitland (1984) Concepts of Urban Design.  
2  Long, J. (2005) Urban Design: A Typology of Procedures and Products. 
3 Total Urban Design 
4 All-a-piecel Urban Design 
5 Piece meal Urban Design  
6 Plug- in Urban Design 
7 University of Reading (2001) Training for Urban Design, London: DETR  
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 -2  طراحی شهری ساخت و سازگرا؛  -1: چهارگونه اصلی از عمل طراحی شهری عبارتند ازمزبور 
گرا  طراحی شهری جامعه -4 همگانی؛طراحی عرصه  -3 سیاستگزاری و هدایت و کنترل طراحی شهری؛

این نظام طبقه بندی با ، "طراحی عرصه همگانی"ی مقوله ده می شود، به استثنا همان گونه که مشاه. 
ای از  با ارائه گزارش فشرده) 2003(و کرمونا و همکارانش متی .نظام پیشنهادی اپلیارد مشابهت دارد

های متداول  های عمل طراحی شهری و نوع فعالیت ونههای هریک از گ تحقیق دانشگاه ریدینگ، ویژگی
  : 1اند معرفی نمودهزیر درآن را به ترتیب 

 کارهای این پارادایم ریشه در فرایند عمرانی شهر و :2"طراحی شهری ساخت و سازگرا"پارادایم  -1
وع ن. ساختمانی دارد و نوعاً از قابلیت کاربرد در مقیاس سایت و واحد همسایگی برخوردار است

طراحی " گونهها از   و در برخی موقعیت"طراحی شهری یکپارچه" گونهفعالیت در پارادایم مزبور از 
طرح نوسازی   هایی نظیر  توان از پروژه عنوان مصادیقی از این الگو می به. باشد  می"شهری کامل

ظیر ایجاد های جدید شهری ن تهران، بازسازی مناطق زلزله زده، و طرح توسعهشهر بافت فرسوده 
 .شهرها و محالت جدید نام برد

انه  درواقع این پارادایم، مؤلفه طراح:3یت و کنترل طراحی شهریایم سیاستگزاری و هداپاراد -2
تر از طراحی ساخت و  طیف مالحظات دراین شیوه، معموالً گسترده. ریزی است فرایند برنامه

موضوعیت و کاربرد ) کالن تا خرداز (های طراحی شهری  سازهای شهری است و در تمامی مقیاس
ها، تدوین  سنجش وضعیت ناحیه -1 :گیرد شامل  هایی که نوعاً دراین شیوه صورت می فعالیت. دارد

تدوین اسناد مکمل شهرسازی درخصوص  -2  ها و برنامه راهبردی طراحی شهری؛ سیاست
  هایپروژهل طراحی انجام کنتر -3و و توسعه؛ طراحی شهری نظیر تدوین دستور کارهای طراحی

برنامه راهبردی طراحی "هایی نظیر  توان از پروژه عنوان مصادیقی ازاین الگو می به. پیشنهادی است
دستور " ،"زار تهران له ه الچارچوب طراحی شهری ناحی"، "شهری و مدیریت منظر شهری تهران
ی از جرائم در بافت راهنمای طراحی شهری جهت پیشگیر" ، و "کار طراحی شهری میدان بهارستان

 .نام برد   "قدیم تهران

  "شبکه زیرساختی" کانون توجه در این پارادایم، طراحی :4"پارادایم طراحی عرصه همگانی" -3
(Capital Web)ها، مراکز حمل و نقل  ها، میادین، پارکینگ راه روها، پیاده ها، پیاده  نظیر خیابان،  شهر

ای از  عبارت دیگر حوزه مداخله در این الگو، حوزه به.  استها و دیگر فضاهای شهری همگانی، پارک
 این گونه. قرار داردشهر  ...)نهادهای دولتی، شهرداری و (شهر است که در کنترل کامل بخش همگانی 

 و تجهیز (Urban Lanscape Design) " شهریمحوطه آرایی " عمل طراحی شهری بیشتر خصلت از
خورد  چشم می تر بهم همگانی و خصوصی ک تعارض منافع میان بخشعرصه همگانی را داشته و درآن 

ترین انواع مداخالت طراحی   معموالً از ساده ها پروژه الزم، این گونه مالی منابعو درصورت تأمین
طراحی  - 1 : گیرد شامل هایی که دراین الگو از عمل طراحی شهری صورت می فعالیت. باشند شهری می

                                                 
1 Carmona, M. et al. (2003) Public Places Urban Spaces- The Dimensions of Urban Design, P.17. 
2 Urban Development Design. 
3 Design Policies, Guidance and Control  
4 Public Realm Design  
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مدیریت  -3احی برای فضاهای همگانی شهر معین؛  تدوین راهنمای طر -2خص؛ های مش و اجرای پروژه
ها و رویدادهای  ریزی برای برگزاری فعالیت  از جمله برنامه،و نگهداری مستمر از فضاهای همگانی

 بهتوان  عنوان مصادیقی از این الگو می به. باشد هنری و فرهنگی در فضاهای همگانی مزبور می
روهای خیابان  طرح بهسازی پیاده"، "آباد تهران طرح محوطه آرایی میدان حسن"ر هایی نظی پروژه
 . اشاره نمود"طرح پیاده راهوارسازی خیابان باغ سپهساالر تهران" ، "عصر تهران ولی

درصدد طراحان یوه از عمل طراحی شهری،  در این ش: 1"گرا طراحی شهری جامعه"پارادایم    -4
ترین سطح جامعه پیگیری  های پیشنهادی را از پایین امعه بوده و طرح ج"درمتن"کار   و" با"کار
این شیوه از طراحی شهری معموالً در مقیاس جامعه محلی یعنی در مقیاس واحدهای . نمایند می

گیرد  ورت میهایی که نوعاٌ دراین گونه از طراحی شهری ص فعالیت. همسایگی و محالت کاربرد دارد
های گوناگون برای مشارکت دادن و درگیر ساختن استفاده کنندگان  ا و تکنیکه شامل استفاده از روش

توان از پروژه  عنوان مصداقی از این الگوی طراحی می به. ها است سازی نهایی محیط شهری در تصمیم
 .  نام برد"طراحی مشارکتی محله سیروس تهران"

ترین حالت  به دو دسته  رد، آنرا در کلیبندی دیگری که در مورد عمل طراحی شهری وجود دا نظام گونه
   محصوالت 4ریز  طراحی شهری طرح-2  3 طراحی شهری سیاستگزار -1:  نماید می 2بندی طبقه

راحی شهری مندرج در طرح های ط  شامل مجموعه سیاست"ارگز طراحی شهری سیاست"خروجی 
طراحی شهری درمقیاس چارچوب ردی طراحی شهری در مقیاس کل شهر؛  برنامه راهبجامع شهر؛

محصوالت از سوی دیگر، . گردد ؛ و دستور کار طراحی شهری درمقیاس سایت می)ناحیه(شهر  پاره
توان در قالب چهارنوع   را برحسب سطح تفصیل و دقت موردنظر می"ریز طراحی شهری طرح"خروجی 

طرح جامع   طراحی شهری؛ انداز کلی  چشمیا مایه  طرح: بندی نمود که عبارتند از بقهمحصول متفاوت ط
ها و  ای از ساختمان و نهایتاً طرح مجموعه) طرح دقیق سایت(سایت پالن   بعدی طراحی شهری؛  سه

  .5سازی محوطه

موضوع "و اسناد 6 "حورممکان "اسناد یعنی  ،دوگونه اصلیاز ای طراحی شهری   حرفه-  اسناد رسمی
 که در مورد مکان هستند اسنادی "ناد مکان محوراس"بندی مزبور  در طبقه. ند شو تشکیل می7"محور

 نظیر سند برنامه راهبردی طراحی برای یک شهر خاص، سند چارچوب طراحی ،شوند خاصی تهیه می
برای یک ناحیه خاص از شهر، سند دستور کار طراحی برای یک سایت خاص از شهر و نهایتاً تهیه طرح 

 دیگری از اسناد ، گروه "مکان محور"کنار اسناد در. بعدی برای یک سایت خاص از شهر جامع سه
آید در   قرار دارند که همانگونه که از نامشان بر می" محور-موضوع"طراحی شهری موسوم به اسناد 

راهنمای "گونه اسناد با عنوان  ایناز . دنگرد  طراحی شهری تهیه می پراهمیتمورد موضوعات و مباحث
رحسب نیاز شهرها و در مورد موضوعات متفاوت نظیر کاهش  و بنام برده می شود "طراحی شهری

 یهای بلندمرتبه، طراح  کودکان، طراحی ساختمانبرایشهر سازی  مناسب ،جرائم از طریق طراحی
  . گردند تهیه می... ها ، و  نمای مغازه

                                                 
1 Community Urban Design 
2 Lang (1994) Urbam Design: The American Experience  
3 Policy- Oriented Urban Design. 
4Dِesign- Oriented Urban Design.  

    اسناد هدایت طراحی شهری )1385(ت  کوان، رابر 5
6 Area- specific Documents 
7 Topic- based Documents  
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  الگویی برای هدایت و کنترل چند سطحی در طراحی شهری: تجربه رامشار 
 که به کی از تجارب طراحی شهری در ایران، یعنی تجربه شهر جدید رامشارشرح ی دراین بخش، به

 تا از آن طریق مصادیق محصوالت طراحی شهری و می شودپرداخته مدیریت مولف تهیه گردیده، 
پروژه طراحی شهری . ارتباط سلسه مراتبی آنها با یکدیگر در چارچوب یک پروژه مشخص تبیین گردد

فضایی از  جامعیت مقیاس گردد، که  عنوان نمونه انتخاب و تشریح می رو به شهر جدید رامشار از آن
در طراحی شهری و محصوالت خروجی آن،  امکان مرور طیف نسبتاً کاملی از عمل برخوردار است و

  .سازد  فراهم می راسه سطح کالن، میانی و خرد

 در  کیلومتری جنوب شهر زابل،35اصله تقریب  زابل در ف-شهر جدید رامشار در حاشیه محور زاهدان
ای سیستان و  ه براساس پیشنهادات طرح منطقاحداث این شهر. وچستان قرار دارداستان سیستان و بل

طی یک مرحله، برای  . عالی شهرسازی و معماری آغاز گردیده است رای شو1369مصوبه سال 
عالی شهرسازی و  ویب شورایتص  به1379 تهیه و در سال )به مفهوم متعارف آن(رامشار طرح جامع 

شهری به دلیل جوان  از آنجا که در زمان تهیه طرح مزبور، دانش طراحی ،با این وجود. معماری رسید
 شرکت 1384 درسال ر نداشته است،وگیری حض  درروند مطالعات، تحلیل و تصمیمبودن این رشته،

، "برنامه راهبردی طراحی شهری"عمران شهر جدید رامشار، باهدف ارتقاء کیفیت محیط شهری، تهیه 
 )ای حوزه دروازه(بعدی محور ورودی  ه سطرح جامع" و " شهر2 و1چارچوب طراحی شهری نواحی "

انش طراحی شهری در د را با هدف ارتقاء کیفیت محیطی از طریق کاربرد "شهر جدید رامشار
  . دستورکار خود قرار داد

  های بخشی از چالش.  استروبروهای خاصی  الشبا چهمراه های جدید عمل طراحی شهری در شهر
های موجود شهری و طراحی در  فتشهری در باطراحی ماهیت توان به تباین آشکار میان  میمزبور را 

های اساسی میان این دوگونه از عمل  از جمله تفاوت. های جدید نسبت داد توسعهبافت های خالی و 
های خالی؛ مطرح نبودن بحث انطباق  دم قطعیت در بافت به باال بودن میزان عشودطراحی شهری، می

های استفاده کننده نهایی طرح و عدم تعلق خاطر  میان بافت موجود و طراحی جدید؛ نامعلوم بودن گروه
 در انطباق با شرایط  جدیدجی شهرگیری تدری چگونگی شکلابهام در ی جدیدشان؛ آنان به محیط شهر

های های پیش روی توسعه شهر  باتوجه به چالش. اشاره نمود...ده و بینی آین متحول و غیرقابل پیش
 به مثابه ابزاری جهت هدایت و کنترل فرم شهر در یک افق "طراحی شهری راهبردی"جدید، استفاده از 

   منظر و توان فرم،  باید توجه نمود که در شهرهای جدید نمی. یابد طوالنی مدت ضرورت می زمانی
 دست آورد؛  وپراکنده بهیهای مورد را از طریق جمع جبری تعدادی از پروژهمحیط شهری مطلوب 

فرایند معقول با یکدیگر یک های راهبردی و طی  از طریق چارچوببایست پیشاپیش  چنین اقداماتی می
های  پروژه به بیان دیگر، احداث تک بناها و یا . پذیری آنها سنجیده شده باشد هماهنگ شده و امکان

 کیفیت مطلوب دفاق نگر موجب تولید فضاهای  در غیاب یک سیاست مدون طراحی و همه جانبهموضعی، 
  . گردد و عدم کارائی در شهر می

  مبانی نظری طرح
دید، از مبانی نظری خاصی جهای توسعه شهرهای  در پروژه طراحی شهری رامشار، براساس ویژگی

 تئوریک  دو پایه اصلی"مکان پایدار"دی و مدل ریزی راهبر الگوی فرایند برنامه. پیروی گردیده است
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 مواجهه با عدم ، برایشهرها و محالت جدیدو عمران  توسعه به طور کلی،. دهند پروژه را تشکیل می
سازی  یک فرایند تصمیمنیازمند  اساساً ،های طوالنی مدت  قطعیت آینده و نامعلومی های نهفته در پروژه

 ریزی و طراحی شهری راهبردی  فرایند برنامهطرح رامشار از  و، در این راز. است محور -انداز چشم
ریزی جامع  در مقابل فرایند برنامه(ریزی و طراحی شهری راهبردی  فرایند برنامه. استفاده گردیده است

 که پیش از "انداز چشم" فرایندی است معطوف به ) محور و قطعی برخوردار است- دادهماهیت  ازهک
 در مورد محیط شهری (effective) "اثربخش"جوی شناسایی اهداف و اقدامات هرچیز در جست

دهد چرا که  ریزی و طراحی شهری راهبردی را تشکیل می  فرایند برنامه"قلب"اندازسازی  چشم. باشد می
به فعالیت درآمدن   ای است از سیمایی که شهر درآینده و پس از  انداز، توصیف روشن و فشرده چشم"

 را هدایت  آتیهاست که کلیه اقدامات ای از ارزش و  مجموعه1 "کند اش پیدا می های بالقوه انکلیه تو
  . کند می

طور کلی وظیفه طراحی  به. دهد  تشکیل می2"مکان پایدار"مدل امشار را دوم در پروژه رپایه نظری 
برپایه مدل . باشد میهای گوناگون آن  شهری، ارتقاء کیفیت محیط از طریق مداخله در فرم شهر و الیه

 و "فرم شهر"باید از طریق  گیرد و می  از سه مؤلفه شکل می"کیفیت طراحی شهری"مکان پایدار، 
های گوناگون فرم شهر به درجات مختلف به مثابه  به عبارت دیگر الیه. اش تحقق یابد گانه های پنج الیه

گانه سازنده کیفیت  های سه مؤلفه. دنینما های مختلف کیفیت طراحی شهری عمل می  مؤلفه و محملمرکب
   :باشد شرح ذیل می تفاده در طرح بهگانه طراحی شهری مورد اس17های  طراحی شهری و کیفیت

شمول  همه"، "اختالط کاربری"، "نفوذپذیری و حرکت"  :شاملهای مؤلفه عملکردی  کیفیت: الف 
سرزندگی و سازگاری "، "منیتایمنی و ا"، "آسایش اقلیمی"، "کیفیت عرصه همگانی"، "بودن

  . "پذیری انعطاف" و "های رفتاری قرارگاه

 ، "حس زمان"، "یشخصیت بصر"، "خوانایی" : شامل زیباشناختی-های مؤلفه تجربی کیفیت: ب 
  . "آموزندگی" و "نگ تعلقر" ، "غنای حسی"

پاکیزگی " و  " کاراییانرژی" ، "همسازی با طبیعت":  شاملمحیطی های مؤلفه زیست کیفیت: ج 
  . "محیطی

  

   :باشد گانه فرم شهر و جزئیات هریک به شرح ذیل می های پنج الیه

  .  نظام کانونی مراکز کار، خرید، تفریح، خدمات شهری و مسکن :شاملنظام کاربری زمین : الف

های   شبکه حرکت و دسترسی سواره، پیاده، دوچرخه و شبکه :شاملنظام حرکت و دسترسی : ب 
  . تاریزیرساخ

                                                 
1 Bryson (1995) Strategic Planning for Public and Non- Profit Organizations, P.155 

 .های سازنده کیفیت طراحی شهری فه ، مؤل)1379(گلکار  2
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  ...معمارانه و   ساختمانی، کیفیتگذاری ولفاف بندی، توده نظام بلوک : شاملنظام فرم کالبدی : ج 

وریت و مقاطع صبندی فضایی، مح تخوان اس :شاملبندی فضاهای همگانی  واننظام استخ: د 
  ... آرایی و  عرضی فضاها، محوطه

ها  متوالی، دیدهای محلی و راهبردی، کانون منظر عینی شهر، دیدهای  : شاملنظام منظر شهری: ه 
  ... و کریدورهای دید و 

  
   رامشار  در طراحی شهریگانه  سطوح سه

 که نوعاً فاقد ای  هکتار در اراضی600ای در حدود  پروژه طراحی شهری شهر جدید رامشار، برای پهنه
ی که نوسان شدید دما و اقلیمو در  هزار نفر 60باشد وجمعیت نهایی معادل  ای می عوارض برجسته
باشد تهیه گردیده  های جدی آن می  روزه از چالش120های گوناگون و وزش بادهای  بارندگی در فصل

دهانه غالمان، کوه خواجه و آسیاب بادی  ته،ای همچون شهر سوخ حضور آثار باستانی برجسته. است
های   از ویژگی، طراحیردی دریاچه هامون در حوزه راهبای همچون حضور عنصر طبیعی برجستهو 

طور کلی در پروژه  به. انداز شهر رامشار تأثیر قابل مالحظه داشته است مهمی است که در تدوین چشم
ست و در سه مقیاس کالن، ریزی و طراحی شهری صورت گرفته ا رامشار سه سطح از عمل برنامه

  :ند شو در زیر معرفی می طور اجمالی  که بهتولید گردیده است محصوالت معینی ،ردمیانی و خ

  
   تدوین برنامه راهبردی طراحی شهری:طراحی شهری در سطح کالن 

انداز  تدوین چشم -1: گردد فرایند تهیه برنامه راهبردی طراحی شهری رامشار از شش مرحله تشکیل می
سنجش وضعیت  -3 ؛)شهرستان زابل(مالی وضعیت حوزه راهبردی شهر سنجش اج -2 مقدماتی شهر؛ 

های راهبردی،  شامل سیاست(تدوین برنامه راهبردی طراحی شهری  -5 انداز؛ تدوین چشم - 4 هر؛ش
اندازسازی  انداز از روش چشم جهت تدوین چشم .)ی طراحی هانقشه راهبرد و نقشه ساختار ناحیه

 جدول شماره (1 استفاده گردیده است"مدل تهران"از  انداز  و برای تدوین بیانیه چشم"اس-دس-سی"
 شهر جدید رامشار "انداز  بیانیه چشم"ی تدوینریز  یکی از محصوالت مشخص این مرحله از برنامه.)1

های ذینفع و براساس   گروه واندازهای بازیگران کلیدی که براساس گردآوری و نقد چشممی باشد 
محیطی و کالبدی شهر صورت  ن اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیستوناگوگسنجش وضعیت ابعاد 

 -تاریخی های گردشگری پتانسیل شهر جدید رامشار این شهر را واجدانداز  بیانیه چشم. گرفته است
   .)1لوحه شماره (نماید  می صنایع پاک تصویر شناسی و استقرار باستان

  
 هدف اندازی که برای شهر رامشار ترسیم شد، چهار در برنامه راهبردی طراحی شهری، برمبنای چشم

   پایداری زیست-3 ، زیبایی و هویت معماری شهر-2 ، راحتی زندگی-1 :ته شده استکالن در نظر گرف

                                                 
  : ک به - ر"مدل تهران"انداز موسوم به   و روش تدوین بیانیه چشم"اس-دی-سی"اندازسازی  برای روش چشم 1

   .انداز بندی بیانیه چشم پیشنهاد یک چارچوب مفهومی برای صورت: محله/ انداز شهر چشم) 1384(گلکار 
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  کاربست چارچوب در مورد شهر جدید رامشار  انداز چارچوب بیانیه چشم

  

شـهر سـوخته،    ( احیای هویت و تاریخچه سیـستان        ضمنیمعنای
  . و هویت اکولوژیکی هامون) دهانه غالمان

  معنا  نکات لنگرگاهی
   صریحمعنای

شناسـی،   خدمات گردشگری، باسـتان : پایه اقتصادی 
ــنعتی  ــاک (ص ــنتی و پ ــشگاهی )س ــی و دان ، علم

  ) احیاء سابقه تاریخی و شهر پاک(
  رونق و سرزندگی اجتماعی و مسکونی   مرفولوژی اقتصادی

های مـرتبط بـا گردشـگری، صـنعت،           جذب فعالیت 
  علم، طبیعت 

  محل مناسبی برای زندگی، فعالیت، کار و تحقیق تماعی اج-مرفولوژی فرهنگی
  

  هویت

الهام از بافت سنتی منطقه وانطباق با شـرایط ویـژه             مرفولوژی کالبدی
  . اقلیمی اکولوژیکی

  جایگاه محلی
  ای جایگاه ناحیه

  جزئیات

  ساختار
  جایگاه کشوری

شهر مسکونی بوم پایدار بـا جـذب جمعیـت فعـال 
  های صنعتی، گردشگری و دانشگاهی  در بخش

  "مدل تهران"انداز رامشار براساس  های سازنده بیانیه چشم مؤلفه : 1جدول شماره 

  >>بیانیه چشم انداز<<

 اکولوژی سیستان -عنوان محلی جهت بازخوانی هویت تاریخی  طرح، به اینانداز  در افق چشم،شهر جدید رامشار
برمبنای تلفیقی از )   ی با شهر سوخته، دریاچه هامون و مرز افغانستانهمجوار(موقعیت ویژه جغرافیایی      به باتوجه

صنایع پاک و خدمات گردشگری در حرکتی گام به گام به حیات خود در این دشت پهناور رونق بخشیده و شرایط 
یست و های اکوتور بیگاه گروه و حضور گاه. آورد مناسبی را برای اعتالی کیفیات محیطی پیرامون خود فراهم می

شناس، درکنار سمینارهای تخصصی بر سرزندگی محیطی شهر افزوده، موجب رونق  دانشجویان و محققین باستان
های گردشگری  ها و مجموعه شناسی و مجموعه هتل شناسی سیستان، مرکز هامون  جامعه دانشگاهی، موزه باستان

ای شده که این  های نخبه موجب جذب گروه این همه در کنار آرامش سکونت شهری و غنای عرصه عمومی .شود می
تنوع اجتماعی، رامشار را درقالب سکونتگاهی امن معرفی نموده .     کنند شهر را برای سکونت موقت و دائم انتخاب می

هویت کالبدی رامشار در . شود ای تبدیل می  در مقیاس منطقه های زیست ترین کانون یکی از موفق که با جذب جمعیت به
 -گیرد تا معانی انضمامی منتج از بازخوانی اساطیر کهن مهد سیستان های بومی در بستری نو معنا می  از انگارهتلفیقی

شاهنامه موجب تعلق به مکان شده، مشارکت شهروندان جهت احیاء خاطرات این بوم کهن را در قالب شهر جدید رامشار 
 .جلب نماید

   د رامشارانداز شهر جدی بیانیه چشم : 1لوحه  شماره 
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برای هریک از اهداف کالن، تعدادی هدف خرد به ترتیب . حفظ و تقویت بستر تاریخی شهر -4 ، ومحیطی
  : شده است ذیل درنظر گرفته 

  راحتی زندگی : هدف کالن یک
استفاده از (های خدمات شهری باتوجه به مراحل توسعه شهر  وزهبینی نظام مراکز ح پیش

 جهت تأمین کلیت و وحدت در "گذار مراکز دوران" یا "راکز ثانویهم" و ابزاری به نام مفهوم 
 )مراحل رشد شهر تمامی

 در چشم انداز حرکت پیاده حمل و نقل همگانی و محوریت(تأمین سیستم حمل و نقل کارا  -
 ) شهر

  آموزشی و صنایع پاک-تعریف کارکرد اجتماعی شهر در قالب گردشگری، علمی -

 ری و عملکردگیری از اختالط کارب بهره -

 های رفتاری از طریق سازگار نمودن فعالیت، زمان و فضا  تأمین کیفیت قرارگاه -

 های اجتماعی گوناگون  بینی الگوی مسکن متنوع برای گروه پیش -

 رسانی پویا در مراحل توسعه  بینی نظام خدمت پیش -

  زیبایی و هویت معماری شهر : هدف کالن دو 
 یی در تمامی مراحل توسعه شهر فضا-تأمین وحدت و کلیت کالبدی -

 تأمین فضاهای همگانی تعریف شده و ممانعت از پدید آمدن فضاهای گمشده  -

 بندی فضایی متناسب با مراحل رشد و توسعه شهر  بینی استخوان پیش -

 خوانایی فرم شهر  -

 خلق حس مکان متمایز در نواحی گوناگون شهر  -

 تقویت حس تعلق به مکان  -

 امی موجود در شهر و پیرامون آن مه معانی انضتجسد کالبدی بخشیدن ب -

  پایداری زیست محیطی : هدف کالن سه 
 ...) انرژی، زمین و (مصرف بهینه و کارای منابع طبیعی  -

 اندازی در طراحی فضاهای شهری  تأمین سایه -

 های نوین  سازگار منطبق بر نیازها و ارزش تأمین الگوی معماری بوم -

   روزه120کنترل باد مزاحم  -

  شهرر تاریخی حفظ و تقویت بست: هدف کالن چهار 
       شهر سوخته، ( شناسی موجود در حوزه راهبردی های باستان تأمین ارتباط شهر با کانون -

 ) دهانه غالمان

   فرهنگی-طبیعی ید برخدمات گردشگریتأکسازی مفهوم دریاچه هامون و  زندهباز -

 تقاطع  طریق  از"های راهبردی طراحی شهری سیاست"از ای  پس از تدوین اهداف کالن و خرد، مجموعه
 کالبدی - فضاییترجمهنهایتاً جهت .  تدوین گردید"گانه فرم شهر های پنج الیه" مزبور و "اهداف"دادن 

 از طریق تدوین سه گزینه طراحی مفهومی و انتخاب طراحی مفهومی بهینه، زمینه ،های مزبور سیاست
 هبرد رانقشه  یاپالن  اساساً .  رامشار فراهم آمد"برد طراحی شهرینقشه راه "الزم جهت تدوین 

  های   جغرافیایی سیاست- توزیع فضایی  است دوبعدی و دیاگراماتیک کهای طراحی شهری ، نقشه
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 )الگوی کلی کاربری زمین و شبکه حرکت و دسترسی(برنامه راهبردی طراحی شهری رامشار : 1تصویر شماره 

 
 

  
 )الگوی کلی فضاهای همگانی و منظر شهری(برنامه راهبردی طراحی شهری رامشار  : 2ره تصویر شما
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،  و فعالیته کاربری زمینوی کلی توسعه پیشنهادی در پنج الیدهد و درآن الگ طراحی را نشان می
 و 1تصویر شماره (حرکت و دسترسی، فضاهای همگانی، فرم کالبدی و منظر شهری ارائه گردیده است 

2( .   
   شهری  طراحی  چارچوب  تدوین : سطح میانی در  شهری  طراحی 

بعدی شهر در سطوح  هدایت فرم کالبدی سهامر پس از انجام طراحی شهری در سطح کالن، الزم بود تا 
که یکی از  ("های طراحی احیهساختار ن"اده از نقشه  با استف،از این رو. استمرار یابدتر نیز  پایین

های   و معرفی ناحیهراهبردی طراحی شهری است و وظیفه تحدید حدود برنامهجانبی محصوالت 
و جهت ادامه فرایند طراحی شهری برخوردارند های همگن  انداز، اهداف و سیاست  از چشمای که هویتی

در هماهنگی با مسئولین توسعه و عمران شهر ) واجد الویت هستند را برعهده داردتر  در سطوح تفصیلی
 تهیه یعنی شهر جهت تهیه اسناد طراحی شهری در سطح میانی، 2 و 1 دو ناحیه ،شارجدید رام

طور کلی مشابه فرایند  فرایند تدوین چارچوب طراحی شهری به.  تعیین گردید"چارچوب طراحی شهری"
گزاری،  اندازسازی، سیاست تهیه برنامه راهبردی طراحی شهری، از مراحل سنجش وضعیت، چشم

  .گردد  ارزیابی و انتخاب گزینه بهینه تشکیل می مفهومی،طراحی

 برنامه راهبردی در مورد یک "های کالن تفسیر سیاست" مأموریت چارچوب طراحی شهری از یک سو 
 فراهم آوردن چارچوبی جهت هماهنگی نمودن تصمیمات  از سوی دیگر و"ناحیه مشخص از شهر "

چارچوب ". گردد است  تدوین می"بعدی  جامع سههای طرح"تری که در مرحله بعد و در قالب  تفصیلی
 بادقت و  فرم شهر را  گانه  های پنج  الیه"برنامه راهبردی طراحی شهری"سه با یادر مق "طراحی شهری

 یکی از محصوالت جانبی چارچوب طراحی .)4 و 3تصویر شماره (نماید  جزئیات بیشتر تعیین می
 که نوع اقدامات، ابزارها و اسناد هدایت و کنترل  است"های طراحی ساختار حوزه"شهری، نقشه 

  . نماید تر در سطح خرد را نیز تعریف می تفصیلی
  

  بعدی  تدوین طرح جامع سه: طراحی شهری در سطح خرد
.  است"فضای شهری" یا "سایت" در مقیاس  و مداخلهطراحی شهری در سطح خرد به مفهوم طراحی

به          "چارچوب طراحی شهری"در سند  "بعدی  جامع سهطرح"های نیازمند تهیه  معموالً سایت
و      درشهر جدید رامشار، محور میانی شهر . گردند  معرفی می مربوطه"دستور کار طراحی"همراه 

 و از  بعدی معرفی شده   واجد الویت تهیه طرح جامع سههایمحوریکی از عنوان  ای آن به حوزه دروازه
  .  مورد طراحی قرار گرفته است1:500قیاس سطح خرد و با م دررو این

. نماید ها را تشریح می ای از سایت بعدی چگونگی ساخت و ساز یک سایت و یا مجموعه طرح جامع سه
جد بعدی نیز تدوین اصول در مورد موضوعات وا نظیر بقیه اسناد هدایت طراحی، هدف طرح جامع سه

 در مقیاس معماری ئیات چگونگی طراحی سایت تجویز قطعی جزاهمیت بوده و مأموریت و هدف آن
(Object Design)شده را با بعدی باید چگونگی اجرای اصول ذکر با این وجود، طرح جامع سه.  نیست

این کار معموالً از طریق ارائه ترسیمات اخباری یا مصداقی . دقت و جزئیات نشان دهدای از  درجه
(Indicative Illustrations)بعدی یا دو( ترسیماتی است ،منظور از ترسیمات مصداقی .گیرد صورت می  
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   )الگوی کلی فضاهای همگانی و منظر شهری( رامشار 2و1های  چارچوب طراحی شهری ناحیه : 3تصویر شماره   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )کالبدیالگوی کلی فرم ( رامشار 2و1های  چارچوب طراحی شهری ناحیه : 4تصویر شماره 
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 ساخت و سازهای دردست انجام: 8تصویر شماره  )ترسیمات مصداقی(بعدی طرح جامع سه: 5تصویر شماره 

 ساخت و سازهای در دست انجام : 9تصویر شماره  )ترسیمات مصداقی(بعدی مع سهطرح جا: 6تصویر شماره 

 ساخت و سازهای در دست انجام : 10تصویر شماره  )ترسیمات مصداقی(بعدی طرح جامع سه : 7تصویر شماره 
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 معیارهای طراحی شهری را در محدوده طراحی وکه چگونگی کاربرد اصول، ضوابط و ) بعدی سه
  . 1گذارد  به نمایش می"نمونه و مصداقی"طور  را به  کالبدی ناشی از آن-نتیجه فضایی

بعدی  امع سه الویت تهیه طرح جشهری فرادست، محور میانی رامشار واجد برمبنای چارچوب طراحی
ها مندرج در چارچوب مزبور، یکبار دیگر در سطح خرد، یعنی در مقیاس یک  خته شده تا سیاستشنا

اصول، ضوابط و  ای از  فضای شهری مورد تفسیر قرار گرفته و نتایج تفسیر مزبور در قالب مجموعه
مسلماً  )5،6،7ماره تصاویر ش. (ای از تصاویر مصداقی ارائه گردد معیارهای طراحی شهری و مجموعه
 طراحان ،بعدی جنبه قطعی نداشته و در مرحله طراحی معماری ترسیمات مصداقی در طرح جامع سه
به   خود دستای    به شکل خالقانهبعدی، رح در طرح جامع سهمجاز هستند که با حفظ اصول مص

  .)8،9،10 شماره رتصاوی (مزبور بزنند  کالبدی اصول ترجمان

  :گیری نتیجه
، محصوالت خروجی آن و چگونگی ارتباط محصوالت گوناگون "عمل طراحی شهری"ین نوشتار به درا

 تجربه عملی  و همچنین براساس مروری که از یکبرمبنای مطالعه نظری. بایکدیگر پرداخته شد
 ای تر ساختن جریان عملی و حرفه توان نکات زیر را، برای هرچه اثربخش عمل آمد، اینک می به) رامشار(

  : گیری بحث ارائه نمود عنوان نتیجه  به،طراحی شهری

هر . طور مستقل جریان یابند نیاز بوده و به توانند از یکدیگر بی  نمی"عمل و نظریه"در طراحی شهری، 
طور مستقیم یا غیر مستقیم و به شکل خودآگاه یا ناخودآگاه بر  پروژه عملی طراحی شهری، به

 طراحی شهری عملیکه تجارب است رو ضروری  از این. ر استهای نظری معینی استوا فرض پیش
 در عمل طراحی "نظریه"سودمندی ناشی از استفاده از . دنشفاف بریک نظریه پایه اتکاء نمایطور  به

انرژی، زمان و وقت در مراحل گوناگون فرایند طراحی ، اندیشه، جویی در مصرف  شهری شامل صرفه
  . 2گردد اندازسازی و تدوین راه حل می چشمازجمله در مراحل سنجش وضعیت، 

 سروکاردارد ذاتاً معطوف به آفرینش "خلق آینده بهتر"فرایند طراحی شهری از آنجا که با 
ها  به بیان دیگر، کلیه فعالیت.  است"راهبردی"رو خصلتاً یک فرایند  اندازهای مطلوب است و از این چشم

با این وجود، برحسب سطوح . نمایند  میرا رصدموردنظر  "انداز چشم"تحقق همواره در طراحی شهری 
 و "تاکتیکی"، "راهبردی"ریزی  ، سه مدل از برنامه و افق زمانی پیشنهاداتگوناگون طراحی شهری

ریزی راهبردی  ا برنامهبدر سطح کالن عمل طراحی شهری . یابند میو محوریت  موضوعیت "عملیاتی"
ریزی عملیاتی  و در سطح خرد با برنامه) میان مدت(ریزی تاکتیکی  هسطح میانی با برنام  در،)بلندمدت(
 کالن عمدتاً به ریزی و طراحی شهری در سطح  به عبارت دیگر توجه برنامه.همراه است) کوتاه مدت(

 "کارا" بوده و در سطح خرد به یافتن شیوه ای معطوف (effective) "اثربخش"و اهداف احث یافتن مب
(efficient)پردازد میحل مسائل   برای .  

                                                 
  : یر ک به منابع ز-برای اطالعات بیشتر ر 1

  .بعدی طراحی شهری  راهنمای تهیه چارچوب و طرح جامع سه-جعبه ابزار طراحی شهری) 1385(ر گلکا
 .اسناد هدایت طراحی شهری) 1385(کوان 

  :ک به- در طراحی شهری ر"نظریه"دی های ناشی از کاربرد سودمنبرای  2
 ری هاتحلیل گونه شناختی تیو: تیو ری های طراحی شهری) 1378(گلکار، کورش 
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های جامع و  توانند محصول نظام های مطلوب تنها می های نوین طراحی شهری، محیط براساس دیدگاه
چارچوب " -1 :ه باشد که براین سه پایه بنا گردیده شده باشندچند سطحی از هدایت و کنترل توسع

 "فراگیر بودن" -3  و "ساالرانه  ممردگرا و  سازی کیفیت فرایندهای تصمیم" -2؛  "ریزی راهبردی برنامه
در چنین نگرشی، برخالف شیوه ). کالن تا خرد سطح  ازهای فضایی مقیاسبه مفهوم پوشش برکلیه (

، و با حفظ تقدم "خطی و منفک"ریزی شهری و طراحی شهری براساس یک الگوی  سنتی که به برنامه
ریزی و طراحی شهری براساس یک الگوی  شود، امور برنامه ریزی بر طراحی پرداخته می برنامه

 ای خاص طراحی شهری از همان ابتدایگر پذیرد، و با حضور تفکر کیفیت  صورت می"موازی و تعاملی"
یعنی در (های واجد کیفیت مطلوب در انتهای کار  موجبات خلق محیط) ترین مقیاس یعنی در کالن(کار 

  . شود فراهم آورده می) خردترین مقیاس

 الگویی برای هدایت و کنترل چند سطحی در ،د رامشار، براساس مبانی فوقسعه شهر جدیتجربه تو
 "سازی تصمیمآبشار "صورت یک   به طراحانهسازی نماید که در آن تصمیم طراحی شهری را مطرح می

(cascade of decision making)های متعدد و  پله   گوناکون همچون های پروژهو گیرد   صورت می
  .)1نمودار شماره ( سازد می کامل ، جهت نیل به اهدافرا نردبان طراحی شهری ، درپی پی
  

  

  

 

 
 

 

  

  

 

  

  

  )مؤلف:منبع  ( فرایند هدایت و کنترل چند سطحی در طراحی شهری : 1نمودار شماره 

تدوین  ارزیابی 
هاگزینه

 انداز چشم
سازی

سنجش 
 وضعیت 

انداز  چشم
مقدماتی

  کالن :سطح
  شهر  : مقیاس 

  هبردی را شهری طراحی: الگو
 بلندمدت: افق زمانی

چارچوب
طراحی شهری

تدوین  ارزیابی 
هاگزینه  

 انداز چشم
سازی

سنجش 
 وضعیت 

انداز  چشم
 مقدماتی

بعدیطرح جامع سه
طراحی شهری

تدوین  ارزیابی 
هاگزینه  

 انداز چشم
سازی

سنجش 
 وضعیت 

انداز  چشم
 مقدماتی

   میانی  :سطح
   )ناحیه(شهر پاره :  مقیاس

  تاکتیکی  شهری طراحی: الگو
 مدتمیان : افق زمانی

  خرد  :سطح
  شهری فضای/ سایت: مقیاس

 عملیاتی طراحی شهری :الگو
 مدتکوتاه : افق زمانی

برنامه راهبردی
طراحی شهری
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