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Background: With the advent of the communicative approach, urbanism knowledge has taken a critical 
approach to attract social, moral, and participatory ideas and theories, and has been introduced as an 
interdisciplinary knowledge dealing with political and social struggles. However, these developments 
have often taken place in the field of urban planning knowledge and are less explicitly discussed in the 
context of urban design knowledge and the urban design process. 
Objectives: The main purpose of this study is to identify the basic concepts of communicative approach, 
and examine the application of these concepts in urban design projects in Iran. 
Methodology: In the first step, by reviewing the critical theories affecting the communicative approach, 
the basic concepts and it’s application in the process of urban design are set to form a conceptual 
framework. The developed conceptual framework provides a basis for analysis and evaluation of 
selected projects in the next step by using direct qualitative content analysis method. 
Results: 87% of communicative approach categories in selected projects are in a “Strongly Disagree 
situation”, and 13% are in a “Disagree situation”. Accordingly, the problem-finding and problem-solving 
process in projects focuses only on the technocratic aspects of space, and the decisive role of concepts of 
the communicative approach in how the urban design process is navigated is neglected. This is what 
separates the country's urban design process from the people and degrades experts to the level of tools 
at the disposal of the power to change the urban space. 
Conclusion: The communicative approach with re-formulating the relationship between space, 
designer, people and the institution of power, in addition paying attention to the technical and creative 
dimensions of space, introduces critical aspects of urban planning knowledge into the urban design 
process. Thus, space design is considered as the product of processes in which competing discourses 
maximize their understanding of interests in a process based on communicative action and accept the 
multiple interests in the field of space, configuring space in a participatory and multilevel process. 

Highlights: 
Provide a conceptual framework for surveying the urban design process that examines the procedural 
and content dimensions of the process in relation to each other and the nature of urban design. 
Evaluate and analyze the content and procedures of Iran’s urban design projects in specific periods and 
determine the status of the common discourse of urban design among professionals and compare it with 
the discourse governing theoretical knowledge in specific periods. 

 
1 This article has been extracted from the first author’s PhD thesis titled 'Explaining the relation between theory and practice in the urban 
design process' , which conducted under Supervising of the second author, in Faculty of Urban Planning, College of Fine Arts, University of 
Tehran. 
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ارتباطی، فرایند رهیافت ها:کلید واژه
شهری، تحلیل محتوای کیفی، طراحی

 های طراحی شهری ایرانپروژه

های اجتماعی، اخالقی ها و نظریهظهور رهیافت ارتباطی، دانش شهرسازی با رویکردی انتقادی به سمت جذب اندیشهبیان مسأله: 

اما این تحوالت گردد. ای که با مبارزات سیاسی و اجتماعی درگیر است معرفی میرشتهعنوان دانشی میانمشارکتی روی آورده و بهو 
شهری و ریزی شهری انجام پذیرفته و کمتر به شکلی صریح و در چارچوب دانش طراحیای دانش برنامهدر حیطة مباحث رویهاغلب 

  است.قرار گرفته شهری مورد بحثفرایندطراحی

شهری مبتنی بر رهیافت ارتباطی و بررسی میزان کاربست این مفاهیم هدف شناخت مفاهیم موثر بر پیمایش فرایند طراحی هدف:

 شهری ایران است.های طراحیدر پروژه

سی این رهیافت و چگونگی ارتباطی، مفاهیم اساهای انتقادی موثر بر رهیافتای، جریانابتدا به روش اسنادی و کتابخانه روش:

است. تدوین چارچوب ارزیابی زمینه را برای تحلیل و ارزیابی تدقیق گردیدهشهری در قالب چارچوب کاربست آن در فرایند طراحی
 آورد.دار فراهم میهای منتخب در گام بعد و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی جهتارزیابی پروژه

در وضعیت نامطلوب  %83های منتخب در وضعیت بسیار نامطلوب، و های رهیافت ارتباطی در پروژهمقوله %18کاربست : هایافته

نقش های تکنوکراتیک فضا تمرکز نموده و ها تنها بر جنبهگشایی در پروژهیابی و مسئلهاساس فرایند مسئلهقرار دارد. براین
شهری کشور است. امری که فرایند طراحیشهری مغفول ماندهارتباطی در چگونگی پیمایش فرایندطراحیکننده مفاهیم رهیافتتعیین

 شهری، فرو کاسته است.را از مردم جدا ساخته و متخصصان را به سطح ابزارهایی در دست نهاد قدرت، برای تغییر فضای

بندی مجدد رابطه فضا، طراح، مردم و نهاد قدرت، عالوه بر توجه به ابعاد فنی و خالقانه صورتارتباطی با رهیافت: گیرینتیجه

 محصول عنوان نماید. بنابراین طراحی فضا بههای انتقادی دانش شهرسازی را به فرایند طراحی شهری وارد میفضا، جنبه

بتنی بر کنش ارتباطی، فهم خود از دایره منافعشان را به حداکثر های رقیب در فرایندی مگفتمان آن در گردد کهمی تلقی فرایندهایی
 های متکثر در حوزه فضا، به پیکربندی آن در فرایندی مشارکتی و چندسطحی می پردازند.رسانیده و با قبول خواست

 نکات برجسته:
رایند را در ارتباط با یکدیگر و ماهیت طراحی شهری ای و محتوایی فارائه چارچوبی مفهومی جهت پیمایش فرایند طراحی شهری که ابعاد رویه

 دهد. مورد بررسی قرار می
ی زمانی مشخص و مشخص نمودن جایگاه گفتمان رایج طراحی شهری های طراحی شهری کشور در بازهارزیابی و تحلیل محتوا و رویه پروژه

 در میان حرفه مندان و مقایسه آن با گفتمان حاکم بر دانش نظری.

 
 
 دانشگاه زیبای هنرهای پردیس شهرسازی گروه در دوم، نویسنده راهنمایی با «شهری طراحی فرایند در عمل و نظریه رابطه تبیین» عنوان با اول نویسنده دکتری رساله از مقاله این 8

 .است شده استخراج تهران،

های طراحی واکاوی نقش مفاهیم رهیافت ارتباطی در فرایند طراحی شهری )مورد پژوهی: پروژه(. 8311. )بهناز ،گوهرریزی زاده امین و سعیده ،کائی علی ارجاع به این مقاله:

  doi: 10.22124/upk.2020.16935.1502 .811-18 ،(4)4 ،شهرسازی دانش. شهری در ایران(
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 1311زمستان  ،100-81، 4شماره  ،4دوره  ،دانش شهرسازی

 

 مسئلهبیان 
تحوالت سیاسی و اجتماعی در کشورهای پیشرفته غرب، به سمت کاهش شدید نقش دولتت   وسویسمتمیالدی  8811از دهه 

از  «ولیت بتودن دولتت  پرمست  » ةنظریجدید سیاسی و اجتماعی، مثل  هاینظریه؛ و بازنگری در وظایف و کارکردهای آن سیر نمود
 هتای دیتدگا  ، اگرچته از  3نازیت   تاز رابر «دولت حداقل»و  8از یورگن هابرماس «یت دولتبحران مشروع» ةنظری، 8آنتونی گیدنز

بر کاهش نقش دولت و افزایش نقش نهادهتای غیردولتتی در ادار  زنتدگی اجتمتاعی      هاآنهمه  تأکیدمختلف مطرح گردیدند ولی 
 یم مربوط به جامعه مدنی، دولت مدنی، حوز  عمتومی . در بستر چنین شرایطی است که مفاه(8318)رهنمایی و کشاورز،  استوار بود

و  هتا نظریته جایگا  وسیعی هم در عرصه نظری و هم در عرصه تحوالت سیاسی و اجتماعی پیتدا نمتود  و    گراکثرت دموکراسی و

 .گرفتجدی قرار  هایچالشو مدیریت برای جامعه در معرض  ریزیبرنامه ةنحوهای مربوط به رهیافت
هتای پیشتین همنتون رهیافتت     رهیافتاصالح و تكمیل و  گیری از تحوالت جدید اجتماعی و فلسفیبا بهر  یزن طراحی شهری

 گیترد قترار متی  های اجتماعی، اخالقی و مشتارکتی  ها و نظریهاندیشه تأثیرتحت با رویكردی انتقادی ، عقالنی و رهیافت راهبردی
یت    عنتوان بته  خود معرفی با پرداخته و جوامع موجود از انتقاد به تفسیری، اسیشنشناختانتقادی بر پایه  پارادایم. (8318، )گلكار
 موضتع  ارزش از رهایی و عینی هایبرداشتاز  و طراحی شهری سروکار دارد، ریزیبرنامه اجتماعی با ماهیت که هنجارین تحلیل
دانتش  در چنتین بستتری    .(8814، 4)الكستاندر  استت  موجود وضعیت از گذر یهارا  جستجویر د و آگاهانه کرد  باور پرهیز اثبات

تلقی  ایرشتهمیانی  دانش  عنوانبه، بلكه نگردید ی  علم یا فن در مفهوم متعارف خود محسوب  عنوانبه دیگرطراحی شهری 
این دانش بته   .دارد سروکارو متغیرهای اجتماعی و احتمال پذیر  هاگرایشقوانین قطعی و ثابت علمی و فنی با  جایبهکه  گرددمی

بتا مبتارزات سیاستی و اجتمتاعی      شدتبهمختلف اقتصادی و اجتماعی،  هایگرو دلیل دخالت مستقیم در منافع و مصالح گوناگون 
 تلقی فرایندهایی محصول عنوانبهواقعیت اجتماعی  بنابراین؛ علمی ایفا کند صرفاًو  طرفبیشی نق تواندنمیدرگیر است و در عمل 

  (.89-14، 8188، 5)کاتبرت کنندمی مذاکر  با یكدیگر هاموقعیتو  هاکنش معانی دربار  کنشگران اجتماعی آن رد گردد کهمی
فراینتدی دموکراتیت ، در    عنوانبهفرایند طراحی شهری را  توانمیآن بود که چگونه  پرسش اصلیبه بعد  8811از دهه  درواقع

 ظالحت  و شهروندان مشارکت مبحث براین اساس. اری محیط زندگی هدایت کردو پاید بستر گسترش دموکراسی، عدالت اجتماعی
در این دوران با دیتدی انتقتادی    ،بود قرارگرفته موردتوجههای قبل متفاوت که در دور  جمعیتی هایگرو  نیازهای گوناگون نمودن
 بته  اعتمتادی بتی  بتا  انتقتادی  پتردازان ظریته ن .(8381، ستتارزادفتحی و  ، حیدری)براتی گیردمی قرار شهری طراحی کار دستور در

 تا اشكال مختلف کنندمی تالش جامعه، در قدرت پراکنش در نابرابری مورد در نگرانیدل و آوریفن و علوم بر مبتنی هایرهیافت
 شهرسازی ارائه دانش پایه از جامع مفهومی و نمود  ترکیب باهم ارتباطی، ابزاری، راهبردی و عقالنیت نوع سه بر اساس را دانش
 پایه بر طراح و نداشته جستجوگر ارزش از فارق گیریجهت هب نیاز است که یدیالكتیك دانش آوردن به دست هدف چراکه ؛نمایند
بته   نستبت  موضع خود ،درک متقابل از یكدیگراز طریق ی  تعامل زبانی و  ،دخیل هایطرفباالبردن مفاهمه  و مجادله گو،وگفت

خش مهمتی از تحتوالت   بت ارتباطی فجوهر اصلی این گرایش جدید که با عنوان رهیا .(8819، 9)البرشت نمایدیم شرایط را روشن
نیازهتای   تأمین وجویجستعبارت است از کنش متقابل شهروندان در  دهدمیطراحی شهری را به خود اختصاص دانش  محتوایی
 ایندی مبتنی بر عقالنیت ارتباطی.عادالنه از امكانات فضا و زمان، در فر گیریبهر جمعی و 
 
 
 
 

                                                           
1 Giddens, Antony 
2 Habermass, Jurgen 
3 Nazick, Rabert 
4 Alexander, 1984 
5 Cuthbert, 2011 
6 Albrecht,1986 
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 یزیگوهرر زادهنیام کائی و لیع.../ اوی نقش مفاهیم رهیافت ارتباطیواک

 .../ نویسنده اول و همکاران

 

 تبتع بهای دانش طراحی شهری و رویه مباحثبر  ماًیمستقاین تحول و دگرگونی در ماهیت طراحی شهری و محتوای غالب آن،  
و  ریتتأث  دباوجواما  ؛(8889، 8پور)مدنی است رگذاریتأثهای طراحی شهری برای دستیابی به اهداف و فراورد  ازیموردنآن فرایندهای 

ای دهد مباحتث رویته  نشان می منابع و متونمطالعه گیری دانشی جامع از طراحی شهری، محتوا و رویه و نقش آن بر شكل تأثرات
                  ؛ 8811، 3؛ فریتتدمن8813، 8)فتتالودی ریتتزی شتتهری انجتتام پذیرفتتته   دانتتش برنامتته  ةحیطتتاغلتتب در دانتتش شهرستتازی  

و کمتر به شكلی صتریح و در   (8181، 8؛ الكساندر8111، 1؛ هوک8118، 1؛ المندینگر8881، 9؛ هیلی8885، 5؛ اینس8883، 4فارستر
های طراحی شهری بر مباحث محتتوایی و کیفیتات فضتای    است. غالب نظریه قرارگرفته موردبحثچارچوب دانش طراحی شهری 

به نگرفته است. قرار  موردتوجهیمایش فرایند طراحی شهری مفاهیم آن بر چگونگی پ یرتأثای و شهری متمرکز بود  و مباحث رویه
ایتن   رویازایتن  ؛(33، 8811، 81)لنتگ  !انتد افتتاد   یسختبهباور لنگ طراحان از نبود ی  مبانی نظری استوار برای پیمایش فرایند 

مفاهیم اساسی این  ،رتباطیبر رهیافت ا مؤثر انتقادی هایجریانتوصیفی -و با روش تحلیلی نخستدر گام  کندمیپژوهش تالش 
 کاربست آن را تشریح و چگونگی کاربست این مفاهیم را در فرایند طرحی شهری تدقیق نماید. پیش روی هایچالشرهیافت و 

میتزان کاربستت    تبیتین  باهدف ،در گام بعد ،پس از تدقیق محتوا و رویه فرایند طراحی شهری مبتنی بر مفاهیم رهیافت ارتباطی
؛ این چارچوب عالو  گرددمفهومی پژوهش ارائه می ، چارچوبایرانری طراحی شه هایپروژ در فرایند طراحی شهری این مفاهیم 
رهیافتت  مبتنتی بتر    هایی به تدقیق مفاهیم مذکور و مشخص نمودن چگونگی پیمایش فرایند طراحی شهریبا ارائه مقولهبر آنكه 
در چتارچوب مفتاهیم   ، طراحتی شتهری ایتران    هتای پروژ  محتوا و رویهل و ارزیابی زمینه را برای بررسی، تحلی ،پردازدمیارتباطی 

پارادایم غالب زمانه  تأثیرتحت طراحی شهری  نظری دانشضرورت انجام این بررسی آن است که  .آوردمیفراهم  رهیافت ارتباطی
از ستوی  تحوالت نظتری  طبیق دهد، چناننه این دستخوش تحوالتی گردید  تا خود را با مقتضیات زمانه و انتظارات وارد بر خود ت

بته   توانتد نمتی  وبه شكاف میتان نظریته و عمتل انجامیتد      در عمل  شد انجاماقدامات  ،قرار نگیرد استفاد  موردایران  مندانحرفه
ت مبتانی  متكی بر نتتای  مستتخرا از مطالعتا    هاپروژ بررسی  ازآنجاکه کم  نماید. کشور ی شهریحچرخه دانش طرا گیریشكل

ارچوب تحقیقی ایتن بختش از پتژوهش را    هچ ،دارجهتاست، رویكرد تحلیل محتوای کیفی  شد تدوینمفهومیِ  چارچوبنظری و 
ایران  هایپروژ اصلی پژوهش یعنی میزان کاربست مفاهیم رهیافت ارتباطی در فرایند طراحی شهری  پرسشو به  دهدمیتشكیل 
 .دهدمیپاسخ 

 مبانی نظری
 ناشی هایشكست نتیجه توانمی آن طراحی شهری را تبعبهو  ریزیبرنامه ارتباطی در رهیافت گسترش اشار  شدکه  رطوهمان

 تخصتص  عملتی همنتون   هایعرصهدر  دلیل ناکارآمدیبهعقالنی که  دانست؛ رهیافت رهیافت عقالنی بر مبتنی ریزیبرنامه از

 تتوجهی بیآماری،  منبع عنوانبه جامعه ریزی و استفاد  ازدر برنامه تمرکزگرا هاینگرش بر تأکیدبودن،  مشارکتی غیر و محوری

 تردیتد  با پیش هاسال ، ازهابرنامهاجرای این نوع از  از و کالبدی ناشی اجتماعی هایتعادلعدم  و مردم اجتماعی مسائل به نسبت

رهیافتت   گیتری شكلعملی  هایزمینهو  قرارگرفتهردید و ت پرسش مورد اساسی طوربه 8881و  8811 هایدههبود، در  شد  روبرو
طی را تشكیل اسكلت رهیافت ارتبا، در چارچوب نظریه انتقادی( 8815) 88نظریه کنش ارتباطی هابرماس .آوردمیرا فراهم  ارتباطی

 بود  است.  رگذاریتأث داًیاککه بر فرایندی ارتباطی متكی هستند  داد  و بر آثار آنان
 

                                                           
1 Madanipour,1996 
2 Faludi,1983 
3 Friedmann, 1987 
4 Forester, 1993 
5 Innes, 1995 
6 Healey, 1997 
7 Allmendinger, 2002 
8 Hoch, 2007 
9 Alexander, 2010 
10 Lang, 1987 
11 Habermas, 1985 
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 1311زمستان  ،100-81، 4شماره  ،4دوره  ،دانش شهرسازی

 
 گذاشتن عقالنیت کنار ارتباطی و هایشیو بر  موفق را و مؤثر ریزیبرنامه اساس کنش ارتباطی نظریه ارائه با اسهابرم یورگن

 هتا استتدالل  از تتری وستیع  دامنه از استفاد  و گیرد(می قرار مورداستفاد  خردگرا ریزیبرنامه در استدالل تنها عنوانبه ابزاری )که
 دادن تقلیلاز  با دیدی انتقادی نسبت به جامعه، وی .(8889، 8 فاینشتاینو   لب)کمپ وار کرد  استمبتنی بر عقالنیت ارتباطی، است

نتوع   استت  معتقد و کندمی انتقاد ،کندمی هدایت را آوریفن و اقتصادی نیروهای عقالنی که هدفمند کنش ی  به انسانی کنش
 کته  استت؛ کنشتی   بتود   تأثیرگتذار  بستیار  هاآن تكامل و نسانیا جوامع دهیشكل در ارتباطی کنش یعنی انسانی کنش از دومی

 شتود.  گرفته کارهب برتر در آن استدالل قدرت جزبه قدرتی هیچ و نباید کندمی هدایت ها راگیریتصمیم در شهروندان هایفعالیت
از طریق ساختارهای قتدرت و منتافع   آل، صحبت، مذاکر  و ارتباط، بیش از این هابرماس در این وضعیت، یعنی وضعیت اید  نظر از

هابرمتاس،  مبتنی بر نظریته کتنش ارتبتاطی     بنابراین ؛(8815)هابرماس،  شودنمیو تحریف  گیردمیقرار ن توجهیبیشخصی مورد 
  های متفاوت و گاای از ارزششود که در آن کنشگران بر سر مجموعهریزی، اقدامی دموکراتی  در نظر گرفته میطراحی و برنامه

 .یابندنشد ، بر آن توافق میمتضاد، مذاکر  نمود  و بدون زور و تحمیل و در فضایی باز و تحریف
از  استتفاد  ، بتا  (8885) ( و یودیت این. ایتنس 8188، پتسی هیلی )(8488) 8زاگر ر، تو(8818) جان فارستر(، 8811) جان فریدمن

. در ایتن  رونتد یمشمار بهداخته و از حامیان و مروجان اصلی این نظریه تشریح نظریه ارتباطی پر بهمفهوم کنش ارتباطی هابرماس 
 :کندیماجزای اصلی این نظریه را به شرح زیر بیان  پتسی هیلیمیان 

تنهتا بخشتی از فراینتد     یزیت ربرنامته تحلیتل و طراحتی در    یهتا  یتكنتعاملی و تفسیری است بنابراین  یندیراف یزیربرنامه -
 ین فرایند باید با مباحث اخالقی غنی شود.است و ا یزیربرنامه

، ارزشتیابی و  ییشناسااین امر مستلزم  البتهاحترام متقابل است.  اساس بر هافرهنگالزمه این روش، مباحثات بین افراد و بین  -
 مقابل و انتقال آن است. یهاطرفبه مباحثات  فرادادنگوش 

 یهتا روشیت  سیستتم معنتایی، دانتش و      ردکته   ،رندیگیممذاکر  به عهد   متعدد مباحثه و یهاگرو را افراد و  یزیربرنامه -
 بنابراین هدف اصلی تالش برای رسیدن به سطحی از فهم متقابل است. ؛و ارزشیابی خاص خود را دارند استدالل

 ن وجود دارد.در این فرایند اشكال متعدد و چندبعدی از دانستن، نوع فهمیدن، نوع ارزیابی کردن، تجربه و قضاوت کرد -

با استفاد  از مفاهیم هابرماس در خصوص جامعیت، یكپارچگی، مشروعیت و حقیقت باید ظرفیت و امكان بازخورد و انتقاد بسط  -
 کنند.، ارزیابی شوندیمخاصی را که از طریق فرایند ارتباطی کشف  یهاکنشبتوانند  کنندگانمشارکت اد  شود تاد

یی برخوردار است و با توجته بته امكتان بتروز     الاز اهمیت با نفوذیذو  نفعیذ یگروهاول همه در فرایند مذاکر  و مباحثه شم -
 مختلف، توجه به اخالق نكته مهم است. یهاگرو تضاد منافع بین 

ل از بلكه در فرایند یادگیری متقاب ،شوندیم مندبهر از دانش دیگران  تنهانهبا توجه به ماهیت روش ارتباطی، مشارکت کندگان  -
 .رندیگیمطریق تالش برای فهم متقابل نیز قرار 

. بدین شكل کته از طریتق ارتقتای    گردندیماز ظرفیت و توان تغییر شرایط موجود نیز برخورد  کنندگانمشارکتدر این شرایط  -
شترایط   اننتد تویمت جایگزین،  یهالیتحلقوی برای  یهااستداللردن ور برای نقد و فراهم آممست یهاتالشدرک و شناخت، 
 ر دهند.یموجود را تغی

ت یابنتد و نته اینكته تنهتا اهتداف را      ست عملی رسیدن بر اهتداف د  یهارا تا به  شوندیمتشویق  کنندگانشرکتدر این شیو   -
 (.8883، 3)هیلی فهرست کند و روی آن به توافق برسند

منتقدان  ازجمله. اندکرد مطرح  کنش ارتباطی نظریه ر دربا ییهاپرسشو  انتقادات مخالف پردازانهینظراما در مقابل، برخی از 
نحو  مواجهه فرایند ارتباطی با جونز  ت ودور .جونز، فاین اشتاین، فلیوییر و بیفتاخل اشار  کرد-از ت ودور توانیماصلی این نظریه 

کنند ست حامیان این نظریه تصور میقدرت و غفلت از نقش اساسی آن در شكل بخشی به شهر را نیز مورد نقد قرار داد  و معتقد ا
های توانند پایهدهی اعتماد و اطمینان در روابط بین افراد و فراهم کردن بستر فرایندهای یادگیری اجتماعی تفاهمی، میبا شكل

 ریزینامهبر که مشارکتی دموکراسی نمایند. از سوی دیگر وی معتقد است قدرت را تغییر دهند و فضایی باز برای مباحثه ایجاد

 . ستین همگان پذیرش مورد ارزش ی  عنوانبه و نبود  مشكل بدون وجههیچبه است آن استوار بر ارتباطی

                                                           
1 Campbell & Fainstein, 1996 
2 Tore Sager 
3 Healy, 1993 
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 یزیگوهرر زادهنیام کائی و لیع.../ اوی نقش مفاهیم رهیافت ارتباطیواک

 .../ نویسنده اول و همکاران

 

 حل جهت در گریمیانجی برای تالش و معتقد است به تفاهم در این نظریه را موردنقد قرار داد  رسیدن وی امكان و چگونگی

 موجب بروز اختالل در فرایند گردد، مستلزم تواندیمستلزم زمانی طوالنی است، که توافق، عالو  بر آنكه م به رسیدن یا اختالف

 . (8881، 8و المندینگر )ت ودور کندمی تهدید را آزاد هایبحث تحمیل، خطر صورت این در است، که شدن یكی تمایل به پذیرش
ز قدرت واقعی برای مشارکت برخوردار نیستند، حتی در ا یزیربرنامهدر فرایند  کنندگانمشارکت کندیمفاین اشتاین نیز اظهار 

برخی . (8111، 8)فاینشتاین به معنی اجرای آن نیست لزوماً با ی  سند کنندگانمشارکتصورت برخورداری از قدرت واقعی، توافق 
باید انجام شود  آننهدر مورد  است اینظریهنیز با اشار  به این کاستی معتقدند که نظریه کنش ارتباطی  از نویسندگان نظیر فلوییر

م برای فهم رخدادها در )وجه واقعی(. نیز چنین استدالل شد  که نظریه مزبور ظرفیت الز شودمیانجام  آننه)وجه آرمانی( و نه 
شتن ؛ چراکه نادید  انگاکندمیدر مرحله عمل را ندارد، بنابراین شالود  ضعیفی برای ایجاد تحوالت اثربخش فراهم  جهان واقع

 هاپروژ و اثربخشی  پذیریتحققد توانمیبود  و  مؤثرنقش سازوکار قدرت در جهان مخل فهم صحیح وضعیت و بازدارند  اقدامات 
 .(8118، 3ریناردسونو  بیرگیفال) نماید روروبهرا با تردید جدی 

 ازجملته ارتبتاطی   ریتزی برنامته ، حامیتان  ریزیبرنامهمنفی قدرت بر  تأثیراتو به حداقل رساندن  شد مطرحدر پاسخ به انتقادات 
 هاارزشرا تشخیص داد  و به توانایی آن در بیان  ریزیبرنامهحرفه  مدارارزش( که ماهیت سیاسی و 8881و هیلی ) (8818فارستر )

س بته دنبتال رفتع    فوکتو و عقالنیتت ارتبتاطی هابرمتا    مفهوم گفتمان/قتدرت  تا با تلفیق  کنندمیو انتقال قدرت باور دارند، تالش 
جنبته   یزیت آمدرهمسازوکار فوکو با استفاد  از دو مفهوم کلیدی گفتمان و قدرت  توانیمبه باور آنان . برآیند شد مطرح هایشكاف
فتمان عتاری از قتدرت   گ به باور فوکورا بهتر توضیح داد؛ چراکه  یریگمیتصمبا مالحظات قدرت در محیط  یزیربرنامه محوردانش

نظام ویژ  حقیقت  عنوانبهو  دشد یتولمعین  یاجامعهتوسط که  ییهاگزار از قواعد و  یامجموعه عنوانبهگفتمان هر  ارد.وجود ند
قترار گیترد و ترجیحتات قتدرت و      استتفاد   ءستو مورد حسن یا  تواندیمهموار  ، ردیگیمو مبنای عمل قرار  شد رفتهیپذآن جامعه 

گزینشتی و دل بته خواهانته در     کتامالً  یاو یشت نظری را بته   یهاچارچوب ،مطرح و تثبیت کند طرفیب ظاهراًسیاست را به زبانی 
و نبایتدهای   دهایت با کننتد  نیتی تع ،در هر حتوز  گفتمان  قواعد ازآنجاکهتطبیق کند.  موردنظرشرایط متفاوت بكار گیرد تا با شرایط 

ه قدرت مربوط گردید  و بر حفظ، توسعه و یا نقد مناسبات حاکم بتر  ب نفسهیفو سخنگویان آن حوز  در هر دور  است،  عصرانهم
، در ستطوح مختلتف   توان گفت که هر ی  از کنشگران دخیتل در فراینتد  میبنابراین  ؛(8811، 4و گوردن )فوکو است رگذاریتأثآن 

ای از م و محتتوای فراینتد را مجموعته   فر نهایتاًو  کندمیگشایی بیان له یابی و مسله قدرت، گفتمان مشخص خود را در فرایند مس
فراینتد   تتوان یمچگونه در چنین شرایطی در پاسخ به این پرسش که  سترفار .کندمینان تعیین میان آمفاهمه رقیب و  هایگفتمان

 یهتا گفتمتان و  نفعتان یذقتدرت   ح، که در راستای مصتال وگوگفترا از مداخالت شگردهای زبانی طرفین  یریگمیتصممفاهمه و 
گوینتد یتا   ریتزان همیشته دروم متی    اینكه فترض کنتیم برنامته    یجابهما » کندیمبیان  دور نگه داشت ،شودیممزبور بكار گرفته 

ابزار قتدرت   تواندیم ییرواقعی توجه کنیم. اگر فلو یهانمونهگویند، باید به یا برعكس همیشه حقیقت را می دهندیمغلط  اطالعات
 تواننتد یمت هتم   زانیربرنامهدرستی به ما دهد و ما را تحت نفوذ قرار ندهد و قادر به فریب ما نباشد؛ پس  واقعی و اطالعاتنشود و 

طتوالنی بتودن فراینتد ارتبتاطی و     همننین در پاسخ به ادعای منتقدین مبنی بر  .(811، 8118، 5)فارستر «همان کار را انجام دهند
بتتوان در   هد ارتبتاطی امتری نیستت کت    نت فرای ، حامیان نظریته ارتبتاطی معتقدنتد   از قدرت واقعی کنندگانمشارکتبرخوردار نبودن 

مستتمر   صتورت بته و بایتد طتی فراینتد مشتارکت      تواننتد یمت دان نین است که شتهرو ابحث  درواقعآن را نهادینه کرد.  مدتکوتا 
موجتب شتود    یفراینتد  چنتین اگر ار شوند. الزم را ببینند تا در بلندمدت از توانمندی قابل قبولی برای مشارکت برخورد یهاآموزش

تتا   ،نباشتد  هتا طترح  یدرپت یپنیازی به بازنگری  نجلب نظر آنا و اجرای آن باشند و یا به دلیل هاطرحپذیرای  یراحتبهان درونهش
زمان  درعدی حل برا، در مهاروشو نهادینه شدن  زمان، اصالحر گذ با . از سوی دیگرشودیمحدودی اتالف وقت این فرایند جبران 

 (.8881)هیلی،  شودیم ییجوصرفه
 

                                                           
1 Tewdwr  & Allmendinger,1998 
2 fainstein, 2000 
3 Flyvbjerg & Richardson, 2002 
4 Foucault & Gordon,1980 
5 Forester, 2001 
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 1311زمستان  ،100-81، 4شماره  ،4دوره  ،دانش شهرسازی

 
گفتمان/قدرت فوکتو بته ارائته و تبیتین الگتوی فراینتد        هوماین پژوهش با تلفیق مفاهیم اساسی رهیافت ارتباطی با مف تیدرنها

اء بنیتان و اصتول   ارتقت  و یزیربرنامهبر رویكردی پایین به باال در نظام  دیتأک عالو  برنگاهی طراحی شهری پرداخته است. چنین 
از طریتق ایجتاد ارتبتاط، مباحثته و      وفتاق  تمترین  بته  ،در جامعه ییگراکثرتو پرورش اید   یریگمیتصمدموکراسی در فرایندهای 

بدیهی است انجام و رخداد چنین تغییراتی درگرو وجتود   .انجامدیم یزیربرنامهمختلف دخیل در جریان  یهاگرو میان  میانجیگری
 برای اعمال این تغییرات را کسب کرد  باشند. الزم یهامهارتکه دانش، آگاهی، توانایی و است  طراحانی

 الگوی فرایند طراحی شهری ارتباطی
 ریتزی برنامته خردگترا )  ریتزی برنامه از انتقاد ضمن دارد که قرار اندیشمندانی هایاندیشهارتباطی بر پایه  طراحی شهری فرایند

در مقایسه با فرایند طراحی شهری  موردنظرشاننمود  و فرایند طراحی شهری  تأکید ارتباطی بر عقالنیت پایین(، به باال از عقالنی
توان فرایندی مرکتب از دو زنجیتر    اساس فرایند طراحی شهری ارتباطی را می براینتكنیكی کمتری دارد. -عقالنی خصلت علمی

و در  شتود تكنیكی دنبتال متی  -ای علمیمقوله مثابهبهگیری عمومی تصمیمها فرایند که در یكی از زنجیر  تعریف نمود تنید درهم
، ستازی  همگانیتوافق های مذاکر  و شود که از طریق کاربرد مهارتدیگری و در تعامل با زنجیر  اول، فرایندی ارتباطی دنبال می

ها توجه خاصتی  رحپذیری طتحقق منظوربهگون های گونااندازی شراکتو را  سازیظرفیت، متقابلبه گفتگوی چندجانبه، یادگیری 
نماید، نه راهبردی متمایز می عقالنی و فرایندهایآننه فرایند طراحی شهری ارتباطی را نسبت به بنابراین  ؛(8381گردد )گلكار، می

طی فقتط از طریتق   مراحل فرایند بلكه محتوا و چگونگی پیمایش فرایند توسط طراحِ شهری است؛ چگونگی پیمتودن فراینتد ارتبتا   
 فقتط نهدخیل،  هایگفتمانتسلط به فنون و ابزار فنی و با اتكا به اخذ اطالعات از محل، قرین موفقیت نبود  و نیازمند حضور همه 

و از آن ر   در سطوح مختلتف قتدرت   نفوذذیهای ذینفع و حضور گرو  .و قدرت رسمی، در فرایند طراحی شهری است ساالرانفن
حقوق  تأمینهای طراحی، عالو  بر و طراحی و ارزیابی گزینه و مشارکت آنان در تدوین اهداف قیب در فرایند طراحیر هایگفتمان

نمود  و زمینه  تأکیدفرایند طراحی  درهای قدرت های فشار و نابرابریگرو  تأثیرهای مختلف اجتماعی و سیاسی، بر و خواست گرو 
 آورد.ا فراهم میفرایند را از همان ابتد پذیریتحقق
الزم  هایتكنی و  های ارتباطیروشباید عالو  بر فنون متداول طراحی، طراحان دستیابی به چنین فرایندی، از سویی  منظوربه
 درعمومی  هایآگاهیو ذینفع نیز نیازمند دانش ارتباطی  هایگرو  ،از سوی دیگرو  فراگیرندرا  ارتباطات و روابط اجتماعی نهیزم در
در ارتباطتات   پتذیری انعطتاف و  هاگرو ، تعامل با سایر هاحلرا موضوعات، الویت بندی مسائل و  بندیطبقهشناخت مسائل،  ینهزم

کته در   (8811توسط فریتدمن )  شد مطرح ،اجتماعی یادگیریفرایند  شكلی از هایی مبتنی برهستند. روشبرای ورود به این عرصه 
 عنوانبه شهرسازان بین باید به باور فریدمن. گیرندمیشد  و در کنار یكدیگر قرار  همسان تلقی ،سایر کنشگران دخیلو آن طراح 

 بته  متردم  عملی هایواقعیت زبان و مردم شهرسازان به علمی زبان شوند و حذف هافاصله موکلین عنوانبه مردم و مردم وکالی

، 8311فریدمن، )برد می بین از را قشر دو این یفاصله مردم و ازشهرس بین شفاهی یورودرر ارتباط شود. داد  آموزش شهرسازان
نكته مهم و اساسی در این نظریه و مدل پیشنهادی آن، آموزش مداوم و رودرروی کنشتگران )طتراح و شتهروندان( از    . (819-881

و طراحی و مشتارکت آنتان    ریزیامهبرنهای درگیر در فرایند گرو  حضور یادگیری متقابل ناشی از این گفتگو است. وگوگفتطریق 
شهرساز در کنار دانش تجربی شهروندان( در چارچوب  فنیهای مختلف دانش )دانش و به اشتراک گذاشتن شكل در شناخت مسائل

د آورفرایندی از یادگیری متقابل، امكان دستیابی به دانشی جامع که تا حد امكان بر شكاف نظریه و عمل غلبه نماید را فتراهم متی  
 (.8 شكل)

 
 فرایند تبادلی مبیتنی بر مدل یادگیری اجتماعی .8شكل 



11 

 

 
 یزیگوهرر زادهنیام کائی و لیع.../ اوی نقش مفاهیم رهیافت ارتباطیواک

 .../ نویسنده اول و همکاران

 

 :مبتنی بر رهیافت ارتباطی یابیمس لهفرایند  اساسبراین
و  نفتع ذی هتای گترو  مقدماتی و در ابتتدای فراینتد،    اندازچشمتدوین  منظوربه؛ گرددمیمقدماتی آغاز  اندازچشمبا مرحله تدوین  -
طراحتی   گترو  شترکای   عنتوان بته بر انجام و اجترای طترح،    مؤثرو نهادهای  هاسازماناز طرح،  کنندگانفاد استهمنون  نفوذذی

 روشتنی به، ساختار سازمانی طرح گیریتصمیمشناسایی گردید  و با تعیین میزان دخالت هر ی  از شرکا در فرایند تصمیم سازی و 
  .گرددمیتدوین 

تا بته   کندمیرایند و کسب موافقت شرکا در مورد ساختار و نحو  همكاری آنان، طراح تالش پس از روشن شدن ساختار سازمانی ف
درک متقابتل از  دخیل در طرح و منافعشان آگتا  گردیتد  و از طریتق یت  تعامتل زبتانی و        هایطرفارتباطی از خواست  ایشیو 

در این مرحلته طتراح بتا قبتول      (.891-851، 8315کزاد، )پا موضع فرایند را نسبت به مس له یا مسائل طراحی روشن نماید یكدیگر
 هتای گترو  حقتوق و خواستت    تتأمین رقیب در فرایند طراحی، عالو  بر  هایگفتمانو از آن ر   نفوذذیو  نفعذی هایگرو حضور 

 پتذیری تحققو زمینه  ددگرمیفرایند طراحی آگا   درروندقدرت  هاینابرابریفشار و  هایگرو  تأثیرمختلف اجتماعی و سیاسی، بر 
 .آوردمیفرایند را از همان ابتدا فراهم 

گزینشی و با تعیین الویت ها و محدود کتردن موضتوعات    صورتبهدر مرحله دوم یعنی شناخت وضع موجود، گردآوری اطالعات  -
دود شتدن دامنته شتناخت وضتع     . محت (898، 8315پتاکزاد،  ) ردیپذمیمقدماتی صورت  اندازچشمو میزان آن مبتنی بر  بررسیقابل

، امكتان حضتور و   موردنیتاز و منتابع   هاهزینه، عالو  بر کاهش نفوذذیو  نفعذی هایگرو  موردنظرموجود به موضوعات و مسائل 
از  کننتدگان استفاد مشارکت مستقیم . آوردمیمشارکت مستقیم آنان را در شناخت و بررسی نقاط قوت و ضعف وضع موجود فراهم 

متمتایز   ستاالرانه فنعقالنی و  صرفاًاز فرایندهای  آن رامشارکت آنان در شناخت مسائل بر پویایی اجتماعی فرایند افزود  و طرح و 
اساس در این مرحله تجارب شهروندان و شناخت مستقیم آنان از وضعیت موجود و نقاط ضتعف و قتوت، بته طتراح     . برایننمایدمی

 گیریشكلمقدماتی گردید  و به  اندازچشماح و شهروندان از یكدیگر منجر به بازبینی مسائل و ؛ یادگیری متقابل طرگرددمیمنتقل 
 .(881-819، 8311فریدمن، ) انجامدمیمختلف دانش نظری و تجربی  هایشكلاهداف طرح مبتنی بر  بینانهواقع

 گشایی نیز: مس لهاز سویی دیگر در فرایند 
سازمان متتولی تهیته طترح و مبتنتی بتر خواستت        موردنظراحی در فرایند ارتباطی ورای اهداف تدوین اهداف و آلترناتیوهای طر -

مشتارکت  . پذیردمیرقیب صورت  هایطرحمختلف اجتماعی و سیاسی و  هایگفتمانان طرح و مشارکت نفعذیو  کنندگاناستفاد 
طراحی محلی عتالو  بتر فتراهم کتردن      هایکارگا ر مستقیم شهروندان در تدوین اهداف و آلترناتیوهای طراحی از طریق حضور د

طراحی، به تعدیل و حتی تغییر دیدگا  وی نستبت بته    هایگزینهتدوین اهداف و  منظوربهاطالعات کلیدی برای راهنمایی طراحان 
نتد وجتود   توانمتی رقیتب   هتای گفتمانبه باور هیلی در درون ی  برنامه و طرح، . انجامدمیپیشنهادی  هایگزینهاهداف طراحی و 

طراحتی   هتای گزینهو عرضه آن در برنامه، در کانون عقالنیت ارتباطی قرار دارد. چراکه  هاگفتمانداشته باشند؛ چگونگی ارتقا این 
امری است که  گیرندمیچگونه و بر چه مبنایی شكل  هاگزینهرقیب و مختلف برگزید  شوند، اما اینكه این  هایگفتمانباید از میان 

 ایبینانته کوتته عقالنتی  -معیارهتای ابتزاری   بتر استاس   هتا گزینته لب از وضوح چندانی برخوردار نیست. در رهیافت عقالنی این اغ
 بایتد متی برای اجتناب از این امر معتقد است آننه طراحتان   . هیلیشوندمیو یا توسط نیروهای قدرتمند جامعه تحریف  گرفتهشكل

)هیلتی،   استت  ریتزی برنامهارتباطی در فرایند طراحی و  هایجنبهت در طرح از طریق توجه به متفاو هایگزینهانجام دهند پذیرش 
، طراح باید تفاوت را بپذیرد و امكان دستیابی به اهتداف خاصتی کته ختارا از     مرحله تدوین اهداف و آلترناتیوهابنابراین در  ؛(8883
 قرار دارد را فراهم آورد. هاآنقلمرو 

متفاوت از طریق زبتان   هایگفتمانانتخاب و طراحی گزینه نهایی نیز، طرح منتخب باید از طریق هم پیوندی  ،یدر مرحله ارزیاب -
ای بته شتیو    هتا آنشوند عالو  بر فهرست اهتداف و توافتق بتر ستر     کنندگان تشویق میصورت گیرد. در چنین فرایندی مشارکت

بنتابراین در مرحلته ارزیتابی     ؛های طراحی نیز مشارکت نمایندو ارزیابی گزینههای رسیدن به اهداف و طراحی ارتباطی، در ارائه را 
و  قرارگرفتته مشتارکتی نیتز متورد تحلیتل و ارزیتابی       صتورت بته  هتا گزینته ، هتا گزینهپیشنهادی عالو  بر ارزیابی فنی  هایگزینه

بایتد از ظرفیتت و تتوان الزم بترای نقتد و      بر عقالنیتت ارتبتاطی و اصتل آمتوزش در فراینتد ارتبتاطی        تأکیدبا  کنندگانمشارکت
مبتنی بر کنش ارتبتاطی   و همرایی توافق همگانیجایگزین برخوردار باشند. اگرچه دستیابی به  هایتحلیلی قوی برای هااستدالل
ایتن نقتش را    توان برای طراح شتهری می حالبااین کندمیفرایند را با مشكالت و تهدیدهایی مواجه ، چانه زنی و مفاهمه( )تعامل
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 1311زمستان  ،100-81، 4شماره  ،4دوره  ،دانش شهرسازی

 
و همننین از دایر  مس ولیتشان در حل  منافعشانخود، فهم کنشگران دخیل را از دایر   ایرشتهبینقائل شد که با استفاد  از دانش 

 (.8184، 8)کرمونا رقیب به حداکثر برسد هایگفتمانپوشانی منافع افزایش دهد تا هم ایگونهبهمشكالت 
مطلوب و به  ایگونهبهرا  طراحی شهری ندیفرا "«آموزش»و  «گووگفت»، «ارتباط»بر سه اصل  أکیدتبا  یارتباط ندیفرا بنابراین

 بتاط تتا چته حتد ارت    شتهری  طراحیدر  شد کار گرفتههب ندینكته که فرا نیاصل ارتباط، امبتنی بر . بردمی پیشبهارتباطی  ایشیو 
بتا چته    وآموزش به چه نح وگفتگ یدر راستا یارتباط هایپیامکرد ، ابزار و  را فراهم یرسم یو نهادها طراحانمردم،  انیسازند  م
 زانیتا چه م شد گرفتهبكار  ریزیبرنامه ندیمفهوم است که فرا نی. اصل دوم به اشودمیمطرح  ،گیردمیقرار  استفاد  مورد یدرجات
 نیت بته ا  زیت کرد  است. اصل آمتوزش ن  گیریتصمیمو  حیطرا یرا وارد عرصه گفتگو برا هاآنو  ختهیمردم را برانگ مؤثر کتمشار

 ایت مه ریتزی برنامهمطلوب  ندیفرا یو مردم را برا زانیربرنامه یارتباط ییتوانا زانیتا چه م شد ارائه هایآموزشنكته توجه دارد که 
شتهری کمت    تعریف فرایند طراحتی  آنكه چناننه از مفاهیم رهیافت ارتباطی برای  نهایتاً .(41-39، 8118)المندینگر،  کرد  است

گیتری جمعتی عرضته    توان گفت که هر ی  از کنشگران دخیل در فرایند، گفتمان مشخص خود را در ی  تصتمیم گرفته شود، می
کته در فراینتدی از    رقیب و تعامتل میتان آنتان    هایگفتماناز  ایمجموعهفرم و محتوای فرایند طراحی شهری را  نهایتاًدارد و می

گونتاگون یت     هتای گفتمتان . در چنین وضتعیتی از تلفیتق   کندمیرسد، تعیین تباطی و کنش راهبردی به منصه ظهور میکنش ار
عملی فنی و عقالنی محض و الگوی طراحی شهری از باال به پتایین، بته    مثابهبهفهم طراحی شهری و  آمد دستبه برآیندگفتمان 

و مبتنتی بتر عقالنیتت     درک متقابل از یكدیگرو  توافق همگانیدانشی برخاسته از  ابهمثبهالگوی طراحی شهری از پایین به باال و 
 .(8 شكل) یابدارتباطی تغییر می

 

 
 

 چارچوب مفهومی پژوهش )نقش مفاهیم اساسی رهیافت ارتباطی بر تعریف دانش طراحی شهری( .8 شكل
 

 

 

                                                           
1 Carmona, 2014 

 یمبتنی بر عقالنیت ارتباطهای رقیب فرایند مفاهمه و اجماع میان گفتمانخلق مکان محصول 

 رهیافت ارتباطی در طراحی شهری
 

-های مذاکره و اجماعاز طریق کاربرد مهارتدیالکتیکی در طراحی شهری،  دانش وردنآ بدست

یادگیری متفابل ناشی از آن، که به گفتگوی  آموزش مداوم و رودرروی کنشگران وسازی، 

های رقیب در سطوح گفتمان میانهای گوناگون اندازی شراکترفیت سازی و راهچندجانبه، ظ

 .انجامدپذیری طراحی شهری در عمل میزمینه تحقق مختلف قدرت، و فراهم آوردن

 

 ارتباط گفتگو

 

 آموزش

های کنش ارتباطی میان گقتمان

 رقیب

 

یری متقابل و یادگ

 ظرفیت سازی 

 
 

اشتراک گذاشتن شکل های مختلف 

 دانش میان طراح و سایر کنشگران

 

 مناسبات قدرت

 

 مشارکت

 
 

 خواست عمومی
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 یزیگوهرر زادهنیام کائی و لیع.../ اوی نقش مفاهیم رهیافت ارتباطیواک

 .../ نویسنده اول و همکاران

 

 مفاهیم رهیافت ارتباطی در فرایند طراحی شهری کنندهتبیین هایمقوله
بتر   (8)شتكل   رهیافت ارتبتاطی شناسانه و مفاهیم اساسی مبانی شناخت تأثیرنشان از  ،نظریمنابع و متون نتای  حاصل از مرور 

و  ات زمانته آن فرایند طراحی شهری را، با توجه به مقتضتی  تبعبهماهیت طراحی شهری و  مفاهیمی که دانش طراحی شهری دارد.
های فراینتد استتوار باشتد، بتر تغییتر و      ، با تحوالت گسترد  مواجه کرد  است. این مفاهیم بیش از آنكه بر تغییر مراحل و گامزمینه

ای فراینتد طراحتی شتهری چرخته    بنتابراین   ؛آن بر چگونگی پیمتایش فراینتد استتوار استت     تأثیرتحول محتوای حاکم بر فرایند و 
هتای طراحتی، ارزیتابی    هتا و گزینته  انداز سازی، سنجش وضعیت، تدوین اهداف، تدوین سیاستبر مراحل چشممبتنی  تكرارشوند 

 ؛کنتد متی  تأکیدبه طراحی، اجرا و پایش پس از اجرا  زمانهم طوربهگردد، که ها، طراحی، اجرا و پایش پس از اجرا معرفی میگزینه
رقیب در سطوح مختلف قدرت و تعامل و مشارکت میان آنان، کته در   هایفتمانگای از چگونگی پیمایش فرایند توسط مجموعه اما

 گردد.، تعیین میرسدمیبه منصه ظهور  و آموزش و یادگیری متقابل ناشی از آن فرایندی از کنش ارتباطی
رزیابی میزان کاربستت  چارچوبی جهت اتوان میهای مبتنی بر آن، بنابراین با رجوع به مفاهیم اساسی رهیافت ارتباطی و شاخص

نحتو  پیمتایش    بتر هتای حتاکم   مقوله، موردنظرهای طراحی شهری پیشنهاد نمود. چارچوب ارزیابی  محتوای دانش نظری در پروژ
امكان بررسی، تحلیل و ارزیابی فرایند طراحی شتهری  و  تدوینیند افرهای مراحل و گام اساسبر  رافرایند طراحی شهری ارتباطی 

 .(8 جدول) آوردفراهم میدر مراحل بعدی طراحی شهری را  هایدر پروژ 
 

 8 جدول
 (چگونگی پیمایش فرایند طراحی شهری مبتنی بر مفاهیم اساسی رهیافت ارتباطیچارچوب ارزیابی پژوهش ) 

 محتوا رویه

ن 
تدوی

شم
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انداز
 

ی
مقدمات

 

 او، قیاس، تشبیه یا شهود افتهیسامانرات اولیه مبتنی بر الگوی ذهنی طراح، تصو اندازچشمپرهیز از تدوین  .8

 رتقد مراتبسلسلهو موقعیت آنان در سی نقش ربرو  نفوذیذذینفع و  یهاگفتمانشناسایی  .8

 و کسب موافقت آنان در مورد ساختار و نحو  همكاری نفوذیذهای ذینفع و تدوین فرایند مشارکت گرو   .3

 کنشگران سطوح باالی قدرت عنوانبه( نفوذیذهای ز سوی مس ولین )کارفرما و گرو ا شد ارائه یاندازهاچشمو  هاارزشتوجه به  .4

 عنتوان بته هتای ذینفتع(   )گترو  کننتدگان از طترح   و توقعات ساکنین و استتفاد   هاارزشبر انتقال قدرت به جامعه محلی با در نظر گرفتن  دیتأک .5
 کنشگران سطوح پایین قدرت

 رقیب یهاگفتماندستیابی به اجماع و همرایی میان خواست و منافع  منظوربهارتباطی، بر فرایندی مبتنی بر کنش  دیتأک .9

های مختلف دانش میان طراح و کنشگران دخیل، در چتارچوب فراینتدی   سازی و آموزش اجتماعی با به اشتراک گذاشتن شكلبر ظرفیت دیتأک .1
 از یادگیری متقابل

ت
ضعی

ش و
ج

سن
 

 اندبازیگرانی که عمال درگیر کنش شد  اندازچشمبر بازبینی مسائل از  دیتأکعلمی اطالعات و  صرفاً لیوتحلهیتجزپرهیز از  .1

 براساس خواست و مشارکت کنشگران دخیل و قواعد مصوب تصمیم سازی چندجانبه هاتیفعالتعیین الویت ها در تخصیص منابع و  .8

 ییاجرا -محیط تشكیالتیمناسبات قدرت در قالب بررسی سی ربر .81

 هات کنشگران دخیل در گردآوری اطالعات و شناخت مسائل و ظرفیتشارکم .88

 مختلف دانش میان طراح و کنشگران دخیل، در چارچوب فرایندی از یادگیری متقابل یهاشكلبازبینی مسائل با به اشتراک گذاشتن  .88

ف
ن اهدا

تدوی
 

 (ساالرانهفن)فرایند ظرفیت طراح در تدوین اهداف  بینانه برگرایی و اعتماد خوشپرهیز از نخبه .83

هتا،  ارزش( و مبتنتی بتر    یت بوروکراتمس والن، مدیران و سازمان متولی تهیه طترح )فراینتد    موردنظرجستجو و تدوین اهداف فراسوی اهداف  .84
 خواست کنشگران دخیل در سطوح مختلف قدرتها و الویت

ارتباط مداوم و رودرروی کنشگران درگیتر در   های طراحی از طریقهتدوین اهداف و گزین منظوربهفراهم آوردن اطالعات کلیدی برای طراحان  .85
 فرایندی از آموزش و یادگیری متقابل

 رقیب یهابرنامهو  هاطرحو پیشنهاد  شد گرفتهمورد اهداف و تصمیمات  در نفوذیذذینفع و  یهاگرو با  مشورتى مشارکت .89

ن 
تدوی

راه
حل

ها
 

 های رقیب  های گفتمانالویت منافع و ها،طراحی مبتنی بر ارزش یهانهیگزو تدوین  ،علمی طراحذهنی و  هایظرفیت برهیتكپرهیز از  .81

 رقیب یهابرنامهمختلف اجتماعی و سیاسی و پیشنهاد طرح و  یهاگفتمانامكان مشارکت  .81

 طراحی یهاحلرا ها و بر هنجارهای اجتماعی در کنار هنجارهای عقالنی در تدوین سیاست دیتأک .88

 حفظ منافع کلیه کنشگران در طرح منظوربهای های رویهوین سیاستتد  .81

 تهیه فهرست اهداف و توافق بر آن فقطنهو  اهداف به رسیدن عملی یهارا به  برای دستیابی کنندگانمشارکتتشویق  .88

محلتی و آمتوزش و یتادگیری     طراحتى  هتا  کارگتا   در از طریق حضور و مشتارکت مشارکت کنشگران دخیل در تدوین آلترناتیوهای طراحی،  .88
 در فرایندی تبادلی کنندگانمشارکتمتقابل طراح و 
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 1311زمستان  ،100-81، 4شماره  ،4دوره  ،دانش شهرسازی

 

 پژوهشیشینة پ

مهتم در حتوز  مطالعتات     هتای دغدغته های مرتبط با فراینتد طراحتی شتهری از    پژوهش دهدیمنشان  منابع و متونمروری بر 
 از ناکارآمتدی بستیاری   از نقتدهای گستترد  بتر    پتس  خصوصبه هاپژوهشرود. این دانش طراحی شهری به شمار می دانشگاهی

در  شتهری  طراحیناکامی  علل ررسیب منظوربه نظرانصاحبو تالش  میالدی 8891 دهه در شهری طراحی پیشنهادی هایطرح
 تبتع بته ای دانش طراحی شهری و رویه مباحثسهم مطالعات مرتبط با  هرچندقرار گرفتند.  موردتوجهدر قالب تفكر فرایندی  عمل،

 (8184کرمونتا،   ؛ 8188، 8؛ بنرجتی 8115، 8)لنگ است شد ارزیابیآن فرایند طراحی شهری در مقایسه با مباحث محتوایی محدود 
 ، بستری برای ورود به این حوز  از دانش طراحی شهری را فراهم آورد  است.های صورت گرفتهتالش وجودبااین

ای بتر ابعتاد رویته    هتا تمرکتز  است اما در بیشتر پژوهش قرارگرفته موردتوجه روشنیبهاساس گرچه اهمیت تفكر فرایندی  براین
 3الكساندر بر رویه و چگونگی پیمایش فرایند طراحی شهری توجه گردید  است؛ مؤثرفرایند طراحی شهری بود  و کمتر به محتوای 

در حوز  طراحتی   (8381) گلكار، (8113) کرمونا ،(8118) 9، رابرتز و گرید(8888) 5، ماتین(8811) ، لنگ(8815) 4، شیروانی(8893)
رایند طراحی شهری، فرایندی که طراحان را قادر مند کردن و تشریح فاند با رجوع به ی  رهیافت خاص به نظامشهری تالش کرد 
بته   صترفاً هتا  روزافزون مسائل طراحی شهری برآیند، بپردازند؛ فرایند پیشنهادی در این پژوهش هایپینیدگیسازد تا از عهد  حل 

ه مفتاهیم و  آننته در ایتن میتان مغفتول مانتد  استت توجته بت         فرایند طراحی شهری پرداخته و مراحل دستوری بیان بهتشریح و 
هتا  انتد. ایتن پتژوهش   بتود   تأثیرگتذار است که در سیر تحول ماهیت طراحی شهری بر چگونگی پیمایش مراحل فرایند  هاییمؤلفه
در طتول   فرآیند سازیمناسب و ویرایش روندِ چگونگی آن بتوان بر اساس که مفاهیمی بیان به فرآیند، سطح در موشكافی باوجود

ناگفته مانتد    طراحی فرآیند و های مسلط بر طراحی شهریشناسانه پارادایممفاهیم شناخت میان ته و رابطهزمان را دریافت، نپرداخ
را بترای فراینتد طراحتی     چنین مراحلتی  انفعالی و فعل چه در نظری چارچوب که دریافت تواننمی روشنیبهاساس  به رایناست. 
 ت.و نحو  پیمایش این مراحل به چه صورت اس دهدمیشكل 

                                                           
1 Lang, 2005 
2 Banerjee, 2011 
3 Alexsander, 1963 
4 Shirvani, 1985 
5 Moughtin, 1999 
6 Roberts & Greed, 2001 
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-ارزش قتدرت در  هتای نابرابری فشار و هایگرو  ریتأث و سیاسی و مناسبات قدرت یهایریگمیتصم به مربوط مجادالت و مباحثات آگاهی از .83

 ممكن اختیارهای گذاری

 یهتا لیت تحلهتا و ارائته   ارزیتابی گزینته   برای کنندگانقوی از سوی مشارکت هایاستدالل و ارائه الزم برای نقد و توان فراهم آوردن امكان .84
 عقالنیت ارتباطی و یادگیری ناشی از آن برهیتكجایگزین، با 

 هاآنجرای قدرت و راهبردهای الزم برای ا مراتبسلسلهدر  رند یگمیتصمبه موقعیت  توجه با هانهیگزارزیابی  .85

 یهتا یریت گمیتصتم نته  خواستت کنشتگران دخیتل     بستان و اجماع میان-فرآیند مفاهمه، بد  برونداد عنوانبهها حلگذاری را ارزیابی و ارزش .89
  یبوروکراتو  ساالرانهفن

ی
طراح

 

محلتی و فتراهم    طراحتى  هتا  رگا کا در مشارکت با حضور و، پیشنهاد  یهاطرحپیشرفت  و طراحی در نفوذیذهای ذینفع و مشارکت گرو  .81
 طراحان راهنمایى برا  کلید  آوردن اطالعات

اجرا
 

، تضتمین مشتارکت،   یگتذار هیسرماهای اجرایی، طرح پیشنهادی )تعیین الویت یریپذتحققهای رقیب و نقش آنان در بر حضور گفتمان دیتأک .81
 هدایت و کنترل طرح اجرایی، رفع موانع قانونی،...(

 یلگریتسهآنان در قالب دفتر  معتمدانمالكان و  زهایی منتخب اتشكیل گرو  بامردمی جلب مشارکت اعتمادسازی و .88

متالی )آگتاهی گترو  مشتارکت پتذیر اعتم از متردم و         نیتتأم تحقق مشارکت در مرحله اجرا و  منظوربهموضوع مشارکت  یسازشفافبر  دیتأک .31
 مشارکت و نحو  مشارکت( یهاعرصهاز  گذارهیسرما

 مالی بخش خصوصی و عمومی یهامشارکتدر خصوص جذب  مؤثرائه راهكارهای ار .38

ش
پای

 

ها مبتنتی بتر میتزان    گیریو اصالح جهت نشد ینیبشیپ یهاتیوضعگیری اقتضایی در مورد ای محیط شهری و تصمیمپایش دائمی و چرخه .38
 رضایتمندی کنشگران دخیل
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 یزیگوهرر زادهنیام کائی و لیع.../ اوی نقش مفاهیم رهیافت ارتباطیواک

 .../ نویسنده اول و همکاران

 

 در ،(8881) هیلی، (8818) 8، هال(8811) فریدمن، (8813) شهری نیز فالودی ریزیبرنامهاز سوی دیگر در چارچوب دانش 

 منابعآننه از مرور مبتنی بر اند. گیری پرداختهشهری به بررسی و تبیین فرایند تصمیم ریزیبرنامه دانش شد شناخته هایقالب
 شناسانهشناخت هایو گستردگی پایه روشنیبهان نسبت به فرایند پیشنهادی در حوز  طراحی شهری فرایند پیشنهادی آن ،آیدبرمی

و  شناسانهشناخت پایگا  از کردن یاد وجود بااما  ؛اندداد قرار  موردبحثگیری را فرایند تصمیم بر تأثیرشان و نظری هایچارچوب و
 دانش قالب به دلیل ارائه فرایند پیشنهادی در فرآیندها، گیریشكل هر نظریه در مفاهیم تأثیر و ریزیبرنامه هاینظریه هایگونه

 ماهیت طراحی شهری و فراورد  مورد انتظار از آن مغفول ماند  است. با ها و فرایند مبتنی بر آناننظریه پیوند بررسی ،ریزیبرنامه
هایی ، پژوهشاندپرداخته بررسی فرآیندها به طراحی شهری ای شهرسازی وابعاد رویه چارچوب در که هاپژوهش این کنار در
د بر نحو  پیمایش فرایند، مبتنی بر ماهیت طراحی شهری و ابعا مؤثرمفاهیم  به غیرمستقیم شكلی به که دارند وجود هم یاندک
ارائه فرایندی جهت  هدف باو  (8184) ها توسط کرمونااین پژوهش ترینمهمنمایند. می تأکید ای و محتوایی حاکم بر آنرویه
بر فرایند طراحی شهری، به تدوین  مؤثرانجام گردید  است. کرمونا در این پژوهش با معرفی مفاهیم  دهی مستمر مكانشكل

. این پردازدمی، کنددهی به مكان را کنترل و هدایت چارچوبی مفهومی جهت پیمایش فرایندی که بتواند در بلندمدت فرایند شكل
نمود  است؛ اگرچه چارچوب  تأکیدبر پیمایش فرایند طراحی شهری  مؤثرتنها پژوهشی است که بر محتوا و مفاهیم پژوهش 

 قرار نداد  است. موردتوجههای فرایند طراحی شهری را مفهومی کرمونا نیز چگونگی کاربست این مفاهیم در قالب مراحل و گام
طراحی شهری در عمل؛ الگویی برای هدایت و کنتترل  »ای تحت عنوان مقاله ( در8311گلكار )داخلی نیز  یهاپژوهش مروردر 

 در یریت گمیتصم سازی وتصمیم در شهروندان مشارکت گرا وخالی طراحی شهری جامعه از جای «در طراحی شهری یچند سطح

مبتنی بر رهیافت ارتباطی  گراعهجام شهری طراحی الگوی رانیا دردهد و معتقد است ایران خبر می در واقعاً موجود شهری طراحی
 است. ماند یباقدر سطح نظریه و اندیشه  فعالًقرار نگرفته و  موردتوجهمندان سطح گفتار نزد جامعه حرفه در نه و عمل سطح در نه

 و تمتاعی اج بستتر  شتدن  مهیتاتر  ایتران و  در شهری طراحی بلوم و تكامل تداوم مسیر با آیند  و امیدوار است در تینها درگلكار 
(. وی 8311میستر گتردد )گلكتار،    مبتنی بر رهیافتت ارتبتاطی    گراجامعه شهری طراحی به امكان گذار ،شهروندان مدنی مشارکت

به تحلیل شتش گونته اصتلی از فراینتد      یلیتحل فرابا استفاد  از روش مرور  «طراحی شهری، فرایند یا فرایندها»همننین در مقاله 
، یشناست ختت یر یهاجنبهتشابه و تفاوت فرایندها شامل  یهاجنبه کندیمو تالش  پردازدیمارتباطی  فرایند ازجملهطراحی شهری 

یابی و نستبت  با مفهوم بهینه هاآنبا عقالنیت، نسبت  هاآن، نسبت یشناختمعرفت یهاانیبناصالح شناختی، نظم و ترتیب مراحل، 
این مفاهیم بتر پیمتایش    ریتأثاگرچه گلكار نیز چگونگی  (.8381ر دهد )گلكار، قرا یموردبررسبا دو مفهوم حقیقت و قدرت را  هاآن

 قرار نداد  است. موردبحثفرایند طراحی شهری را 
آن در چتارچوب   تحلیل و تدقیقبا رجوع به رهیافت ارتباطی و  پژوهش تالش کرد  استاین های پیشین، در مقایسه با پژوهش
عالو  داد  و قرار  موردبررسیو در ارتباط با یكدیگر  توأمانای و محتوایی فرایند طراحی شهری را ابعاد رویهفرایند طراحی شهری، 

هتایی در  ، نحو  کاربست این مفتاهیم را در قالتب مقولته   مبتنی بر رهیافت ارتباطی بر چگونگی پیمایش فرایند مؤثربر ارائه مفاهیم 
 .ای کاربردی بخشداعی نظری را جنبهنمود  و از این طریق مفاهیم مبهم و گا  انتز چارچوب مراحل فرایند طراحی شهری تشریح

 روش پژوهش
ارزیتابی میتزان کاربستت چتارچوب     و های طراحتی شتهری ایتران    تبیین نقش مفاهیم رهیافت ارتباطی در فرایند پروژ  منظوربه
ارزیتابیِ   چتارچوب بر نتای  مستخرا از مطالعات مبانی نظری و مطالعات این بخش متكی  ازآنجاکه ،های منتخبدر پروژ  شد ارائه
 در روشروش تحقیق مطالعات این بخش انتخاب گردیتد  استت.    عنوانبه 8داراست، روش تحلیل محتوای کیفیِ جهت شد تدوین

و قضتاوت ختود را نیتز     استتنباط  برآمد  از مبانی نظتری،  هایو شاخصمفاهیم اتكا بر  با پژوهشگر دارجهتتحلیل محتوای کیفی 
صرف محتوای ظاهری پیتام چنتدان ارزشتمند     بنابراین در این روش؛ نمایدو محتوای پنهان متون را توصیف و تفسیر می کاربرد به

متتن   در پنهان و آشكار یا الگوهای هامضمون کندمی سعی متون گذاشته و عینی محتوای یا هافراسوی واژ  را پانبود  و پژوهشگر 
روش تحلیتل محتتوای کیفتی    استاس   بتر ایتن  . (8111، 3)میرینتگ  توصیف نماید و کشف های عینیمالک با و عینی صورتهب را

                                                           
1 Hall, 1989 
2 Directed qualitative content analysis 
3 Mayring, 2000 
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. مفاهیم اصتلی  کندمی آغاز متون بندیطبقه برای اصلی مفاهیم با شناسایی را خود کار موجود، یهانظریه بردن کار به با دارجهت

کلیتدی   هتای مایته درونموجتود   هتای نظریهبا بررسی  کندمی  شد  و پژوهشگر تالش نامیدمقوله هسته مستخرا از مبانی نظری 
، بته  ()جتدول  اصلی برآمد  از مبانی نظری هایمقولهمقوله هسته را تعریف نماید )مقوله اصلی(. پژوهشگر با اتكا بر مقوله هسته و 

تا الزم استت تتا در وهلته اول در متورد واحتد تحلیتل       . در ایتن راست  پتردازد متی ، شتود میگفته واحد تحلیل آن  هکه ب تحلیل متن
محتتوای واحتدهای تحلیتل بستتگی دارد      طتور همتین پتژوهش و   هایپرسششود. نحو  تعریف واحدهای تحلیل به  گیریتصمیم

 3 شتكل  .گرددمیتشریح  تفصیلبه هاپروژ در ادامه مراحل بررسی و تحلیل محتوا و رویه فرایند طراحی شهری  .(8111)میرینگ، 
 .دهدمیرا نشان  دارجهتخالصه مراحل روش تحقیق پژوهش مبتنی بر فرایند تحلیل محتوای کیفی  طوربه

 (8111)میرینگ،  بر اساس دارجهتمبتنی بر فرایند تحلیل محتوای کیفی پژوهش های روش تحقیق گام .3 شكل

 جامعه آماری تعیین

 انتخاب گردیتد. ، 8319-8381 زمانیو مصوب در باز   شد تهیهطراحی شهری  هایپروژ  ،جامعه آماری پژوهشدر گام نخست، 
تا اوایل دهه هشتاد شمسی فاقتد فراینتد طراحتی شتهری و      شد تهیههای های اولیه از جامعه آماری نشان داد پروژ چراکه بررسی

نامطلوب داشته باشتد   تأثیر هاپروژ از بررسی  آمد دستبهد بر نتای  توانمیوع این موض ازآنجاکهمحتوای نظری قابل استناد بود  و 
 ( انتخاب گردید  است.8319-8381 یزماناخیر )باز   سالهد و مصوب  شد تهیهطراحی شهری  هایپروژ جامعه آماری پژوهش، 

 تعیین واحدهای تحلیل

گیتری  ، معیارهایی تعریف گردید که با جلوگیری از نمونته هانمونه لیل یاتعریف واحدهای تح منظوربه از تعیین جامعه آماری پس
بود  و  های پژوهشدهند  پرسشانتخاب هدفمند مواردی باشد که بازتاب دربردارند های کمی تعیین حجم نمونه، تصادفی و روش

بته   هتا نمونهپژوهش معیارهای انتخاب هدفمند  با توجه به اهداف ی انتخابی است.هانمونهضامن روایی و پایایی نتای  مستخرا از 
 شرح ذیل تعیین گردید:

هتای مربتوط بته    ایران: تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، کرا، قم، تبریز، اهواز )الویتت پتروژ    یشهرهاکالنهای مربوط به پروژ  -
 نتای ( یریپذمیتعمقابلیت  واسطهبهتهران  شهرکالن

 ، دو و سه تخصص طراحی شهری یهیپاو دو تخصص شهرسازی و   یهیپاین مشاور با توسط مهندس شد هیته یهاپروژ  -

 در عنوان پروژ  «طراحی شهری»با ذکر  ییهاپروژ لویت وا -

از  غالباًتوسط هر ی  از مشاورین محترم  شد هیتههای دهد پروژ ها نشان میبررسی انتخاب ی  پروژ  از هر مهندسین مشاور؛ -
 کند، بنابراین ضرورتی برای بررسی بیش از ی  پروژ  وجود ندارد.و مفاهیم یكسان پیروی میی  فرایند واحد 

، پرداختن بته مفتاهیم   یپردازهینظرکارفرما و مشاور به جهت اهمیت آن در نظام توسعه و عمران شهری،  نظر ازهای مهم پروژ  -
 دانش نظری،...

 مرتبط با ساختار و فضاهای اصلی شهر یهاپروژ  -

 آشناسازی و نمایه سازی متون:
 های هسته( و درون مایه های تكرار شوند  متونآگاهی از مقوله

 

 تعیین واحدهای تحلیل 
 های منتخب طراحی شهری()پروژ 

 تدوین مقوله های اصلی: 
تدوین مقوله های اصلی با بررسی پاسخ های واحدهای تحلیل به  -

 های هسته مقوله
ی اصلی به صورت گرو  هایی متشكل از اید  طبقه بندی مقوله ها -

 های هسته، در قالب فرایند نمایه سازیهای مشابه مبتنی بر مقوله
  

 های اصلی: ساختاردهی به مقوله
 طبقه بندی مجدد مقوله ها براساس گام های فرایند طراحی شهری  

 تفسیر داد  ها: 

 مقایسه نتای  با چارچوب نظری پژوهش 

 نظریه و عمل تبیین رابطه

 تعریف و تعیین جامعه آماری 
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هتا،  ، تفرجگتا  هادانیمها و مسیرهای پیاد ، های طراحی شهری شامل طراحی خیابانهای موضعی، در بردارند  انواع پروژ روژ پ -
 بافت فرسود  و تاریخی.

 در دسترس بودن اسناد و مدارک پروژ  -

 :انتخاب گردید 8 جدولبه شرح  منتخب یهانمونهپس از تعیین معیارهای انتخاب هدفمند، 

 8جدول 
 ()واحدهای تحلیلپژوهش منتخب ی هانمونه

 کارفرما مشاور سال شهر عنوان پروژه

 سازمان زیباسازی شهر تهران باوند 8381 تهران طراحی و ارتقای کیفی محور هفد  شهریور حدفاصل میدان امام حسین و شهدا
 شهرداری مشهد شهرآرمان 8319 مشهد شهر مشهد احمدآبادطراحی شهری خیابان 

معاونت شهرسازی و معماری  نقش پیراوش 8318 تهران 88طراحی شهری محور چهاربام منطقه 
 شهرداری تهران

 و عمرانی فنی معاونت امكو ایران 8318 تهران چارچوب طراحی شهری حوز  دریاچه چیتگر و محور چهاربام

 شهرداری تهران
شهرسازی و معماری  معاونت عرصه 8311 تهران چارچوب طراحی شهری محور دالوران

 شهرداری تهران
ی معمار ومعاونت شهرسازی  فرنهاد 8318 تهران (آبادعباس)اراضی  ساماندهی و طراحی شهری اراضی فوقانی تونل رسالت

 شهرداری تهران
ی معمار وت شهرسازی معاون راهوندشهر 8318 تهران طراحی شهری خیابان امام خمینی حدفاصل میدان امام خمینی تا بزرگرا  یادگار امام

 شهرداری تهران
 شهرداری کرا شاران 8384 کرا مرادآب تپه حوز  عمومیطراحی شهری 

طرح اندیشان  8388 مشهد با رویكرد طراحی شهری محدود  غربی میدان شهدا موضعیطرح 
 شهر

معاونت شهرسازی و معماری 
 شهرداری مشهد

  قم شهر فرهنگی -زیارتی محور شهری طراحی
 جمكران( مقدس مسجد و معصومه حضرت حرم اصلحدف)

 شهرداری قم توسعه فجر 8311 قم

 

 و کدگذاری متون سازیپیادهدر قالب  متون سازینمایهو  آشناسازی

مفاهیم مستتخرا از ادبیتات نظتری     بر اساس، هانمونهی موردی، هانمونهدر این گام پس از انتخاب هدفمند واحدهای تحلیل یا 
هسته( شناسایی و کتدهای   هایمقوله)مرتبط با مفاهیم اساسی  هایمایهدرون. گیردمیاکاوی قرار وهای هسته( مورد تحلیل )مقوله

 .گرددمیاستخراا  هسته هایمقولهباز مرتبط با 

 های اصلی و ساختاردهی مجددتدوین مقوله

و کدهای محوری  شد ترکیب ،ارزیابیبا ارجاع به چارچوب د و موجو هایهمپوشانیدر این مرحله کدهای باز بر مبنای شباهت و 
اصلی پژوهش  هایمقولهو  شد بندیطبقهمراحل فرایند طراحی شهری  بر اساس مجدداً. سپس این کدهای محوری گردندمیارائه 

گتردد اولتین   ها استتخراا متی  وژ متون پر هایمایهدرونو کنار هم گذاشتن  سازینمایهاصلی که از  هایمقوله .دهندمیرا تشكیل 
ی متوردی  هتا نمونته از نتتای  تحلیتل    گیریبهر اصلی که با  هایمقولهتدوین  خروجی از تحلیل محتوای واحدهای تحلیل هستند.

ارزیتابی میتزان   ، زمینته بترای بررستی و    انتد گشتته ( تدوین 8 جدولدر چارچوب ارزیابی ) شد ارائههای مبتنی بر مفاهیم و شاخص
 .گرددمیفراهم  هاپروژ بست مفاهیم رهیافت ارتباطی در کار

 هادادهتفسیر و  منتخبی هاپروژهدر  ارزیابیچارچوب  هایمقولهمیزان کاربست تعیین 

 و پتروژ   تعامل هر میزانتا ابتدا  گرددمیسی برر هاپروژ در هر ی  از  ارزیابیدر این بخش کاربست یا عدم کاربست چارچوب 
کته در مرحلته نخستت     است صورتبدین این گام در کار روش. شود تعیین ایران شهری طراحی یهاپروژ  تعامل میزان درنهایت

 8 ، به تفكیت  مراحتل فراینتد طراحتی شتهری بررستی و امتیتاز       هاپروژ در هر ی  از  اصلی هایمقولهکاربست یا عدم کاربست 
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پس از مشخص شدن کاربستت یتا عتدم    . شودها اختصاص داد  میمقوله( به هر ی  از مقوله)عدم کاربست  1( یا مقوله)کاربست 

لیكترت از   گانته پن طیف  بر اساس هاپروژ  مجموع در مقولههای منتخب، میزان کاربست هر ها در پروژ مقولهکاربست هر ی  از 
 شد گرفتهیكسان در نظر  هامقوله است که در این گام وزن تمامی ذکرشایان. (3 جدول) گرددمی یبنددستهخیلی کم تا خیلی زیاد 
 باشند.زن یكسان میودارای اهمیت  هامقولهاست؛ چراکه تمامی 

ر طیف لیكرت، درصد فراوانی و بتاالترین درصتد فراوانتی هت     بر اساسها پروژ  درمجموعپس از تعیین میزان کاربست هر مقوله 
های اصلی رهیافت ارتبتاطی  میزان توجه و کاربست مقوله آمد دستبهگردد. درصد گانه لیكرت، مشخص میهای پن طیف از طیف

 (4 جدول) دهدمیها را نشان در هر ی  از مراحل فرایند طراحی شهری پروژ 

 3جدول 
 منتخبی هاپروژ در مفهومی چارچوب  هایمقولهمیزان کاربست تعیین 

 ادیز یلیخ

 )درصد(

 زیاد

 )درصد(

  متوسط

 )درصد(

 کم

 )درصد(

 کم یلیخ

 )درصد(

 مراحل فرایند 

 طراحی شهری

 مقدماتی دازانشمچ 51 3/84 1 3/84 3/84
 نجش وضع موجودس 91 81 81 1 1
 دوین اهداف ت 811 1 1 1 1
 های طراحیدوین گزینهت 811 1 1 1 1
 رزیابیا 811 1 1 1 1
 راحی ط 811 - - - -
 اجرا 1 51 85 85 1
 ایش پ 811 - - - -

 

 
 4 جدول

 هاهای اصلی رهیافت ارتباطی در هر ی  از مراحل فرایند طراحی شهری پروژ میزان کاربست مقوله

یزان م

 کاربست

پروژه 
10

 

پروژه 
پروژه  1
پروژه  8
7 

پروژه
 6

 

پروژه 
پروژه  5
4 

پ
روژه 

پروژه  3
پروژه  2
ص 1

شاخ
مراحل فرایند 

 

یزان م

 کاربست

پروژه 
10

 

پروژه 
پروژه  1
پروژه  8
7 

پروژه
 6

 

پروژه 
پروژه  5
پروژه  4
پروژه  3
پروژه  2
ص 1

شاخ
مراحل فرایند 

 

 81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 خیلی کم

ن گزینه
تدوی

ی
ی طراح

ها
 

ادخیلی زی  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

چشم
انداز
 

مقدما
ی
ت

 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 خیلی کم 81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 خیلی کم 

مخیلی ک 88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 خیلی کم  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

 4 8 8 8 8 8 1 1 1 8 8 زیاد 81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 خیلی کم

 5 1 1 1 8 1 1 1 1 8 8 کم 88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 خیلی کم

ی کمخیل  9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 خیلی کم 88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 خیلی کم

ی
ارزیاب

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 خیلی کم 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 خیلی کم 84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 خیلی کم

ش
سنج

 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 خیلی کم 85 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 خیلی کم 

 81 8 1 1 1 1 8 1 8 1 8 کم 89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 خیلی کم

 81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 خیلی کم

طراحی
 

 88 8 1 8 8 1 1 1 8 8 8 متوسط

 81 1 8 1 8 1 1 1 8 1 8 کم

اجرا
 

مخیلی ک  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 88 

ف 83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 خیلی کم 88 1 8 1 1 1 8 1 8 1 8 کم
ن اهدا

تدوی
 

 84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 خیلی کم 31 8 8 1 8 1 8 1 8 8 8 زیاد

مخیلی ک 38 1 8 1 1 8 8 1 8 1 8 متوسط  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 85 

 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 خیلی کم

ش
پای

 

 89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 خیلی کم

file:///C:/Users/Sare/AppData/Roaming/Microsoft/Word/پیش%20دفاع2.pptx
file:///C:/Users/Sare/AppData/Roaming/Microsoft/Word/پیش%20دفاع2.pptx
file:///C:/Users/Sare/AppData/Roaming/Microsoft/Word/پیش%20دفاع2.pptx
file:///C:/Users/Sare/AppData/Roaming/Microsoft/Word/پیش%20دفاع2.pptx
file:///C:/Users/Sare/AppData/Roaming/Microsoft/Word/پیش%20دفاع2.pptx
file:///C:/Users/Sare/AppData/Roaming/Microsoft/Word/پیش%20دفاع2.pptx
file:///C:/Users/Sare/AppData/Roaming/Microsoft/Word/پیش%20دفاع2.pptx
file:///C:/Users/Sare/AppData/Roaming/Microsoft/Word/پیش%20دفاع2.pptx
file:///C:/Users/Sare/AppData/Roaming/Microsoft/Word/پیش%20دفاع2.pptx
file:///C:/Users/Sare/AppData/Roaming/Microsoft/Word/پیش%20دفاع2.pptx


85 

 

 
 یزیگوهرر زادهنیام کائی و لیع.../ اوی نقش مفاهیم رهیافت ارتباطیواک

 .../ نویسنده اول و همکاران

 

 و بحث هایافته
 :دهدمینشان های حاکم بر هر ی  از مراحل فرایند طراحی شهری مقوله منتخب و هایپروژ تای  تحلیل محتوای ن

 انداز مقدماتی:در مرحله تدوین چشم

 مراتتب سلستله و موقعیت آنان در سی نقش ربر ورقیب  هایگفتمانهایی که بر مفاهیمی چون شناسایی کاربست خیلی کم مقوله -
و آموزش متقابل ناشی از  سازیظرفیتنش راهبردی و ارتباطی و رقیب در فرایندی از ک هایگفتمانمیان  توافق همگانی، رتقد

 .کندمی تأکیداین کنش 

کنندگان از طرح و توقعات ساکنین و استفاد  هاارزشبر انتقال قدرت به جامعه محلی با در نظر گرفتن هایی که کاربست کم مقوله -
 د.تمرکز دار کنشگران سطوح پایین قدرت عنوانبههای ذینفع( )گرو 

 ( است.نفوذذیهای و منافع نهادهای قدرت )گرو  هابا ارزشهایی که مرتبط کاربست زیاد مقوله -

 .کندمی تأکیدتصورات و الگوهای ذهنی طراح  بر اساسانداز مقدماتی ی که بر عدم تدوین چشمهایمقولهکاربست خیلی زیاد  -
و ضرورت ارتباطات  نفوذذیهای ذینفع و بر شناخت گرو  موردبررسیی هااز پروژ  ی هیچ متأسفانهکه  دهدمینتای  حاصله نشان 

گیتری( توجته   اولیه جهت روشن نمودن ساختار و نحو  همكاری ایشان در طول فرایند طراحی شتهری )تصتمیم ستازی و تصتمیم    
شتامل کارفرمتا، شتهرداری و     وذنفذیهای محدود به برگزاری جلساتی با گرو  صرفاًنداشته است. مشارکت در این مرحله از فرایند 

هتا جهتت   از پتروژ   یت  هتیچ اند. الزم به ذکر است کته  ها برای آیند  طرح در نظر گرفتهاندازی است که این گرو از چشم آگاهی
انداز طرح بر ضرورت تشكیل جلستات گروهتی و گفتگتوی رودرروی کنشتگران دخیتل و      در مورد چشم توافق همگانیدستیابی به 

انداز مقدماتی اقدام به تدوین چشم نفوذذیهای گرو  یادگیری متقابل از آن توجه نداشته است و مشاور پس از اخذ دیدگا  و آشنایی
 نمود  است!پشت درهای بسته و مبتنی بر خواست و منافع نهادهای قدرت 

-سترمایه  و کنندگان از طترح به، استفاد های ذینفع شامل ساکنین، کساهمیت در این مرحله فقدان مشارکت واقعی گرو  حائزنكته 

هتای  هتا و توقعتات گترو    هایی است که در این گام از ضرورت آگاهی از دیدگا انداز مقدماتی پروژ گذاران احتمالی در تدوین چشم
هتای ذینفتع   ت گرو ها بر مشارکپروژ  %31تنها  دهدمیها نشان اند!؛ نتای  بررسیانداز صحبت به میان آورد ذینفع در تدوین چشم

جهتت آگتاهی از نقطته     هتایی پرسشتنامه اند که این امر نیز محدود به تهیه سازی در ابتدای فرایند توجه داشته اندازچشمدر فرایند 
ها و امكاناتی کته  گردد. عدم برگزاری جلسات گروهی و آشنایی افراد با فرصتمی قوت و ضعف محدود  نقاطنظرات آنان پیرامون 

گیتری از نظترات و توقعتات موضتعی و موضتوعی ایشتان از فضتا از        بهر  متقابالًتواند برای آنان به همرا  داشته باشد و می پروژ 
؛ چراکته  گرداندمیهای گسترد  مواجه انداز سازی بلكه تمام مراحل فرایند را با چالشفرایند چشم فقطنهمسائلی است که  ترینمهم

آن عدم مشارکت ایشان در طول فرایند به کاهش حس تعلق و  تبعبههای ذینفع از ابتدای فرایند و  عدم آشنایی و درگیر شدن گرو
 انجامد.و رضایتمندی از طرح می پذیریتحققبه کاهش  درنهایتاحساس مس ولیت نسبت به طرح انجامید  و 

 حاکم است: انداز سازیچشمدر مرحله سنجش وضع موجود نیز شرایطی مشابه مرحله 

هتای محتدود  از دیتد ستاکنین، کستبه و      هایی که به گردآوردی اطالعات و شناخت مستائل و ظرفیتت  کاربست متوسط مقوله -
 پردازد.کنندگان از محدود  میاستفاد 

هتای  مشارکت آنان در تعیین الویتت  و هایی که بر بازبینی مسائل از دید بازیگران سطوح مختلف قدرتکاربست خیلی کم مقوله -
 سازی چندجانبه مبتنی بر ارتباطی، تمرکز دارد.مبتنی بر قواعد تصمیم موردبررسیمنابع و محدود کردن موضوعات تخصیص 

 .پردازدمیاجرایی -هایی که به بررسی محیط تشكیالتیکاربست کم مقوله -
آگتاهی از   منظتور بته دگان از فضا کننمشارکت تنها محدود به تهیه پرسشنامه از ساکنین، کسبه و استفاد  ،در این مرحله از فرایند

مشارکت واقعی در گتردآوری اطالعتات و آگتاهی از مستائل      عمالًنقاط قوت و ضعف محدود  و تصویر ذهنی ایشان از فضا بود  و 
 رستد است. بته نظتر متی    نپذیرفتهکنندگان از فضا و انتقال دانش میان ایشان صورت مبتالبه در قالب روابط متقابل طراح و استفاد 

 همگانی سازیتوافق های از روش های کنشگران دخیل، در کنار عدم آگاهی و استفاد و الویت هاارزشگرایی و عدم توجه به نخبه
هتای  هتای ارتبتاطی، عامتل اصتلی بتروز چنتین شترایطی در پتروژ         های متعدد و متفاوت کنشگران مبتنی بر شتیو  میان خواست
های کنشگران سطوح پایین قدرت در فرایند طراحی شتهری بته   نادید  انگاشتن ارزش مالًعاست. این فقدان آگاهی و  موردبررسی
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مندی از طرح را با افت شدید مواجته  پذیری و رضایتتحقق درنهایتکاهش حس تعلق و مس ولیت آنان نسبت به طرح انجامید  و 

 گردانید  است.
نشتان از   نیتز  های مطلتوب گزینه های طراحی و ارزیابی و طراحیتدوین اهداف، تدوین گزینهگشایی شامل مس لهفرایند بررسی 

های طراح به ظرفیت بینانهخوشگرایی و اعتماد نخبه مفاهیم رهیافت ارتباطی دارد. کنند تبیینهای مقوله %811کاربست خیلی کم 
فضای گفتگتوی رودررو میتان    آوردناهم و فر نفوذذیهای ذینفع و عدم برگزاری جلسات مشترک میان گرو (، ساالرانهفن)فرایند 

هتای طراحتی و آمتوزش و یتادگیری     در کارگتا   نفتوذ ذیهای ذینفع و ایشان در تدوین اهداف، همننین عدم حضور مستقیم گرو 
و هتای پیشتنهادی   توان الزم برای نقتد و ارزیتابی گزینته    آوردندر فرایندی تبادلی، که به فراهم  کنندگانمشارکتمتقابل طراح و 

 .توان به آن اشار  کردمسائلی است که می ترینمهم ازجملهانجامد، کنندگان میهای جایگزین توسط مشارکتحلارائه را  متعاقباً
پیشتنهادی و   طترح  پتذیری تحقتق  در آنتان  نقتش  و رقیتب  هایگفتمان حضور هایی که برمقوله برنامه اجراییدر مرحله تدوین 

هتای  گترو   کننتد  تعییننقش  به جهت هامقولهدیگر  %51اما  ؛دارد کاربست کمی دارد تأکید دمیمر مشارکت جلب و اعتمادسازی
هتای  و منافع گرو  هاارزشو بر ضرورت توجه به  طرح پیشنهادی کاربست متوسط و زیادی داشته پذیریتحققدر  نفوذذیذینفع و 
و درصتدد   نمتود   تأکید، هدایت و کنترل طرح اجرایی گذاریسرمایهو های اجرایی و مشارکت آنان در تعیین الویت نفوذذیذینفع و 

 اند.منابع مالی برآمد  تأمینریزی اجرا و رفع موانع قانونی و برقراری تسهیالتی جهت ترغیب حضور ایشان در برنامه
درصتد فراوانتی و    ،ری کشتور طراحی شه هایپروژ تعیین و تبیین میزان کاربست مفاهیم رهیافت ارتباطی در  منظوربه درنهایت

 آمتد  دستت بته درصد  . باالترینگردید  است سازیمطلوب معادل خیلی تا باالترین درصد فراوانی امتیاز هر طیف از خیلی نامطلوب
 5کته در جتدول    طورهماناساس  راینب ها با مفاهیم رهیافت ارتباطی است.در پروژ  شد کار گرفتهگر میزان تعامل دانش به نشان
هتا  از مقولته  %83و  در وضعیت بسیار نامطلوب موردبررسی هایپروژ در  کاربستشانهای اصلی از حیث مقوله %11، شد داد نشان 

 (.5)جدول  اندقرارگرفتهدر وضعیت نامطلوب 

 5جدول
 طیف لیکرت اساس برها فرایند طراحی شهری پروژهرهیافت ارتباطی در  هایمقولهدرصد کاربست 

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
 بسیار نامطلوب نامطلوب نیمه مطلوب مطلوب بسیار مطلوب

1 1 1 83% 11% 

 

ای مغایر با نتای  حاصل از مرور مبانی نظتری و نقتش   حرفه هایپروژ رسی راز ب آمد دستبهکه مشخص است نتای   طورهمان
-پذیری طرحکیفیت و تحقق افزایش درنهایتد فرایند طراحی شهری و و پیشبر گیریشكلمفاهیم رهیافت ارتباطی بر  کنند تعیین

 و پیكربنتدی فضتا   گیری ونهاد قدرت با تصمیمگشایی فرایند،  مس لهیابی و  مس لهچراکه در تمامی مراحل است. های پیشنهادی 
کنشگران سطوح پایین قدرت  تقدر هایحوز  تسخیر به خویش، سود به آن سازیفعال و خویش ارتباطی شبكه در آن دادن قرار
فضتا و   کیفیتت  افتزایش  ،تغییترات  اعمتال  از قتدرت  نهتاد هتدف   متوارد  عمتد   اگرچته در  خویش پرداخته است، قدرت افزایش و

گیتری  عدم حضور کنشگران سطوح پایین قدرت در مراحل تصمیمافتد اتفاق می عمالً اما آننه ،است شد عنوانطرح  پذیریتحقق
توان میبنابراین  گردانید  است.های عظیم مواجه رضایتمندی و تعهد آنان نسبت به طرح را با چالش که این امراست  و تهیه طرح

متكثر و رقیب در سطوح مختلف قدرت در عرصه شهر پیوند ختورد    هایگفتمانادعا نمود مفاهیم رهیافت ارتباطی، که با مشارکت 
ابزارهایی در دست نهاد  هری کشور را از مردم جدا ساخته و متخصصان را به سطحاست که فرایند طراحی ش ایمفقود است، حلقه 

 تمام جوانب زندگی شهری فرو کاسته است.قدرت و ثروت برای تغییر فضای شهری و تثبیت تسلط آنان بر 

 گیرینتیجه
 و هیت رو بتر  مؤثر یمحتوا به کمتر سیموردبرر هایپروژ در  ،یندیفرا تفكر تیاهم باوجود دهدمینتای  حاصل از پژوهش نشان 

 که است هاییمؤلفه و میمفاه به توجه است ماند  مغفول انیم نیا در آننه و د یگرد توجه یشهر یطراح ندیفرا شیمایپ یچگونگ
 اهتدف باین پژوهش . اندداد  قرار تأثیر تحت را ندیفرا مراحل شیمایپ یچگونگ و یافتهتكامل یشهر یطراح تیماه تحول ریس در
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 یزیگوهرر زادهنیام کائی و لیع.../ اوی نقش مفاهیم رهیافت ارتباطیواک

 .../ نویسنده اول و همکاران

 

 هتای پروژ دستیابی به چارچوبی مفهومی مبتنی بر مفاهیم اساسی رهیافت ارتباطی تالش کرد  است زمینه را برای ارزیابی هدفمند 
-پتروژ  مفاهیم رهیافت ارتباطی در فرایند طراحی شهری  تبیین نقشیعنی  ،اصلی پژوهش پرسش و پاسخ به طراحی شهری کشور

طراحتی   شتهری،  طراحی از سنتی فهم برخالف کهآن است  پرسشاین  شدنمطرحچرایی  .سازدآماد   های طراحی شهری ایران،
بتا تحتول و تكامتل     ،حل طراحتی و را  مس لهای پویا و تحول یابند  در دانش است که منطق حاکم بر چگونگی پیوند شهری حوز 

الگوهای جدیدی از فراینتد طراحتی شتهری     گیریشكلبه تغییر و منجر  ،ای طراحی شهریو مفاهیم حاکم بر ابعاد رویه هامیپارادا
-فرایند طراحی شهری چیزی نیست مگر تتالش دانشتگاهیان و حرفته   آن  تبعبه طراحی شهری ودر تغییر پارادایم  این .شد  است

  و گفتمتانی پتیش روی   های حاکم بر نظریه غلبه نمتود و کاستی هایینارساهایی که بتواند بر ارائه مفاهیم و مقوله منظوربهمندان 
از شكاف میان نظریه و عمل تا حتد ممكتن کاستته شتود. بتراین استاس        ،مندان قرار دهد که با رجوع به آنپردازان و حرفهنظریه
د عالو  بر نهای طراحی شهری ایران تحوالت و پیشرفت دانش نظری را موردتوجه قرار ندهشد  در پروژ دانش بكار گرفتهچناننه 

ها )دانش عملی( توانایی توسعه و اصالح دانش نظری را نداشتته  ف میان نظریه و عمل، دانش تولیدشد  در این پروژ گسترش شكا
 گردد.های بیشمار مواجه میدانش فرایند طراحی شهری )روابط متقابل نظریه و عمل( با چالش و چرخه
ان و پس از گذشت بیش از د  ستال از پتژوهش گلكتار    همنندهد منتخب نشان می یهاپروژ نتای  تحلیل ضرورت،  نیباوجودا

کاربستت بستیار    شتود؛ دیتد  متی   یروشنبهمندان هنوز جای خالی رهیافت ارتباطی در سطح عمل در گفتمان جامعه حرفه(، 8311)
در ستطح  ها حاکی از آن است که مفتاهیم رهیافتت ارتبتاطی،    نامطلوب مفاهیم قدرت، خواست عمومی و مشارکت مردمی در پروژ 

مشتارکت شتهروندان در ستطوح     بتر  متكتی  اساساًعمل، وارد گفتمان طراحی شهری کشور نگردید  است؛ چراکه رهیافت ارتباطی 
 سازی و توانمندسازیآگا  صرف شهری های طراحانو بخشی از تالش است گیریتصمیم سازی وفرایند تصمیم در مختلف قدرت

گتردد.  آن در قالب فرایندی از یادگیری اجتماعی می تأمین و پیگیری ز طرح و چگونگیانتظاراتشان ا خواست و خصوص درجامعه 
دلیل فقدان فرایند یادگیری اجتمتاعی و عتدم   بهبراین اساس باوجود ورود مفهوم مشارکت مردمی به گفتمان طراحی شهری کشور، 

هتای اساستی بترای    ی، رهیافتت ارتبتاطی بتا چتالش    آن در هدایت فرایند طراحی شهر انكاررقابلیغتوجه به مفهوم قدرت و نقش 
زدایی از چگونگی کاربست مفاهیم نظری در تشریح، تدقیق و ابهام بنابراین های طراحی کشور روبرو گردید  است.کاربست در پروژ 
تشتریح   بتا تتدوین چتارچوب مفهتومی و     ،که تالش شد  است در این مقالته  ضرورتیمندان امری ضروری است، بین جامعه حرفه

  هایی مبتنی بر مراحل فرایند طراحی شهری، به آن پرداخته شود.مفاهیم و چگونگی کاربست آن در قالب مقوله
بندی جدیدی از مداخالت طراح، مردم و نهاد قدرت ، صورتمبتنی بر رهیافت ارتباطی ،چارچوب مفهومی پیشنهادیبراین اساس 

کنشگر طراح، مردم و نهاد قدرت در فرایندی از یادگیری اجتماعی فهتم ختود از دایتر     دهد که در آن هر سه در حوز  فضا ارائه می
و نه واحد در حوز  فضا، به پیكربندی فضا در فرایندی تدریجی و چند  منافعشان را به حداکثر رسانید  و با قبول خواست های متكثر

تعامالت نهادهای عمتومی و متردم،    روند دردگیری متقابل ساختار یا چارچوب پیشنهادی در راستای نیل به ی  .پردازدسطحی می
گیرد و خواست عمتومی را در قالتب   ذی مدخل در نظر می هایگرو وظیفه عمومی طراح را ایجاد فضایی تسهیل شد  برای افراد و 

. رویكردی کته  کندمی حاصل از این گفتگوها و فهم متقابل کنشگران از حدود انتظارات و ترجیحات یكدیگر معرفی توافق همگانی
ارزشتی، هنجتارین و    هتای جنبهتعاملی و مشارکتی و از طرف دیگر با مطرح نمودن  هایرویه آوردناز سویی با تالش برای فراهم 

چناننه یكی از اهداف طراحی  بنابراین ؛کندمیرا هموار  بخشرضایت حلرا تا را  نیل به منافع حداکثری و  کندمیاخالقی، تالش 
 عنتوان بته های ارتباطی در نظر گرفته شتود، هتم متردم    قدرت به شیو  نهاد از مردم توسط گیریتصمیم گیری توانبازپس شهری

بتا  کنند در فرایندی گفتمانی دامنه همپوشانی منافعشان را گستترش داد  و  تالش می نفوذانذی عنوانبهذینفعان و هم نهاد قدرت 

های قتدرت  به تسخیر حوز  ساالرانهفنو  بوروکراتی چنین فرایندی نه چون الگوهای  .نمایندیكدیگر به تغییر فضا اقدام  همكاری

در  صرفاًو نه چون رویكردهای آنارشیستی فضا را  پردازدمیکنشگران سطوح پایین قدرت و افزایش قدرت خویش  عنوانبهمردمی 
 (4 شكل) !دهدمیحوز  قدرت مردم قرار 
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 مبتنی بر مفاهیم رهیافت ارتباطی ت طراح، مردم و نهاد قدرت در حوز  فضاچگونگی مداخال .4كل ش

 
توافتق  مشتارکت و   کته بتا   مداخالت طراح، مردم و نهاد قتدرت در حتوز  فضتا    ، چگونگیشد داد نشان  4 شكلکه در  طورمانه

و هدایت تمتامی   دهیجهتو  بر شد، عالرقیب در سطوح مختلف قدرت در رهیافت ارتباطی تعریف می هایگفتمانمیان  همگانی
دستیابی  نهایتاًای واسط امكان تحقق واقعی مفاهیم تخصصی و فنی حاکم بر فرایند و مراحل فرایند طراحی شهری، همنون حلقه

بتا حتذف مفتاهیم رهیافتت     . آورداقتضتایی را فتراهم متی    هتای گیرییمتصمو  نشد بینیپیشبه فرایندی منعطف در مقابل شرایط 
فضا تمرکز نمود  و سیر تحول دانش نظتری شهرستازی و    ساالرانهفنفنی و  هایجنبهگشایی تنها بر مس لهیابی و مس لهاطی، ارتب
 فضتا  گیریشكلتوجه به واقعیات و مناسبات حاکم بر جامعه و نقش آن در  منظوربهآن طراحی شهری و تالش اندیشمندان  تبعبه

 گیرد.قرار نمی موردتوجه
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