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Highlights

— The urban design process has a vital role in the implemented result of urban design projects.

— Bridging the theory-practice in urban design needs a combination of the implementation phase in the design process.

— The gradual approach to the urban design process deals with a step-by-step process combined with real-world 
implementation and feedbacks. 

Extended abstract
Introduction: Although more than half a century has passed since the academic birth of urban design, it still suffers from 
ambiguities in theory and practice. Questions emerge such as the following. Can urban design be a definite discipline? Is 
urban design independent of urban planning, architecture, and landscape architecture? What is the role of urban design in 
the real world, and what is the final product? What is the appropriate process and the main toolboxes? Answers to these 
questions must be part of the common discourse of the field, definite answers to clarify all the ambiguities.

Theoretical Frameworks: Despite these ambiguities, urban design continues to be considered as an intellectual tradition. 
It plays a significant role in everyday human life, and remains a subject matter in many studies. In recent years, many 
urban projects have sought to create noble environments for people while providing economic benefits for the private 
sector and local governments. Some research has attempted to evaluate such projects. The results point to the fact that 
many such projects have failed to accomplish their stated goals. Theoretically, this appears to be the result of a theory-
practice dichotomy.
However, there has been a gap in comprehensive research since the 1990s on the urban design process. Although several 
different parameters affect the implementation of designed projects, the urban design process may play a significant role 
in the end product. Hence, the question is what could be the relationship between the urban design process and on-the-
ground project realization? A complementary question is whether we can manipulate the urban design process to achieve 
the stated design goals and realize the projects as intended. To answer these questions, we first present a literature review 
on the urban design process and then discuss the results of our examination of some implemented projects to find clues 
about how to handle the urban design process and solve the theory-practice dichotomy of urban design itself.
Urban design ambiguities can influence the urban design process as its central procedural dimension, which has 
implemented projects as its results. Although different parameters cooperate to make it troublesome to utilize a project, 
all designs are affected by the urban design process. Thus, the question concerns the relationship between the urban 
design process and project realization. It is also unknown whether we can manipulate the urban design process to ensure 
the realization of projects. In addition, based on the theory-practice dichotomy, we need to know whether the evaluation 
of urban design projects and their realization can give us a clue as to how to handle the urban design process. Therefore, 
we attempt to resolve theoretical ambiguity in urban design by examining some real-world projects. Here, we assume 
that the urban design process can also transfer theoretical ambiguities to real-world practice as a medium that canalizes 
theoretical knowledge to practice.  

1   Responsible author: fnoorian@ut.ac.ir

doi



 Methodology: The research addresses many unknown topics and undefined parameters. Thus, it may not be possible 
to develop a specific theoretical framework with a clear list of measurable criteria to meet the research goals through a 
classified research method. Our literature review leads to a framework that points to a relationship between the subject 
matters. This framework is not exhaustive because our research does not rely on quantitative measurements and focuses 
on experience with the subject. 
Therefore, the study is restricted to qualitative research. Due to the uncertainties about the topics, a theoretical 
interpretation is made of the literature based on qualitative research to develop a framework for an experimental approach 
to the issue. Content analysis and action research lead us to calibration of the framework. The result provides an ultimate 
configuration for a practical framework which can be an a priori model which can be calibrated to an ultimate model by 
experience. Such an experience clarifies the parameters and their relationships through direct contact with the research 
domain. Therefore, a model is created for the urban design process after the literature review, applicable to examination 
of operational experience. Finally, we observe that the process is not an ultimate one but can help us find an ultimate one 
based on the iteration of the a priori model.
Here, the case study addresses the master plan for the Abbasabad region in Tehran. We use this project as the subject of 
our content analysis. The project is examined through the documents, i.e., reports, administrative correspondences, and 
proceedings, based on the meetings of cultural and technical committees. 
The documents are analysed in MaxQda. The keywords used in the software include project, realization, process, 
ratification, Article 5 Commission, master plan, specific plan, implementation, and construction. After the first search in 
the documents, the useless words are eliminated, and the search is carried out again for their classification. The results are 
analyzed interpretively. Next, another project–i.e., design of the southern Kan area–is used as a case study implemented 
on the ground. 

Results and discussion: The generalization of the incremental process can be explained theoretically, but the experimental 
proof requires more cases and several, repeated experimental applications of the process. Practical application of the 
process can calibrate the framework to a more realistic one. The result of the theoretical explanation is that the general 
format of the process can change over time to turn to a complete model, other models, or derivations of the present model. 
In fact, a model is generated after the literature review calibration of which through experimental research leads to a 
design process. 

Conclusion: The incremental process, as proposed in this paper, needs to be tested over time. The relationship between 
practice and implementation can be recognized through direct experimentation with the incremental process. However, 
the relationship between implementation and theory (following that between theory and practice) can be recognized 
through research methods such as design studies. This can demonstrate how theoretical knowledge can be converted to 
the practical material of projects.
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نکات برجسته
فرآیند طراحی شهری، نقشی حیاتی در نتایج اجراشده پروژه های طراحی شهری دارد.  -

برطرف ساختن دوگانه نظر و عمل در طراحی شهری نیازمند ترکیب مرحله اجرا با فرایند طراحی است.  -
گام به گام فرایند در ترکیب با اجرای دنیای واقعی و بازخوردها سروکار دارد.  رویکرد تدریجی به فرایند طراحی شهری با طی   -
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چکیده
گرفته و مناسبت  در این مقاله فرایند طراحی شهری به عنوان اصلی ترین مؤلفه ی چنته دانش طراحی شهری مورد بررسی قرار 
این فرایند با تحقق پروژه ها به لحاظ نظری تحلیل شده است. به این منظور فرایند طراحی شهری در بستر نظری رشته طراحی 
گانه تئوری،  کادمیك مستقل تحلیل شده و مشکالت تحقق پذیری پروژه ها در قالب رابطه سه  شهری به عنوان یك رشته ی آ
گرفته است. هدف مقاله دستیابی به روش شناسی مناسب برای مواجهه طراحی شهری با مشکالت  حرفه و اجرا مورد بحث قرار 
مرتبط با تحقق پذیری پروژه هاست. این روش شناسی در چارچوب نظری مقاله ارائه شده است. چارچوب نظری مقاله مبتنی بر 
تبیینی جدید از فرایند طراحی شهری است که به منظور افزایش تحقق پذیری پروژه ها مطرح شده است. فرایند یاد شده با عنوان 
فرایند تدریجی طراحی شهری مرحله اجرا را نیز به مراحل متداول فرایند، مطالعه، تحلیل و اجرا می افزاید و آنها را در یك مناسبت 
غیر خطی و غیر چرخه ای به صورت نامنظم و وابسته به مراحل اجرا در نظر می گیرد. این فرایند پیشنهادی در قالب روش شناسی 
پژوهشی اقدام پژوهی در یك پروژه طراحی شهری مورد بررسی قرار گرفته است. پروژه طراحی اراضی کن جنوبی شهر تهران مبتنی 
گرفته است. در بررسی این نمونه ی موردی  بر این روش شناسی در بستر عالم واقع و شرایط محیط حرفه ای مورد ارزیابی قرار 
گرفتن روش تدریجی شرح داده شده است. همچنین به عنوان شاهد عدم  کار  مراتب افزایش تحقق پذیری پروژه از طریق به 
کامیابی فرایند کالسیك طراحی شهری اسناد تحقق یك نمونه موردی دیگر، طرح جامع ویژه ی اراضی عباس آباد، با روش تحلیل 
محتوا آنالیز شده است. در نهایت در نتیجه بحث تعمیم پذیری فرایند تدریجی طراحی شهری به عنوان یك سازوکار جایگزین یا 

گردیده است.  تکمیل کننده فرایندهای روتین و متداول طراحی شهری مطرح 

گان كلیدی: طراحی شهری، فرایند طراحی شهری، فرایند تدریجی طراحی شهری، اقدام پژوهی. واژ
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1.مقدمه 
و  ــذرد  گ مــی  شهری  طــراحــی  رسمی  گیری  شکل  از  قــرن  نیم  از  بیش 
 Madanipour, 1997;( هنوز ابهامات زیادی در خصوص آن وجود دارد
این  از  ابهاماتی   .)Krieger, 2003; Krieger, 2006;  Carmona, 2014;
یــك رشته دانشگاهی واجــد  بــه عــنــوان  ــا طــراحــی شهری  آی کــه  دســت 
اعتبار هست یا نه )Kreditor, 1990(؟ آیا طراحی شهری به عنوان یك 
از رشته های مؤثر بر آن، یعنی معماری، معماری منظر  رشته مستقل 
طراحی  آیا  )Shurch, 1999(؟  نه  یا  می یابد  معنا  شهری  برنامه ریزی  و 
 Lang,( حــرفــه ای  تخصص  یك  یا  اســت  دانشگاهی  رشته  یك  شهری 
را  نقشی  گر طراحی شهری یك تخصص حرفه ای است، چه  ا 2005(؟ 
 )Childes, 2010, Madanipour, 2006( می کند؟  ایفا  واقــع  دنیای  در 
محصول معین طراحی شهری چیست؟ )Lang, 2005( این سئوال ها 
که جایی برای سئوال های خرد مقیاس تر باقی  آنقدر بنیادین هستند 
نمی ماند؛ سئواالتی مانند این که فرایند بهینه طراحی شهری چیست؟ 
ابزار طراحی شهری در برگیرنده چه مواردی است؟  تکنیك ها و جعبه 
این سئوال  نظایر  و  حوزه های مطالعاتی جزء طراحی شهری چیست 
که لنگ عنوان می کند »طراحی شهری  با تمام این احوال چنان  ها. 
همچنان به عنوان یك حرفه و رشته دانشگاهی به حیات خود ادامه 
گر چه این ابهامات در حوزه طراحی  کرمونا »ا می دهد )Ibid(« و به قول 
کنند اما تمام این بحث ها به اعتبار آن  شهری می توانند آن را بی اعتبار 
 Carmona,( »به عنوان یك سنت فکری و اندیشمندانه صحه می گذارند

.)2014
در  توافق  مورد  نکته  پذیری،  تعریف  در  شهری  طراحی  ضعف  باوجود 
که در زندگی عمومی مردم شهرهای این   مورد آن سهم معینی است 
طریق  از  شهری  طــراحــی   .)Madanipour, 2006( می کند  ایفا  زمــان 
که در قالب طرح ها و پروژه ها ارائه می شوند، محیط  اقداماتی مشخص 
که چنین  زندگی مردم را دگرگون می کند؛ یا حداقل فرض بر این است 
نقشی را دارد. برای دستیابی به این امر، طراحی شهری طیف متنوع 
و متکثری از موضوعات را در بر می گیرد و تالش می کند مانند هر دانش 
طراحی محیطی دیگری از طریق رویه های تعریف شده فرایند طراحی 
کردن در زندگی  کیفیت آن برای نقش بازی  که  به محصولی دست یابد 
به موضوع  پرداختن   .)Bahrainy, 1999( باشد  مردمان تضمین شده 
فرایند طراحی شهری به عنوان اصلی ترین بعد رویه ای طراحی شهری 
از زمان شکل گیری رشته موضوع بحث بوده است )Mera, 1967(. بعد 
 Shirvani, 1985;( گرفت از آن فرایند طراحی شهری بارها مورد بحث قرار 
از  بعد  اما   .)Moughtin, 1999; Alexander, 1987; Alexander, 1979;
اثر جامعی دربــاره فرایند طراحی شهری در  آغاز دهه 90 میالدی هیچ 
عرصه مباحثات جهانی طراحی شهری منتشر نشد. اما از آن زمان به 
کشیدن نام طراحی شهری تهیه و اجرا  بعد پروژه های متعددی با یدك 

شدند.
به  رشته  این  بــرای  متصور  نقش  بر  مبتنی  شهری  طراحی  پــروژه هــای 
منظور خلق محیط هایی برای زندگی بهتر مردم )در حالت ایــده آل( یا 
کالبدی  دستیابی به اهداف معین سرمایه گذاران در قالب محیط های 
که اهداف عالیه  جاذب جمعیت تهیه شدند )Carmona, 2014(. این 
گفت  طراحی شهری در قالب این پروژه ها محقق شده یا نه خود محل 
ارزیابی پروژه های اجرا شده طراحی شهری  امــروزه موضوع  گوست.  و 

 Oliveira & Pinho,( می شود  گذاشته  بحث  به  کادمیك  آ ادبیات  در 
که یك پروژه اجرا شده طراحی  Talen, 1996a; Hoch, 2002 ;2009(. این 
کند یا  شهری توانسته ارزش های مورد نظر برای محیط شهری را فراهم 
که  گر توانسته توفیق آن به چه میزان بوده است. مشخص است  نه و ا
این رویکرد در ارزیابی وابسته به تحقق پروژه است. اما تاریخ طراحی 
که در نخستین قدم های اجرایی خود  شهری مملو از پروژه هایی است 
شکست خورده اند )Lang, 2005; Talen, 1996b(. چنین امری به طور 
مستقیم به دوگانه نظر و عمل، یا به عبارتی شکاف میان تئوری و عمل 
گر نه در طراحی شهری در دانش برنامه ریزی شهری  که ا مرتبط می شود 
 Watson, 2002; Alexander, 2010; Boelens,( گفتمانی متداول است
March, 2010; Binder, 2012 ;2010(. درواقع مسئله عدم تحقق را در 
طراحی شهری، می توان بازتاب موضوع شکاف میان تئوری و عمل در 

این رشته دید.
که می تواند  عدم تحقق پروژه ها یا عدم تحقق اهداف طرح امری ست 
غ از این پارامترها باید به  به پارامترهای متعددی مربوط باشد. اما فار
از موضوع تحقق پذیری،  غ  که تمامی پروژه ها فار کرد  این نکته توجه 
فرایند طراحی شهری عبور  از مسیر نظام مند  کیفیت  در جهت حفظ 
کرده اند. در اینجا این پرسش مطرح می شود که فایده عملیاتی تضمین 
که امکان  کیفیت پروژه ها از مدخل فرایند طراحی شهری در شرایطی 
کیفیت های مفروض نمی رسند ، چیست؟  اجرا ندارند یا در اجرا به تمام 
طراحی  رشته  هر  در  طراحی  فرایند  هر  مانند  شهری  طراحی  فرایند 
محیط دیگر )طراحی صنعتی، طراحی معماری، دکوراسیون و معماری 
 Cross, 2001; Freidman,( کارآمد است منظر( به دنبال خلق یك »ابژه« 
کارآمدی، فقدان آن یا عدم اجرای پروژه های طراحی  2000(. نقصان 
غ از عوامل مؤثر« بیرونی، مانند دانش های  شهری، به نظر می رسد »فار
دیگر طراحی محیطی به درون دانش محتوایی و رویه ای طراحی شهری 

راجع می شود. 
چه  شهری  طــراحــی  فرایند  کــه  مــی شــود  مطرح  ســئــوال  ایــن  اینجا  در 
این  بــرقــراری  صــورت  در  و  دارد  پــروژه هــا  تحقق پذیری  امــر  با  ارتباطی 
ارتباط به لحاظ نظری، با لحاظ چه پارامترهایی در طی فرایند طراحی 
کامل تر،  گذاشته و در قالبی  شهری می توان بر تحقق پذیری طرح ها اثر 
و  بازخوانی  چگونه  تحقق پذیری  امر  درراستای  شهری  طراحی  فرایند 
که مناسبت میان  بازتعریف می شود. سئوال اصلی پژوهش این است 
فرایند طراحی شهری و ساحت های سه گانه نظری، حرفه ای و اجرایی 
طراحی شهری چیست و چه نقشی را در نظام بخشی به روند روابط 
ایفا  پروژه ها(  تحقق پذیری  در  خصوص  )به  اجرا  و  عمل  نظر،  متقابل 
کرد؟ با یافتن پاسخ درخور برای این پرسش، زمینه پرسش های  خواهد 
عنوان  به  شهری  طراحی  فرایند  که  ایــن  می شود.  مطرح  جدی تری 
کالبدی چگونه می تواند عامل  محمل تبدیل دیدگاه های نظری به فرم 
وحدت دوگانه نظر و عمل شود؟ تجربه عملیاتی پروژه ها و بازخوردهای 
آنها چگونه می توانند دانش طراحی شهری را به منظور رسیدن عملیاتی 
کنند؟ با روی دادن  به تحقق ارزش هــای طراحی مجدداً سازماندهی 
فرضی این سازمان دهی مجدد، دامنه نظری طراحی شهری در قالب 
همه  از  مهمتر  و  می شود؟  تعریف  چگونه  محیطی  طراحی  دانــش  یك 
این  که آیا با تعیین این حد و حدود می توان به بازتعریف طراحی شهری 
که بتوان از مدخل این مطالعات  راه برد یا خیر؟ مشخص است، این 
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سئوال  ترین  ریشه ای  به  می بایست  رسید،  مطالعاتی  چنین  بستر  به 
که، چگونه فرایند طراحی شهری را در راستای امر  پرداخت، یعنی این 

تحقق پذیری بازخوانی و باز تعریف نمود.
با مرور تفسیری مبانی نظری به  که  در مقاله حاضر تالش بر آن است 
زمینه  بتواند  آن  از  عملیاتی  استفاده  که  شود  یافته  دست  چارچوبی 
که  این  به  توجه  با  دهد.  دست  به  را  شهری  طراحی  فرایند  بازخوانی 
روشنی  مصادیق  تحقق پذیری،  راستای  در  طراحی  فرایند  بازخوانی 
به  تجربه گرایانه  جنبه ای  مقاله  ایــن  رویــکــرد  نـــدارد،  نظری  دانــش  در 
که مرور مبانی نظری می تواند شرایط و چارچوبی را برای  خود می گیرد 
مرور  بنابراین  آورد.  فراهم  را  نمونه موردی  با  تجربه گرایانه  مواجهه ی 
کنش تجربه گرایانه ی  مبانی نظری با ذهنیت خلق یك چارچوب برای 

مواجهه با نمونه موردی صورت می پذیرد.

2. چارچوب نظری
در دهه های اخیر تالش هایی برای تعیین حدود و صغور رشته طراحی 
شهری با تعریف عرصه عمومی و بسط این موضوع در میان نظریه پردازان 
 .)Madanipour, 2003; Gehl, 2011; Amin, 2008( صورت گرفته است 
تعیین حد محصولی  به  تنها متکی  اوصــاف طراحی شهری  این  با  اما 
که تعریف آن پیچیدگی های خاص خود را دارد. مفهوم عمومی  است 
که چه چیزی عمومی است و چه چیزی  بودن یا خصوصی بودن و این 
 .)Madanipour, 2003; Lang, 2005( خصوصی، مدام مورد بحث است
مارشال )Marshall, 2009( راه برون رفت طراحی شهری را از بحران فعلی 
می کند،  عنوان  و  می داند  موضوعی  استقالل  سمت  به  حرکت  خــود، 
باز بودن مرزهای آن در مقابل  از  بحران فعلی طراحی شهری حاصل 
دانش های دیگر است. در دهه اخیر، در نوشتارهای سردمداران طراحی 
»ابهام«  مانند  عناوینی  با  شهری  طراحی  پــارادایــم  معضالت  شهری، 
)Inam, 2002(، پاسخگو نبودن جنبه های محتوایی به عواقب عملیاتی 
)Sorkin, 2009( و اغتشاش روشنفکرانه )Cuthbert, 2011( نشان داده 
لزوم پرداختن به آن  که روایی طراحی شهری و  تا حدی  شده است. 
گر حتی  کرمونا مدعی است ا گفته شد،  که  را زیر سئوال می برد. چنان 
و  بخواهیم معماری  و  نپذیریم  را  بودن طراحی شهری  یا حرفه  رشته 
طراحی  مقام  نمی توانیم  بدانیم،  آن  مناسب  جایگزین  را  برنامه ریزی 
.)Carmona, 2014( کنیم شهری را به عنوان یك سنت روشنفکرانه انکار 
ترین  مــتــداول  از  یکی  شهری  طراحی  پــارادایــم  تعیین  بــرای  تــالش  در 
شیوه ها تکیه بر ابعاد محتوایی آن است. نمونه آن محیط های پاسخ ده 
 Madanipour,( طراحی فضای شهری مدنی پور ،)Bentley, 1985( بنتلی
که همه موضوعات  کاتربرت )2003( است؛  1996( و طراحی شهرهای 
اقتصادی،  محیطی،  اجتماعی،  فرهنگی،  سیاسی،  فلسفی،  تاریخی، 
قرار  بحث  مــورد  شهری  طراحی  اجرایی  و  زیبایی شناختی   _ کالبدی 
گرفته است.  در ابتدای تالش برای دستیابی به پارادایم طراحی شهری، 
که علنًا نه تنها توان خلق پارادایم  این رشته با مواردی تعریف می شد 
را نداشتند، بلکه اساسًا توان تعریف سازی برای طراحی  شهری نیز در 
به  مــوارد  این  از  بسیاری   .)Schurch, 1999( خــورد  نمی  چشم  به  آنها 
وسیله پیشگامان دهه شصت و هفتاد مانند جین جیکوبز، لینچ، آلن 
جیکوبز و اپلیارد تعریف شد. این موارد جنبه هایی کیفی بودند که بیشتر 
این  واقع  در  می پرداختند.  شهری  طراحی  توجه  مورد  محتواهای  به 

که با بیان موضوعات محتوایی طراحی  نظریه پردازان تالش می کردند 
از آن بیابند. این سنت تعریف  شهری راهی به سوی تعریفی مناسب 
 Alexander,( رشته، در ادامه با »هفت قانون تفصیلی رشد« الکساندر
ده  پاسخ  محیط  در  وی  همکاران  و  بنتلی  ــرد.  ک پیدا  ادامـــه   )1987
گرفتند. این رویکرد هرچند تعریف  )Bentley, 1985( همین رویکرد را پی 
هنجاری  موضعی  با  اما  نمی دهد  دست  به  شهری  طراحی  از  معینی 
مجموعه محتواهای مورد نظر و ارزش های مورد توجه طراحی شهری را 
 Cowan,( کوآن مطرح می کند. در سده حاضر نیز این رویکرد به وسیله 
کتاب مکان های عمومی،  کرمونا نیز در   ارائه شده است. 

ً
2002( مجددا

از  دقیق  تعریفی  ــه  ارائ جــای  به   ،)Carmona, 2003( شهری  فضاهای 
طراحی شهری، به سادگی آن را تعریف ناپذیر دانسته اما ابعاد محتوایی 
کی،  آن را مورد بسط و بررسی قرار داده است. ابعاد ریخت شناختی، ادرا
کامل ترین تبیینات  اجتماعی، بصری، علمکردی و زمانی وی، یکی از 
محتوای طراحی شهری است. مجموعه این روایت ها طراحی شهری 
که محیط شهری را یا از طریق »مداخله  را به عنوان ابــزاری می بینند 
کنترل شده«، به یك فرم  هدف مند« و یا از طریق »فرایندهای توسعه 
کارکردهای  کیفیت های ارزشمند و پاسخ دهنده به  غایی مطلوب واجد 

مورد نظر هدایت می کند.
ارائه می شود. در این مدل  برای فرایند طراحی، مدل های مختلفی   
مراحل  درونی  ارتباطات  و  بازخوردها  بازگشت ها،  توالی،  روندهای  ها 
نمایش داده می شوند. از این مدل ها می توان به فرایندهای خطی و 
که در اولی مراحل مطالعه، تحلیل، ترکیب و ارزیابی  کرد  چرخه ای اشاره 
به صورت توالی و در دومی به صورت پذیرای بازخورد مطرح می شود 
 Oxman,( کسمن )Lawson, 1980(. در تکامل مدل های طراحی، مدل ا
کار فرایند طراحی را دگرگونه می بیند و تولید، اجرا و ارزیابی  2006( ساز و 
اثر را نیز در دل فرایند طراحی می گنجاند.  در این مدل بازنمایی قویًا 

مبتنی بر رسانه های بازنمایی است.
بتواند دانشی متناظر  که  این  برای  فرایند طراحی در طراحی شهری   
معماری  طراحی  و  صنعتی  طراحی  نظیر  دیگر  طراحی  زمینه های  با 
مدل  از  مجموعه ای  شهری  طراحی  در  دارد.  بسیاری  راه  کند،  تولید 
های فرایندی خطی و چرخه ای ارائه شده است. اما جنبه های معاصر 
فرایند طراحی مانند خودمولدی و اجرامداری )Garcia, 2010( به سه 
کنون قابل حصول  که به محصول طراحی شهری باز می گردند، تا  دلیل 
که محصول طراحی شهری واجد پارامترهای  نبوده است. نخست این 
گارسیا  که نمی توان فرایندهای خودمولدی را چنان که   متعددی است 
)Ibid( ارائه می کند، شکل دهد. دوم، مقیاس اجرایی طراحی شهری 
که  باعث مــی شــود  ناقص  اجــراهــای  یــا  ــرا نشده  اج و تعدد طــرح هــای 
بازخوردهای اجرایی )Oxman, 2006( آنچنان قابل ارزیابی نباشد. این 
اجرای  از  ارزیابی پس  برای  که حتی دانش موجود  تا حدی است  امر 
 Olivera and Pinho,( ست  کافی  نا امــر  ایــن  بــرای  برنامه ها  و  پــروژه هــا 
گسترده محصوالت طراحی شهری،  که طیف  این  آخر  2010(. دست 
از سندهای راهبردی تا ضوابط و مقررات و از پالن های جامع تا نقشه 
شیوه های  و  می کنند  کم  را  مولد  گرام های  دیا ارائــه  امکان  اقــدامــات، 

ارزیابی اجرا را متنوع تر می سازند.
گرام های مولد )تولید ایده نزدیك به واقعیت( یا اجرا محوری،  بحث دیا
کرده  زمینه ی بحث تجربه ی عملیاتی طراحی شهری یا اجرا را مطرح 
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و به عبارتی موضوع ارتباط و فاصله ی نظر و عمل را در طراحی شهری 
که  زمانی  بعد  به  توجه  با  شهری  طراحی  می دهد.  قــرار  بررسی  مــورد 
کلیه اقدامات در حیطه امور شهری است، شاهد فاصله و شکاف  ذاتی 
که نظریه پردازان به وجوه مختلف از آن  میان طراحی و اجرا نیز هست 
با عباراتی مانند سندرم یا عارضه طرح جدید )در زمینه طرح های اجرا 
 Talen, 1996a; Talen, 1996b( کرده اند نشده( یا انحراف از طراحی یاد 
اقتصادی،   _ اجتماعی  بستر  تغییر  و  زمــان  گذر  که  نظر می رسد  به   .)
کالبدی شهر از زمان آغاز به تهیه تا زمان  محیطی، حقوقی _ قانونی و 
گرفتن پرو ژه ها از تحقق  اتمام یك طرح معین، عاملی تأثیرگذار در فاصله 

کامل است )نمودار شماره1(.  پذیری 

نمودار شماره1: ساحتهای طراحی شهری

تضمین کننده  می بایست  رفــت،  آن  سخن  که  آنچنان  طراحی  فرایند 
نتیجه طراحی باشد. نتیجه ای که پس از استقرار بر روی زمین، مجموعه 
ارزش های مورد نظر در طراحی را محقق کند. اما در این رابطه چند ابهام 
با  که خروجی طرح لزومًا  و خأل بزرگ به چشم می خورد. نخست این 
که به آن انحراف طراحانه1 می گویند  طرح تهیه شده تطابق ندارد؛ امری 
)Garcia, 2010(. به طور عمومی در طراحی محیطی، عدم تطابق طرح 
ج بر روی اسناد، انحراف طراحانه نامیده می شود.  نهایی با طرح مندر
در برنامه ریزی شهری نیز زمینه هایی در خصوص انحراف از برنامه ریزی 
گرفته است )Talen, 1996b(. اما به هیچ وجه چنین مطالعاتی  صورت 
در طراحی شهری به چشم نمی خورد. در دانش طراحی، مقاصد معمار 
کالبدی آن در دو مرحله ریزش خواهد داشت. در یك مرحله  تا تحقق 
که در صورت عدم ثبت و مستند سازی مقاصد  در فرایند طراحی است 
معمارانه و استدالالت پشتیبان، دانش نظری و بینش فردی او از تجلی 
که مقاصد اجرایی وابسته  در طرح باز می ماند و در مرحله ای دیگر وقتی 
کامل در طراحی پیش بینی نشده است، تغییر طرح  که به طور  به بستر 

را ضروری می نماید.
کامل طراحی و اجرا شوند، در مسیر  که به طور  طرح های شهری ولو این 
که تحقق آنها را  اجرای خود به مشکالت بسیاری بر می خورند؛ امری 
به مراتب از آنچه در پروسه طراحی تصور می شده، طوالنی تر می کند. 
نمونه های بسیاری از این دست طرح ها وجود دارند. باربیکان لندن، 20 
کنون  کوای سنگاپور از سال 1989 میالدی تا  سال )Lang, 2005(، کالرك 
و پارك رالیه سیدنی، 18 سال )Ibid(، نمونه هایی از پروژه های متعددی 

1 Design drift

که سال ها برای اجرای آنها زمان الزم بوده و این روند طوالنی  هستند 
مشارکتی،  پیچیده  سازوکار  دلیل  به  بلکه  توسعه،  حجم  دلیل  به  نه 
چالش های حقوقی و کسب مالکیت زمین اتفاق افتاده است. در چنین 
بستر  اساسًا  که  ــی رود  م پیش  زمانی  در  طــرح  تحقق  فرایند  شرایطی 
طراحی با تغییرات متعددی مواجه شده است. در بسیاری از موارد الزام 
تهیه یك طرح جدید مطابق با شرایط موجود، انگیزه تحقق پذیری را به 
کنندگان و تهیه کنندگان پایین می آورد.  واسطه مسئله ای روانی در اجرا
که تلن به عنوان یکی از آفت های تحقق پذیری )به تاسی از  مسئله ای 
 )Calkins, 1979 in Talen, 1996( »ان را »سندرم طرح جدید )کالکینز

که حاصل از تکرار روند طراحی به واسطه عدم تحقق است. می نامد 
آسیبی دیگر بی نصیب  از  برنامه ریزی شهری  مانند  به  طراحی شهری 
نیست. توجه بی دریغ به مختصات فنی طرح و احساس الزام بی حد 
و حصر طراحان به تحقق آنچه طراحی شده، مانعی جدی در تحقق 
طرح به حساب می آید. الدفانس پاریس نمونه چنین پروژه ای  است. 
کرد و دلیل  که از 1920 تا بعد از جنگ های جهانی بارها تغییر  طرحی 
تغییر آن تغییرات مدیریت، رد طرح موجود و منویات متولیان جدید 
زمین  روی  بر  امــروز  که  آنچه  می کند،  عنوان   )Lang, 2005( لنگ  بود. 
که از طرف رئیس جمهور فرانسه، ژیسکار  می بینیم، پیشنهادی است 
راستای تحقق یك  نهادی در  کرد. موانع  ارائه  دیستن، در سال 1971 
که  طرح یا ایده معین )Bahrainy & Azizkhani, 2012( موضوعی است 
برابر نهاد آن در برنامه ریزی لزوم توجه به بستر نهادی2 و تفکر نهادی3 را 
موجب می شود )Beauregard, 1999; Healey, 1998(. پروسه تغییرات 
کــه در  )چــنــان  کــالن  نــه در سطح  نــهــادی،  و مشکالت خــرد مقیاس 
نمونه الدفانس بیان شد(، بلکه در سطح جزء بر مسیر تحقق پروژه اثر 
مستقیم می گذارد. درواقع پروژه طراحی شهری در مسیر تحقق خود با 
دگرگونی های متنوع نهادی روبروست که هر کدام از آنها می تواند موانعی 

بر سر راه تحقق پروژه باشد.
طراحی،  بستر  مفصل  اطالعات  به  شهری  طراحی  طرح های  احتیاج 
گرچه این رخــداد در  خود مانعی دیگر بر سر راه تحقق طرح هاست.  
خ می دهد، اما بخش  کمتر ر کشورهای مسلط به شفاف سازی اطالعات 
زیادی از طرح های آسیایی، افریقایی و آمریکای جنوبی با این مسئله 
مواجه هستند )liu, et al., 2010; Alnsour & Meaton, 2009(. چنین 
گاهی در سطح اطالعات ضروری  کشورها  این  ضعفی در اطالعات در 
وضع  نقشه  زمانی  متفاوت  نسخه های  مــی خــورد.  چشم  به  طراحی 
موجود یا اطالعات دیرهنگام مداخالت در بستر توپوگرافی، اطالعات به 
روز نشده ترددها و اطالعات برداشت نشده استفاده از فضای عمومی، 
کناره رودخانه سامبراماتی در هند،   همگی از این موارد هستند. پروژه 
توسعه یافته چنین  کشورهای  این وضعیت است که هرچند در  نمود 
طراحی  عالیه  مقاصد  اما  نمی خورد،  چشم  به  اطالعات  در  کمبودی 
کشورها نیز برای تأمین  که این   مانند پایداری نیازمند اطالعاتی است 

 .)Williams and Dair, 2007( آنها با نقص اطالعاتی مواجهند
به مجموعه این آسیب ها می بایست دو مورد تغییر در اهداف و تغییر در 
کرد. تغییر در اهداف در بطن فرایند توسعه شهری  قوانین را نیز اضافه 
که شهرسازی به طور عمومی راه حل های  ج است. به این ترتیب  مندر

2 Institutional Train
3 Institutional Thinking
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کرده است. به طور عمومی تغییر  با آن پیشه  را برای مقابله  مختلفی 
کنش های شهرسازانه  تغییر قوانین شرایط عدم قطعیت در  اهداف و 
خــزنــده1«،  »پیشروی  شیوه های  اســاس  ایــن  بر  می شوند.  موجب  را 
مبنای  در  و   )Etzioni, 1973( مختلط2«  »پویش   ،)Lindblom, 1973(
همه آنها »جزء به جزء منفصلLindblom, 1959( »3( به منظور مواجهه 
شهرسازی با مجموعه تغییرات نهادی، اهداف و قوانین طرح شده اند. 
اما طراحی شهری به عنوان بخشی از این دانش جامع، بهره ای از این 

دیدگاه ها نبرده است. 
در  بدقلق4  مسائل  معروف  اصطالح  با  شده  یاد  آسیب های  مجموعه 
که  شهرسازی )به طور عام( قابل بیان است. این مسائل عالوه بر این 
حوزه فرایند طراحی شهری را در برگیرد )چنانکه در نمودار شماره2 آمده 
است( موضوعات مرتبط به قدرت و جنبه های متنوع حقوقی مالکیتی 
را مانند تعدد ذی نفوذان مقتدر و ذی نفعان و همچنین تفاوت و حتی 
تضاد منافع آنها و مطالبات و ترجیحات بهره برداران را نیز باید در نظر 

.)Rittel & Webber, 1973(  بگیرد
مشخص  شهری  طــراحــی  فرایند  روی  پیش  هــای  چالش  بــر  تکیه  بــا 
در  تحقق پذیری  راستای  در  طراحانه  مفاهیم  و  مضامین  که  می گردد 
گردند. در مرحله نخست ابهامات نظری رشته  چند مرحله فیلتر می 
باعث می گردد مضامین نظری به طور شفاف و قطعی، مواد اولیه فرایند 
طراحی را فراهم نسازند. در مرحله بعد شکاف میان نظر و عمل باعث 
کاربردی نظری به عنوان  می گردد در فرایند طراحی، فقدان دیدگاه های 
کار تجربه گردد و در نهایت ابعاد زمانی اجرا  پشتوانه تعیین کننده مراحل 
انگاره های  کامل  در طراحی شهری موجب جرح و تعدیل و یا حذف 

گردند. طرح های تهیه شده در مرحله تحقق پذیری می 
طراحی شهری در عمل در طی فرایند متداول خود با چالش های معینی 
کمبود داده ها، چالش های سازمانی، اهداف متغیر،  روبه رو می شود. 
که  قوانین متفاوت محلی و محدودیت های زمانی اجرا باعث می شوند 
آنچه در نهایت فرایند طراحی شهری در قالب سند در آمده است، در 
که  حین اجرا با ریزش هایی مواجه شود )نمودار شماره(2. ریزش هایی 
باعث می شود مجموعه ایده های طراحی در فرایند اجرا محو شود و در 

نهایت طرح با مقاصد اولیه خود تفاوت داشته باشد. 

عام(  طور  )به  طراحی  فرایند  در  ج  مندر معضالت  کنار  در  معضل  این 
کیفیت طراحی را تشدید می کند. در طول روند طراحی مجموعه  افت 
مدیریتی  های  آسیب  اثرگذاری  شهری،  طراحی  گروهی  کار  مشکالت 
بر فرایند طراحی، دیدگاه های متغیر ذهنی طراحان و برگشت ناپذیری 
بعضی اقدامات و ایده ها به سبب ثبت نشده بودن آنها، الزاماتی را به 
فرایند  ج شود.  فرایند طراحی شهری در که می بایست در  دنبال دارد 

کند: طراحی می بایست بتواند امور زیر را تضمین 
• خروجی 	 به  یقین  قطع  طور  به  طراحان  نظری  دیدگاه های  مسیر 

طرح بینجامد،
• تغییرات و چالش های اجرایی در مسیر فرایند طراحی شهری قابل 	

مدیریت باشد،
• نوع ارائه طرح بتواند با چالش های حین اجرا سازگار باشد،	
• روند اجرا بتواند داده های معینی را در اختیار فرایند طراحی شهری 	

برای طرح های بعدی قرار دهد و
• ارزیابی پس از اجرا امکان جرح و تعدیل فرایند پروژه های مشابه را 	

فراهم سازد.
طراحی  قطعیت  عدم  سطح  ها،  چالش  این  میان  در  و  مسیر  این  در 
شهری باال رفته و رویکردهای عمدتًا ثابت طراحی شهری عمومًا باعث 
گسست بیشتر نظر و عمل می شوند. بر این اساس فرایند طراحی شهری 

می بایست ملزم به پاسخ به سطح باالیی از عدم قطعیت شود.
است.  مواجه  قطعیت  عدم  با  تحقق پذیری  لحاظ  به  شهری  طراحی 
عدم قطعیت در نظریه ها، عدم قطعیت در شیوه ها و تکنیك های فرایند 
طراحی شهری، عدم قطعیت در زمان خاتمه مناسب تهیه طرح، عدم 
قطعیت در ثبات شرایط قانونی، اجرایی و محیط شهر و عدم قطعیت در 
که پیشتر از آن با عنوان  کمال الزم در اطالعات حاصله و نظایر آن؛امری 
ریزش یاد شد و در اینجا »فروکاست« عنوان می شود. ارزش ها، ایده ها، 
رویکردها، اهداف و جلوه های بصری همگی در نهایت اجرایی شدن با 
که به  تصور اصیل آنها در ابتدای تهیه طرح نابرابری می کنند. معضلی 
نحوی دیگر در برنامه ریزی منجر به خلق رویکرد جزء به جزء منفصل 
)Lindblom, 1959(، پویش مختلط )Etzioni, 1973( و پیشروی خزنده 
)Lindblom, 1959(، راه حل هایی برای آن جسته شده است. در این 

نمودار شماره2: چالش های مؤثر بر گسست نظر و عمل در طراحی شهری

1 muddling through
2 mixed scanning

3 Disjointed incrementalism
4 Wicked Problems
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قطعیت های  عدم  بــرای  را  خود  برنامه ریزی  می شود  تالش  رویکرد ها 
کرده و بر این اساس اقدامات خود را در بازه های زمانی  متعدد آماده 
کند تا بتواند حدود  کالن مقیاس تقسیم می  متنوع از خرد مقیاس تا 
این  از  برنامه ریزی های  آورد.  فراهم  اقدامات  برای  را  اطمینان پذیری 
دست در بازه کوتاه مدت تنها اقداماتی را پی  می گیرند که امکان رسیدن 
اقــدامــات،  حیطه  شرایط  ایــن  در  باشد.  محیا  نظر  مــورد  محصول  به 
گاهی  که در آن رسیدن به آ بازه های فضایی _ زمانی ای را در بر می گیرد 
روند  و  برنامه ریزی  رونــد  شرایط  این  در  باشد.  بیشتر  شرایط  مــورد  در 
که  تحقق با هم آمیخته می شوند و همگی در راستای اهداف بلندمدت 

لزومًا ثابت نیستند، حرکت می کنند. 
چنین امری در طراحی شهری، به مفهوم تلفیق طراحی و اجرا امریست 
کارفرما محقق می گردد.  گاهی متناسب با اولویت های ساخت و ساز  که 
کشوهای دنیا بنابه ضروریات اجرایی ممکن است  کارفرمایان در سراسر 
از موعد مورد  یا حتی زودتر  از باقی فازها و  از پروژه ها، پیشتر  فازهایی 
بهره برداری قرار دهند. اما آنچه تلفیق طراحی شهری با فرایند تدریجی 
که در برنامه ریزی شهری به چشم  را مهم می کند، دقیقًا همان امریست 
اقدامات  تحقق  و  برنامه ریزی  فرایند  که  طور  همان  یعنی  می خورد. 
خ می دهند، در فرایند طراحی  برنامه ریزانه در فرایند تدریجی همزمان ر
اقدامات همزمان خواهند  اجــرای  و  فرایند طراحی شهری  نیز  شهری 

شد.
که عامل زمان  مجموعه عوامل تحقق پذیری در حیطه طراحی شهری 
گذر زمان  کلیدی دارد }گذر زمان و تغییر بستر )که خود به  در آنها نقش 
وابسته است({ با عبور زمانی از مقطع زمانی آغاز طرح، اتمام طرح، آغاز 
اجرا و اتمام اجرا اثرگذارتر خواهند بود. بر این اساس، پیش انداختن اجرا 
که روند  کردن آن با فاز طراحی این امکان را فراهم می  کند  و همزمان 
کاهش یابد. بر این  عوامل تعریف شده آسیب شناسی بر طراحی شهری 
اساس اجرای طرح با بخشی از پروژه)مانند برنامه ریزی( آغاز خواهد شد 

که تعین عوامل مؤثر بر آن بیشتر است. پس از آن مقاطع بعدی مبتنی 
گشتن و مهار عوامل مؤثر بر طرح، مراحل  بر مطالعه بیشتر و تعین پذیر 
جدیدی از طرح طراحی می شوند و زمینه اجرایی آنها فراهم می شود. 
در چنین شرایطی اجرای طراحی شهری به هر ترتیب از روال متداول 
خطی یا چرخه ای آن جلوتر خواهد بود و امکان تحقق بخش عمده ای 
از ارزش ها و اهداف طراحی فراهم می گردد، اما مسلمًا روند طراحی به 
که نیازمند ارائه طرح معین است،  واسطه شکسته شدن به مقاطعی 

طوالنی تر می شود )نمودار شماره3(.
متداول  طــور  به  پیشنهادی  مــدل  و  تدریجی  شهری  طراحی  فرایند 
فرایندهای طراحی شهری، الگوی خطی یا چرخه ای به خود می گیرند. 
بر این اساس مدل فرایند طراحی شهری با تلفیقی متوالی یا چرخه ای از 
که این مراحل یا در  اقدامات مطالعه، تحلیل و طراحی تعریف می شود 
توالی با هم، یا با بازگشت های نامنظم به منظور تکمیل و تأیید مراحل 
متأخر صورت می پذیرند. مرحله اجرا، اما، در انتهای فرایند طراحی و 

پس از قطعی شدن طرح صورت می پذیرد )نمودار شماره4(.
تا  از مراحل مطالعه  تناوبی  اما مدل تدریجی براساس تلفیق تدریجی 
اجرا پیشنهاد می گردد. در این مدل از فرایند پس از طی مراحل اولیه 
مطالعه، طرحی مقدماتی برای حوزه های واجد تعین و قطعیت بیشتر 
تهیه می شود. در حین اجرای چنین طرحی، پیشبرد باقی مطالعات 
در راستای تعیین نحوه توسعه باقی نواحی پیش می رود و این امکان 
که در حین مطالعات بعدی حوزه های توسعه از یك حوزه  وجود دارد 
کند. با پیشرفت هر مرحله این امکان  معین به دو یا چند حوزه تغییر 
قانونی و سایر عوامل و  که اطالعات جدید، شرایط جدید  وجود دارد 
آسیب های تأثیرگذار به مقداری از قطعیت برسند که امکان تهیه طرحی 
که به واسطه تغییر در  معین  در مورد آنها وجود داشته باشد و یا این 
شرایط بستر قسمت های توسعه نیافته امکان مطالعه مجدد، تحلیل 

مجدد و طراحی مجدد فراهم باشد.

نمودار شماره3:  ایده مركزی فرایند طراحی شهری مبتنی بر فرایند تدریجی

نمودار شماره4: مدل عمومی فرایند طراحی شهری و مدل فرایند تدریجی
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با چنین رویکردی روند خطی _ چرخه ای فرایند طراحی شهری به یك 
که در هر بازه  از زمان جایگشت های  روند متناوب نامنظم بدل می شود 
باشد.  دادن  خ  ر حال  در  اجــرا  و  طراحی  تحلیل،  مطالعه،  از  مختلفی 
از  بــســیــاری  کــه چنین رویـــکـــردی مــی تــوانــد  ایـــن اســـت  مسئله مــهــم 
که مختص فرایند اجراست، برطرف نماید  آسیب های فرایند طراحی را 
که در این رویکرد مراحل  )نمودار شماره5(. این نمودار نشان می دهد 
فرایند طراحی شهری به اختیار و بنا به شرایط پروژه بنا به مقیاس و 
گزینش می شود. به عنوان مثال در طی انجام یک  سطح دقت منتخب 
پروژه ممکن است در هر مقطعی از فرایند، الزام یک اقدام اجرایی معین 
صورت  محتمل  بازخوردهای  شناخت  یا  طرح  اهــداف  پیشبرد  بــرای 
لحاظ  طــرح  تهیه  از  مقطعی  در  اســت  ممکن  مثال  عنوان  به  پذیرد. 
با عنوان پروژه پیشگام برای اجرا در محدوده پروژه در نظر  یک پروژه 
گرفته شود. چنین رویــدادی در سطح و مقیاس مختلف ممکن است 
بارها تکرار شود. بنابر این فرایند طراحی نظم روند خطی و چرخه ای را 

نخواهد داشت. 
در این راستا ثبت تجربیات روند اجرا و مناسب های آن با فرایند طراحی 
کمك می کند طراحی  که  همزمان چنته ای از تجربیات را فراهم می آورد 
شهری واجد »بازخورد آنی« شود. با این روند، طراحی شهری با بستر 
اجرایی آن پیوند می خورد. تلفیق فرایند و محصول چه در مقطع پروژه، 
شرایط  بعدی  پــروژه هــای  پیش زمینه  عنوان  به  و  پــروژه  پایان  در  چه 
تا  ایــده  ترتیب  فاصله  ــی آورد. به این  را فراهم م »پیوند حرفه و اجــرا« 
گاهانه  که امکان بررسی آ کوتاه می شود  اقدام و اقدام تا عمل به نحوی 
تأثیرات عملی پروژه مشخص شود، بازخورد این اقدامات فرایند طراحی 

شهری را اصالح کند و مبتنی بر اصالح فرایند، زمینه شفاف سازی ارتباط 
ایده های نظری با اجرا مشخص شود.

3. روش
حجم  که  می کند  سیر  مفاهیم  از  ــوزه ای  ح در  رو  پیش  مقاله  موضوع 
ســئــواالت پــاســخ نــیــافــتــه، مــوضــوعــات شــنــاخــت نــشــده، پــارامــتــر هــای 
کالم مجهوالت آن بیش از معلومات آن است. در  تعریف نشده و در یك 
چنین شرایطی به دشــواری امکان تدوین یك چارچوب نظری معین 
بطن  از  که  دارد  وجود  سنجش پذیر  معیارهای  از  فهرستی  با  روشن  و 
مبانی نظری منسجمی استخراج شده باشد و بتواند اهداف رساله را از 
مدخل یك روش تحقیق مبتنی بر سنجش و مقیاس پذیری به سرانجام 
برساند. بر این اساس روش پژوهش رساله به سمتی سوق پیدا می کند 
مجهوالت  هاضم  و  پذیر  انعطاف  تعین  عدم  این  مقابل  در  بتواند  که 
متعدد پژوهش باشد. بنابراین مرور مبانی نظری به چارچوبی مفهومی 
به سئواالت  مرتبط  بین موضوعات  روابــط  از  که حــدودی  ختم شده 
پژوهش را معین می کند. اما این چارچوب لزومًا به مثابه ی مدلی غایی، 
کننده نیست. پژوهش در این سیاق به جای تکیه و  قطعی و تعیین 
تأسی به سنجش و اندازه گیری، بیشتر وابسته به تجربه موضوع پژوهش 
که از طریق مواجهه مستقیم و واقعی با حوزه پژوهش،  است؛ تجربه ای 

کند.  تعین پارامترها و تعین حد روابط میان آنها را بیشتر می 
روش شناسی  حوزه  در  پژوهش  عام  روش شناسی  در  رویکردی  چنین 
کیفی قرار می گیرد. با توجه به این که یك معیار صریح انتخاب روش های 
کیفی مبتنی بر حضور مجهوالت متعدد در حوزه تحقیق است، طرح 

ح طبقه بندی _ چارچوب مفهومی( نمودار شماره5: ارتباطات شماتیك فرایند طراحی تدیجی )طر
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عدم  یــا  بهره بری  تعیین کننده  می تواند  حـــدودی  تــا  تحقیق  ســئــوال 
کیفی  روش  انتخاب  بنابراین  باشد.  کمی  روش تحقیق  از  بهره بری 
امر  بــادی  از  و  گــذار نشده  وا از تدوین چارچوب نظری  به بعد  معمواًل 
هدایت  در  و  می شود  قلمداد  برگزیده شده  سئواالت  تدوین  هنگام  در 
پژوهش به سمت چارچوب مفهومی حضوری معین دارد، چارچوبی که 

آزمون آن به واسطه تجربه صورت می گیرد. 
با این تفاسیر مقاله پیش رو به واسطه عدم تعین و وضوح حوزه مفاهیم 
مرتبط با موضوع، به مدد روش های کیفی تالش شده تا مبتنی بر تفسیر 
که محك تجربی این مدل از  متون نظری چارچوبی مفهومی خلق شود 
طریق روش تحلیل محتوای اسناد یك پروژه  پیشتر به سرانجام رسیده 
و اقدام پژوهی روش طراحی تدریجی صورت می پذیرد و امکان تعدیل 
نتیجه  در  آنچه  می سازد.  فراهم  شدن  واقعی تر  سمت  به  را  چارچوب 
پس از طی روش شناسی به دست  می آید، جمع بندی و صورت نهایی 
کاربردی چارچوب  است که می تواند درقالب یك مدل اولیه در طی زمان 
با تجربیات آتی خود تغییر یابد و به مدلی نهایی، صورت های دیگر و 
مدل های دیگر تبدیل شود. در واقع بعد از مطالعه مبانی نظری، مدلی 
که با تعدیل حاصل از پژوهش تجربی  از فرایند طراحی ایجاد می شود 
نمونه  موردی تبدیل به یك فرایند طراحی پیشنهادی خواهد شد. اما 
این فرایند )محك تجربه عملیاتی طراحی( ممکن است از صورت اولیه 
فرایند  از  قالبی  این پژوهش،  نهایت  گفت در  خود دور شود. می توان 
برای  ای  زمینه  بلکه  نیست  غایی  فرایند  خود  که  می شود  پیشنهاد 
که می تواند بر اساس تجربه متوالی  دستیابی به یك فرایند غایی است 

فرایند اولیه پیشنهادی حاصل آید. 
در تحلیل محتوای پــروژه موجود، پــروژه طرح ویژه اراضــی عباس آباد 
گان موضوع تحلیل شامل  گرفته است. واژ شهر تهران مورد بررسی قرار 
کمیسیون ماده پنج، طرح جامع،  موارد پروژه، تحقق، فرایند، تصویب، 
ــوارد حشو محتوای  ــداث می شوند. با حــذف م ــژه، اجــرا و اح طــرح وی
اسناد باقی مانده به شکل تفسیری تحلیل شده است. در اقدام پژوهی 
که بر  گرفته است  کن مد نظر قرار  مد نظر، پروژه  طراحی اراضی جنوبی 
کالسیك فرایند  اساس آن با هماهنگی مشاور پروژه، روند پروژه از الگوی 
به روند تدریجی تغییر کرده و تغییر سطح معضالت اجرایی پروژه و امکان 
گرفته  کاربرد فرایند تدریجی مورد تحلیل قرار  آغاز تحقق آن در تصدیق 

است.

4. بحث و یافته ها
4.1.اراضی عباس آباد

پروژه اراضی عباس آباد تهران:  این پروژه در بخش مرکزی تهران بارها 
گرفته و در نهایت با طرح سال 1384 مهندسین مشاور  مورد طراحی قرار 
کرده و در سال 1394 مورد  نقش جهان پارس مراتب اجرایی خود را آغاز 
به دلیل نقش محوری  آبــاد  اراضــی عباس  گرفت. طــرح  قــرار  بازنگری 
اراضی در شهر تهران و در عین حال نقش راهبردی اراضی تنها در پاره ای 
گروه های ذی نفع و  موارد مطابق طرح اجرا شده و در باقی موارد تأثیر 

ذی نفوذ مسیر طرح مصوب را تغییر داده است.
آباد  عباس  پــروژه  صورت جلسه های  روی  بر  محتوا  تحلیل  اســاس  بر 
ــای  واژه ه دربرگیرنده  که  صورت جلساتی  مجموعه  که  شد  مشخص 
پروژه  بر موضوع تحقق  بیشتر  احــداث هستند،  و  اجرا  فرایند،  تحقق، 

که دو عبارت »صدور پروانه  داللت می کنند. در ادامه مشخص می شود 
ساز«   و  ساخت  »توقف  و  ساختمانی  پروانه  یعنی  دیگر   ساختمانی« 

داللت بیشتری بر موضوع تحقق پذیری می کنند.
که به موضوع تحقق می پردازند، نشان دهنده  بررسی صورت جلساتی 

کارآمدی در روند تحقق پروژه است: چند نا
• که 	 عدم صدور پروانه های ساختمانی به منظور حفظ احکام طرحی 

هنوز تهیه نشده، عماًل با اعمال نظر و فشار مورد اجرا قرار نخواهد 
گرفت،

• که یك یا چند خردپروژه از 	 خ می دهد  حکم عدم صدور پروانه وقتی ر
کرده اند و کیفیت های تعریف شده در طرح عدول  کمیت ها و 

• پیگیری 	 قابل  کامل  طور  به  قانونی  لحاظ  به  ساز  و  ساخت  توقف 
نیست.

بر این اساس به نظر می رسد، قطعیتی مانند توقف ساخت و ساز یا عدم 
شهری  محیط  تعریف نشده  نیروهای  و  متغیر  شرایط  در  پروانه  صدور 
گونه ضمانت اجرایی قطعی است. اتکا و خودبسندگی طرح به  فاقد هر 
جنبه های درونی تصمیمات تیم طراح و عدم اتکای فرایند تهیه طرح 
به این موضوعات متغیر، متنوع و پنهانی عماًل اجرای طرح را از مسیر 

اصلی آن منحرف می کند. 

4.2.پروژه طراحی اراضی كن جنوبی
حاشیه  از  ماسه  و  شن  برداشت  معرض  در  سال ها  کن  پــروژه  اراضــی 
که بستر اراضی 37 متر پایین تر از بستر مسیل  مسیل بوده، به شکلی 
فتح در  اتوبان  پایین دست  در  اراضی  این  لحاظ موقعیت،  به  است. 
کن مستقر است. اقدام در راستای بهبود شرایط اراضی  امتداد مسیل 
گزینه بیش از یك دهه سابقه دارد. این اراضی واجد یك  توسط مشاور 
که بنا بود از  کمیسیون ماده 5 است، طرحی  طرح یکپارچه ی مصوب 
کت در سود نهایی  طریق یك شرکت تعاوتی با مشارکت مالکان و شرا
با غلبه سبز و  بر اساس فعالیت های فرهنگی، فراغتی و تجاری  پروژه 
باز محقق شود. اما تحقق آن به دلیل عدم امکان همکاری مالکان و 
عدم تفاهم بر سر میزان سهم هر مالك صورت نگرفته است. بنابراین با 
ح را در قالب منفصل،  که تحقق طر موافقت شهرداری، مشاور بر آن شد 
کم و سطح اشغال در پروژه هایی منفصل و  متکی بر توزیع سطوح ترا
های  مالکیت  چارچوب  در  و  مالکان  تمامی  مشارکت  ــزام  ال از  ج  خــار

فردی محقق سازد.
 بر این اساس تحقق اهــداف پــروژه در قالب طرح مفهومی کالبدی )با 
با  کار است.  یا تغییر آن در دستور  کمیت های پیشین(   تأمین نسبی 
که مدل  گزینه قرار بر آن شد  توجه به رایزنی های به عمل آمده با شرکت 
کم باشد. تصویر شماره1 الگوی  فرایند طراحی تدریجی بر روند پروژه حا

اولیه طرح مفهومی جدید را نشان می دهد.
تا قبل از سال 93 طرح اراضی مبتنی بر یك الگوی یکپارچه بر مبنای 
بر این  قــرار  بــود.  اراضــی تحت یك پالن جامع مد نظر  کلیه ی  ساخت 
که با مشارکت جامع مالکان قطعات زمین، ساخت طرح در قالب  بود 
مدیریت یکپارچه محقق شود و هر مالك به نسبت سهم خود از زمین 
گذاشته از تحقق طرح بهره مند شود. بر این منوال مالکان  به مشارکت 
موظف بودند زمین خود را به اشتراك بگذارند و طرح منطبق بر اسناد 
که حجم  فنی اجرایی به بهره برداری برسد. چنین رویکردی باعث شد 
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امکان  و  بــرود  فراتر  مالکان  مشارکتی  تــوان  حد  از  ساختمانی  عملیات 
گام  از میان برود. در این راستا بر اساس رویکرد تدریجی  تحقق طرح 

گرفت: کار قرار  نخست مبتنی بر ارکان زیر در دستور 
• عدم احداث یکپارچه طرح در اراضی،	
• تقطیع طرح به پروژه های منفصل در چارچوب مالکیت های فردی 	

مالکان و آزادگذاشتن ایشان در زمان بهره برداری و
• قالب 	 در  یکپارچه  ــرح  ط در  تــوافــق  مـــورد  فعالیت  ســطــوح  تــوزیــع 

که سرجمع سطوح فعالیت ها با طرح یکپارچه  مالکیت ها در حدی 
برابر شود.

که  با این اقدام امکان انفصال زمانی ساخت و ساز در قالب پروژه هایی 
وابستگی زمانی اجرا به یکدیگر ندارند، امکان پذیر شد. بر این اساس 
تنها رکن واجد قطعیت مالکیت و سطح فعالیت )بدون تدقیق نوع آن( 
گانه به  از پروژه ها می تواند به طور جدا کدام  است. در این شرایط هر 
اجرا برسد. بر این مبنا سهم فعالیت مالکان به منظور تحقق پروژه ها باال 
رفته و مالکان چند قطعه از قطعات اراضی تصمیم به تجهیز زیرساخت 

کردند.  های الزم 
در گام دوم برخورد یکپارچه با ریز فعالیت ها در چارچوب سطوح فعالیت 
پروژه ها  احــداث  زمانی  تمرکز  عدم  به  توجه  با  )زیربناها(  شده  تعیین 
که بعدها در  می توانست به تمامیت پروژه صدمه بزند و فعالیت هایی 
اراضی مستقر می شوند، جذب جمعیت الزم را برای فعالیت های زودتر 
فراهم شده برقرار نسازند. بنابراین نگاه یکپارچه به برنامه ریزی فعالیتی 

کرد: به ترتیب زیر به نگاه تدریجی در تدوین فعالیت ها تغییر 

• برنامه 	 یا  برنامه ریزی یکپارچه فعالیتی،  که به جای  بر آن شد  قرار 
ریزی سلولی مجزا برای هر مالکیت، قطعات در اولویت ساخت )با 
قالب  این قطعات در  و  تعیین شده  به تمکن مالی مالکان(  توجه 

قطعات پیشگام به زیر ساخت بروند و
• بارگذاری فعالیتی قطعات پیشگام و بهره برداری از آنها موجب جذب 	

تخمین  فعالیت ها  از  جمعیت  استفاده  اساس  بر  و  شده  جمعیت 
فعالیت های مناسب آتی امکان پذیر خواهد شد.

گام دوم تحقق پذیری پروژه شرایط دریافت وام از مؤسسات  بر اساس 
گشت و بر این اساس امکان مداخله در فضای عمومی  اعتباری فراهم 
مشاع واحدهای تجاری_تفرجی امکان پذیر شد. بر این اساس تحقق 

گرفت: گام های زیر صورت  پروژه مبتنی بر 
• تغییر رویکرد جامع به تدریجی،	
• تبدیل پروژه های یکپارچه به منفصل،	
• تعیین پروژه های پیشگام توسعه،	
• تحقق پروژه های پیشگام توسعه و	
• امکان مداخله در اراضی مشاع به واسطه اعطای وام مالکیت معین. 	

اراضــی در حال حاضر صرفًا در  رویکرد بخش های دیگر  این  اســاس  بر 
قالب تعریف پروژه و حد ساخت و ساز )سطوح فعالیت ها در قالب زیر بنا( 
تعیین تکلیف شده اند. تحقق اجزای آتی با تکیه بر قطعیت آتی اجرای 
پروژه های در حال اجرا، بازخورد نیازهای جمعیت جذب شده و امکان 
تعیین فعالیت های آتی بر اساس بازخورد فعالیتی فعلی امکان پذیرتر و 

تضمین شده تر خواهد بود.

ح ویژه ی اراضی كن جنوبی تصویر شماره1: طر
)مهندسین مشاور گزینه(
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5.نتیجه گیری
اما  است  تبیین  قابل  نظری  لحاظ  به  تدریجی  رویکرد  تعمیم پذیری 
اثبات آن به طور عملی نیازمند نمونه های موردی و استفاده عملیاتی 
مکرر و متوالی است. استفاده عملیاتی از فرایند طراحی تدریجی امکان 
آنچه در  فراهم می سازد.  واقعی تر شدن  به سمت  را  تعدیل چارچوب 
که  نتیجه تبیین نظری به دست می آید، قالبی عمومی از فرایند است 
اولیه در طی زمان  کاربرد متوالی و مکرر آن می تواند درقالب یك مدل 
با تجربیات آتی خود تغییر یابد و به مدلی نهایی، صورت های دیگر و 
مدل های دیگر تبدیل شود. در واقع بعد از مطالعه مبانی نظری، مدلی 
که با تعدیل حاصل از پژوهش تجربی  از فرایند طراحی ایجاد می شود 
نمونه  موردی تبدیل به یك فرایند طراحی پیشنهادی خواهد شد. اما 
اولیه  از صورت  این فرایند محك تجربه عملیاتی طراحی ممکن است 
فرایند  از  قالبی  این پژوهش،  نهایت  گفت در  خود دور شود. می توان 
برای  ای  زمینه  بلکه  نیست  غایی  فرایند  خــود  که  اســت  پیشنهادی 
که می تواند بر اساس تجربه متوالی  دستیابی به یك فرایند غایی است 

فرایند اولیه پیشنهادی حاصل آید. 
که  بر این اساس فرایند پیشنهادی طراحی تدریجی نیازمند آن است 
گیرد. رابطه بین حرفه و اجرا از طریق تجربه  بارها و بارها مورد آزمون قرار 
مستقیم فرایند تدریجی قابل شناسایی و تحکیم است. اما ارتباط میان 
ساحت اجرا و تئوری )در تداوم رابطه میان تئوری و حرفه( می تواند بر 
در  شود.  مشخص  طراحی پژوهی  مانند  پژوهشی  رویکردهای  اساس 
که دانش نظری چگونه تبدیل به محتوای  این صورت معین می گردد 

عملیاتی پروژه ها خواهد شد.
گذار از فرایندهای  مدل فرایند طراحی تدریجی، چارچوبی است برای 
که توان مقابله با مسائل بدقلق و آسیب های طراحی  خطی_ چرخه ای 
طراحی  نتیجه  به  وقتی  معمواًل  سنتی  فرایندهای  ندارند.  را  شهری 
کننده طرح در  که بسیاری از احکام اولیه تعیین  دست پیدا می کنند 
کرده و طرح عماًل وجاهت اجرایی خود را از  شرایط بستر طراحی تغییر 
دست می دهد. چارچوب پیشنهادی روندی را طرح می کند که با تلفیق 
فرایند طراحی و اجرا در پروژه های شهری، فاز اجرا به لحاظ منطقی از 
متوالی  تجربه  با  شده  یاد  فرایند  سازوکار  شــود.  آغــاز  طرح  تهیه  زمــان 
طریق  از  متنوع،  بسترهای  و  مکان ها  و  مختلف  پروژه های  در  مکرر  و 
ثبت نحوه مواجهه فرایند، تیم طراحی و دست  اندرکاران پروژه شرایط 
کالبدشکافی، فرایند طراحی و ارتباط جنبه های نظری و عملی فرایند را 
گرفتن از شرایط متنوع  فراهم می آورد. چارچوب پیش رو امکان بازخورد 
و تعدیل های متوالی در خود فرایند را ممکن می سازد. این چارچوب 
که با  گذار می تواند در نهایت به نوعی نوین از فرایند طراحی منجر شود 
خواستگاه اولیه آن متفاوت است. در واقع مدل تدریجی فرایند طراحی، 
کرد و شاید روزی به  که مدام تغییر خواهد  فرایندی خود مکمل است 
بسیار  آن  ابعاد  اما  داشته  تدریجی  فرایند  در  ریشه  که  نوین  فرایندی 

گسترده تر است، استحاله یابد. 
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