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شناسي شهري
خوانش ساختار شهر؛ گامي به سوي شكل
ِ
سيد عبدالهادي دانشپور ,1مريم روستا

2

چکیده:
يكي از پرسشهاي مهم طراحان و برنامهریزان شهری كه پاسخهاي آن ،گاه ،محل افتراق و اختالف نظر اهالي اين رشتهها
بوده ،اين است كه؛ شكل شهر چيست؟ وقتي از شكل يك شهر صحبت ميكنيم ،دقيقاً كدام اجزا و عناصر و ابعاد آن شهر مد
نظر ماست؟! اين پرسش در زمره پرسشهاي بنيادي و مبنايي شهرسازيست و پرواضح است كه پيش از هر نگاه هنجاري
به شكل شهر پاسخ بدين پرسش ضروري مينمايد .در اين ميان به نظر ميرسد مفهوم «ساختار شهر» نيز به عنوان يكي
از مفاهيم اصلي كه در دوران بعد از مدرن ،جايگاه خاصي در ادبيات شهرسازي يافته است ،در ارتباطي مستقيم با مفهوم
«شكل شهر» قرار دارد .اگر شناختِ شكل شهر را در قالب يك فرآيند تصور كنيم ،بيشك ،شناخت «ساختار شهر» ،اجزاء و
عناصر و ابعاد آن ،چه با رويكردهاي انسان شناختي شهرسازان ساختارگراي هلندي و چه با نگاههاي سايبرنتيك شهرسازان
طي اين فرآيند خواهد بود .لذا به نظر ميرسد تبيين و تدقيق مناسبات ميان اين دو مفهوم،
ژاپني ،از مهمترين گامهاي ّ
وضوح بيشتر زواياي پنهان هر دوي اين مفاهيم خواهد انجاميد ،بلكه گامي مؤثر در راستاي شناخت شكل شهر
نه تنها به
ِ
نيز به شمار خواهد آمد .اين نوشتار در پي آن است كه با بررسي ادبيات موجود ،ضمن تبيين مناسبات و تعامالت «شكل»
و «ساختار» يك شهر ،شناخت ساختار يك شهر را به عنوان گامي مهم در راستاي شناخت شكل آن شهر معرفي نمايد.

واژه های کلیدی:
ساختار شهر -شكل شهر -شكلشناسي  -ساختارگرايي

 .1استاديار شهرسازي ،دانشكده معماري و شهرسازي .دانشگاه علم و صنعت ايران
 .2دانشجوي دكتراي شهرسازي .دانشكده معماري و شهرسازي .دانشگاه علم و صنعت ایران
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 .1مقدمه
" گرچه در هر پاييز و بهار ،برگها ميريزند و ميرويند ،اما تنه و
شاخههاي درخت باقي ميماند و همانها هستند كه شكل درخت را
تعيين ميكنند(".بيكن)234 :1376 ،
جمله باال ،به خوبي گوياي رابطه تنگاتنگ «شكل» و «ساختار»
هر شهر است .در هر شهر ،اگرچه عناصري وجود دارند كه به مرور
زمان دستخوش تغيير و تح ّول ميشوند ،اما اجزايي هستند كه در
درازمدت ،ثابت باقي ميمانند و نقش مهمي در تعيين شكل آن
شهر دارند .وقتي به عنوان شهرساز به شهر مينگريم ،يا قرار است
ابعادي از آن شهر را تحليل كنيم و يا طرحي براي آن تهيه و ارائه
نماييم ،آنچه در درجه اول به دنبال آن هستيم ،شناخت شكل
آن شهر است؛ نياز داريم كه تصوير روشني از شكل آن شهر را در
ذهن داشته باشيم و بتوانيم به خوبي آن را تبيين و ارائه نماييم.
کلیفتن در جایی در این باب مینویسد :شاید در مطالعه شهری هیچ
موضوعی مهمتر از شکل شهر نباشد(.)Clifton et al, 2008: 17
اين نياز كه در حيطه دانش شهرسازي ،تحت عنوان «شكلشناسي
شهري» از آن ياد ميشود ،بسياري از اهالي اين رشته را به خود
مشغول داشته است .تالشهاي لينچ در قالب كتاب «تئوري شكل
شهر» ،از مهمترين و مشهورترين اين تالشهاست كه با رويكري
هنجاري به موضوع شكل شهر نگريسته است.
از سوي ديگر «ساختار شهر» و «ساخت اصلي شهر» از ديگر مفاهيم
و دغدغههاييست كه شايد بتوان گفت به طور رسمي ،از آخرين
كنگره سيام ،گروهي از معماران و شهرسازان را با خود همراه كرده
ِ
درست آنچه امروز تحت عنوان
است .به نظر ميرسد شناخت
«ساخت اصلي شهر» از آن ياد ميشود ،بتواند به شناخت شكل شهر
كمك كند و در نهايت بدان بيانجامد.
اين نوشتار ،با بررسي ادبيات موجود در اين زمينه و جمعبندی
نظریات مختلف در این باب ،اهميت شناخت آن را تبيين مينمايد.
سپس با بررسي سير تاريخي و محتوايي رويكردهاي ساختارگرايانانه
به شهر ،تعريف «ساخت اصلي شهر» را از آن استخراج نموده و در
نهايت ،مناسبات و تعامالت دو مفهو ِم «شكل» و «ساختار» شهر كه
تبيين آن ،ميتواند گام مؤثري در فرآيند شكلشناسي شهري به
شمار آيد را ارائه مينمايد.

 .2شكل شهر چيست؟ شناخت آن چه اهميتي دارد؟
در طول تاريخ شهرسازي ،متخصصين بسياري در باب چیستی
شکل شهر ،اظهار نظر نموده و با رويكردهاي مختلف سعي در پاسخ
بدين سؤال داشتهاند .عدهاي صرفاً جنبههاي زيباييشناسي شكل
شهر را مد نظر قرار دادهاند ،برخي بر جنبههاي عملكردي تأكيد
كرده و برخي ديگر نيز جنبههاي متافيزيكي،اسطورهاي ،استعارهاي
و نمادين شكل شهر را مورد بررسي قرار دادهاند .عدهاي ديگر ،شكل
شهر را تنها ريختشناسي 1شهر دانسته و آن را همان ابعاد كالبدي
محيط تلقي ميكنند.
واژههای انگلیسی  Formو  Shapeهر دو در فارسی به معنای
شکل استفاده میشوند .فرهنگ آکسفورد Shape ،را به معنای
کالبد یک شیء و الیه بیرونی و ظاهری آن میداند ،2حال آنکه
 Formرا به معنای گونه و نوع یک شیء و نحوه ترکیب اجزاء یک
کل ،شرح میدهد 3.آنچه در این مقاله ،از شکل شهر مد نظر است
فارسی واژه Formاست.
معادل
ِ
ِ
در ادامه مقاله مهمترین ویژگیهای شکل شهر به کمک تعاریف ارائه
شده از سوی اندیشمندان آمده است:
 -1-2ویژگیهای شکل شهر
 -1-1-2پویا بودن شکل شهر
بریملی معتقد است شکل شهر با الگوهای جدید توسعه که بازتاب
شرایط اقتصادی ،تکنولوژیکی و حمل و نقلیست در یک چارچوب
رقابتی در حال تغییر است(.)Bramley, 2005: 355
ارنهايم ،4شكل شهر را نمود قابل رؤيت محتواي شهر ميداند و به
درستي معتقد است شكل شهر ،واقعيتي ايستا و ثابت نيست و در
هر وضعيتي ،حالتي پويا براي دگرگوني دارد .در واقع ،شكل شهر با
عملكردهاي شهر در ارتباطي متقابل و تنگاتنگ قرار دارد و خصلت
ايستا بودن همراه با خصلت پويايي 5را داراست(حبيب.)9 :1387 ،
 -2-1-2عدم محدودیت در مقیاس
کلیفتن و همکارانش 6در تالش به منظور یافتن سنجههای قابل
اندازهگیری برای شکل شهر ،معتقدند دیدگاهها و مطالعات شکل
شهر در پنج دسته قابل بررسی است.
شناسی منظر ،ساختار اقتصادی،
این دستهها عبارتند از :بوم
ِ

1. morphology
5. Dynamic
2. The form of the outer edges or surfaces of sth; The physical condition of sb/sth. 6. Clifton et al
3. A type or variety of sth; the arrangement of parts in a whole.
4. Arnheim

شناسي شهري
خوانش ساختار شهر؛ گامي به سوي شكل
ِ

برنامهریزی حمل و نقل ،طراحی محله و طراحی شهری .آنها
مقیاس این پنج دسته مطالعاتی در شکل شهر را طیفی از مقیاسها
میدانند که از مقیاس منطقهای تا واحد همسایگی و یک بلوک
شناسی شهری،
شهری را دربرمیگیرد .بر همین اساس ،شکل
ِ
تخصصی میانرشتهای است و طیفی از تخصصها از علوم طبیعی تا
اقتصاد ،برنامهریزی حمل و نقل ،برنامهریزی کاربری زمین و طراحی
شهری را میطلبد(.)Clifton et al, 2008: 18
 -3-1-2ترکیبی از اجزاء کالبدی و غیرکالبدی
تريب 7نيز شكل شهر را واقعيتي مستقل از ناظر ميداند كه همواره
وجود داشته است .پيامهايي از آن فرستاده ميشود و به صورت
يك كليت ،دريافت و پردازش ميگردد .اشاره تريب به شکل ،صرفاً
متضمن تأكيد بر معناي زيباشناختي آن يعني تظاهر بيروني يك

پديده نيست .بلكه به باور وي عناصر شکل شهر ميتوانند مادي يا
غيرمادي باشند و شکل شهر نه تنها ظاهر يا كالبد يك فضا ،بلكه
فعاليتها و كاربريهاي آن را نيز دربرميگيرد .به باور او ،محيط
شهري در رده شکل شهر ،از يكسو داراي جنبههاي كالبدي قابل
تعريف موضعشناختي 8و متريك 9بوده و از ديگر سو شامل جنبه هاي
ادراك شدني كاركردي ،اكولوژيك ،اقتصادي ،اجتماعي ،ارتباطي و...
پردازان
نيز ميشوند .او ،شکل شهر را يك واقعيت يا به قول نظريه
ِ
اطالعات« ،پيامهاي بالقوهاي» 10ميداند كه هنوز از سوي انسان
بالفعل نشده و تنها برخي از اين پيامها كه ادراك ميشوند ،تبديل
به عينيت يا منظر ميگردند .بر اين پايه ،شکل شهر شامل اطالعات
بالقوه ،قابل برداشت و توضيح و در برخي موارد ،قابل اندازهگيري
و شمارش ميباشد كه هنوز ذهن آن را ارزشگذاري نكرده است
(پاكزاد.)134 :1388 ،
پس شکل شهر ،ماهیتی پویا دارد ،طیفی از مقیاسهای مکانی و
جغرافیایی را از واحد همسایگی تا مقیاس منطقهای دربرمیگیرد و
تنها منحصر به اجزاء کالبدی نیست بلکه اجزای فراکالبدی نیز دارد.
ویژگی اخیر را میتوان از تصویر شماره یک نیز که در ادامه خواهد
آمد ،استنباط نمود.
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مورد اجزاي تشكيل دهنده شكل شهر است مانند :تنها عناصر
كالبدي بيحركت؟ عناصر كالبدي بيحركت به عالوه موجودات
زنده؟ عملياتي كه مردم به آن اشتغال دارند؟ ساختار اجتماعي؟
نظام اقتصادي؟ نظام اكولوژيكي؟ كنترل فضا و معني آن؟ چگونگي
عرضه به حواس انساني؟ تغييرات موزون روزانه و فصلي؟ تغييرات
عادي آن؟(لينچ.)59 :1381 ،
كوان ،11شكل شهر را ساختار ،دانهبندي ،تراكم و نمود ظاهري شهر
معني ميكند .وبر 12شكل شهر را مكان و شبكههاي كالبدي و فضاي
تطبيق داده شده 13مينامد كه فعاليتها را در خود جاي ميدهد
(.)Cowan, 2005: 143
کانزن 14عناصر کلیدی شکل شهر که میبایست در فرآیند
ریختشناسی مورد بررسی قرار گیرد را کاربری اراضی ،سازه
ساختمانها ،الگوی قطعات تفکیکی و شبکه ارتباطی میداند(85
 .)Carmona et al, 2003:لينچ معتقد است شكل مجتمع زيستي،
به مفهوم الگوي فضايي عناصر كالبدي بزرگ ،بيحركت و دائمي
در شهر ،نظير ساختمانها ،خيابانها ،تجهيزات ،تپهها ،رودخانهها
و شايد هم درختان ميباشد .وي البته ،توزيع فضايي افرادي كه
مشغول انجام فعاليت هستند ،جريانهاي فضايي حاصله از حركت
افراد ،كاالها و اطالعات و خصوصيات كالبدي را نيز به اين تعريف
ضميمه ميكند(لينچ.)60 :1381 ،

 -2-2اجزاء شکل شهر
به گفته لينچ ،مسئله اصلي در باب شکل شهر ،تصميمگيري در

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

7. Trieb
8. Topologic
9. Metric
10. Potential Message
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جدول  :1دستهبندی نظریات اندیشمندان در باب عوامل مؤثر در تعریف شکل شهر

مؤلف

سال انتشار

ارنهایم

1959

کانزن

1960

تریب

1974

لینچ

1981

مالر

1998

کاتبرت و اندرسون

2002

کوان

2005

بریملی

2005

کلیفتن و همکاران

2008

عوامل مؤثر در تعریف شکل شهر

نمود قابل رؤیت محتوای شهر .واقعیتی پویا.
کاربری اراضی ،سازه ساختمانها ،الگوی قطعات تفکیکی
و شبکه ارتباطی
کالبد فضای شهری و کاربریها و فعالیتها
عناصر کالبدی بزرگ و دائمی در شهر و توزیع فضایی مردم
در انجام فعالیتها و جریانهای فضایی
ویژگیهای کالبدی (شکل هندسی ،اندازه و مصالح)
ویژگیهای محتوایی (کاربریها و فعالیتها)

آرایش کالبدی فعالیتها ،خانوارها و ادارات و مؤسسات
شهری

ساختار ،دانهبندی ،تراکم و نمود ظاهری
انداره ،شکل و سازمان فضایی کاربریهای مختلف در شهر
عناصر منظر ،شبکه ارتباطی ،ساختار اقتصادی ،عناصر
کالبدی

بریملی 15بیان میدارد :مراد ما از شکل شهر ،اندازه ،شکل ظاهری
و سازمان فضایی انواع مختلف کاربریهای شهری در یک سکونتگاه
شهریست .بنابراین شکل شهر اگر تنها دغدغه برنامهریزی نباشد،
ن آنهاست(.)Bramley, 2005: 356
یکی از مهمتری 
16

کاتبرت و اندرسون 17در مقالهای که به کمک الگوهای فضایی توسعه
شهر به سنجش شکل شهر میپردازد ،این تعریف را از شکل شهر
بیان میدارند؛ آرایش کالبدی فعالیتها ،خانوارها و نهادها در فضای
شهری(.)Cuthbert & Anderson, 2002: 213

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

شناسي شهري
خوانش ساختار شهر؛ گامي به سوي شكل
ِ

مالر 18معتقد است عناصر شکل شهر مجموعهای از ویژگیهای
کالبدی شهر (شکل هندسی ،اندازه ،مصالح) و محتوایی (کاربریها،
فعالیتها) آن است .وی بیان میدارد که در واقع شکل شهر،
یک وجو ِد چندبعدی و همهشمول است که در نمو ِد کالبدیِ
خود ،تبیینکننده مسایل انسانی و ویژگیهای محیطیست(137
.)Maller,1998:
در يك تعريف جامع ،ميتوان گفت شكل شهر ،تبلور فضايي و
شكلي حيات مدني -اجتماعي شهر و فعاليتهاي جوامع شهري
در مكان و زمان بوده كه در تركيبي از ذهنيت و عينيت ،ماهيتي
تركيبي و فرادوبعدي يافته است .كوچكترين اجزاي اين تركيب در
چهارچوب عناصر ساخته دست آدمي ،ساختمانها ،توده و احجام،
فضاهاي شهري ،شبكه راهها ،ميادين و تأسيسات شهري در كليتي
در هم تنيده است كه محيط طبيعي با عناصر عمدهاي چون بستر
طبيعي ،زمين و ناهمواريهاي آن ،جريانهاي آب و پوشش گياهي
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در چگونگي تركيب عناصر در شكل شهر ،نقش و تأثير قاطع دارند
و نهايتاً روابط و چگونگي ارتباط اجزاء تشكيل دهنده آن در ايجاد
يك كل واحد و در پيوند ارتباط با محيط اطراف ،شكل شهر را به
عنوان معرف زمان حال و پلي واسط بين گذشته و آينده معرفي
ميكند(حبيب.)7 :1385 ،
با اين اوصاف ،عمده انديشمندان حيطه شهر و شهرسازي ،به اين
مفهوم كه شكل شهر ،واقعيتي پوياست و تنها به ريخت و كالبد شهر
اطالق نميگردد ،اذعان دارند .در جدول شماره یک نظرات بررسی
شده در باب شکل شهر به صورت خالصه آمده است .همچنین در
تصوير شماره  1مؤلفههاي اصلي شكل شهر كه صاحبنظران ،در
تعريف خود از شكل شهر به آن اشاره نمودهاند ،جمعبندي گرديده
است .عوامل طبيعي شهر ،عوامل مصنوع و انسانساخت ،فعاليتهاي
جاري در شهر به انضمام مفهوم زمان ،شكل شهر را تشكيل ميدهند.
بودن شكل
وجود فعاليت هاي شهري و نيز عنصر زمان ،غيرايستا
ِ
شهر را به خوبي القاء ميكنند(.تصوير شماره)1

عناصر طبيعي

عناصر
انسان
ساخت

شكل شهر
فعاليتهاي
انساني

زمان

تصویر  :1مؤلفههای اصلی شکل شهر

18. Maller
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اهميت رویکرد شكلشناسانه به شهر از آن روست كه ا ّوالً به گفته
نظریه پردازان اطالعات« ،پيامهاي بالقوه»ای که واقعیت شکل
شهر را تشکیل میدهند ،در اولين مواجهه هر فرد با شهر به دست
ميآيند .در نتیجه همان گونه كه در نظرات بزرگاني چون تريب نيز
گذشت ،بعد از شناخت شكل است كه منظر و سپس تصوير ذهني
شهر در ذهن هر فرد شكل ميگيرد .قدرت و قابليت ايجاد تصویر
ذهني از شكل در ذهن فرد ،قابليتي موجود در شكل شهر است
كه به واسطه خصوصياتي منتقل و حمل ميگردد .اين خصوصيات
ميتواند توسط ايجاد كيفياتي در اليه منظر شهري به ايجاد تصوير
ذهني از شكل شهر در ذهن شهروند و نیز به ايجاد حس مكان
بيانجامد .بنابراين ،پيش از آنكه ناظر و ق ّوه ادراك او بخشی از این
اطالعات را به عنوان «منظر شهر » 19برداشت کند و در مرحله بعد
به صورت «تصوير ذهني شهر » 20سازماندهي و ادراك نماید ،اين،
شكل شهر است كه به عنوان واقعيتي مستقل از ناظر وجود دارد.
ثانياً برنامهریزان و طراحان شهری ،قبل از هر نوع نگا ِه هنجاري
به شهر و نيز پيش از هر اقدامي در مورد شهر و اجزاء شهري و
در اولين مرحله از فرآيند شهرسازي در طرحهاي مختلف ،نيازمند
نگاه شكلشناسانه به شهر هستند .الزم به توضيح نيست كه آنچه
برنامهریزان و طراحان شهری در مرحله اول با آن مواجهاند ،سعي
در شناخت آن دارند ،آن را نقد و تحليل کرده و راجع به آن به ارائه
تصميم ميپردازند ،شكل شهر است .در اين باب ،يافتن پايههاي
نظري مستحكمي كه شهرساز بتواند آگاهانه از آنها در عرصه عمل
استفاده كند ،ضروري به نظر ميرسد.

 .3نگاه ساختارگرايانه به شهر
عرصه شهر و به تبع آن دنياي شهرسازي ،همواره محل ظهور
و بروز كالبدي انديشههايي بوده است كه چه بسا در بدو پيدايش

خود ،هيچ وجه اشتراكي با علوم محيطي نداشتهاند .شايد آن زمان
كه سوسور ،21در حوزه زبانشناسي ،بهجاي بررسي تحوالت تاريخي
آواها ،ريشه كلمات و دستور زبان ،به كند و كاو در ساختار زبان و
بررسي عناصر ثابت و روابط ميان آنها پرداخت و بر اساس آن ،پايه
هاي زبان شناسي جديد را بنيان نهاد ،نميدانست كه اين نگاه او به
سرعت از زبانشناسي به ساير علوم از جمله انسان شناسي ،جامعه
شناسي ،روان شناسي و حتي علوم محيطي تسري خواهد يافت و به

يكي از مكاتب فكري قرن بيستم تبديل خواهد شد.
اوج انتقادات از مدرنيسم در معماري و شهرسازي در اواسط قرن
بیستم ،بستری برای ظهور و بروز انديشههاي منبعث و متأثر از
ساختارگرايي در این دانشها گشت .در اين ميان ،گروهي كه خود از
اعضاي اصلي سيام به حساب ميآمدند و بعدها به گروه  10شهرت
يافتند ،به عنوان سردمدران اعتراض و انتقاد به منشور آتن و تحت
تأثير انديشههاي اشتراوس به عنوان يك انسانس شناس ساختارگرا،
انديشه ساختارگرايي را در شهرسازي علَم كردند و شيوههاي تفكر و
اصول طراحي خود را بر اين اساس منتشر ساختند.
تفكر ساختارگرايي در فاصله سالهاي  1970-1960به عنوان
عكسالعملي در مقابل ايدههاي مندرج در تفكر عملكردگرايي
عينيت پيدا كرد و نقطه شروع آن را ميتوان ميتينگ اُترلو در سال
 1959دانست كه با حضور كساني چون لويي كان ،كنزو تانگه و
اعضاي گروه  10تشكيل شد ( .حميدي و ديگران)12 :1376 ،
از سال  ،1959آلدو ون ايك 22و باكما( 23هر دو از اعضاي گروه
 )10با هرتزبرگر ،24ويراستاري مجله فوروم را به عهده گرفتند .در
اين نشريه ،ايدههايي چون قابليت سكونت ،هويت ،توجه به نيازهاي
فردي ،حساسيت به مقياسهاس كوچك در مخالفت با مقياسهاس
بزرگ و تقاضا براي يك رويكرد حساستر و داراي هماهنگي بيشتر
در زمينه مشكالت ساختاري را مطرح كردند .به اين ترتيب ،تفكر
ساختارگرايي در معماري و شهرسازي ،مستقيماً از مباحثه ميان
سيام و گروه  10سربرآورد كه كام ً
ال در ارتباط تاريخي و ايدئولوژيك
با اين تفكر در ساير علوم ،به خصوص انسانشناسي قرار داشت.
(پرتوي)109 :1378 ،
ساختارگرايان بر اين اعتقاد بودند كه به همراه عملكرد ،بايد ساخت
فضاها را نيز در نظر گرفت .توسعه شهري از طريق ساخت بخشيدن
به فضاها از اقدامات اساسي طراحان شهريست كه با ديدگاه
ساختارگرايي به شهر مي نگرند .آنها معتقد بودند كه معماران
و شهرسازان ،تنها بايستي قسمتهاي اصلي شهر را برنامهريزي و
طراحي كنند و ساير قسمتها توسط خود مردم ايجاد شود .اين
ديدگاه با انتقاد به مدرنيسم كه با قاطعيت كامل از طراحي كل
يك شهر سخن ميگفت و به اجراي طرحهاي خود براي كل يك
شهر اقدام مينمود ،به عدم موفقيت در طراحي و اجراي شهرهايي
همچون برازيليا و شانديگار اشاره ميكند( .بذرگر)56 :1382 ،

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

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

شناسي شهري
خوانش ساختار شهر؛ گامي به سوي شكل
ِ

در مراحل تكاملي تفكر ساختارگرايي مطرح شد كه ساختارهاي
بزرگ مانند زيرساختهاي شهري ،نه تنها خود بايد قابل درك
باشند ،بلكه بيش از همه ،به قابليت درك اشكال جزيي و ناچيز
در بافت كه آشناي زندگي روزمره شهروندان است نيز ،كمك
نمايند .ساختارهای بزرگ ،نه تنها بايد قادر به جذب تغيير و
تحوالت منطقي در درون خود باشند ،بلكه بايد اجازه دهند ،چنين
جذبي در درون بافت و ساختارهاي كوچكتر نيز صورت پذيرد(3
.)Luchinger,1981:
آلدو ون ايك در تشريح نگاه ساختارگرايانهاش به شهرسازي ،معتقد
است گامها براي آفرينش يك نظام در پيكرهبندي يك شهر بايد
داراي سلسلهمراتب جامعي از سامانههاي همپوشان و طراحيشده
كمي
باشد كه همه زوايا و پيامدهاي آن روشن است؛ سلسلهمراتبي ّ
و نه كيفي .به اين معني كه تمام نظامها چنان با هم هماهنگ باشند
ن آنها ،كليتي نظاممند و
كه تركيب آنها و روابط دوسويه ميا 
پيچيده را القاء نمايد .ساختارهاي كالن ،نه تنها بايد در سطح خود
قابل درك باشند ،بلكه بايد بتوانند رابطه ميان ساختمانهاي فردي
ريزدانه را تقويت نمايند(پاكزاد.)75 :1386 ،
بيكن بر اين باور است كه الزمه تأثيرگذاري طراح بر رشد شهر،
محرك
دريافت مفهوم ساختار
ِ
زيربنايي طرح است كه خود ،عامل ّ
فرآيندهاي دخيل در ساخت شهر است(بيكن.)253 :1376 ،

51

متابوليستها 25كه در واقع گروهي از معماران و شهرسازان
ساختارگراي ژاپني بودند ،از وجود دو پديده در ساز و كار تغيير و
تح ّول نام ميبردند :عناصري با عمر كوتاه و عناصري ديرپا .در واقع،
بخش اصلي و بخش غيراصلي .به باور آنها در ساز و كار تحول
شهرها ،دو مسئله نمايان ميشود؛ نخست ،ابرساختارهاي شهر (مانند
استخوان بندي بدن) كه بايد طول عمر زيادي داشته باشند .د ّوم،
محلّهها ،بلوكها خانه ها و شريانهايي كه براي فعاليتهاي روزانه
مورد استفاده قرار ميگيرند( .مانند بافتها و سلولهاي بدن) اين
گروه عناصر بر خالف گروه اول ،از ماندگاري كمتري برخوردار بوده و
توان بازنگري و تغيير دارند و طي فرآيندي پيوسته ،از ساختار اصلي
جدا شده ،از بين ميروند و دوباره نوسازي ميشوند(پاكزاد:1386 ،
 .)57اين عناصر ديرپا در واقع همان ساختار شهر است كه به خوبي
در نگاه متابوليست ها تشريح گرديده است.
پروژه كنزوتانگه در خليج توكيو ،به خوبي رويكرد متابوليست ها را به
شهر و ساختار شهر نشان ميدهد .طرح او از استخوان بندي موجود
شهر سرچشمه ميگيرد و گام به گام تكميل و اصالح ميشود .اين
پروژه ،شامل يك ساختار خطي قابل گسترش است كه به واحدهاي
ساختاري كوچكتر تقسيم ميشد( .تصوير شماره  .)2اين پروژه،
ايده و تفكر جديد او را از طراحي شهري ،يعني همان ساختارگرايي،
نشان ميدهد.

 .4ساختار شهر چيست و شامل چه اجزاييست؟
به زبان ساده و با يك مثال ميشود مفهوم ساختار را اين گونه
تبيين كرد :اگر به خانه خود نگاه كنيم متوجه اجزايي مي شويم
كه در كنار يكديگر قرار گرفته اند و اين اجزا با در كنار هم قرار
گرفتن ،كليتي معنا دار به نام خانه را ساخته اند .ترتيب قرار گرفتن
اتاق ها و نحوه چيدمان ميز ناهار خوري و مبل و صندلي ها و رنگ
پرده ها مي تواند در يك خانه صورت هاي متفاوتي ايجاد كند ولي
همواره آن چيزي كه ثابت است خود ساخت خانه است كه معنا و
مفهوم خود را حفظ مي كند .در اين صورت بينشي كه ما نسبت به
خانه خود داريم ،بينشي ساختارگراست .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.)2 :1387 ،

تصویر  :2طرح تانگه برای خلیج توکیو

25. Metabolist
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گيدئون در كتاب فضا ،زمان ،معماري ،با اشاره به دو واژه ابرساختار
و شکل گروهي ،27طرح كنزوتانگه براي خليج توكيو را تجسم اين هر
دو مفهوم ميداند .به گفته گيدئون ،اَبَرساختار ،عبارت از شالودهاي
بسيار بزرگمقياس براي شهر است كه پاسخگوي نيازها و مقاصد
ن باشد(گيدئون .)671 :1383،
گوناگون آ 
لین 28بیان میدارد واژه ابرساختار برای اولین بار به وسیله یکی
از معماران متابولیست؛ فومیهیکو ماکی 29به کاررفته است .وی
در کتاب بررسیهایی در باب شکل جمعی در  ،1964ماکی سه
پیشالگو از شکل شهری تعریف میکند؛ 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 میگیرد.
بنهام 30ابرساختار را به عنوان ساخت و ترکیب عناصر در دو مقیاس
بزرگ چارچوب ساختاری و تعداد زیادی از واحدهای مدوالر در شهر
میداند .در هر حال ،ابرساختار یک چارچوب شهری بزرگمقیاس
است که در ارتباط تنگاتنگی با فراساختار و در تطبیق با تعدا
بیشماری از واحدهای بزرگ و منفرد و به عنوان یک ناحیه شهری
با هویت مستقل ایفای نقش میکند(.)Lin, 2007: 76
در واقع ،مگافرم يا اَبَرساختار يا همان ساختار اصلي شهر ،حاصل
شکلها ،فعاليت ها و فضاهايي از شهر است كه به داليل شكلي،
فضايي و يا عملكردي ،واجد ويژگي برجستهاي باشند .به عبارتي،
ساختار اصلي شهر ،بخش اصلي شهر است كه كاركردهاي اصلي
شهر در آن قرار ميگيرد و كليات شهر و نيز جهات توسعه آتي
آن را مشخص ميكند .مانند محورهاي اصلي ارتباطي ،فضاهاي
باز عمده و بناهاي عمومي .اين ساختار اصلي ،عالوه بر تمركز
فعاليتهاي اقتصادي ،سياسي و حكومتي ،فرهنگي و مذهبي و
فراغتي ،موجبات تمركز روابط اجتماعي را نيز فراهم ميآورد .اين
بخش ،ويژگيهاي اصلي شهر را بيان كرده و موجد دوام ،هويت و
ثبات شهر است(بحريني و ديگران.)153 :1388 ،
26

الكساندر ساخت اصلي شهر 31را در مقابل پركنندهها 32قرار ميدهد
و معتقد است در هر شهري ميتوان به دنبال چندين عامل يا عنصر
بود تا از طريق آنها ساخت اصلي را شناخت .اين عوامل يا عناصر
عبارتند از :شبكه اصلي دسترسي ،مراكز عمده فعاليتي ،عناصر
اصلي شهر .اين سه عامل روي هم ساخت اصلي شهر را تشكيل
ميدهند(بذرگر.)160 :1382 ،

32. Fillers

ويژگيهاي اصلي ساختار شهر در نگاه متابوليستها را ميتوان در اين
چهار عنوان خالصه نمود :شبکه ارتباطی ،کاربری ،تراکم و ارتباط با
طبیعت .شبكه راههاي اصلي شهر ،جزء تفكيكناپذير ساختار اصلي
شهر و مهمترين عنصر شكلدهنده آن محسوب ميشود .اختالط
کاربری نیز در ذات ساختار اصلي نهفته است .چرا كه ساختار اصلي
در اكثر موارد ،حاصل تمركز شکلها ،فضاها و فعاليتهاي مختلف
است كه در مقياس ّ
كل شهر به ارائه خدمات ميپردازند .در زمينه
تراكم ،آنچه اهميت دارد اين است كه كنترل تراكم ساختماني در
اصلي آن ،به گونهاي صورت پذيرد كه در عين حفظ تناسب
ساختار
ِ
و سازگاري ،تمايز اين بخش با ساير بخشهاي شهر را نشان دهد.
عناصر طبيعي نیز قادرند در راستاي تقويت كاركرد و افزايش تأثير
ساختار اصلي در شكلدهي تصوير ذهني از شهر ،تأثير قابل توجهي
داشته باشند(بحريني و ديگران.)157 :1388 ،

 .5تبیین رابطه میان شکل شهر و ساختار آن
با شناخت دو مفهوم شكل شهر و ساختار شهر ،رابطه تنگاتنگ
و دوسويه ميان آن دو ،تا حدي تبيين گرديد .اگر شكل شهر را
مجموعهاي از عوامل كالبدي ،طبيعي ،فعاليتي به انضمام عنصر
زمان بدانيم ،ميتوان گفت ،در ميان اين مجموعه ،عناصر شاخص
و تغييرناپذير ،ساختار شهر را تشكيل ميدهند .همانگونه كه
متابوليستها و ساير شهرسازان ساختارگرا ،شهر را به دو بخش
اصلي و غير اصلي يا عناصر ديرپا و عناصري با عمر كوتاه تقسيم
نموده و آنگاه ساختار شهر را بر بخش ديرپاي آن منطبق مي
دانند .بر اين اساس ،ساختار شهر ،بخش اصلي و شامل اجزاي
شاخص و تغييرناپذير شكل شهر است كه كليات آن را نشان داده و
استخوانبندي آن را مشخص ميكند.
ادموند بيكن در اين باره مينويسد :پايه شكلگيري شهر ،رابطه
بين اجزاء و ساختار آن است .اين ساختار است كه تعيين ميكند
اجزاء چگونه در پيوند با هم در خدمت شكل قرار گرفته و گسترش
مييابند .او كه نظامهاي حركتي را مهم ترين عنصر شكلدهنده به
ساختار شهر ميدانست ،معتقد بود ،شكل شهر بايد بر ساختار شهر،
قابل انطباق باشد .به باور او ،شکل بايد از ساختار شهر ناشي شود
نه اينكه تعيينكننده ساختار گردد .زيرا طراحي زود هنگام شکل،
خالقيت را متوقف ميكند و رهايي از آن بسيار سخت است(پاكزاد،
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شناسي شهري
خوانش ساختار شهر؛ گامي به سوي شكل
ِ

.)402 :1386
هيلد برند فري ،33مدلهاي مختلفي از ساختارهاي خرد و كالن
شهرها را در نظام تعريفشدهاي به لحاظ ميزان محدود كردن
توسعه ،مقرون به صرفه بودن حمل و نقل عمومي ،عمليبودن
كاربري هاي مختلط ،دسترسي به خدمات و تسهيالت ،دسترسي به
فضاهاي باز و سبز ،امكان اختالط اجتماعي ،امكان استقالل محلّي،
امكان خودكفايي و ميزان انطباق شهر با نيازها ،با يكديگر مقايسه
ميكند و معتقد است اگر بتوان به ساختار يك شهر پايدار دست
يافت ،ميتوان شكل آن شهر را نيز پايدار دانست( .فري)65 :1387 ،
بنابراین ميتوان گفت عامل تعيينكننده در شكل شهر ،و رابطه
ميان اجزاء آن ،ساختار اصلي شهر است و شكل شهر تا حد زیادی
متأثر و منبعث از ساختار شهر است .در فرآيند شناخت شكل شهر يا
همان شكلشناسي شهري ،اگر بتوان اجزاء اصلي كه همان ساختار
اصلي شهر است را به خوبي شناخت ،ميتوان اذعان نمود كه تصوير
روشني از شكل شهر توسط ساختار شهر به دست آمده و در واقع،
ِ
شناخت شكل شهر برداشته شده است.
مهمترين گام در راستاي
با اين فرض ،در شناخت شكل شهر ،بايد به دنبال شناخت عناصر
اصلي تشكيلدهنده شهر و در واقع همان ساختار اصلي آن بود.
همانگونه که قسمت قبلی مقاله گذشت ،شبکههای اصلی
دسترسی ،عناصر طبیعی شاخص در شهر و مراکز عمده فعالیتی،
مؤلفههای اصلی ساختار شهر هستند که به نظر میرسد شناخت این
ساختار اصلی باید در مرحله نخست شکلشناسی مد نظر قرار گیرد.
با شناخت ساختار شهر ،ميتوان شكل شهر را شناخت و تصوير
روشني از آن به دست آورد .با طراحي ساخت اصلي شهر ،كه در
واقع استخوانبندي شهر است ،ميتوان اميدوار بود كه شكل شهر و
پركنندهها نيز با همان چارچوب توسعه يابد .و در نهايت با تشخيص
جهت آتي توسعه در ساختار شهر و برنامهريزي و تصميمگيري بدان
منظور ،سمت و سوي توسعه شهر نيز قابل تشخيص خواهد بود.
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 .6نتيجهگيري:
ساختار اصلي شهر منشأ نظام حاكم بر پديده شهر است كه به
مثابه يك فرا سيستم به زيرسيستمهاي خود ،اجزاء و عناصر اصلي
شهر ،شكل و سازمان ميدهد .شهر به عنوان يك ساختار كالبدي كه
34
پيكره اي مشخص و رشديابنده دارد ،بايد داراي اين ساختار اصلي
از اركان و عناصر اساسي خود باشد كه محكم و استوار ،بدنه ثابت و
پايدار و متداوم شهر را شكل داده ،شکل ،اندازه ،كاركردها و هويت
اصلي آن را ايجاد نمايد.
آنچه در اين نوشتار به دنبال آن بوديم ،يافتن رابطه ميان شكل شهر
و ساختار شهر ،به عنوان دو مفهوم از مفاهيم بنيادين شهرسازي و
پاسخ بدين پرسش بود كه آيا در فرآيند شكلشناسي شهري ،شناخت
ساختار شهر ميتواند گام مؤثري به شمار آيد؟ با اين هدف ،ابتدا
ضمن واكاوي تعاريف مختلف در باب شكل شهر ،تعريف اين مفهوم
در چهار عنصر عوامل انسان ساخت ،عوامل طبيعي ،فعاليتهاي
انساني و عنصر زمان جمعبندي و خالصه گشت .سپس با بیان
كلي سير نگاه ساختارگرايانه به شهر ،مفاهيم اصلي اين رويكرد در
شهرسازي ،مورد توجه قرار داده شد و تعريف دقيق ساختار اصلي
شهر و اجزاء و عناصر آن تبيين گشت .پس از روشن شدن اين
مفاهيم ،و در بخش آخر اين نوشتار ،ارتباط اين دو مفهوم با يكديگر
و استفاده از نگاه ساختارگرايانه به شهر به منظور شناخت بهت ِر شكل
شهر و تصميمگيري در مورد آن ،بيان گرديد.
ميتوان گفت اگر ساختار اصلي شهر به عنوان يك ساختار پويا،
شناخته شده و به خوبي مورد برنامهريزي و طراحي قرار گيرد،
هم گام مهمي در راستاي شناخت شكل شهر برداشته شده و هم
بقيه اجزاء و عناصر شكل شهر به طور طبيعي و با روندي منطقي و
صحيح در اين ساختار ،جايگاه خود را يافته و رشد خواهند كرد .اين
روند ،نه تنها از بروز هرگونه هرج و مرج اشفتگي در شهر جلوگيري
ميكند ،بلکه تصویر ذهني روشني از شهر نیز به دست ميدهد،
به آن هويت ميبخشد و حس تعلق به شهر را در ميان شهروندان
افزايش خواهد داد.
این مقاله ،از آن رو که ساختار اصلی شهر را مجموعهای از اجزاء
اصلی شکل شهر و ارتباط میان آنها میداند ،شناخت ساختار شهر
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را گامی مهم در راستای شناخت شکل شهر دانسته و بر توجه به
اهمیت آن در فرآیند شکلشناسی شهری تأکید میورزد .در واقع،
اگر بتوان در چارچوبی نظاممند ساختار اصلی شهر را تشخیص داد

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 شکلشناسی شهری تأکید
ورزد به هدف خود نائل آمده است.
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