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انـد را    این رشته و حرفـه ارایـه نمـوده     ها و تنوع تعاریفی که متخصصین از       مروری بر ادبیات طراحی شهری، تفاوت برداشت      
ای از عـدم   رسد که نبود اجماع در خصوص مفهوم طراحی شهری، به میـزان قابـل مالحظـه    چنین به نظر می . سازد آشکار می 

هدف این نوشتار بررسـی تحـوالت تـاریخی مفهـوم           . گیرد  معرفتی سرچشه می    توجه به ماهیت پویا و تحول یابنده این حوزۀ        
غالب در هر دوره، و تدوین یک مـدل         ) الگویِ سرمشق ( تکامل آن، جستجوی پارادایم       ی، بازشناسی مراحل عمدۀ   طراحی شهر 

نخست : این نوشتار از سه بخش تشکیل شده است. مفهومی جهت تبیین فرایند تحول طراحی شهری به مثابه کلیتی واحد است
لودویگ ویتگنـشتاین   ” شباهت خانوادگی “ استفاده از نظریۀ     مناقشات نظری در مورد تعریف طراحی شهری طرح گردیده و با          

 در جهت تبیین موضوع به عمل آمده است؛ سپس، فرایند تحول طراحی شهری ارایه شـده، و در نهایـت نتـایج                        تالشی) 1953(
  .مطالعه مورد بحث قرار گرفته اند

بلوغ خود،   معرفتی، از لحظه تولد تا مرحلۀ یک حوزۀهای این مطالعه براین امر داللت دارد که طراحی شهری به مثابه  یافته
تطور طراحـی شـهری در پـنج الگـوی     . شناختی را تجربه نموده است    های روش  میزان قابل توجهی از تکامل نظری و پیشرفت       
طراحـی شـهری     “-3،  ”طراحـی شـهری آرایـشی      “-2،  ”پیش طراحی شهری   “-1متمایز و از نظر زمانی متوالی، تحت عناوین         

در این نوشتار اسـتدالل شـده اسـت کـه        . یابد تجلی می ” طراحی شهری پایدار   “-5و  ” طراحی شهری ادراکی   “-4،  ”لکردگراعم
در ارایه تعـاریف    ) آناکرونیزم(” پریشی خطای زمان “وقوع    بخشی از عدم توافق آرا در خصوص ماهیت طراحی شهری، نتیجۀ          

  . باشد می
از دیـدگاه  . گیـرد  ایـن رشـته را در برمـی   ” ای رویـه “و ” ماهوی“های  ده و جنبهتکامل مفهومی طراحی شهری دو جانبه بو 

به بیان دیگر،   . پژوهان بازشناسی شده است    های بیشترو جدیدتری از کیفیت طراحی شهری توسط دانش         تکامل ماهوی، مؤلفه  
گردیـد، اینـک بـه     ری تـصور مـی  ای صـرفاً بـص   ، در مرحلۀ جنینی طراحی شهری، به عنوان مقوله      ”کیفیت“در حالی که مفهوم     

” عملکـردی “، ”)ذهنی ـ ادراکی (زیباشناختی “، ”)عینی(زیباشناختی “ای پیچیده و چند جانبه متشکل از چهار مؤلفۀ   عنوان پدیده
  . گردد فهم می” و زیست محیطی

هـا تغییـر یافتـه       فعالیـت ” فراینـد “به بعد   ” فراورده“گیری طراحی شهری از بعد       ، جهت ”ای تکامل رویه “همچنین، از دیدگاه    
مورد تأکید قرار گرفتـه و جعبـه ابـزار          ” های جامع هدایت و کنترل طراحی شهری       نظام“در نتیجه این تحوالت، موضوع      . است

دسـتور کـار    “های سنتی، ابزارهای نـوینی همچـون         تر گردیده و در کنار پروژه      طراحی شهری نیز به میزان قابل توجهی غنی       
برنامـۀ  “، و ”سیاسـت طراحـی شـهری    “،  ”راهنمـای طراحـی شـهری     “،  ”چوبِ استراتژی طراحی شـهری    چار“،  ”طراحی شهری 
  .را در برگرفته است” طراحی شهری

  



  ٣

   پیشگفتار-1
ها و تنوع تعاریفی را کـه متخصـصین از ایـن رشـته و      مروری بر ادبیات طراحی شهری، تفاوت برداشت  

رسـد کـه بخـش قابـل تـوجهی از مناقـشات و         به نظر میاین گونه. سازد اند، آشکار می   حرفه ارایه نموده  
ای رایـج در ایـران، معلـول عـدم            اختالف آراء در کاربرد مفهوم طراحی شهری، به ویژه در گفتمان حرفه           

مفهـوم  “بررسـی سـیر تکامـل       . توجه کافی به ماهیت پویا، زنده و تکامل یابندۀ این حوزه معرفتـی اسـت              
رو اطالق این مفهوم، مستمراً و به موازات بسط دانش نظری و عملی دهد که قلم نشان می” طراحی شهری 

بـه بیـان دیگـر، بـرخالف فهـم سـنتی و ایـستا از                . حوزۀ مزبور، مورد پاالیش و صیقل قرار گرفته است        
، )مـستقل از زمـان    (، ثابـت    )مـستقل از مکـان    (طراحی شهری، که متضمن استخراج و ارایه تعریفی واحد          

از این رشته است، طراحی شهری همواره از لحظۀ تولد تا مرحلۀ بلوغ خویش، بـه                بسیط و عمدتاً بصری     
  .ای زنده و پویا، سیر شگرفی از دگرگونی، تکامل و الگوهای متفاوت را تجربه نموده است مثابۀ پدیده

  
هدف این نوشتار، بررسی سیر تکامل مفهوم طراحی شهری، بازشناسـی مراحـل عمـدۀ تحـوالت آن،      

ی متناظر هر مرحله و در نهایت، تدوین مدلی جهت وصف و تبیین مجموعه تحوالت مزبـور                 شناخت الگو 
مـسلماً چنـان چـه طراحـی        . در این بحث، مفهوم معاصر و نوین آن است        ” طراحی شهری “مراد از   . است

شهری به مفهوم عام آن، و به عنوان بخشی از حرفۀ کهن معماری تلقی گـردد، از عمـق تـاریخی بـسیار                       
ی در مقایسه با محدودۀ مورد بررسی این نوشـتار ـ کـه بـه بررسـی تحـوالت آن از زمـان تولـد         بیشتر

روشی که جهت نیل به هدف، در . پردازد ـ برخوردار خواهد بود  رسمی در قالب یک رشتۀ دانشگاهی می
سط ادبیات طراحی شهری است، که سیر تطور و ب” تحلیل کرونولوژیک“این نوشتار اتخاذ گردیده، روش 

از ایـن رو، نوشـتار حاضـر،        . دهد مورد ارزیابی قرار می   ” محور زمان “مفهوم طراحی شهری را بر روی       
بـه کنـدوکاو ادبیـات طراحـی شـهری      ” تحلیـل محتـوا  “گیری از روش  مطالعۀ دیگر نگارنده را، که با بهره     

  . 1نماید پرداخته، تکمیل می
  

در بخـش نخـست، مناقـشات نظـری در          . اسـت از نظر ساختار، این نوشتار از سه بخش تشکیل شده           
بـرای تبیـین مـسأله      ” شباهت خـانوادگی  “خصوص تعریف طراحی شهری عنوان، و با استفاده از نظریۀ           

سپس، سیر تکامل مفهوم طراحی شهری معرفی شده و پنج مرحلۀ متوالی از تکامـل ایـن                 . گردد تالش می 
طراحـی شـهری    “،  ”پیش طراحی شهری  “ین  رشته و الگوهای مسلط طراحی شهری هر مرحله، تحت عناو         

، مورد بحث و    ”طراحی شهری پایدار  “، و   ”طراحی شهری ادراکی  “،  ”طراحی شهری عملکردگرا  “،  ”آرایشی
تکامل “گیری، با تأکید بر تکامل طراحی شهری در دو بعد            در نهایت، در بخش نتیجه    . گیرند تحلیل قرار می  

  .گردد و تبیین سیر تکامل مزبور پیشنهاد می، مدلی جهت وصف ”أی تکامل رویه“و ” ماهوی
  

  :میان تعاریف طراحی شهری” شباهت خانوادگی “-2
گـذرد،   گیری رسمی رشتۀ علمـی ـ هنـری طراحـی شـهری مـی       که بیش از چهار دهه از شکل با وجود این

 تـوان ادعـا    مـی . هنوز تعریف واحدی از این رشته که مورد اتفاق نظر متخصصین باشد در دست نیـست               
اند، صراحتاً و یـا      ای یا پژوهشی انجام داده       نمود که تقریباً به تعداد افرادی که در این زمینه فعالیت حرفه           

کنـد کـه ارایـه تعریـف از          این واقعیت ثابت می   . ای از طراحی شهری ارایه شده است         تلویحاً تعاریف ویژه  



  ٤

اء گــاهی در حــدی اســت کــه امــری توأمــاً ســهل و ممتنــع اســت، و تکثــر و تنــوع آر” طراحــی شــهری“
، 2توسـط کـوین لیـنچ    ” طراحـی شـهر  “نظران، تعاریفشان را در قالب عنـاوین دیگـری ـ همچـون      صاحب

 ارایـه   4توسط آنـدرز دوآنـی و پیتـر کتـز           ” شهرسازی نوین “، و   3توسط ادوارد لوزانو    ” طراحی آبادی “
  .اند نموده
  

عـدم  “ و برخـی بـه       5” ت معمـاری مـدرن    شکس“گیری اولیۀ آن را گروهی به        طراحی شهری، که شکل   
دهنـد، در واقـع بـرای پرنمـودن           نسبت می  6” های انسانی  ریزی شهری در خلق محیط     توفیق رشتۀ برنامه  

بـه بیـان دیگـر،      . ریزی شهری پا به عرصۀ حیات گذاشت       شکاف و خالء میان دو رشتۀ معماری و برنامه        
و ” ساختار تکتونیکی زمین“پیکرۀ دانش بشری را به شناختی استفاده کرده و  چه از یک تمثیل زمین     چنان

جستجو نمـود کـه     ” گسلی“گاه باید بنای طراحی شهری را بر روی           صفحات متشکلۀ آن تشبیه نماییم، آن     
از ایـن رو، شـاید   . سـازد  ریزی شهری را از یکدیگر جدا مـی  صفحات دو حوزۀ معرفتی معماری و برنامه 

بنا شده است؛ گسلی کـه طبیعتـاً   ” گسل معرفتی“نست که بر روی یک ای دا  بتوان طراحی شهری را حوزه   
های  ها و پس لرزه    های معرفتی دو سوی آن، و لرزه       تحت تأثیر تحوالت ناشی از انقباض و انبساط حوزه        

  .گیرد مربوطه قرار می
  

نـی  های نهفته در تعاریف ارایه شـده از طراحـی شـهری، یع             ها و تفاوت   تالش در جهت تبیین مشابهت    
های نظری پراهمیـت   اند، همواره از جمله دغدغه ای واحد ارایه گردیده تعاریفی که در ظاهر همگی از پدیده      

چالش فراروی تعاریف متعددی که از طراحی شهری پیشنهاد شده، ایـن اسـت کـه                . این رشته بوده است   
ی مختلـف دیگـر، نظیـر       هـا  کنند که رشته    ای تکیه می   ها بر عنصر، صفت، و یا وجه مشخصه         هر یک از آن   

ریزی شهری و معماری، به درجات گوناگون از آن برخوردارنـد؛ و اگـر برخـی بـه کلـی فاقـد آن                        برنامه
  .های مختلف متفاوت است نباشند، درجۀ اهمیت و تأثیر آن در رشته

  
از طراحـی شـهری ـ یعنـی چنـان تعریـف       ” ارسطویی“به اعتقاد نگارنده، عدم امکان ارایه یک تعریف 

های مختلـف باشـد ـ الزامـاً بـه       های مورد نظر دیدگاه مع و مانعی که قادر به لحاظ نمودن کلیۀ ویژگیجا
توان از دریچۀ جایگزین دیگری بر این  چرا که، می. معنای رد وجود و حضور طراحی شهری نخواهد بود

هـایی   ویژگـی چه بـسا اعـضاء ایـن مجموعـه همـه در صـفات یـا        . مجموعه که نام واحدی یافته نظر کرد      
  .ها برقرار کرده باشد ای را بین آن  ای نامرئی، زنجیره اشتراک نداشته باشند ولی رشته

  
، از  ”جـامع و مـانع    “نظران معتقدند، در جایی که ارایه تعاریف ارسطویی، یعنی تعاریف            برخی صاحب 

یشی االصل انگلیسی   فیلسوف اطر ) 1951ـ  .  م 1889(” لودویگ و یتگنشتاین  “ها میسر نیست، نظریۀ      پدیده
خـود  ” هـای فلـسفی     پـژوهش “ویتگنـشتاین در کتـاب معـروف        . 7تواند به نحو مؤثری راهگـشا باشـد          می
ای بگردیم کـه در همـۀ مـصادیق     که به دنبال صفت یا مشخصه     برای برخی مفاهیم، به جای آن     “: گوید می

های  گون آن مفهوم در حالت    های گونا  مختلف آن حاضر و موجود باشد، بهتر است ببینیم چگونه مصداق          
هـا    شوند، یعنی به یکدیگر شباهت دارند یا وجه مـشترکی بـین آن             تایی با یکدیگر مرتبط می     دوتایی و سه  
  .”وجود دارد



  ٥

  
او بر این باور است که چنانچـه        . زند را مثال می  ” بازی“ویتگنشتاین برای روشن شدن موضوع، کلمۀ       

نظیـر   ( ”بـازی “ای صـورتبندی کنـیم کـه همـۀ مـصادیق کلمـۀ                هبخواهیم تعریفی جامع و مانع را به گونـ        
را در برگیرد، هر چقدر هم ) های میدانی و ورزشی و غیره های کامپیوتری، بازی شطرنج، تخته نرد، بازی

شـباهت  “ایـن مـصادیق یـک         گویـد بـین همـۀ      ولی ویتگنشتاین مـی   . که کوشش کنیم کامیاب نخواهیم شد     
های افراد یک خانواده قابل قیـاس    شباهت میان حاالت چهره و دیگر ویژگی       وجود دارد که با   8” خانوادگی

بسیار محتمل است که فرزند . ای سه فرزند وجود داشته باشد برای مثال فرض کنید که در خانواده. است
اول با فرزند دوم و فرزند دوم با فرزند سوم شباهت داشته باشد ولی فرزند اول با فرزند سوم شـباهت            

آید و    بنابراین شباهت فرزند اول با فرزند سوم در حضور فرزند دوم به چشم می             . ی نداشته باشند  چندان
از این رو، چنانچه تعاریف متعدد طراحـی        . 9ها را احساس کنند     توانند برادر یا خواهر بودن آن       ناظران می 

ر بررسـی کنـیم و در سـیر         را در کنار یکدیگ   ” فرزندان این خانواده  “شهری و یا بنا بر تمثیل ویتگنشتاین        
  .هایشان دارا هستند پی خواهیم برد ها در عین تفاوت هایی که آن ها دقت نماییم، به مشابهت تکاملی آن

  
   سیر تکامل مفهوم طراحی شهری-3

خورد، ناشـی   هایی که ظاهراً در تعاریف ارایه شده از طراحی شهری به چشم می            ای از تفاوت    بخش عمده 
در طرز تلقی مزبور، طراحی شهری همچـون واقعیتـی ثابـت، و             . و جامد آن است   ) اتیکاست(از فهم ایستا    

. تـوان بـرای آن تعریفـی واحـد و همیـشگی ارایـه نمـود         شود که مـی     مستقل از زمان و مکان پنداشته می      
و تحـول یابنـده     ) دینامیـک (برخالف این پندار، طراحی شهری به مثابۀ یک مقولۀ اجتماعی، مـاهیتی پویـا               

  . موجود زنده و واحد حیات دانست توان آن را به نحو استعاری ته، به نحوی که میداش
  

، به عنوان یک ابزار، در تبیین وضعیت متحول و تکامل یابندۀ            10” قیاس“رسد که استفاده از     به نظر می  
چه طراحی شهری به یک موجود زنده، نظیـر انـسان، تـشبیه گـردد،                 چنان. طراحی شهری، کارگشا باشد   

، تعـاریف خـاص و      ”انـسان “زمـان بـا ارایـه یـک تعریـف کلـی از                توان به همان شـکل کـه هـم          گاه می   آن
 ـ ارایـه   …تری را نیز از مراحل گونـاگون رشـد و تکامـل او ـ ماننـد دوران جنینـی، نـوزادی و         مشخص

تلف تکامل  ای که واجد تعاریفی متعدد و متناظر با سطوح مخ           کنیم، طراحی شهری را نیزبه مثابۀ پدیده        می
توان هماننـد انـسان واجـد         بر پایۀ چنین تمثیلی، دانش طراحی شهری را می        . و رشد آن است توضیح داد     

گیری و تکامل معینی دانست که بر مبنای آن، در آغـاز دوران جنینـی، تـودۀ سـلولی بیـشکلی                    روند شکل 
ارح گوناگون تمایز یافته و     هایی از آن در قالب اعضاء و جو         است که به تدریج و طی مراحل متعدد، بخش        

  .دهند پس از تولد نیز به رشد و تکامل خود در چارچوب جدید ادامه می
  

بر اساس مرور تحلیلی ادبیات موضوع و با توجه به مدل تمثیلی مورد اشاره، نگارنده مـسیر تکامـل                   
ص و سـطح  گـر دوران خـا   مفهومی طراحی شهری را متشکل از پنج مرحله که هر مرحلۀ تکـاملی، داللـت          

تـوان   در قالب مـدل قیاسـی برگزیـده، مـی    . نماید یافتگی، رشد و بلوغ آن است، پیشنهاد می    معینی از شکل  
اظهار نمود که تکامل روزافزون طراحی شهری و اضافه شدن ابعاد جدید به آن، عـالوه بـر افـزودن بـه                      

به طـور مثـال،     . یده است غنای آن، موجب پیشگیری از رشد سرطانی و یک بعدی تودۀ سلولی اولیه گرد             
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ای که طراحی شهری در دوران نـوزادی خـود، بـر بعـد بـصری منظـر شـهری         تأکید یک جانبه و افراطی  
در پیکـرۀ   ” زیـست محیطـی   “و  ” ادراکـی “،  ”عملکردی“نمود، با ورود و ملحوظ شدن گام به گام ابعاد             می

هر یک از ابعاد کیفـی، وزن و سـهم   دانش مورد بحث، مورد تعدیل و تحدید قرار گرفته، موجب گردید که           
  .شایسته و متناسب خود را پیدا کنند

  
در ادامه، مرور کوتاهی از مراحل مختلف پنج گانه تکوین و تکامل طراحی شهری، تعـاریف و الگـوی                   

ارایـه  ” کیفیـت طراحـی شـهری     “مسلط هر مرحله و دیدگاه خـاص هـر مرحلـه در مـورد مفهـوم کلیـدی                   
 برای تحلیل و بررسی دیدگاه و الگوی مسلط هر یـک از مراحـل تکامـل طراحـی       که،  توضیح این . گردد  می

هـای سـازندۀ کیفیـت طراحـی      مـدل مؤلفـه   “، از   ”کیفیت طراحی شـهری   “شهری، به ویژه در مورد مفهوم       
 برپایـه  11. بنا گردیده، استفاده شده است ” مکان پایدار “، که بر پایۀ نظریۀ      .)ش.  هـ   1380گلکار،  (” شهری

کـه مؤلفـه      گیرد، لـیکن بـا توجـه بـه ایـن            بور، کیفیت طراحی شهری از ترکیب سه مؤلفه شکل می         مدل مز 
است، لـذا در ایـن نوشـتار،        ” ادراکی-ذهنی“و  ” عینی“ زیباشناختی، خود منتجۀ دو مؤلفۀ فرعی        –تجربی  

  :کیفیت طراحی شهری بر اساس چهار مؤلفه سازنده به ترتیب زیر مورد توجه قرار خواهد گرفت
  مؤلفۀ عملکردی؛ -١
  مؤلفۀ زیست محیطی؛ -٢
  ؛)عینی(مؤلفۀ زیباشناختی  -٣
  ).ادراکی-ذهنی(مؤلفۀ زیباشناختی  -٤

  
گانـۀ تکامـل طراحـی شـهری، و      شناختی منتخب، مراحل پنج     در ادامه بحث، با استفاده از تمثیل زیست       

، ”احـی شـهری  پـیش طر “ دوران جنینی و الگوی  -1الگـــوهای طراحـــی متناظر هر مرحله تحت عناوین        
طراحـی شـهری    “ دوران کـودکی و الگـوی        -3،  ”طراحـی شـهری آرایـشی     “ دوران نوزادی و الگـوی       -2

طراحـی  “ دوران بلـوغ و الگـوی       -5، و   ”طراحی شهری ادراکی  “ دوران نوجوانی و الگوی      -4،  ”عملکردگرا
افتـراق و   وجـوه   ” هـای سـازندۀ کیفیـت طراحـی شـهری           مؤلفه“معرفی و با کاربست مدل      ” شهری پایدار 
  .ها مورد بحث قرار خواهد گرفت اشتراک آن

  
  :دوران جنینی طراحی شهری: مرحله اول

  (PRE-URBAN DESIGN) ”طراحی شهری پیش“
طراحی شهری راتا پیش از تولد رسمی آن، یعنی تا پیش از گشایش اولین دورۀ دانشگاهی این رشته در                   

پـیش طراحـی    “از ایـن رو، شـاید کـاربرد عنـوان           .  میالدی، باید در دوران جنینی تلقـی نمـود         1960سال  
طراحـی  . باشـد ” طراحـی شـهری   “تـر از عنـوان        های این دوران موجـه      در مورد مجموعه فعالیت   ” شهری

بـا ایـن    . معماری بوده و هویت مستقل نیافته است        شهری در این مرحله، هنوز بخش نامتمایزی از رشتۀ          
ی بـا مـسایل متعـدد، و از سـوی دیگـر، عـدم کـارایی و                  های شهر   وجود، از یک سو، مواجه بودن محیط      

تدریج متخصصین را  شود، به های موجود جهت پاسخگویی به این مسایل احساس می        خالیی که در حرفه   



  ٧

هـا را     مجموعۀ این تـالش   . دارد  های جدید و مؤثرتری برای ارتقاء کیفیت محیط وا می           به جستجوی شیوه  
  .فۀ طراحی شهری، به مفهوم جدید آن، دانستعمالً باید به منزلۀ شکل گرفتن نط

  
از اواخر قرن نـوزدهم تنگناهـای اساسـی و مـشکالت بغرنجـی در شـهرهای اروپـایی بـه چـشم                       

غ، آلوده و نـامطبوع قلمـداد شـده، و در واقـع چنـین                 شهر در مقابل انقالب صنعتی، بسیار شلو      . خورد  می
در مواجهه با این .  خود را از دست داده است18و  17های قرون  شود که شهر تمام مطلوبیت پنداشته می

هـا    گیـرد کـه از آن       هـایی صـورت مـی       مسایل و به منظور ارتقاء کیفیت محیط شهری، مجموعـه کوشـش           
پـیش  “ترین اقداماتی که باید تحت عنوان         شاخص. توان به عنوان دوران جنینی طراحی شهری نام برد          می

  :ارتند ازمورد اشاره قرار گیرند عب” طراحی شهری
در شـهر  .)  م1870 ـ  1853( خـود    سالۀ شـهرداری 17طی دوران ” بارون هوسمان“ مداخالت  -1

  12پاریس
، و به ویژه پیشنهادات او در مورد شهر وین که به شـکل مـؤثری بـا         ”کامیلوسیت“های     آموزه -2

در وی  .  میالدی ترویج گردید   1889در سال   ” طراحی شهری مطابق با اصول هنری     “انتشار کتاب   
این کتاب، برای نخستین بار ضرورت حضور فرد متخصصی را جهت هماهنـگ نمـودن اقـدامات                 

بـه  ” شـهر “او بـا تمثیـل نمـودن        . نماید  معماران منفرد که به طراحی ابنیه اشتغال دارند، عنوان می         
  .13کند تشبیه می” مدیر صحنه معماری“، طراح شهر را در این تأتر به ”تأتر“
و همفکـرانش، بـا برگـزاری       ” دانیل برنهـام  “ این نهضت، به پیشگامی      :جنبش زیباسازی شهری   -3

” شـهر سـفید   “ میالدی آغاز و در قالـب انگـارۀ          1893نمایشگاه جهانی کلمبیا در شیکاگو در سال        
به طور کلی، جنبش زیباسازی شهری و نمایشگاه شـیکاگو نقـش قابـل تـوجهی در                 . یابد  تجلی می 

شـود عمـالً جمعیتـی معـادل          که گفته می  (دیدگنندگان نمایشگاه   دهی به ذائقه زیباشناختی باز      شکل
ای در طراحـی   داشته و تأثیر گـسترده ) گرفت  چهل درصد جمعیت آمریکایی آن زمان را در بر می         

شهرهای آمریکا، نظیر شیکاگو و واشینگتن، و متعاقباً، در شیوۀ طراحـی و مـداخالت کالبـدی در                  
های این جنبش باید از توجه موکّـد آن           ترین ویژگی   از مهم . شهرهای دیگر نقاط جهان داشته است     

های ساختمانی، تمایل  ، استفاده از یک زبان طراحانۀ واحد در تهیۀ طرح مجموعه”سازی منظره“به 
هـای    طـرح “به مقیاس بزرگ و با شکوه و گرایش به انجام مداخالت کالن کـه تحـت لـوای شـعار                     

  .14گردد، نام برد  دانیل برنهام ترویج می(!Make Big Plans)” !بزرگ در اندازید
  

تـرین تعریـف طراحـی شـهری در دوره       برجـسته :ای از تعاریف طراحی شهری در این دوره        نمونه      
  :نویسد او می. نماید به طور تلویحی ارایه می” کامیلوسیت“جنینی، تعریفی است که 

  .15»  همان شهرسازی مطابق با اصول هنری است]طراحی شهری[«
  

های   در تعاریف دوران جنینی طراحی شهری، صرفاً کیفیت:های کیفی مورد توجه در این دوره مؤلفه    
بصری و کالبدی محیط مورد توجه قـرار داشـته، کـه گـاه نظیـر اقـدامات هوسـمان در قالـب گرایـشات                         

ایـن رو،   از  . شـود  متجلـی مـی   ” رومانتیـک “های سیت در قالب گرایـشات        و گاه همچون آموزه   ” کالسیک“
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، ”پیش طراحی شهری  “یگانه کیفیت مورد توجه در طراحی شهری دوران جنینی، و، یا به عبارت دیگر در                
  .رود به شمار می” )عینی(مؤلفۀ زیباشناختی “

  
  دوران نوزادی طراحی شهری: مرحله دوم

  (COSMETIC URBAN DESIGN)” طراحی شهری آرایشی“
 مـیالدی در دانـشگاه پنـسیلوانیا، و در پـی     1957در سـال   ”Civic Design“آموزشـی   با تأسیس دورۀ
 میالدی در دانشگاه هاروارد، طراحی شـهری  1960 در سال ”Urban Design“ آموزشی  تأسیس دورۀ

دانشگاه هاروارد، عالوه بـر رشـتۀ طراحـی شـهری، زادگـاه             . یابد به عنوان یک رشتۀ دانشگاهی تولد می      
گرچه دوران نوزادی طراحـی     . 16شود    میالدی نیز محسوب می    1929ریزی شهری در سال      رشتۀ برنامه 

 مـیالدی نیـز، البتـه بـا         1970 میالدی دانست، لیکن این دوره تا دهۀ         1960شهری را باید مصادف با دهۀ       
  .یابد شدت و وسعت کمتر، تداوم می

  
تعریف نمـوده و    های پیشین، این نوزاد تازه متولد شده را از منظر خود             هر یک از رشته     در این دوره،  

در این راستا طراحی شهری توسط    . نمایند را به عنوان جزیی از قلمرو تخصصی رشتۀ خود اعالن می            آن
ریزی  بخشی از رشتۀ برنامه“ریزان شهری به عنوان  ، توسط برنامه17” معماری بزرگ“معماران به عنون 

و به مثابـۀ جزیـی از       ” ها  تمانهای بین ساخ   طراحی محوطه “ و توسط معماران منظر به عنوان        18” شهری
  .شود معماری منظر معرفی می قلمرو رشتۀ

  
در دوران نوزادی و دوران جنینی طراحی شهری تفـاوت  ” کیفیت طراحی شهری  “میان تلقی از مفهوم     

 دورۀ پیشین، در این دوره نیز، لیکن  به بیان دیگر، تفکر فرمال و کالبدگرایانۀ. ماهوی چندانی وجود ندارد
توجـه مفـرط بـه ظـاهر بـصری محـیط شـهری و تـالش در                  . یابد تری، تداوم می   لب رسمی و منظم   در قا 
طراحـی شـهری    “گردد تا از الگوی مسلط این دوران بـا عنـاوینی نظیـر               های زیبا موجب می    سازی منظره

کـانون توجـه طراحـی      .  در ادبیات تخصصی نام بـرده شـود        20” نما  طراحی شهری خوش  “ و   19” آرایشی
قرار دارد و از این رو برخی از مؤلفین،         ” مناظرشهری“دوران نوزادی، برارتقاء کیفیت بصری      شهری در   

انـد، از    بندی رویکردهای گوناگون به طراحی شـهری پرداختـه         که به طبقه  .)  م 1997(نظیر پانتر و کرمونا     
  .22اند   یاد کرده21” سنت یا مکتب منظرشهری“آن با عنوان 

  
  :احی شهری در این دورههایی از تعاریف طر  نمونه

  :نویسد با تکیه بر بعد زیباشناختی و فرمال طراحی شهری می) 1963( گوتهایم 
ریزی شهری است که با زیباشناسی سر و کار داشته و نظم و فـرم                طراحی شهری بخشی از برنامه    «

  .23»کند شهر را معین می
  :کند هری ارایه میتعریفی معطوف به خصلت هنری طراحی ش.)  م1955(کالرنس اشتاین 

  .24» شان است طراحی شهری، هنر خلق ارتباط بین ابنیه با یکدیگر و میان ابنیه و قرارگاه طبیعی     «
  :با تأکید بر خصوصیات بصری محیط شهری بر این باور است که.)  م1959(پل زوکر 
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” حفـره و فـضای توخـالی      “و یا بـرعکس یـک       ” فضای شهری “چیزی که از یک میدان یک       «
  .25» سازد، خصوصیات بصری آن است می
  :ورزد نیز بر گوهر هنری طراحی شهری تأکید می.)  م1961(گوردن کالن 

  .26» طراحی شهری، هنر ایجاد ارتباط است«
 27” اثـر هنـری محـصول کاردسـت جمعـی         “، شهر را به عنوان یـک        .) م 1982( همچنین، آلدو روسی    

  .28نماید  رایند تولید این اثر هنری تبیین میمعرفی کرده و طراحی شهری را نیز به مثابۀ ف
 تعاریف نمونۀ فوق، روشنگر این واقعیت است که همچون          :های کیفی مورد توجه در این دوره       مؤلفه

مؤلفۀ زیباشناختی “گیری اصلی و توجه اساسی تعاریف معطوف به  دوران جنینی، در این دوره نیز جهت
، طراحی شهری به مثابۀ فعالیتی که مأموریـت آن آراسـتن و        در این دوران  . طراحی شهری است  ” )عینی(

توان از الگوی مـسلط ایـن دوران بـا           ارتقاء کیفیت بصری مناظر شهری است درک شده، و از این رو می            
هـای تکامـل    هـای هـر یـک از دوران        گرچه نقد تفـصیلی ویژگـی     . نام برد ” طراحی شهری آرایشی  “عنوان  

ها در مجال نوشتار حاضر نیست، بـا ایـن وجـود بـه دلیـل اهمیـت                   آنطراحی شهری و الگوهای متناظر      
مــسأله بایــد خاطرنــشان نمــود کــه بــذل توجــه بــیش از حــد بــه زیباشناســی ســطحی منظرشــهری و   

.  اسـت   های طراحی شهریِ آرایشی گردیـده       های تزیینی موجب طرح انتقادات جدی به آموزه        سازی جداره
 فـاخر و     زبور، طراحی شهری از طریق نصب کاغـذهای دیـواری         رسد که در چارچوب م      چنین به نظر می   

شـناختی آن را ایفـا    های شـهری و ابعـاد آسـیب    زیبا بر روی دیوارهای شهر وظیفۀ استتارعالیم بیماری      
. گـون بیمـار معالجـه نمـود         هـای چهـرۀ آبلـه       توان بیماری آبله را با برچیدن جوش          تو گویی می  ! نماید می

اسکین، تفاوت فاحش میان عوامـل واقعـی مـؤثر بـر چهـرۀ شـهرها را بـا پـیش                     جمالتی چند از یوجین ر    
کند وی   شکار می آ” طراحی شهری آرایشی  “های منظر ساختی     های ساده انگارانۀ مستتر در آموزه      فرض
منظرشـهری در  . ریزی و طراحـی شـهری اسـت    منظرشهری چیزی بیش از یک مسأله برنامه “: نویسد می

زمـانی  . ها و اهداف انسانی و به رسمت شناختن مسئولیت افراد جامعه اسـت             نخست، مسأله ارزش    درجۀ
. اند بنگریـد   های آن نظر نکنید، بلکه به مردمی که آن را چنین ساخته            که شهری را زشت یافتید، به خیابان      

ون روح، ذهن و قلب آنان را جستجو کنید؛ هنگامی که روح، ذهن و قلب آنان زیبـایی و پـاکی خـود را                        رد
  .29” ازیافت، منظرشهری نیز به مانند آنان زیبا خواهد شدب

  
  دوران کودکی طراحی شهری : مرحله سوم

  (FUNCTIONALIST URBAN DESIGN)” طراحی شهری عملکردگرا“
تـوان صـرفاً بـه ارتقـاء کیفیـت           های شهری مطلوب نمی    در پی اثبات تجربی این اصل که برای خلق مکان         

هـای شـهری معطـوف شـده و          ه متخصصین امر به بعد عملکردی محـیط       ها بسنده نمود، توج    بصری آن 
توان بر آن دوران کـودکی       طراحی شهری عمالً از دوران نوزادی به دوران جدیدی از تکامل خود، که می             

محـدود  ” فرم“که دغدغۀ اصلی طراحی شهری در دورۀ پیشین به مبحث             در حالی . گذارد نام نهاد، پای می   
دوران کـودکی  . شـود  های این رشته وارد می هغنیز به دایرۀ دغد” عملکرد“ره مبحث  گردید، در این دو    می

  .کند  میالدی سپری می1970طراحی شهری اوج خود را در دهۀ 
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در این دوره، فهم رایج از کیفیت طراحی شهری، فهمی مدرنیستی است، که در آن تبیین مسأله کیفیت                  
. پذیرد صورت می” تبعیت فرم از علمکرد“و با الزام ” فرم و علکرد“) دایکاتومی(با استفاده از تقابل دوبنی 

و ” کـاربری زمـین   “عمدتاً محدود بـه دو مبحـث        ” عملکرد“تذکر این نکته الزم است که مفهوم مدرنیستی         
اسـت، و بـه نـدرت بـه آن گونـه کـه در               ” های زیر ساختاری و به ویژه شبکۀ حمل و نقل سـواره            شبکه“

ها و تجربـۀ انـسانی از فـضا، کـه در             ل طراحی شهری شاهد خواهیم بود، به فعالیت       های بعدی تکام   دوره
  .شود گیرد توجه می های رفتاری صورت می قالب مدارها و قرارگاه

  
های برجستۀ طراحـی شـهری شـهرت یافتـه، و در      هایی که بعضاً به عنوان ویژگی      برخی از خصیصه  

گیرند، از جمله خصایصی هـستند کـه در          ارجاع قرار می  ادبیات این رشته به طور مکرر و گسترده مورد          
انجمن “طراحی شهری در تعریفی که      ” سه بعدی بودن  “به طور مثال خصیصۀ     . اند این دوره طرح گردیده   

نمایـد بـه عنـوان ویژگـی ضـروری ایـن فعالیـت معرفـی                 ه می ی ارا (RIBA)” سلــطنتی معماران بریتانیا  
دن حوزۀ مورد مداخلۀ طراحی شهری به سـطوحی در حـدود نـیم              لزوم محدود بو  “همچنین،  . 30شود   می

البته باید توجه داشت کـه      . 31شود   مطرح می ” راینر بنهام “توسط  ) یعنی عمالً در مقیاس محله    (مایل مربع   
هـای   مـداخالت آن در مقیـاس     منـۀ   امروزه طراحی شهری نوین در محدودۀ مزبور متوقف نمانده، بلکه دا          

یکـی  .  نیـز گـسترش یافتـه اسـت        34” شهری  مناطق کالن “، و   33ها  ”شهر  کالن“،  32ها    ”شهر“کالنی همچون   
گیـرد، یعنـی     نظـران مـورد اسـتفاده قـرار مـی          مکرر توسط صاحب  طور    بههایی که بعدها     دیگر از ویژگی  

نیز توسط جاناتان بارنت    ” های آن  طراحی شهر بدون طراحی ساختمان    “تعریف طراحی شهری به عنوان      
  .35گردد  نهاد میدر این دوره پیش

  
در تعاریف این دوره، تأکید بـر وظیفـه و نقـش               :هایی از تعاریف طراحی شهری در این دوره        نمونه

های فرمال شهر، همچنان     شود، با این وجود طبیعی است که جنبه        طراحی شهری مشاهده می   ” عملکردی“
  . حضور داشته باشدهای طراحی شهری، در تعاریف مزبور ترین دغدغه به عنوان یکی از محوری

  :نویسد می” آکسمن“به طور مثال، 
بخـشی فـرم و عملکـرد محـیط      هایی است که در جهت انتظام      طراحی شهری مجموعه فعالیت   «

  .36» اند گیری شده مصنوع هدف
نماید نیز متضمن تأکید  ه مییاز طراحی شهری ارا) 1970(تعریفی که انجمن سلطنتی معماران بریتانیا   

  :لکرد استمم و عبر دو عنصر فر
هایی است که محیط      آرایش و تنظیم عناصر کالبدی و فعالیت       ،عمدۀ طراحی شهری    خصیصۀ«

  .37» سازد را می
  

دهد کـه طراحـی شـهری         بررسی تعاریف نمونه نشان می     :های کیفی مورد توجه در این دوره       مؤلفه
در قلمـرو  “ مؤلفۀ عملکردی“ نمودن ، با لحاظ”)عینی(مؤلفۀ زیباشناختی “در این دوره، عالوه بر توجه به        

تـوان   از الگوی مسلط طراحی شهری در این دوران، مـی . گذارد تری پای می عالیق خود، به مرحلۀ متکامل   
  .نام برد” طراحی شهری عملکردگرا“با عنوان 
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  دوران نوجوانی طراحی شهری: مرحله چهارم
  (PERCEPTUAL URBAN DESIGN)” طراحی شهری ادراکی“

گرچـه ایـن دوره از      .  نوجوانی آن تمثیل نمـود      توان به دورۀ   ن مرحلۀ تکامل طراحی شهری را می      چهارمی
مـیالدی   1980گردد، با این وجود نقطۀ اوج و تأثیرات گستردۀ آن مقارن دهۀ   میالدی آغاز می1970دهۀ  

ۀ انـسانی فـضای   در این مرحله، توجـه بـه تجربـ   . یابد های گوناگون تداوم می  بوده و تاکنون نیز به شکل     
چـه از ترمینولـوژی       چنان. گردد شهری و ابعاد ادراکی آن به دایرۀ شمول مفهوم طراحی شهری وارد می            

الگوی “یم، طراحی شهری در این دوران با یک تحول    یتوماس کوهن استفاده نما   ” انقالبات علمی “و نظریۀ   
قبل، یعنی  م مسلط طراحی شهری در دورۀبه بیان دیگر، پارادای. گردد  روبرو می38” پارادایم“یا ” سرمشق
  .یابد تحول می” مکان“به پارادایم ” فضا“پارادایم 

  
شود و    واحد نظارت و هدایت می     39توماس کوهن، هر علم تکامل یافته به وسیله پارادایمی            بنابر نظریۀ 

با این حـال، بایـد      . 40نماید   پارادایم مزبور معیارهای کار و پژوهش مجاز را در آن قلمرو علمی تعیین می             
نـوآوری در علـم زمـانی اتفـاق           آیند؟ به اعتقاد کـوهن،       های تازه به وجود می     چگونه پارادایم 0پرسید که   

شـوند کـه بـا دیـدگاه آنـان           افتد که دانشمندان پیرو یک پارادایم خاص مرتباً با رویدادهایی مواجه می            می
دایم دیگر ظـاهر خواهـد شـد کـه خواهـد توانـست              ها، یک پارا   سرانجام با افزایش ناهماهنگی   . ناهمسازند
به اعتقاد کوهن، دگرگونی یک علـم از  . ها و رویدادهای مورد حمایت پارادایم قبلی را تبیین کند     ناهماهنگی

پـذیرد، نـه از راه یـک         های سیاسی هستند صورت مـی      که شبیه انقالب  ” انقالبات علمی “ی از   ا  طریق رشته 
تـوان گفـت کـه طراحـی         بر اساس این نظریـه، مـی      . 41یک چارچوب نظری    ون  رفرایند تکامل مستمر در د    

شود که بر اساس آن الگو و سرمـشق مبتنـی بـر              روبرو می ” انقالب علمی “شهری در این دوره با نوعی       
یابد؛ چرا که در این مرحله در        تحول و تکامل می   ” مکان“به الگو و سرمشق مبتنی بر مفهوم          ”فضا“مفهوم  

نهفته در آن و وجوه ادراک شونده آن به مثابه یـک            ” معانی“ و کالبدی فضای شهری، به       کنار ابعاد عینی  
  .شود نیز اهمیت داده می” پدیدار“

  
” محـیط “های   ویژگی” جبری“های پیشین، که کیفیت طراحی شهری به عنوان محصول           برخالف دوره 

تلقـی    ”میـان محـیط و انـسان      تعامـل   “ محـصول     شد، در این دوره کیفیت طراحی شهری به مثابـۀ          فهم می 
در . 42شود   می” جبریت کالبدی “جایگزین پارادایم   ” گرایی کالبدی  احتمال“به دیگر بیان، پارادایم     . گردد می

. گـردد   تلقی مـی (Problem-Solving Process) ”گشایی فرایند مسأله“این دوره طراحی شهری به عنوان یک 
این امـر،   . توافق و تجانس داشته باشد    ” نوع مسأله “بایست با    میلزوماً  ” حل نوع راه “برمبنای این دیدگاه،    

ل ی انواع مسا   های متداول پیشین، که تقریباً برای همۀ       ، برخالف رویه  ”حل اصل تجانس مسأله و راه    “یعنی  
تـر   در پـی درک عمیـق     . نمایـد  گردیـد، در ایـن دوره رخ مـی         های زیباشـناختی تجـویز مـی       حل محیطی راه 
طراحـی  ” یا رویـه “های شهری، توجـه متخصـصین بـیش از پـیش بـه ابعـاد                  رایی طراح های اج  پیچیدگی

شهری، یعنی فرایندی از هدایت و کنتـرل مبتنـی بـر سـاز و کارهـا و بـسترهای قـانونی، مـالی و اداری،             
طراحـی شـهری دورۀ     ” مـاهوی “و مبتنی بـر ابعـاد       ” گرا فراورده“به بیان دیگر، دیدگاه     . شود معطوف می 

ای  پردازان برجسته نظریه. یابد تحول و تکامل می” یا رویه“و مبتنی بر ابعاد ” فرایندگرا“ه دیدگاه پیشین، ب
هـای   ها و اراده   نظیر کوین لینچ، با اشاره به مقیاس کالن، افق زمانی طوالنی، تعدد و تکثر منافع، خواست               
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 شکل یکپارچه و یکباره مـورد       توان به  مدخل در طراحی شهری، بر این باور هستند که شهرها را نمی            ذی
همین خصلت تحقق تدریجی پیشنهادات طراحی شهری، از طراح شـهر             لینچ به واسطۀ  . 43طراحی قرار داد    

  .44کند  یاد می” هنرمند تدریجی“با لقب 
  

، مبحث مـشارکت شـهروندان و ملحـوظ نمـودن نیازهـای      ”تجربه انسانی فضا  “به دنبال اثبات اهمیت     
دانلـد اپلیـارد    . گیـرد  عیتی متفاوت نیز در دسـتور کـار طراحـی شـهری قـرار مـی               های جم  گوناگون گروه 

و ” طراحی شهری تمام عیـار    “با متمایز نمودن دو گونۀ اصلی از طراحی شهری، تحت عناوین            ) .م 1969(
گـرا را شـهری معرفـی     ، ضمن حمایـت از پلـورالیزم در طراحـی، شـهر کثـرت            ”گرا طراحی شهری کثرت  “

. 45شـود   های جمعیتی در نظر گرفته می های ادراکی همۀ گروه    آن نیازها، اهداف و توانایی    نماید که در     می
 و  46یابد   فرایند طراحی شهری اهمیت خاصی می      کنندگان در  در این دوره، مبحث مشارکت یافتن استفاده      

ه واگذار ساختن امر طراحی شهری و محیطی به گروه کوچکی از متخصصان ب            “شود که    چنین عنوان می  
بـه  . 47” هاسـت   انسان  توسط بقیۀ ” حق بیان خویشتن  “سازی بنیادی دیگران و به منزلۀ انکار         معنی ناتوان 

، که خود از پیشگامان طراحی شهری اسـت، در اثـر متـأخر خـود بـا                  )1995(مشابه، جاناتان بارنت    طور  
طراحـی  “ باور اسـت کـه   گرایانۀ دوران نوزادی طراحی شهری براین انتقاد از دیدگاه صرفاً هنری و نخبه     

توانـد بیـان ارادۀ    طراحی شهری نمی. شهری همانند ساخت یک اثر نقاشی و یا ساخت یک مجسمه نیست           
  .48یک فرد و منطق یک شخص باشد 

  
تجربۀ انسانی و معنی فضاهای شهری و ابعـاد          :هایی از تعاریف طراحی شهری در این دوره        نمونه

شـوند، محورهـای مـورد تأکیـد          ادراک، شـناخت و ارزیـابی مـی        ی که احساس،  ا متنوع محیط به آن گونه    
بعد ادراکی فرم   “به طور مثال، کوین لینچ با تأکید بر لزوم توجه به            . دهند تعاریف این دوره را تشکیل می     

  :معتقد است” شهر
  49» هدف طراحی شهری ایجاد یک منظر ذهنی قوی از شهر است                      «

  :نچ بر این باور است کههمچنین، کوین لی
جا که چگونگی ادراک محیط، نقش حیاتی در بقاء و خـشنودی افـراد از شـهر ایفـا                     از آن «

  50. »دغدغۀ فرم ادراکی و محسوس محیط را داشته باشدد بای نماید، لذا طراحی شهری  می
  :دکن این نوشتار، طراحی شهری را در این دوره چنین تعریف می در همین راستا، نگارندۀ

  .»رود طراحی شهری، هدایت و کنترل منظر عینی و منظر ذهنی شهر به شمار می«
طراحی شهری، مدیریت خاطرات جمعی شهروندان از طریق حفاظـت، هـدایت و کنتـرل        «

  .»فرم کالبدی شهر است
، یعنـی آن گـوهری کـه        ”معنـی “برلزوم توجه طراحی شـهری بـه مقولـۀ          ) . م 1977(آموس راپاپورت   

  :ورزد بخشد، تأکید می تعالی می” مکان “  مرتبۀرا تا” فضا“
  51.»دهی فضا، زمان، معنی و ارتباطات است طراحی شهری، سازمان«

تجربـۀ انـسانی    “، ضرورت توجه طراحـی شـهری بـه مبحـث            ). م 1989(همچنین، مایکل ساوت ورث     
  :سازد را خاطر نشان می” محیط شهری
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ها با توجـه بـه کیفیـات قابـل           ریت محیط  تحلیل، طراحی و مدی    ،کانون توجه طراحی شهری   «
  52.»تجربۀ مکان است

  
هـای سـازندۀ کیفیـت       برمبنای تعاریف نمونه فوق، مؤلفـه      :های کیفی مورد توجه در این دوره       مؤلفه

مؤلفـۀ  “،  ”مؤلفـۀ عملکـردی   “و  ” )عینی(مؤلفۀ زیباشناختی   “طراحی شهری در این دوره، عالوه بر شمول         
تـوان الگـوی    ه شدن مؤلفۀ اخیر، مـی داگر چه با افزو. گیرد را نیز در برمی” )ذهنی ـ ادراکی (زیباشناختی 

نامیـد؛ لـیکن از تحـوالت ایـن دوره بـا              ”طراحـی شـهری ادراکـی     “مسلط طراحی شهری در این مرحله را        
، و 54” مکتـب تجربـه شـهری و ادراک همگـانی    “، 53 ”سـازی شـهری   نهضت سـرزنده “عناوین دیگر نظیر 

  .55شود  طراحی شهری نیز نام برده می” اعیمکتب کاربرد اجتم“
  

  :دوران بلوغ طراحی شهری: پنجم مرحلۀ
  .(SUSTAINABLE URBAN DESIGN)” طراحی شهری پایدار“

 اوج یافته و در     1990آغاز و در دهۀ      میالدی   1980 متأخر تکامل طراحی شهری، که از اواخر دهۀ           مرحلۀ
. یابد، را باید دوران بلوغ ایـن رشـته دانـست           ای تداوم می   دهاینزسوم میالدی نیز همچنان به شکل ف        هزارۀ

هـا، افـزایش دمـای       ل جدی زیست محیطی، نظیر افزایش انواع آلودگی       یطی این مرحله، به دنبال طرح مسا      
 به طور رسـمی و از طریـق سـند       1987از سال     ” توسعۀ پایدار “کرۀ زمین و نابودی منابع طبیعی، مبحث        

در دستور کار سیاسـی سـازمان ملـل قـرار     ) معروف به گزارش برونتلند ( ”ک ماآیندۀ مشتر“موسوم به  
 کشور جهان در اجالس     178 توسط   1992در سال   ” 21دستور کار   “متعاقباً، اسناد دیگری نظیر     . گیرد می

سازمان ملل در شهر ریودوژانیرو به اعضاء رسیده که کشورها را ملزم به تهیه این سند در مقیاس ملی                   
، ”21دســتور کــار محلــی “چوب محتــوای ردر چــا. نماینــد مــی” 21دســتور کــار محلــی “ عنــوان و تحــت
ریزی و طراحی شهری کشورها به عنوان ابزار مهمـی جهـت پیگیـری توسـعۀ پایـدار                   های برنامه  سیستم

رد، و در همین راستا، طراحان شهری، مالحظات زیست محیطی و الزامات یگ معرفی و مورد تأکید قرارمی
  .56دهند  ای مورد توجه قرار می عه پایدار را به شکل گستردهتوس
  

این رشـته عمـالً بـه         های طراحی شهری،     با افزوده شدن مالحظات زیست محیطی به مجموعه دغدغه        
توجه به الزامات زیست محیطی در ایـن دوره         . نهد ترین مرحلۀ تکامل خود پای می      دوران بلوغ و پیشرفته   

تـرین منـابع تخصـصی طراحـی شـهری، کـه در        یابد کـه برخـی از پـر مراجعـه         چنان قوت و رواج می      آن
های پیشین تألیف و نشر یافته بودند، را ناگزیر بـه تجدیـد نظـر و تکمیـل اصـول پیـشنهادی خـود                         دوره
وسـیلۀ یـان بنتلـی و گروهـی از             ه، کـه بـ    ”های پاسـخده   محیط“به عنوان نمونه، کتاب پرمراجعۀ      . نماید می

تــألیف شــده و هفــت اصــل ) دانــشگاه آکــسفورد بــروکس فعلــی(تکنیــک آکــسفورد  لــیهمکــارانش در پ
” سـازی  قابلیت شخصی “، و   ”غنا“،  ”سازگاری بصری “،  ”پذیری انعطاف“،  ”خوانایی“،  ”تنوع“،  ”نفوذپذیری“

نمود، در پی طرح مالحظات زیست محیطی ناچار به          تجویز می ” خوب“را برای نیل به یک طراحی شهری        
طراحـی شـهری   “در همین راستا، یان بنتلی در مقالۀ دیگری تحـت عنـوان     . گردد  خویش می  تکمیل اصول 

حفاظـت از   “و  ” هـا  تقلیـل دادن آلـودگی    “،  ”کـارایی از نظـر مـصرف انـرژی        “سه اصل جدیـد     ” اکولوژیک
در دورۀ مـورد بحـث، آثـار نظـری     . 57. افزایـد  گانـۀ پیـشین مـی    را به مجموعه اصول هفت    ” ها اکوسیستم



  ١٤

های بـه عمـل      ترین تالش  یابد، از مهم   ای در مورد ابعاد گوناگون طراحی شهری پایدار انتشار می          گسترده
هـای   ، و گـزارش   59” نظریۀ شهر فـشرده   “،  58” فرم شهری پایدار  “های مرتبط با     توان به پژوهش   آمده، می 

، و در 61،  انگلـستان     60ی کـه وضـعیت طراحـی شـهری را در مقیـاس ملـی در اسـترالیا                   ا های ویژه  گروه
انـد،    مورد مطالعه قرار داده و ضرورت توجه بـه مالحظـات زیـست محیطـی را گوشـزد نمـوده         62آمریکا

در این دوره، توجه به مالحظات زیست محیطی نه تنها از بعد سـودمندی اقتـصادی و جنبـه                   . اشاره کرد 
 توجـه قـرار     کارکـــردی آن، همـــچنین از بعد اخالقـی قـضیه و اخالقیـات طراحـی شـهری نیـز مـورد                   

  .63گیرد می
  

تعاریف طراحی شهری در این دوره       وجه تمایز    :هایی از تعاریف طراحی شهری در این دوره        نمونه
هـای   طبیعی است دغدغه  . های زیست محیطی در این دوره است       با تعاریف مراحل پیشین، حضور دغدغه     

بـار،   هـا ایـن   پیشین طراحی شهری، همچنان در تعاریف دوران متـأخر حـضور دارنـد، لـیکن حـضور آن      
پـردازان کـاربرد مفـاهیم     نظریـه پیتـر کلتـورپ، یکـی از    . حضوری متوازن و در چـارچوبی جـامع اسـت      

  :کند اکولوژیکی در طراحی شهری، این رشته را چنین تعریف می
طراحی شهری، چیزی فراتر از پرداختن صرف بـه زیباشناسـی محـیط شـهری و یـا اسـتقرار                    «

ای سـر و کـار       هـای شـهری    طراحی شهری با خلق و نگاهداری مکان      . هنرمندانۀ عناصر آن است   
ل اکولوژیک، رفاه اقتصادی و زندگی جمعی با یکـدیگر          یهای مناسب به مسا    دارد که در آن پاسخ    

  .64» تلفیق شده باشد
  

های سـازندۀ کیفیـت طراحـی شـهری در ایـن             تعداد مؤلفه  :های کیفی مورد توجه در این دوره       مؤلفه
مـاهوی  هـای    به بیان دیگر، دایرۀ دغدغـه     . رسد به چهار می  ” مؤلفۀ زیست محیطی  “دوره، با افزوده شدن     

و یـا   ” طراحی شهری پایدار  “توان از آن با عناوین       الگوی مسلط طراحی شهری در دوران بلوغش، که می        
ذهنـی ـ   (مؤلفـۀ زیباشـناختی   “، ”)عینـی (مؤلفۀ زیباشـناختی  “نام برد، چهار ” طراحی شهری بومسازگار“

  .ردگی را در بر می” مؤلفۀ زیست محیطی“، و نهایتاً ”مؤلفۀ عملکردی“، ”)ادراکی
  

  :گیری  نتیجه-4
تـوان   بر اساس تحلیل کرونولوژیکی کـه از ادبیـات طراحـی شـهری در ایـن نوشـتار بـه عمـل آمـد، مـی           

گیری نمود که طراحی شهری طی چهار دهۀ گذشته با تکامل چشمگیری روبرو بـوده اسـت کـه در      نتیجه
تکامـل  “مـراد از  . رود ی قابـل صـورتبندی بـه شـمار مـ     66” ای تکامـل رویـه  “ و  65” تکامل ماهوی ”دو بعد   
نهایی عمل طراحی شهری، یعنـی      ” وردهآفر“نظران از     مجموعه تحوالتی است که در فهم صاحب      ” ماهوی

تحوالتی اسـت کـه   ” ای  تکامل رویه “خصوصیات فرم مطلوب محیط شهری، صورت پذیرفته، و منظور از           
هـای طراحـی شـهری در         اسـت هـا و سی     اجرا و تحقق پروژه   ” یندآفر“منجر به جلب توجه متخصصین به       

هـای ایـن پـژوهش نـشان         یافتـه . گردیـده اسـت   ” نظام جامع هدایت و کنترل طراحی شهری      “قالب تدوین   
دهد که برخالف فهم سنتی از طراحی شهری، مفهوم طراحی شهری مفهومی تکامل یابنده و پویا است       می

  .نموده استهای گوناگونی را تجربه  ها و چارچوب که در طول محور زمان، دوره
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دهد که طراحی شهری در گذر تاریخ معاصر خویش، از پنج منزل متمایز یا پـنج                  این مطالعه نشان می   
ای نقش الگوی مـسلط طراحـی         های مزبور الگوی ویژه     افق زمانی تکامل عبور نموده، و در هر یک از افق          

توان این فرضـیه را مطـرح        میهای تحقیق حاضر، اینک       بر پایۀ یافته  . شهری در آن دوران را داشته است      
ای رایـج در ایـران، احتمـاالً          نمود که اختالف آراء در تعریف طراحی شـهری، از جملـه در گفتمـان حرفـه                

گانـۀ تکامـل طراحـی شـهری و الگوهـای             های زمانی پـنج     ه تعاریف مختلف از افق    یتواند مربوط به ارا     می
و اختالف نظرهای موجود در این مورد، بـه علـت           به عبارت دیگر،بخشی از مناقشات      . ها باشد   متناظر آن 

خطـای  . ه و مقایـسۀ تعـاریف اسـت       یـ  در ارا  67” انـاکرونیزم “یـا   ” زمان پریـشی  “وقوع خطای موسوم به     
مـثالً اسـتفاده از قلــــم       . پریشی ناظر به وقوع چیزی خارج از بستر تاریخی آن اسـت             آناکرونیک یازمان 

. 68ط زمانی دانـست     لپریشی و خ    توان آناکرونیزم با زمان     را می پرغاز در نظام اداری و دفترداری مدرن        
تواند ریشه و منـشاء اخـتالف    می” پریشی خطای زمان“اشتباه در ثبت و ضبط ترتیب حقیقی وقایع، یعنی      

یعنـی در حـالی کـه طراحـی شـهری در زمـان حاضـر در                 . تعاریف طراحی شهری در حال حاضر باشد      
ه تعریفـی کـه متعلـق بـه دوران سـپری شـدۀ نـوزادی آن اسـت،                   ی، ارا رود  دوران بلوغ خود به شمار می     

ه یـ رساند که این تعاریف گوناگون، متضمن نوعی تعارض ذاتـی بـوده و لـذا ارا                 اشتباهاً چنین به نظر می    
ه یـ دهد که چنـین رویکـردی، یعنـی ارا       این مطالعه نشان می   . تعریف از طراحی شهری اساساً امکان ندارد      

های زمانی پیشین طراحی شهری به عنوان تعریف معاصر آن و مقایسه نمودن این                افقتعاریف متعلق به    
  .یا خلط زمانی است” پریشی خطای زمان“در چارچوب زمان حال، نوعی از ” ناهمزمان“تعاریف 

  
 از  ـ تعریـف جـامع و مـانع   ـ  تعریـف ارسـطویی    یـه دهد که هر چنـد ارا  این مطالعه همچنین نشان می

لودویـگ ویتگنـشتاین    ” شـباهت خـانوادگی   “ماالً میسر نیست، لیکن بـر مبنـای نظریـۀ           طراحی شهری احت  
های زمانی پنج گانـۀ       ریف مختلف، مشابهت را یافته و برای هر یک از افق          اای از تع    توان میان مجموعه    می

 افق ه شده دریای که قادر به نمایندگی خانوادۀ تعاریف ارا چنان تعریف گسترده    تکامل طراحی شهری، آن   
  .نمودمطرح زمان مزبور باشد، تدوین و 

  
” تکامـل مـاهوی   “و  ”ای  تکامـل رویـه   “گونه که عنوان گردید تکامـل طراحـی شـهری در دو بعـد                 همان

مـسلماً  . صورت پذیرفته است، لیکن این نوشتار عمدتاً به بررسی تکامل ماهوی این رشته پرداخته اسـت               
ی شهری و جوانب گوناگون آن، فرصت و مجالی فراتر از     طراح” ای  تکامل رویه “بررسی تفصیلی و دقیق     

ای، ذکر چند نکته در       کند، با این وجود به دلیل اهمیت قابل مالحظه تکامل رویه            نوشتار حاضر را طلب می    
  .رسد این رابطه الزم به نظر می

  
  :ای طراحی شهری  دستاوردهای تکامل رویه4-1

 میالدی، موجـب  1970 و 1960های  ی طراحی شهری در دهههای پیشنهاد   تحقق نیافتن بسیاری از پروژه    
پـذیری    هـای امکـان     نظران به بررسی علل این مسأله و به طور کلـی بـه بررسـی زمینـه                  گردید تا صاحب  

در دورۀ زمانی مورد اشاره، بسیاری از پیشنهادات طراحی شهری که           . مداخالت طراحی شهری بپردازند   
” تـِکّه  طراحی شهری یک  “های سنتی      و یا حتی در قالب پروژه      69” نمعماری مقیاس کال  “بر اساس دیدگاه    

هـای    به طور مثال اکثریـت قـاطع پـروژه        . تهیه شده بودند، با عدم توفیق در مرحۀ اجرا روبرو گردیدند          70
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پیشنهادی طراح شهری زبردستی نظیر گوردن کالن، بـه واسـطه فـراهم نبـودن بـسترهای الزم قـانونی،         
گاه از روی کاغـذ بـه واقعیـت مبـدل             ها و جوامع باز کنونی، هیچ      و تشکیالتی در نظام   اقتصادی، اجتماعی   

لینچ با توجه به تجربه خود در ارتباط با دانشجویان کـشورهای مختلـف،    در همین راستا، کوین   . 71نشدند
شورهای ، عمـدتاً کـ    ”تکّه  طراحی شهری یک  “گونه از طراحی، یعنی      دارد که اساساً عالقمندان این     اعالن می 
مانـدگی سـطح توسـعۀ کالبـدی و یـا             نیافتۀ جهان سوم هستند و این امر احتمـاالً ناشـی از عقـب               توسعه

  . 72های اقتدارگرای این جوامع است سفارش نظام
 1980 و به ویژه در دهۀ 1970های سنتی طراحی شهری، از اواخر دهۀ  در نتیجۀ عدم تحقق پروژه   

طراحی شهری، که تا آن زمان کمتر مورد عنایت قرار گرفتـه            ” ای هعد روی بْ“دی توجه متخصصین به     میال
هایی کـه صـرفاً بـه بعـد           این نکته محرز گردید که تهیۀ پروژه       ،با تکامل طراحی شهری   . بود، معطوف شد  

شـد، حتـی اگـر       هـای بـصری محـیط خالصـه مـی          ماهوی طراحی شهری، که آن هم در توجه به ویژگـی          
های  توانند به عنوان کلیت    شهرها نمی “به اعتقاد کوین لینچ اساساً      . هند بود نخوا” مقدور“باشند،  ” مطلوب“

  . 73” یکپارچه و جامع، در جمیع جوانب مورد طراحی قرار بگیرند
  

تواننـد محـصول     هـای شـهری مطلـوب تنهـا مـی          های نوین طراحی شهری، محیط     بر اساس دیدگاه  
  :ی باشد که بر سه پایۀ زیر بنا گرددا های جامع و چندسطحی از هدایت و کنترل توسعه نظام

  ،”ریزی استراتژیک چهارچوب برنامه“ـ 1
  و” گرا سازی دموکراتیک و کیفیت یندهای تصمیمرآف“ـ 2
گانه منطقه شهری، کل شهر، محالت شـهر،         به مفهوم پوشش بر کلیه سطوح پنج      (” فراگیر بودن “ـ  3

  ).فضای شهری و منظر شهری
ریزی شهری و طراحـی شـهری بـر اسـاس یـک          شیوۀ سنتی که به برنامه          در چنین نگرشی، برخالف   

ریـزی و    شود، امور برنامـه    ریزی بر طراحی پرداخته می     ، و با حفظ تقدم برنامه     74” خطی و منفک  “الگوی  
گرای  پذیرد؛ و با حضور تفکر کیفیت  صورت می75” موازی و تعاملی“طراحی شهری بر اساس یک الگوی 

هـای واجـد     موجبـات خلـق محـیط     ) ترین مقیاس  یعنی در کالن  (همان ابتدای کار    خاص طراحی شهری از     
  .شود فراهم آورده می) یعنی در خردترین مقیاس(کیفیت مطلوب در انتهای کار 

  
یافتن ابزارهای هدایت و کنترل طراحی شهری گردیده         ی طراحی شهری، موجب تنوع    ا تکامــل رویه 

و در ” پروژه طراحی“در طراحی شهری سنتی محدود به   ” ت و کنترل  ابزارهـــای هدای “که    در حالی . است
نظـام جـامع هـدایت و    “گردیـد، اینـک در چـارچوب        می …هایی نظیر پالن، پرسپکتیـــو و        قالب بازنموده 

در واقـــع جعبه ابزار طراحی شهری در کنار ابـزار          . کنند  تری پیدا می    دامنۀ وسیع ” کنترل طراحی شهری  
” سیــــاست طراحـی شـهری   “، دارای ابزارهای دیگری نظیـــر ”پروژۀ طراحی شهری “سنتی خود، یعنی 

، ”اسـتراتژی طراحـی شهـــری     /چـارچوب “،  ”راهنمـای طراحـی شـهری     “،  ”دستور کار طراحی شهری   “ و
ایـن امـر بـه      . شـود   می” چارچوب طراحی حجمی برای معماری در متن شهر       “و  ” برنامۀ طراحی شهری  “

بیشتر جعبه ابزار طراحـی شـهری و تغییـر جهـت آن، از حالـت غلبـۀ ابزارهـای                    منزله غنی شدن هر چه      
های طراحی  معطوف به سیاست“ به حالت عمومیت یافتن ابزارهای       76” معطوف به پروژۀ طراحی شهری    “
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مسلماً هر یک از ابزارهای سنتی و نوین طراحی شهری، با توجـه بـه نیازهـا، اهـداف و                    .  است 77” شهری
  .های خاص خود بوده و هستند  مداخله، واجد نقش، کارایی و شایستگیشرایط بستر مورد

  
  :دستاوردهای تکامل ماهوی طراحی شهری: 4-2

ایـن  . بر پایۀ مطالعۀ حاضر، مدلی جهت وصف و تبیین سیر تکاملی طراحی شهری پیشنهاد گردیده است               
متنـاظر بـه   به طور هری را شناختی مراحل گوناگون تحول طراحی ش مدل، با استفاده از یک قیاس زیست     

بر اساس مدل مزبـور، تکامـل طراحـی شـهری در            . نماید  مراحل گوناگون رشد موجودات زنده تشبیه می      
گردد؛ همچنین، پدیدۀ پیچیده شدن روزافزون  ای متشکل از پنج حلقه یا پنج مرحله وصف می قالب زنجیره

 گوناگون سازندۀ کیفیت طراحی شهری تبیین های این مفهوم، به وسیلۀ معرفی روند ورد و انباشت مولفه      
شود که تکامـل طراحـی شـهری در پـنج مرحلـه و تحـت        گیری می از مطالعۀ حاضر چنین نتیجه    . شود  می

البته توجه به این نکته ضـروری اسـت کـه هـر چنـد در هـر یـک از                     . عنوان پنج الگو قابل جمعبندی است     
باشد، لیکن این مسأله بـه معنـی عـدم     ارادایم غالب مطرح میها به عنوان پ  های زمانی، یکی از پارادایم      افق

پـنج الگـوی    . تـر، در همـان دوره نیـست         ای و ضـعیف     های دیگر، گرچه به شـکل حاشـیه         حضور پارادایم 
طراحی شهری که نمایندۀ مراحل گوناگون تکامل طراحی شهری از دوران تولـد تـا بلـوغ آن هـستند، بـه                

  ):1جدول شمارۀ .(ترتیب زیر است
  

این الگو ناظر به مرحلۀ پیش از تولـد رسـمی و دانـشگاهی طراحـی                : ”پیش طراحی شهری  “ الگوی   -1
توان به منزلۀ دوران جنینی این رشـته           میالدی است و از این رو، این مرحله را می          1960شهری در سال    

ۀ زیباشـناختی   مؤلفـ “در این مرحله صرفاً و مطلقاً محـدود بـه           ” کیفیت طراحی شهری  “مفهوم  . تلقی نمود 
ــن دوران ” )عینــی( ــل  ،آن اســت و مطالعــات طراحــی شــهری در ای ــه مفهــوم برداشــت و تحلی  عمــدتاً ب

  .خصوصیات بصری مناظر شهری است
  
به دنبال تولـد رسـمی طراحـی شـهری، الگـوی طراحـی شـهری          : ”طراحی شهری آرایشی  “ الگوی   -2

. یابـد   نیز تداوم می  میالدی   1970 تا دهۀ    1960آرایشی آغاز گردید و پس از طی مرحلۀ اوج خود در دهۀ             
سـلطۀ رویکـرد    . توان دوران نوزادی طراحی شهری محسوب نمود        های این دوران را می      مجموعه فعالیت 

تـرین مشخـصۀ الگـوی        مهـم د  بایـ   تزیینی ومطلقاً بصری به محیط شهری و زیباشناسـی سـطحی آن را              
در ایـن مرحلـه همچـون مرحلـۀ گذشـته           ” یکیفیت طراحی شـهر   “مفهوم  . طراحی شهری آرایشی دانست   

  .است” )عینی(مؤلفۀ زیباشناختی “صرفاً محدود به 
  
بـه دایـرۀ    ” عملکـردی “هـای     جـوهرۀ ایـن الگـو، ورود دغدغـه        : ”طراحی شهری عملکردگرا  “ الگوی   -3
های به عمل آمده در چارچوب این الگو، کـه            مجموعه فعالیت . های مورد توجه طراحی شهری است         کیفیت

بایـد تحـت عنـوان دوران کـودکی طراحـی شـهری                میالدی بوده است، را می     1970طۀ اوج آن در دهۀ      نق
مؤلفـۀ زیباشـناختی    “در این دوره شـامل دو       ” کیفیت طراحی شهری  “های سازندۀ     مؤلفه. بندی نمود   طبقه

  .است” مؤلفۀ عملکردی“و ” )عینی(
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گـردد لـیکن اوج و    بـاز مـی  میالدی  1970ۀ پیدایش این الگو به ده    : ”طراحی شهری ادراکی  “ الگوی   -4
وجـه مشخـصۀ ایـن دوره،       .  بوده و تاکنون نیز در اشکال گوناگون ادامه دارد         1980گسترش آن در دهۀ     

هـای ایـن مقطـع را         مجموعه فعالیـت  . باشد  ادراکی فرم شهر می   -توجه به تجربۀ انسانی فضا و بعد ذهنی       
در ایـن دوره    ” کیفیت طراحی شهری  “های سازندۀ     ؤلفهم. توان دوران نوجوانی طراحی شهری دانست       می

از . هـستند ” عملکـردی “، و   ”)ادارکـی -ذهنـی (زیباشـناختی   “،  ”)عینـی (زیباشناختی  “مشتمل بر سه مؤلفۀ     
ای و    نظران به ابعاد رویـه      های این مرحله از تکامل طراحی شهری، معطوف گردیدن توجه صاحب            ویژگی

های جامع هـدایت و کنتـرل         ا است که نهایتاً شکل خود را در تدوین نظام         ه  ها و برنامه    یند تحقق پروژه  آفر
  .سازد طراحی شهری متجلی می

  
گیری و  گردد، لیکن اوج  میالدی برمی1980پیدایش این الگو به دهۀ     : ”طراحی شهری پایدار  “ الگوی   -5

نیـز بـه عنـوان       صورت پذیرفته و همچنان در قـرن بیـست و یـک مـیالدی                1990رونق یافتن آن در دهۀ      
وجه مشخصۀ این الگو، توجـه  . ای خاصی برخوردار است   یم غالب طراحی شهری از مقبولّیت حرفه      داپارا

توان نماینـدۀ    این الگو را می   . است” آثار اکولوژیکی مداخالت طراحی شهری    “و  ” توسعۀ پایدار “به مفهوم   
در ایـن دوره بـه      ” احـی شـهری   کیفیـت طر  “هـای سـازندۀ      مؤلفـه . دوران بلوغ طراحی شهری تلقی نمـود      

زیباشـناختی  “،  ”)عینی(زیباشناختی  “ترین حالت خود رسیده و مشتمل بر چهار مؤلفۀ           ترین و غنی   پیچیده
ای،  توجه گسترده و روزافزون به ابعاد رویه. شوند می” و زیست محیطی“، ”عملکردی“، ”)ذهنی ـ ادراکی (

  .جوه خاص طراحی شهری در مرحلۀ بلوغ آن است از و به موازات و به عنوان مکمل ابعاد ماهوی،
  

به طور خالصه، سیر تکامل طراحی شهری، الاقل در بعد تکامـل مـاهوی آن، را بایـد بـا سـیر تحـول               
گونه که در جدول شمارۀ یـک        همان. در طراحی شهری یکسان دانست    ” کیفیت“ها در مورد مفهوم      اندیشه

شـدن و تکامـل      ر طراحی شهری، همواره در جهت پیچیـده       د” کیفیت“گردد، سیر تحول مفهوم      مالحظه می 
از حالـت بـسیط و      ” کیفیت طراحی شـهری   “در سیر تحول مزبور، دامنۀ اطالق مفهوم        . مستمر بوده است  

جـدول  . یابـد  أی در دوران بلـوغ تطـور مـی         تدریج به حالت مرکب و چهار مؤلفه      به  ی نخستین،   ا تک مؤلفه 
) عینـی (دهند که هر چند در مراحل نخستین، مؤلفـۀ زیباشـناختی    شمارۀ یک و شکل شمارۀ یک نشان می  

ای مطلق در طراحی شهری داشته و در مقام فهم کیفیت طراحی شهری عمالً وزنی معـادل صـد در          سلطه
هـای   های دیگر بـه مؤلفـه      شدند، لیکن به مرور زمان و به دنبال افزوده شدن مؤلفه           صد برای آن قایل می    
تقلیـل یافتـه و بـه میـزان معقـول و متناسـب تعـدیل                ” )عینـی (ؤلفۀ زیبا شـناختی     م“پیشین، سهم و وزن     

  .گردد می
  

  مؤلفـۀ “شدن مفهوم کیفیت طراحی شهری، از طریق نمایش حضور  یند پیچیدهآدر شکل شمارۀ یک فر  
مؤلفـۀ  “، افـزوده شـدن       میالدی 1960، تداوم مطلق آن در دهۀ       1960از پیش از دهۀ     ” )عینی(زیباشناختی  

، افزوده شدن 1980در دهۀ ” )ذهنی ـ ادراکی (مؤلفۀ زیباشناختی “، افزوده شدن 1970در دهۀ ” ملکردیع
زمان و تداوم هر چهـار مؤلفـه در        نهایت از طریق حضور هم    در  ، و   1990در دهۀ   ” مؤلفۀ زیست محیطی  “

قلیـل و تعـدیل وزن      یند مزبـور، ت   آنکته قابل توجه در فر    . سوم میالدی نشان داده شده است       ابتدای هزارۀ 
که عمدتاً نـاظر و محـدود بـه بعـد بـصری منـاظر شـهری          (1960از دهۀ   ) عینی(مؤلفۀ فائق زیباشناختی    
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است، که ایـن بـه نوبـۀ خـود،          میالدی   1990 وزن پیشین خود در دهۀ       م، به وزنی برابر یک چهار     )بود می
  .نشانگر عمق تحوالتی است که در طراحی شهری به وقوع پیوسته است

  
نـسبت  به  ترین مرحلۀ آن، یعنی در دوران بلوغ،  تعریفی           چنانچه بخواهم از طراحی شهری در متکامل      

  :م باید گفتیه نماییجامع و فراگیر ارا
” فرآینـد “که توأمـاً در برگیرنـدۀ       ” گروهی“و  ” یا  میان رشته “طراحی شهری فعالیتی است     «

سـازماندهی کالبـدی عرصـۀ      “ هدفشان   باشد که  یی می )ها”وردهآفر“(ها   حل گشایی و راه   مسأله
کیفیـات عملکـردی، زیـست محیطـی و تجربـۀ           “به نحوی است که موجب ارتقـاء        ” عمومی شهر 
  .78» گردد” کیفیت زندگی انسان“های شهری، و از آن طریق موجب ارتقاء  مکان” زیباشناختی

ۀ ارسـطو در    تـوان براسـاس نظریـ      ، تعریف فـوق را مـی      ”چیستی طراحی شهری  “تر    جهت تبیین دقیق  
ارسطو بـرای تحقـق هـر    . بندی جدیدی نمود ها صورت مورد ضرورت وجودی علل چهارگانه برای پدیده   

، )نقره( علت مادی    -1: 80 79دانست   ، وجود چهار دسته علت را ضروری می       ”ای جام نقره “چیزی، مثالً یک    
هایـدگر معتقـد    ). رم جام ف( علت صوری    -4، و   )نوشیدن آب ( علت غایی    -3،  )سازندۀ جام ( علت فاعلی    -2

علـت  “و نه صرفاً به     ) ”های چهارگانه   مسئول“و به تعبیر او     (علل چهارگانۀ مزبور    “است که اگر به تمامی      
متداول و به مثابه یـک      ” ابزاری“توان امید داشت که پدیده را در ورای درک            توجه گردد، آنگاه می   ” فاعلی

علل اربعه س تعریف طراحی شهری در دوران بلوغ را براسا چه  چنان. 80و غایتمند فهم نمود” امر حقیقی“
تواند، مطابق جدول شمارۀ دو با وضوح بیشتری ابعاد گوناگون       م، نتیجه می  ییبندی نما  ارسطویی صورت 

  .طراحی شهری را در باالترین مرحلۀ تکامل خود به نمایش گذارد
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در برگیرندۀ خصوصیات بصری محیط مانند فرم و منظر عینی شـهری            : ”               )عینی(زیباشناختی   “ مؤلفۀ          
  …و 

  …مین، شبکه معابر، زیرساختارها، دربرگیرندۀ خصوصیات کاربری ز: ”                           عملکردی“          مؤلفۀ 
دربرگیرندۀ خصوصیات ادراکی محیط مانند فرم و منظـر ذهنـی شـهر،    : ”  )ذهنی ـ ادراکی (زیباشناختی “          مؤلفۀ 

  .…معنی و 
تقلیل دربرگیرندۀ حفاظت متقابل شهر و طبیعت، فرم شهری انرژی کارا،           : ”                    زیست محیطی “          مؤلفۀ  

  .…آلودگی و 

  
  سیر تکامل مفهوم طراحی شهری): 1(جدول شمارۀ 
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 علل وجودی عناصر تعریف  توضیحات

 علت صوری  موضوع  فرم شهر

 هــای تــوده ســاختمانی  و فــرم(Public Open Spaces)فــضاهای بــاز همگــانی 
(Built Forms)  

  
  مواد اولیه

  
  علت مادی

  هدف کالن  ارتقاء کیفیت زندگی شهری

  اهداف خرد  ارتقاء کیفیت عملکردی، زیست محیطی و زیباشناختی فرم شهر

اسـتراتژی  / چـارچوب   “،  ”دسـتور کـار طراحـی شـهری       “،  ”پروژه طراحی شهری  “
برنامـۀ  “،  ”سیاسـت طراحـی شـهری     “،  ”راهنمای طراحی شـهری   “،  ”طراحی شهری 
  ”طراحی شهری

  ها فراورده

  
  

  علت غایی

ای ـ مشارکتی و هماهنگ با   فرایند میان رشته: نظام هدایت و کنترل طراحی شهری
  های قانونی، مالی، اداری و فنی چارچوب

  
  شیوۀ تحقق

  
  علت فاعلی

  
  هری در دوران بلوغبندی طراحی ش صورت): 2( جدول شمارۀ 

  ]مؤلف: منبع[
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A review of urban design literature reveals differing conceptions and definitions of urban 
design suggested by the scholars, both as a discipline and as profession. It seems as if, lack 
of intellectual consensus regarding the concept of urban design, to a considerable extent, 
stems from unatendding to the dynamic and ever-changing nature of this field of knowledge. 
This article is aimed at examining the historic evolution of urban design concept, identifying its 
main developmental stages, exploring the predominant paradigm of each era, and formulating 
a conceptual model to explain the evolutionary process of urban design as a whole. This 
article consists of three major sections. First, the theoretical debates concerning urban design 
definition are put forward, and using Ludwig Wittgenstein’s (1953) notion of “Family 
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Resemblance” attempt has been made to explain the case. Next, the evolutionary process of 
urban design is presented; and finally the results of the study are discussed. 
 
The study findings indicate that, urban design as a field of knowledge, from its birth through 
its maturity has experienced a tremendous amount of theoretical development and 
methodological sophistication. The evolution of urban design is manifested in five distinct 
consecutive paradigms titled 1- “Pre-Urban Design’, 2- “Cosmetic Urban Design”,  
3- Functionalist Urban Design”, 4- “Perceptual Urban Design”, and 5- “Sustainable Urban 
Design”. The study argues that part of disagreement regarding the nature of urban design is 
due to some sort of “Anachronic Fallacy”.  
 
Urban design conceptual development has proved to be two-fold encompassing “substantive” 
and “procedural” aspects of the field. From a substantive-development-point of view, the 
scholars have identified several new components of “urban design quality”. Putting differently, 
while “quality” concept, in the embryonic stages of urban design was conceived as a merely 
visual phenomenon, now it is widely acknowledged as a complex multi-faceted phenomenon 
comprising four components, those are to say “Aesthetic (objective)”, “Aesthetic (cognito-
perceptual)”, “Functional”, and “Environmental” components.  
 
From a procedural-development-point of view, the traditional direction of urban design toward 
“product” has shifted to a more “process” oriented one. As a result, the notion of 
Comprehensive Urban Design Control and Guidance Systems has been underlined and 
urban design tool-box has accommodated new instruments including urban design “brief”, 
‘framework/strategy”, “guide”, “policy”, and “plan”. 

 
 


