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Background: Urban codes are a unique tool for creating urban order, but in the contemporary Iranian 
city, the status of urban codes has mainly been neglected in urban planning, and the contemporary 
Iranian city has been affected by significant challenges such as the deconstruction of traditional mixed 
cities and identity crisis. 
Objectives: Understanding the theoretical foundations governing the different approaches to urban 
codes and examining the possibility of their application in the contemporary Iranian city is the primary 
goal of this research. 
Methodology: This research was performed with the help of descriptive, adaptive and analytical 
information and collected documentary and library data. Explaining the concepts of "Place and 
Placemaking" provided a comparison of different approaches from the perspective of how to determine 
"form and function" as common components of "Place" and "base of urban codes" in the dimension of 
time. 
Results: Comprehensive planning theory to establish order in traditional cities, chose the "function" as 
the basis of urban codes, but its inefficiency has led to the creation of flexible zoning techniques. Since 
the 1960s with the introduction of complexity theory and presenting two "rule-based" and "norm-
based" approaches, lots of criticisms were levelled at New-Urbanism with its "form" based code 
approach and the Evolutionary theory with the "hybrid" approach. 
Conclusion: Given the lack of an integrated approach to the contemporary Iranian city, especially its 
public spaces, prioritizing the "form" over the "function" in the approach to the Form-Based Codes as a 
holistic, contextual, and participatory approach while providing flexible, functional codes has made it a 
tool for "placemaking" and sustainable urban development. In other words, the Form-Based Codes seek 
to create "places" rather than "buildings". Emphasis on "form" paves the way for the formation of the 
"Urf" or custom based on the valuable "norms" of the Iranian city as a supporter for urban codes. 

Highlights: 
The Form-based codes provide a tool for the re-establishment of the contemporary and the traditional and sustainable 
Iranian cities by explaining the principle codes in physical and spatial form. 

 
1 The present article is based on the doctoral dissertation of Mohsen Etesamypour entitled “Establishing an alternative pattern framework of 
function- based codes in urban development plans (Case Study: Shiraz)” under supervision of Dr. Mahyar Ardeshiri and Dr. Hamid Majedi, 
and with the consultancy of Dr. Zahrhsadat Saeideh Zarabadi at the Islamic Azad University, Tehran North Branch, Is presented. 
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Etesamypour, M., Ardeshiri, M., Majedi, H., & Zarabadi, Z. (2020). The theories investigation on urban codes and their adaptation with the 
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ضوابط  ،فرم و عملکرد ها:کلید واژه
 ،ضوابط فرم مبنا ،سازیمکان ،شهری

 شهر معاصر ایرانی

نسبت  عمالً جایگاه ضوابط شهری شهر معاصر ایرانی درباشد لیکن میابزاری متمایز برای ایجاد نظم شهری  ضوابطبیان مسأله: 

ی اساسی چون ساختارشکنی هاچالشآن با  ریتأثو شهر معاصر ایرانی تحت شده مغفول واقع تا حد زیادیی شهری زیرطرحبه 
  شده است.  روبروشهرهای مختلط سنتی و بحران هویت و.. 

ی نظری حاکم بر رویکردهای مختلف ضوابط شهری و بررسی امکان کاربرد آنها در شهر معاصر ایرانی، هاانیبنشناخت  هدف:

 باشد.قیق میهدف اصلی این تح

 ی انجام شد. تبییناکتابخانهی گردآوری شده اسنادی و هادادهاین تحقیق به کمک توصیف، تطبیق و تحلیل اطالعات و  روش:

ی هامؤلفه عنوانبه« فرم و عملکرد»، مقایسه رویکردهای مختلف از منظر نگرش به نحوه تعیین«یسازمکان و مکان» مفاهیم
 در بعد زمان را فراهم ساخت.« ضوابط شهری چارچوب»و « مکان»مشترک 

لیکن  دهدیمقرار « عملکرد»ی جامع با هدف ایجاد نظم در شهرهای سنتی، مبنای ضوابط شهری را زیربرنامهنظریه : هایافته

و طرح دو نظریه پیچیدگی  شدنمطرحمیالدی با  02و از دهه ریپذانعطافبندی ی منطقههاکیتکنناکارایی آن، منجر به ایجاد 
، «ترکیبی»مبنا و نظریه تکاملی با رویکردی « فرم»مبنا، نظریه نوشهرسازی با رویکرد ضوابط « هنجار»و « رابطه»رویکرد ضوابط 

 مورد انتقادات بنیادی قرار گرفت.

بر « فرم»یت دادن ی عمومی آن، اولوهاعرصهبه  ژهیوبهبا توجه به فقدان رویکردی یکپارچه به شهر معاصر ایرانی : گیرینتیجه

جویانه، ضمن ارائه ضوابط عملکردی ، زمینه گرا و مشارکتنگرکلیک رویکرد  عنوانبهدر رویکرد ضوابط فرم مبنا « عملکرد»
خلق  به دنبالکرده است. به عبارتی ضوابط فرم مبنا  و تحقق توسعه پایدار شهری تبدیل« یسازمکان»، آن را به ابزار ریپذانعطاف

 عنوانبهرا « عرف مبتنی بر هنجارهای واجد ارزش شهر ایرانی»ی ریگشکلبستر « فرم»بر  دیتأک. هاساختماناست تا « هامکان»
 .سازدیمپشتیبان ضوابط شهری هموار 

 نکات برجسته:
پیوند دوباره شهر معاصر با  ابزاری است تا از طریق تبیین اصولی فرم کالبدی و فرم فضایی در ضوابط، زمینه ایجاد« فرم مبنا»ضوابط شهری 

 شهر سنتی و پایدار ایرانی را فراهم کند.

 
د محسن اعتصامی پور با راهنمایی دکتر مهیار اردشیری، دکتر حمید ماجدی و مشاوره دکتر زهرا سادات سعیده زرآبادی است که در دانشگاه آزا برگرفته از رساله دکتری مقاله حاضر 1 

 ه شد.ارائ« موردمطالعه: شهر شیراز –های توسعه شهریتبیین چارچوب الگوی جایگزین ضوابط عملکرد مبنا در طرح»اسالمی واحد تهران شمال با عنوان 

پذیری با شهر واکاوی نظریات پیرامون ضوابط شهری و انطباق(. 1933. )سعیده سادات زهرا ،زرآبادی و حمید ،ماجدی ،مهیار ،اردشیری ،محسن ،پور اعتصامی ارجاع به این مقاله:

   doi: 10.22124/UPK.2020.15632.1397 11-1 ،(2)4 ،شهرسازی دانش. معاصر ایرانی
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 1311 ابستانت ،17-1، 2شماره  ،4دوره  ،دانش شهرسازی

 

 مسأله یانب
سب  1ریزیاریخ برنامهت شهری  در اینجا طرح تریا به تعبیر منا ستای   تنیدهتاریخ درهم، ریزی و تهیه ضوابط  ست و هر دو در را ای ا

در کل است و ضوابط بر مواد و مفاد اجزای آن کل    ریزی بر یکپارچگیروند اما باید توجه کرد که تأکید طرحایجاد انسجام پیش می 
شال  شهری به روش خاص خود می    (2: 2111، 2)مار ساختمان و     ضوابط ابزاری متمایز برای ایجاد نظم  سطح مداخله آن  شد که  با

شود و  وجه میخیابان است. راهنمایی برای مدیریت مستمر و درازمدت توسعه شهری که در آن به عناصر شهری و روابط بین آنها ت      
صولی تعریف  سی بکار رود   این قابلیت را دارد تا برای مح شده در هر مقیا شال،   ن ضوابط     در (.5: 2111)مار شور ما عمالً جایگاه  ک

سبت به طرح    ست. درحالی   شهری ن شده ا شته به ارائه رویکردهای  که طرح نظریاتی در نیمریزی تا حد زیادی مغفول واقع  قرن گذ
شده  مختلف به ضوابط   سابقه الگوی قانونی ضوابط و مقررات اجرایی طرح  شهری منتج  شهری در کشور ما  اند   ،های جامع و هادی 

 ( که بر مبنای رویکرد ضوابط عملکرد مبنا است.712: 1731، گردد )شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانبرمی 1731به سال 

سریع افق    توانمی وضوح  بهشهر معاصر ایرانی    بازتاب این رویکرد به ضوابط شهری را در وضعیت کنونی    ، یمشاهده کرد. رشد 
مد رفت و آ -کار-مدیون ایده تفکیک عملکردهای اصلی )سکونت  ، فرم شهری خود را ، ریختهای بیو حومه شهری پراکنده رویی 

جامع  هایطرحکه در  هسااتند عملکرد مبنا بندی ایدئولوژی ضااد تراکمی منطقه همراه با نوعی  هاکاربریو فراغت( و جداسااازی  
شته    شکنی    نوعیبه. این رویکرد اندشده بکار گرفته ، شهری در پنج دهه گذ سنتی     ساختار ماعی و با اختالط اجتشهرهای مختلط 

  طوربهضااوابط  ناشاای از هایمحدودیتاساات. این  بوده های اجتماعی مختلف در قالب مناطق مجزاسااوی هیهبه هادهی آنجهت
ستقیم   شتر جوامع در حومه   ، بر توزیع جمعیتغیرم شدن بی شهری اتومبیل محور   ایزوله  شهری و فرم  شته  گ تأثیر شدت به های  ذا

 است.بوده  ...ی نظیر آلودگی هوا وزیستمحیط و بروز مسائلناپایداری ، به مخاطره افتادن سالمتی، تغییر سبک زندگی نتیجه است.
 (بعدیسه) یهرش کالبدی بینی تمهیدات در کنترل فرمدر پیش، منطقه بندی هاینامهآییندر  ضوابط عملکرد مبنا از سوی دیگر 

بر اساس اجزای ضوابطی کمی    را. چراکه ایجاد یک محیط شهری مطلوب  عاجز بوده است ، عالوه بر فرم فضایی که بدان اشاره شد   
 برداریکپی تغییراتای مختلف نیز با اندکی حتی برای شااهره متأساافانهو  که برای کل شااهر یکسااان اساات در نظر داردو عددی 

ضاهای  کیفیت ف ویژهبه آنچه کیفیت طراحی شهری ، ضوابط این نوع اصول حاکم بر   و مقاصد ، اهداف اساسی اینکه   . چالششود می
 محیطی در ساختار کالبدی شهر معاصر    هایکیفیتو  هاارزش. نتیجه کندنمی هم نکرده و تضمین  تأمین، را شود میشهری مربوط  

سرعت در فقدان توجه به هویت محیطی          51ایرانی در  ست و به  شده ا شته از صحنه خارج   وامحتبیمغشوش و   ایگونهبهسال گذ
ین ضااوابط از هم پذیریتحققبدتر آنکه تخلفات گسااترده و عدم  متأساافانه. یابدمیبرخالف شااهر ساانتی و پایدار ایرانی گسااترش 

ست   ش  شده ا صه    و حقوق عمومی هری نیز به یک امر رایج تبدیل  شیدن کیفیت عر شهر ب مدام از طریق به چالش ک ا های عمومی 
دارای بعد حقوقی و  زمانهمضوابط شهری    کند( بیان می1735) یصالح که  این در حالی است  گرددها ضایع می تک ساختمان تک

 ،منافع عمومی و خصوصی در شهر    دهندهپوشش ابعاد حقوقی آن  واسطه بهو  گیردمیشهرسازی است و مشروعیت خود را از قانون     
از این  هدف، وضعیت موصوف  گیری نقش ضوابط شهری عملکرد مبنا در شکل   با توجه به . در راستای برقراری عدالت و نظم است  

؟ انددهش نظری استوار   هایبنیانچه  رویکردهای مختلف به ضوابط شهری بر   کهآناساسی است نخست      سؤال پاسخ به دو  ، تحقیق
 ضوابط شهری برای شهر معاصر ایرانی مناسب خواهد بود؟ با توجه به شرایط حاکم چه رویکردی به کهنیاسپس 

 پژوهش یشینهو پ مبانی نظری
های مجاز از زمین( و کاربری زمین )نحوه اسااتفاده و گردندبندی تهیه میهای منطقهنامهمروزه ضااوابط شااهری در قالب آیین ا

ساحت قطعات    ستانداردهای طراحی )م شینی عقب، ا سیف تعریف و به اجرا می ها و...( ران (. درواقع هدف 213: 1731، الدینیگذارند )

های توسعه شهری   رحطانداز اجزا و عناصر شهری در چارچوب اهداف و چشم    4و فرم 7این ضوابط هماهنگ ساختن دو بعد عملکرد  

شد )بهزادفر می ستفاده ، «عملکرد»درواقع (. 1733، با ساختمان ا ست را      در قطعه ز، های مجاز از یک  شده ا ساخته  مینی که در آن 
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 و همکاران پورعتصامیا/  واکاوی نظریات پیرامون ضوابط شهری
 

این قابلیت را دارد تا در تبیین وجوه کالبدی و کاربردی معماری از          «عملکرد»واژه  .(141 :2115، 1ن و روگرز)کوا کند تعیین می
از  (.1732 ،تبیین کند )غریب پور، دهدنشان می جامعه و محیط ، که چیستی معماری را در نسبت با انسان    آنسو و وجه تعاملی  یک

سازان نیز عملکرد    شهر سه ، دید نو سه ویژگی تعیین   جانمایی توده در قطعه زمین و فرم  ساختمان  ساختم بعدی  انی در کننده گونه 

. کاربری (71: 2111، 7)سورلین  است  های مجاز یک ساختمان و قطعه زمین آن یا کاربری 2کاربری :عملکرد و ضوابط شهری است   

ستفاده  نحوه ، نیز زمین سان ، از محدوده خاکی یا آبیا ست   ، برای هر نوع فعالیت یا هدف ان شده ا سون و دولنیک  تعریف  ، 4)دیوید

به استفاده کنونی پردازد که می نیز 1فعالیت عالوه بر عملکرد به تعریف، (LBCS) 5بندی زمین مرجعدر استانداردهای طبقه .(2114

کند که دقیقاً چه رویدادهای فیزیکی در زمین رخ فعالیت مشخص می درواقع گردد. های شاخص آن برمی بر اساس ویژگی  3از زمین

معماری اساات و از منظر  ساااختمان در واژه عملکرد منبعث از نگرشاای معمارانه به مفهوم عملکرد توان گفتبنابراین میدهد؛ می
ستفاده مجاز  ، کاربردی در ضوابط شهری   ین اگرچه کاربری زم، شده نا به تعریف ارائهآنکه بساختمان است. حال  از معطوف به نحوه ا

لذا منبعث از  ،(211: 2115، ن و روگرز)کوا گیرد( انجام میآن درواقع فعالیتی اسااات که در یک سااااختمان یا محدوده )زمین     ، نیز
ستفاده         ضوع نحوه ا سازانه به مو شهر شی  ستای برنامه ، زمیناز مجاز  نگر ست؛    در را شهر ا به  بنابراین با توجهریزی کاربری زمین 

ه جامع، در رابطه با نیازهای انسان  از نحوه استفاده از زمین در شهر   بر مقصود یا هدفی کاربردی ، و زمین 3ترکیب دو واژه سودمندی 

ستای  توان می رونیازا (.1732، دهلت دارد )غریب پور و محیط سان در را شکلی   و  تردرک آ سجام مفهومی و  سه واژه  ، ایجاد ان از 
 .استفاده کرد فعالیت(و کاربرد ) عملکرد(کارکرد )، کاربری

سه  نیز واژه فرم ست که از زوایای مختلف قابل   جنبه  سم ا ست )نامی بعدی ج شکل    ( اگرچه فرم فی1735، دیدن ا سه فراتر از  نف
در قالب زمان که  (42: 1334، 3)بتی و هنگ لی شود مفهوم شکل یا ظاهر بیرونی اشیاء است    اما آنچه فوراً به ذهن متبادر می، است 

 (.51-51: 1733، کلیتی وحدت یافته از عناصر متفاوت است )پاکزاد  ، شود. فرم یا تظاهر حسی و واضح یک ماده   و مکان ادراک می
، ه فرمک دهدها و فرآیندهای دنیای واقعی نشان میپدیده، مندی رابطه بین فرم و محتوا در اشیا( معتقد است که قانون 1733) پاکزاد

 چگونگی و نحوه رشد محتوا و تجسد و بیان آن است. و ساختار

بندی مبندی فوق را بخواهیم با تقسیدانند. اگر تقسیمعملکرد و معنی می، ظاهر را دارای سه جنبهاین پدیده  معمارانهدر تقسیمات 
ما  ابسااانده کرده و ظاهر پدیده را فرم آن بدانیم؛      بایسااات در عالم محتوا به عملکرد و معنی    می، دوگانه فرم و محتوا تطبیق دهیم  

ست که  ضا   اهمیت فرم به آن ا صت تجلی         زبان ف شهری باید فر ضوابط  ضاهایی که در چارچوب  ست. ف ه و زمینه ارتقاء ب« معنا»ا
برونو سازد. فراهم میرا پیدا کنند چرا که این تبلور وجوه مختلف مکان در فرم است که زمینه ادراک فضایی را « مکان»مرتبه باهتر 

ضا را ذات معماری معرفی می   ، معماری را 11زه وی ضا و ف ضای معماری  . اوکندهنر ف ضای جدیدی ، با تعمیم مفهوم ف با عنوان  را ف
ه : فضاای داخلی ک کندایجاد میزمان دو فضاا را  هم سااختمان کند که هر گیری میچنین نتیجه و نمایدفضاای شاهری تعریف می  

 ودشاامیوساایله آن اثر معماری و آثار نزدیک به آن ایجاد و فضااای خارجی یا شااهری که به گیردشااکل میر معماری وساایله اثبه
و هدف این کند مطرح میهنر ایجاد ارتباط )طراحی شهری(  را از طریق در این بین؛ کالن ضرورت ایجاد هماهنگی (1334، 11)زوی

عنوان ای که نمایشاای خلق شااود؛ زیرا شااهر به  گونهبه، کندکه محیط را خلق می داندمیگرد هم آوردن تمامی عناصااری  را هنر
 (.3-3: 1331، 12)کالن رویدادی نمایشی در محیط است

                                                           
1 Cowan and Rogers, 2005 
2 Use 
7 Sorlien, 2010 
4 Davidson and Dolnick, 2004 
5 Land-Based Classification Standards 
6 Activity 
7 Actual Use of land 
3 Use 
3 Batty and Longley, 1994 
10 Bruno Zevi 
11 Zevi, 1974 
12 Cullen, 1971 
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 1311 ابستانت ،17-1، 2شماره  ،4دوره  ،دانش شهرسازی

 

شهری ، برای خلق متعالی این نمایش دیوید کانتر  سه بعد درهم    مثابه یک مکانبه را محیط  شکل از  ها و فعالیت ،تنیده کالبدمت
صورات )معنا(   سازی     درواقع و  (1333، 1)کانتر داندمیت شهر سالت معماری و  شهری در    از صحیح الگوی ارائه  در این بینر ضوابط 

محیط  یپذیرادراک، معنا عملکرد( برای خلق مرتبط با ها )ضااوابطفرم( و فعالیت مرتبط با دهنده کالبد )ضااوابطشااکلابعاد قالب 
فته متحول و بسط یا ، محیطیشناختی و زیست  وجه به اهمیت مالحظات بومبا ت، مفهوم مکاناست.   «مکان»و تبلور مفهوم  شهری 

 به 2سازی مکان؛ از سوی دیگر اصطالح رایج کنونی   (124: 1737، شود )گلکار است و در قالب استعاره مکان پایدار بدان پرداخته می  
شاره دارد   خلق  ضایی ا سازی تمامی ابعاد اجتماعی  فرآیند یکپارچه عبارتیو به ( 141: 2115، و روگرز د )کواندار که هویت متمایز ف

  (751: 2115، 7)کیوس بازاریابی و مدیریتی و معماری و شهرسازی است که مفهوم مکان آنها را در بردارد، شناختیروان–
 

       

          

        

               )      (               )      (

     

               

                     

    

         

 
عنوان ابزار کنترل در طراحی به ضوابط شهریاز کاربست هدف  .1 شکل
از طریق ارائه ضوابط محیط شهری در  عناصر بین ایجاد هماهنگی، شهری

 .است های پایداردر راستای خلق مکان، فرم و عملکرد مرتبط با

 

رهبران جامعه، برنامه ریزان،  همگی کند کهفرصتی را برای جامعه در راستای ایجاد حس مکان یا هویت خلق می  واقعبه سازی مکان
سعه گران را در برمی  شکلی که از   (2112، 4)بوهل ردیگطراحان و تو شارکت محل به  ستفاده   م ستای ا سرمایه  ی در را های اجتماعی  از 

ستفاده کند  برای خلق مکان سیلبربرگ  ا سایر ایدئولوژی   مکان . درواقع بخش مهم(2117، 5) ست سازی که همچنان در میان  ه  ها برج
ست     ست، توجه به اهمیت مشارکت عمومی ا سیاری از طرح اگرچه رویکرد برنامه .ا ها بخشی از فرایند اجرایی   ریزی از باه به پایین در ب

 (.23: 2117، 1)مک دوناف استسازی بوده است، اما تمرکز همچنان بیشتر بر رویکردهای از پایین به باه در فرآیند مکان
یا به ، سااازی بر خلق فضاااهای عمومی و جمعی واجد هویتمکان، مه تعبیر زه وی از فضااای شااهرینکته اساااساای اینکه در ادا

تأکید اساسی دارد. این فضاها محلی برای انباشت سرمایه اجتماعی یا منافع اقتصادی حاصل          (2112، )بوهل «مکان سوم »تعبیری 
بخشی از  شهری ضوابطبدیهی است  مثابه مکانمحیط شهری به تجسمرو با ازاین(. 2117، )سیلبربرگ  هستند از تعامالت اجتماعی 

ها و فرم کنترل و هماهنگ ساختن ، توان هدف از کاربرد ضوابط شهری را  میو  (1: 2111، )مارشال  هستند  سازی زبان پنهان مکان
شهری به   صر مختلف  ضا  های پایدارمنظور خلق مکانعملکردهای عنا ضای معماری  ، از ف ساز   اعم از ف شهری در فرآیندی مکان  و 

 قلمداد نمود که معنا در آنها جریان داشته باشد.
( است  1735) یصالح مطالعات ، در این زمینه شده انجامشمار داخلی  دهد ازجمله مطالعات انگشت بررسی پیشینه تحقیق نشان می   

شهر خوب )کوین لینچ(   شکل ، که با تمسک بر تعریف  شهر خوب را وجود هزمه  شهری خوب  » گیری  ماید و با نتبیین می« ضوابط 
سانه ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران به        پذیری کامل گیرد حتی در صورت تحقق نتیجه می، عنوان نمونه موردیمطالعه آسیب شنا

                                                           
1 Canter, 1977 
2 Place making 
7 Caves, 2005 
4 Bohl, 2002 
5 Silberberg, 2013 
1 McDonough,2013 
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 و همکاران پورعتصامیا/  واکاوی نظریات پیرامون ضوابط شهری
 

ه را این نتیج، . او با توجه به تشابه ماهیت چنین ضوابطی در کل شهرهای معاصر ایران     نخواهد شد شهر خوب محقق  ، این ضوابط 
سری می    شهرها ت سیب به کل  ست تا ارائه یک رویکرد          دهد. با این وجود مطالعات متمرکز بر آ شهری موجود ا ضوابط  سی  شنا

 جایگزین.
 ؛1731 ،نایبیاند )دیگر نظریات پرداخته بدون بررسااای و شاااناخت، مطالعات دیگر نیز صااارفاً به کاربرد یک رویکرد جایگزین 
اگرچه بسیار بیشتر    (2112و  2113، 1)تلن رینظو گستردگی مطالعات خارجی   (. تنوع1731، و برک پورعبداله پور  و 1735 ،یزیتبر

ست  سی هم ، ا ست. حال   لیکن در چارچوب برر شده ا سی زمان کلیه نظریات و رویکردهای متأخر انجام ن شان می آنکه برر ا دهد بها ن
ه بازتاب آن در نحو، در بعد زمان در نظریات مختلف فرم و عملکردتوجه به شاایوه مواجهه ضااوابط شااهری تحت تأثیر نحوه تعریف 

 وابط شهریضبه مختلف  منظور مقایسه رویکردهایتوان دستگاه نظریاتی را بهمی، ریزیگیری فضاهای شهری و شیوه برنامهشکل 
 پردازیم.آنها می طرحبه  های نظری هر یک در ادامهجهت درک بنیان که ارائه کرد

 ژوهشپروش 
شد میکیفی ، روش ازنظراربردی و ک، ازنظر هدفین تحقیق ا صیفی  . روش تحقیقبا ست. ب تحلیلی  -تطبیقی و تو ستیابی  ا رای د

که  گونهآن. دهدمی( مراحل فرآیند تحقیق را نشااان 1)شااکل . گردیداساانادی اسااتفاده  از مطالعات، موردنیازبه منابع و اطالعات 
دهای امکان مقایسه رویکر ، تعیین هدف عینی از کاربرد ضوابط شهری  ضمن  « سازی مکانمکان و » مفاهیم تبیین شود میمشاهده  

ب چارچو»و « مکان»مشااترک  هایمؤلفه عنوانبهدر بعد زمان « فرم و عملکرد» نییتعاز منظر نگرش به نحوه  ویژهبهمختلف را 
 ویکردهایر تحلیلی طبیقیمقایسه ت  درنهایت، های نظریاخت بنیانشن  و نظریاتپس از توصیف   .سازد میفراهم « ضوابط شهری  

هرسازی  ش شهر و  با توجه به شرایط حاکم بر   -سازی پایدار و مکان هایمکانقابلیت خلق -هدف عینی تبیین شده   از منظرمختلف 
 .گرددمیارائه  پیشنهاد رویکرد جایگزینو  انجام، معاصر ایرانی

 

 فرآیند تحقیق .2شکل 

 بحث و هایافته

 : ضوابط عملکردمبناریزیبرنامهنظریه جامع غیر روندی 
ند. این کمی مطرحریزی شهری برخوردی جامع را در برنامه، نظریات اثباتی قالبریزی در جامع برنامه در اوایل قرن بیستم نظریه 

 ر قالب د کننده زمین باشااد رامصاارف ای که هرگونه توسااعه کالبدی کهپردازد. سااند یا برنامهرهیافت به تولید یک سااند کل می
شپور  ردیگدر نظر می بندی عملکردیمنطقه ، )پاکزاد شمول بود شهری جهان ، در این دوران شهر دلخواه  (.123: 1734، )عبدی دان
ر یک د دیدگاهی علمی و مهندسی، باشدمی که مبنای آن نظم «فرم از عملکرد»ایده عملکردگرایی و تبعیت  لذا (735-733: 1733

؛ 127: 1732)معینی،  ردیگو البته گذشااته آنها را نادیده می شااودکاربرده میبهنیز اساات که برای توسااعه شااهرها  چارچوب عقالنی
شهری مدرن برنامهدرواقع (. 2114، 2رابرتس و گرید سی معماری     ، ریزی  سادگی هند شهری منظم بر پایه  به دنبال ایجاد یک فرم 

عنوان مبنای  با نگرش قطعی به تعیین عملکردها به     1351لیکن منطقه بندی عملکردی شاااهرها از دهه      (3133، 7)تایور مدرن بود  

                                                           
1 Talen, 2009 and 2012 
2 Roberts and Greed, 2014 
3 Taylor, 1998 
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 1311 ابستانت ،17-1، 2شماره  ،4دوره  ،دانش شهرسازی

 

شهری موردانتقاد نظریه    در خوبی به( 153-151: 2112، ؛ تلن4: 1731)علی اکبری و قهرمانی،  پردازان مختلف قرار گرفتضوابط 
بندی ساانتی و ضااوابط  عملکرد و فرم به بحث پیرامون ناکارایی منطقه، در قالب سااه مفهوم الگو 1کتاب خود بنام قوانین شااهری

بندی سنتی کردند تا راهی برای  های منطقهنامهریزان شروع به اصالحاتی در آیین  برنامه 1351پردازد. با شروع دهه  عملکرد مبنا می
بندی اقدامات تحت عنوان منطقه جموع اینم .فراهم کنند عملکردی ضااوابط در تعیینپذیری ناشاای از قطعیت جبران عدم انعطاف

اقدامات  این (.111: 2111، 7)انجمن برنامه ریزی آمریکا شوند شناخته می منطقه بندی های مختلف و در قالب تکنیک 2پذیرانعطاف
ستمی منطقه     سی شکالت  سنتی در عمل موفقیت  در رفع م شت ن چندانیبندی  سیاری از   ن. همچنیافزودندیم آنبر پیچیدگی ند و دا ب

ضعیت  از  کماکان جوامع ضوابط    هویت و کیفیت و صول این نوع  ضاهای مح ضی بودند  ف : 2113، 4پارولک، پارولک و کراوفورد) نارا
ساس اجزای ضوابطی کمی و عددی )درصد تراکم   چرا که  (.3-3 شغال و غیره(   ، بر ا د دنناتوان بو شهر کالبدی کنترل فرم از سطح ا

 .(2112، )تلن

 پیچیده انطباق پذیر: ضوابط رابطه مبنا و هنجار مبنا هایستمسی، نظریه پیچیدگی

ستم مکانیکی مورد انتقال          11و اوایل دهه  51دهه در اواخر  سی شهر همچون یک  شیوه تفکر به  میالدی تحت تأثیر نظریه پیچیدگی 
از  . (133: 1734، دانست )عبدی دانشپور  می تحول و تکامل، قرار گرفت و به تفکری تبدیل شد که شهر را سیستمی همواره در حال تغییر     

ستم پیچیده   ویژگی سی سازمان می، های بارز یک  سیر    ؛5دهیتوان به موارد خود ستگی به م ستم   به این معنی که ت، واب سی ه ها بکامل آینده 
رفتار  ، تقل سیستم  صر مس  پذیر که در آن عنارفتار انطباقی یا سازش ؛ شود مربوط می اینکه چگونه یک سیستم در گذشته تکامل یافته است    

نظم دهی سلسله مراتبی    ؛ (75: 2112، 3مارشال  )بتی و شود در سیستم می   1خود پدیدی و منجر بهخود را تغییر داده و سیستم تکامل یافته   
)کوهندر   صل شوند  حاطور مستقیم از آنها  توانند بهاما نمی، تر دارندقوانین در سطح باهتر نیاز به هماهنگی با سطوح پایین   که درون سیستم  

امل  تک، کند ضمن بهترین تطابق با محیططور پیوسته تالش میبه 11پیچیده انطباق پذیر سیستمو اینکه  (2114، 3؛ هلند2114، 3و کوپرس
شهرها  محققان نیز از این منظر . (134: 2112، 11)دی رو و رووز ابدی ستم    قالب دربه پویایی  سته های انطباقی پیچیده سی )بتی و   داننگری

  عنوان یک پاسخ به، بافت شهری از میان تغییرات و اصالحات مداوم و پیوسته اجزا و عناصر موجود شهر      ، در این رویکرد (2112،  مارشال 
اساس    رفرم شهری از شکل استاتیک شهر ب    رو خودپدیدی( و ازاین) دیآدر طول زمان پدید می، های درونی و بیرونیانطباقی به محدودیت

ضع موجود آن قابل  صل می        یک تحلیل محض از و شهری حا ستم  سی ست بلکه فرم از تغییرات پویای  و   )وهاب زاده منش شود درک نی
،  ای پیچیدههدر تعیین وضااعیت کامل شاارایط اولیه در ساایسااتم  ها پیچیدگیبه دلیل وجود ترکیبی از بنابراین (؛ 172: 2112، 12همکاران

شکل یاف مدل ریزی  روش برنامه (2113) 14بتیرو ازاین (2112، 17)پورچگلی و همکاران ست یقابل دنبال کردن ن، آنها ای ازتههای تحلیلی 
جای   عنوان موجودات زنده به  او به تغییر بنیادین در اساااتعاره در حال وقوع شاااهرها به       .دهد انتقاد قرار می  موردکالبدی از باه به پایین را      

  تأکید رورتض طراحی کرد. این نگرش ، را با رویکردی از باه به پایین شهرها توان ندرت میبهو معتقد است  پردازد های فیزیکی میسیستم  
شان می ساختار و فرم   بجای 11و فرآیند 15رفتار بر شرایط نیز  ؛ دهدرا ن ضوابط و مقررات ارتباط     میاما در این  سئله پیچیدگی و  توان بین م

                                                           
1 City Rules 
2 Flexibale zoning 
3 American Planning Association, 2006 
4 Parolek, Parolek & Crawford, 2008 
5 Self-organization 
6 Emergance 
7 Batty and Marshall, 2012 
8 Colander and Kupers, 2014 
9 Holland, 2014 
10 Complex Adaptive system 
11 De Roo and Rauws, 2012 
12 Vahabzadeh Manesh, et al. 2012 
17 Portugali et al. 2012 
14 Batty, 2007 
15 Process 
16 Generative process 
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 و همکاران پورعتصامیا/  واکاوی نظریات پیرامون ضوابط شهری
 

شد  شکل که  . (243: 2115، 1)مورونی قائل  شامل بی  بدین  سازمانده  صی از      نظمی نمینظم خود شخ شود بلکه در این میان نیاز به انواع م
 (.2113، 2د )دیزرگاقوانین دار

سیستم برنامه  ، در حقیقت شهر را نه بر پایه پیش باید به دنبال  سیس  بلکه آن را به، هابینیریزی بود که  تم خودسازمان  عنوان یک 
شبیه از بازی رو محققانازاین. (175: 2112، 7)پورچگلی ردیبگ دهنده پیچیده در نظر شتر این ایده      سازی های  شف بی شده برای ک

شوند و آنها شکل شهری را از طریق فرآیندهای درک می 5طور ضمنی توسط نهادهای انسانیبه، 4اند که قوانین فضاییاستفاده کرده
سازمانده  شکل (1122، 3) تن و پورچگلیدهند شکل می  1خود شهر . همانند یک فرآیند  سته و  ، گیری تدریجی  فرآیند بازی نیز پیو

ست که هر بازیگر    ست و همانند آن ا شکل   ، تکراری ا شهری در حال  های طراحی جدید با بازی خود و انتخاب گزینه، گیریبه فرم 
یار ساده  معموهً بس ، قوانین اولیه بکار برده شده  کهدهد. درحالیمحدودشده است( پاسخ می   ، کاربرده شده )که با آنچه پیش از این به

ستند )به  شکل   ، مثالعنوانه ست( قوانین دیگر )قوانین  شهر( در طول بازی بازی دارای ترتیب ا عنوان هب، دهنده به طراحی بازی یا 
تا  استفاده کرده 3های نهاد مبنامدلاز  ان در عملرو محققازاین .(2111، 3)پورچگلی رندیگهای در حال خود پدیدی شکل میویژگی

الگوها نشااان (. 211-123: 2114)کوهندر و کوپرس،  ای از تعامل ایجاد کنندبتوانند الگوهای پیچیده را بر اساااس قوانین ساااده 
شیوه        ، دهند که برخی از پیامدها یا نتایج ممکن یا محتملمی ستند و این بر  شرایط ه صی در  شخ صل تغییرات م بینی یشپای از حا

 که نیآنچه مشاااخص اسااات ا (. 251: 2112، 11)مورونیترجیح دارد ، که در آن جزئیات دقیق پیامدها یا نتایج آتی مدنظر باشاااد          
ستم   سه با قواعد و مقررات  های پیچیده فیسی صی از نظم و        ، ندارند منافاتینف شخ ستای تحقق فرم م صی که در را ضوابط خا اما با 

ستا . (255: 2115، د )مورونیل دارنمشک ، دارندترتیب گام برمی شیوه نظم اجتماعی  (2111) 11مورونی در این را  تمایزی بین دو نوع 
)نظیر ضااوابط  17فرمی از دولت و در حقیقت یک ساایسااتم نظم اجتماعی اساات که در آن ابزار الگویی 12تلوکراساای .شااودقائل می
صلی ( بهمبنا عملکرد ستفاده قرار می   و قوانین بخشترین ابزار برای تنظیم مقررات عنوان ا سی گیرند. نومهای خصوصی موردا  14وکرا

شهری دارد که برای تنظیم   هایو کاربری عناصر ، بین اجزا «کلی روابط»ارائه ضوابط از طریق تعریف   15نیز اشاره به ابزار چارچوبی 
صی )نهادها    صو ستفاده می یا کارگزاران عملکرد بخش خ شهری     شود. ( ا صول معدودی و در این الگضوابط  ساده   دارند ا که فرمی 

شاره به انواع کلی واقعیت    شته و ا ضعیت  و هادا با (. 253-253: 2115، )مورونی )غیرخاص( و اعمال )رفتارها( دارند 11های معمولو
به    به بخش عمومی )نظیر    در کنترل فعالیت   نیز ابزار الگویی از، بودن ماهیت پیچیدگی    افراطیتوجه  دمات  خ  تأمین های محدود 

 (. 2113، 13د )مورونیگیرنمیعمومی( مورداستفاده قرار 
شکل     سخ دوم به م ستم   برنامه عدم قطعیت پا سی شهری    های پیچیدهریزی در  ضوابط  شارکتی   ، از منظر  ستفاده از رویکرد م  ،ا

اساساً مشروط و در حال تنظیم با    ریزی برنامه توسعه تکاملی شهر دخیل کند.   فرآیند و مستمر است تا عوامل شهری را در    انههمکار
و نهایتاً فرم شااهر منتج  «رفتارها»گیری خودپدیدانه به شااکل، نهادها شاارایط قبل از خود اساات تا از طریق اقدام جمعی و تدریجی

ستیابی افق در دتو، حقوق برابر، ریزیآنها نیاز به درک مشترک از اهداف برنامه، دهندشود. ازآنجاکه بازیگران باهم نتایج را شکل می
 .دارند را به این اهداف و تعهد مشترک برای دستیابی به آنها

                                                           
1 Moroni, 2015 
2 Dizerega, 2008 
3 Portugali, 2012 
4 Spatial laws 
5 Human Agents 
6 Self-organisation processes 
7 Tan and Portugali, 2012 
8 Portugali, 2016 
9 Agent Based Models 
10 Moroni, 2012 
11  Moroni, 2010 
12 Teleocracy 
13 Patterning-instrument 
14 Nomocracy 
15 Framework-instrument 
16 typical situation 
17 Moroni, 2007 
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جمعی هستند و اقدام جمعی   انتخاب های مهمی برای واسطه  «هاهنجارها و ارزش» معتقدند در این شرایط  (2112) 1کوهندر و کوپرس
یک نوش داروی ساده برای حل مشکالت شهرسازی      ، مکاری نهادهامشارکت و ه  البتهرا شکل دهند.   «ها و هنجارهاارزش»توانند نیز می

  دربنابراین  (؛44: 2112، )بتی و مارشال غلبه بر تضادهای منافع ذاتی بین آنها است   براینیازمند طراحی دقیق ، نیست و اقدام جمعی نهادها 
شهر به  2آوریتاب چارچوب ستم   برای بقا  سی صل از  ، عنوان یک  سلیم »رجوع به اهداف حا ستیابی به یک   « 7خرد جمعی یا عقل  برای د

وهندر و  )ک باشااد( مطرح میآلحل ایده)راه یحل بهینه( تا یک حقیقت علمیک چارچوب اکتشااافی )راهدر پیچیدگیمبتنی بر ساایاساات  
ار  باید از فش  وشود  ایجاد میای است که توسط مردم برای کمک به حل مشکالت انتخاب جمعی    موسسه   نیز دولت .(237: 2114، کوپرس

وی  س ریزی فضایی روبرو است. در آن  با برنامهگی پیچید ی ازطیفبنابراین  (؛ 237-241: 2114، )کوهندر و کوپرس سیاسی محافظت شود   
به ایجاد توافق در     این رویکرد. (211: 2112، )دی رو و رووز کنند نقش مهمی ایفا می  ها و عقاید و توافقات بر سااار آنها     ارزش، ترپیچیده 
نیز برای   نظیر مقیاس محله() ییمقیاس فضا همچنین توجه به  .(2111، 4)استروم  پردازدمینیز گیری های پیچیده به حقوق تصمیم سیستم  

 .(2111، 5)کراوفورد دارداهمیت تفکر در مورد دامنه اقدام جمعی 

 ضوابط فرم مبنا :نوشهرسازی نظریه

ست  سم  ظهور پ شد که در اواخر دهه     زمینهمدرنی شی  سان     1331و ابتدای دهه  1331ساز ایجاد جنب سازی ان گرا را به جامعه شهر
بخشااای مساااتقل نبوده بلکه    « طراحی»این جنبش اعتقاد دارد که موضاااوع   (. 133: 2112، 1)رهنما و همکاران   عرضاااه کرد

منشور   .(133: 2111، 3)دونهام جونز بودمحیطی و اجتماعی ، تأثیرات اقتصادی متوجه  است و در هر طراحی باید « طلبانهمشارکت »
ست که در قالب         سازی ا شهر سازی راهنمای جنبش نو شهر سطح      دیدگاه، بخش 23نو سه  سازی را در  شهر های مطرح در نظریه نو

ان یابان و ساختمخ، سوم: بلوک سطح  نواحی با کاربری ویژه و کریدور؛ و ، دوم: محلهسطح  شهر و شهر یا شهرک؛    اول: منطقه کالن
کند و این هماهنگی از اصول توسعه   شهری و طراحی شهری پلی را ایجاد می  ، ایریزی منطقهکه بین برنامهطوریبه کندمطرح می

ضاعف می      شتیبانی م شهری پ ضوابط       (.2111، 3،  پالتر زیبرگ2113، )تلن کندپایدار  سوم نظریه به کمک  سطح  مبنا  «فرم»در 
های بر فرم، های ساااختمانی زمینه گرافرم، های مختلف شااهریفرم فضاااهای باز در مقیاس، هاختلف از خیابانهای متعریف فرم
واقع یک مدل گیرد. این ابزار بهانجام می 3ترابرش عرضاای شااهر ابزار تناسااب زمینه بافت درهای منظر شااهری بهفرم، ساااختمانی

ست که برنامه شهر  ، بافت میانی، حومه، روستاها ، های طبیعیعرصه  عرضی از های برش شامل  ریزی کاربری زمین ا  مرکز و هسته 
جدید بر  رویکرد شوند. تهیه می از پایین به باهدر قالب فرآیندی ضوابط شهری   ، منظور حفظ هویت هر برش عرضی به که شود می

ای گونهرویکرد به دنبال آن اساات که فرم را بهباشااد. این ویژگی اصاالی و ماندگار جامعه می، شااود که فرم کالبدیاین ایده بنا می
 کالبدیانداز سادگی از چشم  دهندگان و دیگر ذینفعان بتوانند بهتوسعه ، شهروندان ، ریزانواضح و روشن ضابطه نویسی کند تا برنامه    

بندی را از حالت ارائه طقهنقش من بنابراین نوشهرسازی  ؛ (2114، 11)کتز سوی واقعیت ساخته شده آن در آینده حرکت کنند   به، مکان
شد( تغییر و به     شد( به تجویزی )آنچه باید با سام  «فرم»، عملکردجای ضوابط بازدارنده )آنچه نباید با اندهی را نقطه مرکزی پارادایم 

 .(11: 2114، 11)کوهر دهدمیقرار 
ضوابط فرم مبنا     سوی دیگر  ست که در آن ابتدا به خلق        ابزار هماهنگ از  شهر ا صی از  شخ سعه در جهت تحقق فرم م کننده تو

 عملکرد آنهاتمرکز کرده و سااپس بر  ی مجاور آنهاهاهای هزم بر فرم فیزیکی ساااختماناز طریق کنترل «های همگانیعرصااه»
ها حمایت نیز بررسااای و از الگوی مختلط کاربری مختلف با یکدیگر را عملکردهایچگونگی تعامل  نوشاااهرساااازی کند.تأکید می

عیین بندی تها بر اساااس نیروهای اقتصااادی بازار و نه بر مبنای ضااوابط و مقررات منطقه بر این ایده اساات که کاربری و دنکنمی

                                                           
1 Colander and Kupers 
2 Resilance 
3 Common sence 
4 Ostrom, 2010 
5 Crawford, 2016 
6 Rahnama et al., 2012 
7 Dunham-Jones, 2000 
8 PlaterZyberk, 2011 
9 Transect 
10 Katz, 2004 
11 Koher, 2004 
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 و همکاران پورعتصامیا/  واکاوی نظریات پیرامون ضوابط شهری
 

سازی را فرایند یکپارچ    2ریزی آمریکاانجمن برنامه .(113: 2117، 1)کالینگ وورث و همکاران شوند می شهر سازی ارکان زندگی  هنو
 و ایده (15: 2113، 7)گودی دینماپیاده مدار و فشاارده تعریف می، های مختلطخرید و تفریح( به همسااایگی، کار، سااکونتمدرن )

 (.7: 2111، 5)رز و همکاران استدر همین راستا جوامع شهری  فضایی کالبدیارتقا فرم  به دنبال 4الگوی توسعه محالت نوسنتی

، های عمومیضوابط یا استانداردهای عرصه، 1طرح ساماندهیشامل دهنده ساختار یک ضوابط فرم مبنا حداقل اجزای تشکیل
 ,CMAP)   ( 2113 همکاران، و )پارولک الزامات اداری و تعاریف واژگان کلیدی است، ضوابط یا استانداردهای فرم ساختمانی

(؛ که با یک فرآیند SACOG, 2008دهد )شالوده ضوابط فرم مبنا را تشکیل می، اندازی روشنچشممشارکت مردمی و خلق . (2012
. فرآیند تهیه ضوابط شامل تعیین (2114، )کتز شودانجام میبا مردم  3کارگاه طراحی عمومی در قالب اندازسازی جامع محلیچشم

د جایگزین نتوانضوابط میاین باشد. بندی و تدوین ضوابط مییتاً جمعاندازسازی و نهاچشم، مستندسازی، اهداف و حیطه عمل ضوابط
و بکار  هتهی انعطاف در انتخاب محدوده(شناور )هایی صورت محدودهضوابط قبلی یا بنا به درخواست توسعه گران به طور موازییا به
رویکردهای مختلف )عملکرد ، بندیو ابزارهای کنترلی منطقه طدر ضواب شوددیده می، . نکته دیگر(2113کاران، و هم )پارولک روند

بندی هیبریدی است نوع خاصی از منطقه 3بندی چندگانه ترکیبیمنطقه، عنوان نمونه. بهاندشدهمبنا با فرم مبنا و غیره( باهم ترکیب 
اکان کم، مبنای تدوین ضوابط، این روش در .باشدو جانمایی توده در قطعه می ساختمان فرم، مربوط به عملکردضوابط  که شامل

، 3)بورد شوندمی افزوده به ضوابط باشد لیکن ابزارهای طراحی و گرافیکی در راستای تبیین بیشتر فرم و ارتقا کارایی آنعملکرد می
ابط عالوه بر این ضو، گونه ضوابط هیبریدی نادیده گرفته شده استهای عمومی در ایناز دید نوشهرسازان مفهوم عرصه .(11: 2111

کند تا تفکیک زمین و استانداردها را باهم ترکیب می، بندیمنطقه، ریزیاز قبیل برنامه زمینفرم مبنا طیف کاملی از مقررات کاربری 
ییر کاربری تغ و نیاز بهتغییرات در چرخه بازار  از طرف دیگرشود. ها برقرار نماید که در ضوابط ترکیبی دیده نمییکپارچگی را بین آن

فرم  بینی بودنقابل پیش، پس از تغییرات کاربری عدم وجود استانداردهای دقیق از فرم است که به دلیل (11بندی مجددمنطقه)و 
 .(12: 2113، 11)رانگواه دهدکاهش میدر این رویکرد را توسعه 

 با کنترل حداقلی از باال به پایین( توأماز پایین به باال  ریزیبرنامه) یبیترکرویکرد : نظریه تکاملی
ست را رد می   شهر یک موجود زنده ا ست که  پارادایم تکاملی ادعای  ی توان جزئرا می «ریزی و طراحیبرنامه»کند و بر این ایده ا

ست  سیر تکامل به . از تکامل دان شکل تف ست  گیری انطباقیعنوان نوعی  لی حهای کوچک مکه اجازه طراحی هدفمند را در طرح ا
تکامل شااهری خواهد بود مفهوم کلیدی برای باز کردن  و این خود عاید خواهد کرد که نتایج غیرارادی بلندمدتی رادرحالی، دهدمی

شال  صر طراحی   ، (. در پارادایم تکاملی2113، 12)مار شد )واجد    شده )طرح شهر یک عن شهری( یا موجود )زنده( در حال ر های جامع 
ت. جمعیتی از اساا «جنگل یا اکوساایسااتم»( نیساات بلکه یک پدیده جمعی نظیر یک ریه پیچیدگیدر نظ یک کلیت قابل تجساام

همکاری و برخی در رقابت هستند. این همان تکامل بین اجزا همکاری کننده و   در حال اند. بعضی عناصری که باهم در حال تکامل 
توان اصاااالحات بالقوه را   فرم مطلوب هدف وجود ندارد. می  آورد. در این پارادایم  اند که محصاااول پیچیده جمعی را پدید می     رقیب 

رم نبوده و قطعاً ف وجود داشته باشد  ، عنوان هدفلیکن احتمال اینکه یک فرم واحد مطلوب به، های آنی در نظر گرفتعنوان هدفبه
شناخته  ست که به   نیز «طراحی»ای نیز برای بلندمدت وجود ندارد. شده مطلوب  ک کرده و کم، تغییرات انفرادیفعالیت هدفمندی ا

تنوع  شااناساای نیساات که در آنکند؛ بنابراین تکامل موردنظر همانند تکامل داروینی زیسااتدرنهایت به تکامل بلندمدت کمک می
باید  هرو نظریه تکاملی بر این مبناست که محله و شهر نه نیاز است و ن   ازاین. شده نباشد  ریزیو از پیش برنامه است  تصادفی ، نتیجتاً

                                                           
1 Cullingworth, et al., 2013 
2 American Planning Association 
7 Gowdy, 2009 
4 Traditional neighborhood development 
5 Rouse, et al 2001 
6 Regulating plan 
7 Charrete 
8 Composite/Hybrid zoning 
9 Board, 2001 
10 Rezoning 
11 Rangwala, 2009 
12 Marshall, 2009 
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شوند. این دیدگاه همچنین از ما می   به گونه ساختمان طراحی   ریزی از پایین به باهخواهد که بر روی امکانات راهکار برنامهی یک 
سیدن به  ست یا    برای ر شهری د شود   بیم تا نظم  سکونتگاه تجویز   ،بدون الزام به اینکه از پیش یک طرح کلی در مقیاس محله یا 

سطح خیابان و بلوک ایجاد کرد.    بت شهر را در  شهری »شناخت  برای وان نظم عملکردی  ور ها را ازنظر دنباید خیابان، «بلوک واحد 
 سازند؛ بنابراین خیابان پیوند خورده و شهر را آنچه که هست می  ، ها با بافت اجتماعی شهر چه خصوصی و چه عمومی   داشت. خیابان 

شد دارای اهمیتی مدنی می شهری زبان معمولی         و با ساختن معادل  شهر از طریق منطق چیدمان خیابان امکان  شیدن به  نظم بخ
شم     ست که چ ست. یک راه فوری برای انجام این کار این ا شهرهای آینده را در منطقه ا ف نهایی اهدابندی و یا اندازهای مربوط به 

شت و به  آنها را ضوابط  آن جایکنار گذا ساندر   شهری و یا الگوهایی   از  سبک الک صول نظم د    )زبان الگو( به  ستفاده کرد تا به ح ر ا
صل کرده ولی اجازه داد فرم کالن  شکل بگیرد. برای مث ، مقیاس خرد اطمینان حا ستفاده از ل اخود  ستقرار   جواریمقررات هم ا در ا

ضابطه غیرهو هاکاربری ساختمانی و روابط هزم و مجاز بین تواند بلوکمی نیز گذاری.  صت(  ) تولید کرده و با میزانی آنها را های  فر
 (.2113، ترکیب شود )مارشال، شهرساز-ریزیتوسط یک مسئول مناسب برنامه «توسعه یا نظارت بر کنترل»انتخاب و 

 بحث
 7در سنت اسالمی بر اساس فقه    2کند که سیستم مولد  بحث می، اسالمی  تاریخی شهرهای  ضوابط ساختمانی در   بررسی  در 1کیمح

سوم محلی  5( و عرف4)قوانین سوم (33: 2113، 3)حکیم کردعمل می( 1)ر سلمان نقش مهمی در ایجاد   ، . عرف یا ر در جوامع مختلف م
هنجارهای   .(113: 1334، 3)حکیم اندکردهدر سااطح جامعه خودشااان بازی می ، شاادهرفتهیچارچوبی از هنجارهای رفتاری و عملی پذ

  «مولد»های عنوان مکانیزمبه، این هنجارها .(24: 2115، 3)بن جوزف بکار برده شد، توسط ارن بن جوزف که ای استواژهنیز  مبنامکان
هایی  عنوان چیدمان یا آرایشیا رسوم محلی به  11مبنااند. هنجارهای مکانکردهشده عمل می صحنه ضوابط نوشته   فرم شهری در پشت  

شده و این  محصول هر دوی ضوابط نوشته   ، فرم ارگانیک شهری  و انددادهرا شکل می هستند که الگوها   12یا فضایی مبنا ، 11مبنا اجتماع
 .(31: 2115، 17)هونگ نگوین استتر بوده بوده است البته نقش هنجارها در فرآیند مولد پررنگهنجارها 

،  ندگی کنهای خود تعیین ازنظر ویژگی تاریخی شاااکل ارگانیک شاااهرهای      در نظریه پیچیدگی   ، با توجه به مفهوم فرآیند مولد     
سایر موجودات و ارگانیزم   سازمان  شد یابنده با  ست    های زنده دهی درونی و کل ر شده ا شابه در نظر گرفته  ساندر  )و مولد( م ، 14)الک

ین ا، فتتوسااعه یا بر مبنای قیاس صااریح با موجودات زنده ایجاد شااد و با توجه به منطق درونی رشااد  که این نظریهاما ؛ (1333
ساختن خود در برابر محرک  گیرد که موجودات بهواقعیت را نادیده می های جهان خارج هستند )مدنی  طور مستمر در حال هماهنگ 

 ایجاد کرد که دیگر مطلوب یا ممکن، ریزی جامعهای برنامهچالشاای مسااتقیم در برابر ایده، نیز (. تغییر تدریجی37-32: 1735، پور
ست. بافت   نیز «کلیت و انسجام »ی چون مفاهیم کما اینکه نبودند زیاد و  های تاریخی نیز از پویاییهنوز در معرض بحث و بررسی ا

 .اند و ممکن است تنها برای یک ناظر دور منسجم به نظر آیندها تا حدودی تعدیل یافتهتناقضات داخلی برخوردار بوده و درگذر سال
طی فرآیندی طوهنی و تحت تأثیر فشارهای داخلی یا نیروهای خارجی پدید آمده است. اغلب در  تاریخیظهور انسجام در شهرهای 

بر پویایی داخلی نامطلوب و ناممکن    تکیه ، توان نادیده گرفت   جهان خارج و امکان تغییر را نمی   ، ازآنجاکه در طراحی آینده شاااهرها    
ای متفاوت با اندیشااه، شااودر حال ظهور در شااهر هدایت میهر پروژه با کلیت د بنابراین اینکه(؛ 37-32: 1735، اساات )مدنی پور

شه  ست    اندی شهری کنونی ا سعه  شهری قابل    و  های تو سیع  شان داد چگونه این نوع فرآیند در مقیاس و ست. او باید ن ستفر  ) اجرا کری

                                                           
1 Hakim 
2 Generative process 
3 Fiqh 
4 Regulation 
5 urf 
6 Local costums 
7 Hakim, 2008 
8 Hakim, 1994 
9 Ben-Joseph, 2005 
10 Place-based 
11 Social-based 
12 Spatial-based 
13 Hong Nguyen, 2015 
14 Alexander, 1979 
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 و همکاران پورعتصامیا/  واکاوی نظریات پیرامون ضوابط شهری
 

. (1331، 1نگ)کی به عقب برگرداندنیروهای تولید را ، تواند بدون توجه به توساااعه فناورانهمی، پندارد که روابط تولیدمی الکسااااندر(
سی وارد بر     سا سه زمینه مفهوم   « زبان الگو»انتقادات ا ساندر در  سازی و همچنین اجرا و    ، سازی در نظریه دوم الک ستند بارآوری و م

 .(1: 2113، 2)داوس و اوستوالداست ای موردبررسی قرار گرفته نتایج آن به شکل ساختاریافته
، نهادها  گیری برابر برایتصااامیم« حق»تأکید بر وجود   ، عملی نظریه پیچیدگی و حتی نظریه تکاملی    موضاااوع دیگر در کاربرد  

قاد عنوان یک چالش بنیادی در انتگیری تدریجی شهر است. آنچه که خود به  حقوق شهروندی و مکانیزم کنترل آن در فرآیند شکل  
شهر »هانری لوفور از فقدان وجود  شک  « حق به  شرایط کنونی  ست. لوفور بر     لدر  صر ایرانی مطرح ا شهر معا شهرها ازجمله   گیری 

 زا مراقبت و نظارت زمانهم و افتداتفاق می شدن  شهری  طریق از، معاصر  داریسرمایه  جوامع در سرمایه  انباشت  که است  باور این
صل  منافع و گرفته شهروندان  از شهر  صادره  سرمایه  به نفع شدن  شهری  از حا ست شود. دیوید ه می م  فرایند اروی نیز معتقد ا

 قرار خصوصیو نیمه منافع خصوصی اختیار در روزافزونی طوربه را شهر به حق که است مازاد سرمایه کاربرد اصلی  مسیر ، شهرسازی  

 (.11-3: 1734، نقل در حبیبی و امیریاست ) داده
( 1731) ییتوهدر شرایط کنونی شهر معاصر ایرانی که به تعبیر ، فارغ از میزان وجود بستر قانونی و مکانیزم هزم جهت اعمال آن

 -در آن رویکرد منسجمی به شهر وجود ندارد و نظام شهرسازی در دوران گسست از سنت غنی گذشته شهرسازی و معماری ایرانی          
شترک یا به تعبیر حکیم         شهر در بحران فقدان قواعد م ست و  سالمی ا واجد ارزش قرار گرفته  مبناییا هنجارهای مکان« عرف»ا

صادی حرف آخر را می             سب حداکثر منافع اقت ستای ک شهرها در را صی در  صو سرمایه بخش خ ست و معموًه  ضوابط  ، زندا کاربرد 
برد کار از گریدخود به هرج مرج بیشااتر وضااع کنونی دامن خواهد زد. در شااکل ، سااازیویژه از منظر توفیق به مکانهنجار مبنا به
ساده ارائه می      نظریه پیچیدگ صی در قالب قواعد  صو ضوابط ناظر بر نهادهای بخش خ ایداری و پ، شوند نیز مفاهیم هویت ی نیز که 

توان با تعریف روابط ساده و کلی به موضوعات   در ابهام است؛ چگونه می « سازی مکان»و « مکان پایدار»های مشارکت در کلیدواژه 
ستای ت     شهری امروزی در را ضوابط  سعه پایدار و پیچیده که  شن بد  باید بدان، های محلیگیری هویتشکل  حقق تو سخ رو ، هدها پا

توان امیدوار بود؟؛ در شرایطی که محصول ضوابط کلی و تفسیرپذیری آنها خود از عوامل اصلی عدول از ضوابط شهری در شهر         می
 .(1731، رفیعیان و سرخیلی؛ 1733، اعتصامی پور و همکاراناست )معاصر ایرانی بوده 

منبعث از تکامل صاارفاً زیسااتی در نظریه  « ریزی و طراحیبرنامه»نادیده انگاشااتن نقش ، موضااوع دیگر در مقایسااه نظریات 
تر با ی جدیاما به شاااکل؛ گیردتر از مفهوم تکامل موردانتقاد قرار میپیچیدگی اسااات که البته در نظریه تکاملی با تعریف گساااترده

عم از فرم های پایدار اگیری فرمدر فرآیند شکل « طراحی»بر اهمیت نقش ، معاصر در نظریه نوشهرسازی   بینانه به شهر  نگرشی واقع 
رویکرد »ا توسعه پایدار شهری ب   شود. این نگرش سه سطح نظریه را در راستای دستیابی به اهداف     فضایی و کالبدی شهر تأکید می  

ریزی کاربری زمین که مبنای ابزار ترابرش عرضاای شااهر برای فته برنامهزند و تحت مدل ساااختاریابه هم پیوند می« زمینه گرایی
شود. این رویکرد مبتنی بر نگرشی کل گرا است و برای خلق یک مکان    ارائه می، بخش است ارائه ضوابط شهری زمینه گرا و هویت  

ابط فرم مبنا به دنبال ایجاد ضااو، پردازد. درواقع برخالف ضااوابط ساانتیهم به طراحی فضااای خصااوصاای و هم عمومی می، کامل
، طلبانه. از سااوی دیگر تأکید بر طراحی مشااارکت(2113،  پارولک) «هاساااختمان»اساات تا خلق « هامکان»هماهنگی برای خلق 

 .(21: 1122، 7)ما و توکر کندتبدیل می« سازیمکان»ریزی برای فرآیند ضوابط فرم مبنا را به یک ابزار مناسب برنامه
ضوابط عملکردی از یک      شهری با ایجاد انعطاف در  ضوابط  سبی را فراهم می   این رویکرد به  سوی  سو آزادی عمل منا کند و از 

شم بینیدیگر با پیش شارکتی با ذینفعان   پذیر کردن فرم در چ سعه از طریق فرآیندی م ستفاده از تغی   ، انداز تو سوءا ضوابط  امکان  یر 
روابط یا  ،توان اقتصادی ، های عمومی تحت تأثیر سالیق سازد تا کیفیت عرصه  را تا حد قابل قبولی محدود میشهری در زمینه فرم  

شرایط کنونی ضوابط فرم مبنا می  ؛ اعمال فشار به چالش کشیده نشود    ستای تحقق عدالت فضای  بنابراین در  ی نیز تواند ابزاری در را
شود که در چارچوب انعطاف  ساختاری راهبردی می ردی موجود در طرحپذیری عملکقلمداد  تواند بکار رود. هرچند انتقاداتی به های 

باشیم  ضوابط فرم مبنا ازجمله محدود شدن تنوع فرم مطرح شده است لیکن در شهرهای معاصر ایرانی بیشتر شاهد هرج و مرج می        
 بدیل شدهتهنجار و برعکس یک هنجار به ضابطه  گاهی یک ضابطه به، گیری شهرهادر طول دوره شکلتا تنوع. نکته دیگر اینکه 

                                                           
1 King, 1996 
2 Dawes and Ostwald, 2017 
7 Ma and Toker, 2012 
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راحی در پیوند با اصول ط « فرم»با تبیین اصولی  ، توان انتظار داشت کاربرد ضوابط فرم مبنا  لذا می .(11: 2115، )هونگ نگوین است 
شکل      ستری را برای  سنتی بتواند ب شهر پایدار ایرانی فر  شهری  سب  ه خود در اهم کند کگیری عرف محلی مبتنی بر هنجارهای منا

 سازی مؤثر است.احیای هویت شهری و فرآیند مکان
 

 های حاکم بر شهر معاصر ایرانیشنظریه نوشهرسازی و ضوابط شهری فرم مبنا پاسخی به چال .7شکل 

 
 

 1جدول 
 به ضوابط شهری در یک قرن گذشته منتجمقایسه تطبیقی رویکردهای سیر تحول نظریات و 

 2111 به بعد 1111 1192 1191 1191-1121 1121 زمان

تکنیک یا ، نظریه
 ضوابط رویکرد به

 شهری

غیر روندی  نظریه
 جامع

منطقه  هایتکنیک
 پذیرانعطافبندی 

 نوشهرسازی نظریه پیچیدگی نظریه
ا هیبرید ی رویکرد

 ترکیبی
 تکاملی نظریه

 رویکرد
 فرمنحوه تعریف به 

 و عملکرد
 در بعد زمان

قطعیت در تعیین 
 اولویت، عملکردها

بر « عملکرد»
تحت  فرم، فرم

تأثیر نگرش کمی 
در قالب 

پارامترهای عددی 
 در ابهام

 جادیبر اتأکید 
پذیری انعطاف»

 و فرم« یعملکرد
 کماکان در ابهام

د فرآین»تأکید بر 
تا فرم و « و رفتار

ساختار؛ فرم و 
عملکرد انطباق 
پذیر با زمان و 

مکان در چارچوب 
روابط »تعریف 
کلی و ، ساده
 «شمولهمه

ند فرآی»تأکید بر 
تا فرم و « و رفتار

ساختار؛ فرم و 
عملکرد انطباق 
پذیر با زمان و 

در  مکان
چارچوب 

و « هنجارها»
عرف مبتنی بر »

 «خرد جمعی

بر  «فرم» اولویت
عملکرد؛ عملکرد 

پذیر با انعطاف
شرایط بازار و فرم 

 بینی پذیر بهپیش
دلیل ماندگاری 
بیشتر و تأثیر بر 

های کیفیت عرصه
 عمومی

 اولویت
بر « عملکرد»

فرم؛ فرم عناصر 
نسبت به  شهری

ضوابط 
ر بیشت عملکردی
ت اس تبیین شده

لیکن کماکان 
مبنای ضوابط 

 است. عملکرد

فرم و عملکرد انطباق پذیر با 
در چارچوب تعریف  زمان و مکان

ها و عناصر بین کاربری« روابط»
عنوان یک شهری در خیابان به

استفاده از ، «بلوک واحد شهری»
أم تو« زبان الگو»الگوهای مشابه 

ر ب حداقلی شهرساز« کنترل»با 
 پیشنهادات

 کرد بهروی
 های عمومیعرصه

 بینیپیش
 ناپذیر

 بینیپیش
 ناپذیر

 بینیپیش
 ناپذیر

 بینیپیش
 ناپذیر

 بینیپیش
 پذیر

 بینیپیش
 ناپذیر

 بینیپیش
 ناپذیر

 رویکرد
 ریزیبرنامه

 ریزیبرنامه
 از باه به پایین

 ریزیبرنامه
 از باه به پایین

ریزی از باه برنامه
به پایین برای 

 گیری نظمشکل
 از پایین به باه

 ریزیبرنامه
 از پایین به باه

 ریزیبرنامه
از پایین به باه در 
 فرآیند تهیه ضوابط

 ریزیبرنامه
 از باه به پایین

ه ریزی از پایین بترکیبی از برنامه
 باه و برعکس

 

 
شهری  ترگرایانهواقعدر مورد نظریه تکاملی علیرغم ارائه تعاریف  سم آینده  این نظریه نیز امکان تج، به مفهوم پیچیدگی و تکامل 

نیازمند  آن برای کاربرد پردازنظریهو البته به اعتراف  داندمیو طراحی منطقی و ممکن ن ریزیبرنامهرا برای شهر از طریق   بلندمدتی
شتری تحقیقات  ست )  بی شال ا سازی  همچنین در چارچوب نظام کنونی ( 2113، مار صر ایرانی را که   ، شهر شهر معا قابلیت کاربرد در 

تحقیق،  ( با توجه به مبانی نظری1جدول )را ندارد.  شااودمی ریزیبرنامهساااختاری راهبردی  هایطرحآن از طریق  بلندمدتآینده 
 .دهدمیمقایسه تطبیقی رویکردهای مختلف به ضوابط شهری را نشان سیر تحول و 
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 و همکاران پورعتصامیا/  واکاوی نظریات پیرامون ضوابط شهری
 

 گیرینتیجه
دی به تبیین نقش کلی« ساااازیمکان»مثابه مکان پایدار و همچنین شاااهر به، «مکان»ق با توسااال به مفهوم و ابعاد این تحقی 

سؤال          ضوابط شهری به   سخ به  ساس در پا شهر معاصر ایرانی پرداخت. بر این ا شرایط کنونی  عنوان ابزار هدایت و کنترل توسعه در 
ریزی جامع به دنبال ایجاد نظم در شهرهای سنتی از طریق   ن داد نظریه برنامهبررسی سیر تحوهت ضوابط شهری نشا     ، اول تحقیق

 ،کننده زمین اساات را در قالب منطقه بندی عملکردی تعیین تکلیف کندیک سااند کلی بود که هرگونه توسااعه کالبدی که مصاارف
م ویژه در مواجهه با عدیی این ضااوابط به دهد لیکن ناکاراقرار می« عملکرد»با نگرش کلی به توسااعه مبنای ضااوابط را    روازاین

سوی دیگر غلبه برنامه      شده نهینهادقطعیت  صرفاً کمی به فرم و از  ضوابط عملکردی و همچنین نگرش  ، ایینریزی از باه به پدر 
ضعیت هوی        عمالً قابلیت هزم برای خلق مکان پایدار و مکان ضاها و و شکلی که جوامع از کیفیت ف شت به  ش سازی را ندا هری ت 

در  پذیری عملکردی پذیر با هدف ایجاد انعطاف     های منطقه بندی انعطاف    ناراضااای بودند. در مواجهه با این ناکارایی ابتدا تکنیک         
 ،شادن نظریه پیچیدگی و طرح دو رویکرد ضاوابط رابطه مبنا و هنجار مبنا  میالدی به بعد با مطرح 11دهه ضاوابط ارائه شادند و از   

ملکرد مبنا اساساً بنیان نظری حاکم بر ضوابط ع   ، با رویکرد ضوابط فرم مبنا و نظریه تکاملی با رویکردی ترکیبی نظریه نوشهرسازی   
 جدی قرار گرفت. مورد انتقادات

شهر   شدن نظریه پیچیدگی با مطرح ستعاره  ستم مکانیکی به یک موجود زنده   و تغییر ا سی ستم پیچید   از یک  سی ، ه انطباق پذیریا 
بدون آنکه به ، «فرم و ساااختار»بجای « فرآیند و رفتار»دنبال ارائه الگویی از ضااوابط شااهری بود تا بتواند با تأکید بر  این نظریه به

شود       شهری پرداخته  ضوابط  صول در  ستیابی به نظمی از پایین به باه گردد.      زمینه، جزئیات دقیق مح شدی تدریجی برای د ساز ر
گیری مبنای شکل « شمول روابط ساده و همه »گیری نظم در چارچوب ضوابط مبتنی بر  شکل ، ارو در رویکرد ضوابط رابطه مبن ازاین

شخص نمی فرم و عملکرد قرار می ضوابط   گیرد؛ اگرچه مکانیزم تعیین روابط )از باه به پایین یا برعکس( م هنجار  شود. در رویکرد 
، ایین به باهریزی از پتک نهادها در این برنامهشهر و البته نقش تک زایتر به فرآیند رشد تدریجی و درونمبنا نیز با نگرشی افراطی

اساات که در « خرد جمعی»های حاصاال از انتخاب جمعی مبتنی بر و ارزش« هنجارها»دهی به فرم و عملکرد در چارچوب شااکل
شرایط قبل از خود انجام می انطباق ست در چنین رویکردی وجود حق به پذیری با  شهروندی و مکانیز ، شهر  گیرد. بدیهی ا م حقوق 

 باشد.نیازهای اساسی این رویکرد در مواجهه با تضاد منافع موجود میاعمال آن ازجمله پیش
د و مفهوم نمایمی شهر را همچون جنگل یا اکوسیستم تلقی، عنوان موجود زندهاما نظریه تکاملی با مردود شمردن استعاره شهر به

ستجو می     فراتر از تکامل ز، تکامل را سمی ج ستی داروینی شکلی که  ، کندی شی از تکام  «ریزی و طراحیبرنامه»به  ل قلمداد نیز بخ
ط شهرساز   پیشنهادات توس  « کنترل»در ایجاد نظم از پایین به باه همراه با « طراحی»بنابراین مارشال با قائل شدن تأثیر   ؛ شوند می

تا طراحی؛ لیکن کماکان تجسم هرگونه آینده بلندمدتی را برای شهر غیرمحتمل داند می« تکامل»آن را بیشتر مشابه ، نماینده دولت
اساااتفاده از روابط در تعریف ، شاااودداند. این نظریه با توجه به اهمیتی که برای خیابان قائل میو طراحی بلندمدت آن را مردود می

شد.  باقطعه زمین و ساختمان واقع در آن می ، انداند که شامل خیاب مناسب می « بلوک واحد شهری »ضوابط شهری را در سطح یک    
ستورالعمل   ستفاده از د شکل  همچنین ا صیه می    را به« زبان الگو»هایی کلی به  شهری تو ضوابط  کیبی از کند. رویکرد فوق ترعنوان 

نوعی نگرش شود. بهتلقی میاز باه به پایین « کنترل»بینی ریزی از پایین به باه در چارچوب ضوابط پیشنهادی همراه با پیشبرنامه
ه های پیچیددهی صارف و ظهور خودپدیدی در نظریه سایساتم   گیری نظم از پایین به باه حاصال از خودساازمان  افراطی به شاکل 

ع های برابر و توزیکند. این نظریه نیز بر ضااارورت وجود حقوق شاااهروندی برای دساااتیابی به فرصااات انطباق پذیر را تعدیل می
 کید دارد.گیری تأتصمیم

یچیده های پساایسااتم) یدگیچیپریزی از پایین به باه در هر دو نظریه شااود علیرغم تأکید بر برنامهگونه که مشاااهده میهمان
صه »کماکان ، انطباق پذیر( و تکاملی شهری    « های عمومیکیفیت عر ضوابط  شنهادی آنها به  در ابهام و  ،تحت تأثیر رویکردهای پی

شهر و به     بینی پذیر نیست.  پیش صر ایرانی تحت تأثیر فقدان رویکردی یکپارچه به  شهر معا شرایط کنونی  های ویژه عرصه آنچه در 
باشااد. برخالف رویکردهای فوق نظریه سااازی مطرح میعنوان یک چالش اساااساای در فرآیند مکانبه، عمومی و خصااوصاای آن

و  «طراحی»زمان ایین به باه دارد و بر نقش و اهمیت همگیری نظم از پگرایانه به شااکلنگرشاای کل گرا و واقع، نوشااهرسااازی 
رورت توجه رو ضهای کالبدی مناسب زمینه تأکید جدی دارد ازاینفرم و های فضایی پایداربرای دستیابی به فرم« مشارکت مردمی»

قیق د. لذا در پاسخ به سؤال دوم تح  کنو بر عملکرد اولویت دارد را فراهم می« بینی پذیرفرم پیش»مبنا که در آن « فرم»به ضوابط  
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شان می           صر ایرانی ن شهر معا شرایط کنونی  شهری با توجه به  ضوابط  سه رویکردهای مختلف به  بر « رمف»دهد اولویت دادن مقای
شهری  « عملکرد» ضوابط  را  «فرم»تواند می، پذیری عملکردی هزم در مواجه با عدم قطعیت در آیندهضمن ایجاد انعطاف ، در ارائه 

ی زمینه گرا و اگونهبه، اندازسازی طلبانه با ذینفعان از ابتدای فرآیند تهیه ضوابط و با اجماع در مرحله چشم  در بستر طراحی مشارکت  
 یش رفت.بخش پهای عمومی و فضاهای شهری واجد کیفیت و هویتعرصه بینی پذیر تعریف نماید تا بتوان در مسیر تحققپیش

شن و    ساختار رو صرف بر       درواقع  ضوابط فرم مبنا بجای تأکید  شارکتی تهیه  «  سازی مکان»آن را به ابزار ، «عملکرد»فرآیند م
فهوم تواند ابزاری در راسااتای تحقق مبینی پذیر بودن ضااوابط فرم مبنا میتبدیل کرده اساات. عالوه بر آن در شاارایط کنونی پیش
شهر     سطوح مختلف از  سعه پایدار در  سعه با       ، بلوک، محله، عینی عدالت و تو شکلی که فرم تو شود؛ به  ساختمان قلمداد  خیابان تا 

شارکت ذینفعان تحقق  شهرداری و دولت گردد. از       جلب م صی و حتی  صو ستاویز مطامع بخش خ پذیرتر و در آینده نیز کمتر بتواند د
شناخت   نظیر مقیاس انسانی( و ) یسنت ری زمان طراحی شه سوی دیگر ضوابط فرم مبنا این قابلیت را دارد تا با توسل به اصول بی     

ضمن بومی      صر ایرانی  شهر معا ضواب   به« عرف»گیری شکل ، مبناسازی به بازتعریف هنجارهای مکان نیازهای  شتیبان  ط عنوان پ
باره وتواند نقش به سزایی در احیای هویت شهری از دست رفته از طریق پیوند د   دیگر ضوابط فرم مبنا می بیانشهری منجر شود. به  
 اصول طراحی شهر سنتی برقرار نماید. شهر معاصر ایرانی با

شان می    سی دیگر نظریات ن ساخت برر ست هنجارها ا   ، نیازهای قانونی و مکانیزم حقوقی و اجرایی پیشدهد عدم وجود زیر س ز گ
هر در ریزی بلندمدت ش رنامهعدم انطباق با شرایط حاکم بر ب ، سنت غنی شهرسازی و معماری در شرایط کنونی شهر معاصر ایرانی       

ساختاری راهبردی     چارچوب طرح شهری با رویکرد  سعه   ،سازی تا اجرا و نتایج نظریات ساختار نیافتگی و ابهام در مفهوم ، های تو
 زند.سادر شهر معاصر ایرانی متصور نمی« سازیمکان»ویژه های پایدار و بهگیری مکانتوفیقی را برای کاربرد آنها در راستای شکل

 منابع
صامی پور  سن. ) ، اعت شهرهای ایران       (. 1733مح شهری در  ضوابط  سیر تحول  شیراز   موردمطالعه: کالن –واکاوی و تبیین  . پژوهش و شهر 
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 کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز. دانشکده هنر و معماری. گروه شهرسازی. منتشرنشدهنامه . پایانموردمطالعه محدوده خیابان وصال شیراز

 انتشارات طرفه. :تهران .ریزی کاربری زمینفرهنگ فرایند برنامه (.1731) فرانک.، الدینیسیف
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