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نشریه علمی- پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران 45صفحات
شماره 4. بهار و تابستان 1391

خوانش ساختار شهر؛ گامي به سوي شکل شناسِي شهري

سید عبدالهادي دانشپور1, مریم روستا2

1. استادیار شهرسازي، دانشکده معماري و شهرسازي. دانشگاه علم و صنعت ایران 

2. دانشجوي دکتراي شهرسازي. دانشکده معماري و شهرسازي. دانشگاه علم و صنعت  ایران

  چکیده:
 یکي از پرسش هاي مهم طراحان و برنامه ریزان شهری که پاسخ هاي آن، گاه، محل افتراق و اختالف نظر اهالي این رشته ها 
بوده، این است که؛ شکل شهر چیست؟ وقتي از شکل یک شهر صحبت مي کنیم، دقیقاً کدام اجزا و عناصر و ابعاد آن شهر مد 
نظر ماست؟! این پرسش در زمره پرسش هاي بنیادي و مبنایي شهرسازي  ست و پرواضح است که پیش از هر نگاه هنجاري 
به شکل شهر پاسخ بدین پرسش ضروري مي نماید. در این میان به نظر مي رسد مفهوم »ساختار شهر« نیز به عنوان یکي 
از مفاهیم اصلي که در دوران بعد از مدرن، جایگاه خاصي در ادبیات شهرسازي یافته است، در ارتباطي مستقیم با مفهوم 
»شکل شهر« قرار دارد. اگر شناختِ  شکل شهر را در قالب یک فرآیند تصور کنیم، بي شک، شناخت »ساختار شهر«، اجزاء و 
عناصر و ابعاد آن، چه با رویکردهاي انسان شناختي شهرسازان ساختارگراي هلندي و چه با نگاه هاي سایبرنتیک شهرسازان 

ژاپني، از مهم ترین گام هاي طّي این فرآیند خواهد بود. لذا به نظر مي رسد تبیین و تدقیق مناسبات میان این دو مفهوم، 
نه تنها به وضوِح بیشتر زوایاي پنهان هر دوي این مفاهیم خواهد انجامید، بلکه گامي مؤثر در راستاي شناخت شکل شهر 
نیز به شمار خواهد آمد. این نوشتار در پي آن است که با بررسي ادبیات موجود، ضمن تبیین مناسبات و تعامالت »شکل« 

و »ساختار« یک شهر، شناخت ساختار یک شهر را به عنوان گامي مهم در راستاي شناخت شکل آن شهر معرفي نماید.

واژه های کلیدی: 
ساختار شهر- شکل شهر- شکل شناسي - ساختارگرایي     

45- 54
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نشریه علمی- پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران . شماره 4. بهار و تابستان 461391

1. مقدمه

  " گرچه در هر پاییز و بهار، برگ ها مي ریزند و مي رویند، اما تنه و 
شاخه هاي درخت باقي مي ماند و همان ها هستند که شکل درخت را 

تعیین مي کنند.")بیکن، 1376: 234(
»ساختار«  و  »شکل«  تنگاتنگ  رابطه  گویاي  خوبي  به  باال،  جمله 
هر شهر است. در هر شهر، اگرچه عناصري وجود دارند که به مرور 
زمان دست خوش تغییر و تحّول مي شوند، اما اجزایي هستند که در 
آن  شکل  تعیین  در  مهمي  نقش  و  مي مانند  باقي  ثابت  درازمدت، 
شهر دارند. وقتي به عنوان شهرساز به شهر مي نگریم، یا قرار است 
ابعادي از آن شهر را تحلیل کنیم و یا طرحي براي آن تهیه و ارائه 
شکل  شناخت  هستیم،  آن  دنبال  به  اول  درجه  در  آن چه  نماییم، 
آن شهر است؛ نیاز داریم که تصویر روشني از شکل آن شهر را در 
نماییم.  ارائه  و  تبیین  را  به خوبي آن  بتوانیم  و  باشیم  ذهن داشته 
کلیفتن در جایی در این باب می نویسد: شاید در مطالعه شهری هیچ 
 .)Clifton et al, 2008: 17(موضوعی مهم تر از شکل شهر نباشد
این نیاز که در حیطه دانش شهرسازي، تحت عنوان »شکل شناسي 
به خود  را  این رشته  اهالي  از  یاد مي شود، بسیاري  از آن  شهري« 
مشغول داشته است. تالش هاي لینچ در قالب کتاب »تئوري شکل 
رویکري  با  که  تالش هاست  این  مشهورترین  و  مهم ترین  از  شهر«، 

هنجاري به موضوع شکل شهر نگریسته است.
از سوي دیگر »ساختار شهر« و »ساخت اصلي شهر« از دیگر مفاهیم 
آخرین  از  به طور رسمي،  بتوان گفت  و دغدغه هایي ست که شاید 
کنگره سیام، گروهي از معماران و شهرسازان را با خود همراه کرده 
عنوان  تحت  امروز  آن چه  درسِت  شناخت  مي رسد  نظر  به  است. 
»ساخت اصلي شهر« از آن یاد مي شود، بتواند به شناخت شکل شهر 

کمک کند و در نهایت بدان بیانجامد. 
جمع بندی  و  زمینه  این  در  موجود  ادبیات  بررسي  با  نوشتار،  این 
نظریات مختلف در این باب، اهمیت شناخت آن را تبیین مي نماید. 
سپس با بررسي سیر تاریخي و محتوایي رویکردهاي ساختارگرایانانه 
به شهر، تعریف »ساخت اصلي شهر« را از آن استخراج نموده و در 
نهایت، مناسبات و تعامالت دو مفهوِم »شکل« و »ساختار« شهر که 
به  فرآیند شکل شناسي شهري  در  مؤثري  گام  آن، مي تواند  تبیین 

شمار آید را ارائه مي نماید.

2. شکل شهر چیست؟ شناخت آن چه اهمیتي دارد؟

باب چیستی  در  بسیاري  متخصصین  تاریخ شهرسازي،  در طول    
شکل شهر، اظهار نظر نموده و با رویکردهاي مختلف سعي در پاسخ 
زیبایي شناسي شکل  جنبه هاي  بدین سؤال داشته اند. عده اي صرفاً 
تأکید  عملکردي  بر جنبه هاي  برخي  داده اند،  قرار  نظر  مد  را  شهر 
کرده و برخي دیگر نیز جنبه هاي متافیزیکي،  اسطوره اي، استعاره اي 
و نمادین شکل شهر را مورد بررسي قرار داده اند. عده اي دیگر، شکل 
شهر را تنها ریخت شناسي1  شهر دانسته و آن را همان ابعاد کالبدي 

محیط تلقي مي کنند. 
Shape هر دو در فارسی به معنای  Form  و  انگلیسی  واژه های 
معنای  به  را   Shape آکسفورد،  فرهنگ  می شوند.  استفاده  شکل 
آن که آن می داند2، حال  و ظاهری  بیرونی  و الیه  کالبد یک شیء 

Form  را به معنای گونه و نوع یک شیء و نحوه ترکیب اجزاء یک 
کل، شرح می دهد.3 آن چه در این مقاله، از شکل شهر مد نظر است 

معادِل فارسِی واژهForm  است. 
در ادامه مقاله مهم ترین ویژگی های شکل شهر به کمک تعاریف ارائه 

شده از سوی اندیشمندان آمده است: 
2-1- ویژگی های شکل شهر 
2-1-1- پویا بودن شکل شهر

2-1-2- عدم محدودیت در مقیاس 

  کلیفتن و همکارانش6 در تالش به منظور یافتن سنجه های قابل 
مطالعات شکل  و  دیدگاه ها  معتقدند  شهر،  برای شکل  اندازه گیری 

شهر در پنج دسته قابل بررسی است. 
اقتصادی،  ساختار  منظر،  بوم شناسِی  از:  عبارتند  دسته ها  این 

 بریملی معتقد است شکل شهر با الگوهای جدید توسعه که بازتاب 
شرایط اقتصادی، تکنولوژیکی و حمل و نقلی ست در یک چارچوب 

.)Bramley, 2005: 355(رقابتی در حال تغییر است
ارنهایم4، شکل شهر را نمود قابل رؤیت محتواي شهر مي داند و به 
درستي معتقد است شکل شهر، واقعیتي ایستا و ثابت نیست و در 
هر وضعیتي، حالتي پویا براي دگرگوني دارد. در واقع، شکل شهر با 
عملکردهاي شهر در ارتباطي متقابل و تنگاتنگ قرار دارد و خصلت 

ایستا بودن همراه با خصلت پویایي5 را داراست)حبیب، 1387: 9(.

1. morphology
2. The form of the outer edges or surfaces of sth; The physical condition of sb/sth.
3.  A type or variety of sth; the arrangement of parts in a whole.
4. Arnheim

5. Dynamic
6. Clifton et al
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47 خوانش ساختار شهر؛ گامي به سوي شکل شناسِي شهري

2-1-3- ترکیبی از اجزاء کالبدی و غیرکالبدی

  تریب7 نیز شکل شهر را واقعیتي مستقل از ناظر مي داند که همواره 
صورت  به  و  مي شود  فرستاده  آن  از  پیام هایي  است.  داشته  وجود 
یک کلیت، دریافت و پردازش مي گردد. اشاره تریب به شکل، صرفاً 
بیروني یک  بر معناي زیباشناختي آن یعني تظاهر  متضمن تأکید 
پدیده نیست. بلکه به باور وي عناصر شکل شهر مي توانند مادي یا 
غیرمادي باشند و شکل شهر نه تنها ظاهر یا کالبد یک فضا، بلکه 
محیط  او،  باور  به  دربرمي گیرد.  نیز  را  آن  کاربري هاي  و  فعالیت ها 
شهري در رده شکل شهر، از یک سو داراي جنبه هاي کالبدي قابل 
تعریف موضع شناختي8 و متریک9 بوده و از دیگر سو شامل جنبه هاي 
ادراک شدني کارکردي، اکولوژیک، اقتصادي، اجتماعي، ارتباطي و... 
نیز مي شوند. او، شکل شهر را یک واقعیت یا به قول نظریه پردازاِن 
انسان  سوي  از  هنوز  که  مي داند  بالقوه اي«10  »پیام هاي  اطالعات، 
بالفعل نشده و تنها برخي از این پیام ها که ادراک مي شوند، تبدیل 
به عینیت یا منظر مي گردند. بر این پایه، شکل شهر شامل اطالعات 
اندازه گیري  قابل  قابل برداشت و توضیح و در برخي موارد،  بالقوه، 
است  نکرده  ارزش گذاري  را  آن  و شمارش مي باشد که هنوز ذهن 

)پاکزاد، 1388: 134(.    
و  مقیاس های مکانی  از  دارد، طیفی  پویا  ماهیتی  پس شکل شهر، 
جغرافیایی را از واحد همسایگی تا مقیاس منطقه ای دربرمی گیرد و 
تنها منحصر به اجزاء کالبدی نیست بلکه اجزای فراکالبدی نیز دارد. 
ویژگی اخیر را می توان از تصویر شماره یک نیز که در ادامه خواهد 

آمد، استنباط نمود.

2-2- اجزاء شکل شهر 

  به گفته لینچ، مسئله اصلي در باب شکل شهر، تصمیم گیري در 

عناصر  تنها  مانند:  است  شهر  شکل  دهنده  تشکیل  اجزاي  مورد 
موجودات  عالوه  به  بي حرکت  کالبدي  عناصر  بي حرکت؟  کالبدي 
اجتماعي؟  ساختار  دارند؟  اشتغال  آن  به  مردم  که  عملیاتي  زنده؟ 
نظام اقتصادي؟ نظام اکولوژیکي؟ کنترل فضا و معني آن؟ چگونگي 
عرضه به حواس انساني؟ تغییرات موزون روزانه و فصلي؟ تغییرات 

عادي آن؟)لینچ، 1381: 59(. 
 کوان11، شکل شهر را ساختار، دانه بندي، تراکم و نمود ظاهري شهر 
معني مي کند. وبر12 شکل شهر را مکان و شبکه هاي کالبدي و فضاي 
تطبیق داده شده13 مي نامد که فعالیت ها را در خود جاي مي دهد 

  .)Cowan, 2005: 143(
فرآیند  در  می بایست  که  شهر  شکل  کلیدی  عناصر  کانزن14   
سازه  اراضی،  کاربری  را  گیرد  قرار  بررسی  مورد  ریخت شناسی 
می داند)85  ارتباطی  شبکه  و  تفکیکی  قطعات  الگوی  ساختمان ها، 
:Carmona et al, 2003(. لینچ معتقد است شکل مجتمع زیستي، 

دائمي  و  بي حرکت  بزرگ،  کالبدي  عناصر  فضایي  الگوي  مفهوم  به 
تپه ها، رودخانه ها  در شهر، نظیر ساختمان ها، خیابان ها، تجهیزات، 
که  افرادي  فضایي  توزیع  البته،  وي  مي باشد.  درختان  هم  شاید  و 
مشغول انجام فعالیت هستند،  جریان هاي فضایي حاصله از حرکت 
افراد، کاالها و اطالعات و خصوصیات کالبدي را نیز به این تعریف 

ضمیمه مي کند)لینچ، 1381: 60(.

7. Trieb
8. Topologic
9. Metric
10. Potential Message

11.  Cowan
12. Webber
13. Adapted Space
14. Conzen

آن ها  شهری.  طراحی  و  محله  طراحی  نقل،  و  حمل  برنامه ریزی 
مقیاس این پنج دسته مطالعاتی در شکل شهر را طیفی از مقیاس ها 
بلوک  یک  و  همسایگی  واحد  تا  منطقه ای  مقیاس  از  که  می دانند 
شهری،  شکل شناسِی  اساس،  همین  بر  دربرمی گیرد.  را  شهری 
تخصصی میان رشته ای  است و طیفی از تخصص ها از علوم طبیعی تا 
اقتصاد، برنامه ریزی حمل و نقل، برنامه ریزی کاربری زمین و طراحی 

.)Clifton et al, 2008: 18(شهری را می طلبد
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عوامل مؤثر در تعریف شکل شهرسال انتشارمؤلف

ارنهایم

کانزن

تریب

لینچ

مالر 

کاتبرت و اندرسون

کوان

بریملی

کلیفتن و همکاران

1959

1960

1974

1981

1998

2002

2005

2005

2008

نمود قابل رؤیت محتوای شهر. واقعیتی پویا.

کاربری اراضی، سازه ساختمان ها، الگوی قطعات تفکیکی 
و شبکه ارتباطی

کالبد فضای شهری و کاربری ها و فعالیت ها

عناصر کالبدی بزرگ و دائمی در شهر و توزیع فضایی مردم 
در انجام فعالیت ها و جریان های فضایی

مصالح(   و  اندازه  هندسی،  )شکل  کالبدی  ویژگی های 
ویژگی های محتوایی )کاربری ها و فعالیت ها(

مؤسسات  و  ادارات  و  خانوارها  فعالیت ها،  کالبدی  آرایش 
شهری

ساختار، دانه بندی، تراکم و نمود ظاهری

انداره، شکل و سازمان فضایی کاربری های مختلف در شهر

عناصر  اقتصادی،  ساختار  ارتباطی،  شبکه  منظر،  عناصر 
کالبدی

جدول 1: دسته بندی نظریات اندیشمندان در باب عوامل مؤثر در تعریف شکل شهر

بریملی15 بیان می دارد: مراد ما از شکل شهر، اندازه، شکل ظاهری16 
و سازمان فضایی انواع مختلف کاربری های شهری در یک سکونت گاه  
شهری ست. بنابراین شکل شهر اگر تنها دغدغه برنامه ریزی نباشد، 

.)Bramley, 2005: 356(یکی از مهم ترین  آن هاست

15. Bramley
16. Shape
17. Angela L. Cuthbert& William P. Anderson

کاتبرت و اندرسون17 در مقاله ای که به کمک الگوهای فضایی توسعه 
شهر به سنجش شکل شهر می پردازد، این تعریف را از شکل شهر 
بیان می دارند؛ آرایش کالبدی فعالیت ها، خانوارها و نهادها در فضای 

 .)Cuthbert & Anderson, 2002: 213(شهری
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18. Maller

ویژگی های  از  مجموعه ای  شهر  شکل  عناصر  است  معتقد  مالر18 
کالبدی شهر )شکل هندسی، اندازه، مصالح( و محتوایی )کاربری ها، 
شهر،  شکل  واقع  در  که  می دارد  بیان  وی  است.  آن  فعالیت ها( 
کالبدِی  نموِد  در  که  است  همه شمول  و  چندبعدی  وجوِد  یک 
محیطی ست)137  ویژگی های  و  انسانی  مسایل  تبیین کننده  خود، 

.)Maller,1998:

و  فضایي  تبلور  شهر،  شکل  گفت  مي توان  جامع،  تعریف  یک  در 
شهري  جوامع  فعالیت هاي  و  شهر  اجتماعي  مدني-  حیات  شکلي 
در مکان و زمان بوده که در ترکیبي از ذهنیت و عینیت،  ماهیتي 
ترکیبي و فرادوبعدي یافته است. کوچک ترین اجزاي این ترکیب در 
چهارچوب عناصر ساخته دست آدمي، ساختمان ها، توده و احجام، 
فضاهاي شهري، شبکه راه ها، میادین و تأسیسات شهري در کلیتي 
در هم تنیده است که محیط طبیعي با عناصر عمده اي چون بستر 
طبیعي، زمین و ناهمواري هاي آن، جریان هاي آب و پوشش گیاهي 

در چگونگي ترکیب عناصر در شکل شهر، نقش و تأثیر قاطع دارند 
و نهایتاً روابط و چگونگي ارتباط اجزاء تشکیل دهنده آن در ایجاد 
یک کل واحد و در پیوند ارتباط با محیط اطراف، شکل شهر را به 
معرفي  آینده  و  بین گذشته  واسط  پلي  و  زمان حال  عنوان معرف 

مي کند)حبیب، 1385: 7(.   
با این اوصاف، عمده اندیشمندان حیطه شهر و شهرسازي، به این 
مفهوم که شکل شهر، واقعیتي پویاست و تنها به ریخت و کالبد شهر 
اطالق نمي گردد، اذعان دارند. در جدول شماره یک نظرات بررسی 
شده در باب شکل شهر به صورت خالصه آمده است. هم چنین در 
در  اصلي شکل شهر که صاحب نظران،  مؤلفه هاي  تصویر شماره 1 
تعریف خود از شکل شهر به آن اشاره نموده اند، جمع بندي گردیده 
است. عوامل طبیعي شهر،  عوامل مصنوع و انسان ساخت، فعالیت هاي 
جاري در شهر به انضمام مفهوم زمان، شکل شهر را تشکیل مي دهند. 
وجود فعالیت هاي شهري و نیز عنصر زمان، غیرایستا بودِن شکل 

شهر را به خوبي القاء مي کنند.)تصویر شماره1(

عناصر طبیعي

عناصر 
انسان 
ساخت

فعالیت هاي 
انساني

زمان

شکل شهر

تصویر 1: مؤلفه های اصلی شکل شهر
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اهمیت رویکرد شکل شناسانه به شهر از آن روست که اّوالً به گفته 
شکل  واقعیت  که  بالقوه« ای  »پیام هاي  اطالعات،  پردازان  نظریه 
شهر را تشکیل می دهند، در اولین مواجهه هر فرد با شهر به دست 
مي آیند. در نتیجه همان گونه که در نظرات بزرگاني چون تریب نیز 
گذشت، بعد از شناخت شکل است که منظر و سپس تصویر ذهني 
شهر در ذهن هر فرد شکل مي گیرد. قدرت و قابلیت ایجاد تصویر 
است  شهر  در شکل  موجود  قابلیتي  فرد،  ذهن  در  از شکل  ذهني 
که به واسطه خصوصیاتي منتقل و حمل مي گردد. این خصوصیات 
مي تواند توسط ایجاد کیفیاتي در الیه منظر شهري به ایجاد تصویر 
مکان  ایجاد حس  به  نیز  و  شهروند  ذهن  در  شهر  شکل  از  ذهني 
بیانجامد. بنابراین، پیش از آن که ناظر و قّوه ادراک او بخشی از این 
اطالعات را به عنوان »منظر شهر «19 برداشت کند و در مرحله بعد 
به صورت »تصویر ذهني شهر «20 سازمان دهي و ادراک نماید، این، 
شکل شهر است که به عنوان واقعیتي مستقل از ناظر وجود دارد.  

هنجاري  نگاِه  نوع  هر  از  قبل  شهری،  طراحان  و  برنامه ریزان  ثانیاً 
و  اجزاء شهري  و  مورد شهر  در  اقدامي  هر  از  پیش  نیز  و  به شهر 
در اولین مرحله از فرآیند شهرسازي در طرح هاي مختلف، نیازمند 
نگاه شکل شناسانه به شهر هستند. الزم به توضیح نیست که آن چه 
برنامه ریزان و طراحان شهری در مرحله اول با آن مواجه اند، سعي 
در شناخت آن دارند، آن را نقد و تحلیل کرده و راجع به آن به ارائه 
پایه هاي  یافتن  باب،  این  در  است.  شهر  شکل  مي پردازند،  تصمیم  
نظري مستحکمي که شهرساز بتواند آگاهانه از آن ها در عرصه عمل 

استفاده کند، ضروري به نظر مي رسد.

3. نگاه ساختارگرایانه به شهر

ظهور  محل  همواره  شهرسازي،  دنیاي  آن  تبع  به  و  شهر  عرصه    
و بروز کالبدي اندیشه هایي بوده است که چه بسا در بدو پیدایش 
خود، هیچ وجه اشتراکي با علوم محیطي نداشته اند. شاید آن زمان 
که سوسور21، در حوزه زبان شناسي، به  جاي بررسي تحوالت تاریخي 
آواها، ریشه کلمات و دستور زبان، به کند و کاو در ساختار زبان و 
بررسي عناصر ثابت و روابط میان آن ها پرداخت و بر اساس آن، پایه 
هاي زبان شناسي جدید را بنیان  نهاد، نمي دانست که این نگاه او به 
سرعت از زبان شناسي به سایر علوم از جمله انسان شناسي، جامعه 
شناسي، روان شناسي و حتي علوم محیطي تسري خواهد یافت و به 

19. Townscape
20. City Image
21. Ferdinand de Saussure

22. Aldo Van Eyck
23.Bakema
24. Herman Hertzberger

یکي از مکاتب فکري قرن  بیستم تبدیل خواهد شد.
اوج  انتقادات از مدرنیسم در معماري و شهرسازي در اواسط قرن 
بیستم، بستری برای  ظهور و بروز اندیشه هاي منبعث و متأثر  از 
ساختارگرایي در این دانش ها گشت. در این میان، گروهي که خود از 
اعضاي اصلي سیام به حساب مي آمدند و بعدها به گروه 10 شهرت 
یافتند، به عنوان سردمدران اعتراض و انتقاد به منشور آتن و تحت 
تأثیر اندیشه هاي اشتراوس به عنوان یک انسانس شناس ساختارگرا، 
اندیشه ساختارگرایي را در شهرسازي علَم کردند و شیوه هاي تفکر و 

اصول طراحي خود را بر این اساس منتشر ساختند. 
عنوان  به   1970-1960 سال هاي  فاصله  در  ساختارگرایي  تفکر 
عملکردگرایي  تفکر  در  مندرج  ایده هاي  مقابل  در  عکس العملي 
عینیت پیدا کرد و نقطه شروع آن را مي توان میتینگ اُترلو در سال 
و  تانگه  کنزو  کان،  لویي  با حضور کساني چون  که  دانست   1959

اعضاي گروه 10 تشکیل شد. ) حمیدي و دیگران، 1376: 12(
گروه  اعضاي  از  دو  )هر  باکما23  و  ایک22  ون  آلدو   ،1959 سال  از 
10( با هرتزبرگر24، ویراستاري مجله فوروم را به عهده گرفتند. در 
این نشریه، ایده هایي چون قابلیت سکونت، هویت، توجه به نیازهاي 
فردي، حساسیت به مقیاس هاس کوچک در مخالفت با مقیاس هاس 
بزرگ و تقاضا براي یک رویکرد حساس تر و داراي هماهنگي بیشتر 
در زمینه مشکالت ساختاري را مطرح کردند. به این ترتیب،  تفکر 
میان  مباحثه  از  مستقیماً  شهرسازي،  و  معماري  در  ساختارگرایي 
سیام و گروه 10 سربرآورد که کاماًل در ارتباط تاریخي و ایدئولوژیک 
داشت.  قرار  انسان شناسي  خصوص  به  علوم،  سایر  در  تفکر  این  با 

)پرتوي، 1378: 109(
ساختارگرایان بر این اعتقاد بودند که به همراه عملکرد، باید ساخت 
فضاها را نیز در نظر گرفت. توسعه شهري از طریق ساخت بخشیدن 
دیدگاه  با  که  شهري ست  طراحان  اساسي  اقدامات  از  فضاها  به 
معماران  که  بودند  معتقد  آن ها  نگرند.  مي  شهر  به  ساختارگرایي 
برنامه ریزي و  را  بایستي قسمت هاي اصلي شهر  تنها  و شهرسازان، 
این  شود.  ایجاد  مردم  توسط خود  قسمت ها  سایر  و  کنند  طراحي 
کل  طراحي  از  کامل  قاطعیت  با  که  مدرنیسم  به  انتقاد  با  دیدگاه 
یک شهر سخن مي گفت و به اجراي طرح هاي خود براي کل یک 
شهر اقدام مي نمود، به عدم موفقیت در طراحي و اجراي شهرهایي 

هم چون برازیلیا و شاندیگار اشاره مي کند. )بذرگر، 1382: 56(
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51 خوانش ساختار شهر؛ گامي به سوي شکل شناسِي شهري

25. Metabolist

ساختارهاي  که  شد  مطرح  ساختارگرایي  تفکر  تکاملي  مراحل  در 
درک  قابل  باید  خود  تنها  نه  شهري،  زیرساخت هاي  مانند  بزرگ 
ناچیز  و  جزیي  اشکال  درک  قابلیت  به  همه،  از  بیش  بلکه  باشند، 
کمک  نیز،  است  شهروندان  روزمره  زندگي  آشناي  که  بافت  در 
و  تغییر  جذب  به  قادر  باید  تنها  نه  بزرگ،  ساختارهای  نمایند. 
تحوالت منطقي در درون خود باشند، بلکه باید اجازه دهند، چنین 
نیز صورت پذیرد)3  بافت و ساختارهاي کوچک تر  جذبي در درون 

    .)Luchinger,1981:
آلدو ون ایک در تشریح نگاه ساختارگرایانه اش به شهرسازي، معتقد 
باید  پیکره بندي یک شهر  در  نظام  آفرینش یک  براي  گام ها  است 
از سامانه هاي هم پوشان و طراحي شده  داراي سلسله مراتب جامعي 
باشد که همه زوایا و پیامدهاي آن روشن است؛ سلسله مراتبي کّمي 
و نه کیفي. به این معني که تمام نظام ها چنان با هم هماهنگ باشند 
و  نظام مند  کلیتي  آن ها،  میان   دوسویه  روابط  و  آن ها  ترکیب  که 
پیچیده را القاء نماید. ساختارهاي کالن،  نه تنها باید در سطح خود 
قابل درک باشند، بلکه باید بتوانند رابطه میان ساختمان هاي فردي 

ریزدانه را تقویت نمایند)پاکزاد، 1386: 75(.    
شهر،  رشد  بر  طراح  تأثیرگذاري  الزمه  که  است  باور  این  بر  بیکن 
دریافت مفهوم ساختار زیربنایِي طرح است که خود، عامل محّرک 

فرآیندهاي دخیل در ساخت شهر است)بیکن، 1376: 253(.

4. ساختار شهر چیست و شامل چه اجزایي ست؟

این گونه  با یک مثال مي شود مفهوم ساختار را    به زبان ساده و 
اجزایي مي شویم  نگاه کنیم متوجه  به خانه خود  اگر  تبیین کرد: 
قرار  با در کنار هم  اجزا  این  و  اند  قرار گرفته  یکدیگر  که در کنار 
گرفتن، کلیتي معنا دار به نام خانه را ساخته اند. ترتیب قرار گرفتن 
اتاق ها و نحوه چیدمان میز ناهار خوري و مبل و صندلي ها و رنگ 
پرده ها مي تواند در یک خانه صورت هاي متفاوتي ایجاد کند ولي 
همواره آن چیزي که ثابت است خود ساخت خانه است که معنا و 
مفهوم خود را حفظ مي کند. در این صورت بینشي که ما نسبت به 
خانه خود داریم، بینشي ساختار گراست. می توان در اینجا رویکرد 
گشتالتی در روان شناسی را یادآور شد که بر آن است که نمی توان 
یک کل را به اجزایش تقلیل داد و کل زیستی جداگانه از اجزایش 
دارد و در واقع خواص کل است که رفتار و موقعیت اجزا را شکل می 

دهد)قنبري، 1387: 2(.

شهرسازان  و  معماران  از  گروهي  واقع  در  که  متابولیست ها25 
ساختارگراي ژاپني بودند، از وجود دو پدیده در ساز و کار تغییر و 
تحّول نام مي بردند: عناصري با عمر کوتاه و عناصري دیرپا. در واقع، 
تحول  کار  و  ساز  در  آن ها  باور  به  غیراصلي.  بخش  و  اصلي  بخش 
شهرها، دو مسئله نمایان مي شود؛ نخست، ابرساختارهاي شهر )مانند 
استخوان بندي بدن( که باید طول عمر  زیادي داشته باشند. دّوم، 
محلّه ها، بلوک ها خانه ها و شریان هایي که براي فعالیت هاي روزانه 
مورد استفاده قرار مي گیرند. )مانند بافت ها و سلول هاي بدن( این 
گروه عناصر بر خالف گروه اول، از ماندگاري کمتري برخوردار بوده و 
توان بازنگري و تغییر دارند و طي فرآیندي پیوسته، از ساختار اصلي 
جدا شده، از بین مي روند و دوباره نوسازي مي شوند)پاکزاد، 1386: 
57(. این عناصر دیرپا در واقع همان ساختار شهر است که به خوبي 

در نگاه متابولیست ها تشریح گردیده است.     
پروژه کنزوتانگه در خلیج توکیو، به خوبي رویکرد متابولیست ها را به 
شهر و ساختار شهر نشان مي دهد. طرح او از استخوان بندي موجود 
شهر سرچشمه مي گیرد و گام به گام تکمیل و اصالح مي شود. این 
پروژه، شامل یک ساختار خطي قابل گسترش است که به واحدهاي 
پروژه،  این   .)2 شماره  )تصویر  مي شد.  تقسیم  کوچک تر  ساختاري 
ایده و تفکر جدید او را از طراحي شهري، یعني همان ساختارگرایي، 

نشان مي دهد.

تصویر 2: طرح تانگه برای خلیج توکیو
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گیدئون در کتاب فضا، زمان، معماري، با اشاره به دو واژه ابرساختار26  
و شکل گروهي27، طرح کنزوتانگه براي خلیج توکیو را تجسم این هر 
دو مفهوم مي داند. به گفته گیدئون، اَبَرساختار، عبارت از شالوده اي 
نیازها و مقاصد  پاسخ گوي  براي شهر است که  بزرگ مقیاس  بسیار 

گوناگون آن  باشد)گیدئون ، 1383: 671(. 
یکی  وسیله  به  بار  اولین  برای  ابرساختار  واژه  می دارد   بیان  لین28 
وی  است.  کاررفته  به  ماکی29  فومیهیکو  متابولیست ؛  معماران  از 
سه  ماکی   ،1964 در  جمعی  شکل  باب  در  بررسی هایی  کتاب  در 
پیش الگو از شکل شهری تعریف می کند؛ شکل ترکیبی، ابرساختار 
و شکل جمعی. بر اساس گفته وی، ابرساختار یک چارچوب بزرگ 
است که همه عملکردهای شهر یا بخشی از شهر در آن قرار می گیرد. 
بنهام30  ابرساختار را به عنوان ساخت و ترکیب عناصر در دو مقیاس 
بزرگ چارچوب ساختاری و تعداد زیادی از واحدهای مدوالر در شهر 
می داند. در هر حال، ابرساختار یک چارچوب شهری بزرگ مقیاس 
تعدا  با  تطبیق  در  و  فراساختار  با  تنگاتنگی  ارتباط  در  که  است 
بی شماری از واحدهای بزرگ و منفرد و به عنوان یک ناحیه شهری 

        .)Lin, 2007: 76(با هویت مستقل ایفای نقش می کند
اصلي شهر، حاصل  یا همان ساختار  اَبَرساختار  یا  مگافرم  واقع،  در 
به دالیل شکلي،  که  است  از شهر  فضاهایي  و  ها  فعالیت  شکل ها، 
به عبارتي،   باشند.  یا عملکردي، واجد ویژگي برجسته اي  فضایي و 
اصلي  کارکردهاي  که  است  شهر  اصلي  بخش  شهر،  اصلي  ساختار 
آتي  توسعه  جهات  نیز  و  شهر  کلیات  و  مي گیرد  قرار  آن  در  شهر 
فضاهاي  ارتباطي،  اصلي  محورهاي  مانند  مي کند.  مشخص  را  آن 
تمرکز  بر  عالوه  اصلي،  ساختار  این  عمومي.  بناهاي  و  عمده  باز 
و  مذهبي  و  فرهنگي  حکومتي،  و  سیاسي  اقتصادي،  فعالیت هاي 
فراغتي، موجبات تمرکز روابط اجتماعي را نیز فراهم مي آورد.  این 
بخش، ویژگي هاي اصلي شهر را بیان کرده و موجد دوام، هویت و 

ثبات شهر ا ست)بحریني و دیگران، 1388: 153(.

26. Mega Structure
27. Group Fornm 
28. Zhong-Jie Lin

29. Fomihiko Maki
30. Reyner Banham
31. Main Structure

32. Fillers

الکساندر ساخت اصلي شهر31 را در مقابل پرکننده ها32 قرار مي دهد 
و معتقد است در هر شهري مي توان به دنبال چندین عامل یا عنصر 
بود تا از طریق آن ها ساخت اصلي را شناخت. این عوامل یا عناصر 
عناصر  فعالیتي،  عمده  مراکز  دسترسي،  اصلي  شبکه  از:  عبارتند 
تشکیل  را  شهر  اصلي  ساخت  هم  روي  عامل  سه  این  شهر.  اصلي 

مي دهند)بذرگر، 1382: 160(.

ویژگي هاي اصلي ساختار شهر در نگاه متابولیست ها را مي توان در این 
چهار عنوان خالصه نمود : شبکه ارتباطی، کاربری، تراکم و ارتباط با 
طبیعت. شبکه راه هاي اصلي شهر، جزء تفکیک ناپذیر ساختار اصلي 
اختالط  آن محسوب مي شود.  عنصر شکل دهنده  مهم ترین  و  شهر 
کاربری نیز در ذات ساختار اصلي نهفته است. چرا که ساختار اصلي 
در اکثر موارد، حاصل تمرکز شکل ها، فضاها و فعالیت هاي مختلف 
است که در مقیاس کّل شهر به ارائه خدمات مي پردازند. در زمینه 
تراکم، آن چه اهمیت دارد این است که کنترل تراکم ساختماني در 
ساختار اصليِ  آن، به گونه اي صورت پذیرد که در عین حفظ تناسب 
و سازگاري، تمایز این بخش با سایر بخش هاي شهر را نشان دهد. 
عناصر طبیعي نیز قادرند در راستاي تقویت کارکرد و افزایش تأثیر 
ساختار اصلي در شکل دهي تصویر ذهني از شهر، تأثیر قابل توجهي 

داشته باشند)بحریني و دیگران، 1388: 157(.

5. تبیین رابطه میان شکل شهر و ساختار آن

با شناخت دو مفهوم شکل شهر و ساختار شهر، رابطه تنگاتنگ    
را  شهر  اگر شکل  گردید.  تبیین  تا حدي  دو،  آن  میان  دوسویه  و 
عنصر  انضمام  به  فعالیتي  طبیعي،  کالبدي،  عوامل  از  مجموعه اي 
زمان بدانیم، مي توان گفت، در میان این مجموعه، عناصر شاخص 
که  همان گونه  مي دهند.  تشکیل  را  شهر  ساختار  تغییرناپذیر،  و 
بخش  دو  به  را  شهر  ساختارگرا،  شهرسازان  سایر  و  متابولیست ها 
با عمر کوتاه تقسیم  یا عناصر دیرپا و عناصري  اصلي و غیر اصلي 
مي  منطبق  آن  دیرپاي  بخش  بر  را  شهر  ساختار  آن گاه  و  نموده 
اجزاي  شامل  و  اصلي  بخش  شهر،  ساختار  اساس،  این  بر  دانند. 
شاخص و تغییرناپذیر شکل شهر است که کلیات آن را نشان داده و 

استخوان بندي آن را مشخص مي کند.
رابطه  شهر،  شکل گیري  پایه  مي نویسد:  باره  این  در  بیکن  ادموند 
بین اجزاء و ساختار آن است. این ساختار است که تعیین مي کند 
اجزاء چگونه در پیوند با هم در خدمت شکل قرار گرفته و گسترش 
مي یابند. او که نظام هاي حرکتي را مهم ترین عنصر  شکل دهنده به 
ساختار شهر مي دانست، معتقد بود، شکل شهر باید بر ساختار شهر، 
قابل انطباق باشد. به باور او، شکل باید از ساختار شهر ناشي شود 
نه این که تعیین کننده ساختار گردد. زیرا طراحي زود هنگام شکل، 
خالقیت را متوقف مي کند و رهایي از آن بسیار سخت است)پاکزاد، 
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33. Hildebrand Frey
34. Main Structure

.)402 :1386
کالن  و  خرد  ساختارهاي  از  مختلفي  مدل هاي  فري33،  برند  هیلد 
کردن  محدود  میزان  لحاظ  به  تعریف شده اي  نظام  در  را  شهرها 
عملي بودن  عمومي،  نقل  و  حمل  بودن  صرفه  به  مقرون  توسعه، 
کاربري هاي مختلط، دسترسي به خدمات و تسهیالت، دسترسي به 
فضاهاي باز و سبز، امکان اختالط اجتماعي،  امکان استقالل محلّي، 
امکان خودکفایي و میزان انطباق شهر با نیازها، با یکدیگر مقایسه 
پایدار دست  بتوان به ساختار یک شهر  اگر  مي کند و معتقد است 
یافت، مي توان شکل آن شهر را نیز پایدار دانست. )فري، 1387: 65( 
رابطه  و  شهر،  شکل  در  تعیین کننده  عامل  گفت  مي توان  بنابراین 
میان اجزاء آن، ساختار اصلي شهر است و شکل شهر تا حد زیادی 
متأثر و منبعث از ساختار شهر است. در فرآیند شناخت شکل شهر یا 
همان شکل شناسي شهري،  اگر بتوان اجزاء اصلي که همان ساختار 
اصلي شهر است را به خوبي شناخت، مي توان اذعان نمود که تصویر 
روشني از شکل شهر توسط ساختار شهر به دست آمده و در واقع، 
است.  برداشته شده  راستاي شناخِت شکل شهر  در  گام  مهم ترین 
با این فرض، در شناخت شکل شهر،  باید به دنبال شناخت عناصر 

اصلي تشکیل دهنده شهر و در واقع همان ساختار اصلي آن بود. 
اصلی  شبکه های  گذشت،  مقاله  قبلی  قسمت  که  همان گونه 
فعالیتی،  دسترسی، عناصر طبیعی شاخص در شهر و مراکز عمده 
مؤلفه های اصلی ساختار شهر هستند که به نظر می رسد شناخت این 
ساختار اصلی باید در مرحله نخست شکل شناسی مد نظر قرار گیرد. 
تصویر  و  شناخت  را  شهر  شکل  مي توان  شهر،  ساختار  شناخت  با 
با طراحي ساخت اصلي شهر، که در  از آن به دست آورد.  روشني 
واقع استخوان بندي شهر است، مي توان امیدوار بود که شکل شهر و 
پرکننده ها نیز با همان چارچوب توسعه یابد. و در نهایت با تشخیص 
جهت آتي توسعه در ساختار شهر و برنامه ریزي و تصمیم گیري بدان 

منظور، سمت و سوي توسعه شهر نیز قابل تشخیص خواهد بود. 

6. نتیجه گیري:

به  بر پدیده شهر است که    ساختار اصلي شهر منشأ نظام حاکم 
مثابه یک فرا سیستم به زیرسیستم هاي خود، اجزاء  و عناصر اصلي 
شهر، شکل و سازمان مي دهد. شهر به عنوان یک ساختار کالبدي که 
پیکره اي مشخص و رشدیابنده دارد، باید داراي این ساختار اصلي34  
از ارکان و عناصر اساسي خود باشد که محکم و استوار، بدنه ثابت و 
پایدار و متداوم شهر را شکل داده، شکل، اندازه، کارکردها و هویت 

اصلي آن را ایجاد نماید. 
آن چه در این نوشتار به دنبال آن بودیم، یافتن رابطه میان شکل شهر 
و ساختار شهر، به عنوان دو مفهوم از مفاهیم بنیادین شهرسازي و 
پاسخ بدین پرسش بود که آیا در فرآیند شکل شناسي شهري، شناخت 
ابتدا  با این هدف،  ساختار شهر مي تواند گام مؤثري به شمار آید؟ 
ضمن واکاوي تعاریف مختلف در باب شکل شهر، تعریف این مفهوم 
فعالیت هاي  طبیعي،  عوامل  ساخت،  انسان  عوامل  عنصر  چهار  در 
بیان  با  سپس  گشت.  خالصه  و  جمع بندي  زمان  عنصر  و  انساني 
کلي سیر نگاه ساختارگرایانه به شهر، مفاهیم اصلي این رویکرد در 
شهرسازي، مورد توجه قرار داده شد و تعریف دقیق  ساختار اصلي 
این  شدن  روشن  از  پس  گشت.  تبیین  آن  عناصر  و  اجزاء  و  شهر 
مفاهیم، و در بخش آخر این نوشتار، ارتباط این دو مفهوم با یکدیگر 
و استفاده از نگاه ساختارگرایانه به شهر به منظور شناخت بهتِر شکل 

شهر و تصمیم گیري در مورد آن، بیان گردید.    
پویا،  ساختار  یک  عنوان  به  شهر  اصلي  ساختار  اگر  گفت  مي توان 
گیرد،  قرار  طراحي  و  برنامه ریزي  مورد  خوبي  به  و  شده  شناخته 
هم گام مهمي در راستاي شناخت شکل شهر برداشته شده و هم 
بقیه اجزاء و عناصر شکل شهر به طور طبیعي و با روندي منطقي و 
صحیح در این ساختار، جایگاه خود را یافته و رشد خواهند کرد. این 
روند، نه تنها از بروز هرگونه هرج و مرج  اشفتگي در شهر جلوگیري 
مي دهد،  دست  به  نیز  شهر  از  روشني  ذهني  تصویر  بلکه  مي کند، 
به آن هویت مي بخشد و حس تعلق به شهر را در میان شهروندان 

افزایش خواهد داد.       
اجزاء  از  را مجموعه ای  از آن رو که ساختار اصلی شهر  این مقاله، 
اصلی شکل شهر و ارتباط میان آن ها می داند، شناخت ساختار شهر 
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را گامی مهم در راستای شناخت شکل شهر دانسته و بر توجه به 
اهمیت آن در فرآیند شکل شناسی شهری تأکید می ورزد. در واقع، 
اگر بتوان در چارچوبی نظام مند ساختار اصلی شهر را تشخیص داد 

فهرست منابع: 

و شناخت، بخش عمده شناخت شکل شهر حاصل خواهد شد. این 
نوشتار اگر بتواند بر در نظرگرفتن جایگاهی دقیق و تعریف شده به 
منظور شناخت ساختار شهر در فرآیند شکل شناسی شهری تأکید 

ورزد به هدف خود نائل آمده است.
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