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فهرست مطالب

سخن مترجم
کتاب طراحی شــهری ،خیابان و میدان ،با روش
هوشمندانهای که انتخاب کرده است ،این قابلیت
را داشت که ترجمه و تقدیم دانشپژوهان فارسی
زبان شــود .حاصل سی ســال معلمی در حوزه
شهرســازی ،تبدیل به ســه کتاب با عنوانهای
زیرمیگردد:
 طراحی شهری ،خیابان و میدان؛ طراحی شهر ،تزئینات؛ طراحی شهری ،روششناسی.کتاب طراحی شهر ،خیابان و میدان ،در سال
 1992منتشر و در ســالهای  1994و  1999به
چاپهای بعدی رســید .استقبال از کتاب ،نشان
داد که مسئله انتخاب شــده ،نیاز زمانه در حوزه
شهرسازی بوده است .کتاب از دو عنصر فراموش
شــده یا مورد بیمهری قرار گرفته در شهرهای
معاصــر؛ خیابان و میدان نــام میبرد .دو عنصر
مهمی که در گذشتههای نه چندان دور ،بسیار مورد
توجه معماران و شهرسازان بوده و از ویژگیهای
مهم یک شهر با ارزش شــمرده میشدند .مؤلف

این بیتوجهــی را مورد تجزیــه و تحلیل قرار
داده و عالقمند اســت به معماران ،شهرسازان و
تصمیمگیران شــهری یادآوری نماید که زندگی
دلپذیر در شــهر ،نیازمند اهمیت دادن به این دو
عنصر میباشد.
توجــه مؤلف محترم به ایــن دو مقوله باعث
میشود که این کتاب در سال  2003تجدید چاپ
و این بار سه فصل دیگر و یک نتیجهگیری کوتاه به
آن افزوده شود .افزایش حجم کتاب نشان میدهد
که مؤلف ،موضوعات مورد نظــر خود را جدی
گرفته و ادامه داده است .ترجمه کتاب بر اساس
چاپ سوم انجام یافته است.
گمان مترجم بر این اســت که کتاب طراحی
شــهری ،خیابان ومیدان ،نیاز جامعه معماران و
شهرسازان و تصمیمگیران شهری ایران میباشد.
کمبود چنیــن کتابهایی در جامعه مهندســی
معماری و شهرسازی کشور از جمله دغدغههای
متخصصان در حــوزه برنامهریــزی و طراحی
شهری بوده اســت .اینک این کتاب ،در دسترس

د8

     طراحی شهری

دانشجویان و اســتادانی است که وقت و اندیشه
خویش را برای شــهری شاداب و زنده پیشکش
جامعه خویش کردهاند.
مترجم بر خود الزم میداند از آقای مهندس
ابوالقاسم هاشمی؛ دوست و همراه علمی ،از آقای
دکتر امیر ســعید محمودی؛ برای ایجاد فرصت و
فراغتی برای بازخوانی بخشی از ترجمه ،از آقای
دکتر جواد نیستانی؛ بهخاطر محبت و لطف ایشان،

از ســرکار خانم نجفی؛ از همکاران حوزه نشر
دانشگاه تربیت مدرس ،تشکر نماید .آقای حسین
شجاعی قادیکالئی برای گرافیک و صفحهآرایی
زحمت فراوانی را متقبل شدند ،سپاس از محبت
ایشان.
بدون شــک ،ترجمه کتاب ،خالی از اشکال
نمیباشــد .محبت خوانندگان در بیان کاستیها،
مترجم را در جلوگیــری از لغزشهای احتمالی
علمی در آینده مطلع خواهد کرد.

پیشگفتار چاپ اول
در درس تاریخ برنامهریزی پروفسور مك كان،1
در بخش طراحی شــهری دانشگاه لیورپو ل ،2در
نیمه دهه  ،1950به طراحی شهری عالقهمند شدم.
در آن درسهــا مك با صراحت اعالم میكرد كه
ی است كه
از پیروان كامیلو ســیته ،3معمار ونیز 
كار اصلــی او از دهه آخر قرن نوزدهم شــروع
میشود .پس از پنج ســال آموزش معماری در
جایی كه بربُعد شاعرانه معماری مدرنبیشتر تأكید
میشد ،شــور تازهای به وجود آمد تا در جایگاه
یك دانشپژوه ،كارهای سیته ،كسی كه شكل شهر
را تحلیــل كرد تا از عصــاره آن اصول طراحی
شــهری را بیرون بكشد ،دوباره مطالعه شود .پس
از نوشتههای سیته ،لو كوربوزی ه 4و كسانی كه مانند
او میاندیشیدند بیانیههای جنجالی صادر کردند.
این به معنای بدنام كــردن كارهای لو كوربوزیه،
1. Mac Caughan
2. Liverpool
3. Camillo Sitte
4. Le Corbusier

كسی كه یكی از بزرگان معماری این قرن است،
نیست؛ چیزی نمیتواند شهرت او را تخریب كند.
اما به هر حال ،لــو كوربوزیه ،معمار و برنامهریز
شهری و مریدان و مقلدان او هرچند كمتر ،مسئول
تخریب بخش زیادی از محیط زیست در شهرهای
اروپایی هستند و «ویرانی» میتواند واژه بسیار
مناسبی برای آن توسعههاباشد.
سالهای اولیه كار حرفهای من در كشورهای
در حال توسعه ،مانند سنگاپور ،غنا ،نیجریه و سودان
طی شد .در آن سالها زندگی و كار با مردمی كه
در زندگی شیوههای مختلفی ،در زمینه یا شكل بنا
و نوع فرهنگ داشتند ،بینش باارزشی به من داد.
تحت تأثیر مك ،دوباره كت ابهای انسانشناسی
اجتماعی را خواندم و مطالعه سكونتگاههای سنتی
و معماری را آغاز كردم .قدم زدن در شــهر چینی
ِلی نیجریه
سنگاپور و كشف شهرهای شگفتآور گ ِ
( )Hausaهمراه مطالعات انسانشناســی ،مرا به
بیرمقی طراحی شهری معاصر بیشتر متقاعد كرد.
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از اواســط دهه  1960در دانشگاه لیورپول،
ت 1و سرانجام
ســپس در دانشگاه ملكه در بلفاس 
در دانشگاه ناتینگها م 2با مک از نزدیک همكاری
میکردم .در مدت بیســت و پنج سال من و مك،
همراه دانشجویان اروپایی ،به منظور كشف میراث
طراحی شهری ،سفرهای زیادی كردیم .این كتاب
مقدمهای است بر مشتركات میراث طراحی شهری
اروپایی و به خواننده توصیه میشود از مكانهایی
كه در این كتاب به آنها پرداخته شــده اســت،
بازدید كند .زیرا عكسها ،نقشــهها و نوشتهها
نمیتواننــد برای درك فضای شــهرها به اندازه
كافی هیجانانگیز باشند .این كتاب دانش خواننده
را افزایش و راهی برای ســتایش از خیابانها
و میدانهای شــهرهای اروپایــی خواهد بود.

در آخرین بازدیدم از دانشگاههای كشورهای
در حال توسعه نیاز به این كتاب را احساس كردم.
هنگام دو ماه بازدید از دانشگاه نایروبی ،3جایی
كه در آن طراحی شهری تدریس می کردم ،به این
نتیجه رسیدم كه درسها و سمینارها را در قالب
كتابی مفید منتشر كنم .هشت سال بعد این كار كامل
شــد .جلد دوم این كتاب به نام طراحی شهری،
تزئینات در حال آماده شدن استکه گامی فراتر
از این كتاب مینهد.

1. Belfast

3. Nairobi

2. Nottingham

پیشگفتار چاپ دوم
ایــن پیشگفتاری بر چــاپ دوم کتاب طراحی
شــهری ،خیابان و میدان است که فصل جدیدی
با عنوان "ســاحل دریا ،رودخانــه و کانال" ،به
آن اضافه شده اســت .مطالعه موردی دیگری از
بازســازی کناره رودخانه در آخرین فصل کتاب
بهمنظــور نمایش نقش آب در طراحی شــهری
آورده شده است .این فصل و مطالعه موردی آن به
مسئلهی فضاهای عمومی که در نزدیکی آبراهها
قرار دارند ،میپردازد.
طراحی شــهری ،گر چه ارتباط تنگاتنگی با
ال یگانه
معماری و برنامهریزی دارد ،موضوعی کام ً
میباشــد ،توجه اصلی طراحی شهری ،طراحی و
ساختاردهی به فضای عمومی در شهرها ،شهرکها
و همچنین سکونتگاههای کوچکتری است که
دربردارندهی مناطق شهری هستند .در مقدمه کتاب
"طراحی شهری :خیابان و میدان" ،تأکید شد که جزء
اصلی طراحی شهری ،بخش محله در شهر است:
"این بحث میتواند مطرح شــده باشد ،و یا مطرح
شود که محلههای شهری با وسعت  1/5کیلومتر در

دهه آینده به مهمترین دغدغه طراحان شهری تبدیل
خواهد شد" .در ادامه مقدمه پیشنهاد شد که با این
وجود  ،طراحان شهری ممکن است متأسفانه ،درگیر
توسعههایی با مقیاس کوچکتر در خیابان و میدان
شوند.پیشگفتار چاپ دوم بر این تعریف از فعالیت
طراحی شهری مجددًا تأکید میکند.
در هر حال ،طراحی شهری ،موضوعی با دامنه
وسیع است که این کتاب تنها به بخش کوچکی از
آن میپردازد :این کتاب قصد آن ندارد که یک کتاب
راهنمای عملی خوب در طراحی شــهری باشد،
همچنان که دور نمای آن نیز چنین نیســت .هدف
کتاب بسیار متواضعانهتر از این است :این کتاب
بر آن است تا با بررسی تجارب گذشته دریابد آیا
استنباط از این اصول عمومی میتواند در آینده
بهعنوان مبنایی برای نظریه طراحی شهری باشد.
تا آن زمان محتوای این کتاب بهعنوان بخشی از
طبیعت این جذابترین
ِ
بحثهای پیشرو در باره
شکل هنری در دسترس خواهد بود.
از زمان چاپ اول این کتاب ،در این کشــور،
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شــاهد رشد توســعههای فوقالعاده در طراحی
شــهری بودهایم .دولت راهنمــای راهبردهای
طراحی و مســتندات دیگری تنظیم کرده و یا در
حال آماده سازی آنها است که طراحی شهری را
به جایگاه و موقعیت مرکزی در فرایند برنامهریزی
و بازســازی تبدیل کرده است.همچنین طراحی
شــهری با گزارش راجرز و کتــاب او با عنوان
یگان مستقل شهری 1مورد تأیید قرار گرفته است.
اتحاد میان گروههای حرفهای مشتاق در طراحی
2
شهری منجر به تشکیل گروههای طراحی شهری
 ،مؤسسه ســلطنتی معماران انگلستان ، 3مؤسسه

سلطنتی برنامهریزی شــهری ، 4مؤسسه معماری
6
منظر ، 5مؤسسه سلطنتی مهندســان نقشهبردار
 ،مؤسســه مهندسان راه و ســاختمان 7همراه با
اتحادیه شهری 8شــد .شکلگیری چنین گروهی
زمینه ایجاد رسانهای برای پیشرفت و به رسمیت
شناختن این موضوع شده است .با وجود اینکه
پیشرفتهای زیادی در این کشور شده است اما
هنوز نتوانستهاند خود را به استانداردهای طراحی
شهری نردیک کنند .البته موارد استثناء چشمگیری
هست کهدر مجله طراحی شهری ،فصلنامه گروه
طراحی شهری ،گردآوری و مستند شدهاند

1. Urban Task Force

5. The Landscape Institute

2. Urban Design Group

6. The Royal Institution of Chartered Surveyors

3. The Royal Institute of British Architects

7. The Institution of Civil Engineers

4. The Royal Town Planning Institute

8. The Civic Trust

پیشگفتار چاپ سوم
از زمــان چــاپ اول کتــاب در ســال 1992
پیشرفتهای قابل توجهی در زمینهی شناخت و
اجرای طراحی شهری صورت گرفته است .این
پیشرفتها تا زمان چاپ دوم کتاب در سال 1999
ادامه داشته اســت .تعدادی از ایدههای موجود
در گزارش لرد راجرز 1و یگان مســتقل شهری،
بهسوی یک رنسانس شهری ، 2منتشر شده در سال
 ،1999مورد توجه دولت قرار گرفت و تا حدودی
3
مســؤلیتآور برای گروه برنامهریزی برگ سبز
اخیر بوده است .ایدههای برگ سبز ،در صورتی
که اجرایی شــوند ،میتواند به یک سیستم نظام
برنامهریزی نوین تبدیل شود که طراحی شهری در
آن از جایگاه و موقعیتی مرکزی برخوردار گردد.
در ســال  ،2001کتــاب لومبــرگ" 4
محیطزیستگرای مشکوک "5به انگلیسی ترجمه

شــد و دانشــگاه کمبریج آن را منتشر کرد .نگاه
خوشــبینانه ،تا حد زیادی حق به جانب ،نسبت
به موقعیت محیط زیست جهانی که در این کتاب
ارایه شــده است،از طرف بسیاری از دانشمندان
این رشــته مورد اعتراض قــرار گرفت .با این
وجود ،این کتاب تفکر برانگیــز و اظهارات آن
مبنی بر اینکه شرایط کرهی زمین برای آسایش
و رفاه انســان در حال بهبود است ،باعث تشویق
طرفداران "آزادی محیطی برای همگان "6و به ویژه
افرادی که در جبهه راســت سیاست آمریکا قرار
دارند ،شد .خوشبختانه ،در انگلستان و همچنین
در اروپا ،توســعه پایدار هنوز هدف برنامهریزی
شهری به نظر میرســد .در پاسخ او به بسیاری
از انتقادهای برگ سبز ،لرد فالکنر قول داد تا در
دســتور کار آتی برنامهریزی ،اهمیت بیشتری به
پایداری بهعنوان هدف توســعه بدهد .این کتاب،
و کتابهــای دیگری از این نوع ،بر آن اســت
تا از "اصل پیشــگیری"بهعنوان یک راهنمای

5. The Skeptical Environmentalist

6. Environmental Free for All

1. The Report of Lord Rogers
2. Urban Task Force, Towards an Urban Renaissance
3. Planning Green Paper
4. Lomberg
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طراحی محیط زیســت؛ دفاع نمایند .تا زمانی که
کمیته علمی تصمیم دیگری اتخاذ کند ،پیشــنهاد
راهبردهای توسعه منطقی و معقول به نظر میرسند؛
راهبردهایی که تا حد ممکن از فشارهای محتمل
بر یک محیط زیست جهانی آسیبپذیر و شکننده
میکاهند.
انواع توسعه و وظایف برنامهریزی که شامل
مهارتهای طراحی شــهری میشــود ،در دهه
گذشــته افزایش یافته است .مثالً ،آنها هم اکنون
مشغول بازسازی شهری در قطعات بزرگ حومهها
شدهاند .اگر ایدههای ارایه شده برنامهریزی توسط
برگ سبز اجرایی شــوند ،انتظار این است که تا
حدی کیفیت طراحان شهری افزایش یابد؛ همچنین
آنها مشغول وظایف بسیار متنوع خود ،در نظمدادن
به امور یک اســتان میشوند .طراحی شهری تا
حدی ،به ســادگی بهعنوان کاری که باید توسط
طراحان شــهری هدایت شود ،انجام میگیرد .در
هرحال ،در خالل این سری از کتابهای طراحی
شهری ،اصل موضوع باید برنامهریزی و طراحی
بخشها ،محلهها یا همسایگیهای شهری باشد.
بنابراین طبیعت طراحی شهری در جای جای این
کتاب مورد بحث قرار میگیرد .در اینجا ،دوست
دارم تأکید نمایم که توجه اصلی طراحی شــهری
خلق بخشهای با کیفیت پایدار محیط زیســت

میباشد .این کتاب فقط به بخشی از این موضوع
میپردازد :درونمایه آن طراحی خیابان و میدان
است که طراحی اجزاء اصلی حوزه شهری است.
چهار بخش اصلی به این چاپ افزوده شــده
است .یک بخش که به بررسی خالصه نظریههای
توسعه پایدار به منظور ورود به محتوای کتاب در
مسیر اندیشه جاری زمانه؛ بهطور مشخص رابطه
بین نظریههای طراحی خیابان و میدان و توجه به
تغییرات احتمالی در سیستمهای حملونقل شهری
میپردازد .بخش دیگر ،تحت عنوان تحلیل بصری،
به معرفی اهمیــت عملی محتوای نظری کتاب ،و
روشن کردن این مطلب که چگونه شیوههای تحلیل
بصری میتوانند در ارتقاء درک شکل ،عملکرد و
معنای خیابانها و میدانها که حوزه شــهری را
تزئین میکنند ،مورد اســتفاده قرار گیرد .مطالعه
موردی جدیدی در باره باززندهسازی ساحل دریا
در بارسلونا به فصل نُه اضافه شده است .این مطالعه
به پیشرفت یک قطعه مهم طراحی شهری پرداخته
و بر اهمیت کناره آب و ارتباط آن با شبکه شهری
خیابانهــا و میدانها تأکیــد میکند .در نهایت،
یک بخش نتیجهگیری کوتاه آورده شده است ،که
ضمن اینکه همه درونمایههای اصلی کتاب را در
بر میگیرد ،این پرســش را مطرح میکند که چرا
تعداد کمی از خیابانها و میدانهای بزرگ در قرن
بیستمتوسعهیافتهاند؟

مقدمه
موضوع این كتاب طراحی شــهری یا برنامهریزی
ی است ك ه كامیلو سیته
شهری بر اساس اصول هنر 
در سال 1889م مطرح كرد( .)1در آغاز هدف بر این
بود كه از روش نظریهپردازی به نام سباستین سرلیو،1
در پنج كتاب معماری تبعیت شود .او مینویسد:
در آغــاز این كتاب ،من نیــز همانند كمدینها ـ
كسانی كه در شــروع نمایش كمدی در چند كلمه
قصد خود را از نمایش و آنچه میخواهند بگویند
با تماشاگران در میان میگذارند ـ قصد دارم ابتدا
حالت ساختمانها ،شیوههای توسكان ،2دوریك،3
ت 6بهخوبی فهمیده
ك ،4كورینتیان 5و كمپوزی 
یونی 
شــود ،زیرا خوانندگان ابتدا بایــد تصویری از
آنچهمیخواهم بگویم در ذهن داشته باشند (.)2

در مقوله طراحی شهری ،مهمترین نقشها از
1. Sebastiano Serlio
2. Thuscan
3. Dorica
4. Ionica
5. Corinthia
6. Composita

آن میدان ،خیابان و ساختمانهایی است كه چهره
عمومی شهرهای ما را میسازد .معنا و نقشی كه این
واحدها در طراحی شهری دارند ،طرز قرارگیری و
جانمایی آنها ،طراحی و جزئیات مربوط به آنها
موضوع فصول آینده این كتــاب خواهد بود .به
رغم آنکه از طراحی شهری اغلب غفلت میشود،
بخش مهمی از برنامهریزی و موضوعی است كه
در آموزش معماری همواره در حال تحول است.
حد فاصلی است بین رشتههای
طراحی شــهری ِ
معمــاری و برنامهریزی ،اما در اصول با هر دوی
آنها به طور كامل فاصله دارد.
دربــارة برنامهریزی تقریبــ ًا بیش از تعداد
برنامه ریــزان تعریف وجــود دارد .به معنایی
وسیعتر ،برنامهریزی میتواند فرایند توزیع منابع
تعریف شود( .)3در واقع ،بعضی برنامهریزان خود
را در نقش كسانی میبینند كه انتخاب شدهاند تا
توزیعكننده منابع برای افرادی باشند که از ثروت
کمتری برخوردارند( .)4این تعاریف برنامهریزی
را به حوزه سیاســت میكشاند .سیاست است كه
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تصمیم میگیرد چه كســی در چه جایی و در چه
زمانی چه میتواند به دست آورد .بیشتر تعاریف
فنی دیگر برنامهریزی به ســازماندهی ،كاربری
زمین ،حملو نقل ،و شبكه زیرساختها محدود
میشــود كه هم برای كارایی عملكردها و ایجاد
فضایی دلپذیر و هم برای محیط زیست مطلوباند.
این تعریف مختصر از برنامهریزی بههیچوجه از
بحث سیاستها برای زمین ،كه خود آن به منزله
منبع و توســعههای مربوط به آن برای بخشهای
دیگر سودآور و متحمل هزینه است ،خارج نیست.
بنابراین آنها روی توزیع و تخصیص منابع تمرکز
میکنند که این امرنیز جزو فعالیتهای حکومت
ال طوالنی (حدود
است .دورههای برنامهریزی معمو ً
بیست سال) است و منطقهای روستایی یا شهری را
پوشش میدهد .از سوی دیگر برنامههای اجرایی
مستلزم اعالم آن است که برنامهریزان ،حدودًا به
مدت حدود پنج تا ده ســال اعالم حق تقدم کنند
كه بخش كوچكی از شهر یا قسمتهایی از آن را
شامل میشود.
توجــه معمــاری بــه طراحــی و احداث
ال
ساختمانهای شــخصی معطوف است .معمو ً
معمار برای كارفرماهای مشخصی طراحی میكند.
طراحیها برای مجموعههای خاصی تهیه میشود.
زمان اجرای پروژهها ،در بیشتر موارد ،یك تا پنج
سال زمان میبرد .در هر حال ،معمار با طراحی و
ساخت یك بیمارستان یا مجموعهای بزرگ با چند
هكتار زمین درگیر میشود ،كه ممكن است ده سال

یا بیشتر زمان ببرد .برای اجرای موفق یك پروژه،
دانش و تخصــص برنامهریز باید از مهارتهای
حرفهای معمار بیشتر باشد .ولی در عمل بین حوزه
معماری و برنامهریزی فرق خاصی وجود ندارد و
تا هنگامی كه مرز بین این عرصهها مشخص نشود،
تعریف روشــنی نیز نمیتوان برای آن ارائه كرد.
طراحــی شــهری پیونددهندة معمــاری و
برنامهریزی اســت؛ از آنجا که برای فعالیتهای
اجرایی ،فرد باید در هر دو رشــته مهارت داشته
باشــد ،در عمل بــه اســتفاده از تجربه و دانش
اصولی هر دو حــوزه نیاز دارد .موضوع طراحی
شهری جانمایی تعداد زیادی ساختمان است كه
یك مجموعه واحد را تشكیل میدهند .طراحیها
ممكن اســت بیش از یك قطعه زمین را پوشش
دهد و بدین ترتیب تعــدادی از صاحبان امالك،
بهرهبرداران و ادارههای دولتی را درگیر این مسئله
كنند .مادامی كه بیــش از یك مالك درگیر یك
ساختمان میشود ،زمان ساخت آننیز طوالنیتر
ال یك طراحی برای شهری زیبا بین
میشود .معمو ً
پنج تا بیست ســال زمان می برد ،اگرچه میدانی
س 2قرنها زمان برد
مانند میدان آنونسیا 1در فلوران 
تا پایان یافت .از منظر این كتاب ،طراحی شهری
مطالعه طراحی در حوزه فضاهای عمومی است
یعنی نقطه مقابل امالك خصوصی .حوزه عمومی
شهری شــامل خیابانها ،بزرگراهها (بلوارها)،
میدانها ،پاركهای عمومی و نمای ساختمانهایی
1. Annunziata
2. Florence
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است كه آنها را از بقیه جدا میکند .واضح است
كه طراحی قلمروهای خصوصی ،هم نوعی مطالعه
و هم فعالیت حرفهای و عملکردی مناسب برای
یك معمار است .برنامهریز و طراح شهری ،درگیر
قلمروهای خصوصی امالك شــخصی در جایی
است كه بر محدودههای عمومی تأثیر میگذارد؛
برای مثال توسع ه بیش از حد فضاها ممكن است
برجادهها و خدمات تأثیــر زیادی بگذارد و یا
ممكن اســت باعث تخریب محیط زیست شود.
تقسیمات داخلی ساختمان برای طراح و مالک
مشکل ایجاد میكند .این نوع برنامهریزیها ،که
از درون شــکل میگیرند ،ممکن است به قوانینی
مانند اصول بهداشتی و ضوابط ایمنی و سالمتی
نیاز داشته باشــند .اما اینها نه تنها برای برنامه
ریز مشــکلی ایجاد نمیکند ،بلکه به طور کلی در
پروژههای طراحی شهری هنجارهایی معمولیاند.
متأســفانه ،ارتباط بین فضای داخلی و خارجی،
ی 1رم رسم شده است،
همانطور كه در نقشــه نول 
قســمتی از طرحی است که در نظر گرفتن آن در
ساختن و بازسازی شهر مهم است.
بعضی از نویســندگان پیشــنهاد کردهاند که
محلههای شــهری مهمترین جزء طراحی شهری
هســتند( .)5همانا از جنگ دو م جهانی ،مقیاس
توسعه به طور مشخص ،اول در بخشهای دولتی
و بعد در بخش خصوصی افزایش پیدا کرده است.
امروز این امكان وجود دارد كه به تمام محلههای

شهری ،به منزلة مسائل و مشكالت طراحی واحد،
كه گروهی ســازنده یا تیمی واحــد آن را انجام
میدهد ،اشراف داشت .دربارة مشارکت در توسعه
شــهری ،در حوزه بازسازی درونشهری ،قسمت
مهمی از شهر را ،همانند جزیره سگها در لندن،
گروهی از ادارهها و مشاوران ،مدیریت کردند و
ساختند .به طور مسلم میتوان گفت كه مشخص
کردن حدود محلههای شهری تا  1/5كیلومتر (یك
مایل) مشغله مهم طراحان شهری در دهههای آینده
خواهد بود.
بــرای طراحی در قلمرو شــهری اراضی با
مقیاســی كوچكتر وجود دارد؛ مانند فضایی در
اطراف لندن به نام سنت پل 2كه متأسفانه به سود
گروههای سودجو طراحی شده است .در حقیقت،
توجه به طراحی در مقیاس كوچك توســعه در
فضاهایی با بافت سنتی ،بیشتر مورد توجه حوزه
طراحی شهری است.
در دهه گذشــته توسعههای قابل توجه نظری
و عملی طراحی شــهری انجام شده است .انواع
توسعه و برنامهریزی در این کشور باعث افزایش
وظایف مهارتهای حرفهای شــده است -مثالً،
هم اکنون طراحی شهری درگیر بازسازی سطوح
بــزرگ فرامنطقهای اســت .ایدههــای نهضت
برنامهریزی سبز ،توســط اداره قبلی حملونقل
محصول ســال  2002میباشند .حکومت محلی
و مناطق با حمایت حکومت ســلطنتی ،به سمت

1. Nolli

2. Paul’s
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یک سیســتم نوآورانه هدایت شــده ،تا طراحی
شهری به جایگاه مرکزی خود ارتقاء یابد .اگر این
ایدهها اجرایی شوند ،حجم کار طراح شهری نیز
افزایش مییابد :آنها درگیر مسؤلیتهای متنوع و
ال تصور میشد مربوط به
وسیعی میشــوند که قب ً
مناطق دیگر است .در هر حال با شرایط پیچیده
طبیعت ،بیشترین توسعه شهری نیازمند مهارتهایی
همچون ،برنامهریز ،معمار ،طراح شــهری ،معمار
منظر و برنامهریز ترافیکی است ( .)6انجام موفق
این مســؤلیتهای پیچیده نیازمند این است که
طراح شهری نشان دهد که توانایی و مهارت کار با
حرفههای دیگر میباشد.
از همه ســو به سازندگان شــهر ،معماران،
برنامهریزان شهری و مهندسان حمل و نقل هجوم
میآورند .بیــن طراحی حرفهای و گروه متقاضی،
آنهایی كه در یك شــهر زندگی میكنند یا از آن
استفاده میكنند ،شکافی وجود دارد كه با نقدهای
مطبوعاتــی و برنامههای تلویزیونــی ،بدون هیچ
احساس همدردی با مسئله اصلی ،مرتب به آن دامن
زده می شــود .تخریب مراكز اجتماعیو فضاهای
دلپذیر و نشاطآور ،خانههای ردیفی قرن نوزدهمی،
فرسودگی بافت قدیم ،آشفتگی بناهای یادمانی در
شهرهای جدید ،و ساختمانهای بلندمرتبه ،همه در
فهرست اغتشاشفكری قرار دارندكه برنامهریزان آن
را بهوجود آوردهاند .كالمی به كار میرود تا تعداد
بیشماریازكسانیراكهدرمراحلتوسعهقراردارند
پوشش دهد .موفقیتهای آبادگران حرفهای هیچگاه

اینگونهتبلیغنمیشود.طرحهایشهرسنتی،حفاظت
كمربند سبز ،ایجاد پاركهای ملی و حركت به سوی
مشاركت مردمی در برنامهریزی شهری جزو عناوین
مهم نیست .موفقیت محیط زیست جزو اخبار نیست،
ولی مصیبتهای طراحی و برنامهریزی ،بالفاصله و
مكرر در تلویزیون با مستندات كامل گزارش میشود.
این نگاه منفی در مقام طراحی حرفهای شهری را
پرنس چارلز بهخوبی بیان كرده است .توجه مختصر
و مفیــد او دربارة «دمــل هیوالگونه» یا «عفریت
شیشهای» مرتب در سخنرانیهای انجمن معماران
ســلطنتی 1یا در برنامههای تلویزیونی در سرخط
عناوین در معرض دید مردم است( .)7این اظهارات
به گفته مردم عادی و عامی بســیار نزدیك است.
یک قرن قبل ســیته ،معمار ونیزی ،در شرایط
مشابهی ،از برنامهریزی شهری اظهار ناخشنودی
كرد .سیته در مقدمه چاپ اول كتاب خود ،پس از
یادداشت پذیرش كارهای انجامیافته با توجه به
دیدگاه فنی برنامهریزی شهری نوشت:
خالف آنچه شــایع اســت ،این شكست هنری
است كه به نام برنامهریزی شهری مدرن در حال
تولد است؛ تا جایی كه حتی استهزا و تحقیر نیز
ال توجیهپذیر است .واقعیت
میشــود .این كام ً
این اســت که از لحاظ تکنیکی مسئله حل شده
است در حالی که از نظر هنری هیچ تعریفی برای
آن نداریم .شعبدهبازی مدرن و بناهای یادمانی
گاهی اوقــات روبهروی میدانهای عمومی (كه
استادانه طراحی شــدهاند) قرار گرفته و بیشتر

1. RIBA

مقدمه
بهقطعات بدی تقسیم شدهاند (.)8

نظریههای اولیه ســیته ،نقطه شروع و اولین
جرقه برای تدوین این كتاب بود .او جزئیات مهم
پیشرفتهای طراحی شــهری گذشته را طوری
مطالعه كرد كه توانست خوشهچین اصول كیفیت
مجموعههای قدیم باشد .سیته به ناحق بنیانگذار
برنامهریزی شهری مدرن معرفی شده است .یك
نگاه كلی به كتاب برنامهریزی شــهری ،بر اساس
ال مشــخص میكند كه موضوع
اصول هنری كام ً
كتاب برنامهریزی آن چیزی نیســت كه امروز در
انگلستان تعریف و به كار گرفته میشود.
مهمترین نگرانی ســیته طراحــی و آرایش
هنرمندانه خیابان و میدان بود .بنابراین ،بهتر بود
با نام بنیانگذار طراحی شهری معرفی میشد .این
تحقیق در پی روش ســیته ،كه در ساختمانهای
تاریخی قبلی استفاده میشــد ،به منظور انتشار
قواعدی برای مجموعههای حوزه شــهری انجام
میشــود .اگرچه طراحیها در قلمــرو بناهای
گذشــته پركار است ،این كتاب تاریخ شكل شهر
نیســت و نباید با كتابهای دیگر در این حوزه
اشتباه شود .مثالهای خیابانها و میدانهایی كه
انتخاب شدهاند نمونههایی هستند كه در شهرهای
زیبا پذیرفته و در واقع برای گردشــگران جذاب
و شناختهشدهاند و مكانهایی هستند كه ارزش
بازدید دارنــد .در اینجا این بحث وجود دارد که
اگــر بتوانیم خیابانها و میدانهای زیبایی كه در
شهرهای قدیمی ساخته شدهاند تحلیل کنیم ،این

امــكان وجود دارد كه بعضی از كیفیتهای آنها
را در آینده ،البته نه با تصویرسازی مستقیم،بلكه
با رعایت اصول مهم آن مجموعه به كار بگیریم.
بحث نظری معماری غربــی با ویتروویوس،1
معمار آگوستانی 2و صاحب کتاب درباره معماری
شروع میشــود .همچنین با ویتروویوس بود كه
این تحقیق برای فهم نظری طراحی شهری آغاز
شــد .مهمترین كارهای طراحی شهری مربوط به
هنرمندان دوره رنســانس :لئون باتیستا آلبرتی،3
آنتونیو آورلینو 4مشهور به فیالرته ،5سرلیو6و آندرئا
پاالدیو 7است .کتاب حقیقت ساختن بنا را آلبرتی
در دهه  1430شــروع کرد و در ســال  1452به
س 8پنجم اهدا شد .آلبرتی با این كار
پاپ نیكوالو 
مهم ،بر معماری به منزله یك رشــته آموزشی که
به اصول و ســاختاری منطقی متکی است ،تأکید
كرد .او در نوشتههایش همچنین به اجزای طراحی
شهری ( خیابان ،جاده و میدان) پرداخت .آنتونیو
آورلینو ،مشــهور به فیالرته ،اولین نویســندهای
بود كه رســالهای درباره به معماری به نام کتاب
معماری به زبان مدرن نوشت .دانشجویان به این
كتاب توجه كردند؛ بهویژه به دلیل توصیف شــهر
1. Vitruvius
2. Augustan
3. Leone Battista Alberti
4. Antonio Averlino
5. Filarete
6. Serlio
7. Andrea Palladio
8. Pope Nicholas
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 lisو مثالهای ارائهشده نهتنها برای برنامهریزی،
ی و ساخت شــهر ،بلكه برای سازماندهی
طراح 
نهادهای شهری نیز بود« .آثار معماری» به وسیله
سرلیو برای توضیح جامع و كامل پنج نظم معماری
با تصاویر و مثالهای عالی از تناسبات و موارد
استعمال آنها برای همه شناخته شده است.
در هر حال ،این پاالدیو بود كه رساله معماری
ســلیس و پاكیزهای در قرن شانزدهم به نام چهار
کتاب معماری را نوشــت .این كتاب در ایتالیا و
كشورهای اروپایی دیگر بارها منتشر شد و تأثیر
بیســابقهای بر معماران پس از خود گذاشــت.
كتاب شــامل اصول عمومــی طراحی معماری،
اصول كالســیك ،طراحی كاخها ،ویالها ،پلها،
بناهای شــهری ،معابد و كلیساهاســت .همانند
آلبرتی ،یك قرن قبل از او ،پاالدیو درباره طراحی
خیابان و میدان بحث كرده اســت .در آنجا کمتر
به نظریهپردازی پرداخته شده استو بیشتر كتاب
درباره ساختمانهای ساخته شده و مسائل طراحی
مربوط به آنها است .نقشههای مربوط به كارهای
خود پاالدیو به دلیل توجه به مسئله اقتصاد ،تقارن
ســاده و تناســبات هماهنگ تأثیرگذار بودهاند؛
تأثیری كه بارقهاش را هنــوز در ذهن معماران
جوان میتوان دید(.)9
سیته علیه پست شــمردن سنت كالسیك ،به
طوری كه در مقیاس وســیع شهر بهعنوان اصول
1. Sforzinda

طراحــی مد نظر قرار گیرد ،واكنش نشــان داد.
مخالفت او با برنامهریزی ضعیف و تقلید ماشین
محور هوسمان 2در پاریس تا حد زیادی بر اساس
مطالعات عمیق او در شــهرهای قرون وسطایی
بــود .در مقابل طراحی شــهری ،مکتب بوزار را
نویسندگانی همچون جولین جوده 3و كتاب او ،به
نام عوامل معماری را ،معرفی کردند( .)10مهمترین
عامل این مطالعه مكتب طراحی شهری است كه
مستقیم ًا از سیته و كسانی گرفته شده است كه از راه
ترجمه آثارش از او تأثیر گرفتهاند .در انگلستان،
ریموند آنوین ،4كه در جنبش باغ شهرها مؤثر بود،
جزو اولین كسانی بود كه از زیر نفوذ اندیشه سیته
خارج شد .كتاب او ،برنامهریزی شهری در عمل
كاری سترگ در طراحی دیدگاههای برنامهریزی
شهری است ،كه بر برنامهریزی حرفهای در آغاز
این قرن تأثیر عمیقیگذاشت( .)11در همین زمان،
ن 5و آلبرت پیتس،6
در ایاالت متحده ،ورنر هگم 
كتاب ویتروویــوس آمریكایــی ،راهنمای هنر
طراحی شهری برای معماران را نوشتند .این كتاب
كمك مهمی به توسعه طراحی شهری كرد و مطالعه
آن همچنان لذتبخش است(.)12
نویسندگان وابسته به جنبش مدرن در معماری،
7
كه عمدت ًا با لو كوربوزیه و بیانیه مشــهور سیام
2. Hausmann
3. Julien Guadet
4. Raymond Unwin
5. Werner Hegemann
6. Elbert Peets

)کنگره جنبش معماری مدرن( 7. CIAM

مقدمه

اعالم مواضع میكردند ،به جای توجه به تأكیدات
سیته ،دیدگاههای خود را بیان میكردند .یكی از
مدافعان مشــهور این جنبش ،زیگفرید گیدیون،1
ُس ّكن رد كرد و به جای
نظرات سیته را بهعنوان م َ
آن از انبوهسازی مسكن ،بزرگراههای مهندسی
و وسیع و توسعه مراكز شهری ،كهاكنون به شدت
ال بسیار
از آنها انتقاد میشود ،دفاع كرد .احتما ً
2
زود است كه سبكهای معمارانه پیشافرامدرن ،
كه در ابتدای قرن کنونی اجرا شدهاند ،نقد شوند.
در ایــن باره زمان و فاصله گرفتن از آن اتفاقات
ضروری است ،تا آن معماری شفاف و روشن دیده
شود .کتاب «فضا ،زمان و معماری» گیدیون هنوز
اثر باارزشی برای دانشجویان معماری و طراحی
شهری است؛ بهویژه آن قسمت كه به برنامهریزی
رم توسط پاپ سیكستوس پنجم میپردازد.)13(3
عالقهمندی به طراحی شــهری پس از جنگ
دوم جهانــی ادامه یافتو در نتیجه تعداد زیادی
كتاب در دهه  1950م .منتشر شد .كتاب طراحی
شــهری فردریك گیبرد 4هنوز به منزلةرسالهای
استاندارد در طراحی واحدهایی كه شهر را شكل
میدهند ،مورد توجه است( .)14او برای بسیاری
از اندیشــههایش خود را مدیون سیته میداند؛
بهویژه در تحلیل او از میدان شهری .پل زوكر 5در
کتاب شهر و میدان ،همانند گیبرد ،اساس كار را

بر اندیشه سیته استوار میکند .ولی شكلشناسی
وســیعتری از میدانهای عمومی را معرفی كرده
است .این دو كتاب با كتاب شهرها و بناها ،نوشته
اســتن ایلر راسموسن ،6كه همانند كتاب زوكر بر
اساس تحلیل مجموعهای از شهرهای تاریخی بنا
شده است ،كامل میشوند(.)15
سه اثر مهم برای درك و مشاهده شهرها در دهه
1950م .و اوایل دهه  1960م .منتشر شد .این سه
اثر عبارت اند از :تجربه معماری ،نوشته راسموسن،
منظرشهری نوشته گوردون كالن 7و سیمای شهر
نوشــته کوین لینچ .)16(8نکته مهم راسموسن در
كتاب خود تالش او برای نشــان دادن واكنش ما
در فضاهای داخلی و خارجی معماری و همچنین
روشهایی اســت كه ما را به تحســین شكلها،
رنگها و زمینۀ آنها وادار میكند .برعكس ،كالن
منظرهای متوالی را ،كــه از ویژگیهای مهم كار
سیته است ،نشان میدهد .به كمك طراحی سریع و
پرسپكتیوگونة زیبا ،كالن به تشریح جزئیاتبسیار
دقیق شکل حوزه شهری میپردازد؛ به گونه ای که
ناظــر در وضعیت واقعی از درون آنها میگذرد.
بسیاری از شــهرهای بزرگ و كوچك به شكلی
حیرتآور تابلوگونهاند؛ از این نظر با روشهای
مورد استفاده كالن که برای بیان دید متوالی ارائه
میكند تحلیل پذیرند .همچنین لینچ عالقهمند بود كه
بداند شهر چگونه درک و دیده میشود .برای تهیه

3. Pope Sixtus V

6. Steen Eiler Rasmussen

4. Frederick Gibberd

7. Gordon Cullen

5. Paul Zucker

8. Kevin Lynch

1. Sigfried Giedion

2. PrePost Modern
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مدارك ،او به مناطق مســكونی رفت و به تحلیل
نقشههای ذهنی كه برایش تهیه میشد،پرداخت.
با این تحلیلها لینچ نظریه قابلیت درک را شكل
داد و در نتیجه عناصر ســاختار شهری را ،كه به
معرفی نیاز دارند تا در چشم یا ذهن بیننده تصویر
بصری قوی ایجاد كننــد ،معرفی كرد .نظریههای
ال بیشترین خدمت را
لینچ درباره شكل شهر احتما ً
در زمینه طراحی شهری در این قرن داشته است.
كریســتوفر الكســاندر 1از نویسندگان نخبه
در زمینه معماری و طراحی شــهری است .او در
ت مفاهیم
مقاله اولیهاش ،با نام شــهر درخت نیس 
برنامهریــزی رایج برای توزیع سلســلهمراتب
خدمات و تســهیالت را بهخوبی نقد كرد( .)17او
در اثبات نظریه خود ،به پیچیدگی و تنوع اجزا در
جهان اشاره می کند .دو اثر دیگرالكساندر الگوی
زبا ن 2و نظریه جدید طراحی شــهری 3نام دارند.
در هر دو اثر الكساندر تالش میكند مسیر طبیعی
و انداموار طراحی كردن و ساختمانســازی را
بیان كند( .)18او در ابتدا دویســت و پنجاه و سه
الگو ،همچون ســاختار یك ورودی یا محل یک
پنجره را با تشریح و توصیف این الگوها و موارد
مشابه دیگربنا نهاد .طراح میتوانست با دستهبندی
این الگوهــا ،از فضای خواب تا فضای مالقات
بیرونی ،راه حلهای جهانی مقبولی ،كه بخشی از
وحدت اندامگونه فراگیر را شــكل میدهد ،ارائه

کند .الكساندر در نظریه طراحی شهری خود تالش
كرد بگوید یك فرایند طراحی انداموار یا طبیعی،
كه معنای آن وحدت شــهر ســنتی بود ،میتواند
دوباره ایجاد شود .كار الكســاندر درخورتأمل
است و آن عبارت اســت از :بدنه یك نظریه كه
دانشجویان طراحی شهری باید با آن آشنا شوند.
دو اثر دیگر ،كه بر اندیشه معمارانه تأثیر بسیاری
گذاشت ،در ســال 1966م منتشر شدند .این دو اثر
معماری شهر  ،نوشته آلدو روسی 4و پیچیدگی و تضاد
ی 5نام دارند (.)19
در معماری نوشــته روبرت ونتور 
آلدو روســی برنامه كار هوشمندانه ای برای نهضت
نوخردگرایی ارائه داد ،در حالی كه ونتوری با برتری
غنای معانی ،نســبت به وضوح آنها ،از روشهای
تجربی و منعطف در طراحی شــهری حمایت كرد.
كولین رو 6و فرد كوتر ،7در کتاب شهر كالژ ،8كه
اواسط دهه1970م منتشر شد ،فرایند پیچیده طراحی
شهری را با اســتفاده از زبان استعاره شعری بیان
كردند( .)20كتاب هشداری است در برابر دیدگاه
ناكجاآباد9؛ چه برای نخبگان ،چه برای عوام .آنها
با پیشنهاد دیدگاههای تکثرگرای شكل شهر ،شهر
کالژ را ،كــه در آن همه ایدهها و دیدگاهها حضور
دارند ،ارائه كردند .در همین زمینه ،كریستین نوربرگ
4. Aldo Rossi’s
5. Robert Venturi
6. Colin Rowe

1. Christopher Alexander

7. Fred Coetter

2. A Pattern Language

8. Collage

3. A New Theory of Urban Design

9. utopia

مقدمه

شولتز 1بر كیفیتهای ممتاز مكانها و اهمیت نمادها
پافشاری كرد( .)21نمادگرایی (سمبولیسم) ،همانند
ال
بسیاری از جنبههای محرك و غنی محیطی ،یا كام ً
حذف میشــد یا معمارانی كه اصطالح ًا به عصر
حماسه 2تعلق داشتند و از نحله معماری مدرن بودند،
آن را كماهمیت میشــمردند .آمُس راپوپورت 3با
اثر اصلی خود ،فرم ساختمانی و فرهنگ ،و کتاب
بعدیاش ،دیدگاههای انسانی شکل شهر ،ارتباط
نزدیک میان شــکل ســاختمانی و فرهنگ را به
معماران و برنامهریزان نشــان داد()22؛ ایدهای كه
با آن معماری زیســتگاههای انسانی را با تكیه بر
ی به منزلة سند معماری برای
اصول طراحی شهر 
موضوعی كه اكنون علوم اجتماعی نامیده میشود،
اجرا میكنند .شكل شــهر بهوضوح نتیجه فعل و
انفعال عواملی چون موقعیت مکانی ،شبكه حمل و
ن و توپوگرافی است .بحث شكل
نقل ،ارزش زمی 
سكونتگاهها ،به منزلة بیانیه كالبدی فرهنگ ،موضوع
اصلی این مطالعه نیست .این موضوع در جای دیگر،
ال در معماری مسكونی ،شرح داده شده است(.)23
مث ً
موضوع مهم دیگر كه در مكتب فرامدرن بنیان
نهاده شد ،واكنش به اولویتهای معماری مدرن به
نام نوخردگرایی بود .همانطور كه دیدیم ،محرك
اصلی آن آلدو روسی است .به عقیده خردگرایان
جدید«گونهشناسینوعسوم»بود(.)24خردگرایان
جدید به شهرنشینی ،كه واكنشی در برابر اندیشه

ضد تاریخی جنبش مدرن بود و در منشــور آتن
گنجانده شده است ،توجه كردند .معمارانی همچون
لئو ن 4و رُب كریر 5نیز به شهر از منظر گونهشناسی
تركیبــات آن توجه کردند .لئــون كریر میگوید:
«تاریخ فرهنگ معماری و شهرســازی در واقع
تاریخ گونههاست؛ گونههای سكونتی ،گونههای
فضاهای خصوصی و عمومی ،گونههای ساختمانی
و گونههای ساخت و ساز .تصور عموم از معماری
تاریخی كه اساس ًا به بناهای یادمانی توجه می کند
بافت پیچیده ای از شــهر است با ساختمانهایی
با نامهای مختلف ،كه گوشــت شهر و فضاهای
عمومی كه پوست آن را تشــكیل میدهند(.)25
توجهاولیهنهضتشهرنشینیبراینوخردگرایان
طراحی در قلمرو شهری است .لئون كریر میگوید:
در پروژههای جدید ،شكل فضاهای عمومی اولین
نقطه توجه ماســت .فضاهــای عمومی ،به منزله
ش و منطقی در نظر
فضایی محدود ،وحــدتبخ 
گرفته میشود ( .)26برنامهریزان حرفهای ،همچون
سیته ،كه بیشتر دنبالهروی مردماند ،در پای خدایان
مصنوعی معماری زانو نمیزنند و آنها را پرستش
نمیكنند.تمام ایــن موارد همانند مدهای قدیمی
اند كه احساس ناخودآگاه آنان را برمیانگیزاند.
تنش بیــن دو جناح خردگرایــان و تجربی
دوره فرامــدرن با بحث درباره «بازســازی ـ
واســازی ،عقیده من بهتر از دیگران است»آغاز

1. Christian Norberg Schulz
2. heroic age

4. Leon Krier

3. Amos Rapoport

5. Rob Krier
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ن 1و لئون
شــد؛ بــه طوری کــه پیتــر آیزنمــ 
كریــر معمــاری و شهرســازی را در اصطالح
«امــروزی» و «ســنتی» محــدود كردند(.)27
چماق خردگرایی را الكســاندر زونیس 2و
لیانه لفیور 3برداشــتند كه معماری كالسیك را به
منزله یك مدل انتخاب كردند و به نظم شــاعرانه
معماری توجه ماهرانهای كردنــد( .)28خواندن
دوباره قوانین طراحی كالسیك بر تحلیل ،تجزیه
و تركیب تأكیــد میكند و بازگشــتی دوباره به
شفافیت را ،پس از مقدار زیادی بوالهوسی شهری
یا مدهای معماری در دهه 1980م ،موجب شــده
است .زونیس و لفیور مدافع بازگشت به سبكهای
درخشان گذشته نیستند ،دستانی مرده برای كپی
كاری پیام كار آنها نیســت .ولی ســخن آنان
یادآوری بهموقع فرایند تفكری است نظاممند كه در
گذشته ساختمانهایی زیبا به وجود آورده است.
واســازانی کــه مقــاالت ژاک دریــدا 4را
خوانــده بودند راهی را طــی کردند که هدف آن
ســاختارزدایی زیبایی بود .دریــدا تالش كرد
فارغ از فشــارهای داخلی تفكــری كه قرنها
داشتهاند ،بر اساس نوشتههایش مراحل اندیشه
را كنار بگذارد .او در نقد ادبی و فیلســوفانهاش
ســعی كرده این اعتقاد را كــه مباحث عقالنی و
منطقــی كلید اصلی اســت و باعث وضوح همه
1. Peter Eisenman
2. Alexander Tzonis
3.Liane Lefaivre
4. Jacques Derrida

چیز میشود ،واســازی كند .دریدا امیدوار است
بتواند نشــان دهد كــه بهکارگیــری روشهای
عقلی و خردگــرا نمیتواند مفید باشــند(.)29
جفــری برادبنت ،5در پیدایش کانســپت در
طراحی فضای شهری ،برنامهای جامع از شرکت
کنندههای اصلی در حوزه طراحی شهری ارائه داد
( .)30شرح اساسی و سودمند كتابشناسی به طور
مشروح با بحث فلسفی فرامدرن شروع ،با متقدمان
كامل و در فصلهای بعد ،با توجه به تناســب و
اهمیت آنها معرفی میشــوند .در حال حاضر،
آخرین كالم به عهده برادبنت گذاشته میشود كه
كوشید تا ونتوری ،دریدا و نهضت خردگرایی را به
هم ربط دهد:
ونتوری دوست داشــت دیوارهای بیرونی توپُر و
خوشتركیب باشند ،یعنی همانند محفظهای كامل
که فضــای امنی برای درون خــود ایجاد كند با
روزنههایی شفاف همانند پنجره .او نمیتوانست در
مقابل ایده جنبش نوینجریان فضایی ،كه تداخل
فضای داخلی و خارجی را با دیوارهای شیشهای
مجاز میشمرد و همانندی هر دو فضا را قائل بود،
تاب بیاورد .درون و بیرون متفاوت اســت و باید
اینگونه باشد .نظر دریدا در باره واژهها نیز دقیق ًا
همین است .او میگویدواژهها در زبانی که با آن
سخن میگوییم به طور شفاف وجود دارند .به همین
دلیل است كهدریدا اولویت را به نوشتن میدهد.

برادبنت ادامــه میدهد تا بگویــد كه دریدا
خاطرنشان میسازد:
5. Geoffery Broadbent

مقدمه
امكان ندارد تقدم درون به بیرون را تصور كرد .فقط
فضای بیرون اســت كه درون را مشخص میكند.
بنابراین دریدا ،اگرچه در مكتب خردگرایی شوك
ایجاد كرد ،در عمل مجوز بیشتری به تجربهگرایی
ونتوری داد(.)31

بنابراین آیا خردگرایی با كشتن از روی ترحم
ســر و كار دارد؟ در عین حال كه این نویســنده
اولویت و برتری جهات خارج را می پذیرد ـ که
این خالف نظر پیروان و شــاگردان سیته است ـ
نابخردانه به روند خردگرایانهای متوسل شده است
کــه به موجب آن عقاید در جهان مملو از حقایق
تجربی محک زده می شوند؛ به این صورت که ایده
یا کانسپت در بدو امر و در پایان آن آزمون مطرح
میشــود .ایدهها از نظریهها به به دست میآیند؛
حتی اگر به دریدا تعلق داشته باشد .موضوع کنونی
همانند نوخردگرایی به سنت سیته و بیانیههای پس
از او ،وفادار است .در اینجا گاسلینگ 1در تعاریف
ی تالش می کندتا كشف كند كه آیا
طراحی شهر 
واقع ًا مســیری از گونهشناسی نوع سوم به سوی
مسیرهای جدید وجود ندارد( .)32نوخردگرایان
تبلیغ میكنند که در برنامههای طراحی شــهری
بر عناصر اصلی و عمومی ،كه در شــهرها دیده
میشود ،تأكید کنند.
به نظر میرســد سه موضوع بهم پیوسته برای
شــکل دادن به بحث "شــهرگرایی" یا طراحی
شهری در خالل دهه گذشته قرن بیستم :مشارکت،

زمینهگرایی ،و توسعه پایدار بودهاند .با رشد آگاهی
اهمیت طراحی شهری در میان حرفههای مرتبط با
توسعه ،کیفیت محیطزیستی هدف مهم برنامهریزی
شهری شده است؛ کیفیتی که بالفاصله مورد قضاوت
بهرهبردار قرار میگیرد .در نتیجه مشارکت بهعنوان
یکی از اجزای کلیدی توسعه شهر خوب اندیشیده
شده است ،که هم مورد پذیرش قرار گرفته و هم
آن را حق شــهروندی خود میدانند .انگیزه این
حرکت ،سیاست فرایند برنامهریزی و طراحی به
وسیله کتابهایی اســت که در دهه  1960تولید
شده و منتقد فرایند توسعه بودهاند .کتابهای مهمی
مانند کتاب جیکوبز "زندگی و مرگ شهرهای مهم
امریکا" چاپ  1965و ســری مقاالت گنز 2در
نشــریه مردم و طرحها در  ،1968تا حد زیادی
در تغییر رویکردهای معماران و برنامهریزان تأثیر
داشــتهاند .کتاب "پــس از برنامهریزان" گودمن
چاپ  ،1972با پیشــنهادهایی بــرای "معماری
چریکی" و "محیط  زیستهای افسرده طوری است
که جامعه،همانند یک بچه منتظر است که ببیند چه
چیزی میخواهد اتفاق بیفتد" ،بعد مثبت معمارانهای
به نقد فرایند رسمی توسعه شهر میدهد(.)33
دستیابیبهسطحیعالیازشرایطزیستمحیطی
هم اکنون معادل "زمینهگرایی" یا طراحی توســعه
است ،که متناســب مفهوم محلی دفاع از فرهنگ
3
و محیط زیســت میباشــد .همان گونه که تیبالز
در "مردم شــهرهای دلپذیری میسازند" ،در سال
2. Herbert Gans

1. David Gosling

3. Tibbalds
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 1992نوشــت" :مکانها نیازمند عرضه تنوع به
بهرهبرداران میباشند .آنها احتیاج دارند تا منحصر
بهفرد و متفاوت از جاهای دیگری باشــند که این
امر ریشه در شرایط تاریخی ،موقعیت جغرافیایی،
کالبدی یا زمینه فرهنگی خاصی دارد" ( .)34زمینه
بهعنوان مولد محیطزیست برتر در قلمرو عمومی،
ریشــههایش رادر" منطقهگرایی انتقادی" دریافت
میکند .بر اســاس نظر فرامپتون ،که آن نیز منطبق
بر توسعه مفهومی است ،الکساندر زونیس 1و لیان
لیفیور 2اولین بار در  1981از "منطقهگرایی انتقادی"
نام بردند ( .)35اولین گردهمایی بینالمللی با این
عنوان،درسال  1989در دانشگاه پومونا 3برگزار
و نتایج آن پس از ســال  1991منتشر شد .نظر به
گفتههای امورگیس 4که ویراســتاری مجموعه را
به عهده داشت":تنشهای پس از استفاده از کلمه
منطقهگرایی این بود که بیان کند زمینه اجتماعی و
طبیعی ،عوامل اصلی در شکلدهی و ارزشگذاری
زندگی و تمدن است (.)36
كتاب شامل ده فصل می باشد .فصل اول روش
طراحی شهری ،قواعد برنامهها و مطالعه اساسی
برای بیان نظم را ارائه میدهد و این ســؤال را
طرح میكند كه :ریشه ایدههای طراحی كجاست؟
ادوارد بونو 5و برایان الوســون 6بر اندیشههای
1. Alexander Tzonis
2. Liane Lefaivre
3. Pomona
4. Amourgis
5. Edward de Bono
6. Bryan Lawson

خالق ،تاکید کرده اند )37(.برنامه طراحی شهری یا
نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه ،به منزلة مولد
یا پایه فعالیتهای ساختمانهای شهر نشان داده
شده است .شكل شهر ،بیان كالبدی فرهنگ تعریف
شده مستقیم ًا به رضایت استفادهكنندگانو در نهایت
به مشاركت عمومی در فرایند طراحی مرتبط است.
فصل دوم به بررسی قوانین تركیب در معماری،
به منظور تصمیمگیری بــرای اینكه چگونه و با
چه روشــی میتوان در مقیاس وســیع طراحی
شــهری آنها را به كار گرفت ،میپردازد .تركیب
در مقیــاس طراحی شــهری ،ماننــد آن چیزی
اســت كه در ادبیات و موسیقی استفاده میشود.
برای مثال تركیب موسیقی ،شروع ،پایان ،زمینه،
حركت ،تار ،نت؛ و یك داســتان ،شروع ،پایان،
درونمایــه ،فصو ل و كلمات را در خود جای داده
اســت .این فصل به بررســی قواعد و هماهنگی
قسمتهای مختلف طراحی شــهری میپردازد.
فصلهای سه تا نُه ،اصل کتاب را شکل داده
است.فصل سوم به بررسی راههایی كه ساختمانها
میتوانند جانمایی شوند میپردازد ،چه در میان
فضاها و چه اینكه فضایی را شكل دهند .و به منزله
ایدهای برای عموم گونههای ساختمانی بسط داده
شود .فصل چهارم درباره طراحی میدان و میدانچه
بحث میكند .این بحث با نقش و عملكرد میدان
در محیط زیست شروع می شود و با تحلیل شكل
آن و همچنین مثالهــای گوناگون ادامه مییابد.
فصل پنجم به بررسی طراحی خیابان ،عامل مهم

مقدمه

دیگر طراحی شهری میپردازد و با همان ساختار
فصل چهارم نقش و عملكــرد خیابان در محیط
زیست را بیان و در نهایت با استفاده از مثالهایی
شکلهای مختلف آن را تحلیل میكند .فصل شش
بهطور مشــخص به بررسی نقش آب در طراحی
فضاهای عمومــی میپردازد :در باره شــکل و
عملکرد رودخانه ،کانال و ساحل با عنایت خاص
به فضاهای شکل گرفته در طول لبه؛ جاهایی که با
آب در تماس میباشند.
فصــل هفت به معرفی اصول توســعه پایدار
میپردازد که بر طراحی خیابــان و میدان تأثیر
میگذارنــد .بخــش دوم این فصل بر وســائط
حملونقل عمومــی در خیابان و میدان متمرکز و
توجه ویژهای بر مجموعه معماری برای تراموا و
مترو دارد .فصل هشت به تحلیل بصری بهعنوان
روشــی برای فهمیدن نقش خیابــان و میدان در
محلههای شــهری میپردازد .شروع این فصل با
خالصهای از اصول تحلیل بصری ،و در ادامه با
مطالعه تاویرا ،شهری کوچک در آلگرو ،پرتغال:
با راههایی که چگونه شــیوههای تحلیل بصری
میتواند فرایند طراحی شهری را برای درک بهتر
طراحی خیابانها و میدانها شکل دهد .فصل نُه
مشتمل بر پنج مطالعه موردی است ،که در مجموع
ایدههــای اصلی فصلهای پیشــین را ،به ویژه
طراحی قلمرو عمومی ،و بهطور خاص ،خیابانها
و میدانها را گرد هم میآورد.
فصل ده ،فصل کوتاه نتیجهگیری( ،سخن آخر)

به اثبات این نکته می پردازد که چرا در قرن بیستم
به سختی میتوان به طراحی و توسعه خیابانها
و میدانهــای دلپذیری با کیفیت واقعی دســت
یافت .این فصل با مرور مباحث فصلهای گذشته
میخواهد تا هم از اشــتباهات گذشته و هم از
پیشرفتهای بزرگ تولیدات اخیر درس بگیریم.
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