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  مؤلفه های سازنده کیفیت طراحی شهری
  کورش گلکار
  1379، 38-65، صص 32نشریه علمی ـ پژوهشی صفه، شماره 

  
  
 یکی از مفاهیم محوری دانش و حرفه و طراحی شهری بوده و طبیعتاً از اهمیـت نظـری و عملـی                  "کیفیت"

کـه درحـال حاضـر بیـشتر     ، بـه واسـطه بحـران کیفیـت     ریگذشـته از اهمیـت نظـ     . فراوانی برخوردار است  
هـای جـدی     شاند ، مبحث کیفیت از نظر عملی نیز به یکی از پرسـ             آن مواجه های شهری در ایران با       محیط

ای نگرانـی    ای به شکل فزاینـده     حان شهری حرفه  ، دانشگاهیان و طرا   بسیاری از مسئولین  . ل گردیده است  بد
، بـه واسـطه   با این وجـود  ؛ور ابراز نموده اندکشت مطلوب در  را در مورد نبود طراحی شهری واجد کیفی        خود

های مطرح شـده بـه چـشم         ای در دیدگاه    اتفاق نظر قابل مالحظه    ،"کیفیت"ماهیت چند پهلو و فرار مفهوم       
             " کیفیـت طراحـی شـهری      "رسـد کـه بـرای ایجـاد فهـم مـشترک از مقولـه               چنین به نظـر مـی     . خورد نمی

  .وم نیاز استبه روشنگری و بسط نظری این مفه
  

، تدوین یک چـارچوب نظـری جهـت         "فیت طراحی شهری  کی"  مفهوم هدف از این نوشتار، تحقیق در مورد      
     پنج بخش عمده تشکیل    این نوشتار از    . های سازنده آن است     مزبور و بازشناسی و معرفی مؤلفه      تبیین مفهوم 

    ، این مفهوم  سپس. گیرد رد بحث قرا می   شناسی واژه مو   ریشه از نقطه نظر     "کیفیت"، مفهوم   نخست. شود می
 "خوب"یات مرتبط با موضوع طراحی شهری       ، مروری بر ادب   آنگاه.  بررسی خواهد شد   "حالت وجودی "نظر  از

هـای مـورد اسـتفاده عملـی         در ضمن، تعدادی از چک لیـست      . ه خواهد شد  ئته به آن ارا   و کیفیت های وابس   
    ، معیارهای بـه کارگرفتـه شـده مـورد بررسـی قـرار گرفتـه               احی شهری از نظر   های بازبینی طر   تأتوسط هی 

  :، نتایج مطالعه حاضر به این ترتیب ارایه می شوددر نهایت. گردد نتایج گزارش می
  

 کـه توسـط ایـن       )1977( ریق نسخه تکامل یافتـه مـدل کـانتر          توان از ط   کیفیت طراحی شهری را می     -1
  یده به شکل مؤثری تبیین نمود؛ ارایه گرد"مدل مکان پایدار"نوشتار تحت عنوان 

کیفیـت  "، " زیبـا شـناختی    –کیفیـت تجربـی     "های   ه به نام  کیفیت طراحی شهری متشکل از سه مؤلف       -2
  . است"کیفیت زیست محیطی"  و"عملکردی
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  :پیشگفتار 

.  واجد اهمیتـی قابـل مالحظـه اسـت      "نظری"  و "عملی"ماً از ابعاد    ، توأ  در طراحی شهری   "کیفیت"مبحث  
های جامع صـورت     ، که در قالب برنامه طرح     ی موجود ها  شهری در ایران، چه در بافت      های  اجرای طرح تجربه  
هـای   هایی نظیر شـهرهای جدیـد و پـروژه         ه، که در قالب برنام    های جدید  ها و توسعه   چه در بافت   و،  پذیرفته

ی واجـد کیفیـت     هـای شـهر    خلـق محـیط   های مزبوردر  که برنامه ، نشان داده است     سازی صورت گرفته   آماده
   ، "بحـران کیفیـت  " ، مسأله و یا به عبـارت دقیـق تـر    به بیان دیگر   1.اند روبرو نبوده  مطلوب با توفیق چندانی   

سـازان،   های اساسـی تـصمیم      از دغدغه  های عمده شهرهای ما و بالطبع یکی       در شرایط کنونی یکی از چالش     
      "کیفیـت "ه  با توجـه بـه اهمیـت مـسأل        . استهای شهری    نندگان محیط ک  مجریان و استفاده   ،گیران تصمیم

، همچون گذشته بدون توجـه الزم بـه دانـش           ها و مداخالت کالبدی در شهرها      مهرسد چنانچه برنا   نظر می  به
  ، گیـری صـورت پـذیرد      احـل مختلـف تـصمیم     منـد آن در مر     نظـام طراحی شهری و بدون ملحـوظ نمـودن         

. وب وجود نخواهد داشـت     دارای کیفیت طراحی شهری مطل     های ونه تضمینی برای دستیابی به محیط     گ هیچ
به یکی از محورهای     در شرایط کنونی ،    ،بحث کیفیت مطلوب طراحی شهری را     ،  "بحران کیفیت در شهرها   "

 چنـد پهلـو و      ، ماهیـت  با این حال  . اهی تبدیل نموده است   ای و دانشگ   اصلی مباحثات مجامع و محافل حرفه     
    انـسجام   و تلقی گوناگون افراد از آن باعث بـروز نـوعی پراکنـدگی و عـدم                "کیفیت"سرشت پیچیده مفهوم    

 را ،   "کیفیت طراحی شهری  "  عبارت "مفهوم سازی "این امر، لزوم    . در نقطه نظرات ارایه شده، گردیده است      
       تر از  در میـان صـاحب نظـران و بـه تبـع آن، زمینـه بهـره بـرداری مـؤثر           که زمینه فهم مشترک    ای  به گونه 

  .طرح می نمایدمآراء و تجارب آنان را فراهم آورد، 
  

.  نیـز واجـد اهمیـت محـوری اسـت          "نظـری " از بعد    "کیفیت طراحی شهری  "، مسأله   "عملی"در کنار بعد    
بنـدی   بقـه در ط . شـوند   طبقه بنـدی مـی     "رویه ای " و   "ماهوی" مباحث طراحی شهری به دو دسته        معموالً

 های ماهوی  به عبارت دیگر، مادامی که پرسش     . دی دارند ای تقدم راهبر   احث رویه بمزبور مباحث ماهوی بر م    
چیست؟ عناصر سازنده کیفیـت طراحـی شـهری کدامنـد؟            "کیفیت مطلوب طراحی شهری   " نظیر این که  (

عنصر کالبدی و بصری چه نقش و سهمی در کیفیت طراحـی شـهری دارد؟ آیـا معنـی محـیط در کیفیـت                  
نظیر چگـونگی فراینـد   ( ای  های رویه توان به بحث   نمی سخ داده نشوند،  پا.) …طراحی شهری مؤثر است؟ و      

    تـر تـا زمـانی کـه نـدانیم در جـستجوی       به بیان روشن. پرداخت)  و هدایت تهیه طرح و تدوین نظام کنترل  
   بـه آن نیـز     ) فرآینـد مطلـوب     (  یعتاً قادر بـه یـافتن راه دسـتیابی        ، طب )کیفیت فرآورده   (چیزی هستیم    چه
  . واهیم بودنخ
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   گرچه پژوهـشگران علـوم اجتمـاعی در مـورد اغـراق در نقـش کیفیـت کالبـدی شـهر در کیفیـت زنـدگی                         
 کیفیت کالبدی محـیط در ایـن        این حال نمی توان از سهم واقعی       با   1ن هشدارهای الزم را داده اند،     شهروندا

 ساکنین شـهرها توسـط     "ندگیکیفیت ز " بر   "کیفیت طراحی شهری  " رابطه متقابل و تأثیر   . امر غفلت نمود  
اگر بناست طراحی شهری مفید واقع گردد "             : گوید وی می.  مورد تأکید واقع شده است  کوین لینچ 

  2. انسان یاری نماید"کیفیت زندگی "به اعتالء " کیفیت محیط کالبدی"ید قادر باشد تا از راه اعتالء با
  

کیفیـت طراحـی    " برای تعیین فهم و تبیین مفهوم        ی منسجم ه یک چاچوب نظر   ئ، ارا هدف از مطالعه حاضر   
چوبی نه تنها به ایجاد فهم مشترک رگمان ، فراهم آوردن چنین چا بی. ده آن استهای سازن و مؤلفه" شهری

تواند در ارتقاء سطح مباحثات عملـی در ایـن           رساند، همچنین می   ز مقوله کیفیت طراحی شهری کمک می      ا
ای که  گونه به(ه ابهام و پیچیدگی مفهوم مزبور ژه این که در شرایط کنونی به واسط      خصوص مؤثر باشد؛ به وی    

هـای تحقیقـاتی      جهت جمع بندی مـؤثر از تـالش        3،)اند یاد کرده " کیفیت بدون نام  "بعضاً از آن با اصطالح      
       تـوان یـک الـزام نظـری      ه اسـت، تـدوین چنـین چـارچوبی را مـی      زمینه به عمل آمـد اینارزشمندی که در  

  .تلقی نمود
  

های فارسی و خارجی بررسی      در زبان    "ناسی واژه ریشه ش "برای انجام این هدف، ابتدا واژه کیفیت به لحاظ          
 آن مورد مطالعه قرار گرفتـه اسـت؛ آنگـاه           "حالت وجودی "شده است، سپس کیفیت طراحی شهری از نظر         

       در چـارچوب مـرور ادبیـات موضـوع،         .ایـم   مرتبط بـا موضـوع بـه عمـل آورده          "مروری بر ادبیات تخصصی   "
 صـاحب نظـران بـوده       های طراحی شهری خوب از دیدگاه نظری ، به آن گونه که مورد توصـیه               ابتدا کیفیت 

جـستجو  ) انگلـستان و امریکـا    (عملی کشورها   هایی را در تجارب      است بحث گردیده، و سپس چنین کیفیت      
های سازنده کیفیت طراحی شهری      ری برای تبیین مؤلفه   یک چارچوب نظ  سپس به منظور تدوین     . ایم نموده
دیـده   توصیه گر"مدل مکان پایدار"ی قرار گرفته و مدلی تحت عنوان        های گوناگون مورد بررسی انتقاد     مدل
گانـه سـازنده کیفیـت طراحـی      هـای سـه   ه مؤلفـه ئبا ارا" مدل مکان پایدار"نهایتاَ این نوشتار براساس    . است

ت آزمـون  ، جهـ جمـع بنـدی شـده؛ و همچنـین    ) زیبا شناختی -  محیطی، تجربی عملکردی، زیست ( شهری
تعداد قابل توجهی از نظریـه پـردازان         بندی نقطه نظرات   ، از مدل مزبور برای طبقه     جامعیت مدل پیشنهادی  

  .گرفته است بحث قرارداستفاده به عمل آمده و نتیجه سنجش مور
  
  
  

                                                           
1 Zehner, "Indicators of the Quality of Life in New Communities, 1977, P. 15,25,135 
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3 Alexander, "The Timeless Way of Building", 1979, P.7. 
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  "تکیفی"تعریف  -1
) درون ذهنـی  (ری، عملی و صنعتی بـه شـکل شـهودی           ه در تمامی رشته های هن     ای است ک    واژه "کیفیت"

   ، تـالش   بـا ایـن وجـود     . شـود  برده مـی  کار های مزبور به   ورت مستمر در چارچوب گفتمان حوزه     درک و به ص   
  نه به واسطه معنـای شـهودی       دشواری این امر  . برای درک کامل معنای این واژه تالشی ساده وآسان نیست         

 "کیفیـت ". آن سرچشمه مـی گیـرد  بلکه از سرشت متکثر و چندگانه     ) به سادگی قابل وصف است    که  (واژه  
 مفهـومی  "چنـد پهلـو  "، ولی در عـین حـال   "روشن و واضح"، یعنی مفهومی است دو وجهی است مفهومی  

بـارت دیگـر    بـه ع  . دهـد  که به راحتی تن به تعریف شـدن نمـی          "فرار" ولی در عین حال      "قابل فهم "است  
 چنـین سـختی، نرمـی، سـرعت و غیـره بـه کارگرفتـه               های ملمـوس هم    مورد کیفیت که این واژه در    یهنگام
یفیت های غیر ملموسـی نظیـر زیبـایی،         مورد ک قابل فهم دارد؛ لیکن زمانی که در      شود مفهومی روشن و      می

گی ابعـاد و    گـسترد . گـردد  مـی شود، به مفهومی فرار و چند پهلو مبدل          گذار و غیره استفاده می    شکوه، تأثیر 
 به مفهوم نسبی کـه واجـد معنـایی          "مفهوم کیفیت "اشاره باعث گردیده است که      دو حالت مورد    جوانب هر 

  .، تبدیل شودت با معنای بدیهی و معمول آن استفراتر و متفاو
  

)  a degree of excellence("درجـه کمـال  "به معنای کامالً واضح برای وصف  کیفیت در حالت عادی و 
    ا و چـه خـصوصیاتی   با این حال تعیـین نمـودن ایـن کـه چـه چیزهـ           . شود   به کار برده می     ها  دیدهاشیاء و پ  

   دشـواری ایـن امـر، یعنـی تـدوین ابـزاری            .  امری دشوار است    یک شیئی هستند   "درجه کمال "واقعاَ بیانگر   
، خـصوصیات اشـیاء   فاً بـه خـاطر تفـاوت        ، نـه صـر    زیابی جهت کاربرد توسط همه افراد     گیری و ار   برای اندازه 

  هـا و  ه است؛ چرا کـه افـراد انگـار    "زیبایی"ها نظیر    ه سرشت نظری و ذهنی برخی کیفیت      همچنین به واسط  
  .گیرند رزیابی خصوصیات اشیاء به کار میارزشی متفاوتی را به طور آگاهانه یا ناخودآگاهانه برای ا های نظام

  

"  حالـت چیـزی   ، صـفت و     چگونگی، چـونی  "،  "یدعم"در فرهنگ زبان فارسی     " کیفیت"معنای لغوی واژه    

از واژه عربـی    ) etymology( بـه لحـاظ ریـشه شناسـی واژه           "کیفیـت "واژه فارسی     1.عنوان گردیده است  
 در زبـان    "کیفیت"سمت الزم است که به معنای واژه        در این ق  . ، مشق شده است    است "اسم"، که   "کیفیه"

ای   در ابعاد حرفـه  "کیفیت"شت، چرا که عمدتاَ مفهوم      ای دا  شارهریشه آن نیز ا    هم های انگلیسی و دیگر زبان   
آن در وهله نخست از طریق ادبیات تخصصی رشته طراحی شهری به زبان انگلیسی وارد گفتمان این رشـته                

             ، نــوع ،"ماهیــت" در زبــان انگلیــسی بــه )quality ("کیفیــت"واژه  از نظــر لغــوی. در ایــران شــده اســت
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ــا خــصوصی و ) qualitas(" کوآلیتــاس"هــای التــین  ایــن واژه از لغــت. کنــد اره مــیت یــک شــیئی اشــی
  1. مشتق شده است) qualite ("کالیته" واژه فرانسوی "از یک نوع"به معنی ) qualitatis(" کوآلیتاتیس"

 شـته و   ، و یـا یـک فکـر دا        چیزی که یک شـخص، یـک شـیئی        " در زبان انگلیسی به معنای       "کیفیت"واژه  
  " کیفیـت " نیـز در ذیـل واژه        "اکـسفورد " فرهنـگ انگلیـسی       2.گردد ها می  ب خاص و جالب شدن آن     موج

  :ه می نمایدئارا چهار معنا به ترتیب زیر
  ،درجه خوبی و ارزش چیزها -1
  ،خوبی و کمال به مفهوم عام -2
  و صفات و خصوصیات،  -3
  3. جنبه ویژه و عالیم ممیزه -4

  

     شـود، ایـن      ظـاهر مـی    "اسـم "وری در زبان فارسی صـرفاَ در نقـش          از نظر دست   "کیفیت"در حالی که واژه     
طراحی شهری "  به مفهوم"a quality urban design"مثالَ (، "صفت"واژه درزبان انگلیسی بعضاَ در نقش 

        "an urban design of quality"مـثالً  (، "اسـم ترکیبـی  "و گـاهی اوقـات در نقـش     )" کیفیت خـوب اب
عضی اوقات به عنـوان متـضاد        ب "کیفیت"واژه  . رود کار می  به) "فیت یا خوب  طراحی شهری با کی   " مفهوم   به

 خالف مفهوم کمیت که به خصوصیتی   شود ، که در این حالت بر       میکار گرفته    هب) quantity(،  "کمیت"واژه  
  هنگامی کـه     ،"کیفیت"ژه  مراد از وا  . نماید  اشاره می  "غیر ملموس "  به خصوصیتی     ارجاع دارد،  "فیزیکی"

.  است "زیاد"آن شیئی    رود این است که درجه خوبی       کار می   یک شیئی به   "درجه و میزان خوبی   "به عنوان   
کیفیـت  "کار رود، به مفهـوم       به اضافات ودر زبان انگلیسی چنانچه بدون قید       " کیفیت"به عبارت دیگر واژه     

 یک شیئی از شـیئی دیگـر بهتـر    درجه و میزانی که " نظر به   یک شیئی از این     " کیفیت"لذا  .  است "خوب
  .  اشاره دارد"است

  

  شـیئی را     داشتیم ، بتوان کیفیـت یـک       "کیفیت"به مروری که بر معنی لغوی واژه        به نظر می رسد با توجه       
    کـردن یـک شـیئی      ای از خصوصیات یا صفات مشخص که باعث متمایز         مجموعه": به این گونه تعریف نمود    

  ، مـشابهت و یـا فروتـری چیـزی در مقایـسه بـا               ا قادر می سازد که در مورد برتـری        ، ما ر  یگر شده از اشیاء د  
      ،و از نظر زیبا شناختی درمورد زیبا یا زشت بـودن، خـوب یـا بـد بـودن     چیزی دیگر قضاوت و حکم نماییم،   

  ٤".حکم نماییم اوت وودن آن قضو از نظر عملکردی در مورد بهتر یا بدتر بودن و کارآمد یا ناکارآمد ب

  
  

                                                           
1 Billings, Quality in Design, 1993, P.1. 
2 Longman Lexicon of Contemporary English 1981, P. 680. 
3 Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English 1989, P. 1023.  
4Billings Quality in Design, 1993, P.2.  
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  حالت وجودی کیفیت طراحی شهری  -2
. آن اسـت ) mode of existence(، مـسأله حالـت وجـودی    "کیفیت"های اساسی در بحث  یکی از پرسش

، ) نظیر یک خیابان زیبا     ( شود شیئی معینی دارای کیفیت خاصی است         که گفته می   عبارت دیگر هنگامی   به
     این خود شیئی است که مالک کیفیت مزبور است؟ و چنانچـه ایـن گونـه اسـت ،               آیا به این مفهوم است که       

 " مـا  "یا این که منظور ایـن اسـت کـه ایـن     چنین کیفیتی چیست؟ ) mode of reality ("حالت واقعی"
   کـه منظـور ایـن      ایـن کنـیم؟ یـا      می) project(  به آن خیابان اعطاء و فرافکنی      هستیم که کیفیت زیبایی را    

  یابد که ما خیابان را مورد مشاهده قرار داده باشیم؟  بایی زمانی امکان تجلی و وجود میکه کیفیت زیاست 
پاسـخ ایـن    . نمایـد  ند؟ طـرح مـی    هایی وجود دار   کجا چنین کیفیت  را که چگونه و در    بحث فوق این پرسش     

         و یـا ) perceiver’s mind(هـای زیباشـناختی در ذهـن ادراک کننـدۀ      کـه آیـا کیفیـت    پرسش، یعنی این
مـشهور  ) duality(توان در قالـب دوگـانگی    وجود دارد را می ) perceived object(در شیئی ادراک شدۀ 

  . بنـدی نمـود   صـورت " شیئی شناسایی شده" و "فاعل شناسایی"یا ) subject- object (" اُبژه" و "سوژه"
  : عرصه سرچشمه می گیردشود کیفیت یک شیئی از دو منبع یا دو از این رو گفته می

  و فرد ، "ذهنی"عرصه  -1
 . شیئی"عینی"عرصه  -2

  

   هایی بـه شـمار مـی رونـد        هستند، کیفیت  "عرصه ذهنی "ظریه ، کیفیت هایی که متعلق به        بر اساس این ن   
 فیات متعلـق   کی "عرصۀ عین "با  ، کیفیت هایی مرتبط     متقابالَ. فرد ساکن هستند   ) ego ("ضمیر"که درون   

   در معرض ذهن قـرار گرفتـه و بـا حقـایق جهـان خـارج                 "موجودیتی خارجی "که به شکل     شیئی هست    به
    "هـایی  ارزش"تـوان بـه عنـوان     را مـی )  ego-related qualities("  "های ضمیری کیفیت". سروکار دارند

ت هـای   کیفی. گیری نمود معرفی کرد    آنها را اندازه  توان    قابل کمی شدن بوده و به سختی می        که به دشواری  
خالف بـر .  هـستند  مرتبط با بیان مطلوب یا نـامطلوب و زشـت و زیبـا بـودن اشـیاء معمـوالَ از ایـن دسـته                       

توان به عنوان کیفیـاتی   اشیاء را می) fact-related qualities(" های حقیقی کیفیت" ضمیری، های کیفیت
، ارتفاع و سرعت ارتباط دارنـد،      نهای قابل سنجشی نظیر وز     ه ظرفیت گیری دارند، و ب    که ماهیتی قابل اندازه   

  .معرفی نمود
  

 qualities of desirability) ("های مطلوبیت کیفیت"عنوان که ازآنها به ی یک شیئیروان-ارزش های ذهنی
گیـری عینـی     هـای انـدازه    که مقیاس   می گیرد؛ در حالی     نشأت "فرد"از  ) نظیر زیبایی   ( نام می برند    شیئی  

برنـد، از خـود شـیئی     نـام مـی  ) qualities of capacity ("کیفیت های ظرفیتی"ه عنوان اشیاء که از آن ب
  : توان گفت  از این رو درمورد کیفیت یک شیئی می. گیرد سرچشمه می
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، مشابهت یا فروتری آن نسبت به اشـیاء دیگـر اسـت کـه توسـط                 یفیت یک شیئی درجه و میزان برتری      ک"
کیفیـت  . رددگـ  های آن شیئی درک و محسوب مـی        ه ویژگی ه عنوان مجموع  انسان از طریق ذهنی و عینی ب      

ـ     نشأت می ) object ("شیئی"فرد و خود    ) ego( "ضمیر"یک شیئی از دو منبع           ترتیـب آنهـا را     هیابد کـه ب
"    هـای مطلـوبیتی    کیفیـت "نامیده، بیانگر دو گروه      ) measure ("گیری مقیاس اندازه "و  ) value(" ارزش"

)qualities of desirability (  های ظرفیتی کیفیت"و ")qualities of capacity(١". اشیاء هستند  
  

گانه موجود در زمینه حالت وجـودی کیفیـت طراحـی            توان نظریات سه   حال، پس از طرح مقدمات فوق، می      
  :شهری را به شرح زیر معرفی نمود 

لبـدی بـوده و بـه    ط کا به مثابه کیفیت و صفتی که ذاتیِ محی"کیفیت طراحی شهری  " تلقی   -الف
تـوان از جملـه      خردگـرا را مـی     -بسیاری از طراحـان شـهری نـو       : ناظر وجود دارد   شکل مستقل از  

آنان کیفیت طراحی شهری را ماهیتی متعلـق بـه محـیط و بـه طـور                 . اران این نظریه دانست   دطرف
الت  بـر اصـ    "معماری شهر " در کتاب " آلدو روسی "برای مثال،   . دانند  می "مفر" مشخص متعلق به  

 2.می پردازد ) مستقل از عملکرد آنها     (های محیطی    کننده آنها در خلق کیفیت     ها و نقش تعیین    فرم
روانـی   - از طریق کندوکاو در محتویات ذهنـی       های محیطی را   آلدو روسی بررسی و مطالعه کیفیت     

ای هـ  را در کـشف کیفیـت     ) نظیـر روانـشناسی    (   فضا و استفاده از علـوم رفتـاری        ادراک کنندگان 
طراحی شهری شدیداَ مورد انتقاد قرار داده و بر این باور است که اساساَ چنین علومی قادر نیستند                  

ه ها ب "فرم"از نظر وی، برخی از        3.  اضافه نمایند   "ها دانش طراحی فرم  "  اطالعات با اهمیتی را به    
ـ      ) timeless(" بـی زمـان   "هایی هستند کـه      شکل ذاتی واجد کیفیت    ا پـذیرفتن   بـوده و قادرنـد ب

 براسـاس چنـین دیـدگاهی      .  تـداوم تـاریخی یابنـد       مختلـف  ای  عملکردهای گونـاگون در عـصره     

بـه طـور مـشخص از فـرم         به نحو جبـری از محـیط و           کیفیتی است که   "کیفیت طراحی شهری  "
از جملـه صـاحب    ) environmental determinism "بریت محیطیج"(گیرد  محیط نشأت می

هـای محـیط    )pattern ("الگـو "هری و معماری را تـابعی از کیفیـت           ش ی که کیفیت طراحی   ننظرا
گرچـه الکـساندر نظریـات مفـصلی در مـورد      .  باید اشـاره نمـود    "کریستوفر الکساندر "دانند، به    می

   پیـشنهاد و تجـویز       الء کیفیـت محیطـی    تطراحی شهری عنوان و راهکارهای مشخصی را برای اع        
ساندر الک! داند نمی را ممکن "کیفیت طراحی شهری"ه تعریف از ئانماید، بااین حال وی اساساَ ار می

ریشه و بنیان هر شهر مطلوبی بـوده، بـه آن سـرزندگی،       "برای اشاره به چنین کیفیتی، به گفته او         

                                                           
1 Billings Quality in Design, 1993, P2. 
2 Eisenman, Introduction to "Architecture of the City" 1982, P. 6.  
3  Rossi, "Architecture of the city" 1982, P.114. 
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اسـتفاده  ) quality without a name(کیفیت بدونِ نام "الح ، از اصط"کلیت و راحتی می بخشد
  1 . توان تعریف و نامگذاری نمودچنین کیفیتی را نمیمی کند، چرا که اعتقاد دارد 

 کریـستوفر الکـساندر یـا آلـدو روسـی،       باید توجه داشت که علیرغم مشابهت لفظی برخی نظریات      
           الَ متفــاوتهــا یــا الگوهــا، ایــن دو متعلــق بــه دو نحلــۀ فکــری کــام نظیــر ارزش بــی زمــان فــرم

   2.طراحی شهری هستند
  

ای کـه توسـط نـاظر        ای کامالَ ذهنـی و سـلیقه        به مشابه مقوله   "طراحی شهری کیفیت  " تلقی   -ب
  :گونه ربطی با ساختار و خصوصیات کالبدی ندارد ساخته شده و هیچ

   های معمـاری و طراحـی شـهری        نظباط را، که عمدتاَ از خارج از ا       1960نظریه پردازان شهری دهه     
امکـان گرایـیِ    . ( ر این گروه طبقه بندی نمود     توان د  پرداختند می  به مسایل و معضالت شهری می     

   ) environmental possibilismمحیطی 
  

 ی )event ("رویـداد "یـا   ) phenomenon ("پایـدار " به مثابه    "کیفیت طراحی شهری  " تلقی   -ج
میان خصوصیات کالبدی و محسوس محیط از یک سـو          ) transaction(جریان داد و ستدی     که در 

  :گیرد نی فرد ناظر از سوی دیگر، شکل میهای ذه یهنگی و توانایگوها و رمزهای فرو ال
       را " نـسر "و " لنـگ "، "اپلیـارد " ، "لیـنچ "ان تجربه گـرای طراحـی شـهری همچـون      نظریه پرداز 

 ارائـه   بنابر تعریـف  . دانست ترین حامیان اینگونه تلقی از مفهوم کیفیت طراحی شهری         توان مهم  می
از طریـق بـه عرضـه         به عنوان یـک مفهـوم،      کیفیت طراحی شهری   : "جک نسر "      شده توسط 

اخت و   و مـورد ادراک، شـن      سوس از طرف محیط کالبدی از یک سـو        گذاشته شدن خصوصیات مح   
   3 .ناظر از سوی دیگر خلق می شودها توسط ارزیابی قرار گرفته شدن آن

  

   مرور ادبیات موضوع-3
جریـان  “دو بخـش    تـوان در   هـای سـازنده آن را مـی        ؤلفـه ادبیات موجود در مورد کیفیت طراحی شهری و م        

توان   نخست می به عبارت دیگر،. بندی کرد و مورد بررسی قرارداد طبقه” ی ـ کاربردی ملجریان ع“و ” نظری
خـت و سـپس در      هـای مختلـف پردا     های سازنده کیفیت طراحی شهری از دیدگاه تئـوری         به مفهوم و مؤلفه   

هـا و   های طراحی شهری در شـهرداری   های بازبینی پروژه    شیوه عمل هیئت   ی که به  یها بخش دوم به گزارش   
 ،  انـد  ها اشاره نموده  ترل کیفیت طراحی شهری آن    نژه چک لیست ک   یارات شهرسازی برخی کشورها و به و      اد

  .پرداخت
                                                           

1  Alexander, "The Timeless Way of Building", 1979, P.7. 
شـناختی        تحلیـل گونـه   : هـای طراحـی شـهری       بـه گلکـار، تئـوری     . ک. اختالف نظـری الکـساندر و روسـی ر         برای اطالعات بیشتر در مورد     2

  1378ها،  تئوری
3  Nasar, "Urban Design Aesthetics", 1994, P. 377. 
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   از دیدگاه نظری"خوب"های طراحی شهری   کیفیت-3-1

هـای برداشـت از کیفیـت طراحـی شـهری و        تفـاوت هـا و  های مختلف طراحی شهری مـشابهت     مرور تئوری 
. سـازد  آشکار می  ،  اند  ارائه داده  "خوب"دازان برای تأمین یک طراحی شهری     پر معیارهای کلیدی را که نظریه    
 های مطرح در این زمینـه بـه ترتیـب زمـان انتـشارشان بـه نحـو                   ترین نطریه  در این قسمت تعدادی از مهم     

های اصلی کیفیـت طراحـی       ند تا مواد اولیه مورد نیاز جهت بازشناسی مؤلفه        گیر مختصر مورد اشاره قرار می    
  .گیری این نوشتار فراهم آید شهری در بخش نتیجه

مرگ و زندگی شهرهای "تشار کتاب کالسیک خود تحت عنوان  میالدی با ان1961 در سال "زبجین جیکو"
ر خصوصیات کالبـدی محـیط       در مورد تأثی   شناس به تحلیل و اظهار نظر       به عنوان یک جامعه    "بزرگ آمریکا 
نیـت شـهری    ت اجتمـاعی و سـرزندگی و ام       اهـا در تـسهیل و یـا ممانعـت از مـراود             ویژه خیابان  شهری و به  

  : عبارتند از"خوب"ترین معیارهای یک طراحی شهری  همز مباز نظر جیکو. پردازد می
  های مناسب پیش از توجه به نظم بصری محیط؛ ملحوظ داشتن فعالیت -1
 هـای مختلـف    استفاده از کاربری مختلط چه به لحاظ نوع استفاده و چه از نظر حضور ابنیۀ با سـن            -2

  در یک ناحیه؛
  ؛"خیابان"توجه به عنصر  -3
تـر   هـای کوچـک    بافت که به مفهوم پیشنهاد استفاده از بلوک       ) قابل دسترس بودن  (نفوذپذیر بودن    -4

  شهری است؛
  1 .اهاپذیر بودن فض اختالط اجتماعی؛ و انعطاف -5
 میالدی حصول کیفیت مناسب طراحـی  1981 با انتشار تئوری شکل خوب شهر در سال         "کوین لینچ "

  :دارد شهری و به تبع آن ارتقاء کیفیت زندگی شهری را در گرو پنج معیار و دو فوق معیار زیر اعالن می
   شهر؛ شناختی و جامعه شناختی انسان در محیط به مفهوم امکان بقای زیست: "سرزندگی" -1
  های شهری؛ انگیزی ذهنی و معنادار بودن مکان مفهوم نقش به): حس ("معنی" -2
  های گوناگون و مدارهای رفتاری؛ به مفهوم انطباق فرم شهری با فعالیت: "سازگاری" -3
   وهای مختلف بافت شهری؛  به بخش"نفوذ فیزیکی"به مفهوم سهولت : دسترسی -4
 امکان انتخاب و مداخله شهروندان در امور مـرتبط بـا            به مفهوم فراهم بودن   : "کنترل و نظارت  " -5

، همچنـین دو فـوق معیـار را جهـت تنظـیم             یت و استفاده از عرصه همگانی شهر، کوین لینچ        مدیر
از نظـر وی در تجـویز اقـدامات و مـداخالت            . نماید گانه فوق پیشنهاد می    روابط میان معیارهای پنج   

                                                           
1 Jacobs, "The Death and Life of Great American Cities" , 1961 
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باید همـواره دو سـئوال       می) مثالً تأمین دسترسی   (طراحی شهری براساس هریک از معیارهای فوق      
آئـی الزم اسـت؟     آیا اقدام پیشنهادی با توجه به هزینه خود واجـد کـار     -1: اصلی مد نظر قرار گیرد    

 آیا هزینه اقـدام مزبـور از جیـب کـدام بخـش از سـاکنین یـا طبقـه                     -2، و    ) "کارآئی"فوق معیار   (
  1)."عدالت"فوق معیار (شد؟ اجتماعی پرداخت خواهد 

  

ی ی، به ویژه از منظر مقیاس خرد فضا از دیگر صاحب نظرانی که در خصوص کیفیات مطلوب طراحی شهری   
شـهری و  رائـت  ق"ای تحـت عنـوان    وی طی مقاله.  کرد اشاره"ویولیچ" باید به  ،داتی ارائه نموده است   پیشنها

  کـه در طراحـی شـهری        بی کیفیـات مطلـو     ، مـیالدی  1983 در سـال     "هـای شـهری کوچـک      طراحی مکـان  
  :کند گیری گردد را به این ترتیب فهرست می بایست هدف می

  

  ؛(Readability) "محیط"قرائت پذیری  -1
  ؛"آزادی انتخاب" -2
  ؛"های شهری متباین فرم"ایجاد انگیزش از طریق کاربرد  -3
   در مقابل زندگی خصوصی؛"زندگی اجتماعی"امکان  -4
  های فرهنگی؛ قابل قرائت بودن میراثبه مفهوم " آوای گذشته"به گوش رسیدن  -5
 2.ها  در قالب طرح"ای پیوندهای بومی ـ منطقه"لحاظ نمودن  -6

  

         ، هــای طراحــی شــهری کــه توســط اهــل فــن ارائــه شــده اســت  یکــی از مــشهورترین مجموعــه کیفیــت
     .  اسـت  "تکنیـک اکـسفورد    رک طراحـی شـهری پلـی      مرکـز مـشت   "مجموعه پیـشنهادی گـروه مطالعـاتی        

 "هـای پاسـخده    محـیط "و همکـارانش در کتـابی تحـت عنـوان            "یـان بنتلـی   "بور که توسط    مجموعه مز 
(Responsive Environments) 3 ای  یک قابل مالحظـه ، گرچه از عمق تئورتدوین و ارائه گردیده است

    ازیپـرد  ، لیکن به واسطه جامعیت نسبی و سهولت فهم و شیوه جـذاب در ارائـه و تـصویر                   برخوردار نیست 
کنـار  پـس از  . بدل شـده اسـت  ) و نه الزاماً آکادمیک(ای   به یکی از مراجع مهم مورد استفاده محافل حرفه        

تنظـیم شـرایط    "و همچنـین مـسائل فنـی همچـون          " ییعملکرد و کـارآ   "های مرتبط با     گذاشتن کیفیت 
 متـر مـدنظر    ی کـه تـا آن زمـان ک        یهـا  مکارانش به طور مـشخص بـه کیفیـت         و ه  "یان بنتلی "،   "محیطی

باید در طراحی شهری رعایت گردند       محققین قرار گرفته بود اشاره و در وهله نخست هفت معیار را که می             
  :نمایند را به این ترتیب پیشنهاد می

                                                           
1 Lynch, "A Theory of Good City From", 1981  

  .1376، ترجمه حسین بحرینی، "تئوری شک خوب شهر"به برگردان فارسی کتاب مزبور تحت عنوان . ک.رهمچنین 
2 Violich, "Uraban Reading and the Design of Small Urban Places", 1983, pp.41-62  

بـاطنی، محمدرضـا و همکـاران    :  با استفاده از منبع زیـر برگزیـده شـده اسـت    "Responsive"عنوان معادل فارسی واژه     واژه پاسخده به   3
  . 143، ص 1376فرهنگ معاصرف : نامه روانشناسی، تهران  واژه
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  و ارتباط بصری با نقاط مختلف؛) ارتباط فیزیکی(به مفهوم تأمین دسترسی : "نفوذپذیری" -1
       هـای اجتمـاعی     هـا و تنـوع اشـخاص و گـروه          ، تنـوع فـرم    کردیبه مفهوم حضور تنوع عمل    : "تنوع" -2

  های شهری؛ در مکان
  های مورد نظر؛ به مفهوم قابلیت قرائت سهل محیط و راهیابی آسان به نقاط و نشانی: "خوانایی" -3
هـای   مـأوا دادن فعالیـت    به مفهوم توانائی و قدرت فضا در پذیرفتن عملکردها و           : "انعطاف پذیری " -4

  خود؛وناگون درگ
      بـه مفهـوم متناسـب بـودن خـصوصیت بـصری محـیط بـا عملکـرد و معنـی                     : "سازگاری بـصری  " -5  

  محیط مزبور؛
های  و نه صرفاً محرک   (های حسی مختلف     کاری در محرک   به مفهوم توجه به ظرافت و ریزه      : " غنا" -6

  ؛)بصری
 مهر خود را" ندان قادر باشند به طریقیبه این مفهوم که ساکنین و شهرو: "قابلیت شخصی سازی" -7

  1.ای آن را متعلق به خود و شخصی نمایند  و  به  گونه"بر فضای شهر بزنند
    هـا از همـان زمـان انتـشار       به واسطه برخی نارسـایی "های پاسخده محیط"های پیشنهادی    مجموعه کیفیت 

     هـای نظـری مجموعـه        از یـک سـو بـه ضـعف         انتقـادات وارده کـه    . ای روبرو گردید   با انتقادات قابل مالحظه   
 کـرد ،    های مهم شهری در مجموعـه فـوق اشـاره مـی            ها ، و از سوی دیگر به عدم لحاظ برخی کیفیت          معیار

پرداختـه ،    به انتقـادات وارده      1990اشت تا در سال     د را وا  "یان بنتلی "یتاً مؤلف اصلی کتاب مزبور یعنی       نها
وی در مقاله کوتـاهی تحـت عنـوان         . ای مرتفع سازد    را به گونه   "ی پاسخده ها محیط"های نهفته در     نارسایی

   سه معیار جدید را به عنوان مکمل معیارهای هفت گانه قبلـی بـه ترتیـب زیـر                  "طراحی شهری اکولوژیک  "
  :نماید ارائه می

  رف انرژی؛ص کارایی از نظر م-1
  ؛ ......)های هوا و  اندن آلودگیبه حداقل رس( پاکیزگی -2
  2).ها نگهداری از اکو سیستم( حمایت و پشتیبانی از طبیعت و حیات وحش -3

  

         ط شـهری  ه و شخـصی را جهـت ارتقـاء کیفیـت محـی            هـای ویـژ    حب نظرانی کـه دسـتورالعمل     در میان صا  
ــه نمــوده ــد بــی ارائ ــژه"راجــر ترانیــک"گمــان  ان ــا انتــشار کتــاب. رخــوردار اســتای ب  از جایگــاه وی               وی ب

      عمـالً مـسأله محـوری طراحـی شـهری را کـه همانـا عزیمـت از                   1986 در سـال     "یافتن فـضای گمـشده    "

                                                           
1 Bentley, l. et al. " Responsive Environments", 1985 
2 Bentley, "Ecological Urban Design", 1990, p.69-71.  
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         اسـت ،    "هـای مثبـت و بـا معنـا         مکـان "صادفی و باقیمانده به سـوی طراحـی         ، ت شکل  بی  طراحی فضاهای 
  . دهد در دستور کار قرار می

فاده یکپارچـه و تلفیـق سـه تئـوری          ضرورت است وی برای فایق آمدن بر مشکل طراحی شهری به طور عام            
داند ، و برای فایق آمدن بر معضل فضاهای گمشده شهری   را ضروری می"رتباط ، شکل ـ زمینه ، و مکان ا"

  :داند به طور خاص توجه به پنج کیفیت را ضروری می
  ؛)ایجاد ارتباط(ها   حفظ تسلسل حرکت-1
   محصوریت فضاها؛-2
  ها؛  پیوستگی لبه-3
   کنترل محورها و پرسپکتیوها؛ -4
  1. ممزوج نمودن فضاهای درون و بیرون-5

 انتـشار  1987 خود کـه بـه سـال       " آموزش طراحی شهری   دری برای نوآوری    یها فرصت" در مقاله    "کولمن"
 اشـاره   هـا اسـت ،   های مهم که هر طراحی شهری موفق ناگریز از توجه بـه آن   ای از کیفیت   یافت به مجموعه  

  :بندی نموده است هایی را در قالب شش محور به ترتیب مقابل صورت  چنین کیفیتوی . دارد
   حفاظت تاریخی و مرمت شهری؛-1
  ها؛ ه طراحی برای پیاد-2
   سرزندگی و تنوع استفاده؛-3
   بستر و محیط فرهنگی؛-4
   بستر و محیط طبیعی؛-5
  2.های معمارانه محیط  توجه به ارزش-6

  

روری اسـت کـه بـه مجموعـه         ، ضـ  مورد اشاره صـاحب نظـران       ای طراحی شهری  ه از جمله مجموعه کیفیت   
. ، توجه نمـود بیانیه یا مانیفست ارائه شده است      که به صورت یک      "دانلد اپلیارد " و "آلن جیکوبز "پیشنهادی  

  بـه سـوی یـک    "سـازان آمریکـا تحـت عنـوان        ای در ژورنال انجمن شهر      با انتشار مقاله   1987ها در سال     آن
   هـایی نمودنـد کـه بـه طـور خالصـه              سعی در تـرویج مجموعـه کیفیـت        "طراحی شهری ) مانیفست (بیانیه
  :ها را فهرست نمود توان به ترتیب مقابل آن می

   سرزندگی؛-1
   هویت و کنترل؛-2
  ها ، تخیل و شادی؛  دسترسی به فرصت-3

                                                           
1 Trancik, R. "Finding Lost Space", 1986 
2 Coleman, "Opportunities for Invation in Urban Design Education" , 1987, P. 28-31 
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   اصالت و معنا؛-4
   زندگی اجتماعی و همگانی؛-5
  و خوداتکایی شهری؛ -6
  1 محیطی برای همه؛-7

  

البته چنانچه بتوان آن را بـا انـدکی         (های طراحی شهری این است که برخالف هنرهای دیگر           یکی از ویژگی  
 در واقع کلیـه افـرادی کـه        . ای دارد  مخاطبین وسیع و گسترده   ) مسامحه در ردیف هنرهای دیگر تلقی نمود      

، از این رو شاهد هـستیم کـه همگـان    . تندکنند مخاطب هنر و دانش طراحی شهری هس        در شهر زندگی می   
  ، به نحو طبیعی در قبال مسایل شهری واکنش نـشان داده           فاقدین تحصیالت تخصصی طراحی شهری    حتی  

  گاهی اوقات افراد خاصی که از خارج از انضباط طراحی شهری           ،با این حال  . نمایند  را بیان می   و ارزیابی خود  
بلکـه بـه واسـطه      ،   واسـطه ارزش تکنیکـی آن پیـشنهادات         نه بـه   ،اند هظریات و پیشنهاداتی پرداخت   ه ن ئبه ارا 

ه زدن به مناقشات نظری میـان اهـل فـن اهمیـت و جایگـا               انگیز آن در جامعه و دامن      انعکاس وسیع و بحث   
  1989وی در سـال     . توان در زمره چنین افرادی دانـست       ، ولیعهد بریتانیا را می    پرنس چارلز . اند ای یافته  ویژه
   ، نظریـات و سـالیق شخـصی خـود در خـصوص              بـه بیـان دیـدگاه      "اندازی از بریتانیا   چشم"شار کتاب   با انت 

اهمیت اجتماعی شخـصیت    . پردازد های کهن می   ها و ارزش   ، و به ویژه رویکرد جامعه به سنت       جامعه بریتانیا 
، طراحان شهری و    مارانحافل بریتانیا، تعداد قابل توجهی از مع      چارلز و انعکاس خبری وسیع نظریات او در م        

    بـه عنـوان دو نمونـه از       . ریزان شهری را ترغیب به همراهی و یا پاسخگویی بـه پیـشنهادات وی نمـود                برنامه
 در استقبال از نظریـات چـارلز و تکمیـل آن            "جان پانتر " و   "فرانسیس تیبالدز "توان به مقاالتی که      آنان می 
به طـور خالصـه     . ارجاع داد  )ای خواهد گردید   ها نیز اشاره   به آن که در این نوشتار به طور مختصر        (اند   نوشته
 و بـه  (Ten Commandments) "ده فرمان"ای از  لمیح متواضعانهتنهادات پرنس چارلز ، که در قالب پیش
          بایـد مـورد توجـه      ی را کـه در طراحـی محـیط مـی          یهـا  ه شده بـود ، کیفیـت      ئ ده گزاره دستوری ارا    تصور

  :نماید بندی می به این گونه صورتقرار گیرند 
   مکان؛-1
   سلسه مراتب؛-2
   مقیاس؛-3
  ؛)هارمونی( موزونیت -4
   محصوریت؛-5
   مواد و مصالح؛-6

                                                           
1 Jacobs & Apple yard, "Toward an Urban Design Manifesto", 1987, P.112-120 
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  ؛)دکوراسیون( تزیینات -7
   هنر؛-8
  ها ها ، عالیم و چراغ  نشانه-9

  1. توجه به جامعه محلی-10
  

، لذا حضور عناصر کامالً نامتجانس را در فهرسـت         یسترلز معمار و یا طراح شهر ن      مسلماً با توجه به اینکه چا     
 با این حال همان گونه که       .توان تا حدودی موجه دانست     ، می های ناهمگنی دارند   ها و ماهیت   اسوی که مقی  

      در همـان قالـب     "چـارلز "هری در مقام واکنش بـه پیـشنهادات         حان ش راجا که شماری از ط     ذکر شد، از آن   
      رسد که در کنار نقـش مثبتـی کـه طـرح نظریـات چـارلز       ، به نظر میاند طریق پرداخته به ارائه  "ده فرمان "

خواسـته بـه تحمیـل مقـداری         طـور نـا   ، بـه    ی به مباحث طراحی شهری ایفا نمود      از طریق جلب افکار عموم    
  .د، الاقل در دوره زمانی محدودی نیز دامن زده باشهای عامیانه و انفعالی برگفتمان طراحی شهری ثحب
، یکی از دانش آموختگان برجسته مکتب طراحی شهری لینچ ، در چـارچوب بـازبینی                "مایکل ساوت ورث  "

    که متعاقباً در ایـن نوشـتار بـا جزییـات بیـشتری مـورد بحـث        (های طراحی شهری آمریکا      تعدادی از برنامه  
    تئـوری  "ای تحـت عنـوان        مؤلفه ، در مقالـه     های طراحی شهری را در قالب هفت       کیفیت) قرار خواهد گرفت  

  :نماید بندی می ، به این شرح جمع"و عمل طراحی شهری معاصر
   ساختار؛-1
   خوانایی؛-2
   فرم؛-3
   حس مکان؛-4
   هویت؛-5
  و دیدها و مناظر؛ -6
  2.اس انسانی یا پیادهی مق-7

فیـت  یکی از صاحب نظران برجسته طراحی شهری که مجموعه معیارهـایی را جهـت دسـت یـافتن بـه کی                    
انجمـن   رئـیس سـابق      "تیبالـدز ".  اسـت  "فرانـسیس تیبالـدز   " محیطی ارایه نموده است ، مرحـوم         مطلوب

 "نامه طراحی شـهری    فصل" ، ناشر ژورنال     "گروه طراحی شهری  "سلطنتی شهرسازان بریتانیا و رئیس سابق     
تـوان بـه      آنـان مـی    ای انجام داد کـه از جملـه        ای قابل مالحظه   های حرفه  وی در طول عمر خود فعالیت     . بود

  .در سمت طراح شهری ارشد پروژه اشاره نمود) شهستان سابق(آباد تهران  طراحی اراضی عباس

                                                           
1 The Prince of Wales, "A Vision of Britain" , 1989 
2 South worth, "Theory and Practice of Contemporary Urban Design" , 1989, P.369-402  
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راحـی و ارزیـابی کـدهای       ط" ،   "یک دستور کار جدید   : و طراحی شهری  برنامه ریزی   " تیبالدز در سه مقاله     
 و  1988ی سـالهای    کـه طـ    "عرصه عمومی در مقابل عرصه خـصوصی        :طراحی شهری   " و   "طراحی شهری 

ه پیشنهادات  ئ به ارا  "ساخت شهرهای مناسب مردم   "در کتابی تحت عنوان      منتشر گردید و همچنین      1990
کسانی است که به اسـتقبال       وی از جمله     1. اقدام نموده است   "خوب"ی شهری   و معیارهایی برای یک طراح    

پـرنس  " به مـوازات ده توصـیه   " فرمانده"و پیشنهادات خود را نیز در قالب     رفته  " پرنس چارلز "نظریات  
 از نظر فرانسیس تیبالدز در یـک طراحـی شـهری واجـد کیفیـت                2.کرده است   ه  ئ سازمان داده و ارا    "چارلز

  :مطلوب الزم است که 
  

   در نظر گرفته شوند؛"مکان ها پیش از ساختمانها" -1
   و به بافت های موجود احترام نهاد؛"از گذشته ها باید درس گرفت" -2
   در شهرها استفاده شود؛"کاربری مختلط"از  -3
   در طرح رعایت گردد؛"مقیاس انسانی" -4
   تأمین شود؛"آسایش پیاده ها" -5
  تمام گروههای جامعه در نظر گرفته شده و مورد مشورت قرار گیرند؛ -6
  محیط به عنوان یک هدف در نظر گرفته شود؛" خوانایی" -7
  بینی گردند؛ ی و پیشپذیر طراح  و انطباق"انعطاف پذیر"ها به شکلی  محیط -8
   در نظر گرفته شود؛ "فرایند تدریجی"د و تغییرات محیط شهری به مثابه رش -9

 . محیط تالش گردد"خوشایندی بصری" ، شادی بخش بودن و ایجاددر ارتقاء پیچیدگی -10
  

ای طراحـی شـهری، مجموعـه معیارهـای         یکی دیگر از مجموعه معیارهای ارایه شده در خصوص کیفیت هـ           
  مـیالدی منتـشر کـرد،       1992 در سـال     "شکل شـهر  " در مقاله ای که تحت عنوان        "گرین".  است "گرین"

هـا،   نماید که هریـک از مؤلفـه       اصلی بازشناسی می  ) یا چهار خوشه  (مؤلفه   برای کیفیت طراحی شهری چهار    
  3 .خود متشکل از عناصر متعددی به شرح زیر هستند

  

  "تنوع" و "قلیمیآسایش ا" ، "امنیت" ، "ارتباط"شامل : عملکرد -1
   "تعادل" و "پیوستگی" ، "وضوح" ، "انسجام"شامل : نظم -2
  "خاص بودن" و "شخصیت" ، "وحدت" ، "شکل دادن به کانونها"شامل : هویت -3

                                                           
1 Tibbalds, "Planning and Urban Design: A New Agenda" , 1988a, P.4. 
Tibblgds, "Design and Evaluation of Urban Design Codes", 1990a. P.40-44 
Tibbalds, " Urban Design: Public V. Practic Realm", 1990b, P.59-61 
 
2 Tibbalds, "Urban Design: Tibbalds offers the Prince his Ten Commandments" , 1988b, P.1. 
3 Greene Cityshpe, 1992, P. 177-189. 
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 "هارمونی" و "سرزندگی" ، "تناوب بصری و عملکردی" ، "مقیاس"شامل : جذابیت -4
  

هـای   کیفیـت : نـا ودو آقا در ور" در مقاله 1993سایل شهری در سال  نظریه پرداز برجسته م  "ن گودی برایا"
  : فهرست می کندزیر، کیفیات مورد بحث را به ترتیب ١"طراحی شهری

   ؛"سرزندگی" -1
   ؛"هارمونی با بستر موجود" -2
   ؛"تنوع"  -3
   ؛"مقیاس انسانی" -4
   ؛"نفوذ پذیری"  -5
  ؛)مهر خویش را بر فضا زدن( مکان "سازی شخصی"امکان  -6
   ؛"خوانایی" -7
   ؛"انعطاف پذیری" -8
  و  سنجیده و کنترل شده؛ "تحول"امکان  -9

  " غنا"  -10
و " بنتلـی " و معیارهـای     "گـودی "ت فراوانی میان مجموعه معیارهـای       شود مشابه  چنان که مشاهده می    آن

هـای    نارسـایی  هـا و   خورد، و در نتیجه از همان ضعف       به چشم می  ) "های پاسخده  محیط"کتاب  (همکارانش  
  . نیز رنج می برد…زیست محیطی و 

  

کمیتـه مـشورتی برنامـه ریـزی لنـدن          "ل کیفی شـهر لنـدن توسـط         ئر اساس مطالعه ای که در مورد مسا       ب
)LPAC( " 1993 در سـال     "های محیط شـهری لنـدن      کیفیت"رت گرفته است، گزارشی تحت عنوان        صو 

    .تواند ضامن ارتقـاء کیفیـت شـهری باشـد     ست که میمیالدی انتشار یافت که متضمن مجموعه معیارهایی ا       
  :گرو فراهم بودن این موارد است گزارش مزبور کیفیت محیط شهری دراساس پیشنهاداتبر
   ؛ "مقیاس انسانی و فشردگی بافت شهر" -1
  ساختار مناسب خوانایی و هویت؛ -2
  پاکیزگی و ایمنی؛ -3
  مدیریت شهری مطلوب؛ -4
  غنای بصری؛  -5
  .کاربری و فعالیت های مختلط -6
  و ود فضاهای همگانی و فضاهای خاص؛ وج -7

                                                           
1 Goodey, "Two Gentlemen in Verona: The Qualities of Urban Design", 1993, P.3-5. 
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  1 .سهولت حرکت پیاده و سواره -8
نیروی ویـژه طراحـی شـهری نخـست         "های شهری در استرالیا توسط       مطالعاتی که در زمینه کیفیت محیط     

" طراحی شهری در اسـترالیا    "آمده، در قالب گزارشی تحت عنوان       به عمل    ) PMUDTF( این کشور    "وزیر

ضعیت طراحی شهری به نخـست وزیـر ایـن کـشور      انتشار یافته و موارد زیر را جهت ارتقاء و        1994در سال   
  :توصیه می نماید

  

  کمال در طراحی معماری و شهری؛-1
   توزیع گسترده تر منافع محیطی در میان جمعیت؛-2
  ال منافع محیطی بر اساس توجه به بستر طبیعی و مصنوعی طرح ها؛ص استح-3
  اسخگویی به ویژگی ها و نیازهای محلی؛پ -4
   ها با شرایط دنیای معاصر؛مرتبط بودن طرح -5
  ها برای انطباق با تحوالت مداوم آتی؛  باز گذاشتن طرح -6
  2.تحکیم ارتباط با گذشته -7

  

های دیگری که در زمینه طراحی شهری به ویژه با تأکید بر مسایل مبتنی بر بوم شناسی در کـشور                     پژوهش
 جمع بندی شده    "شهر پایدار "ی تحت عنوان     در کتاب  "هانتر" و   "هاتن"آمده است، توسط    استرالیا به عمل    

های کتاب مزبور کیفیت طراحی شـهری در یـک شـهر             بر اساس توصیه  . انتشار یافته است   1994و در سال    
  :پایدار متضمن رعایت این موارد است

  تنوع ؛ -1
  تمرکز؛ -2
  ؛)مردم ساالری(دمکراسی  -3
  نفوذ پذیری؛ -4
  امنیت؛ -5
  مقیاس مناسب؛ -6
  طراحی ارگانیک؛ -7
  ارهای مناسب آن؛اقتصاد و ابز -8
  روابط خالقانه؛ -9

  انعطاف پذیری؛ -10

                                                           
1 LPAC, "London's Urban Environmental Quality" , 1993  
2 PMUDTF, "Urban Design in Australia", 1994, University of Sydney, Urban Design in New South 
Wales, 1996 
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  1 .ن استفاده کنندگان در طرح هامشورت و مشارکت داد -11
عالوه بر نظریه پردازان طراحی شهری در بریتانیا و استرالیا، پژوهشگران این رشته در ایاالت متحده امریکـا                  

یی جهت حصـول بـه     مجموعه معیارها ه  ئ قبال مسایل کیفیت محیطی، به ارا      نیز با توجه به دغدغه خاطر در      
ازهایی بـرای رویـای     چشم اند "توان به کتاب     به طور مثال می   . اقدام نموده اند   "خوب"یـک طراحی شهری    

      معیارهـای پیـشنهادی   .  اشـاره نمـود     منتشر گردیده اسـت،    1994 نوشته نلسن که به سال       "آمریکایی نوین 
  :انیزم شکل یافته، شامل این موارد استباور جنبش نیو،  که با توجه به دغدغه های متأخر "ننلس" 
  مقیاس انسانی؛ت رعای -1
  مسئولیت پذیری مبتنی بر بوم شناسی؛ -2
  ترویج پیاده گرایی؛ -3
  پیش بینی فضاهای باز؛ -4
  ها در طرح؛"هسته"پیش بینی  -5
  توجه به منظر خیابان؛ -6
  تنوع؛ -7
  کاربری مختلط و چندگانه؛ -8
  و  معین؛ هاستفاده از واژگان طراحان -9

 2 .ر و نگهداری دایمی محیط شهریتعمی -10
  

 اشـاره داشـت کـه در قالـب گـزارش            "طراحی شـهری در اسـترالیا     " می بایست به نتایج سمینار ملی        نهایتاَ
بـر پایـه جمـع بنـدی        . ه گردیده است، اشاره نمود    ئ جمع بندی و ارا    1996 درسال   "چالش طراحی شهری  "

  :گرو موارد زیر استری درهای مطلوب طراحی شه مزبور، حصول کیفیتسمینار 
  

ماعی، فرهنگی و طبیعی که در شکل        به مفهوم توجه به محیط های اقتصادی، اجت        "توسعه پایدار " -1
   متجلی می گردد؛"کاراکتر محل" محیطی و عملکردی و احترام به "عدالت" و "کارایی"

  یکپارچگی و همکاری؛ -2
  وهای بافت محل؛ پاسخگویی به نیاز -3
 3 . استقابلیت رؤیت و دسترسی -4

  
  

                                                           
1 Haughton & Hunter, " Sustainable Cities" , 1994. 
2 Nelessen, "Visions for a New American Dream", 1994 
3 "Urban Futres The Challenge of Urban Design", 1996 



 ٢٠

   از دیدگاه تجارب عملی"خوب" کیفیت های طراحی شهری -3-2
  های سـازنده آن را نـه تنهـا از دیـدگاه نظـری و آراء صـاحب نظـران                     بحث کیفیت طراحی شهری و مؤلفه     

هـای   و آنچـه کـه در پـروژه       ، همچنین از دیدگاه تجـارب عملـی         )گونه که در قسمت باال مشاهده شد       همان(
      وان مـورد بررسـی و پیگیـری       تـ   مطلوب مد نظر قـرار گرفتـه، نیـز مـی          های   عنوان کیفیت طراحی شهری به    

 در تجـارب عملـی طراحـی    "کیفیـت "ه منظور آشنایی با جایگاه مفهوم    در این قسمت از نوشتار، ب     . قرار داد 
 متحـده  یـاالت های طراحی شهری دو کشور انگلـستان و ا   ر کیفیت هایی که عمالَ در برنامه      شهری، مروری ب  

  .اند، خواهیم کرد آمریکا مد نظر داشته
  

   کیفیت های طراحی شهری در تجربه انگلستان -3-2-1
هـای توسـعه      درمورد محتوای طراحانـه برنامـه      1991 از سال    "متیو کرمونا " و   "جان پانتر "در پژوهشی که    

 در کتـابی   1997در سـال     های گوناگون، از جمله     را به صورت   شهری در انگلستان به عمل آورده و نتایج آن        
    هـای طراحـی شـهری منـدرج در          منتـشر سـاختند، بحـث کیفیـت        "ریزی بعد طراحانه برنامه  "تحت عنوان   

 ،  "تحلیـل محتـوا   "نتر و کرمونا با اسـتفاده از روش         پا. های توسعه شهری مورد توجه قرار داشته است        برنامه
هـای گونـاگون در    کـه در مقیـاس  ) development plans(های توسعه شـهری   نامههفتاد و سه مورد از بر

هدف پژوهش مزبـور، بازشناسـی چگـونگی    . اند ه بودند را مورد بررسی قرار دادهانگلستان تهیه و تصویب شد  
های محیطی، و یا چنانچه از ترمینولوژی خـود مـؤلفین            سیاست ها و ظوابط مرتبط با کیفیت      تدوین و ارایه    

  1. در انگلستان بوده است"د طراحانه برنامه های توسعه شهریعب"زبور استفاده نماییم، بررسی م
گردآوری و تحلیل داده های مرتبط با طرح های توسعه شهری نشان داده است که سر فصل کیفیـت هـای                     

که میزان فراوانـی نـسبی      (پوشش داده شده در سیاست های طـراحی شهـری مندرج در برنامه های مزبور              
         بـه شـرح زیـر    ) طرح مـورد بررسـی، بـه صـورت درصـد درون پرانتـز ارایـه شـده        تکرارشان در هفتاد و سه    

  2 .ذکر است قابل
  کیفیت پایداری زیست محیطی  -1

 "بوم شناسی حفاظت طبیعت"، %) 42 ("انرژی جهت گیری  "،  %) 58 ("سر و صدا  "شامل کیفیت   
  .و غیره%) 12 ("فرم شهری"، %) 34 ("مصالح"، %) 41(
   شهریکیفیت های منظر -2

، %) 22 ("نـشانه "،  %) 26 ("منظـر شـهری   "،  %) 40 ("بافـت "،  %) 70 ("کـاراکتر "شامل کیفیت   
  .…و %) 14 ("عناصر چشم آزار"، %) 21 ("ریخت شناسی"
  

                                                           
1  Punter & Carmona,  
2 Ibid., P. 150, 156, 159,162, 166, 170. 
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  کیفیت دیدها  -3
کنتـرل  "،  %)25 ("چشم اندازها "،  %)36 ("خط آسمان "،  %)47 ("کریدورهای دید "شامل کیفیت   

  %).16 ("احداث بناهای مرتفع
  کیفیت فرم شهر -4

      ، %) 38 ("ی خــصوصیعرصــه زنــدگ"، % 44 ("تــوده احجــام"، %) 67 ("تــراکم"شــامل کیفیــت 

ــری  " ــاب گیـ ــور و آفتـ ــه " ،%) 37 ("نـ ــدازه قطعـ ــاختمان " ،%)27 ("انـ ــط سـ                  ، %) 23 ("خـ
، %) 14 ("قطعـه / نسبت پوشـش سـایت    "،  %) 20 ("فاصله ساختمان ها  " ،  %) 22 ("سایه اندازی "
  %).12 ("محصوریت فضا"
  کیفیت فرم ساختمان ها  -5

" انـدازه "،  )%23 ("حجـم "،  %) 42 ("فـرم "،  %)56("  ارتفـاع  "،  %)90 ("مقیـاس "شامل کیفیـت    

  %).26 ( " تیپ خانه ها"، %)16(
  کیفیت عرصه همگانی  -6

 )…از نظر فـرش کـف، نـور، مبلمـان، خـط کشی عـابر پیـاده و               ("دستـرسـی"شامـل کیفیـت   
ــرح"، %)72( ــی"، %)72 ("ط ــاری"، %)53 ("ایمن ــولین"، %)47 ("بزهک ــی معل ، %)42 ("دسترس
خیابان، سواره، پیـاده،   ("شبکه فضاهای باز"،  %)41 ("یهنرهای همگان "،  %)41 ("فضای همگانی "

  ....و %) 27() دوچرخه
  

هـای فعلـی     نـدرج در برنامـه    هـای م   بندی فوق، که نـاظر بـر کیفیـت          در کنار طبقه   " پانتر و کرمونا  " نهایتاَ  
         های عملـی خـود را جهـت حـصول بـه طراحـی شـهری بـا کیفیـت بهتـر در قالـب                          انگلستان است، توصیه  

  :محور پنج 
  مسایل عام طراحی شهری؛ -1
  منظر شهری؛ -2
  فرم شهری؛ -3
 عرصه همگانی؛  -4

 1 .ارایه می کنند) layout(طرح استقرار  -5
  

هـا و    ، در ایـن قـسمت الزم اسـت بـه توصـیه            شهری در انگلستان  های طراحی    در ادامه بحث کنترل کیفیت    
دولـت مرکـزی انگلـستان جهـت حـصول          . سیستم کنترل پیشنهادی دولت مرکزی این کشور اشـاره شـود          

اطمینان از کیفیت برنامه های طرحی شهری، به شکل رسمی، یک چـک لیـست در برگیرنـدۀ آیـتم هـای                      

                                                           
1 Ibid., PP. 197-199. 
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چـک لیـست توصـیه هـای        . نترل طراحی ها ارایه نموده اسـت      مشخصی برای کاربرد در مرحله بازبینی و ک       
  های طراحی شهری لحاظ شده باشند، بـه شـکل زیـر             بایست در برنامه   هایی را که می    دولت مرکزی، کیفیت  

  1.نماید ت خوشه سازمان داده و پیشنهاد میدر قالب هش
  

  قرارگاه و خصوصیات سایت -1
منظـر  " ،   "رؤیــت پـذیری   " ،   "دیدهــا " ،   "ریلندسـکیپ منظـر شهــ     "،  "توپوگرافی"شامل کیفیت   

  ."خیابان
   طرح و نقشه -2

، " معابر پیاده" ،  "خدمات رسانی "،  " اتومبیل دسترسی و پارکینگ  "  ،"فضاهای خارجی "شامل کیفیت   
  ."دسترسی معلولین"

   نور و صدا -3
 ،  "وصیفـضاهای رفـاهی همگـانی و خـص        "،  "درختان"،  ) سخت و نرم   ("سازی محوطه"شامل کیفیت   

  … و "مبلمان خیابان ها"
   محوطه آرایی -4

حظـات خـاص بـرای حفاظـت        نگهداری و رسیدگی به فضاهای واجد اهمیت ویژه ، مال         "شامل کیفیت   
  … و "درختان

   فضاهای باز-5
  … و "حفظ فضاهای باز شهری موجود"، " فضاهای باز طبیعی در شهر و حومهحفاظت"شامل 

  پیشگیری از بزهکاری ؛ امنیت  -6
محیط سرزنده و کاهنـده     " ،   "نورپردازی و مراقبت  " ،   "با قابلیت پیشگیری از بزه    "شامل طرح کالبدی    

  … و " نظارت و مراقبت غیر محسوسامکان"جرائم ، 
  ،"مخـتلط ابنیـه موجـود     هـای     کـاربری  حفـظ "د اجتماعی زمـین شـامل       کاربری زمین مختلط و کاربر     -7

  … و ")بدون مغازه های خرده فروشی (جانارزش منفی داشتن جداره های شهری بی "
  مبحث پایداری -8

هـای کـم     پیشگیری از توسـعه   “ ،   "های تاریخی  محیط" ،   "های طبیعی  حفظ مطلوبیت و زیبائی   "شامل  
طراحی ابنیـه کـم مـصرف از        " ،   "سفرهای شهری از طریق طراحی مناسب     کاستن از نیاز به     " ،   "تراکم

  ...ونظر انرژی 
  

                                                           
1  Ibid., P.49. 
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  آمریکا تجربه  کیفیت های طراحی شهری در-3-2-2

   هـای طراحـی شـهری اجـرا شـده در            های لحاظ شـده در برنامـه        در این بخش از نوشتار مروری بر کیفیت       
      "مایکـل سـاوت ورث    "عمل آمده توسـط       برای انجام این کار پژوهش به     . ایاالت متحده آمریکا خواهیم نمود    

  ، منابع اصلی اطالعـات مـا       2 1981 در سال    "حمید شیروانی " توسط   ، و تحقیق انجام شده    1 1989در سال   
  . خواهند بود

  

 براساس مروری که از هفتاد مورد برنامه طراحی شهری مرتبط بـا چهـل شـهر در ایـاالت متحـده توسـط                       
های محیطی مورد نظر، محتـوای تحلیلـی،           صورت گرفته است، تالش شده تا اهداف، کیفیت        "ساوت ورث "

در پـژوهش   . های مزبور مورد بررسی قرار گیرند       تحلیلی و درجه و نوع مشارکت همگانی در برنامه        های    روش
انـد، معلـوم    های مورد مطالعه رصـد شـده    های طراحی شهری که برنامه      مزبور، ترکیب و فراوانی انواع کیفیت     

 مـورد بـازبینی     ای کـه    گونه کیفیت محیطی در هفتاد برنامه      در واقع، بیش از دویست و پنجاه      . گردیده است 
   بنـدی هـستند،    های مزبور در قالب هفده خوشه مختلف قابـل گـروه         کیفیت. اند  قرار داشتند مورد اشاره بوده    
  3:   به ترتیب زیر خواهند بودها  ها در برنامه که به ترتیب فراوانی تکرار آن

  ساختار و خوانایی  -1
    انـد،  هـای مـورد بررسـی لحـاظ شـده         برنامـه  از% 80هایی که برحسب مورد، حداکثر در         شامل کیفیت 

           ، "شخــصیت قــوی محــالت"، "هویــت ابنیــه همگــانی"، "هویــت"، "حــس مکــان"نظیــر کیفیــت 

  ...  و "های پیاده راه"، "طبیعیبیان واضح فرم قرارگاه "، "پیوستگی منظر خیابان"، "انداز دید و چشم"
  فرم -2

    انـد،   هـای مـورد بررسـی لحـاظ شـده           از برنامـه  % 60ثر در   هایی که برحسب مورد، حداک      شامل کیفیت 
خیابـان بـه عنـوان کریـدوری        "،  "مقیاس مناسب ابنیه  "،  "مقیاس انسانی و پیاده محل    "نظیر کیفیت   
  ...  و "های معمارانه ارزش"، "بافت"، "غنا"،"خیابانکیفیت بصری منظر"، "محصوریت"، "تعریف شده

  تی  آسایش و راح-3
   انـد،   هـای مـورد بررسـی لحـاظ شـده        از برنامـه  % 50ایی که برحسب مورد، حداکثر در       ه  شامل کیفیت 
تسهیالت بـرای  "،  "ها از شرایط آب و هوایی       حفاظت پیاده "،  "آسایش از نظر اقلیم خرد    "نظیر کیفیت   

، "دسترسـی بــه آفتــاب "، "کـاهش سروصــدا "، "ایـستگاه اتوبــوس "، ")مبلمـان شــهری (هــای  پیـاده 
  ...  و "ر خیره کنندهنو جلوگیری از"

                                                           
1 South worth, "Theory and Practice of Contemporary Urban Design", 1989. 
2 Shirvani, "Urban Design Review", 1981. 
3 South worth Op. Cit., 1989, P.372-375. 
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  دسترسی  -4

   انـد،    هـای مـورد بررسـی لحـاظ شـده           از برنامـه  % 60ر در   هایی که برحسب مورد، حداکث       کیفیت شامل
       ، "رفــت و آمــد و توقفگــاه ســواره"، "هــا یــابی پیــاده جهــت"، "هــا دسترســی پیــاده"نظیــر کیفیــت 

   پیـاده، سـواره،     ("سترسـی بـرای همـه     د"،  "کـاهش تـراکم ترافیـک     " ،"فضاهای باز قابـل دسـترس     "
  ...) دوچرخه و 

  بهداشت و ایمنی  -5
    انـد،    هـای مـورد بررسـی لحـاظ شـده           از برنامـه  % 50هایی که برحسب مورد حداکثر در         شامل کیفیت 
  کاستن از تعارض حرکت "، "سوار ایمنی پیاده و دوچرخه"، "معابر همگانی از نظر ایمنی"نظیر کیفیت 

سـازی اسـکلت      ایمـن "،  "ها  نورپردازی برای ایمنی در شب    "،  "کاستن از آلودگی هوا   "،  "وارهپیاده و س  
  ...  و "ابنیه

  حفاظت تاریخی  -6
  انـد،   های مـورد بررسـی لحـاظ شـده          از  برنامه  % 40هایی که برحسب مورد، حداکثر در         شامل کیفیت 
حفـظ ابنیـه واجـد ارزش       "،  "یآگاهی از میراث فرهنگـ    "،  "پیوند با گذشته  "،  "حفاظت"نظیر کیفیت   

ــه ــه "، "معماران ــاریخی ب ــه ت ــی  ع ابنی ــایر آموزش ــابع و ذخ ــوان من ــ-ن ــاریخ "، "ی تفریح ــی ت             ، "تجل
  ...  و "تبادل فرهنگی"

  سرزندگی  -7
   انـد،   هـای مـورد بررسـی لحـاظ شـده         از برنامـه  % 20هایی که برحسب مورد، حداکثر در         شامل کیفیت 
حرکـت  سـرزندگی   "،  "هـا   جـذابیت طبقـات همکـف خیابـان       " ،" اقتـصادی  سـرزندگی "نظیر کیفیت   

 هــای  تجمـع فعالیـت   ،"هـای قابـل رؤیـت    فعالیــت"، "حـس شـهریت در مراکـز شـهری    "، "هـا  پیـاده 
  ...فروشی و  خرده

  حفاظت محیط طبیعی  -8
    انـد،  هـای مـورد بررسـی لحـاظ شـده         از برنامـه  % 30هایی که برحسب مورد، حداکثر در         شامل کیفیت 

       ، "هــا هــا و شــکاف هــا، تپــه حفاظــت دره"، "هــای برجــسته طبیعــت محــل حفاظــت ویژگــی"نظیــر 

  ...  و "حفاظت کاراکتر نواحی روستایی"
  تنوع  -9



 ٢٥

           انـد،    هـای مـورد بررسـی لحـاظ شـده           برنامـه % 20هایی که برحسب مـورد، حـداکثر در           شامل کیفیت 
                      ، "هــا در مرکـز شــهر  تنــوع فعالیـت "، "ســتفاده کننـدگان تنـوع ا "، "کــاربری مخـتلط زمــین "نظیـر  

  ...  و "تکثر انواع مشاغل"
  
   سازگاری -10

  انـد،   هـای مـورد بررسـی لحـاظ شـده           از برنامه % 20هایی که برحسب مورد، حداکثر در         شامل کیفیت 
انطبـاق واژگـان    "،  "معـابر مطابقت شدت توسعه با ظرفیـت       "،  "رابطه میان کهنه و نو    "شامل کیفیت   

  ...  و "طراحانه مورد استفاده با محیط مورد مداخله
  گشودگی  -11

  انـد،    هـای مـورد بررسـی لحـاظ شـده           از برنامه % 20هایی که برحسب مورد، حداکثر در         شامل کیفیت 
    ای  ایجـاد شـبکه   "،  "ایجاد فـضاهای بـاز جدیـد      "،  "فضای باز قابل استفاده   "،  "فضای باز کافی  "نظیر  
  ... و "بافت از فضاهای باز در نواحی متراکم ریز

  مراودات اجتماعی  -12
     انـد،    هـای مـورد بررسـی لحـاظ شـده           برنامـه % 20هایی که برحسب مورد، حـداکثر در          شامل کیفیت 

  ...  و "حس محله و جامعه محلی"، "اماکن اجتماعی"، "های گردهمایی مکان"نظیر 
  برابری و مساوات  -13

    سـهم برابـر   "اند، نظیـر      های مورد بررسی لحاظ شده      از برنامه % 10هایی که در کمتر از        کیفیتشامل  
مـسکن بـرای همـه      "،  "هـا   توجه متعادل به نیـاز سـاکنین و توریـست         "،  "ها و منابع شهری      ثروت  از

  ...  و "تر شیب اجتماعی مالیم"، "های اقتصادی و اجتماعی گروه
  نگهداری  -14

  هـایی    گونـه "اند، نظیـر      های مورد بررسی لحاظ شده      از برنامه %  10تر از   یی که در کم   ها  شامل کیفیت 
          نگهداری قطعـات   "،  "خدمات نگهداری متمرکز  "،  "از پوشش گیاهی که نیازمند نگهداری کمتر باشد       

  ...  و "بایر زمین
  انطباق پذیری -15

 انعطـاف  "ظیـر   انـد، ن    ورد بررسـی لحـاظ شـده      مهای    از برنامه % 10هایی که در کمتر از        شامل کیفیت 
  ...  و "مدیریت تغییرات سریع"، "توانایی تغییر در طی زمان"، "های متنوع جهت پذیرش کاربری

  معنی  -16
واجد معنـی   "اند، نظیر     های مورد بررسی لحاظ شده      از برنامه %  10تر از   مهایی که در ک     شامل کیفیت 

  ... و  "بودن برای طیف وسیعی از ساکنین
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  نظارت و اختیار  -17
  انــد، نظیــر  هــای مــورد بررســی لحــاظ شــده  از برنامــه% 10تــر از هــایی کــه در کم شــامل کیفیــت

  ...  و "توانمندسازی و اهمیت دادن به مردم نظارت شهروندان"
هـای مـورد    ای را کـه در برنامـه    هـای محیطـی     ، چنانچه مجموعه کیفیـت    "مایکل ساوت ورث  "بنابر اعتقاد   

 مقایـسه نمـاییم،    ) "تئـوری فـرم خـوب شـهر       "(اند، با معیارهای پیشنهادی کوین لیـنچ          لعه مدنظر بوده  مطا
تـوان درون چـارچوب پیـشنهادی لیـنچ      های بازشناسـی شـده را مـی    متوجه خواهیم شده که عمده کیفیت    

   در معیـار    را   "حفاظـت تـاریخی   " و   "فـرم "،  "سـاختار و خوانـایی    "تـوان     طور مثال مـی     به. بندی نمود   طبقه
 لیـنچ   "سـرزندگی " را در معیـار      "بهداشـت و ایمنـی    " و   "حفاظت محیط طبیعـی   " لینچ، و    "معنی/ حس"

     ،"مـراودات اجتمـاعی   "هـایی نظیـر       ، کیفیـت  "سـاوت ورث  "بـا ایـن وجـود، بـه اعتقـاد           . بنـدی کـرد     طبقه
بندی نمود؛ درحـالی      قهتوان به راحتی درون چارچوب پیشنهادی لینچ طب          را نمی  "نگهداری" و   "تسهیالت"

هایی، که دغدغه مشترک همه شهروندان اسـت، الزم اسـت کـه در هـر                  که به واسطه اهمیت چنین کیفیت     
 نشان داده است کـه  "ساوت ورث"همچنین الزم به ذکر است که تحقیق 1. تئوری فرم شهری ملحوظ گردد  

هـای طراحـی      طی مـوردنظر در برنامـه     های محی   ای از نظر رتبه و اهمیت انواع کیفیت         مشابهت قابل مالحظه  
های طراحی شـهری تهیـه        و برنامه ) د تهیه شده بودن   1989 الی   1972های    که طی سال  (شهر بازبینی شده    
تواند نشان دهنده ثبات اهمیـت        این امر می  . خورد   میالدی به چشم می    1972 الی   1960شده در طی دوره     

  2 .الذکر باشد های محیطی فوق نسبی و رتبه کیفیت
  

در یک اثر تحقیقاتی، حمید شیروانی به مطالعه تطبیقی چهار برنامه طراحی شهری مربـوط بـه شـهرهای                   
براسـاس مـدل شـیروانی، هـر برنامـه طراحـی            . پردازد  بوستون، مینیا پولیس، نیویورک و سانفرانسیسکو می      

 "عناصـر "ن توضیح که    با ای . ، ماهیت، عناصر و مدیریت قابل بررسی هستند       "رویکرد"شهری از چهار جنبه     
(elements)        ای هـستند کـه در برنامـه طراحـی شـهری             هـای محیطـی      در مدل شـیروانی همـان کیفیـت      

های مزبور در سه خوشه  های محیطی لحاظ شده در برنامه کیفیت. پردازیم ها می اند، به معرفی آن لحاظ شده
  3: هرهای مطالعه شده به قرار زیر هستندبندی بوده و برحسب فراوانی تکرارشان در ش اصلی قابل طبقه

  

  سازگاری  -1
خـط خیابـان ،     "،  "ارتفاع، حجم، تـراکم سـاختمانی     "،  "کاربری زمین "،  "محل استقرار "شامل کیفیت   

  ."سطح پوشش قطعه"، "نشینی عقب
  های خارجی  جلوه -2

                                                           
1  South worth Op. Cit., P.402. 
2 Ibid., 1989, P. 372. 
3 Shirvani, "Urban Design Review", 1981, P.81. 
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   ،"سـازی، فـرش کـف، عالیـم         محوطـه "،  "دسترسـی، پارکینـگ، بـارگیری، سـرویس       "شامل کیفیـت    
  . "جوانب مختلف دید و منظر"، "مراقبت"، "تسهیالت خدماتی، امکانات تفریحی"

  مباحث معمارانه  -3
ــام"، "هــا مقیــاس، ســبک"شــامل کیفیــت              ،"...آمــادگی و   پــیشهــا، ایــوان"، " فــرم شــیروانیهــا، ب

  . "نماجزئیات "، "مواد و مصالح، رنگ، بافت"، "... ها و  رهای سرپوشیده، پلهگذ"
  
  

  های کیفیت طراحی شهری چارچوب نظری برای تبیین مؤلفه -4
   ای از عناصـر و مفـاهیم        مروری که بر ادبیات طراحی شـهری بـه عمـل آورده شـد، مجموعـه گـسترده                 

برای انتظام بخـشیدن بـه   .  و اجزاء آن را آشکار نمود  "کیفیت طراحی شهری  "وابسته به مفهوم کلیدی     
انـد،   هـا اشـاره داشـته    ز عناصر و مفاهیم متکثر و متنوعی که اهل فـن بـه آن  ای چنین وسیع ا  مجموعه

  . تدوین یک چارچوب نظری ضرورت دارد
  

، "دانلد اپلیارد"های گوناگونی که به ترتیب توسط  از این رو، در این بخش از مطالعه، نخست سه مورد مدل
ـ         "دیوید کانتر " و   " لنگ جان" ه عنـوان چـارچوب نظـری بـرای تبیـین            پیشنهاد شده و قابلیـت اسـتفاده ب

  های کیفیت طراحی شهری را دارند مورد بررسی قرار خواهد گرفت، سـپس بـا بهـره گـرفتن از نقـاط                   مؤلفه
 به عنوان یـک چـارچوب       "مدل مکان پایدار  "های مزبور، مدل پیشنهادی این مطالعه تحت عنوان           قوت مدل 

  .زنده کیفیت طراحی شهری ارائه و بحث خواهد شدهای سا نظری مناسب جهت بازشناسی و تفسیر مؤلفه
  

  های ادراک انسانی  حالت:  مدل اپلیارد-4-1
های گوناگون کیفیت طراحی شهری را براساس پاسـخگویی     توان مؤلفه   براساس مدل پیشنهادی اپلیارد، می    

         تعـداد در طـول چنـد دهـه گذشـته          . بنـدی نمـود     دهـی و طبقـه       انسان سـازمان   به حاالت ادراکی مختلف     
. انـد   های مختلف آن پرداخته     ای از معماران و طراحان شهری به مبحث ادراک محیطی و شیوه             قابل مالحظه 

ترین پیشگامان ایـن شـاخه از مطالعـات تجربـی طراحـی شـهری،                  به عنوان یکی از برجسته     "دانلد اپلیارد "
  1. کند  تفکیک می را به سه حالت زیر"محیط" در برابر "انسان"های ادراکی  واکنش

   (responsive mode) " عاطفی-واکنشی"حالت  -1
 افراد نسبت به محیط است، در ایـن وضـعیت،           (emotional)های عاطفی     این درحالت دربرگیرنده واکنش   

 تلقـی   (association) و تـداعی معـانی       (feeling)محیط به مثابه محرکی جهـت بـرانگیختن احـساسات           
  . گردد می

                                                           
1  Appleyard, "Planning thr Pluralistic City", 1979. 
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  (operational mode) "ملیاتیع"حالت  -2

، نظیر تـردد از مکـانی بـه مکـان           شود  حالتی است که غالباً توسط افراد در زندگی روزمره به کار گرفته می            
  ... دیگر جهت انجام عملکرد خاصی همچون کار، مالقات و 

   (inferential mode) "استنباطی"حالت  -3
             خــود " عــاطفی- واکنــشی" و"عملیــاتی"هــای   افــراد بــرای حمایــت از فعالیــت"حالــت اســتنباطی"در 

اطالعـات  "در ایـن وضـعیت      .  آن هـستند   "معنـی "در جستجوی کسب اطالعات از محـیط و نهایتـاً فهـم             
     موجب روشن گردیـدن هویـت فـردی و جمعـی محـیط و جامعـه مـرتبط بـا آن و نهایتـاً                         "استنباط شده 

  . گردد  می"حس مکان"تعریف 
  

     گانـه ادراکـی      هـا، برحـسب حـاالت سـه         راحی شهری را براسـاس کـانون توجـه مـؤلفین آن           آثار مکتوب ط  
 "منظـر شـهری   "تـوان گفـت کتـاب         طور مثال مـی     به. توان طبقه بندی نمود     می معرفی شده توسط اپلیارد،   

د راربآثار مؤلفینی را که بر جنبـه کـ        .  انسان و محیط تعلق دارد     " عاطفی -واکنشی"به رابطه    1گوردن کالن   
، 4، کوپر مارکوس و سرکیـسیان   3، جین جیکوبز  2نظیر ویلیام وایت  (اند    اجتماعی فضاهای شهری تأکید داشته    

درنهایت به عنوان مثالی    . اند   میان انسان و محیط توجه داشته      "عملیاتی" دانست که به رابطه      توان آثاری   می
منظـر ذهنـی شـهر    "توان به کتـاب       اند، می    میان انسان و محیط پرداخته     "استنباطی"از آثاری که به رابطه      

هـای    با این وجود آنجا که افراد پیوسته در وضـعیت حرکـت آونگـی میـان حالـت                 .  اشاره کرد  ٥"کوین لینچ 
   هـستند، الزم اسـت کـه کیفیـت محـیط نیـز برآورنـده               "اسـتنباطی " و   " عـاطفی  -واکنـشی "،  "عملیاتی"

    از ایـن رو،  . شـود، باشـد   هـاتی کـه بـدان مبـذول مـی     و انـواع توج رود  تقاضاهای متنوعی که از محـیط مـی       
     گانـه ادراک محـیط معطـوف نماینـد؛           توانند توجه خود را تنها بـه یکـی از حـاالت سـه               طراحان شهری نمی  

هایی کـه انتظـار تجلـی آنهـا در محـیط طبیعـی و                 تری به کیفیت    بلکه الزم است که آنان به شکل گسترده       
 تـری از نیازهـای جامعـه را در           تـر و متنـوع      باشد توجه نموده و طیـف وسـیع         میمصنوع مورد انتظار جامعه     

 برحـسب ارتباطـشان بـا یکـی از          "مدل اپلیـارد  "های طراحی شهری براساس       کیفیت. طراحی لحاظ نمایند  

                                                           
1 Cullen 1961, Townscape  

  ، ترجمه منوچهر طبیبیان "چکیده منظر شهری"به برگردان فارسی این اثر تحت عنوان . ک.رهمچنین 
2 Whyte, "The Social Life of Smal Urban Spaces", 1980. 
3 Jacobes, "The Death and Life of Great American City", 1961. 
4  Cooper Marcus & Sarkissian, "Housing as if People Mattered", 1986.  
5 Lynch, K., "The Image of the City", Cambridge Mass.: MIT Press, 1960. 

  .  ، ترجمه منوچهر مزینی"سیمای شهر"به برگردان فارسی اثر تحت عنوان . ک.همچنین ر
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     قابــل "عــاطفی/واکنــشی" و "اســتنباطی"، "عملیــاتی"هــای ادراکــی انــسان در قالــب ســه مؤلفــه  حالــت
  ) 1شکل شماره (ند بندی هست طبقه

  
  
  

  "لنگ" و مدل "اپلیارد"های کیفیت طراحی شهری براساس مدل  مؤلفه: 1کل شماره ش

  
  ] Punter & Carmona, 1997: 71 و همچنین Walmsley,1988,pp.60-61با استفاده از : منبع[

  
  

  "اپلیارد"مدل 
 )حاالت ادراک انسانی(

  "لنگ"مدل 
  )نیازهای انسانی(

  کیفیت های طراحی مداخله کننده

  فیزیولوژیک
  )غذا، سرپناه، بهداشت(

 مسکن، تسهیالت و تجهیزات کافی  •

 ...)دما، آفتاب، باران، تنظیم اقلیم خرد، (آسایش  •

  نی بر بوم شناسی استحکام و تعادل مبت •
  ادراک عملیاتی

  ایمنی و امنیت
مصون ماندن از خطر، آلودگی، (

  )محرمیت و اشراف

  معابر یایمن •

 )امنیت(نظارت و مراقبت  •

 )عرصه های خصوصی(محرمیت  •

  نفوذپذیری و انعطاف پذیری  •

  وابستگی
  )حسن تعلق به جمع و گروه(

 )مراودات محله ای(تسهیالت اجتماعی  •

 ویت مکان، هحس •

  خوانایی، تناسب بصری  •
  عزت و اعتماد به نفس

  )شناسایی شدن(
 مالکیت  •

  فردیت، تعلق به مکان و گروه داشتن  •

  ادراک استنباطی

  ویشتنتحقق خ
  )خالقیت(

  طراحی  در  شارکتمسازی فضا و  یهایی برای شخص فرصت •

  تنوع •

   عاطفی–ادراک واکنشی 
   زیباشناختی–شناختی 

  )تحریک عقل و حسی(

  تفریحی–ی فرهنگی امکان فعالیت ها •

 منظر شهری و منظر طبیعی خوب  •

  غنی  •
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  نیازهای انسانی :  مدل لنگ -2-4

، که بـه نوبـه خـود بااقتبـاس از نظریـه سلـسله مراتـب نیازهـای             "جان لنگ "ه شده توسط    رائمطابق مدل ا  
هـای    توان برحسب برآورده ساختن گونه      های طراحی شهری را می       تدوین شده است، کیفیت    "آبراهام مازلو "

 عینک در واقع مدل لنگ، قرائت جدیدی از طراحی شهری از گوشه. نمودبندی  مختلف نیازهای انسان طبقه
براساس چارچوب مزبور، الزم است طراحی شهری       . های تحقیقات اخیر است      و در پرتو یافته    "آبراهام مازلو "

  1: ساختن نیازهای متفاوت انسانی به ترتیب زیر باشدمتکفل برآورده 
  

  نیازهای فیزیولوژیک  -1
یـت مـسکن، تـسهیالت و       ق کیف چنـین نیازهـایی از طریـ      . اشت هستند نیازهایی همچون غذا، سرپناه و بهد     

 شناسـی محـل کـه        و حفظ تعادل بوم   ) دما، آفتاب، باران، تنظیم شرایط اقلیم خرد      (، آسایش   تجهیزات کافی 
  . گردد در طراحی شهری لحاظ شده باشد تأمین می

   "ایمنی و امنیت"نیاز به  -2
خـصوصی موردنیـاز    هـا، برخـورداری از عرصـه          شامل نیازهایی نظیر مصون مانـدن از مخـاطرات و آلـودگی           

معـابر، امکـان نظـارت و       این نیازها از طریق تأمین کیفیت ایمنی        . ، و رعایت مسأله اشراف است     )محرومیت(
  . شوند پذیری فضاها برآورده می مراقبت، نفوذپذیری و قابلیت دسترسی و انعطاف

  ) یا نیاز به احساس تعلق به یک جمع و گروه خاص داشتن ("وابستگی"نیاز به  -3
ویق مراودات اجتماعی محلی گـردد، و از  یالت اجتماعی، به نحوی که موجب تشین نیازاز طریق تأمین تسه  ا

  . شود طریق تقویت حس مکان، هویت، خوانایی تناسب بصری در طراحی شهری پیگیری می
   "عزت و اعتماد به نفس"نیاز به  -4

 و تعلـق    "حـس فردیـت   "مستحدثات، ایجاد    اراضی و    "مالکیت"تأمین این نیاز از طریق کیفیت و چگونگی         
  . شود داشتن به مکان و گروه خاص دنبال می

  ) ز به انجام فعالیتی خالقه خود شکوفایی یا نیا ("تحقق خویشتن"نیاز به -5
  فـضا و     (personalization) "شخـصی سـازی   "هایی کـه طراحـی شـهری بـرای            این نیاز از طریق فرصت    

  . شود  در طراحی پاسخ داده می"تنوع"آورد و همچنین از طریق  می فراهم "مشارکت در امر طراحی"
  " زیباشناختی-شناختی"نیازهای  -6

                                                           
1 Lang "Urban Design- The American Experience", 1994. 
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هـای    ایـن نیازهـا از طریـق تـأمین امکـان فعالیـت            . شـود   های حسی و عقلی ایجاد مـی        که براساس انگیزش  
فیـات   تفریحی توسط طراحی شهری، خلـق منـاظر شـهری و طبیعـی خـوب و ایجـاد غنـا در کی                      -فرهنگی

  . محیطی قابل پاسخگویی هستند
  
   "مکان"های  مؤلفه : "کانتر"مدل  -3-4

  

تـوان از دیگـر       ، از پیشگامان مطالعات ادراکی معماری و طراحی شـهری، را مـی            "دیوید کانتر "مشهور  مدل  
براسـاس مـدل   . های کیفیت طراحی شهری است، محسوب نمود  های نظری که قادر به تبین مؤلفه        چارچوب

 متشکل از سه بعد در هم تنیده "مکان" شهرت دارد، محیط شهری به مثابه یک       "مکان"، که به مدل     مزبور
از آنجا که کیفیت طراحی شهری یک مکان ناگزیر از پاسخدهی . 1  است" تصورات" و "ها فعالیت"، "کالبد"
هایی به     را مؤلفه  های سازنده کفیت طراحی شهری      توان مؤلفه   اسب ابعاد گوناگون محیط شهری است، می      من

توان   می 2 کانتر   "مکان"به عبارت دیگر، با اقتباس از نظریه        .  تعریف نمود  "مکان"های سازنده     موازات مؤلفه 
آورده ساختن یکی   رگفت کیفیت طراحی شهری عبارت است از برآیند سه مؤلفه که هر یک از آنها متکفل ب                

  ). 2شکل شماره ( محیط شهر است "ریتصو" و "فعالیتی"، "کالبدی"گانه  های سه از کیفیت
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  "حس مکان"مدل : 3شکل شماره 
  ]1991-جان پانتر: منبع[ 

  
باعث شده است تا دیگر صاحب نظران طراحی شهری نیز با الهام یا اقتبـاس   "کانتر"جذابیت و کارایی مدل   

    را کـه  "جـان پـانتر   "" حس مکـان  "به طور مثال، مدل     . های متنوعی از مدل مزبور ارائه نمایند        از آن روایت  
  .  دانست"کانتر"های فرعی مدل  توان از روایت  داللت دارد میهای دخیل در خلق حس مکان بودن مؤلفه بر

                                                           
1  Canter, "The Psychology of Place", 1977. 
2  Punter, "Participation in the Design of Urban Space", 1991. 
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      خلق حس مکان دخیل هستند کـه       در   "معنی" و   "فعالیت"،  "کالبد" سه مؤلفه    "جان پانتر "براساس مدل   
         "تـصورات " و   "هـا   فعالیـت " ،"کالبـد " یعنـی    "کـانتر " پیـشنهادی    ای بـا سـه مؤلفـه        نحو قابل مالحظـه     به

  ) 3شکل شماره (تشابه دارند 
  
  
  
  
  
  

  "حس مکان": 3شکل شماره 
  ]1991--جان پانتر: منبع[

  
   "مکان پایدار"مدل :  مدل پیشنهادی -4-4

    احـی شـهری اسـت،     بنیان نظری کارآمد و قابل تـوجهی بـرای طر    "کانتر" پیشنهادی   "مکان"گرچه نظریه   
 هـای  اخیر الزم است که برخی نارسایی های    های دانش طراحی شهری در دهه       با این وجود، در پرتو پیشرفت     

پایـداری مبتنـی بـر    "مبحـث  .  میالدی تـدوین گردیـده بـود، مرتفـع شـود     1970نظریه مزبور، که در دهه  
 طـرح   1980احثی اسـت کـه از دهـه         ها از جملـه مبـ     وجه به محیط و قرارگاه طبیعی شـهر        و ت  "شناسی  بوم

. انـد   ار داشته رهای طراحی شهری به واسطه عدم لحاظ آن مورد چالش ق            ترین نظریه    گردیده و برخی از مهم    
 و همکارانش   "ن بنتلی یا"ار اشاره شد، نظریه طراحی شهری       گونه که قبالً در همین نوشت       طور مثال، همان    به

ات زیست محیطی، نابـسنده تلقـی شـده و بـا             توجه به مالحظ    به علت عدم   "های پاسخده   محیط"در کتاب   
 سـه معیـار مـرتبط بـا مـسایل      1990توجه به انتقادات وارده در نهایت بنتلی را برآن داشت که تا در سـال                

...  آلودگی هوا ونیعنی کارایی از نظر مصرف انرژی، به حداقل رساند(محیطی و مبتنی بر بوم شناسی  زیست
  1. را به هفت معیار قبلی خود اضافه نماید) نی از طبیعت و حیات وحشو حمایت و پشتیبا

  

                                                           
1 Bentley, "Ecological Urban Design", 1990, P.69-71. 
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شناسـی بـه آن همچنـان بـه مثابـه             تواند با افزودن بعـد بـوم         کانتر نیز می   "مکان"رسد که مدل      به نظر می  
از این رو مطالعه حاضر روایـت جدیـدی از مـدل مکـان را               . ابزارهای نظری مناسبی مورد استفاده قرار گیرد      

 "تـصورات " و "تفعالیـ "، "کالبـد "کند، که عالوه برسـه بعـد          پیشنهاد می  "مکان پایدار "عنوان مدل   تحت  
  . افزاید  می"مکان"وناگون گ نیز به ابعاد "اکوسیستم" بعد جدیدی تحت عنوان "کانتر "پیشنهادی

  
  

 وانـد مبنـای    ت   مـی  "مکـان پایـدار   "شود، مدل چهار بعـدی        گونه که در شکل شماره چهار مشاهده می         همان
از ترکیب ابعاد چهارگانه محـیط، سـه        . های سازنده کیفیت طراحی شهری قرار گیرد        نظری بازشناسی مؤلفه  

 بـه مثابـه نیروهـای    "محیطـی  کیفیت زیست" و " زیباشناختی-کیفیت تجری "،  "کیفیت عملکردی "  مؤلفه
زیر مورد بحث و آزمـون      شوند که در بخش        یک مکان استنتاج می    شکل دهنده کیفیت کلی طراحی شهری     

  . قرار خواهند گرفت
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "مکان پایدار"مدل  : 4شکل شماره 
  ]مؤلف: منبع[ 

  
  

 گیری  نتیجه - 5

        تـوان    کیفیـت طراحـی شـهری را مـی    ،"مـدل مکـان پایـدار   "براساس مدل پیشنهادی این مطالعه، یعنی       
محیطی    زیباشناختی و کیفیت زیست    - تجربی ی کیفیت عملکردی، کیفیت   )مؤلفه(د سه نیرو    ان برآین به عنو 

  1. گونه که نگارنده در جای دیگر نیز عنوان کرده است طور خالصه و همان به. گیری نمود شهرها نتیجه
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 ٣٤

 از یک سو در برگیرنده تأمین حرکت و دسترسی سهل و مناسب             " عملکردی کیفیت طراحی شهری     مؤلفه"
هـای مـدرنیزم کـه نقـش          ری است و از سوی دیگـر، بـرخالف آمـوزه          ها به مراکز جاذب شه       ها و سواره    پیاده

دهد، دربرگیرنده عملکردهای دیگر   ای برای رفت و آمد تقلیل می        عملکردی فضاهای شهری را به کانال ساده      
همچون تفریح غیرفعال، تماشای مردم و مراسم گوناگون، غذا خوردن و گفتگو ، روزنامه خواندن، مالقات بـا                  

  . سرزندگی و غنای تجربه فضایی شهر گردندنیز بوده تا ضامن . ..دوستان و 
  

های اداراکی، شـناختی و ترجیحـات          به دیافت  " زیبا شناختی کیفیت طراحی شهری     -مؤلفه تجربی تجربی  "
مؤلفـه زیـست محیطـی کیفیـت طراحـی      "محیطی افراد در قبال فضاهای شهری سروکار دارد و درنهایـت،   

آفتاب، جریان هوا،   (رگیرنده مقوالتی همچون تنظیم اقلیم خرد فضاهای شهری          در بعد خرد آن درب     "شهری
و در بعد کالن دغدغه پایداری زیست محیطـی را داشـته و بـا کیفیـت تعـادل مبتنـی بـر                       ...) گیری و     سایه
هـای    در رابطه بـا طـرح     ... شناسی محیط شهری و چگونگی استفاده از منابع طبیعی اعم از زمین، آب و                 بوم
  . ری سرو کار داردشه

  

ای پیشنهادی این مطالعه، در این قسمت تـالش گردیـده اسـت تـا بـه                   برای آزمون جامعیت مدل سه مؤلفه     
انـد    پردازان گوناگون در رابطه با کیفیت طراحی شهری عنوان نمـوده           نظریهوسیله آن، عناصر مختلفی را که       

بندی کرده و میزان کارایی آن را بـه لحـاظ    بقهط)  مورد بحث قرار گرفتهای قبلی این نوشتار که در بخش (
عمل آمده از مدل مزبور در شکل شماره پنج ارایه گردیده  نتیجه آزمون به. فراگیری مورد سنجش قرار دهیم

دهد که مدل مزبور به طور کلی واجد جامعیـت الزم جهـت پوشـش دادن بـه                    نتیجه آزمون نشان می   . است
ع و پیچیده همچون کیفیت طراحـی شـهری بـوده و قـادر اسـت طیـف                  ای کثیرالضال   وجوده مختلف پدیده  

       هـای نظـری کـامالً متفـاوتی نیـز هـستند،              وسیعی از عناصر کیفی گوناگون را، که بعضاً برخاسته از پایگـاه           
  ) 5شکل شماره . (خود جای داده و تبین نماینددر
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٥

  
  
  
  
  
  
  

  های  مؤلفه
  فه مؤل  مؤلفه عملکردی  نظریه کیفیت

  مؤلفه زیست محیطی   زیباشناختی-تجربی

، )1961(جـــین جیکـــوبز 
مرگ و زندگی شـهرهای     "

  "بزرگ آمریکا

اولویت نظم فعالیت هـا بـر       
ــاربری   ــصری، کـ ــم بـ نظـ
مختلط، نفوذپذیری، امکان   
نظارت و مراقبـت، تنـوع و       

  غنای فعالیت ها 

توجــه بــه عنــصر خیابــان، 
امکان اخـتالط اجتمـاعی،     

ضاهای غنای فعالیت ها، فـ    
  انعطاف پذیر 

  

، )1983(کــــوین لیــــنچ 
  "تئوری شکل خوب شهر"

ــی،  ــازگاری، دسترســ ســ
کنترل و نظـارت، کـارایی،      

  عدالت 

ــرزندگی  ــاعی(سـ ، )اجتمـ
  )بیولوژیک(سرزندگی   معنی 

ــولیچ  ــت "، )1983(وی قرائ
ــان   ــی مک ــهری و طراح ش

  )های کوچک شهری
  

قرائــت پــذیری محــیط،    
آزادی انتخــاب، فــرم هــای 

ــا  ــهری متب ین، امکــان ش
زندگی اجتماعی، به گوش    
رســــیدن آوای گذشــــته 

  )قرائت میراث فرهنگی(

ترجمه به پیوندهای بـومی     
   منطقه ای –

ــران   ــی و دیگـ ــان بنتلـ یـ
محـــیط هـــای "، )1985(

ــخده ــی  "پاس ــان بنتل  و ی
طراحی شـهری   "،  )1990(

   "اکولوژیک

ــذیری  ــی(نفوذپـ ، )فیزیگـ
، انعطـاف   )فعالیت ها (تنوع  
  پذیری

، تنـوع   )بصری(نفوذپذیری  
، خوانایی، انعطاف   )فرم ها (

پذیری، سـازگاری بـصری،     
  غنا، امکان شخصی سازی 

 کـــارایی از نظـــر مـــصرف
ی، به حداقل رسـاندن     انرژ

آلــودگی هــا، پــشتیبانی از 
  اکوسیستم ها

  
  ]مؤلف: منبع[های سازنده کیفیت طراحی شهری   هآزمون مدل پیشنهادی مؤلف: 5شکل شماره 

  
  
  
  
  
  



 ٣٦

  
  
  
  
  
  

  ه های مؤلف
  مؤلفه   مؤلفه عملکردی  نظریه کیفیت

  مؤلفه زیست محیطی   زیباشناختی-تجربی

ــسیک   ــر تران ، )1986(راج
  "یافتن فضای گمشده"

حفــظ تسلــسل حرکــت   
  )ارتباطات(

ــضاها،  ــصوریت فـــ محـــ
پیوستگی لبه هـا، کنتـرل      
ــد و  ــای دیــــ محورهــــ
پرسپکتیوها، امتزاج فضای   

  درون و بیرون 

  

فرصــت "، )1987(کلمــن 
 بــرای نــوآوری در  هــایی

  "آموزش طراحی شهری

ــرای پیــاده هــا،  طراحــی ب
  تنوع استفاده و کاربری ها 

حفاظت تـاریخی و مرمـت      
شهری، سـرزندگی و تنـوع      
استفاده هـا، محـیط هـای       
ــای  ــی، ارزش هــ فرهنگــ

  معمارانه 

ــی   ــستر طبیع ــه ب توجــه ب
  محیط 

 و دانلد اپلیارد    بزآلن جیکو 
بــه ســوی یــک "، )1987(

  "شهریمانیفست طراحی 

دسترسی بـه فرصـت هـا،       
خوداتکـــــایی شـــــهری، 

  محیطی برای همه 

سرزندگی، هویت و کنترل،    
ــدگی   ــی، زن ــالت و معن اص

  جمعی 
  

ــارلز   ــرنس چـ ، )1989(پـ
    "چشم اندازی از بریتانیا"

مکــان، سلــسله مراتــب،   
ــارمونی،   ــاس، هـــ مقیـــ
محصوریت، مواد و مصالح،    
تزئینات، هنـر، نـشانه هـا،       

ه عالیم و چـراغ هـا، جامعـ    
  محلی 

  

  
  ]مؤلف: منبع[های سازنده کیفیت طراحی شهری   هآزمون مدل پیشنهادی مؤلف: 5شکل شماره 

  
  
  
  
  
  
  



 ٣٧

  
  
  
  
  

  مؤلفه های 
  مؤلفه   مؤلفه عملکردی  نظریه کیفیت

  مؤلفه زیست محیطی   زیباشناختی-تجربی

ــلوت ورث  مایکـــــل ســـ
تئــوری و عمــل "، )1989(

   "طراحی شهری معاصر
  

ــایی،   ــاختار، خوان ــرم، س ف
حس مکان، هویت، دیـد و      
منظــر، مقیــاس انــسانی   

  )پیاده(

  

فرانـــــسیس تیبالـــــدز  
)a1988(  ،"   برنامه ریزی و

طراحی شهری، دستور کار    
، طراحی  )a 1990(جدید،  

شهری، عرصـه عمـومی در      
برابــر عرصــه خــصوصی،   

، ساخت شـهرهای    )1992(
  مناسب مردم

کاربری مختلط، توجـه بـه      
نیاز همه روه هـا، انعطـاف       

یری، رشــد و تغییــرات پــذ
 تدریجی، توجه به پیاده ها 

توجه به مکان ها پـیش از       
ساختمان ها، فراگـرفتن از     
گذشته و احترام بـه بافـت       
ــسانی،  موجــود، مقیــاس ان

  خوانایی 

  آسایش اقلیمی پیاده ها 

  ،)1992(گرین 
  "شکل شهر"

ــرد" ــامل"عملکـــ :  شـــ
دسترسی و ارتبـاط، تنـوع      

  کاربری ها، امنیت 

انجـــام، : ل شـــام"نظـــم"
ــتگی،   ــوح، پیوســـ وضـــ

ــانون، :  شــامل"هویــت" ک
ــصیت،  ــدت، شخـــ وحـــ

مقیاس، :  شامل "جذابیت"
تناسب بصری، عملکـردی،    

  سرزندگی، هارمونی 

  آسایش اقلیمی

  
  ]مؤلف: منبع[های سازنده کیفیت طراحی شهری   هآزمون مدل پیشنهادی مؤلف: 5شکل شماره 

  
  
  
  
  
  
  



 ٣٨

  
  
  
  
  

  مؤلفه های 
  مؤلفه   ملکردیمؤلفه ع  نظریه کیفیت

  مؤلفه زیست محیطی   زیباشناختی–تجربی

دو "،  )1993(برایان گودی   
کیفیـت هـای    : آقا در ورونا  

   "طراحی شهری

ــاف   ــذیری، انعطــ نفوذپــ
پـــذیری، رشـــد و تحـــول 

  سنجیده و کنترل شده 

ــا   ــاهنگی ب ســرزندگی، هم
بستر موجود، تنوع، مقیاس    
ــصی   ــان شخ ــسانی، امک ان

  سازی، خوانایی، غنا

  

ــه ــه  کمیت ــشورتی برنام  م
، )1993(ریـــزی لنــــدن  

کیفیــت محــیط شــهری  "
  "لندن

پاکیزگی و ایمنی، مدیریت    
شهری، کـاربری و فعالیـت      
هـــای مخـــتلط، راحتـــی 
ــرک    ــاده و تح ــت پی حرک

  عمومی 

مقیاس انـسانی و فـشردی      
بافت، سـاختار، خوانـایی و      
هویـــت، غنـــای بـــصری، 
فـــــضاهای همگـــــانی و 

  فضاهای خاص 

  آسایش اقلیمی پیاده ها

نیروی ویژه طراحی شهری    
ــر   ــست وزیـ ، )1994(نخـ

طراحــــی شــــهری در  "
  "استرالیا

توزیع گسترده منافع میان    
جامعــه، پاســخگویی بــه   
ــای  ــا و نیازهـ ویژگـــی هـ
محلـی، انعطـاف طـرح هــا    
برای پذیرش و انطبـاق بـا       

  تغییرات مداوم

، در )کمــال(کیفیــت اعــال 
طراحی شهری و معمـاری،     
ارتباط طرح هـا بـا جهـان        

 تحکــیم پیونــد بــا معاصــر،
  گذشته

توجــه و اســتفاده از بــستر 
  طبیعی محیط 

  ،)1994(هاتن و هانتر 
  "شهرهای پایدار"

دمکراســـی، نفوذپـــذیری، 
امنیت، اقتـصادو لیـزار آن،      
مــــشورت و مــــشارکت  
استفاده کنندگان، انعطـاف    

  پذیری

تنـــوع، تمرکـــز، مقیـــاس 
  طراحی از ارانیک  مناسب روابط خالقانه

  
  ]مؤلف: منبع[های سازنده کیفیت طراحی شهری   هزمون مدل پیشنهادی مؤلفآ: 5شکل شماره 

  
  
  
  
  
  



 ٣٩

  
  
  

  مؤلفه های
  مؤلفه  مؤلفه عملکردی  کیفیت نظریه

  مؤلفه زیست محیطی   زیباشناختی–تجربی

چـــشم "، )1994(نلـــسن 
انــدازهایی بــرای رویــای   

  "آمریکایی نوین

پیاده گرایی، فضاهای بـاز،     
کاربری مختلط، نگهـداری    

  تعمیر دائمی و 

ــسته    ــسانی، ه ــاس ان مقی
ــز( ــان، )تمرک ، منظــر خیاب

تنــوع، اســتفاده از واژگــان 
  طراحانه 

مسئولیت پذیری 
  اکولوژیک

ــی   ــمینار مل ــی "س طراح
ــترالیا  ــهری در اســ  "شــ

)1996(  

کارایی و عدالت عملکردی،    
ــاری،  ــارچگی و همکـ یکپـ

  دسترسی 

توجه بـه بافـت و کـاراکتر        
  محل، قابلیت روئیت 

دار بـا توجـه بـه       توسعه پای 
ــی،  محـــیط هـــای طبیعـ
اقتـــصادی، اجتمـــاعی و  
فرهنگی، کارایی و عـدالت     

  محیطی 

، )1997(پــانتر و کرمونــا  
ــه " ــه برنامـ ــد طراحانـ بعـ

  "ریزی

کــاربری زمــین قطعــات   
ــاور، جریــان حرکــت    مج
پیاده ها، الگوهای رفتاری،    
جریان حرکت سـواره هـا،      

  نفوذپذیری 

ادراک همگــانی، ارزیـــابی  
عملکردهــا و هــای کیفــی، 

جاذبــه هــای ادراک شــده، 
ــی،   ــانی فرهنگ ــداعی مع ت
خوانایی، منظر عینی شهر،    

  فرم مصنوع، منظر کف

سر و صدا، بو، اقلیم خـرد،       
  منظر طبیعی 

نیروی ویژه مسایل شـهری     
بــه سرپرســتی ریچــارد   (

به سـوی   ") 1999) (راجرز
  "یک رنسانس شهری

ــت    ــانی و رعای ــه هم عرص
سلـــــسله مراتـــــب آن  

ــی و ن ــذیری، دسترس فوذپ
بهینه سازی کاربری زمین    
ــکل   ــتالط ش ــراکم، اخ و ت
ــت و   ــف مالکی ــای مختل ه

  گونه های ساختمانی 

توجه به سـایت و قرارگـاه،       
 زمینه، مقیاس و شخصیت 

ــدار،    ــای پای ــاختمان ه س
مـسئولیت پــذیری زیــست  

  محیطی 

دپارتمان محـیط، حمـل و      
ــاطق  ــل و من ــا(نق ) بریتانی

  توسط طراحی ) 2000(

ــ  ــت عرص ــانی کیفی ه همگ
، )امن و مناسب برای همه    (

ــاق  ســهولت حرکــت، انطب
پــذیری، تنــوع و امکــان   
انتخاب، تـراکم و اخـتالط      

  کاربری ها 

شخصیت و هویت، تداوم و     
محــــصوریت، خوانــــایی، 
اســــتخوانبندی فــــضایی 
شهری، دانه بندی شـهری     

الگوی چیدمان خیابان ها، (
ــات و    ــا، قطعـ ــوک هـ بلـ

ــا ــاختمان هـ ، منظـــر )سـ
ــین،  ــی زم ــاسطبیع :  مقی

: تـوده، نمـا   : ارتفاع، مقیاس 
  مصالح : جزئیات، نما

ــین  ــی زمـ ــر طبیعـ : منظـ
  اکولوژی و عوارض طبیعی
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  بندی   جمع-6

ی آغاز گردید و پس از مرور        و حالت وجودی کیفیت طراحی شهر      "کیفیت"این مطالعه با بازشناسی تعریف      
عنوان بنیان نظری     را به  "مدل مکان پایدار  "های نظری گوناگون،      ادبیات مرتبط با موضوع و بررسی چارچوب      

گانـه سـازنده کیفیـت طراحـی          های سـه    آنگاه مؤلفه . های کیفیت طراحی شهری پیشنهاد نمود       تدوین مؤلفه 
  . یق آزمون، میزان جامعیت نظری آن مورد سنجش واقع شدشهری مورد بازشناسی قرار گرفت و نهایتاًٌ ازطر

ترتیبـی    توان بـه    گانه کیفیت طراحی شهری را می       های سه   های مؤلفه   درخاتمه برخی از عناصر و زیرمجموعه     
  . که در شکل شماره شش نشان داده شده است پیشنهاد و معرفی نمود

  

  مؤلفه عملکردی

الیت، سازگاری فع(کیفیت قرارگاه های رفتاری  •
 )زمان، فضا

کیفیت سازگاری فرم شهری با کاربری ها، شبکه  •
 ...پیاده، سواره، شبکه اطالع رسانی و 

 کیفیت ایمنی محیط برای فعالیت ها  •
  کیفیت امنیت محیط برای فعالیت ها  •

   زیباشناختی–مؤلفه تجربی 

) محیط عینی (" فضایی–محیط کالبدی "کیفیت  •
مان کالبدی، شامل استخوان بندی فضایی، ساز

 فضا، نقشه نولی، مواد و مصالح و –جایگشت، توده 
... 

) محیط ادراکی ("محیط ادراکی حسی"کیفیت  •
شامل کیفیت منظر عینی، تحلیل ساختار نمای 

 ...شهری و 
) محیط شناختی ("محیط ادراکی ذهنی"کیفیت  •

منظر ) فضایی و زمانی(شامل کیفیت منظر ذهنی 
  ...ضمامی، سرزندگی و ذهنی ارزیابانه، معانی ان

  مؤلفه زیست محیطی

) آسایش اقلیمی(کیفیت اقلیم خرد فضاهای شهری  •
 ...آفتاب گیری، سایه اندازی، باد، رطوبت و : شامل

 کیفیت اصوات، بو و رایحه محیط  •
 کیفیت طراحی شهری پایدار •
 ...)انرژی، زمین و (بازدهی مصرف منابع طبیعی  •
 تعادل اکوسیستم ها •
  )هوا، زمین، آب(گی ها تقلیل آلود •
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