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 چکیده
شده است. اما در واقعیت،  نوشته و منتشر «طراحی شهری»باب مبانی نظری  در متعددی های علمیها و کتابمقالهاخیر، دهة در چند 

طور خاص در کشور بهدر بسیاری از شهرهای دنیا و ، و حرفه ترین دغدغه این دانشعنوان مهمبه« کیفیت فضاهای شهری»هنوز 

ها، الزامات و تدوین و تنظیم چهارچوب ه کمکب، «طراحی شهری»عملیاتی کردن دانش  نیافته است. نمود عینی خود را ما

منظور بهاین نوشتار  شود.میپذیر های هدایت توسعه، امکانعنوان اسناد باالدست و برنامهبههای آن در متون قانونی کشور، شاخص

شهرسازی و معماری ایران در قوانین شهرسازی ایران، به تحلیل محتوای مصوبات شورای عالی « طراحی شهری»بررسی جایگاه 

های طراحی «موضع»و « موضوعات»ترین با این هدف، یافتن مهم ه.ش. پرداخته است. 1395تا  1347های در فاصله زمانی سال

لعه دقیق متن مصوبات در به این منظور پس از مطا، مد نظر بوده است. که در مصوبات شورا مورد اشاره یا تأکید قرار گرفتهشهری 

 موضوعات مرتبط با طراحی شهریروش تحلیل محتوای کیفی، مصوبات  تحلیلی و به کمک -با رویکرد تفسیریمانی یادشده، بازه ز

بررسی قرار گرفت. تحلیل مورد مصوبه  87در این پرداخته شده بود، استخراج گردید و سپس محتوای مرتبط با طراحی شهری، 

، بیشترین تأکید بر موضوعات درصد( 5صوبات این شورا )کمتر از طراحی شهری در م توجه به که در سهم اندک دهدها نشان میداده

 «طراحی منظر شهری»و  درصد 7.48با  «ها و بناهای تاریخیتوجه به بافت» و «ها و محورها با هدف توسعه گردشگریطراحی پهنه»

 «های تاریخیبافت»و  درصد 19.81 با« بناهای تاریخی و یادبود» های اطرافپهنه نیز هاموضع بوده است. در میان درصد 6.95با 

 توجه به است. این بررسی در مجموع، سهم اندک بودهمورد توجه مصوبات شورا در بیشتر از سایر مواضع شهری درصد  16.03با 

وابسته به آن را در میان مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نشان « موضوعی –اسناد موضعی »و « طراحی شهری»

 دهد.  می

 
 تحلیل محتوااسناد هدایت، طراحی شهری،  کلیدی:واژگان 
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 مسئله  بیان

و گسترش  فناوریافزایش جمعیت، آلودگی هوا، پیشرفت ، انقالب صنعتی پس از احی شهری دانش نسبتاً جدیدی است.طر
نیز بر  های ناشی از آنخرابی گستردگی و جهانی دومجنگ. گردید کیفیت زندگی شهری منجر به کاهشرویه شهرها بی

 ،«طراحی شهری»جدید،  های الگووارهگیری مباحث و با شکلافزود. « شهرسازی»های حوزه اهمیت توجه به دانش
وارد « کیفیت محیط شهری»با دغدغه ، 1960در سال  ای و یک رشته مستقل دانشگاهیعنوان یک دانش فرارشتهبه

های هههایی است که در دشدن مباحث نظری و کیفی در این رشته، از دغدغهشدن و اجراییعملیاتی عرصة نظر و عمل شد.
قدر مسلم آن است که پرداختن به فرآیند اجرای  ه است.های اخیر در کشور ما مورد بحث بوددر دنیا و در سال اخیر

طلبد. این مقاله به دنبال بررسی گذاری خاص خود را میگذاری و سیاستمحصوالت نظری طراحی شهری بستر قانون
در قوانین شهرسازی ایران است و به این منظور بر مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری « طراحی شهری»جایگاه 

که؛ ها پرسش ترین نهادهای قانونی کشور در این عرصه، تمرکز نموده است. پرداختن به اینبه عنوان یکی از مهم ایران
در حوزه مفهومی و های طراحی شهری در میان مصوبات این شورا به چه میزان بوده است؟ سهم موضوعات و دغدغه

طراحی شهری، در میان مصوبات این شورا، چه موضوعاتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و به چه موضوعاتی کمتر پرداخته 
 گذاری کشور به دست بدهد.در عرصه سیاست« طراحی شهری»تری از وضعیت شاید بتواند درک واقعیشده است؟ 

سیر تاریخی طراحی »شود. مبانی نظری با بررسی مختصر موضوع پرداخته میابتدا به مبانی نظری پشتیبان با این هدف، 
شود و پس از آغاز می« طراحی شهری در حوزه عمل»و سپس « حوزه مفهومی طراحی شهری»و پرداختن به « شهری

پرداخته  «انطراحی شهری در قوانین اجرایی ایر»و « جایگاه طراحی شهری در اسناد هدایت توسعه»آن به طور مستقیم به 
گذاری کشور در در نظام قانون« شورای عالی شهرسازی و معماری ایران»در انتهای این بخش جایگاه و نقش  شود.می

گیرد. پس از آن روش و فرآیند انجام کار، شرح داده شده و عرصه شهرسازی نیز به طور جداگانه مورد تبیین قرار می
بازه زمانی مورد نظر، به کمک روش تحلیل محتوا و در راستای پاسخ به  های حاصل از مرور مصوبات شورا درداده

 گیرند.های پژوهش مورد تحلیل قرار میپرسش
 

 نظری مبانی

 شهری طراحی
 تاریخی سیر

گردیدند و مباحث کیفی در تهیه میخردگرایانه شصت قرن بیستم، با دیدگاهی عملکردگرایانه و  ةدههای شهری تا طرح
های جامع و تفصیلی به راه افتاد که یادشده جنبش انتقادی وسیعی بر ضد الگوهای طرح ةدهها مطرح نبود. در طول آن

به تدریج نارضایتی عمومی های کیفی و فرهنگی در شهرسازی جدید بود. ها معطوف به افول ارزشای از آنبخش عمده
ها های هفتاد و هشتاد میالدی گروهی از طرحها شکل گرفت. در دههها و انتقادات شدید از آنطرحاز محصوالت این 

از اواخر ها نگریستند. های جبرانی و مکمل طرحشکل گرفتند که به مباحث طراحی شهری و کیفیت محیط به عنوان بخش
ها فصل مستقلی نیست بلکه در طراحی شهری در آنخورند که عنصر ها به چشم میدهه هشتاد، گروه دیگری از طرح

 (1381آزاد، دهد )سلطانیتمامیت طرح، به صورت یک تفکر و رویکرد غالب خود را نشان می
های معلول توجه فزاینده جامعه به واقعیترا « طراحی شهری»ازان طراحی شهری تکوین و رشد رشته پردای از نظریهعده

نماید؛ علل متقدم (، دو دسته علت را برای ظهور و تداوم این رشته تبیین می1378نند. گلکار )دامی« تجربه انسانی شهر»
گیرد و علل متأخر که ماهیت اقتصادی، سیاسی و های ارتقاء کیفیت محیط کالبدی نشأت میو پدیدآورنده که از دغدغه

 اند.فرهنگی دارند و باعث تداوم و رواج این رشته در جوامع مختلف گردیده
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هایی ها و الگوهای جدید شهرسازی در این دوران، پاسخظهور انواع نظریههای قرن بیستم در آخرین دهه به هر صورت،
نظریات لینچ، گوردون کالن، ونتوری، آلدورسی، گودمن،  بیکن، جیکوبز و دیگران  موجود در شهرها بود.های به چالش

های و جریانات فکری مانند های اخیر نیز جنبشید آورد. در سالهای طراحی شهری پدتحوالتی اساسی در گرایش
 اند.داشتهبر طراحی شهری شناسی، پدیدارشناسی، ساختارشکنی و توسعه پایدار تأثیرات خاص خود را نشانه

 
 شهری طراحی یمفهوم حوزه

ها و محیط زندگی در شهرها، شهرکدادن به کالبد ای برای شکلرشتهکوآن، طراحی شهری را فرآیندی گروهی و میان
 .(Cowan, 2005)داند می «هامکان ساختنهنر » یک عبارتو در  روستاها

ترین دغدغه آن، ایجاد مکان دانند که مهممی ایرشتهو میان یکپارچه اقدامیطراحی شهری را  نا و همکارانش نیزکرمو

 . (Carmona et al, 2003)برای مردم است 
(. 1381طراحی شهری دانشی است که ارتقاء کیفی محیط شهری را بر اساس ادراک و رفتار شهروندان مد نظر دارد )پاکزاد، 

مشغولی حرفه طراحی شهری ترین دلسازی و یا زیباسازی شهر، مهمجدارهگرایانه، وی اگرچه در نگاهی تقلیلبه عقیده 
انگیزی و حس مکان مسائل اصلی هستند که طراحی وحدت، تنوع، نقش تلقی شود، اما در واقع کیفیاتی مانند هویت،

 ها بپردازد.شهری در مقام دانش و حرفه بایست به آن
دهی به انتظارات و در جهت پاسخ «کیفیت»داند که با محوریت دانش و فرآیندی می –بهزادفر طراحی شهری را حرفه 

نیازهای روانی، اجتماعی، کالبدی شهروندان به ساماندهی دریافت و درک عینی و ذهنی منظر شهری، فضای کالبدی و 
(. وی بر پیچیدگی و تنوع موضوعات مورد بحث طراحی شهری 1381پردازد. )بهزادفر، همگانی می –های بیرونی عرصه

 نماید.ید میدر حیطه عمل و نظر تأک
ای رشتهفعالیتی میان یابنده در دانش و حرفه ویا و تحولای پوحوزهآن را طراحی شهری گلکار در تعریف تفصیلی خود از 

دهی ها(یی است که هدفشان سازمانها )فرآوردهحلگشایی و راهزمان در برگیرنده فرآیند مسألهکه هم داندمیو گروهی 
« محیطی و تجربه زیباشناختیزیست -کیفیت عملکردی»به نحوی که موجب ارتقاء  است کالبدی عرصه عمومی شهر

 (.1387های شهری و از آن طریق موجب ارتقاء کیفیت زندگی انسان شود )گلکار، مکان
دانش در  –شناسانه نیست بلکه این حرفه دغدغه طراحی شهری تنها مسائل کالبدی و زیباییبر اساس تعاریف یادشده 

کنند؛ نیز بر آن تأکید می زاده و بحرینیامین که طورهمان تر شهر را مد نظر داردیتر و حیاتافق خود، حل مسائل عمیق
اقتصادی )احیا و رونق تجاری  ةتوسعاهدافی چون توسعه اجتماعی شهر )توانمندسازی اقشار محروم و انسجام اجتماعی(، 

، زادهبحرینی و امین)های شهری غنی و سالم )تنوع، ایمنی و امنیت، سرزندگی(. محیطی و محیطشهر(، پایداری زیست
های مفهومی و اهداف عالی بایستی حوزه« طراحی شهری»گذاری به رویکردهای اجرایی و قانون بدیهی است در. (1385

 دانش را مدنظر قرار داد. –این حرفه 
 

 «عمل»طراحی شهری در حوزه 
موضوعه پیشنهادهای طراحی شهری، اگر قرار باشد به اجرا درآید و به ایجاد تحولی واقعی در شهر بیانجامد، باید بر قوانین 

های شهری مطلوب، تنها ممکن های نوین طراحی شهری، محیطبر اساس دیدگاهر باشد. و مستندات قانونی مصوب استوا
 (.1388ای باشد )گلکار، های جامع و چندسطحی از هدایت و کنترل توسعهاست محصول نظام

ود و طی آن چگونگی راهبری اجرای شدر قالب اسناد هدایت و کنترل تعریف میدرنهایت محصول کار طراحی شهری 
های طراحی نقش مهمی در تبدیل بعد محتوایی طراحی شهری به گردد. راهنماهای طراحی و سیاستطرح نیز تعیین می

 (.1381 ،الیه عملیاتی و اجرایی دارند )ذکاوت
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، اسناد هدایت 1محوردیت مکانعنوان اسناد هباداند که کوآن، اسناد هدایت طراحی شهری را شامل چهار گروه متمایز می
 (.1385کند. )کوآن؛ ها یاد می، اسناد هدایت سیاست محور و اسناد هدایت منطقه محور از آن2محورموضوع
شهری و طراحی 3گذارشهری سیاست( نیز به منظور عملیاتی نمودن طراحی شهری، دو دسته کلی طراحی1386گلکار )

مایه یا گذاری و تهیه اصول و ضوابط و راهکارها  یا به ارائه طرحنماید که به ترتیب به سیاسترا معرفی می 4ریزطرح
(. کرمونا معتقد است هر دو 1386پردازند )گلکار؛ های طراحی شهری میهای سه بعدی به خصوص در مقیاس سایتطرح

درک درستی از بافت محلی و اقتضائات آن انجام  باید بر اساس« طرح توسعه پیشنهادی»و « نگارش سیاست»بخش 
ای باشند بلکه باید بازتابی از هویت، های ملی و منطقهها در مقیاس محلی، نباید تکرار سیاستها و طرحپذیرد. سیاست

 . (Carmona et al, 2002)های محل مورد نظر را ارائه دهند تنگناها و فرصت

کند. راهنمای طراحی شهری در راهنمای طراحی شهری را در سه سطح مطرح میمراتب ماتیو کرمونا چارچوب سلسله
، راهنماهای طراحی شهری به «مقیاس بخشی از شهر»در  ،، نقش راهبردی و محتوای ساختاری دارد«مقیاس شهر»

های و بافت های کالبدی دارد. مناطقد و سعی بر ارتقاء هویت سیما و منظر شهری و کیفیتجه دارهای محلی توویژگی
های اکولوژیک در این سطح مورد توجه بیشتری هستند. در سطح سوم، راهنمای های مسکونی و حوزهارزشمند، پهنه

شود که ماهیت تجویزی و حکمی دارد و محتوای آن به ضابطه شبیه مطرح می« مقیاس فضای شهری»طراحی شهری در 
 ,Carmona)گیرد قعیت استقرار بنا در این مقیاس، مورد توجه قرار میاست. هویت سیما و منظر، تناسبات حجم و توده و مو

1996). 
مراتب تصور گردد، از مقیاس سطح شهر تا مقیاس های طراحی باید در قالب نوعی سلسلهاز دیدگاه جان پانتر، سیاست

  5 .(.S.D.G)های قانونی تا سطح ضمیمه نظام هدایت طراحی محلی و از سطح استراتژی برنامه و سیاست
(Punter;1999). 

  
 توسعه هدایت اسناد در شهری طراحی جایگاه

های معماری و شهرسازی نگر، هدایت کیفیت و کمیتدهی شده و جامعهای شهرسازی موفق، اسنادی سازماناغلب نظامدر 
های مند بودن معماری و شهرسازی، بدون ساز و کاری علمی در هدایت و کنترل کیفی توسعهرا بر عهده دارند. هویت

 شهری محقق نخواهد شد.
رسد. در یک محدوده، امری بدیهی به نظر میدر شهرسازی بر کیفیت طراحی شهری اسناد عمومی هدایت توسعه  تأثیر

کند که ( با اشاره به نتایج یک بررسی در مورد اثرات مقررات کاربری زمین در هوستون تگزاس اشاره می1387لنگ )
تهیه و تدوین تک تک مقررات  کند درهای شهری بوده است. وی تأکید میها بر کیفیت مکاندهنده آثار ناخواسته آننشان
طور کامل شناخته بهها به عنوان یک نظام کنترل بعدی این مقررات و نحوه عملکرد آنریزی الزم است اثرات سهبرنامه

 (.1387شود )لنگ، 
های توسعه غرب، نقشی حیاتی یافت و موضوعات طراحی که ارتقاء کیفیت محیط در برنامه 1996تا  1992 های سالاز 

ای در فرآیند گذاری دارای جایگاه ویژههای سیاستهای توسعه شهری حضور فعال پیدا کرد، حلقهشهری در محتوای برنامه
 گردید. گیری سازی و تصمیمتصمیم

برای اولین بار جایگاه  شاید 1963در « ریزی جامع شهرطراحی شهری به عنوان یک اجبار در برنامه»ادموند بیکن در مقاله 
حدود سه دهه بعد . (Bacon, 1963) طراحی شهری در اسناد هدایت توسعه شهر از مقیاس خرد تا کالن را تبیین نمود
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ویکردی اجرایی و عملیاتی، طراحی شهری را به عنوان ، با ر«ریزی شهریبعد طراحانه برنامه»پانتر و کارمونا در قالب کتاب 
های طراحی را در های طراحی معرفی نمودند. آنان تدوین سیاستریزی شهری در قالب سیاستیکی از ارکان نظام برنامه

طراحی به کمک طراحی: »کتاب  .(Punter & Carmona, 1997) دانندهای محیطی بسیار مؤثر میعملیاتی شدن کیفیت
از دیگر منابعی است که با رویکرد تهیه اسناد به تبیین جایگاه طراحی شهری پرداخته است. « ریزیشهری در نظام برنامه

ای به همراه اسناد اجرایی آن به منظور اجرایی شدن مباحث محتوایی طراحی شهری ارائه گانههای هفتدر این کتاب مؤلفه
 .(DETR & CABE, 2000) گردیده است.

 گذاری و اجرایی به رسمیت شناخته شده است.در کشورهای توسعه یافته، اهمیت کیفیت طراحی در شهر، در نظام قانون
ریزی شهری در انگلستان عموماً از طریق قوانین پشتیبان طراحی در قوانین ضرورت حضور طراحی در نظام برنامه

ها این رهنمودها و بیانیهریزی تا کنون تقویت شده است. گیری نظام برنامههای اولیه شکلطول سال ریزی شهری دربرنامه
، )بنکدار کنندریزی و طراحی بیان میاهداف حکومت مرکزی را در زمینه برنامههایی تلقی کرد که نامهتوان آیینرا می

تمرکز یافته است.  6«چارچوب توسعه محلی»های توسعه در انگلستان بر سیستم جدید برنامه.  (1391 ،پورقرایی و برک
توسعه شهر شده است. توجه به گزین برنامه یکپارچه محور است جایگرا و طراحیاین دستورالعمل که یک چارچوب کیفی

های هویتی مانند حس مکان در این چارچوب دیده گویی به عملکردها و توجه به الیهاستقرار کاربری و خدمات الزم، پاسخ
ریزی ریزی سنتی کاربری زمین، جای خود را به برنامه(. در این کشور برنامه1392، همکارانزادگان و شده است )عباس

های توسعه و کاربری زمین با سایر رویکردهایی که سازی سیاستمحور داده است که چندوجهی است و به یکپارچهطراحی
 .(DETR & CABE, 2000) پردازددهد میمعنا و عملکرد مکان را مورد توجه قرار می

 

 طراحی شهری در قوانین اجرایی ایران

، بستر تحقق ایران گذاری و تهیه چارچوب اسناد توسعه شهری درنوندر نظام قا« طراحی شهری»ضعف جایگاه قانونی 
ریزی شهری کنونی برنامهدر نظام  (1391. به عقیده بنکدار و همکاران )ابعاد کیفی در شهر را دچار مشکل نموده است

پذیری و نیز ها و تحققهای توسعه شهری، تصویر چندان روشنی از حوزه عمل و فرآیند تهیه طرحکشور، به ویژه در طرح
جایگاه قانونی حیطه طراحی شهری وجود ندارد. ارائه الگو و ساز و کاری مشخص در زمینه جایگاه صحیح طراحی شهری 

گرو شناخت و توجه به جایگاه طراحی شهری در نظام هدایت توسعه شهری است. این امر در دهه ریزی در در نظام برنامه
 کماکان به توفیقی دست نیافته است.اخیر در میان نهادهای دولتی متولی امر شهرسازی مورد توجه بوده است، اما 

کننده و نیز نهادهای اجرایی در حوزه اختیارات گذار و تهیهدهند تفرق عملکردی در ترتیبات نهادهای قانونها نشان مییافته
های طراحی ربط، فقدان سیاستهای ذیبخشی در دستگاهگیری، نبود هماهنگی و همکاری بینسازی و تصمیمو تصمیم

های فرادست اسناد طراحی شهری، ضعف در حوزه مشارکت مردمی، عدم نظارت و بازنگری در اسناد مشخص در برنامه
ای ترین مشکالت رویهگذاری از مهمضعف در نهادهای مطالعاتی و پژوهشی به لحاظ درجه استقالل و سیاستتهیه شده، 

 (.1391 همکاران،یران هستند )بنکدار و ریزی اپیش روی اسناد هدایت طراحی شهری در نظام برنامه
مستندات قانونی  یکی ازتوان محملی برای تهیه اسناد طراحی شهری یافت.  در قوانین و مصوبات موجود نیز به ندرت می

تهیه »به  12طور کلی قرارداد تیپ بهاست.  12قرارداد تیپ  5توان مبنای تهیه اسناد طراحی شهری دانست، پیوست که می
های انجام مطالعه و تهیه نقشه»آن به  5اختصاص دارد و پیوست « شهرها های توسعه و عمران حوزه نفوذ و تفصیلیطرح

های جزییات الزم است، نقشه 5پردازد. بر اساس پیوست می« ساله عمرانی شهر 5جزییات شهرسازی مربوط به برنامه 
ها و فضاهای سبز ارکها و فضاهای باز شهری، پها و معابر احداثی و تعریضی، جزییات شهرسازی میدانشهرسازی خیابان

 (.1388بینی شده تهیه شود )گلکار، و جزییات شهرسازی مراکز محالت و دیگر مناطق پیش

 
6 Local Development Framework 
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 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

توان از سطوح باالدست صورت مستقیم و غیرمستقیم را میبهدر کشور ایران قوانین و مقررات مرتبط با حوزه شهرسازی 
اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسالمی و نیز قوانین مقرر شده توسط مجلس شورای اسالمی پیگیری مانند قانون 

 نمود.
های اجرایی توسط دولت به ها و دستورالعملنامهاین قوانین، پس از تصویب در مجلس شورای اسالمی، در قالب آیین

« ضوابط و مقررات»تأثیرگذار، که در قالب تدوین تصویب در این سطح یکی از نهادهای  شودهای اجرایی نزدیک میالیه
 است.« شورای عالی معماری و شهرسازی ایران»کند، مرتبط با شهرسازی ایفای نقش می

در وزارت آبادانی و مسکن فعالیت خود را آغاز نموده و در پایان  1343از سال « شورای عالی شهرسازی»عنوان بااین نهاد 
شورای عالی شهرسازی و معماری »و ارتقاء ساختار و تصویب رسمی مجلس شورای ملی با عنوان با تغییر  1351سال 
ها در حوزه شهرسازی و معماری ادامه داده است. تا امروز به فعالیت خود را در زمینه تدوین معیارها و تصویب طرح« ایران

نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات  های کلی شهرسازی، اظهار نظربررسی پیشنهادهای الزم در مورد سیاست
ها و تصویب معیارها و های جامع شهری و تغییرات آنهای جامع شهری، بررسی و تصویب نهایی طرحمربوط به طرح
 ترین وظایف این شورا است.های شهرسازی، از مهمنامهضوابط و آیین

به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای »ی ایران آمده است: در ماده یک قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معمار
های مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و منظور اعتالی هنر معماری ایران و رعایت سبکبه همچنین مردم و 

مناسب ساختمانی های اصولی و های نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوههای اصیل آن با در نظر گرفتن روشجنبه
در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی، شورای عالی شهرسازی و معماری 

 .(1393مقدم، خواهی و اقوامی)وطن «شودایران تأسیس می
د عمده رویکرد و توجهات رسنظر میبهشود، که تأکید بر مباحث کیفی در ماده یک تأسیس این شورا به وضوح دیده میبا آن

طراحی »های کالبدی و ابعاد کمّی شهرسازی بوده است و ریزیها، معطوف به برنامهاین نهاد در قالب تصویب قوانین و طرح
 توجهی واقع شده یا به حاشیه رفته است.مورد کمو توجه به ابعاد کیفی شهر در رویکردهای این شورا، « شهری

 

 پژوهش روش

در قوانین شهرسازی ایران، در میان اسناد قانونی، مصوبات « طراحی شهری»منظور بررسی جایگاه بهدر این پژوهش 
گیری تخصصی در حوزه مباحث سازی و تصمیمترین مرجع تصمیمعنوان مهمبه «ایران و معماری شورای عالی شهرسازی»

در پژوهش و « کیفی»است و به کمک راهبردهای « یریتفس»ت. رویکرد پژوهش رویکرد شهرسازی انتخاب گردیده اس
 ، متون قانونی یادشده مورد بررسی قرار گرفته است.«روش تحلیل محتوا»با استفاده از 

به کمک این روش، ابتدا عناوین و محتوای مجموعه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از بدو شروع فعالیت 
خواهی در نسخه مصوبات تدوین شده توسط محسن وطنعنوان مصوبه بود،  1760بیش از  شامل که 1395( تا سال 1343)

 یافتن موضوعات و تأکیدات مرتبط با طراحی شهریعه، هدف از این مرور و مطالو مطالعه شد. مقدم مرور و عارف اقوامی
ها مصوبه انتخاب و استخراج گردید که در متن آنعنوان  87پس از این مرور، تنها  ها بوده است.در عنوان یا متن مصوبه
 های طراحی شهری مورد توجه قرار گرفته است.مستقیم، مسائل کیفی شهرسازی و دغدغهبه طور مستقیم یا نیمه

عنوان طرح »، «تاریخ»ای گانههای پنجتر در جدولی جداگانه قرار گرفت و در ستونمنظور تحلیل دقیقبهعنوان  87این 
تنظیم و تدوین « موضع مورد تأکید»و « ها یا موضوعات کلیدی طراحی شهریمقوله»، «متن محتوای مرتبط»، «مصوب

های آن در قالب جدول شماره یک دیده ای از ردیفصفحه(، تنها نمونه 10با توجه به حجم باالی این جدول )حدود  شد.
 شود.می
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 موضوعات مرتبط با مرتبط بند یا محتوای عنوان مصوبه تاریخ

 طراحی شهری

موضع مورد 

 تأکید

تهیه مرحله دوم طرح  1348 /2/2
 نظیرجامع دشت

 طبق نوسازی: نظیر دشت منطقه اصالت حفظ
 محلی مصالح از استفاده با صحیح اصول

توجه به جزییات و مصالح اجرایی 
 -)مصالح محلی( 

 توجه به اصالت محلی در نوسازی

 محله
 بافت تاریخی

تصویب مرحله اول طرح  1354 /5 /21
 جامع شهر یزد

توجه به  -حفاظت از بافت تاریخی شهر باارزش بافت و سیما به توجه
 سیما و منظر تاریخی

 بافت تاریخی

تصویب طرح جامع شهر  1367 /28/6
 شوش

 و شاوور رودخانه محور شهری طراحی
 تهیه آن اطراف و نبی دانیال بقعه همچنین

 .شود

باز طراحی بناها و  -طراحی لبه آب 
 های یادبودپهنه

 لبه آب
 بناهای تاریخی

تصویب طرح جامع شهر  26/5/1377
 الهیجان

پیش بینی یک محور سیاحتی فرهنگی برای 
باتوجه به فضای سبز موجود در شهر که شهر 

به موازات محور رودخانه قرار دارد. با هماهنگی 
 میراث فرهنگی اعالم گردد.

 -طراحی مسیر با رویکرد سیاحتی 
 فرهنگی

 محور گردشگری

صورت جلسه مغایرت  15/12/1384
اساسی طرح تفصیلی با 

 طرح جامع شهر ارومیه

شهری با رعایت ارائه ضوابط و مقررات طراحی 
اصول معماری ایرانی اسالمی در طراحی 

 نماهای این نقاط مورد تصویب قرار گرفت.
 

طراحی جداره با رعایت اصول 
 معماری ایرانی اسالمی

 
 

 جداره شهری

پروژه طراحی شهری  28/4/1395
محور حرم حضرت 

 معصومه تا جمکران

پیوندی تاکید بر ساماندهی، یکپارچگی و هم
 بافت پیرامونیمحور با 

 

پیوندی عناصر کلیدی ساماندهی، هم
 با سازمان فضایی و بافت پیرامون،

 احترام به زمینه

پهنه گردشگری 
 )زیارتی(

 
ها، یعنی ستون چهارم جدول یادشده مورد در مصوبه« موضوعات کلیدی مرتبط با طراحی شهری»پس از این مرحله، 

های هدف از این تحلیل، ارزیابی میزان توجه به موضوعات کلیدی طراحی شهری در میان مصوبه تمرکز و تحلیل قرار گرفت.
عبارت کلیدی از این ستون استخراج گردید که پس از مقایسه و تطبیق و حذف موضوعات تکراری و  187 شورا بود. 

ک مورد شمارش قرار گرفت و درصد موضوع کلیدی یاد شده، به تفکی 34موضوع منظم و خالصه شد.  34مشابه، در قالب 
چنین پس از های مرتبط با طراحی شهری سنجیده شد. موضوعات یاد شده، همتوجه به هر موضوع نسبت به تعداد مصوبه

بعد »، «بعد فضایی»، «ادراکی -بعد هویتی»، « شناسانهبعد زیبایی»بعد اصلی طراحی شهری ؛  5بندی در قالب دسته
تفکیک شدند. محصول « آموزش و ارتقاء حرفه»عنوان تحتو نیز یک دسته موضوعی مجزا «  کردیبعد عمل»و « اجتماعی

 شود.دیده می 2این فرآیند در جدول شماره 
 

 

 موضوعات مورد توجه در مصوبات مرتبط با طراحی شهری-2جدول 

 تکرار درصد

 

  موضوعات مورد توجه در مصوبات مرتبط با طراحی شهری بندیدسته
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 1 توجه به تناسبات ارتفاعی

 2 مقیاس انسانی 1 0,53

 3 جزییات و مصالح اجرایی در طراحی 2 1,06

 4 های کالبدیکیفیت 7 3,74

 5 منظر شهری 13 6,95

بخشی از جدول انتخاب و تفکیک مصوبات مرتبط با طراحی شهری -1جدول   
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 تکرار درصد

 

  موضوعات مورد توجه در مصوبات مرتبط با طراحی شهری بندیدسته

 6 زیباسازی فضا 4 2,13

 7 عناصر سبز 3 1,60

 8 محورهای دید 2 1,06

 9 های شهریبازطراحی نماها و لبه 10 5,34

3,20 6 
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 10 توجه به اصالت محلی در نوسازی

 11 توجه به زمینه تاریخی موجود 12 6,41

 12 توجه به بافت و بناهای تاریخی 14 7,48

 13 توجه به عناصر یادمانی و ارزشمند 7 3,74

 14 فرهنگ و هویت در ساخت و سازهای جدیدتوجه به  11 5,88

 15 اسالمی –های معماری و شهرسازی ایرانی توجه به ارزش 9 4,81

 16 هاسازی و تقویت نشانهنشانه 1 0,53

 17 بخشیهویت 3 1,63

 18 توجه به خاطرات جمعی مشترک 1 0,53

 19 توجه به رونق هنر و احیاء مراکز هنری 1 0,53

1,60 3 

عد
ب

 

ی
ــ

اع
ــ

تم
اج

 

 20 مشارکت مردم )طراحی مشارکتی(

 21 های اجتماعیارتقاء کیفیت 2 1,06

 22 فراهم کردن بستر تعامالت اجتماعی 3 1,60

 23 های خاص اجتماعی )معلوالن(طراحی برای گروه 2 1,06

5,34 10 

عد
ب

 

ی
ـای

ــ
ــ

ضـ
ف

 

 24 سازی فضاهای شهریدهی و یکپارچهسازمان

 25 بازطراحی سازمان فضایی محله 7 3,74

 26 انسجام و یکپارچگی در سازمان فضایی شهر 5 2,67

 27 پیوندی میان عناصر کلیدیهم 3 1,60

1,60 3 

عد
ب

 

ی
رد

ــ
ــ

ــ
کـ

مل
ع

 

 28 طراحی مسیر پیاده

 29 طراحی مسیر دوچرخه 3 1,60

 30 شهرسازی برای رونق تجاری بهسازی و باززنده 3 1,60

 31 ها با هدف توسعه گردشگریطراحی محورها و پهنه 14 7,48

 32 فراغتی –ها و محورهای تفریحی طراحی پهنه 7 3,74

آموزش و ارتقاء  5 2,67
 حرفه

 33 برگزاری مسابقات طراحی به منظور ارتقاء فرهنگ عمومی در معماری و شهرسازی

 34 طراحی شهری در طرح جامع و تفصیلی هایو طرح متخصصانتوجه به انتخاب به  8 4,27

 

عنوان مصوبه مرتبط با طراحی شهری، این بار  87های حاصل از فرآیند پژوهش، بار دیگر با مبنا قرار دادن داده ادامه  در
مورد توجه و تحلیل قرار گرفت. هدف از تحلیل، این بار ارزیابی میزان توجه به هر یک از « موضع مورد تأکید»ستون 

موضع شهری مورد توجه استخراج  13ه است. در این مرحله نیز های شورا بودشهری در متن مصوبه هایپهنهمواضع یا 
تفکیک شد. در این گام از « اجزاء»و « عناصر»، «فضاهای شهری»، «های شهریپهنه»گردید و در چهار دسته با عنوان 

رتبط با مصوبه م 87تحلیل نیز، دفعات تکرار توجه به هر موضع مورد شمارش قرار گرفته و درصد توجه به آن در میان 
 مشاهده نمود. 3توان در جدول شماره طراحی شهری محاسبه گردید.  محصول این فرآیند را می
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 های شهری هدف در مصوبات مرتبط با طراحی شهریموضع-3لجدو

 ردیف شهری طراحی با مرتبط هایمصوبه در توجه مورد شهری هایموضع تکرار دفعات درصد

 محله 4 3,77

نه
په

ها
 

1 

 2 مرکز شهر 1 0,94

 3 بافت تاریخی 17 16,03

 4 بافت فرسوده 6 5,66

 5 های گردشگری و زیارتیپهنه 14 13,20

 خیابان 12 11,32

ی
هر

 ش
ی

ها
ضا

ف
 

6 

 7 روپیاده 3 2,83

 8 راهپیاده 3 2,83

 9 مسیر دوچرخه 3 2,83

 10 لبه آب 6 5,66

 11 میدان 5 4,71

 12 ورودی شهر 2 1,88

 بناهای تاریخی و یادبود 21 19,81

صر
عنا

 

13 

زاء های شهرینماها و بدنه 9 8,49
اج

 

14 

 

 پژوهش هاییافته

های طراحی شهری را ها، با استخراج مصوباتی که به نحوی در عنوان یا بخشی از محتوا دغدغهدر گام اول تحلیل داده
در  عنوان مصوبه است. این تعداد 87ترین حالت، بینانهها در خوششمار این مصوبهمشخص شد اند، مورد توجه قرار داده

شود. اگر دایره انتخاب در درصد مصوبات را شامل می 4، تنها  1395سال  مصوبه شورا از بدو تأسیس تا 1760میان حدود 
شد، این اند، استخراج میهایی که مستقیما به موضوعات طراحی شهری پرداختهبود و تنها مصوبهتر میاین پژوهش تنگ

 رقم بسیار کمتر از این بود.
تصویب  شود که در حاشیهدیده می 1367سال برای اولین بار در « طراحی شهری»ها استفاده از عبارت در میان این مصوبه

همراه با طرح تفصیلی، »گونه به آن اشاره شده است: طرح جامع شهر شوش و در قالب یکی از موارد نیازمند رعایت این
عنوان باای پس از آن، در مصوبه«. ل نبی و اطراف آن تهیه شودبره دانیاچنین مقطراحی شهری محور رودخانه شاوور و هم

است: استفاده شده  «طراحی شهری»عبارت  طور مستقیم ازبه ،1375در سال « های اسالمی در شهرسازیتوجه به ارزش»
د و اعتالی طراحی های اسالمی با هدف رشظرف سال جاری، اصول و ضوابط طراحی شهری... بر اساس معیارها و ارزش»

در ادامه مرور مصوبات «. ایران برسد ایرانی تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری -شهری و معماری اسالمی
خورد. ها در شهرهای مختلف به چشم میدر تهیه و تصویب طرح« طراحی شهری»مورد اشاره مستقیم به  9 حدود نیز،

 دهد.ن می( این موارد را نشا4جدول شماره )
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 اشاره شده است.« طراحی شهری»ها به طور مستقیم به عبارت مصوباتی که در آن -4جدول 
 اشاره به طراحی شهری در متن مصوبه عنوان مصوبه تاریخ ردیف

نیال او همچنین بقعه د محور رودخانه شاوور طراحی شهری ٬همراه با طرح تفصیلی طرح جامع شهر شوشتصویب  28/6/1367 1
 نبی و اطراف آن تهیه شود.

های اسالمی در توجه به ارزش 1375 /2/7 2
 شهرسازی

ظرف سال جاری اصول و ضوابط طراحی شهری و همچنین اصول و ضوابط معماری 
ساخت و ساز بناها بر اساس معیارها و ارزش های پویایی اسالمی با هدف رشد و 

ری اسالمی و ایرانی تهیه و به تصویب شورای عالی اعتالی طراحی شهری و معما
 شهرسازی و معماری ایران برسد.

تغییراتی در طرح تفصیلی شهر  1378 /14/4 3
 اصفهان

باتوجه به بافت قدیمی مقرر گردید کل محدوده توسط وزارت مسکن وشهرسازی با 
شهری و همکاری شهرداری اصفهان و سازمان میراث فرهنگی از طریق طراحی 

های شهری در محدوده مورد ماه مطالعه و با لحاظ نیاز شبکه 6احیای ساخت ظرف 
 نظر طراحی شود.

بررسی مغایرت اساسی طرح  11/5/1378 4
 جامع شهر قم

با قسمتی از طرح پیشنهادی از محل حرم تا میدان شاهزاده احمد بن قاسم )ع( با 
 موافقت شد. طراحی شهری مناسب و تا تأکید بر مسیر پیاده

تصویب مواردی جهت جلوگیری  10/8/1378 5
از معضالت ناشی از پایین تر 

ها از بودن جمعیت واقعی شهر
جمعیت پیش بینی شده در 

 های جامع و هادیطرح

دستگاه های ذی ربط موظف اند برای ارتقاء کیفیت و شرایط زندگی در محله های 
حدود مناطق مشمول بهسازی، بازسازی و مرکزی و قدیمی شهرها و پس از تعیین 

نوسازی در طرح جامع شهری، بالفاصله طرح های تفصیلی موضعی و طراحی 
شهری این مناطق را با حفظ هویت و رعایت اصول معماری وشهرسازی بومی شهر 

 استان مربوطه برساند. 5تهیه و به تصویل کمیسیون ماده 
 مشاورین طراحی شهری در کنار مشاور طرح جامع تعیین و معرفی شوند. مصوبه طرح ویژه شهر بم 29/10/1382 6
بینی تهیه طرح هایی در زمینه طراحی شهری در جهت بهبود سیما و منظر پیش مصوبه طرح جامع شهر ماکو 27/7/1383 7

تأسیسات الزم جهت حفظ گردشگر باتوجه به عبور گردشگران از منطقه به دلیل 
 طبیعی، تاریخی و با ارزش در شهروجود جاذبه های 

جلسه موضوع اراضی صورت 13/4/1384 8
 آباد تهرانعباس

شورایی جهت راهبری طرح تفصیلی ، طراحی شهری و طراحی معماری زیر نظر 
دبیرخانه شورای عالی تشکیل و هدایت اینگونه طرح ها با نظر شورا قابل انجام 

 خواهد بود.
جلسه مغایرت اساسی صورت  15/12/1384 9

طرح تفصیلی با طرح جامع شهر 
 ارومیه

باتوجه به تبعات معماری ناشی از افزایش تراکم و با لحاظ حفظ حریم و سیما  و 
منظر شهری، محورهای اصلی )مانند لبه شهر( جایی که نیازمند طراحی شهری 

 گردد.اقدام  5است با تهیه طرح در مقیاس مذکور و تصویب کمیسیون ماده 
صورت جلسه مغایرت اساسی  10/7/1385 10

طرح تفصیلی با طرح جامع شهر 
 بیرجند

نقشه های تفصیلی و طراحی شهری اراضی الحاق شده، هماهنگ با بافت مسکونی 
 و تاریخی و فرهنگی موجود شهر تهیه گردد.

طرح جامع شهرهای آبادان و  15/7/1387 11
 خرمشهر

رودخانه های بهمنشیر ، کارون و کانال عضدی با انجام پروژه ساماندهی حاشیه 
 های طراحی شهری

 

مفهومی طراحی شهری نیز تنها دو  ةحوزترین عبارت در ترین و کلیدیعنوان مهمبه« فضای شهری»استفاده از عبارت 

،  1387ای در مردادماه خورد. در اولین استعمال، طی مصوبهبار در میان مصوبات شورا در بازه زمانی یادشده به چشم می

طراحی فضای »ارائه شده است:  از آنتعریف نسبتاً جامعی «طرح طراحی فضای شهری»ضمن تعریف سندی با عنوان 

ها، میدان، کوچه( های عمومی شهری شامل محورها)خیابانعرصهرحی که برای ساماندهی به شهری عبارت است از ط

منظور احیاء و ارتقاء کیفی محیط و تداوم معماری ارزشمند فرهنگی بهانگیز خاطرههای اصیل، ارزشمند و ها و بافتپهنه

طبیعی  و تاریخی _های فرهنگیالت ها و ارزشتاریخی و بروز تعامالت اجتماعی و تنظیم جریان حیات مدنی مبتنی بر اص

 «.شود تهیه

که به تصویب  1387در آذرماه « ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری»های اخیر نیز تصویب مجموعه در سال

ری منجر شد، از مصوبات مهم شورای عالی شهرسازی و معما 1391در آذر« سند جامع ارتقای کیفی سیما و منظر شهر»

دهنده بازنگری رویکرد شورا به مفاهیم تخصصی حوزه طراحی تواند نشاندر ارتباط با طراحی شهری به شمار رفته و می

 شهری و جایگاه این  رشته در اسناد هدایت توسعه  شهری باشد.
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درصد تخصیص،  50با حدود « طرح جامع» دهد، نشان می(1395تا  1343) زمانی یاد شده ةبازمرور مصوبات در همچنین 

تبط با طراحی شهری پرداخته شده است. بررسی ، به مسائل مرکه در خالل بررسی و تصویب آنترین سندی بوده است مهم

دهد. پس از آن به لحاظ آماری، های جامع در مجموع نیز درصد قابل توجهی از مصوبات شورا را به خود اختصاص میطرح

« های ویژه توسعهطرح»و « موضوعی –های موضعی طرح»به ترتیب در قالب بط با طراحی شهری موضوعات مرت

 های بهسازی، نوسازی و ...(، مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است.)طرح

اند، پس از میان موضوعات مرتبط با طراحی شهری که در متن مصوبات شورا، مورد تأکید یا توصیه و یا اشاره واقع شده رد

ها و محورها با هدف طراحی پهنه»به آن اشاره شد،  2ها و فرآیندی که در بخش قبل و در قالب جدول شماره تحلیل داده

اند. بیشترین موضوعات مورد توجه بوده« طراحی منظر شهری»و « ی تاریخیها و بناهاتوجه به بافت»، «توسعه گردشگری

توجه به خاطرات جمعی مشترک »و نیز « توجه به مقیاس انسانی»، «ها در طراحیتقویت نشانه»در این میان به موضوعات 

میان مصوبات  در نمودار شماره یک سهم توجه به موضوعات طراحی شهری در ، توجه کمتری شده است.« در طراحی

 شورا نشان داده شده است. 

 

 نمودار میزان توجه به موضوعات طراحی شهری در میان مصوبات مرتبط -1شکل 

 
موضوعات طراحی شهری در مصوبات مرتبط میزان توجه به هر یک از :  1تصویر شماره   
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اند، نیز پس از طی فرآیندی در بین مواضع طراحی شهری که در متن مصوبات شورا مورد تأکید، توصیه یا اشاره واقع شده
بیشتر از سایر مواضع شهری در « بناهای تاریخی و یادبود»ها، که در قسمت قبلی مقاله به آن اشاره شد و نیز تحلیل داده

بوده « های گردشگری و زیارتیپهنه»و « های تاریخیبافت»بیشترین اشاره به  اند. پس از آن،معرض توجه و تأکید بوده
اند. در کمترین میزان تکرار را در میان مصوبات مرتبط با طراحی شهری داشته« ورودی شهر»و « مرکز شهر»است. 
و اجزاء شهری مورد های شهری بیشتر از فضاهای شهری و عناصر بندی مواضع طراحی شهری نیز در مجموع، پهنهدسته
 توان میزان تکرار اشاره به هر یک از مواضع شهری مورد هدف را مشاهده نمود.می 2شماره شکل اند. در نمودار بودهتوجه 

 
 میزان توجه به هر یک از مواضع شهری هدف در مصوبات مرتبط با طراحی شهری-2شکل 

 

 هایافته تحلیل

شود بیشترین تأکید در مشاهده میندی موضوعات طراحی شهری مورد توجه در شش دسته اصلی بپس از تفکیک و دسته
طراحی شهری بوده است. « شناسانهزیبایی -بصری»و پس از آن بعد « ادراکی –هویتی »میان مصوبات ، ابتدا بر بعد 

 دهد.شان میدرصد توجه به هر کدام از موضوعات طراحی شهری در مصوبات را ن، 3نمودار شماره 
در اولویت توجهات موضوعی طراحی شهری در مصوبات شورا، ناظر « زیباشناسانه -بعد بصری»رسد قرارگرفتن نظر میبه

گونه که کرمونا و همکارانش نیز در کتاب خود به آن در دانش طراحی شهری باشد. همان« سنت بصری»به تقدم زمانی 
اما این سنت در دنیا، رویکردی ابتدایی و حداقلی به طراحی شهری بوده و به مرور  .(Carmona et al, 2003)اشاره دارند 

 داده است.« سازیسنت مکان»و پس از آن « سنت اجتماعی»زمان جای خود را به 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار سهم توجه به ابعاد طراحی شهری در مصوبات مرتبط -3شکل   
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 هایهای سالتوجه به تأکید بر اهمیت آن در پژوهشبادرصد( در میان مصوبات،  5« )بعد اجتماعی»سهم بسیار اندک 
سنت »رسد عبور از در طراحی شهری، قابل تأمل است. به نظر می« مردمی و رفتاری»اخیر در دنیا و رویکردهای رایج 

که با خود ابعاد اجتماعی، مردمی و نیز هویتی را « سازیمکان»و توجه به رویکرد « سنت اجتماعی»و حتی « بصری
 ه شورا به مقوالت طراحی شهری الزم است. های توجداراست، به منظور ارتقاء و معاصرسازی خاستگاه

های طراحی شهری ضع، یکی از خألهایی است که در توجه به مونیز های مختلفتوجهی به فضاهای شهری در مقیاسکم
ترین عرصه مورد دغدغه در دانش طراحی مهم« فضای شهری»که با توجه به آندر متن مصوبات شورا، قابل تأمل است. 

گونه شدن اینتواند راهگشای عملیاتیدهی این فضاها، میهای سامانین جایگاه قانونی توجه به طرحتعیشهری است، 
 ها باشد.طرح

ترین سند هدایت و بستر موضعی به عنوان مهم -های موضوعیها، خأل آشکار دیگر، کمبود توجه به طرحمصوبهدر مرور 
در حاشیه بررسی « طراحی شهری»، اندک موارد توجه و اشاره به دهداجرایی طراحی شهری است. مرور مصوبات نشان می

موضعی سهم اندکی از بررسی و تصویب در این نهاد را  -های موضوعیهای جامع و تفصیلی بوده و طرحو تصویب طرح
در « یمقیاس میان»هایی در اند. وجود و تصویب اسناد باالدست در سطح شورای عالی به منظور تهیه چنین طرحداشته
 رسد.گیری ضروری به نظری میتر نظام تصمیمهای پایینالیه

 

 گیرینتیجه

مرور مصوبات در قوانین شهرسازی ایران به « طراحی شهری»در این مقاله، با هدف بررسی میزان توجه به دانش و حرفه 
 1343پرداخته شد. به کمک روش تحلیل محتوا، مصوبات این شورا در بازه زمانی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 

بررسی یافتن موضوعات طراحی شهری مورد تأکید و میزان توجه به ه.ش. مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این  1395تا 
ها نیز از اهداف ضمنی این مرور ترین مواضع مورد توجه و تأکید این مصوبههر یک از ابعاد طراحی شهری بود. یافتن مهم

میان مصوبات شورا  طراحی شهری در درصد( توجه به 4دهنده سهم بسیار اندک )حدود ها نشانمحتوایی بود. تحلیل داده
های مستقیم آن در میان متن مصوبات شورا مؤید این مطلب و کلیدواژه« طراحی شهری»استفاده محدود از عبارت  است.

طراحی »موضوعات ها موضوع اصلی شناسایی شد که در میان آن 34 ،مصوبات مرتبط با طراحی شهری مروردر است. 
بیشترین « طراحی منظر شهری»و « ها و بناهای تاریخیتوجه به بافت»، «یو محورها با هدف توسعه گردشگرها پهنه

بندی موضوعات طراحی شهری در قالب اند. در رویکرد تفکیکی به ابعاد طراحی شهری و دستهسهم تکرار و توجه را داشته
اند. در متن مصوبات یادشده بوده ترین ابعاد مورد توجه، مهم«زیباشناسانه -بصری»و  «ادراکی –هویتی »این ابعاد نیز، بعد 

، بیشتر از سایر «های گردشگری و زیارتیپهنه»و « های تاریخیبافت»موضع شهری شناسایی شده،  14در بین همچنین 
 اند.مواضع شهری مورد هدف تصویب اسناد و ضوابط و مقررات طراحی شهری بوده

به دانش و حرفه  گیری شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانجهتسیر  در مجموع،سازیسنت مکان»توجهی به کم
به خصوص  ن توجه به مباحث این حوزه،اتر شده است، اما کماکاگرچه رو به رشد بوده و تخصصی« طراحی شهری»

به یابی رسد، دستهای توصیه و توجه مصوبات شهرسازی قرار ندارد. به نظر میدر اولویت «سازیسنت مکان»رویکرد 
در کشور، نیازمند توجه « عمل»و « حرفه»گذاری و پس از آن در حوزه در حوزه سیاست« طراحی شهری»جایگاه واقعی 
 گذاری کشور در سطوح ملی است.اندرکاران قانونتر مدیران و دستو اهتمام جدی
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