
طراحي شهري سياست گذار و طراحي شهري طرح ريز 
الگوهايي عملياتي براي تدوين ابزارهاي هدايت و کنترل در ايران                                                                                                                                           

کورش گلكار

دانشیار دانشكدۀ معماري و شهرسازي، دانشگاه شهید بهشتي 

براي اس��تفاده در حوزۀ »طراحي ش��هري سیاس��ت گذار« و الگويي عملیاتي براي 
استفاده در حوزۀ »طراحي شهري طرح ريز« است. الگوهاي پیشنهادي به دو سطح 
میاني )تدوين چارچوب طراحي شهري براي پاره شهر يا ناحیه( و ُخرد )تدوين طرح 
جامع س��ه بعدي براي سايت/ فضاي شهري( اختصاص دارند. براي تدوين الگوهاي 
پیشنهادي، در وهلۀ نخس��ت »ويراست اوِل« الگوها، از طريق مطالع�ات گس�تردۀ 
نظ��ري، تهیه و پس از کاربرد آزمايش��ي در تع�دادي از پروژه هاي اجرايي طي چند 

مرحله اصالح و تكمیل شد و نتايج در اين مقاله ارائه مي شود. 

مقدمه
در دهۀ گذش��ته گرايش به طراحي ش��هري  ��  دانش هدايت تحوالت 
ش��هري در جهت ارتقاي کیفي  � � با اقبال فزاينده  اي در ايران روبه رو 
بوده است. طي اين دوره، به رغم ابهام در جايگاه قانوني و متولي رسمي 
طراحي ش��هري در کشور، دستگاه ها و س��ازمان هاي متعددي با عقد 
قراردادهاي گوناگون مس��ئولیت تهیۀ انواع پروژه ها را به ش��رکت هاي 
مهندس��ان مشاور واگذار کردند، که از آن جمله مي  توان به تالش هاي 

چكيده

در دهۀ گذش��ته گرايش به طراحي شهري  ��  دانش هدايت تحوالت 
شهري در جهت ارتقاي کیفي   ��  با اقبال فزاينده  اي در ايران روبه رو 
بوده اس��ت. طي اين دوره، به  رغم ابهام در جاي��گاه قانوني و متولي 
رسمي طراحي شهري در کشور، دستگاه ها و سازمان هاي متعددي با 
عقد قراردادهاي گوناگون مسئولیت تهیۀ انواع پروژه ها را به طراحان 
شهري واگذار کرده  اند. با وجود تعداد قابل توجهي از قراردادهايي که 
تاکنون در مورد پروژه هاي طراحي ش��هري منعقد ش��ده است، هنوز 
چارچوب مرجع يا الگوي عملیاتي همس��اني ب��راي تدوين ابزارهاي 
گوناگون هدايت و کنترل توس��عۀ کالبدي وجود ندارد که کارفرمايان 
و طراحان بتوانند به  طور نظام مند از آن اس��تفاده کنند. چنانچه قرار 
باش��د اس��تفاده از دانش طراحي ش��هري در جهت هدايت و کنترل 
کالبدي ش��هرهاي کش��ور به صورت نهادينه درآيد، تهیه و پیشنهاد 
الگوهاي عملیاتي جامع و متكي بر مطالعات نظري و تجارب اجرايي 
پش��تیبان ضرورت تام مي يابد. هدف اين مقاله ارائۀ الگويي عملیاتي 

کليدواژگان:  
طراحي شهري، طراحي شهري سیاست گذار، طراحي شهري طرح ريز، چارچوب طراحي شهري،

طرح جامع سه بعدي
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س��ازمان هاي مسكن و شهرس��ازي، ش��رکت  هاي عمران و بهسازي، سازمان 
زيباسازي شهرداري تهران، شهرداري  ها، سازمان نوسازي شهر تهران، شرکت 
توس��عۀ شهرهاي جديد و... اش��اره کرد. با وجود تعداد قابل توجهي قرارداد که 
تاکنون در پروژه هاي طراحي ش��هري منعقد شده، هنوز چارچوب هاي مرجع يا 
الگوهاي عملیاتي همس��اني1 براي تدوي��ن ابزارهاي گوناگون هدايت و کنترل 
توس��عۀ کالبدي وجود ندارد که کارفرمايان و مهندس��ان مش��اور بتوانند از آن 
اس��تفاده کنند. چنی��ن الگوهايي الجرم موجب ابهام در مرحلۀ انتخاب مش��اور 
و عقد قرارداد و نیز نداش��تن وحدت رويه در کار مهندس��ان مش��اور گوناگون 
مي ش��ود. چنانچه قرار باشد اس��تفاده از دانش طراحي شهري در جهت هدايت 
و کنترل کالبدي ش��هرهاي کش��ور به صورت نهادينه درآيد، تهیه و پیش��نهاد 
الگوهاي عملیاتي جامع و متكي بر مطالعات نظري و تجارب اجرايي پشتیبان، 
ض��رورت تام مي يابد. به بیان ديگر، يكي از ش��رايط حرک��ت از موقعیت تهیۀ 
طرح هاي پراکنده، س��لیقه  اي، و غیرنظام  مند در حوزۀ طراحي شهري به سمت 
موقعیت��ي که در آن دانش و فن طراحي ش��هري در نظام برنامه  ريزي کش��ور 

نهادينه شود، تدوين شیوه اي موجه براي اجراي اين پروژه هاست.
چنانچه دامنۀ پروژه هاي طراحي شهري را در سه سطح و مقیاس � �  کالن 
)ش��هر(، میاني )پاره شهر يا ناحیه (، و خرد )س��ايت / فضاي شهري(  � � تعريف 
کنیم، هدف اين نوش��تار ارائۀ الگوهاي عملیاتي براي تهیۀ پروژه هاي طراحي 
ش��هري در دو س��طح میاني )تدوين چارچوب طراحي شهري براي پاره شهر يا 
ناحیه( و خرد )تدوين طرح جامع س��ه بعدي براي يک س��ايت/ فضاي شهري( 
است. همچنین، به لحاظ »ژانِر« طراحي، هدف اين مطالعه ارائۀ الگويي عملیاتي 
براي اس��تفاده در حوزۀ »طراحي شهري سیاس��ت گذار« )چارچوب طراحي( و 
ارائۀ الگويي عملیاتي براي اس��تفاده در حوزۀ »طراحي شهري طرح ريز« )براي 
تهیۀ طرح جامع سه بعدي( است. گفتني است که الگوهاي پیشنهادي در وهلۀ 
نخس��ت از طريق مطالع�ات گس���تردۀ نظري تدوين و پس از کاربرد آزمايشِي 
»ويراس��ت اول« در تع�دادي از پروژه هاي اجرايي �   حرفه  اي طراحي ش��هري 

کشور، طي چند مرحله اصالح و تكمیل شده است. 
در اين نوش��تاْر نخس��ت پیش فرض ه��ا و مباني نظري تدوي��ن الگوها به 
بحث گذاش��ته مي ش��ود؛ جعبۀ  ابزار طراحي شهري سیاس��ت گذار و طرح ريز از 
طريق بررسي مأموريت، محتوا و شكل اسناد گوناگون معرفي مي شود؛ جايگاه 

پرسش هاي تحقيق
ــرل در طراحي  ــاي هدايت و كنت ابزاره
شهري »سياست گذار« و طراحي شهري 

»طرح ريز« كدام اند؟
ــهري را  ــاي طراحي ش ــه ابزاره چگون
ــام قانوین و  ــوان در چارچوب نظ مي ت
ــور درج و با آن  ــازي كش رمسي شهرس

تلفيق كرد؟ 
ــب براي تدوين  الگوهاي عمليایت مناس
ابزارهاي هدايت و كنترل طراحي شهري 
)چارچوب و طرح جامع سه بعدي( كدام 

است؟

1. Model terms of reference
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قانوني اس��ناد مزبور به لحاظ انطباق با نظام رسمي برنامه ريزي 
ايران مطالعه و تصمیم گرفته مي ش��ود؛ و نهايتًا بر اساس مباني 
نظري پیش گفته و مالحظات تجربي ناشي از چالش هاي خاص 
شهرس��ازي در ايران، الگوهاي عملیاتي براي تدوين دو گونه از 
ابزارهاي هدايت و کنترل طراحي شهري، يعني چارچوب و طرح 

جامع سه بعدي طراحي شهري، پیشنهاد مي شود.

پيش فرض هاي الگوهاي پيشنهادي
الگوهاي پیش��نهادي براس��اس پیش فرض هاي معیني بنا شده 
اس��ت. اين پیش فرض ها از دل پژوهش هايي در راس��تاي يافتن 
پاس��خ براي تع��دادي »پرس��ش  بنیادين« صورت بی��رون آمده 
اس��ت. به بیان ديگر، ب��راي تدوين الگوهاي پیش��نهادي الزم 
بود ابتدا به پرسش ��هاي نظري بنیاديني از اين  دس��ت پاسخ داده 
ش��ود: طراحي ش��هري چه تعريفي دارد؟ کیفیت طراحي شهري 
چیس��ت و مؤلفه هاي سازندۀ آن کدام اند؟ فرايند طراحي شهري 
چگونه اس��ت و از چه مراحلي تش��كیل مي ش��ود؟ و نهايتًا، هر 

يک از مراحل فرايند )نظیر س��نجش وضعیت، چشم اندازس��ازي 
و تدوين راه  حل ها( چگونه و با اس��تفاده از چه ش��یوه هايي انجام 
مي شود؟ فهرست مجموعۀ مطالعاتي که براي تدوين اين روش 
پیشنهادي، تحت عنوان »مطالعات پشتیبان« انجام شد و در واقع 
»بنیان هاي نظري الگوهاي پیش��نهادي« را نش��ان مي دهد، در 
جدول »ت 1« ارائه شده است. به اين ترتیب، کاربران الگوهاي 
پیش��نهادي به راحتي قادر خواهند بود با مراجعه به منابع الزم، با 
مفاهیم و روش ها و ش��گردهاي اجراي کار به طور تفصیلي آشنا 

شوند و در تهیۀ پروژه ها از آنها استفاده کنند.
پیش فرض هاي نظري الگوهاي پیشنهادي، بر مبناي نتايج 

مطالعات پشتیبان، به اين شرح است:
پیش ف��رض اول: طراحي ش��هري ح��وزه اي اس��ت پويا و 
تحول يابن��ده  در دان��ش و حرف��ه ، ک��ه از لحظۀ تول��د )1960 
می��الدي( تا مرحل��ۀ بلوغ خود می��زان قابل توجه��ي از تكامل 
نظري و پیش��رفت هاي روش ش��ناختي را تجربه کرده است. در 
اين روش پیش��نهادي بنا ب��ر تعريف، طراحي ش��هري فعالیتي 

الگوهاي پيشنهادي پاسخ هاي مقدماتي )مقاالت و کتب تهيه شده(پرسش هاي بنيادين
)ويراست اول(

1. طراحي شهري چيست؟

کندوکاوي در تعريف طراحي شهري )وزارت مسكن، 1378(


»جعبۀ ابزار طراحي 

 شهري« 
)ُبن ش 50، 1385(

»از تولد تا بلوغ طراحي شهري« )صفه ش 36، 1382(

»مؤلفه هاي سازندۀ کیفیت طراحي شهري« )صفه ش 32، 1379(

2. فرايند و مراحل برنامه ريزي و طراحي شهري 
راهبردي کدام است؟

»راهبرد توسعۀ شهر )CDS( چیست؟« )شهرنگار ش 30، 1384(

»طراحي شهري در عمل: الگويي براي هدايت و کنترل چند سطحي« ) آبادي 56، 1386(

3. هر مرحله 
چگونه انجام 

مي شود؟

چشم اندازسازي
»چشم انداز شهر/ محله: پیشنهاد يک چارچوب مفهومي براي صورت بندي بیانیۀ 

چشم انداز« )هنرهاي زيبا ش 24، 1384(

سنجش وضعیت

 »مناسب سازي تكنیک تحلیلي سوآت )SWOT( براي کاربرد در طراحي شهري«، 
)صفه ش 40، 1384(

»سنجش مكان در طراحي شهري، درآمدي برتكنیک مكان سنجي«، )صفه ش 40، 1384(

تدوين راه حل ها، محصوالت 
طراحي شهري

اسناد هدايت طراحي شهري )رابرت کوان، 1385(

ت 1. بنیان ه��اي نظري الگوهاي »طراحي شهري در عمل: الگويي براي هدايت و کنترل چند سطحي« ) آبادي 56، 1386(
تدوين ابزارهاي طراحي شهري
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اس��ت میان رش��ته اي و گروهي که توأم��ًا دربرگی��رندۀ »فرايند 
مسئله گش��ايي و راه  ح��ل  ها )فراورده ها(يي« است که هدفشان 
س��ازمان دهي کالبدي عرصۀ عمومي ش��هر به نحوي است که 
موج��ب ارتقاي »کیفی��ت عملكردي، زيس��ت محیطي و تجربۀ 
زيبايي شناختي« مكان هاي شهري، و از آن طريق موجب ارتقاي 

کیفیت زندگي انسان مي شود.2
پیش فرض دوم: الزم اس��ت کیفیت طراحي شهري، به مثابه 
اصلي ترين مفهوم يک پروژه، به طور عملیاتي تعريف ش��ود. در 
الگوهاي عملیاتي پیشنهادي منظور از »کیفیت طراحي شهري« 
چیزي است که در هنگام مواجهه و استفاده از هر مكان مفروض 
ارزيابي مي ش��ود و به اصطالح »متعلق قضاوت« ماست. کیفیت  
»پديدار«3ي اس��ت که از تعامل میان خصوصیات کالبدي مكان 
از يک س��و و الگوهاي رمزهاي فرهنگ��ي و توانايي  هاي ذهني 
فرد ناظر از س��وي ديگر ش��كل مي  گیرد. کیفیت طراحي شهري 
همچون برداري اس��ت که از جمع سه مؤلفۀ کیفیت عملكردي، 
کیفیت تجربي  �  زيبايي ش��ناختي و کیفیت زيست محیطي مكان 
ش��كل مي  گیرد. براي ش��ناخت و ارتقاي کیفیت طراحي شهري 
هر مكان مفروض الزم اس��ت اين مؤلفه ها مطالعه و برنامه  ريزي 

شود.4
پیش فرض سوم: شهر مسئله اي پیچیده و سازمان يافته است. 
از اين رو به جاي استفاده از شیوه هاي شهودي و درون ذهني در 
مورد آن بايد با »رويكرد فرايندي« به  صورت ش��ناخت، تحلیل، 
پیش بیني، و هدايت و کنترل توسعۀ آن عمل شود. در اين روش 
پیش��نهادي کلید و ابزار برخورد با مسائل پیچیدۀ سازمان يافته -

اي نظیر ش��هر، فرايند طراحي ش��هري فرض مي ش��ود. فرايند 
طراحي ش��هري زنجیره  اي از فعالیت هاست که میان يک مسئلۀ 
طراحي و راه  حل  ه��اي متناظر آن پیوند منطق��ي ايجاد مي  کند. 
فرايند طراحي ش��هري از آنجا که با »خلق آيندۀ بهتر« سروکار 
 معطوف به آفرينش »چش��م  انداز«هاي مطلوب اس��ت 

ً
دارد، ذاتا

و از اي��ن رو خصلتًا فرآيندي »راهبردي« اس��ت. به بیان ديگر، 

کلیۀ فعالیت  ها در طراحي ش��هري همواره تحقق »چش��م انداز« 
مورد نظر را رصد مي  کند. با وجود اين، برحسب سطوح گوناگون 
طراحي شهري و افق زماني پیشنهادها، سه مدل از برنامه  ريزي، 
راهب��ردي و تاکتیكي و عملیاتي، موضوعی��ت و محوريت مي-
 يابد. عمل طراحي ش��هري در سطح کالن يعني در مقیاس کل 
ش��هر با برنامه  ريزي راهبردي )بلندمدت(، در س��طح میاني يعني 
در مقیاس پاره ش��هر يا ناحیه با برنامه  ريزي تاکتیكي )میان مدت( 
و در س��طح خ��رد يعني در مقیاس س��ايت يا فضاي ش��هري با 
برنامه ريزي عملیاتي )کوتاه مدت( همراه اس��ت. به عبارت ديگر، 
برنامه ريزي و طراحي شهري در سطح کالن عمدتًا به مباحث و 
اهداف اثربخش5 و در سطح خرد به شیوه اي کارا6 درصدد يافتِن  

راه حل مسائل برمي آيد.
در الگوه��اي پیش��نهادي، فرايند طراحي ش��هري بر مبناي 
نظام��ي چند س��طحي از هدايت و کنترل ش��كل مي گیرد که در 
آن تصمیم س��ازي طراحانه به صورت »آبش��ار تصمیم س��ازي«7 
صورت مي گیرد و پروژه ه��اي گوناگون، همچون پله هاي متعدد 
و پي درپي، نردبان طراحي ش��هري را جهت نیل به اهداف کامل 
مي س��ازد. در نمودار »ت 2« فرايند هدايت و کنترل چندسطحي 
در طراحي شهري ارائه شده است. الگوهاي پیشنهادي در مطالعۀ 
حاض��ر صرفًا به س��طوح میاني و خرد، يعني ب��ه تهیۀ چارچوب 
طراحي شهري و طرح جامع سه بعدي طراحي شهري اختصاص 

دارد.8
پیش ف��رض چه��ارم: در فراين��د طراح��ي ش��هري، مرحلۀ 
چشم اندازس��ازي از اهمی��ت وي��ژه  اي برخ��وردار اس��ت. مرحلۀ 
چشم اندازس��ازي و مرحلۀ س��نجش وضعیت مش��ترکًا چرخه اي 
تكرارش��ونده9 را تش��كیل مي  دهن��د. به عبارت ديگر، نخس��ت 
چش��م انداز )ب��ه ص��ورت مقدماتي( تدوين مي  ش��ود، س��نجش 
وضعی��ت صورت مي گی��رد و آن گاه مجدداً، براس��اس يافته هاي 
مرحلۀ س��نجش وضعیت، چش��م انداز مقدماتي پااليش مي شود 
و »چش��م انداز قطعي« طرح تدوين و پاي��ۀ مراحل بعدي فرايند 

2. براي تعريف طراحي ش��هري نک: 
کورش گلكار، »کندوکاوي در تعريف 
طراحي شهري« و کورش گلكار، »از 

تولد تا بلوغ طراحي شهري«.
3. phenomenon

4. براي تعريف کیفیت طراحي شهري 
ن��ک: ک��ورش گل��كار، »مؤلفه هاي 

سازندۀ کیفیت طراحي شهري«.
5. effective
6. efficient
7. cascade of decision 
making

8. براي س��اختار و محت��واي فرايند 
طراحي ش��هري نک: کورش گلكار و 
جالل آزادي، » راهبرد توس��عه شهر 
)CDS( چیس��ت؟« و ک��ورش گلكار، 

»طراحي شهري در عمل«.
9. iterative cycle
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 طراح��ي واق��ع مي ش��ود. تكنیک  ه��اي تدوي��ن چش��م انداز در 
الگوهاي پیشنهادي شامل تكنیک سي  دي   اس و تكنیک اورگون 

است.10
پیش فرض پنجم: در الگوهاي عملیاتي پیش��نهادي، منظور 
از »س��نجش وضعیت« مجموعۀ فعالیت  هايي است که شناخت 
عمی��ق يک پديدۀ ش��هري را ممكن مي کند و ش��امل عملیات 
گردآوري داده  ها )پیمايش میداني مطالعه و اسنادي(، طبقه بندي 
داده  ها، تحلیل داده  ها )درک روابط بین متغیرها و تشخیص قوت 
 و ضعف  ه��ا، فرصت ها و تهديدها(، و پیش  بیني روند آيندۀ پديده 
اس��ت. از تكنیک  هاي متعددي براي مراحل گوناگون اين روش 
پیش��نهادي و به ويژه مرحلۀ س��نجش وضعیت استفاده مي شود 
ک��ه از آن جمله مي توان به تكنیک تحلیلي س��وآت11 و تكنیک 

مكان سنجي12 اشاره کرد.13

پیش فرض ششم: هدف نهايي از طراحي شهري، دست يافتن 
به تصمیماتي در جهت ايجاد تحوالت واقعي در ش��هر )طراحي 
ش��هري واقعي( اس��ت و ن��ه تولی��د مجموع��ه  اي از تصاوير و 
ترسیمات رؤيايي و تحقق ناپذير )طراحي شهري کاغذي(. از اين 
رو پیش��نهادهاي طراحي ش��هري، اگر قرار باشد به اجرا درآيد و 
به ايجاد تحولي واقعي در شهر بینجامد، بايد بر قوانین موضوعه 
و ديگر مس��تندات قانوني مصوب کشور اس��توار باشد. الگوهاي 
پیش��نهادي حاض��ر با در نظ��ر گرفتن چارچ��وب قانوني موجود 
براي بررس��ي و تصويب اس��ناد شهرس��ازي تهیه شده است. به 
 قوانین پايۀ شهرسازي کشور مي  تواند و بايد 

ً
عبارت ديگر، مسلما

مورد تجديد نظر مس��تمر و ارتقاي کیفي قرار گیرد، ولي به نظر 
مي رس��د تا زمان تجديد نظر جام��ع در قوانین مورد بحث، الزم 
اس��ت از ظرفیت  هاي معطل ماندۀ چارچوب  ه��اي قانوني موجود 

ت 2. نم��ودار فراين��د هداي��ت و 
کنت��رل چندس��طحي در طراحي 

شهري

10. ب��راي راهنم��اي اج��راي مرحلۀ 
چشم اندازس��ازي در طراحي ش��هري 
نک: کورش گلكار، »چشم انداز شهر/

محله«.
11. SWOT
12. placecheck

13. ب��راي مرحلۀ س��نجش وضعیت 
نک: گل��كار 1385ج؛ و براي طراحي 

شهري نک: گلگار 1384ب.
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براي درج محتواي دانش طراحي شهري در قالب و تحت عنوان 
اس��ناد متعارف و شناخته شدۀ شهرس��ازي کشور استفاده شود. به 
بیان ديگر، الگوهاي پیش��نهادي در اين مطالعه به تولید اسنادي 
مي پ�ردازد که ضمن توج�ه کامل به محت�واي طراحي ش��هري، 
با چارچوب  هاي رس��مي موج�ود کشور منطبق باشد و در مراجع 

قانوني ذي ربط امكان تصويب داشته باشد.14

رويكرد نظري
ت��ا اينجا پیش فرض هاي معیني را به مثاب��ه اصول پايه در روش 
پیش��نهادي خ��ود از جمله »تعريف و ماهیت طراحي ش��هري«، 
»مفه��وم مؤلفه  هاي کیفیت محیط و چگونگي س��نجش آنها«، 
»ل��زوم فرايندگراي��ي و هدايت و کنترل چند س��طحي«، »لزوم 
ابتناي مرحلۀ س��نجش وضعیت بر تكنیک  ها و فنون تحلیلي« و 
نهايتًا ضرورت »وفاداري به چارچوب قانوني شهرس��ازي موجود 
و اس��تفاده از ظرفیت  هاي معطل ماندۀ آن« را براي درج رس��مي 
فعالیت طراحي ش��هري در نظام برنامه  ريزي کشور بیان کرديم. 
مجموعۀ پیش فرض ه��اي مزبور به طور يكپارچه رويكرد نظري 
روش پیش��نهادي را ش��كل مي دهد که همان��ا »رويكرد نظري 

کل   نگر به طراحي شهري«15 است.
مطالع��ات جدي��د در مقی��اس بین  المللي نش��ان مي دهد که 
»رويكردهاي جزء  نگ��ر« نظیر رويكرد صرفًا »اثباتي« مرس��وم 
در رش��ته  هاي »مطالع��ات ش��هري« )نظیر جغرافیاي ش��هري، 
جامعه شناس��ي ش��هري،...( که براي ش��ناخت و تحلیل »وضع 
موج��ود« به کار م��ي رود، و نیز رويكرده��اي صرفًا »هنجاري« 
مرس��وم در حوزه  هاي هنر و معماري، به تنهايي براي حل مسائل 
پیچیده و پوياي طراحي ش��هري کفاي��ت نمي  کنند. متون نوين 
طراحي ش��هري »رويكرد نظري کل  نگر« را رويكردي مناس��ب 
براي مواجهه با پديدۀ پیچیده و متكثر توس��عۀ ش��هري مي داند. 
در اين رويكرد از يک س��و به دو مرحلۀ اساس��ي فرايند طراحي 
)يعني مرحلۀ »س��نجش وضعیت« يا ش��ناخت و تحلیل »ش��هر 

بدان گونه که هس��ت« و مرحلۀ »تدوين راه  حل« يا ارائۀ پیشنهاد 
براي »ش��هر بدان گونه که بايد باش��د«(، و از سوي ديگر به دو 
بُعد اساسي طراحي شهري يعني بُعد ماهوي )يا ويژگي  هاي فرم 
شهر( و بُعد روي ه اي )يا ويژگي  هاي فرايند تهیه و تحقق طرح( 
پرداخته مي ش��ود. در اين روش پیشنهادي با استفاده از »رويكرد 
نظري کل نگر به طراحي ش��هري« از طیف چهارگانۀ نظريه ها، 
به ترتیبي که در جدول »ت 3« نش��ان داده ش��ده است، پوشش 
کامل��ي به دو مرحلۀ اصل��ي فرايند و دو محب��ث اصلي طراحي 

شهري داده شده است.16

تعريف، اهداف، و جايگاه قانوني اسناد 
هدايت و کنترل

 جعبه ابزار طراحي شهري سياست گذار و 
طرح ريز

 بر اس��اس مطالعات موجود، طراحي ش��هري ح��وزه اي معرفتي 
اس��ت که از لحظۀ تولد تا مرحلۀ بل��وغ خود میزان قابل توجهي 
از تكام��ل نظ��ري و پیش��رفت هاي روش ش��ناختي را تجرب��ه 
کرده اس��ت. تكامل طراحي ش��هري دوجانبه است و جنبه هاي 
 ماه��وي و رويه اي اين رش��ته را در بر مي  گی��رد17، در اين میان، 
ش��كل گیري جعبه اب��زار طراح��ي ش��هري را بايد عمدت��ًا ثمرۀ 
تكام��ل رويه اي اين رش��ته طي دهه هاي اخیر دانس��ت. تحقق 
نیافت��ن بس��یاري از پروژه هاي پیش��نهادي طراحي ش��هري در 
دهه ه��اي 1960 و 1970 میالدي موجب ش��د تا صاحب نظران 
به بررس��ي علل اين مس��ئله و به طور کلي به بررسي زمینه هاي 
امكان پذيري مداخالت طراحي ش��هري بپردازن��د. در اين دوره 
 بس��یاري از پیشنهادهاي طراحي ش��هري، که بر اساس ديدگاه 
 معم��اري مقی��اس کالن تهی��ه ش��ده ب��ود، در مرحل��ۀ اجرا با 
توفیق همراه نبود. مثاًل اکثر قاطع پروژه هاي پیش��نهادي طراح 
ش��هري زبردس��تي نظیر گوردن کالن، به واس��طۀ فراهم نبودن 

14. ب��راي جاي��گاه قانون��ي و مراجع 
تصويب اسناد اين شرح خدمات نک: 

جدول »ت 4«.
15. holistic approach

16. ب��راي اطالعات بیش��تردر مورد 
رويكردهاي نظري در طراحي شهري 
رک به: کورش گل��كار، »تئوري هاي 

طراحي شهري«.
17. ن��ک: کورش گل��كار، »از تولد تا 

بلوغ طراحي شهري«.
18. D. Gosling, Gordon 
Cullen: Visions of Urban 
Design, P. 9.
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بس��ترهاي الزم قانون��ي، اقتصادي، اجتماعي و تش��كیالتي در 
نظام ه��ا و جوامع ب��از کنوني، هی��چ گاه از روي کاغذ به واقعیت 

مبدل نشد.18
در همین مورد، کوين لینچ بر اس��اس تجرب��ه اش در ارتباط 
با دانش��جويان کش��ورهاي مختل��ف اعالن مي دارد که اساس��ًا 
عالقه من��دان اين گونه طراحي، يعني طراحي ش��هري يک تّكه، 
عمدتًا کش��ورهاي توس��عه  نیافتۀ جهان سوم هس��تند و اين امر 
احتمااًل ناش��ي از عقب ماندگي س��طح توسعۀ کالبدي يا سفارش 

نظام هاي اقتدارگراي اين جوامع است.19 
در نتیجۀ تحقق نیافتن پروژه هاي س��نتي طراحي ش��هري، 
از اواخ��ر ده��ۀ 1970 و به ويژه در ده��ۀ 1980 میالدي، توجه 
متخصص��ان به »بعد رويه اي« طراحي ش��هري معطوف ش��د، 
ک��ه تا آن زمان کمتر به آن عنايت ش��ده بود. با تكامل طراحي 
شهري، اين نكته محرز شد که تهیۀ پروژه هايي که صرفًا به بعد 
ماهوي طراحي ش��هري �� که آن ه��م در توجه به ويژگي هاي 
 بصري محیط خالصه مي ش��د �� حتي اگر مطلوب باشد، مقدور 
نخواه��د بود. به اعتقاد کوين لینچ اساس��ًا ش��هرها را نمي توان 
همچ��ون کلیت هاي يكپارچه و جام��ع در جمیع جوانب طراحي 

کرد.20 
بر اس��اس ديدگاه ه��اي نوين طراحي ش��هري، محیط هاي 
ش��هري مطلوب تنها ممكن اس��ت محصول نظام هاي جامع و 
چندس��طحي از هدايت و کنترل توس��عه اي باشد که بر سه پايۀ 

زير بنا مي شود:
ريزي راهبردي، چارچوب برنامه  �

گرا،  فرايندهاي تصمیم سازي دموکراتیک و کیفیت  �
گانۀ منطقۀ  فراگیر بودن )به مفهوم پوشش بر کلیۀ سطوح پنج  �
شهري، کل شهر، ناحیه هاي شهر، سايت ها و فضاهاي شهري 

و منظر شهري(.
در چنین نگرش��ي، برخالف شیوۀ س��نتي که به برنامه ريزي 
ش��هري و طراحي ش��هري بر اس��اس الگويي خطي و منفک و 

ب��ا حفظ تق��دم برنامه ريزي ب��ر طراحي پرداخته مي ش��ود، امور 
برنامه ريزي و طراحي ش��هري براساس الگويي موازي و تعاملي 
صورت مي پذيرد؛ و با حض��ور تفكر کیفیت گراي خاص طراحي 
شهري از همان ابتداي کار )يعني در کالن ترين مقیاس( موجبات 
خل��ق محیط هاي واجد کیفیت مطل��وب در انتهاي کار )يعني در 

خردترين مقیاس( فراهم مي آيد.
تكامل رويه اي طراحي ش��هري موجب شده اس��ت تا ابزارهاي 
هداي��ت و کنترل طراحي ش��هري تن��وع يابن��د. در حالي که در 
طراحي شهري سنتي ابزارهاي هدايت و کنترل محدود به پروژۀ 
طراحي و در قالب بازنموده هايي نظیر پالن، پرس��پكتیو و... بود، 
اين��ک در چارچوب نظام جامع هدايت و کنترل طراحي ش��هري 
دامنۀ وسیع تري پیدا مي کند. در واقع جعبه ابزار طراح�ي شهري، 
در کنار ابزاره��اي سنتي خود، اب�زارهاي ديگري نظیر سیاست 
طراحي ش��هري، برنامۀ راهبردي طراحي ش��هري، دس��تور کار 
طراحي شهري، طرح جامع س��ه بعدي، بیانیۀ طراحي شهري، و 
راهنماي طراحي ش��هري مي ش��ود. اين امر به منزلۀ غني شدن 
هر چه بیش��تر جعبه ابزار طراحي ش��هري و تغیی��ر جهت آن، از 
حالت غلبۀ ابزارهاي معطوف به پروژۀ طراحي ش��هري )طراحي 
ش��هري طرح ريز21( به حالت عمومی��ت يافتن ابزارهاي معطوف 
به سیاس��ت هاي طراحي شهري )طراحي شهري سیاست گذار22( 
اس��ت. مس��لمًا ه��ر ي��ک از ابزارهاي س��نتي و نوي��ن طراحي 
 ش��هري، با توجه به نیازها، اهداف، و شرايط بستر مورد مداخله، 
واجد نقش و کارايي و شايس��تگي هاي خاص خود بوده و هست. 

 فرايند 
طراحي شهري

مباحث
سنجش وضعيت  تدوين راه حل

نظريه هاي اثباتي � ماهويفرم شهر
Positive-Substantive

نظريه هاي هنجاري � ماهوي 
Normative-Substantive

نظريه هاي اثباتي � رويه ايفرايند تحقق
Positive-Procedural 

نظريه هاي هنجاري � رويه اي 
Normative-Procedural

ت 3. جدول رويكرد نظري کل نگر 
به طراحي ش��هري، ب��ا اقتباس از 
 Faludi (1973); Lang (1987,

(1994 a, 1994b, 1995

19. K. Lynch, The Immature 
Arts of City Design, p. 10.
20. Ibid, p. 11.
21. Design-oriented urban 
design
22. Policy-oriented urban 
design
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در اين نوش��تار به دو ن��وع از ُپراس��تفاده ترين ابزارهاي طراحي 
ش��هري يعني چارچوب طراحي ش��هري و طرح جامع سه بعدي 

مي پردازيم.

تعاريف و اهداف اسناد 
الگوه��اي عملیاتي دوگانۀ پیش��نهادي در اين مجموعه به تهیۀ 
اس��ناد در مقی��اس میاني )پاره ش��هر(، يعني چارچ��وب طراحي 
ش��هري، و در مقیاس خرد )س��ايت/ فضاي شهري( يعني طرح 

جامع سه بعدي طراحي شهري مي پردازد.

چارچوب طراحي شهري
ب��ه طور کلي چارچوب طراحي ش��هري از جملۀ اس��ناد طراحي 
ش��هري سیاس��ت گذار اس��ت که چگونگ��ي به اج��را درآوردن 
سیاس��ت هاي طراحي اس��ناد باالدس��ت را )نظیر سیاس��ت هاي 
طراحي ش��هري مندرج در س��ند رس��مي »برنامۀ جامع شهر«( 
در مقی��اس يک »ناحیۀ خاص« )پاره ش��هر( تش��ريح مي کند و 
به تصوير درمي آورد. س��ند چارچوب طراحي شهري خود شامل 
مجموع��ه اي از سیاس��ت ها و اصول طراحي اس��ت که انعكاس 
فضايي آنها به صورت چشم اندازي دوبعدي )نقشۀ دياگراماتیک( 
از زيرس��اخت هاي مورد نیاز آيندۀ ناحیه تهیه مي  شود. به عبارت 
ديگر، نقش��ْه انعكاس فضايي  �  جغرافیايي سیاست هاي طراحي 
ش��هري اس��ت که براس��اس طرح مفهومي بهینه در قالب يک 
نقشۀ دياگراماتیک عرضه و در آن الگوي کلي توسعۀ پیشنهادي 
متشكل از پنج اليۀ کاربري زمین، حرکت و دسترسي، فضاهاي 
همگاني، فرم کالبدي، و منظر ش��هري ارائه مي ش��ود. چارچوب 
طراحي شهري متضمن اطالعاتي است که جزئیات تفصیلي آن 

در ادامۀ اين نوشتار خواهد آمد.
اين گونه اسناد براي ناحیه هايي تهیه مي شود که جهت تغییر 
و تحول به کنترل، هدايت و تشويق نیاز دارند. چنین ناحیه هايي 
ش��امل محالت شهري، حوزه هاي واقع در لبه هاي شهر، نواحي 

و امالك مس��كوني، حوزه هاي حفاظتي، روستاها، سكونت هاي 
جديد، ناحیه هاي شهري واجد ارزش هاي ويژۀ طبیعي و همچنین 
حومه هايي شهري است که به واس��طۀ فرسودگي کالبدي براي 
نوسازي و بازسازي مناسب تش��خیص داده شده اند. ناحیۀ مورد 
نظر ممكن اس��ت حوزه اي باشد که احتمااًل طي چندين فاز و با 
سازندگان متعدد توسعه يافته و ساخت وساز شده است. چارچوب 
طراحي ش��هري معمواًل ناحیه اي را پوشش مي دهد که احتمااًل 
فقط بخش��ي از آن در آيندۀ نزديک ساخت وس��از خواهد شد. از 
چارچوب طراحي شهري براي تنظیم اقدامات و هماهنگ سازي 
اسناد تفصیلي تر، نظیر دس��تورکارها و طرح هاي جامع سه بعدي 
طراحي ش��هري اس��تفاده مي ش��ود. گاه )نظیر روش پیشنهادي 
ارائه ش��ده در اين گزارش( تهیۀ مجموعۀ دستورکارهاي طراحي 
سايت ها بخشي از خدمات تهیۀ چارچوب طراحي شهري در نظر 

گرفته مي شود.
بايد دقت کرد که از چارچوب طراحي شهري با طیف متنوع 
و گیج کننده اي از عناوين و اصطالحات ديگر نیز نام برده مي شود 
که از آن جمله اند »راهبرد طراحي ش��هري«، »چارچوب توسعۀ 

ناحیه«، و »چارچوب برنامه ريزي و طراحي شهري«.23

طرح جامع سه بعدي طراحي شهري
طرح جامع س��ه بعدي سندي از اس��ناد طراحي شهري طرح ريز 
اس��ت که فرايند برنامه ريزي جامع را در قالب نقش��ه درآورده و 
چگونگي ساخت وس��از يک س��ايت يا مجموعه اي از سايت ها را 
تشريح مي کند. اين س��ند چگونگي اجراي پیشنهادها را تشريح 
و هزينه ها، مراحل و زمان بندي اجراي توس��عه را تعیین مي کند. 
ط��رح جامع س��ه بعدي را معمواًل نهاد يا نماين��دۀ قانوني نهادي 
که مالكیت س��ايت ي��ا اختیار س��اخت آن را دارد، تهیه مي کند. 
نظیر بقیۀ اس��ناد هداي��ت طراحي، هدف طرح جامع س��ه بعدي 
و نی��ز تدوين اصول در مورد موضوعات واجد اهم�یت اس��ت و 
مأموري��ت و هدف آن تجويز قطعي جزئی��ات چگونگي طراحي 

23. در م��ورد مأموري��ت، س��اختار و 
محتواي س��ند » چارچ��وب طراحي 
شهري« در دو کشور بريتانیا و استرالیا 
ن��ک: رابرت ک��وآن، اس��ناد هدايت 
طراحي شهري، ترجمۀ کورش گلكار 

و سولماز حسینیون؛ و نیز به:
Department of 
Infrastructure, Urban Design 
Planning Note 3: Urban 
Design Frameworks.

24. توضی��ح اينك��ه چنانچ��ه پروژه 
در قال��ب الگوي��ي که ج��ان لنگ در 
2005 اصطالح��ًا »طراحي ش��هري 
کامل«  نامید ص��ورت گیرد، اين امر 
ص��دق نمي کند، زيرا تهیۀ طرح جامع 
و معماري س��اختمان ها به طور کامل 
ب��ه يک گ��روه طراحي واح��د واگذار 

مي شود.
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س��ايت نیست.24 با وجود اين، طرح جامع سه بعدي بايد چگونگي 
اجراي اين اصول را با درجه اي از دقت و جزئیات نشان دهد. به 
ط��ور مثال، اگر در طرح جامع براي ناحیه اي توس��عه با کاربري 
مختلط در نظر گرفته ش��ده اس��ت، طرح جامع بايد چنان نقشۀ 
استقراري اي ارائه کند که ترکیب کاربري هاي مزبور را پذيرا باشد 
)مثاًل ش��كل و اندازۀ سطح مقطع تودۀ ساختماني يا رد پاي ابنیه 
بايد با کاربري مورد انتظار انطباق داش��ته باشد(. اين کار معمواًل 
از طريق ارائۀ »ترس��یمات مصداقي« صورت مي گیرد. منظور از 
»ترسیمات مصداقي« ترس��یماتي است دوبعدي يا سه بعدي که 
چگونگي کاربرد اصول، ضوابط، و معیارهاي طراحي ش��هري را 
در مح��دودۀ طراحي و نتیجۀ فضايي � کالبدي ناش��ي از آن را به 
ط��ور نمونه و مصداقي به نمايش مي  گذارد. اصطالح طرح جامع 
به ش��كل گیج کننده اي در ارجاع به طیف وسیعي از اسناد به کار 
م��ي رود. در کتابچۀ راهنماي به کمک طراحي25 از اين اصطالح 
ابداً استفاده نشده اس��ت. در گزارش گروه ضربت شهري، يعني 
کتاب به سوي يک رنسانس شهري26، از طرح هاي جامع به مثابه 
ابزاري جهت توجه به آثار بصري روي فرم س��ه بعدي ش��هر نام 
برده مي شود. در اين راهنما طرح جامع سه بعدي طراحي شهري 
نه اصطالحي مبهم و عام، که اين روزها رايج است و براي ارجاع 
به طیف وس��یعي از اس��ناد هدايت به کار مي رود، بلكه به عنوان 
س��ندي تعريف مي شود که به گفتۀ رابرت کوآن27 به سبب نقش 

متفاوتش از ديگر اسناد هدايت طراحي شهري متمايز است.28

جايگاه قانوني اسناد در نظام شهرسازي ايران
همان گون��ه ک��ه در مقدم��ه و پیش فرض ه��اي نظ��ري روش 
پیش��نهادي عنوان شد، اين روش پیش��نهادي به تولید اسنادي 
مي  پ��ردازد که ضمن توجه کامل به محتواي طراحي ش��هري با 
چارچوب هاي رسمي موجود کشور منطبق باشد و مراجع قانوني 
ذي رب��ط بتوانن��د آن را تصويب کنند. از اي��ن رو، فرمت خروجي 
اس��ناد به گونه اي طراحي ش��ده اس��ت که بخش هاي معیني از 

مطالع��ات و پیش��نهادها را مراجع رس��مي ذي صالحیت بتوانند 
مطابق قوانین ،آيین نامه ها، و مفاد روش هاي پیشنهادي مصوب 
پیش��ین بررسي و تصويب کنند. براي تعیین پايه هاي قانوني که 
در تهیه و تصويب پروژه هاي طراحي ش��هري اس��تفاده شود در 
اين قسمت از مطالعه مروري بر مستندات قانوني تهیه و تصويب 

اسناد طراحي شهري ارائه مي شود.

مروري بر مستندات قانوني موجود براي تهيه و تصويب 
اسناد طراحي شهري

عمده  ترين قوانین و آيین نامه هاي اجرايي شهرس��ازي کشور، که 
از آن ها بايد به عنوان محمل رس��مي تهیه و بررس��ي و تصويب 
پروژه هاي طراحي شهري استفاده کرد، عبارت اند از: 1(  »قانون 
تغییر نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي« 
مص��وب 1351 و تعیین وظايف و اصالح��ات بعدي آن مصوب 
تیرماه 1353؛ 2 ( »قانون نوس��ازي و عمران ش��هري« مصوب 
س��ال 1347؛ 3(  » آيین نامۀ نحوۀ بررس��ي و تصويب طرح هاي 
توسعه و عمران شهري« مصوب سال 1378؛ 4(  پیوست شمارۀ 
5 قرارداد تیپ 12 مصوب 1363 س��ازمان برنامه، و سیاست هاي 

نوسازي بافت هاي فرسودۀ قانون برنامۀ چهارم.
طبق قانون »تغییر نام وزارت آباداني و مسكن« و همچنین 
مادۀ 5 قانون تأمین ش��وراي عالي شهرسازي و معماري مصوب 
1351 دو ن��وع »طرح جامع« و »طرح تفصیلي« براي ش��هرها 
تعريف مي ش��ود که مرج��ع تصويب طرح هاي جامع »ش��وراي 
عالي شهرسازي و معماري« و مرجع تصويب طرح هاي تفصیلي 
کمیسیون موضوع مادۀ 5 قانون تأسیس شوراي عالي شهرسازي 

و معماري ايران مصوب 1351 اعالن شده است.

طرح جامع شهر � 
طب��ق قان��ون »تغییر نام...« طرح جامع ش��هر عب��ارت از طرح 
بلندمدت��ي اس��ت ک��ه در آن چگونگ��ي اس��تفاده از اراض��ي و 
منطقه بن��دي مربوط به حوزه هاي مس��كوني، صنعتي، بازرگاني، 

25. By Design (DETR & CABE, 
London: 2000)
26. Towards an Urban 
Renaissance (Urban Task 
Force, London: 1999) 

27. نک: رابرت کوآن، اس��ناد هدايت 
طراحي شهري، ترجمۀ کورش گلكار 

و سولماز حسینیون.
28. ب��راي اطالعات بیش��تر در مورد 
محت��وا و چگونگي تهیۀ س��ند طرح 
جامع س��ه بعدي نک: فص��ل چهارم، 

مطالعات پشتیبان، رديف 8  � 4.
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اداري، کش��اورزي، و تأسیسات و تجهیزات و تسهیالت شهري 
و نیازمندي  هاي عمومي ش��هري، خطوط کلي ارتباطي و محل 
مراک��ز انتهاي خط )ترمینال( و فرودگاه ها و بنادر و س��طح الزم 
براي ايجاد تأسیس��ات و تجهیزات و تس��هیالت عمومي مناطق 
نوس��ازي، به س��ازي و اولويت  هاي مربوط به آنها تعیین مي شود 
و »ضواب��ط و مقررات« مربوط به کلیۀ م��وارد فوق و همچنین 
ضوابط مرب��وط به حفظ بنا و نماهاي تاريخ��ي و مناظر طبیعي 

تهیه و تنظیم مي  گردد.29

طرح تفصیلي شهر � 
طب��ق قانون »تغییر ن��ام...« ط��رح تفصیلي طرحي اس��ت که 
براس��اس معیاره��ا و ضوابط کل��ي طرح جامع ش��هر، چگونگي 
استفاده از زمین  هاي شهري در سطح محالت شهر و موقعیت و 
مساحت دقیق زمین براي هر يک از آنها و وضع دقیق و تفصیلي 
ش��بكۀ عبور و مرور، میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختماني در 
واحده��اي ش��هري و اولويت  هاي مربوط به مناطق به س��ازي و 
نوسازي و توسعه و حل مشكالت شهري و موقعیت کلیۀ عوامل 
گوناگون شهري در آن تعیین مي شود. در طرح تفصیلي نقشه ها 
و مش��خصات مربوط به مالكیت نیز براساس مدارک ثبتي تهیه 

و تنظیم مي شود.

برنامۀ پنج سالۀ نوسازي، عمران، و اصالحات شهر  � 
 طب��ق قان��ون نوس��ازي و عم��ران ش��هري مص��وب س��ال 
1347، ش��هرداري  ها مكلف به تهیه، تصوي��ب، و اجراي برنامۀ 
پنج س��الۀ نوسازي و عمران شهر هس��تند. به موجب مادۀ 1 اين 

قانون 
نوس��ازي و عمران و اصالحات اساس��ي و تأمی��ن نیازمندي  هاي 
ش��هري و اح��داث و اصالح و توس��عۀ معابر و ايج��اد پارک ها و 
پارکینگ  ه��ا و میدان  ه��ا و حفظ و نگه��داري پارک ها و باغ  هاي 
عموم��ي موج��ود و تأمین ديگر تأسیس��ات موردنی��از عمومي و 
 نوس��ازي محالت و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از 

وظايف اساس��ي شهرداري است و شهرداري  ها در اجراي وظايف 
مذک��ور مكل��ف به تهیۀ برنامه هاي اساس��ي و نقش��ه هاي جامع 

هستند.

به موجب م��ادۀ 15 اين قان��ون، ش��هرداري  ها مكلف اند با 
راهنماي��ي وزارت کش��ور، برنامۀ عملیات نوس��ازي و عمران و 
اصالحات ش��هر را براي مدت پنج س��ال براساس نقشۀ جامع و 
در صورتي که شهر نقش��ۀ جامع نداشته باشد براساس احتیاجات 
ضروري ش��هر و با رعايت الويت آنها در حدود منابع مالي مقرر 
در اين قانون و ديگر امكانات مالي شهرداري تنظیم و طرح هاي 

مربوطه را براساس آن اجرا کنند.

پروژه هاي طراحي شهري  � 
تنها منبع قانوني کش��ور که از لفظ »طراحي شهري« به عنوان 
س��ند قابل تصويب در آن نام برده شده اس��ت »آيین نامۀ نحوۀ 
بررس��ي و تصويب طرح هاي توس��عه و عمران محلي، ناحیه  اي، 
منطقه  اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور« مصوب 
78/10/12 هئیت وزيران جمهوري اسالمي است. بر مبناي مادۀ 
9 اي��ن آيین نامه در تعیین مرج��ع تصويب طرح هاي گوناگون از 

جمله پروژه هاي طراحي شهري است:
طرح هاي به سازي، نوسازي، و مرمت بافت هاي شهري به عنوان 
قس��متي از طرح هاي تفصیلي شهرها و طرح هاي آماده سازي به 
عنوان طرح تفصیلي توس��عه هاي جديد ش��هرها و »طراحي هاي 
ش��هري« به تصويب کمیس��یون طرح تفصیل��ي مربوطه )يعني 

کمیسیون مادۀ 5( خواهد رسید.

از ديگر مس��تندات قانون��ي که مي  توان مبناي تهیۀ اس��ناد 
طراحي ش��هر دانست پیوس��ت 5 قرارداد تیپ 12 است. به طور 
کلي قرارداد تیپ 12 به »تهیۀ طرح هاي توسعه و عمران، حوزۀ 
نفوذ و تفصیلي شهرها« اختصاص دارد و پیوست 5 آن به »انجام 
مطالعات و تهیۀ نقش��ه هاي جزئیات شهرسازي مربوط به برنامۀ 
پنج سالۀ عمراني ش��هر« مي  پردازد. در پیوست 5 طي دو بخش 

29. ن��ک: آيین نامۀ نحوۀ بررس��ي و 
تصی��ب طرح هاي توس��عه و عمران،  
وزارت مسكن و شهرسازي، دبیرخانه 

شوراي عالي شهرسازي.
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به »بررس��ي طرح هاي برنامه پنج س��الۀ عمراني شهر« و »تهیۀ 
نقش��ه هاي جزئیات شهرسازي براي طرح هاي پیش بیني شده در 
برنامۀ پنج ساله« پرداخته مي  شود که در آن الزم است نقشه هاي 
جزئیات شهرسازي خیابان ها و معابر احداثي و تعريضي، جزئیات 
شهرس��ازي میدان ها و فضاهاي باز شهري، پارک ها و فضاهاي 
س��بز و جزئی��ات شهرس��ازي مراک��ز محالت و ديگ��ر مناطق 

پیش بیني شده تهیه شود.
ضمن��ًا تهیۀ ب��رآورد هزينه هاي مقدمات��ي اجراي طرح هاي 
مزب��ور و تدوي��ن ضواب��ط و معیاره��اي معماري و شهرس��ازي 
موردنیاز، بخش ديگري از مفاد پیوست 5 قرارداد تیپ 12 است. 
به نظر مي رس��د که با توجه به نزديكي محتواي خدمات مندرج 

در پیوس��ت 5 با آنچه در متون طراحي ش��هري به »طرح جامع 
سه بعدي طراحي شهري« موسوم است، مي  توان از قرارداد تیپ 
12 به عنوان يكي از مس��تندات قانوني تهیۀ سند مزبور استفاده 

کرد.

مراجع قانوني تصويب اسناد اين روش پيشنهادي

همان گونه ک��ه در بخش »پیش فرض هاي روش پیش��نهادي«  
گفتیم، در روش پیش��نهادي حاضر تالش مي شود که با استفاده 
 از ظرفیت  ه��اي معطل مان��دۀ چارچوب ه��اي قانون��ي موجود در 
کشور بتوان براي اس��ناد طراحي شهري مرجع قانوني معیني را 
براي تصويب در نظر گرفت. با توجه به مرور مس��تندات قانوني 

مقياس 
مستندات قانونيمرجع تصويب کنندهاسناد خروجي قايل تصويبابزارفضايي

الن
س ک

قيا
م

هر(
 )ش

طرح جامع شهر

مجموعۀ سیاست ها، ضوابط، و  � 
مقررات طراحي شهري مندرج در 
»طرح جامع شهر« )فصل طراحي 

شهري طرح جامع شهر(

شوراي عالي شهرسازي
يا

 شوراي برنامه ريزي استان
)براي شهرهاي داراي جمعیت کمتر از 

صدهزار نفر( 

قانون تغییر نام وزارت آباداني و مسكن مصوب 1351 � و 
اصالحات بعدي مصوب 1353

قانون تأسیس شوراي عالي شهرسازي مصوب 1351 �
مصوبۀ مورخ 1386 � شوراي عالي شهرسازي در خصوص 

تفويض اختیار

برنامۀ راهبردي 
طراحي شهري

نقشۀ برنامۀ راهبردي طراحي  � 
شهري 

مجموعۀ اصول و رهنمودهاي  � 
طراحي شهري

مرجعي که شواري عالي شهرسازي در 
زمان تصويب طرح جامع تعیین مي کند

قانون تغییرنام وزارت آباداني و مسكن مصوب 1351
)به شرط ملحوظ بودن ضرورت تهیۀ برنامۀ مزبور در »طرح 

جامع شهر« به عنوان سند مكمل موضوعي يا موضعي(

ي 
يان

س م
قيا

م
یه(

ناح
ر/ 

شه
ره 

)پا

 چارچوب 
طراحي شهري

نقشۀ چارچوب طراحي شهري  � 
)مقیاس1/10000 الي 1/5000(

مرجعي که شواري عالي شهرسازي در 
زمان تصويب طرح جامع تعیین مي کند

به شرط ملحوظ بودن ضرورت تهیۀ برنامۀ مزبور در »طرح 
جامع شهر« به عنوان سند مكمل موضوعي يا موضعي

نقشۀ طرح تفصیلي با رويكرد  � 
طراحي شهري )مقیاس1/2000(

قانون تغیر نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و کمیسیون مادۀ 5 � 
شهرسازي مصوب 1351

ضوابط و معیارهاي طراحي شهري � 
مجموعۀ »دستور کارهاي طراح�ي  � 

شهري« براي س�ايت هاي ويژه

قانون تغیر نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و کمیسیون مادۀ 5 � 
شهرسازي مصوب 1351

رد 
 خ

س
قيا

م
ي(

هر
ي ش

ضا
/ ف

يت
)سا

طرح جامع
  سه بعدي 

طراحي شهري

نقشۀ طرح جامع سه بعدي طراحي  � 
شهري )مقیاس 1/500(

ضوابط و معیارهاي طراحي � 
مجموعۀ »دستورکارهاي معماري«  � 

براي پارسل ها

پیوست شمارۀ 5 قرارداد تیپ 12 � سازمان برنامه، مصوب کمیسیون مادۀ 5
دي 1363 )جزئیات شهرسازي(

آيین نامۀ نحوۀ بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و  � 
عمران، مصوب دي 1378 هیئت وزيران

قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 �
سیاست هاي قانون برنامۀ چهارم در مورد نوسازي و  � 

بازسازي بافت هاي فرسوده

ت 4. ج��دول جاي��گاه قانون��ي و 
مراج��ع تصوي��ب اس��ناد طراحي 

شهري
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موجود و با توجه به ماهیت اس��ناد طراحي ش��هري در مقیاس-
 هاي کالن و میاني و خرد، به نظر مي رس��د که مي توان جايگاه 
 قانون��ي و مراجع الزم براي تصويب اس��ناد را به ش��رح جدول 

»ت 4« معرفي کرد.

نتيجه گيري: الگوهاي پيشنهادي

الگوي عملياتي 1: شيوۀ تدوين چارچوب 
طراحي شهري

هدف اين الگو پیش��نهاد ش��یوه اي اس��ت براي تهیۀ »چارچوب 
طراحي ش��هري« در پاره شهر يا ناحیه اي معین که اصطالحًا در 
اين ج��ا با لفظ »حوزۀ محلي« از آن نام برده مي ش��ود. همچنین 
ب��راي حصول اطمینان از تلفیق موزون ناحیۀ مورد بحث و بافت 
ش��هري پیراموني آن و تعیی��ن نقش ناحی��ۀ موردنظر، پهنه اي 
بزرگ ت��ر از حوزۀ  محلي تحت عنوان ح��وزۀ راهبردي مطالعه و 

سنجش وضعیت مي شود.

تعريف و تحديد دامنۀ مطالعه و تدوين چشم انداز 
مقدماتي

1. بررسي چشم انداز طرح از ديد مسئوالن و مردم، 
2. بررسي اسناد فرادست،

3. نتیجه گیري: تدوين چشم انداز مقدماتي حوزۀ محلي.

سنجش وضعيت
1. سنجش وضعیت حوزۀ راهبردي

ال��ف( بازشناس��ي اجمال��ي دامن��ه و ماهی��ت  تأثیرگذاري و 
تأثیرپذيري متقابل دو حوزۀ راهبردي و حوزۀ محلي30

ب( تعیین نقش حوزۀ محلي در نظام کالن حوزۀ راهبردي31
2. سنجش وضعیت حوزۀ محلي 

الف(  سنجش وضعیت: بعد رويه اي

بررسي محیط تاريخي )سیر تحول و دوره ها(، محیط حقوقي، 
محی��ط اجتماع��ي، محیط اقتص��ادي و محیط تش��كیالتي � 

اجرايي.
ب(  سنجش وضعیت: بعد ماهوي

1.  مؤلف��ۀ عملكردي: س��نجش نظام ه��اي کاربري زمین، 
حرکت و دسترسي، تأسیسات و تجهیزات شهري، و فعالیت 

و تجربه فضاهاي همگاني.
2. مؤلفۀ زيباش��ناختي: س��نجش نظام هاي ف��رم کالبدي، 

استخوان بندي فضاهاي همگاني و منظر شهري.
3. مؤلفۀ زيست محیطي: سنجش نظام قرارگاه طبیعي شامل 
فرم محی��ط طبیعي، فرايندهاي محیط طبیعي، خصوصیات 

اقلیمي محیط، و آلودگي هاي محیطي. 
.SWOT ج(  سنجش وضعیت: تحلیل يكپارچه با روش

تدوين چشم انداز: تدوين چارچوب طراحي شهري 
)براي حوزۀ محلي( 

1. تدوين سیاس��ت هاي طراحي ش��هري ش��امل سیاس��ت هاي 
کارب��ري زمی��ن، حرکت و دسترس��ي، فضاه��اي همگاني، فرم 

کالبدي و منظر شهري
2.  طراحي مفهومي: تدوين گزينه هاي مفهومي بديل 

3.  ارزيابي و انتخاب گزينه مفهومي بهینه 
4.  نقش��ۀ چارچوب طراحي شهري )مقیاس تقريبي 1:10000 تا 

 32)1:5000
5. تدوين نقشۀ ساختار حوزه هاي طراحي: معرفي حوزه هاي عام 

و حوزه هاي ويژۀ طراحي )سايت هاي فرصت توسعه(
6. تدوين طرح تفصیلي با رويكرد طراحي شهري

برنامۀ اقدامات 
1 . شرح اقدامات و اسناد الزم )تعريف پروژه ها(

2 . تدوين مجموعه دستورکارهاي طراحي شهري33

30. توضی��ح: از يافته هاي اين بخش 
در مرحلۀ سیاست گذاري براي تدوين 
زمین��ۀ  فراهم کنن��دۀ  سیاس��ت هاي 
هم پیوندي و يكپارچگي موزون حوزۀ 
محل��ي و حوزۀ راهبردي، و نیز تعامل 
س��ینرژيک دو حوزه اس��تفاده خواهد 

شد.
31. از يافته هاي اين بخش در مرحلۀ 

چشم اندازسازي استفاده خواهد شد.
32. نقش��ۀ چارچوب طراحي شهري 
فضاي��ي  �   جغرافیاي��ي  انع��كاس 
سیاست هاي طراحي شهري است که 
براساس طرح مفهومي بهینه در قالب 
يک نقشۀ دياگراماتیک ارائه مي شود. 
نقش��ۀ چارچوب الگوي کلي توس��عۀ 
حرکت  زمی��ن،  کاربري  پیش��نهادي 
همگان��ي،  فضاه��اي  دسترس��ي،  و 
ف��رم کالبدي و منظر ش��هري را ارائه 

مي کند.
33. براي حوزه هاي ويژه )سايت هاي 
فرصت توسعه( شامل اهداف، اصول و 
رهنموده��اي طراحي الزم براي تهیۀ 
طرح جامع س��ه بعدي طراحي شهري 

براي حوزه هاي ويژۀ طراحي.
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الگوي عملياتي 2: شيوۀ تدوين طرح جامع 

سه بعدي طراحي شهري
هدف اين الگو پیش��نهاد ش��یوه اي است براي تهیۀ »طرح جامع 
س��ه بعدي طراحي ش��هري« در س��ايت )يک پارس��ل بزرگ يا 
پراهمیت زمین( يا يک فضاي ش��هري  معین، که اصطالحًا در 
اين ج��ا با لفظ ح��وزۀ طراحي از آن نام برده مي ش��ود. همچنین 
براي حصول اطمینان از تلفیق موزون س��ايت مورد نظر و بافت 
شهري پیراموني آن و تدوين چشم انداز، اهداف و اصول طراحي 
سايت، پهنه اي بزرگ تر از حوزۀ طراحي تحت عنوان حوزۀ محلي 

مطالعه و سنجش وضعیت مي شود.

تعريف و تحديد دامنۀ مطالعه و تدوين چشم انداز 
مقدماتي

سنجش وضعيت حوزۀ محلي
هدف از سنجش وضعیت، بازشناسي دامنه و ماهیت  تأثیرگذاري 
و تأثیرپذيري متقابل دو حوزۀ محلي و حوزۀ طراحي )س��ايت( از 
نظر کاربري زمین و فعالیت، حرکت و دسترسي، استخوان بندي 
فضاه��اي همگان��ي، ف��رم کالبدي و منظر ش��هري اس��ت. از 
يافته هاي اين بخش در مرحلۀ تهیۀ »دستورکار طراحي« سايت 
براي تدوين اهداف و اصول طراحي اي استفاده مي شود که زمینۀ 
هم پیون��دي و يكپارچگي موزون حوزۀ طراحي و حوزۀ محلي را 

فراهم آورد و تعامل سینرژيک دو حوزه را موجب شود.
1 .   سنجش وضعیت: بعد رويه اي

بررس��ي محیط تاريخي )س��یر تحول(، محی��ط حقوقي، محیط 
اجتماعي، محیط اقتصادي ، و محیط تشكیالتي و اجرايي. 

2. سنجش وضعیت: بعد ماهوي
الف( مؤلفۀ عملكردي 

س��نجش نظام کاربري زمین، حرکت و دسترسي، تأسیسات و 
تجهیزات شهري، فعالیت و تجربه فضاهاي همگاني.

ب(  مؤلفۀ زيباشناختي 
س��نجش نظام هاي فرم کالب��دي، اس��تخوان بندي فضاهاي 

همگاني، و منظر شهري
ج(  مؤلفۀ زيست محیطي

س��نجش نظام ق��رارگاه طبیعي ش��امل فرم محی��ط طبیعي، 
فراينده��اي محی��ط طبیع��ي، خصوصیات اقلیم��ي محیط، و 

آلودگي هاي محیطي
SWOT 3 .  سنجش وضعیت: تحلیل يكپارچه با روش

� تدوين چش��م انداز: تدوين دس��تور کار طراحي ش��هري )براي 
حوزۀ طراحي( 

1 . اهداف عملیاتي طراحي  
2 . اصول و رهنمود هاي طراحي

)در قالب نوش��تار و ترس��یمات دياگراماتیک در مورد  کاربري 
زمین �� نظام مراکز خدماتي ��، ش��بكۀ حرکت و دسترس��ي، 

فضاهاي همگاني، فرم کالبدي، و منظر شهري.(
� تدوي��ن طرح جامع س��ه بعدي طراحي ش��هري )ب��راي حوزۀ  

طراحي( 
1 . تدوين گزينه ها به صورت "طرحمايه"

2 . ارزيابي و انتخاب گزينۀ بهینه
3 . تدوين طرح

نماي��ش نظام هاي کارب��ري زمین، حرکت و دسترس��ي، فرم 
کالب��دي، فضاه��اي همگان��ي و محوطه آرايي و ترس��یمات 
مصداقي3 منظر ش��هري )مقیاس 1:500( و تدوين ضوابط و 

معیارهاي طراحي شهري )به تفكیک نظامات فوق(. 

بررسي تحقق پذيري و اجرا
مرحله بندي و زمان بندي اجراي پروژه ها  � 

مجموعۀ دستورکارها )شناسنامه ها(ي معماري پروژه ها � 
 �  برآورد اقتصادي طرح

مديريت و تشكیالت اجرايي � 
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