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چکیده
تکنیکی،  مالی،  به محدودیت های  توجه  با  تحقق  پذیری طراحی شهری  توسعه در خصوص کیفیت  کشورهای در حال 
ارتقای  ایران علیرغم نقش مهم رشته  ی طراحی شهری در  با چالش  هایی روبرو هستند. در  سیاسی و فرهنگی معموال 
کیفیت توسعه  های شهری، به طور غالب تحقق  پذیری طراحی شهری به لحاظ کمی- فیزیکی سنجیده می  شود و فرآیند 
مناسب رسیدن به محصوالت- فراورده ها، الزامات زمینه ای، اهداف و مسائل مربوط به کیفیت تحقق  پذیری مورد غفلت 
واقع می  شود. در این خصوص، این مطالعه پس از بررسی  ادبیات نظری مرتبط و استخراج  مولفه  های موثر در کیفیت 
با  این موارد در مورد مطالعاتی طرح میدان شهدای مشهد  ارزیابی  از طریق  تحقق  پذیری فراورده های طراحی شهری، 
وسعتی حدود 35 هکتار و با استفاده از روش  هایی نظیر بررسی اسناد طرح، مصاحبه  های نیمه ساختار یافته و مشاهدات 
ارائه  به  به جای رویکردهای کمی- فیزیکی،  بر ضرورت جایگزینی رویکردهای کیفی- هنجاری  تاکید  هدفمند، ضمن 
الگوی اولیه  ای جهت شناسایی و نحوه تعامل مولفه  های موثر در کیفیت تحقق  پذیری پروژه  های طراحی شهری پرداخته 
است. بر این اساس مفاهیم مرتبط با کیفیت تحقق  پذیری پروژه  های طراحی شهری را می  توان در سه بعد زمینه-بستر، 
اقتصادی و مالی،  با سه مفهوم مذکور توجه به سازوکارهای  نقش  آفرینان و رویکرد طراحی دسته بندی کرد. در رابطه 
الزامات زمینه سیاسی-قانونی، شناخت نهادها و گروه  های موثر، انگیزه  های توسعه  دهندگان، رفع تعارضات به کمک هدایت 
محیط تصمیم  گیری، استفاده از رویکرد فرآیندی و سلسله مراتبی اسناد طراحی می  تواند در ارتقای کیفی تحقق  پذیری 

مؤثر باشد. 
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1. مقدمه
با مرور ادبیات طراحی شهری و نظرات اندیشمندان مختلف 
می توان دریافت که یافتن علل عدم تحقق پذیری مناسب 
پروژه های پیشنهادی و ارائه راه حل هایی برای تحقق پذیر 
شدن کیفی این پروژه ها همواره یکی از دغدغه های اصلی 
طراحان شهری از یک سو و مدیران شهری از سوی دیگر 
بوده است. ومینگ لو )1982( صحبت از مهارت اجرایی 
شهری  طراحان  برای  پایه  مهارت  های  از  یکی  عنوان  به 
محقق  را  خود  پیشنهادات  و  طرح  ها  بتوانند  تا  می  کند 
کنند، دانش و آگاهی از ابزارهای قانونی، تشکیالت اداری، 
تصمیم  سازی  فرایندهای  طرح  ها،  مالی  تامین  شیوه  های 
باشند  داشته  را  مداخله  مورد  جامعه  در  تصمیم  گیری  و 
ایجاد  برای  سیاسی  روابط  ایجاد  مهارت  از  نهایت  در  و 
ارتباط نزدیک با رهبران اجتماعی و جلب حمایت سیاسی 
آنان برای اجرای پیشنهادات خود برخوردار باشند )گلکار، 
یکی  به   عنوان  را  تحقق  پذیری  پاکزاد عدم   .)132 ،1390
شهری  توسعه  طرح  های  کلیه  آفت  های  بزرگترین  از 
معرفی می  کند و مهم  ترین دالیل آن را مواردی مثل عدم 
امکانات مالی و اداری سازمان  ها و عدم هماهنگی بین آنها، 
مغایرت با طرح  های موازی و باالدست، عدم وجود محمل 
قانونی/ اجرائی برای تحقق  پذیری، عدم وجود سیاست  های 
مدیران  مقطعی  ضربتی/  تصمیم  های  و  کالن  مدیریتی 

دانسته است )پاکزاد، 1385، 177(. 
رضا)ع(  امام  مطهر  حرم  وجود  به  توجه  با  مشهد  شهر 
سی  حدود  پذیرای  ساالنه  مذهبی  اش  ویژه  موقعیت  و 
میلیون نفر زائر داخلی و خارجی می  باشد. در ناکارآمدی 
طرح  های  و  شهری  توسعه  صحیح  هدایت  گر  فرایندهای 
طراحی شهری به عنوان زیرمجموعه آن، رواج شکل  گیری 
پروژه  های بزرگ مقیاس شهری سود آور که گاهاً در عمل 
به  تبدیل  شهر  این  در  هستند  خود  زمینه  با  بی  ارتباط 

مساله  ای جدی شده است. 
مهم  ترین علل انتخاب نمونه موردی میدان شهدا در این 
جذابیت  های  با  شهری  مشهد،  در  آن  قرارگیری  مطالعه، 
اهرم  آن  در  که  شهری  است.  سرمایه  گذاری  برای  ویژه 
به  جهت  دهی  در  ایدئولوژیکی  و  سیاسی  مالحظات 
جریان  های توسعه شهری پرقدرت است. عالوه بر آن طرح 
35 هکتاری میدان شهدا که ادعا می  شود رویکرد طراحی 
شهری داشته از برجسته  ترین مصادیقی است که در عین 
تجسد کالبدی در تمامی  بخش  ها، متاسفانه تحقق کیفی 
چالش  های  با  اولیه اش  اهداف  حصول  در  و  است  نیافته 
در  دست اندرکاران  رویکرد  است.  بوده  روبه رو  متفاوتی 
بجای  ناخواسته  یا  خواسته  آن  اجرای  و  طراحی  فرایند 
طراحی شهری نوعی معماری بزرگ بوده است و به نوعی 
الگویی برای بعضی دیگر از  شهرهای کشور مانند میدان 
شهید بهشتی تبریز یا میدان امام علی)ع( اصفهان شده و 
می  شود. تا کنون مطالعه  ای با این رویکرد برای بررسی آن 
صورت نگرفته است و چالش  های تحقق طرح میدان شهدا 

از پروژه  های طراحی شهری داخلی  که در بسیاری دیگر 
مقاله  این  یافته های  تکمیل  برای  ظرفیتی  است  متداول 

محسوب می شود. 
هدف این مطالعه تبیین عوامل موثر بر کیفیت تحقق  پذیری 
برنامه  های طراحی شهری بر اساس نمونه موردی میدان 
برخی  به  باید  خصوص  این  در  که  است  مشهد  شهدای 

سواالت پاسخ داده شود.
چه .   شهرسازی  برنامه  های  در  تحقق  پذیری  مفهوم 

اهمیتی دارد و چه رهیافت  هایی نسبت به آن وجود دارد؟
پروژه  های .   تحقق  پذیری  در  موثر  معیارهای  و  عوامل 

طراحی شهری به لحاظ نظری چگونه  اند؟ 
کیفیت تحقق  پذیری طرح بزرگ میدان شهدای مشهد .  

با  مشترکی  چالش  های  که  منتخب  الگویی  عنوان  به 
بسیاری از پروژه  های بزرگ طراحی شهری کشور دارد، بر 

اساس عوامل نظری شناسایی شده، چگونه است؟
و .   نظری  ادبیات  از  استنتاجی  مولفه  های  به  توجه  با 

می  توان  آیا  موردی  نمونه  توفیقات  و  کاستی  ها  تفسیر 
الگویی بدوی در خصوص نحوه تعامل مناسب عوامل موثر 
در تحقق  پذیری برنامه  های طراحی شهری پیشنهاد کرد؟ 

2. روش تحقیق 
در این مطالعه به منظور آشکارسازی مفهوم تحقق  پذیری 
با نگاه ویژه به طراحی  در چارچوب  های نظری موجود و 
شده  استفاده  جهت  دار1  محتوا  تحلیل  روش  از  شهری، 
است. به این صورت که در یک فرایند طبقه  بندی نظام  مند، 
ابتدا متغیرها مشخص شده  و بر اساس کد گذاری اولیه2 
صورت گرفته و ارتباط بین کدها و ادغام آنها مقوله هایی3 
استخراج شده است و سپس بر اساس سطح بندی مقوله ها 
 Iman &( به خوشه  بندی محتوایی آنها پرداخته شده است
مقاالت   .)Noushadi, 1390; Hsieh & Shannon, 2005
مربوطه برای دستیابی به تحلیل درست و  به دست آوردن 
شاکله کلی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس متن ها 
کلمه خوانده  به  کلمه  و  به خط  نویسندگان خط  توسط 
از یک  بیش  نظرات  از  کدها  بیشتر  کارایی  برای  تا  شده 
توجه  با   .)Bengtsson, 2016( شود  استخراج  نویسنده 
کیفیت  بر  موثر  عوامل  تبیین  که  مطالعه  این  هدف  به 
گزاره های  است،  شهری  طراحی  برنامه های  تحقق پذیری 
به  است،  کلیدی  مفاهیم  و  افکار  بردارنده  در  که  دقیق 
عنوان کد مشخص شده و سپس این کد ها بر اساس رابطه 

بینشان طبقه  بندی شده اند.
با آگاهی از محدودیت  های روش اتخاذ شده، برای رسیدگی 
به این مسائل و با توجه به اعتبار طبقه  بندی کدها، پس 
ابتدایی تجدید  نیمی  از روند کار، در مقوله  های  انجام  از 
و  نظر شده است. سپس، کدها و مقوله ها  مقایسه شده 
و  بحث  از طریق  و خوشه  ها  مقوله  ها  کدها،  مناسب  ترین 

 .)Mayring, 2004( توافق حاصل شده است
در  شهدا  میدان  بزرگ  طرح  موردی  نمونه  بعد  گام  در 
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برداشت  های  قرار گرفته است.  بررسی  مشهد-ایران مورد 
میدانی و مشاهدات به منظور شناسایی پروژه و تغییرات 
انجام شده و سپس اسناد و طرح  های  ایجاد شده در آن 
پیشنهادی پروژه  های مربوط به طرح میدان شهدا که شامل 
اقتصادی-  امکان  سنجی  برنامه  ویژه،  نهایی طرح  گزارش 
تدوین  سند   ،)1380( میدان شهدا  دوم-  و  اول  ویرایش 
و خالصه  بازنگری  کالبدی مسابقه )1382(، سند  برنامه 
قرار  بررسی  مورد   )1388( طرح  در  بازنگری  گزارش 
گرفته است. در نهایت به دلیل پیچیدگی موضوع و تعدد 
افراد دخیل در پروژه، از روش مصاحبه با دست اندرکاران 

استفاده شده است. 
در این پژوهش سعی شده است کسب اطالعات نادرست 
مانند اطالعات جهت دار، اطالعات اغراق آمیز و دلیل تراشی 
چندجانبه نگري  یا  سوسازی  سه  نظیر  تکنیک هایی  با 
یا  اعتباریابی  و   )Willis & Nilakanta, 2007, P. 196(
  )Seale, 1999, P. 73( بازبینی توسط مصاحبه شوندگان 

به حداقل برسد. 
ساختار  در  تصمیم  گیری  متمرکز  ساختار  دلیل  به 
که  پروژه  اجرائی  مدیران  بین  از  ایران،   اجرایی  اداری- 
سه  بوده اند،  نفر  پنج   -1398- کنون  تا   1387 سال  از 
مشترک  تجربیات  تا  شده اند  انتخاب  مصاحبه  برای  نفر 
پروژه  این  تحقق  پذیری  بر  موثر  عوامل  مورد  در  آنها 
اثرگذاری بر چگونگی  واکاوی شود. این مدیران عالوه بر 
در  کافی  اطالعات  پروژه  ها  اجرای  از جزئیات  تصمیمات، 
از  آگاهی  دلیل  به  اجرایی  مدیر  اولین  داشته  اند.  اختیار 
دالیل اصلی شکل  گیری طرح و شناخت مهم  ترین مسایل 
بر  تاثیرگذاری  و همچنین  پروژه  در شروع  محدودکننده 
مدیریت  دوره  در  است.  شده  انتخاب  پیشنهادات  ارائه 
سومین مدیر، طرح بیشترین توسعه کمی  و شاید کیفی 
بهره  برداری داشته است و مدیر فعلی طرح  و  اجرا  را در 
طرح  شروع  از  دهه  یک  از  ناشی  متفاوت  مسائل  با  نیز 
جهت  گیری  های  و  تصمیمات  میراث  دار  و  است  روبرو 
پنج  مجموع  از  بنابراین  است.  طرح  پیشین  دوره  های 
مدیر اجرایی طرح، سه مدیر به دالیل گفته شده انتخاب 
شده و دو مدیر دیگر به دلیل زمان کوتاه مدیریت، عدم 
مورد  از مصاحبه،  و همچنین خودداری  امکان دسترسی 
مصاحبه قرار نگرفتند. این سه نفر در دو مرحله به طور 
از نوع رهیافت راهنمای مصاحبه  جداگانه مورد مصاحبه 
و مصاحبه باز استاندارد شده قرار گرفته  اند. بدین ترتیب 
مصاحبه شوندگان به دقت تصمیم می گرفتند که چطور به 
بهترین وجه از تحقق  پذیری پروژه  ی میدان شهدا گفتگو 
در   .)Patton, 1987, PP. 116-117; 2002, P. 343( شود 
گام بعد، این عوامل در انطباق با عوامل موثر در کیفیت 
تحقق  پذیری پروژه های طراحی شهری که در بخش اول 
به صورت روش  مند شناسایی شده بود، قرار گرفته و نتیجه 
به صورت کتبی با مدیران به اشتراک گذاشته شده است. 
استانداردشده  باز  مصاحبه  روش  از  که  دوم  مصاحبه  در 

استفاده شده، وضعیت پروژه در رابطه با هر یک مولفه  های 
تحلیل  در  است.  شده  تشریح  آن ها  طرف  از  استخراجی 
داده  هاي مصاحبه نیز پایایی با رمزگذاری صحیح و سعی 
نهایت  در  است.  آمده  به  دست  اطالعات  نبودن  مبهم  در 
و  تفسیر  مورد  موضوع  شده،  طی  مراحل  به  توجه  با 

نتیجه گیری قرار گرفته است. 

3. مفهوم تحقق پذیری
با میزان تحقق آن و آثارش سنجیده  موفقیت یک طرح 
 Linovski & Loukaitou-Sideris, 2014, P.( می شود 
اجرائی  شدن4  معادل  صرفا  را  تحقق  پذیری  برخی   .)67
دانسته  اند )Mazmanian & Sabatier, 1983(. بعضی دیگر 
طریق  از  سیاست ها  و  اهداف  تحقق  چگونگی  بر  بیشتر 
)Barrett & Fudge, 1981(. برخی  تاکید داشته  اند  طرح 
کرده  اند.  نگاه  و محدود  به صورت خطی  را  تحقق  پذیری 
در این مدل تحقق  پذیری یک سیاست، طرح یا برنامه از 
تبدیل  واقعیت  به  خطی  و  هم  سر  پشت  مراحل  طریق 
می  شود. در این نگاه، با توجه به رویکرد محدود و بخشی، 
مدل  نوعی  بیشتر  و  ندارد  وجود  فرایند  در  تغییر  امکان 
کالسیک تبدیل طرح به واقعیت است. برخی تحقق  پذیری 
دلیل  به    شاید  که  کرده  اند  نگاه  چرخه  ای  به   صورت  را 
ماهیت  پیچیده  تری که از روند اجرا دارد، پیوندی کامل  تر 
بین سیاست  گذاری ، برنامه  ریزی ، طراحی برنامه و اجرا را 

.)Alexander, 1986, P. 107( نشان می  دهد
اساس  بر  تحقق  پذیری،  مطالعات  دیگر  رهیافت  های 
موضوع  به  پایین  به  باال  از  یا  باال  به  پایین  از  رویکرد 
تصمیم  گیری  یک  با  تحقق  پذیری  معتقدند  برخی  است. 
باالدستی صورت  نهادهای  از سوی  کار  ابتدای  در  معتبر 
مقابل  در  کرد.  کنترل  باال  از  را  آن  می  توان  و  می  گیرد 
از  رویکردهای  به  وابسته  را  تحقق  پذیری  دیگر  گروهی 
پایین به باال می  دانند که بر اساس اثرات سطوح پایین بر 
اثرات  آنان معتقدند که  سیاستگذاری  ها صورت می  گیرد. 
این رویکرد با توجه به تطبیق بیشتر با نیازهای محلی و 
Maz-(  استفاده از دیدگاه های تمرکززدایی، مفیدتر است
 manian & Sabatier, 1983; Van Meter & Van Horn,

.)1975
بحث تحقق  پذیری در کشورهای در حال توسعه بیشتر بر 
پایه فرضیات است تا آزمون نمونه  ها، در حالی که فرایند 
 De Oliveira,( تحقق  پذیری در این کشورها متفاوت است
P. 423 ,2015(. این موضوع در این کشورها بیشتر نمونه 
و  اقتصادی  اجتماعی،  سیاسی،  شرایط  چراکه  است  مبنا 
کشورها  این  است.  تنوع  دارای  کشورها  این  در  فرهنگی 
بیشتر تحت تاثیر محدودیت های مالی، تکنیکی، سیاسی 
و فرهنگی هستند، بنابراین باید با نگاهی متفاوت به آنان 

.)Migdal, 1988( موضوع را بررسی کرد
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3-1- مرور نظریات
مفهوم  با  رابطه  در  مختلف  اندیشمندان  نظریات  بررسی 
بهتر سازوکارهای موثر در  تحقق  پذیری می تواند در فهم 
موثر  شهری  طراحی  برنامه های  یا  پروژه ها  تحقق  پذیری 
صاحب نظران  از  تعدادی  نظریات  راستا  این  در  باشد. 
نظری  ادبیات  بر  تألیفاتشان  طریق  از  که  شده  شناخته 
با چگونگی  تاثیرگذار بوده اند، در رابطه  شهرسازی کشور 

تحقق  پذیری پروژه  ها، مورد بررسی قرار گرفته است. 
پاکزاد به نقش گروه ها و نهادهای وابسته به طرح در ارتباط 
با مسائل مالی و اعتباری، حقوقی، اجتماعی و مردمی  اشاره 
بر اجرای صحیح طرح، مدیریت پروژه و  می کند. نظارت 
امکان تغییر طرح در مواجهه با برخی ضرورت  ها از دیگر 

موارد است )پاکزاد، 1385، 176-166(. 
برای تحقق  پذیر شدن پروژه های طراحی شهری می توان به 
شناخت گروه ها و نهادهای موثر5 اشاره نمود. سازمان های 
بایستی  مرحله  اولین  در  ساز  و  ساخت  روند  در  دخیل 
از  )Guy & Henneberry, 2000(.کرمونا  شوند  شناسایی 
شناسایی نیروها و روابط قدرت بین آنان به مثابه یک لنز 
 .)Carmona, 2014( در فرایند طراحی شهری یاد می کند
این افراد می تواند شامل سرمایه  گذاران و مشارکت  کنندگان 
شهری،  مدیران  برنامه  ریزان،  طراحان،   ،)Cowan, 2002(

قدرت های موثر و غیره )Madanipour, 2007( باشد. 
انگیزه ها6 و اهداف گروه ها و نهادهای موثر در فرایند نیز 
بایستی مشخص شود. بنتلی در کتاب خود تحت عنوان 
تحوالت شهری: قدرت، مردم و طراحی شهری، تالش کرد 
تا با برخی مفهوم  سازی ها در زمینه تعادل عوامل مختلف 
توسعه از جمله ارتباط بین بساز و بفروش ها7 و طراحان، 
گفت  می توان  نهایت  در  بپردازد.  واژه ها  برخی  ابداع  به 
طراح شهری موفق  تر است که فهم بهتری از منافع عوامل 
ذی  مدخل داشته باشد )Bentley, 2004(. راه شکل  گیری 
این تعادل نظرخواهی همگانی و رایزنی های الزم از طریق 
طراحی  و  اجتماعی  گروه های  حمایتی  جلسات  برگزاری 
Cow-( است ارزش ها  درست  درک  منظور  به   مشارکتی 
 an, 2002; Carmona, 2014; Mc Glynn & Murrain,

 .)1994
از  قبل  مراحل  در  توسعه  دهندگان  رضایت  و  نظر  جلب 
و  جوامع  کردن  درگیر  منظور  به  هدفمند  آموزش  اجرا، 
تغییر و ارتقای سطح آرمان های توسعه  دهندگان و در واقع 
 )Carmona, 2016( تصمیم  گیری  محیط  به  شکل  دهی 
می تواند به ایجاد تعادل بین اهداف متفاوت و بعضا متناقض 
بنابراین   .)Carmona, 2014; Lynch, 1984( کند  کمک 
بتواند  تا  است  میانجی  گر  نقش  در  طراح  مرحله  این  در 
 Mc Glynn( بپردازد  مختلف  ارزش های  بین  انتخاب  به 
گروه  های  بین  بلندمدت  همکاری   .)& Murrain, 1994
از  نظر هیلدربراند فری یکی  از  ذی  نفع و ذی  مدخل8 که 
مهم  ترین مراحل در تحقق  پذیری است نیز با شکل  گیری 
.)Frey, 2003( وفاق بر سر موضوعات می تواند محقق شود

نیروهای  بین  قدرت  ساختار  و  توسعه  فرایند  از  آگاهی 
اثرگذار و جایگاه طراح شهر در ساختار قدرت از مهمترین 
 Britain,( عوامل موثر بر خروجی  ها در طول فرآیند است
 G. ,2000; Carmona, 2014; McGlynn & Murrain,

.)1994; Lynch, 1984; Guy & Henneberry, 2000
منظر  دو  از  آن  تحقق  و  شهری  حکم روایی  به  کرمونا  
رسمی  و غیر رسمی  پرداخته و سازوکارهای دخیل در هر 
یک از این رویکردها را با توجه به میزان تعامل و اندرکنش 
عوامل  زمینه  در  او  است.  نموده  عوامل، سطح  بندی  بین 
رسمی  به نظام اسناد قانونی هدایت  کننده طراحی شهری، 
قبل  توسعه  کنترل  و  سرمایه گذاری  در  مالی  مشوق های 
به  توجه  بنابراین   .)Carmona, 2016( دارد  اشاره  اجرا  از 
پروژه ها  تحقق  پذیری  در  فضا  سیاسی  اقتصاد  زمینه های 
طرح های  با  رابطه  در  و   )Carmona, 2014( است  موثر 
راهبردی بلندمدت تحقق  پذیری جز با حمایت سیاسی از 

  .)Frey, 2003( طرح ها صورت نمی گیرد
همانند  نیز  اقتصادی  و  مالی  مکانیزم  های  شناخت 
شناسایی زمینه سیاسی- قانونی از دیگر مواردی است که 
در تحقق  پذیری مهم است و در بسیاری از پروژه  ها، تعادل 
هزینه- فایده است که تحقق  پذیری طرح را تعیین می  کند 
امکان  سنجی  های  بنابراین   .)Carmona, 2004; 2007(
اقتصادی9 در ابتدای پروژه، سنجش شرایط سرمایه  گذاری 
و مشارکت )Cowan, 2002( و جذب سرمایه  های مستقیم و 
غیرمستقیم به صورت قانونی در جهت تامین مالی پروژه  ها 
)Carmona, 2014, 2016( می  تواند به تحقق  پذیری بیشتر 

پروژه  ها بینجامد.
در کنار همه موارد باال، داشتن رویکرد فرایندی به پروژه و 
Punt-(  در نظرگرفتن مالحظات رویه  ای می  تواند موثر باشد

 .)er & Carmona, 1997; Carmona, 2014; Lang, 2017
این نگاه منجر به انعطاف  پذیری بیشتر طرح  ها ضمن حفظ 
 Frey, 2003; Barnett,( می  شود  آنها  اصلی  خط   مشی 
تصمیم  گیری  در  آینده  نگری  امکان  این  بر  عالوه   .)2017
در شرایط تغییر ) Britain, 2000( و ارزیابی پیشنهادات با 
تعریف شاخص  ها و کنترل طراحی با استفاده از نظارت بر 
Lynch, 1984; Car- ( دروند اجرای طرح را فراهم می  ساز

mona, 2016(. نگاه فرآیندی به پروژه  ها نه تنها در خود 
پروژه بلکه باید در اسناد باالدستی یا خرد نیز رعایت شود. 
لزوم توجه به سلسله  مراتبی بودن اسناد و پیوند و انطباق 
با اسناد باالدستی )Cowan, 2002; Carmona, 2014( و یا 
 )Frey, 2003( توجه به برنامه  های استراتژیک طوالنی  مدت

از الزامات هر پروژه  ای برای تحقق  پذیری می  باشد.
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تحقق  پذیری  کیفیت  در  موثر  عوامل   -2-3
طراحی شهری  

دامنه  تحقق  پذیری  حوزه  در  شده  شناسایی  مفاهیم 
با یکدیگر همپوشانی  برخی  دارند. در عین حال  وسیعی 
دارند و برخی از یکدیگر تاثیر می  پذیرند.  باتوجه به آنچه 
در بخش روش تحقیق توضیح داده شده است، در جدول 
1 این مفاهیم که از تحلیل محتوی متون نظری بررسی 
شده، استخراج شده اند، آورده شده است. به منظور ایجاد 
نیز  مقوله ها  استخراجی،  مفاهیم  در  شفاف  تر  ساختاری 

در سه خوشه کلی "رویکرد طراحی"،  "نقش آفرینان" و 
"زمینه و بستر" دسته  بندی شده است. از آنجا که نظریات 
اندیشمندان شناخته شده مورد استناد قرار گرفته است و 
عوامل مختلف موثر به طور روش مند استخراج شده است، 
تحقق  پذیری  کیفیت  ارزیابی  برای  قبولی  قابل  چارچوب 
تفسیر  متقاباًل  می  باشد.  شهدا  میدان  شهری  طراحی 
یافتن  در  نیز  شهدا  میدان  طرح  چالش  های  و  توفیقات 
نحوه تعامل مطلوب عوامل شناسایی شده موثر خواهد بود. 

جدول 1: ارتباط سلسله مراتبی عوامل موثر در کیفیت تحقق  پذیری بر اساس تحلیل محتوای ادبیات نظری

مقوله 
هسته

خوشه بندی محتوایی 
کدهای باز )عوامل اولیه(مقوله هامقوله ها

ت  تحقق  پذیری
عوامل موثر در کیفی

ش آفرینان
مرتبط با نق

O1. شناسایی گروه ها و 
نهادهای موثر10

R1. شناسایی فعاالن توسعه اعم از مالکان، سرمایه گذاران و 
)Carmona, 2004; 2007( سیاستمداران

 Guy &( شناسایی سازمان های فعال در روند ساخت و ساز .R2
 ) Henneberry, 2000

)Cowan, 2002( شناسایی سرمایه گذاران و وضعیت مشارکت .R3
R4.  ضرورت فهم ارتباط بین طراحان و برنامه ریزان و قدرت های 

)Madanipour, 2007( موثر در تصمیم گیری

ش آفرینان
مرتبط با نق

O2. توجه به انگیزه های 
توسعه دهندگان11

Bent-( فهم منافع طراحان، توسعه دهندگان و سرمایه گذاران .R1
)ley, 1999

)Cowan, 2002(  نظرخواهی و رایزنی .R2
R3. دانش و درک درست از ارزش های افراد و تعادل بین آن ها 

)McGlynn & Murrain, 1994(
Car-( جلسات حمایتی گروه های اجتماعی و طراحی مشارکتی .R4

)mona, 2014

ش آفرینان
مرتبط با نق

O3.رفع تعارضات از 
طریق هدایت محیط 

تصمیم گیری12

R1.حل تناقضات منافع، اهداف، انگیزه های مختلف 
)Bentley, 1999(

R2. جلب نظر و رضایت توسعه دهندگان در مراحل قبل از اجرا 
)Carmona, 2016(

R3. آموزش هدفمند به منظور درگیر کردن جوامع 
)lbid(

R4. تغییر و ارتقای سطح آرمان های توسعه دهندگان و شکل دهی 
)lbid( به محیط تصمیم گیری جوامع 

R5. توجه به تعارضات فرهنگی و رفع اختالفات بین انگیزه های 
)Lang, 2017( متفاوت

McG- ( نقش میانجی گری و انتخاب بین ارزش های مختلف .R6
)lynn & Murrain, 1994

 Punter &( حل تعارضات بین عوامل ذی نفوذ و ذی نفع .R7
)Carmona, 1997

 Fery,( همکاری بلندمدت بین گروه های ذی نفع و موثر .R8
)2003

 Carmona,( هدایت و هماهنگی بین عالقه مندی های متفاوت .R9
)2014
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مقوله 
هسته

خوشه 
بندی 

محتوایی 
مقوله ها

کدهای باز )عوامل اولیه(مقوله ها
ت  تحقق  پذیری

عوامل موثر در کیفی

مرتبط با زمینه و بستر
 O4

.کیفیت 
زمینه 
سیاسی-
قانونی13

)Lynch, 1984( نقش نظام مدیریت توسعه شهر در تحقق معیار کارایی .R1
)lbid( درک عمیق شرایط/ اهمیت نظام مدیریت توسعه شهر .R2

)Britain, 2000( درک کامل شرایطی که تصمیمات در آن اتخاذ می شود .R3
 )lbid( اهمیت شیوه مدیریت در تحقق سیاست های طراحی .R4

R5. تحقیق و جستجو پیرامون آرمان ها و دل مشغولی های موجود در بستر طراحی 
)Carmona, 2016(

)Southworth, 1989( حمایت مقامات رسمی  منتخب مردم و اعضای جامعه .R6
)Carmona, 2005; 2007 ( آگاهی از فرایند توسعه .R7

 )McGlynn & Murrain, 1994 ( تدقیق جایگاه طراح شهر در ساختار قدرت .R8
) Guy & Henneberry, 2000( شناسایی فرآیند توسعه .R9

)Fery, 2003( ضرورت حمایت سیاسی از طرح های راهبردی بلندمدت .R10
)Carmona, 2014( اهمیت زمینه سیاسی و قدرت در شکل دهی به مکان .R11

R12. توجه به بستر سیاسی معاصر یا زمینه های اقتصاد سیاسی )همان(
)Barnett, 2017( توجه به زمینه های سیاسی شکل دهنده طراحی شهری .R13

مرتبط با رویکرد طراحی

O5. تحقق 
رویکرد 

فرآیندی14

)Lang, 1994( شناسایی و توجه به ابعاد رویه ای حاکم بر پروژه .R1
R2. نیازسنجی، طراحی، انتخاب، اجرا و ارزیابی )همان(
)Southworth, 1989( مدیریت هماهنگ با زمان .R3

)Punter & Carmona, 1997( در نظر گرفتن مالحظات رویه ای .R4
)Ferry, 2003( انعطاف پذیری در عین حفظ خط مشی اصلی .R5

)Carmona, 2014( نگاه به طراحی به عنوان یک فرایند مداوم و یکپارچه .R6
)Barnett, 2017( تنظیم ضوابط انعطاف پذیر .R7

)Lynch, 1984( نظارت بهینه بر روند تهیه و اجرای طرح ها .R8
)Britain, G. ,2000( آینده نگری نظام تصمیم گیری در مدیریت فرآیند تغییر .R9
R10. ارزیابی پیشنهادات از طریق تعریف شاخص های مشترک و کنترل طراحی 

)Carmona, 2016(

مرتبط با رویکرد 
طراحی

 .O6
سلسله 
مراتبی 

بودن اسناد 
طراحی15

)Cowan, 2002( انطباق با اسناد فرادستی .R1
 Carmona,( ضرورت استفاده از نظام کنترل و اسناد هدایت طراحی شهری .R2

)2016
)Punter & Carmona, 1997( کنترل طراحی .R3

)Fery, 2003( نیاز به برنامه استراتژیک و زمان طوالنی برای تحقق .R4

مرتبط با زمینه و بستر

 .O7
کیفیت 

کانیزم های 
اقتصادی و 

مالی16

)Cowan, 2002( سنجش شرایط سرمایه گذاری و مشارکت .R1
R2. امکان سنجی اقتصادی )همان(

)Carmona, 2016( جذب سرمایه های مستقیم و غیرمستقیم به صورت قانونی .R3
)Carmona, 2004; 2007( تعادل بین هزینه و فایده .R4

)Guy & Henneberry, 2000( تامین منابع الزم برای روند توسعه شهری .R5
)Carmona, 2014( ضرورت تامین مالی مشارکتی از میان ذینفعان .R6
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4. معرفی طرح میدان شهدای مشهد
میدان شهدا است با فاصله   حدود یک کیلومتری از حرم 
مطهر قرار گرفته است. این میدان، با قدمتی 70 ساله در 
دوره حکومت رضاشاه پهلوی در پی خیابان  کشی های انجام 
شده، شکل یافته است که مقارن با اقدامات مشابه در سایر 
شهرهای کشور و با هدف مدرن کردن چهره شهرها بوده 
عرصه  ای  عنوان  به  میدان  این  پیدایش،  هنگام  در  است. 
برای پاسخگویی به نیازهای جدید، ورود به عصر مدرن در 
مشهد و با انگیزه های سیاسی و نمایش قدرت ایجاد شده 
با  ساختمان ها  استقرار   .)235-233  ،1385 )پاکزاد،  است 
کاربری های نوظهور در کنار محورهای اصلی مرتبط با آن، 
که محورهاي حیاتي و کاراي شهر در قالب عملکردهای 
اداري و تفریحي بودند، این مجموعه را به نمادی از یک 
کانون شهری پس  مهمترین  و  غیر سنتی  فضای شهری 
امام رضا)ع( تبدیل کرده بود، به  از مجموعه بزرگ حرم 
انقالب اسالمی ایران محل تجمع مردم،  از  طوری  که قبل 

برگزاری محافل سیاسی، آیین ها و جشن ها است. 
قدیمي  مراکز  فرسودگي  و  نابساماني   ،1379 سال  در 

و  کمبودها  و  عام  صورت  به  ایران  شهرهاي  تاریخي  و 
مشهد  شهر  مرکز  و  مطهر  حرم  پیرامون  نارسایي هاي 
نقاط  از  یکي  عنوان  به  شهدا  میدان  موقعیت  و  )خاص( 
کانوني حساس و پر اهمیت و ضرورت تبدیل آن به یک 
دهنده  آزار  نابساماني هاي  رفع  با  همراه  مدني،  فضاي 
مورد  مشهد  مهم  گره  این  در  پیاده(  و  )سواره  حرکتي 
پارک  قرار گرفت. در آن هنگام،  دو طرح همجوار  تأکید 
بالفصل  محدوده  در  که  محور صاحب  الزمان  و  هشت  آباد 
در سال  بود.  نیز مطرح شده  گرفته  اند  قرار  میدان شهدا 
و  یکدیگر  بر  این طرح  ها  متقابل  اثرات  واسطه  به   1381
بین  فضایي  کالبدي-  و  برنامه اي  پیوند  برقراري  ضرورت 
آنها، تهیه طرح یکپارچه مد نظر قرار گرفت و مهندسین 
مشاور ره شهر برای ارائه طرح یکپارچه طراحی شهری این 
محدوده برگزیده شد. این طرح 7. 34 هکتار مساحت دارد 
که شامل سه بخش اصلی می باشد 1. طرح ویژه میدان 
شهدا 2. مجموعه شهری هشت آباد 3. طرح ویژه خیابان 

صاحب الزمان )عج( می باشد.

شکل 1: محدوده ی پروژه های طرح بزرگ میدان شهدا

محدوده،  سه  کلی  طرح  ارائه  از  پس   1383 سال  در 
پروژه عرصه میدان شهدا و شروع  برای طراحی جزئیات 
سال  در  شد.  برگزار  ملی  مسابقه  عمرانی،  فعالیت  های 
1387 نیز باتوجه به گذشت حدود 6 سال از تهیه طرح، 
لزوم بازنگری در طرح باتوجه به شرایط متحول کالبدی و 
اقتصادی شهر ضرورت یافت. از سال 1388 به بعد اجرای 

پروژه پیگیری شده است.

شهدای  میدان  طرح   تحقق  پذیری  کیفیت   .5
مشهد

چالش های کیفیت تحقق  پذیری طرح بزرگ میدان شهدا، 
و   1 جدول  موثر-محتوی  مولفه  های   بررسی  طریق  از 
 1394-1383 زمانی  بازه  در  طرح  مستندات  اساس  بر 

شمسی تبیین شده است. عوامل موثر در نوسازی محدوده 
پیشنهادی  و شواهد موجود، طرح    اسناد  از  بهره  گیری  با 
بازنگری  طاش(،  مشاور  )مهندسین   1383 سال  در 
مصاحبه  و  باوند(  مشاور  )مهندسین   1389 سال  در  آن 
شرح  که  است  شده  شناسایی  منتخب،  افراد  با  هدفمند 
دلیل  به  است.  شده  آورده  تحقیق  روش  در  آن  فرایند 
مصاحبه  شوندگان  رضایت  عدم  و  پژوهش  اخالق  رعایت 
از آشکار شدن هویت آنان، از شماره   گذاری برای مشخص 
به  است.  شده  استفاده  صورت گرفته  مصاحبه  های  کردن 
ارتباط  نویسندگان،  توسط  پیش داوری  هرگونه  از  دور 
بین پاسخ های مصاحبه شوندگان، استنباطات از اسناد و 

شواهد و یافته های نظری مطالعه مبنای کار بوده است.



214

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










14
00
ن
ستا

زم
.3

7
اره

شم


O1. شناسایی گروه ها و نهاد های موثر 
کسبه،  و  مالکان  مطالعه  مورد  نمونه  با  رابطه  در 
سرمایه  گذاران، نهادهای سیاسی، مدیریتی و مذهبی موثر 
در شهر و شهروندان مشهد و زائران و همچنین طراحان و 
برنامه  ریزان و به طور کلی مدیریت شهری و عوامل اجرایی 
)مصاحبه  های  می باشند  دخیل  پروژه  اجرای  و  تحقق  در 
شماره 1 و 3(. نظرسنجی از مالکان در رابطه با ضرورت 
و چگونگی انجام طرح صورت نگرفته است و مالکان تنها 
موثر  اجرای طرح  برای  تامین زمین  و  واگذاری ملک  در 
بوده  اند )سعیدی رضوانی و نوریان، 1388، 87(، در صورتی 
جمله  از  گروه  این   )2017( کرمونا  طبقه  بندی  طبق  که 
باید  که  هستند  رسمی  موثر  غیر  رسمی  و  سازوکارهای 
نردبان  با  انجام کار دخیل می شدند. در مقایسه  در روند 
سطح  در  مشارکت  میزان   ،)1969( ارنشتاین  مشارکت 
مشارکت اسمی  قرار دارد. هم چنین می توان به بسترهای 
سیاسی مشهد به دلیل مذهبی بودن آن اشاره نمود که  
شامل نظرات عالمان و رهبران دینی و تولیت آستان قدس 
نیز می  باشد )مصاحبه های 1 و 2( که نظرسنجی شایسته  ای 
در مورد پیشنهادات آنان انجام نشده است. سازمان اوقاف 
و هیات امنا مساجد نیز هم )باتوجه به تعدد امالک وقفی 
می باشند  تاثیرگذار  محدوده،  در  محدوده(  در  مساجد  و 
که قبل از ارائه طرح با آنان مذاکره صورت نگرفته است ) 

مصاحبه شماره 1(.
اشاره   )2000(  Henneberry و   Guy که  همان گونه 
می  کنند، شناسایی سازمان  هایی که در روند ساخت  و  ساز 
فعالیت دارند می  تواند در تحقق  پذیری طرح موثر باشد. در 
هنگام تهیه  ی طرح بازنگری با بیش از 13 نهاد موثر در 
موسسات  از  مالحظه اي  قابل  تعداد  شامل  سرمایه  گذاری 
و  اجتماعي  تامین  سازمان  بانکها،  )نظیر  واعتباري  مالي 
غیره( و سرمایه گذاران فعال در صنعت ساختمان مذاکره 
شده است. بررسی طرح نشان می  دهد، علی رغم این مذاکره 
نمایشی نتیجه  ی مذاکرات در ارائه پیشنهادات اثر چندانی 
نداشته و درصد و سهم مشارکت این نهادها روشن نیست 
)سعیدی رضوانی و نوریان، 1388، 87-90(. در نهایت طرح 
از آن طی  با نظرات مسئوالن شهرداری تصویب و  پس 
مذاکراتی از سوی مدیریت اجرائی ، سرمایه  گذاران برخی 
پروژه  ها به منظور اجرای پیشنهادات مشخص شده است. 

و تصمیم  گیر  نهادهای تصمیم  ساز  از  نظرخواهی  با وجود 
در حوزه شهرسازی مشهد ، نظیر اداره راه و شهرسازی، 
تصویب  در  نظرات    ، غیره  و  مهندسی  نظام  استانداری، 

نهایی طرح تاثیر به  سزایی نداشته است )مصاحبه 1(.
O2. توجه به انگیزه های توسعه دهندگان 

انگیزه های عوامل تصمیم ساز و موثر  شناسایی اهداف و 
و هم راستا نمودن آن با اهداف توسعه می  تواند به محقق 
شدن طرح بینجامد )McGlynn & Murrain,1994(. هدف 
از ارائه طرح نوسازی میدان در سال 1380 رفع معضالت 
ترافیکی محدوده و آلودگی های محیطی، ساماندهی کسب 

و کارهای مزاحم و غیره بوده است. )مهندسین مشاور باوند، 
.)21 ،1382

فضایی  ایجاد  بر  مبنی   5 ماده  کمیسیون  نظر  نهایت  در 
اصلی  هدف  عنوان  به  مردم  خاطرات  بر  مبتنی  مدنی 

معرفی شده است )مهندسین مشاور تجیر، 1394، 6(. 
و  نیازها  فهم  و  اول  درجه  در  اثرگذار  عوامل  شناسایی 
تا  به طراح کمک می کند  آنان در درجه دوم  انگیزه های 
بتواند پیشنهاداتی اجرایی  تر ارائه دهد که برطرف  کننده ی 
بخشی از نیازهای کاربران باشد. ساکنین در شروع طرح 
نشده  اند  پیشنهادات دخیل  و  نظرات  ارائه  در  درستی  به 
نشده  اعمال  در طرح  آنان  نظر  مد  متفاوت  ارزش های  و 
است. بنابراین پس از اجرای طرح و در زمان کنونی، طرح 
انجام شده را در پاسخ به مسائل خود نمی دانند )مصاحبه 
نقطه  ای  به  شهری  درون  مهاجرت  به  مجبور  عده  ای   .)4
دیگر شدند و عده  ای احساس تعلقی به فضای فعلی ندارند 

)مصاحبه 4(. 
 به دلیل نزدیکی به حرم مطهر، نهادهای مذهبی و مردمی 
به  بایستی  و  دارند  محدوده  این  از  معنوی  انتظارات   که 
انگیزه های این گروه در هدف  گذاری  های اولیه توجه شود. 
بررسی نظرات ثبت شده در انتشارات محلی نظیر روزنامه 

نشانگر توجه کم به این نیاز است.
پاسخگویی  و  می  باشند  دولتی  ادارات  کاربران،  دیگر  از 
طرح  کیفیت های  بهبود  در  می  تواند  آنان  نیازهای  به 
و   1 )مصاحبه های  کند  کمک  اولیه  هدف  به  دستیابی  و 
به  هکتار   10 از  مداخله  حوزه  تغییر  دالیل  از  یکی   .)2
توجه  عدم  در سال 1389،  بازنگری  در طرح  هکتار   35
به  وابسته  ادارات  حتی  دولتی  ادارات  برخی  نیازهای  به 
سطح  در  فرهنگی  نیازهای  برخی  همچنین  و  شهرداری 
شهر که مجموعه می توانست به آن پاسخ دهد، می  باشد 
)مهندسین مشاور  است  اصالح شده  بازنگری  در طرح  که 

باوند، 1382، 8(.
که  هستند  پروژه  بر  اثرگذاران  دیگر  از  نیز  سرمایه  داران 
سودآور و زودبازده بودن طرح موجب تشویق آنان می شود. 
فعالیت  های  استمرار  نظیر  پیشنهاداتی  اولیه  طرح  در 
تمایل  افزایش  منظور  به  شبانه  روزی  صورت  به  اجرایی 
مشاور  )مهندسین  است  داشته  وجود  سرمایه  گذاری  به 
اجرای  زمان  اما در عمل طوالنی شدن  باوند،1382، 15(. 
است  داشته  سرمایه گذاری  روند  بر  منفی  تاثیر  پروژه 

)مصاحبه 3(. 
مطالبات،  رفتن  نظر  در  و  کاربران  به  توجه  طورکلی  به 
این پروژه به درستی صورت  انگیزه  های آنان در  نیازها و 
نگرفته است و این موضوع به طوالنی شدن روند اجرای 
پروژه انجامیده است. مهندسین مشاور طراح و مسئوالن 
پروژه  پیشنهادات  روند  در  باالیی  بسیار  حد  تا  شهری 
اثرگذار بوده  اند، در حالی که نمی توان به تنهایی و با اتکا به 
نظرات یک گروه، پشتیبانی سایر گروه ها را در روند اجرای 

طرح به همراه داشت. 
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محیط  هدایت  طریق  از  تعارضات  رفع   .O3
تصمیم گیری

مالکان به استناد قوانین کشور در زمینه واگذاری ملک17، 
از محدوده خارج شده  اند.  و  نموده  را واگذار  امالک خود 
در برخی موارد نیز ساکنان مجبور به واگذاری ملک شده 
انجام داده اند )سعیدی رضوانی  این عمل را  نارضایتی  با  و 
و نوریان، 1388، 97-98(. سرمایه  گذاران برای دستیابی به 
حداکثر سود، در برخی موارد با پیشنهادات ارائه شده از 
تراکم  نموده  اند که در دو مورد  سوی شهرداری مخالفت 
کاربری  تغییر  و  باالتر در محور صاحب  الزمان  ساختمانی 
مالی  نیاز  دلیل  به  هشت  آباد  در  بیشتر  اشغال  سطح  و 
شهرداری و نقش کلیدی سرمایه  گذاران در اجرای پروژه 
منجر به تغییر در طرح پیشنهادی شده است )مصاحبه 1(. 
تعارضات عوامل اجرایی و عوامل سیاسی اثرگذار نیز، در 
با  است،  داشته  وجود  تحقق  پذیری  بیشترین  که  دوره  ای 
هدف غلبه بر بروکراسی معمول از طریق کسب اختیارات 
ویژه از شهردار توسط مدیر اجرائی رفع شده است )مصاحبه 
1(. بدین ترتیب که مدیر اجرائی سوم به طور مستقیم با 
شخص شهردار در ارتباط بوده و مستقل عمل کرده است. 
اداری، مدیر اجرائی  تغییر ساز وکارهای  با  در زمان فعلی 
این  که  باشد  پاسخگو  شهرداری  معاونت  های  به  بایستی 
تعریف  و  مشخص  ساختار  نداشتن  علت  به  نیز  موضوع 

شده، روند اجرا را کندتر می  کند )مصاحبه 3(. 
به درستی مشخص  باید  اول  قدم  در  پروژه  در  تعارضات 
اثرگذار،  گروه های  شناسایی  مستلزم  موضوع  این  و  شود 
 Bentley,( است  آنان  متعارض  گاهاً  انگیزه  های  و  اهداف 
تسهیل گر  یک  عنوان  به  می تواند  شهری  طراح   .)1999
روش  مند  به صورت  و  نموده  ساماندهی  را  تعارضات  این 
نفع  به  که  کند  انتخاب  را  گزینه  ای  ارزش ها  بر   مبتنی 
اکثریت گروه  ها باشد )McGlynn & Murrain,1994(. در 
طرح بزرگ میدان شهدا به دلیل تعدد گروه  های اثرگذار 
در  تصمیم  سازی  برای  میانجی گر  ساختار  وجود  عدم   و 
مرحله تهیه و اجرای طرح، اختالفاتی بین تصمیم  گیران 
اجرا،  روند  به کندشدن  منجر  که  داشته  پروژه وجود  در 
نارضایتی ساکنان و در برخی موارد تغییر در طرح شده 
است. در روند برنامه  ریزی و طراحی پروژه امکان رفع این 
تعارضات  رفع   .)3 )مصاحبه  است  داشته  وجود  تعارضات 
بین تصمیم  گیران را می  توان به سه بخش تعارضات بین 
مالکان و عوامل اجرائی، سرمایه گذاران و عوامل اجرائی و 

عوامل سیاسی اثرگذار و عوامل اجرائی تقسیم نمود.
O4. کیفیت زمینه سیاسی-قانونی

محدودی  موارد  در  شهدا،  میدان  بزرگ  پروژه  در 
سرمایه  گذاران با استفاده از ارتباطات موجود با مسئوالن 
با  تناقض  در  که  خود  اهداف  پیشبرد  به  شهر،  سیاسی 

اسناد اولیه طرح بوده پرداخته اند )مصاحبه 1(. 
طرح  از  شهر  اجرائی  مقام  باالترین  عنوان  به  شهردار 
طرح"  اجرای  ضرورت  "تصویب  سند  و  نموده  حمایت 

شهر  شورای  است.  داده  قرار  اجرایی  مدیر  اختیار  در  را 
اوراق  انتشار  با  موافقت  جمله  از  مختلف  مراحل  در  نیز 
قرضه حمایت رسمی خود را اعالم نموده است، موضوعی 
جامعه  و  مردم  رسمی منتخب  مقامات  حمایت  را  آن  که 
بر  )Southworth, 1989(. عالوه  از طرح می توان دانست 
نحوه  "قانون  نظیر  اجرا،  پشتیبان  مقررات  و  قوانین  این، 
ی تملک اراضی برای پروژه های عمومی  و دولتی" مصوب 
1358 از عوامل موثر در پیش برد تملک بوده   است. هرچند 
کاهش درآمدهای ناپایدار حاصل از ساخت و ساز به دلیل 
روند  کند شدن  موجب  کشور  کل  در  ملک  بازار  رکود 
اجرا شده است. همزمانی پروژه با پروژه هایی نظیر مجد، 
بافت  نوسازی  و  اباد  وکیل  نوسازی  آبکوه،  نوسازی محله 
پیرامونی حرم، میزان سودآور بودن پروژه و نحوه اجرای 
ساختمانی آن در ایجاد جاذبه و جذب رقابتی سرمایه گذار 
توسط مدیریت طرح موثر بوده است )مصاحبه های 1 و 2(. 
و  قانونی  مثبت حمایت های  تاثیر  به  در مجموع می توان 
مالی  و اثرگذاری منفی شرایط اقتصادی کشور به واسطه 
مدیریت  شیوه  نمود.  اشاره  پروژه  بر  ظالمانه  تحریم های 
اهمیت  پر  موضوعات  از  طراحی  سیاست های  تحقق  در 
است )Britain,  2000(. بنابراین در رابطه با کیفیت زمینه 
و  سیاسی  سران  حمایت  های  به  می  توان  سیاسی-قانونی 
کشور،  کالن  اقتصادی  شرایط  اثرگذاری  رسمی،  مقامات 
و مقررات  قوانین  نهایت  و در  پروژه های رقیب  اثرگذاری 

پشتیبانی کننده طرح اشاره نمود.
O5. تحقق رویکرد فرآیندی 

 Barnett,( انعطاف  پذیر بودن پروژه و ضوابط انعطاف  پذیر آن
2017( از نتایج داشتن نگاه فرایندی دانست، به خصوص 
با  با ذی  نفعان متعددی  در پروژه های طراحی شهری که 
منافع گاهاً متضاد روبرو است و متغیرهای اثرگذار در آن 
اصلی  ماموریت  است.  معماری  پروژه  یک  از  فراتر  بسیار 
پروژه شهدا بهبود کیفیت های فضایی بوده است )مصاحبه 
و  انجام شده  رادیکال  رویکردی  با  عمل  در  هر چند   .)1
کیفیت های فضایی موجود در نظرگرفته نشده است، برخی 
از فضاهای تجاری برجسته قدیمی  مانند پاساژ آیانی که 
محل عرضه لوازم خیاطی و آرایشی بوده است، به عنوان 
یک قطب عملکردی فعال و با کیفیت در میدان، با در نظر 
گرفتن نگاهی خشک مبتنی بر بازسازی، تخریب شد. اما در 
مقیاس خرد همزمان با تغییرات نیازها امکان قانونی تغییر 
در کاربری ها و پیشنهاد عملکردهای جدید در چارچوب 
نظرات کمیسیون ماده 5 وجود داشته است )مصاحبه 1(، از 
جمله این تغییرات می  توان به ایجاد زیرساخت  های حمل 
و نقل اشاره نمود که در طرح اولیه وجود نداشته و منجر 
به بازنگری طرح شده است )مهندسین مشاور باوند، 1382، 

.)10
نیازهای  بخش  در  چه  تقاضاها  در  تغییر  پروژه  این  در 
گرایش های  در  چه  و  دولتی  نهادهای  و  سازمان  ها 
و  پیش  بینی  شامل  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران 
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مکان  یابی دفاتر پلیس، اورژانس، مرکز انتقال خون، پست 
اتوبوسرانی،  شبکه  ایستگاه  های  یا  پایانه ها  تقویت  برق، 
ایستگاههای  موقت،  اقامتگاه  های  و  افزایش ظرفیت هتل 
است  بوده  فرهنگی-مذهبی  مراکز  و  آتش  نشانی، مساجد 
و تغییرات ناشی از تکامل طرح منجر به حذف پارکینگ 
ایستگاه  به  آن  تبدیل  و  میدان  زیرزمین  تراز  عمومی  در 
هتل  ظرفیت  افزایش  و  مداخله  محدوده  افزایش  مترو، 
-36  ،1382 باوند،  مشاور  )مهندسین  است  شده  هشت  آباد 

.)41
محدوده  افزایش  که  کرد  قضاوت  گونه  این  بتوان  شاید 
در  طرح  کافی  انعطاف  عدم  معنای  به  طرح  مداخله 
قابلیت  بنابراین  است.  بوده  نیازها  برخی  به  پاسخگویی 
به  نیاز  بدون  پروژه  روزرسانی  به  و  زمان  با  هماهنگی 
نگاهی  داشتن  نتایج  از  نیز  پروژه  در  ساختاری  تغییرات 

فرایندی است.
ارائه  از  از مهمترین گام ها پس  در رویکرد فرایندی یکی 
است  آن  پایش  و  طرح  اجرای  روند  بر  نظارت  طرح، 
)Lynch, 1984(. در این پروژه علیرغم غیرفعال ماندن و 
عدم استقبال از بیشتر ساختمان های تجاری پیشنهاد شده، 
در فقدان پایش پروژه و عدم بازنگری در پیشنهادات، روند 
نیاز  که  صورتی  در  داشته  ادامه  تجاری  فضاهای  ساخت 
تجربیات  نظرگرفتن  با در  این محدوده  این فضاها در  به 

موجود در پروژه معنی  دار نبوده است )مصاحبه 3(. 
خطی،  پروژه  به  نگاه  گفت  می توان  یافته ها   اساس  بر 
یکطرفه و محصول  محور بوده است و قابلیت بازنگری در 
پیشنهادات پروژه باتوجه به روندهای جاری غیر منعطف 
در سطح اولیه ممکن نبوده و تنها با افزایش سطح فیزیکی 
پروژه به نیازها پاسخ داده شده است. موضوعی که باید با 
ارائه گزینه های طراحی منعطف تر برای پروژه، مد نظر قرار 

می گرفت. 
O6. سلسله مراتبی بودن اسناد طراحی

طرح  های  با  منطقی  پیوند  عدم  نمایانگر  اسناد  بررسی 
ماده  تنها دستور کمیسیون  است.  تفصیلی شهر  و  جامع 
باتوجه  که  است  شده  لحاظ  باالدستی  سند  به   عنوان   5
تراکم،  و  کاربری  با  رابطه  در  پیشنهادات  بودن  کلی  به 
نتوانسته راهنمای درستی برای طراحی مجدد میدان باشد 

)مصاحبه های 2 و 3(. 
به  راهبردی  برنامه  وجود  ضرورت  بر   )2003( فری 
منظور محقق  شدن طرح تاکید دارد. در طرح پیشنهادی 
تصمیم  مرحله  هر  در  اجرائی  مدیریت  شهدا  میدان 
در  قرار گیرد.  اجرا  الویت  در  باید  گرفته که کدام بخش 
برای  درآمدزایی  هدف  با  انتفاعی  پروژه  های  اجرای  ابتدا 
است،  بوده  نظر  مد  طرح  غیرانتفاعی  بخش هایی  اجرای 
اما به منظور پاسخگویی به مطالبات اجتماعی و انتقادات 
راه ها  و  زیرگذرها  مثل  المنفعه  عام  پروژه های  سیاسی، 
انتفاعی  بخش های  سپس  و  است  گرفته  قرار  اولویت  در 
پروژه در الویت دوم اجرا شده تا نمایانگر اهداف غیر مالی 

شهرداری در این پروژه باشد. ارتباط با اسناد پایین  دستی، 
تبدیل طرح بزرگ مقیاس به پروژه  های کوچک و واگذاری 
مجموعه  پروژه  در  ناجا  تعاون  بنیاد  بخش خصوصی-  به 
ساختمان  در  نور  کوه  سرمایه  گذاری  شرکت  اباد،  هشت 
هشتم  سازان  انبوه  شرکت  میدان،  شرقی  شمال  تجاری 
در ساخت مجموعه صاحب الزمان-انجام شده و سعی در 
کوتاه شدن روندهای اجرا بوده است، ولی در فقدان طرح 
راهبردی هماهنگ کننده، این طرح  ها از هماهنگی کافی 

برخوردار نیستند. 
O7.کیفیت مکانیزم های اقتصادی و مالی

تامین  بررسی ساز وکارهای  با  مالی   و  اقتصادی   قدرت 
طرح  مالی  منابع  تامین  نحوه  می  شود.  سنجیده  سرمایه 
میدان شهدا برای شروع پروژه ها شامل موارد مختلف بوده 
است، به صورت نقدی و پروانه غیر نقدی در حین پروژه ها 
و مشارکت با بخش خصوصی )حدود 8 شرکت برای 25 
پروژه از طریق فروش کلی ساختمان و یا واحد به واحد( 
تملک  برای  میالدی   2005 سال  در  خارجی  وام  اخذ   ،
بخشی از امالک از بانک ABC بحرین با عاملیت یک بانک 
و   دالر  میلیون   20 مبلغ  به  داخلی  بانک  یک  و  خارجی 
اوراق مشارکت مردمی که طی 6 مرحله برای 17  فروش 
پروژه از سال 1384 شروع و هر سال یک مرحله انتشار 
اوراق مشارکت انجام شده که آخرین دوره آن سال 1389 
بوده است )مصاحبه 1(.  به عقیده دست اندرکاران تحلیل 
هزینه-فایده انجام شده، به دلیل تغییرات اعمال شده در 
منفی  فعلی  زمان  در  مالی  تراز  و  نیست  اتکا  قابل  طرح 
می باشد. به دلیل سرمایه گذاری مستقیم شهرداری برای 
اجرای پروژه ها به خصوص در حوزه زیرساخت ها و فضاهای 
ابتدای  در  نشده  مشخص  هزینه های  تحمیل  عمومی  و 
تجاری  پروژه های  از  شهرداری  سود  شهرداری،  به  طرح 
و انتفاعی با هزینه های اجرایی زیرساخت ها و هزینه های 
مالی تحمیل شده نظیر هزینه  های تبلیغاتی جهت فروش 
سود  پرداخت  از  ناشی  هزینه  های  و  پروژه  ها  واگذاری  و 

اوراق مشارکت، تناسب نداشته است )مصاحبه 1(.
یکی از روش  های به  کاربرده شده برای تامین منابع مالی 
طرح میدان شهدا فروش اوراق قرضه بوده است. خریداران 
صورت  به  را  سود  برداشت  امکان  طرح،  این  در  اوراق 
ساالنه داشته   و در هر زمان می توانسته  اند اوراق را به بانک 
برگردانده و معادل مبلغ اوراق را دریافت کنند. بنا به گفته 
مسئوالن و با بررسی اسناد، اوراق مشارکت مربوط به این 
است  شده  روبرو  مردم  سوی  از  زیادی  استقبال  با  طرح 
)مصاحبه های 1 و 2(. به  طورکلی، دو موضوع می تواند در این 
استقبال اثرگذار باشد. در نگاه اول توجه و مسئولیت  پذیری 
مردم نسبت به این محدوده و تغییراتی که انتظار داشتند 
در آن اتفاق بیفتد بر میزان تمایل آنان به سرمایه گذاری 
موثر بوده و در نگاه دوم فقط میزان سودآوری اقتصادی 
مشوق آنها بوده است. از آنجا که در هیچ یک از اسناد به 
توجیه  یا  و  پیشنهادات  ارائه  در  مردم  مشارکت  موضوع 
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شدن مردم در مورد پیشنهادات ارائه شده اشاره  ای نشده 
اول  مورد  بنابراین  نبوده اند،  مطلع  طرح  از  مردم  است 
در  نشان می  دهد  نگاه دوم  بررسی  است.  بوده  کم  رنگ تر 
شرایطی که مردم قدرت دولتی و شبه دولتی را قابل اتکا 
دانسته و از میزان سودآوری طرح به دلیل قدرت سیاسی 
شهرداری اطمینان داشته اند و در بازه  ای که سود حاصله 
تولیدی  بخش های  در  سرمایه گذاری  از  اوراق  خرید  از  
مشارکت  پروژه  در  مالی  انگیزه های  با  افراد  بوده،  بیشتر 
و  مذهبی  اعتقادات  به  می  توان  دالیل  دیگر  از  کرده اند. 
رضا)ع(  امام  حرم  به  نزدیک  پروژه  ای  در  سرمایه گذاری 
اشاره نمود که موجب شده است اوراق توسط شهروندان 

سایر شهرها نیز خریداری شود.
در این پروژه از انواع روش های تامین مالی استفاده شده 
است. برخی از  این روش ها در ایران جنبه نوآورانه داشته 
تعامل  با  که  صورتی  در  پروژه  در  سرمایه گذاری  است. 
صورت  کسبه  و  مالکان  نظیر  ذینفع  گروه های  با  سازنده 
می گرفت به دلیل وجود احساس تعلق ایشان به محدوده، 
شاید امکان تسریع در روند جذب سرمایه بدون تحمیل 

هزینه های اضافی را فراهم می ساخت. 

5-1- روابط عوامل موثر در کیفیت تحقق  پذیری 
طراحی شهری بر اساس مورد مطالعاتی

مطالعات  چارچوب  در  تا  است  داشته  تالش  مطالعه  این 
کیفیت  بر  موثر  عوامل  تبیین  به  موردی،  و  نظری 
تحقق  پذیری طراحی شهری بپردازد.  بر اساس مقوله های 
مرور  نظری  ادبیات  محتوای  تحلیل  از  شده  مستخرج 
تدوین  مصاحبه شوندگان  پرسش های   -1 -جدول  شده 
میدان  طرح  باالدستی  اسناد  محتوای  است. سپس  شده 
شهدا و پاسخ های مصاحبه ها در گامی دیگر، مورد تحلیل 
محتوی قرار گرفته است و با کدگذاری باز، کدهای متناظر 
شده  مشخص  مطالعه،  اول  گام  استخراجی  مقوله های 
است. نهایتاً این کدها بر اساس ارتباط منطقی شان و به 
شیوه ای که در روش تحقیق آمده مورد طبقه بندی مجدد-

کد گذاری محوری- قرار گرفته است. نتیجه این روند در 
تا سطح  بندی و  الگویابی بدوی شده است  قالب شکل 3 
روابط عوامل موثر در کیفیت تحقق  پذیری طراحی شهری 
موردی  نمونه  و   نظری  ادبیات  از  یافته ها  اساس  بر  را 
مطالعه نشان دهد. در این الگو، مفاهیم مرتبط با کیفیت 
تحقق  پذیری طراحی شهری قابل الگویابی در ابعاد سلسله 
مراتبی زمینه و بستر، نقش  آفرینان و رویکرد طراحی است. 
مالحظات  و  نظیر  مولفه  های  ابعاد،  این  از  یک  هر  برای 
این مفاهیم  به  نیز استنتاج است. چگونگی توجه  مرتبط 
تحقق  پذیری  کیفیت  آن،  اجزای  روابط  و  سطحی  چند 

طراحی شهری را متاثر می  کند.
در بعد زمینه و بستر شکل گیری پروژه، اثرگذاری مفاهیم 
با دو بعد دیگر فراگیرتر، غیرمستقیم  تر  وابسته در قیاس 
بالعکس در بعد رویکرد طراحی  و غیر ملموس  تر است و 

دارد.  عینی  تری  و  ملموس  تر  اثرگذاری  مرتبط  مفاهیم 
مولفه های موثر در بعد زمینه و بستر طراحی شامل کیفیت 
سیاسی-  زمینه  کیفیت  و  مالی  و  اقتصادی  مکانیزم های 
مکانیزم های  کیفیت  مولفه  با  رابطه  در  می باشد.  قانونی 
امکان سنجی  همچون  مالحظاتی  مالی  و  اقتصادی 
اقتصادی، روش های تامین مالی و تحلیل هزینه- فایده که 
بهتر است از ابتدای طرح شفاف باشد موثر است. موضوعی 
که در شرایط فعلی اقتصادی می تواند در چارچوب الزامات 
بومی  با استفاده از فرصت سرمایه  گذاری  های خارجی مورد 
مقامات  رویکرد  و  سیاسی  حمایت های  گیرد.  قرار  توجه 
رسمی، شرایط فراگیر اقتصادی، جایگاه پروژه های رقیب 
و  قوانین و مقررات پشتیبان نیز از مالحظاتی است که بر 
زمینه سیاسی-قانونی در تحقق طراحی شهری موثر است. 
درست  درک  نقش  آفرینان،  میانی  بعد  با  ارتباط  در 
که  است  مطرح  آنان  میان  تعارضات  رفع  و  نقش  آفرینان 
شناخت  برای  شده،  شناسایی  گروههای  به  باتوجه  باید 
چاره  آنان  احتمالی  تعارضات  رفع  و  انگیزه ها  و  اهداف 
کنندگان  تامین  گروه  های  رابطه  این  در  شود.  اندیشی 
)مالکان و ساکنان و سرمایه گذاران(، کاربران )حال و آتی(  
و تولیدکنندگان )نهادهای فنی و اجرایی، قانونی، سیاسی(  
ویژگی  های  به  توجه  با  که  هستند  شناسایی  قابل  فضا 
را  خود  زیرگروه های خاص  و  تعاریف  می  توانند  زمینه  ای 

داشته باشند.
نحوه  بر  ملموسی  و  مستقیم تر  تاثیر  طراحی،  رویکرد   
داشتن  دارد.  آن  تحقق  کیفیت  و  طرح  شدن  اجرایی 
رویکرد فرایندی و رعایت سلسله مراتب منطقی در اسناد 
رابطه  در  است.  بعد  این  به  وابسته  مولفه های  از  طراحی 
انعطاف پذیری طرح،  نظیر  فرایندی مالحظاتی  رویکرد  با 
استراتژیک   نگاهی  داشتن  و  زمان  با  هماهنگ  مدیریت 
قالب شرح  در  اجرا  روند  بر  نظارت  رعایت شود.  بایستی 
خدمات و اسناد الزم  و چگونگی ارتباط با اسناد فرادستی 
قرار  نظر  مد  باید  که  است  مالحظاتی  از  مرحله  هر  در 
گیرد. موضوع تحقق  پذیری باید مبتنی بر یک نظام فرایند 
محور دنبال شود و مکانیسم های ساختارمندی برای پایش 
رابطه  نظر گرفته شود.  بازنگری در مراحل مختلف در  و 
دست اندرکاران مرحله اجرا با تیم طراحی باید دوسویه و 
اجرایی  تا  تصمیمات مقطعی مدیران  باشد  تنیده  درهم 

طرح را از مسیر خود منحرف نکند. 
یافته های مطالعه می تواند به عنوان مبنایی در هدایت و 
فرآورده های  تحقق  پذیری  کیفیت  بر  موثر  عوامل  پایش 
الگو  این  می شود  یادآوری  گردد.  ارائه  شهری  طراحی 
فرابستر  در  مطرح  موردی  نمونه  یک  بررسی  اساس  بر 
اقتصادی- سیاسی ایران و شهر مشهد استنتاج شده است 
و با بررسی نمونه  های موردی بیشتر در حوزه  های مختلف 
قابلیت  اقتصادی-سیاسی  متفاوت  زمینه  های  و  مکانی 

تکمیل، تدقیق و تعمیم  پذیری خواهد یافت.
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تحقق  پذیری  کیفیت  در  موثر  عوامل  روابط   :2 شکل 
طراحی شهری

6. بحث و نتیجه گیری
در  شهری  طراحی  برنامه های  تحقق  موارد  اغلب  در 
و  چگونگی  نه  و  آن  ها  شدن  اجرایی  کمیت  با  کشورمان 
اولیه مشخص شده در طرح،  به اهداف  کیفیت دستیابی 
طراحی  فراورده  تحقق  که  صورتی  در  می شود.  سنجیده 
شهری چیزی فراتر از توسعه کالبدی چند فضا و ساختمان 
مرتبط است و عالوه بر جنبه های فنی، شرایط اقتصادی، 

سیاسی و اجتماعی نیز باید در نظر گرفته شود.   
بررسی  ها نشان داد، نگاه به تحقق  پذیری در طرح مجموعه 
میدان شهدا مصداقی برای دیدگاه مازمانیان18 و ساباتیر19 
و  مستقیم  محدود،  نگاهی  با  که  است  بوده   )1983(
فیزیکی  شدن  اجرایی  دست اندرکاران،  سوی  از  خطی 
بوده است و مهم  ترین هدف طرح  آنها  اولویت  دار  دغدغه 
در  فعال  و  مدنی  فضای  مثابه  به  مجموعه ای  "ایجاد  که 
با  عین حال  در  و  با شان حرم مطهر  تناسب  در  و  شهر 
سیمایی مطلوب مبتنی بر هویت شهری و خاطره شهروند 
دسته  بندی  براساس  است.  نشده  محقق  بوده،  مشهدی" 
گلکار )1390( از رویکردهای طراحی شهری، طرح میدان 
را می  توان نوعی طراحی شهری ساخت و سازگرا دانست. 

نگاه به تحقق آن بخشی و محدود با تصمیم  گیری از باال 
به پایین و متمرکز بوده است که جنبه  های تعاملی در آن  
بجای کاربران صرفا در رابطه با سرمایه  گذاران معنا داشته 
است. باتوجه به تعریف لنگ20 )2005( از طراحی شهری 
دموکراتیک و غیر دموکراتیک آنچه در طرح میدان شهدا 
اتفاق افتاده است به دلیل بزرگی مقیاس، عدم نظارت و 
کنترل شهروندان و تطابق با اراده حاکمیت مصداق طراحی 
شهری غیردموکراتیک است. در واقع نوعی طراحی شهری 
پروژه  محور21 است که در قیاس با معیارهای توصیف شده 
توسط جورج22 )1997( مستقیم23، محصول  محور و بدون 
توجه به واقعیت  های محیط تصمیم  سازی به  وقوع پیوسته 
است، در نظر او چنین مواردی به لحاظ رویکردی بجای 

طراحی شهری باید معماری بزرگ نامیده شود.
نتایج مطالعه در تایید معیارهای نظری پیشنهادی کارمونا24 
و  میدان  به  شکل  دهی  روند  در  می دهد  نشان   )2014(
سرمایه  گذاران  بین  قدرت  روابط  چگونه  وابسته  مجموعه 
نهادهای  شهرداری،  مسئولین  سیاسی،  مقامات  بزرگ، 
اداری مرتبط و بانک  ها در ماهیت محصول طرح موثر بوده 
است. همچنین اقتصاد سیاسی حاکم در یک شهر زیارتی 
درآمدهای  بر  مبتنی  کشوری  و  اسالم  جهان  مقیاس  در 
نفتی و شیوه های تامین مالی ناشی از این شرایط، نظامی 
و  خواسته  ها  که  شده  باعث  را  پایینی  به  باال  از   متمرکز 
بعدی  اولویت  در  اولیه  مالکین  و  ساکنین  انگیزه  های 
طرح  که  تغییراتی  و  مطالعه  یافته های  است.  گرفته  قرار 
بازنگری  هایش  از درخواست  ها و فشارهای خود در  ناشی 
داشته است نظرات مک گلین25 و مورین26 )2007( را در 
نوع  و  اهداف  انگیزه  ها،  به  طراحان  احاطه  لزوم  خصوص 
هدایت  برای  یکدیگر  با  طرح  در  درگیر  گروه  های  رابطه 

فرایند شکل  دهی به مکان را یادآوری می  کند.
بررسی  ها نشان داد، حضور همزمان طرح رقیب مجموعه 
میدان یعنی طرح توسعه اطراف حرم مطهر، کار را برای 
سبب  و  کرده  دشوار  سرمایه  گذاران  مشارکت  و  جلب 
انعطاف بیشتر مدیریت طرح شده است. واقعیتی منطبق 
بر آنچه کوان27 )2002( به عنوان توسعه  های رقیب بالقوه 
و موجود و وضعیت اقتصادی بازار امالک در تحقق  پذیری 
شهدا  میدان  طرح  انعطاف  پذیری  در  است.  دانسته  موثر 
الزامات جدید  یا  با خواسته  های سرمایه  گذاران  در مواجه 
بارنت28 )2017( اشاره کرده است  بهتر بود مطابق آنچه 
به مرز بین انعطاف  پذیری واقعی با جایگزینی اولویت  های 
فردی یا سوء استفاده از قدرت توجه می  شد. موضوعی که 
لنگ )2017( هم آنرا به عنوان یکی از مهم  ترین چالش 
متفاوت  نظرات  که  دانسته  گزینه  ای  یافتن  تحقق  پذیری، 
طور  به  را  جمعی  عمومی   خواسته  های  و  سرمایه  گذاران 

همزمان پوشش دهد.
جعبه  یک  در  قرارگیری  با  شهدا  میدان  مجموعه  طرح 
سیاه در بسیاری از موارد از مصلحت اندیشی  های مالی و 
مدیریتی مقطعی تاثیر پذیرفته است. شاید سطحی  نگری در
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مرزهای  نبودن  روشن  و  طراحی شهری  رسالت  با  رابطه 
با حوزه  های مختلف دانش به   ویژه معماری و عمران  آن 
به این موضوع دامن زده است. این طرح، نوعی دگرگونی 
عملکردی  مقیاس  آن  طی  در  و  شده  باعث  را  مقیاسی 
به  اما  است،  گسترده ترکرده  بسیار  شهر  در  را  محدوده 
حوزه  های  در  دگرگونی  این  رخنه  کننده  آثار  و  الزامات 
است.  نداشته  شایسته  ای  توجه  اطراف  فراگیر  و  بالفصل 
آنچه به عنوان ارزیابی در فرایند طراحی شهری به عنوان 
ارزیابی قبل از اجرا یا اثرسنجی طرح، ارزیابی حین اجرا یا 
اصالح مسیر طرح و ارزیابی پس از اجرا یا سنجش عملکرد 
میدان  طرح  اسناد  بررسی  در  است،  شده  شناخته  طرح 

شهدا یافت نشد.
تحقق با کیفیت طراحی شهری در این مطالعه، مانند آنچه 
بارنت و فاج29 )1981( طرح کرده  اند تحقق صحیح اهدافی 
که  اهدافی  است.  شهری  طراحی  برنامه  یک  در  صحیح 
درچارچوب،  روش  مند  و  درست  مساله  گشایی  بر  مبتنی 
نهادهای  و  گروه  ها  متعارض  گاها  انگیزه  های  و  ارزشها 
بر  مبتنی  واقع  بینانه  البته  و  باشد  نقش  آفرینان  و  موثر 
گرفته  باالدستی شکل  اسناد  و  زمینه  امکانات  و  الزامات 

با رویکردی منعطف، گزینه  های  باید  این راستا  باشد. در 
متفاوت طراحی جهت حصول اهداف ارائه شود و بر اساس 
اثرسنجی صحیح و ارزش  های کاربران و ذینفعان ارزیابی و 
انتخاب گردد، در اجرای آن روش  های مختلف تامین مالی 
به پروژه  های رقیب، قوانین و مقررات پشتیبان و  باتوجه 
در  اجرا  حین  شود.  گرفته  نظر  در  سیاسی  حمایت  های 
مواجهه با شرایط ارزیابی و در صورت لزوم مورد بازنگری 
قرار گیرد و پس از آن با پایش آثار تبعی آن، در صورت 

نیاز اصالحاتی صورت گیرد.
بلکه  نیست  گام  یک  شهری  طراحی  در  تحقق  پذیری 
فرهنگی  تفاوت  های  به  توجه  که ضمن  فرامفهومی  است 
و سیاسی و محدودیت  های تکنیکی و مالی است که کل 
فرایند طراحی شهری و گام  های آن را به خدمت می  گیرد. 
پروژه  های  به صورت  فیزیکی  اجرای  و  تحقق  پذیری  بین 
در  شاید  شد.  قائل  جدی  تفاوت  باید  ساختمانی  بزرگ 
شناخت  با  تحقق  پذیری،  کیفیت  افزایش  برای  کشورمان 
برنامه  های  خدمات  شرح  شهری،  طراحی  اصلی  رسالت 
شهرسازی  قانونی  و  حرفه  ای  فضای  در  شهری  طراحی 

احتیاج به تجدید نظر محتوایی و رویه  ای دارد.
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پی  نوشت  
1- Directed Content Analysis
2- Initial Coding 
3- Categories
4- Realization
5- Effective Groups and Institutions
6- Motivation 
7- Stakholders
8- Long-Term Cooperation between Stakeholder and Developer
9- feasibility
10- Identifying Effective Groups and Institutions
11- Considering the Motivations of the Actors
12- Resolving Conflicts by Guiding the Decision-Making Environment
13- Political-Legal Context Quality
14- Realization of the Process Approach
15- Hierarchy of Documents
16- The Quality of Economic and Financial Mechanisms

17- الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه  های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت 
مصوب 1358 شورای انقالب و هم چنین قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح  های دولتی و شهرداری  ها 

مصوب 1367 مجلس شورای اسالمی.
18- Mazmanian
19- Sabatier
20- Lang
21- Project- Oriented
22- George
23- First-Order Design
24- Carmona
25- McGlynn
26- Murrain
27- Cowan
28- Barnett
29- Fudge
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