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چکیده

بیان مسئله :در دهههای اخیر با گسترش علوم شهری ،تفسیر شهر به یکی از مهمترین چالشهای
پیش روی پژوهشگران بدل شده است .پیدایش مفهوم «سازمان فضایی شهر» حاصل جستارهای فراوانی
است که توسط متخصصان و پژوهشگران با هدف تفسیر شهر نگاشته شده است .اگرچه این پژوهشها
بهمنظور بازشناخت مؤلفههای سازماندهنده به مفهوم شهر و روابط میان آنها صورت گرفته است ،با
مرور پیشینۀ این مفهوم بهنظر میرسد در آرای پژوهشگران و صاحبنظران علوم شهری ابهامات جدی
معنایی وجود دارد .این تعاریف ،که با بیانها ،واژگان ،معانی و صفات متفاوتی آورده شدهاند ،میتوانند
موجب تکثر محتوایی این مفهوم در ادبیات شهرسازی ایران شوند .چنانکه وجود محتواهای متعدد
یک مفهوم موجب میشود که متخصصان و صاحبنظران نتوانند بر موضوعی واحد مباحثه کنند و به
نتیجهگیری دقیق برسند.
هدف پژوهش :این پژوهش در پی آن است که با نقد محتوایی و ساختاری تعاریف صورتگرفته ،به
تحلیل و آسیبشناسی آنان بپردازد و همچنین با آشکارسازی کاستیهای موجود زمینه را برای تدقیق
و گسترش معنایی آن فراهم کند.
روش پژوهش :دادههای کتابخانهای در این جستار با روش تحلیل محتوا بررسی و دستهبندی میشود و
از دو جنبۀ محتوایی و ساختاری مورد بحث قرار میگیرد.
نتیجهگیری :یافتههای این پژوهش نشان میدهد محتوای تعاریف ارائهشده بیانگر تکثر این مفهوم در
بخش تسمیه ،صفات و منطق تعریف است بهصورتی که تا کنون اسامی متعدد ،صفاتی متکثر و تعاریفی
با منطق درونی متناقض از آن ارائه شده است .همچنین بررسی تعاریف نشان میدهد که گاه این مفهوم
با مفاهیم مشابه اما متمایزی چون «ساختار شهر» در ادبیات شهری خلط شده است .عالوه بر آن تحلیل
ساختاری تعاریف ارائهشده بیانگر آن است که تعاریف ارائهشده فاقد جامعیت برای شمول بر تمام صفات
مفهوم و مانعیت برای تمایز از مفاهیم مشابه آن است که در مجموع نشان از اغتشاش معنایی این مفهوم
در ذهن اندیشمندان فارسیزبان دارد.
واژگان کلیدی :سازمان فضایی شهر ،ساختار شهر ،سیستم شهری ،شهر.
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شهرسازی تمایز میان کالبد بیرونی شهر و ا دراک
شهروندان از آن بود .در همین زمان با ظهور نگرشهای
جدید به شهر ،تفسیر شهر برای متخصصان اهمیت یافت.
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«سازمان فضایی شهر» 1اصطالحی علمی است که محصول
بازنگری اندیشمندان در تفسیر انتظام شهر است .این عبارت
مترتب بر نظم حاکم بر اجزای شهر است که ذهن از طریق
فرایند ادراک با ایجاد ارتباط میان عناصر پراکنده در شهر ،با
نظمی هدفمند ،صورت میدهد .اگرچه این مفهوم در انتزاع
مخاطب رخ میدهد ولی امری واقعگراست و بر بسیاری از
جنبههای متحول شهر ،مانند مکانیابی ،کاربریها ،جهت
توسعه و زندگی شهروندان تأثیر میگذارد .از طرفی ذهنیت
شهروندان نیز درمورد چگونگی انتظام ،ارزشگذاری و
معنابخشی آن بر تحوالت آن اثرگذار است .با این حال این
مفهوم ،که در دهههای اخیر با ترجمۀ متون تخصصی غربی
توسط اندیشمندان و صاحبنظران وارد ادبیات شهرسازی
ایران شد ،در سالهای اخیر با چالشهای مفهومی متعددی
مواجه بوده است .چنانکه بررسی تعاریف ارائهشده نشان از
آن دارد که این مفهوم تا کنون در معانی مختلفی بهکار
رفته و علیرغم وجود شباهتهایی در تعاریف آن ،با ابهامات
و تضادهای آشکاری روبهرو است .بهطوری که در طول این
پژوهش  9برابرنهادۀ متفاوت برای این مفهوم گردآوری شد
که نشان از اغتشاش معنایی این عبارت در ادبیات شهرسازی
دارد .از طرفی با توجه به آنکه این عبارت از مفاهیم بنیادین
در تفسیر شهر است بهنظر میرسد عدم تدقیق موضوع
میتواند امکان مباحثه بر روی بنیان منطقی مشخص
را از اندیشمندان سلب کند و موجب داوری ناصحیح از
مباحث شهری شود .بنابراین این پژوهش بهدنبال آن است
که پس از معرفی دیدگاههای صاحبنظران و شرح مبانی
نظری موضوع ،با ارزیابی تعاریف موجود ،کاستیهای موجود
را تحلیل و آسیبشناسی کند .بنابراین در بخش نخست،
تعاریف از جنبۀ محتوایی تحلیل میشود و در آن اسمگذاری
(تسمیه) متعدد این تعریف ،چه در تألیف و چه در ترجمه
به بحث گذارده میشود .همچنین تعاریف براساس انسجام
معنایی نیز مورد نقد قرار میگیرند و صفاتی که برای بیان
مفهوم بهکار برده شدهاند مقایسه و دستهبندی میشوند .در
بخش دوم نیز تعاریف از جنبۀ ساختاری بررسی میشوند و
ساختار منطقی آنها ،براساس شروط تعریف ،مورد سنجش
قرار میگیرند .در این بخش ابتدا اصلیترین معیارهای
تعریف براساس منطق بیان میشود و پس از تحلیل هریک
از تعاریف براساس این اصول ،در نهایت با بیان ضعفهای
ساختاری تعاریف موجود ،بر لزوم بازنگری تعریف این مفهوم
تأکید میشود.

سؤاالت پژوهش

در پژوهشهای ایرانی ،اعم از تألیفی و ترجمهای ،چه تعابیری
برای بیان مفهوم سازمان فضایی شهر استفاده شده است؟ آیا
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میتوان معیارها و شاخصهای معینی براساس این تعابیر برای
این مفهوم قائل شد؟ آیا این تعابیر دارای مقبولیت علمی است؟

فرضیۀ پژوهش

ادبیات مربوط به سازمان فضایی شهر در متون فارسی فاق د
معیارها و شاخصهای ثابت است که به فهم مشترک از این
مفهوم منجر نمیشود.

پیشینة پژوهش

اگرچه نخستین تالشها برای تفسیر انتظام شهر پیش از دهۀ
 1960میالدی آغاز شد ،این مباحث در این دهه بهصورت
ج دیتر توسط «کرین» ( ،)Crane, 1960که مقالهای با عنوان
«نماد شهری» منتشر کرده بود ،مورد توجه قرار گرفت .او
این مفاهیم را تحت عنوان «ساختار شهر» ،2که پیشتر
3
در سال  1924توسط جامعهشناسی به نام «بورخس»
نیز در مباحث جامعهشناسی آورده شده بود ،برای وصف
«خیابانها ،بناهای عمومی و فضاهای باز و تسهیالت آنان»
استفاده کرد .مشابه آن «بیکن» ( )Bacon, 1978در کتاب
«طراحی شهرها» از همین اصطالح برای تمایز میان بخش
«ضروری و غیرضروری» شهر استفاده کرد .همچنین این
اصطالح در کتاب «چه شهری؟ درخواستی برای مکانی در
قلمروی عمومی» از «بیوکانن» ( )Buchanan, 1988برای
توصیف «ساختار شکل شهر و تصویر ذهنی مردم» استفاده
شده است .این مفهوم در نوشتار برخی از صاحبنظران با
تأکید بر ساختار صورت گرفته است ،ولی در دهههای 1960
و  1970میالدی گرایش مبتنی بر دیدگاهی سیستمی
بهوجود آمد که اندیشمندانی چون «کنزو تانگه»« ،آرنولف
لوچینگر» و «کریستوفر الکساندر» 4از مروجان آن بودند.
برای نمونه تانگه (  )Tange, 1966در «عملکرد ،ساختار
و نماد» شهر را یک انداموارۀ رشدیابنده میپندارد که
شبکهای از «انرژیها و ارتباطات» است و بعدتر از آن با
عنوان «سازماندهی فضایی شهر» 5تعبیر میشود .همچنین
لوچینگر در کتاب «ساختارگرایی در معماری و برنامهریزی
شهری» ( )Luchinger, 1981از این مفهوم برای بیان «بخش
اصلی و تنظیمکنندۀ حیات شهر» استفاده برده است.
در ایران عبارت «سیستم شهری» نخستین بار توسط
فرشاد ( )1368برای بیان نگرش سیستمی به شهر انجام شد،
ولی میتوان رواج این مفهوم در ایران را از دهۀ  1360شمسی
پی گرفت .غفاری سده ( )1373در اوایل این دهه در مقالهای
با عنوان «سازمانهای فضایی در معماری شهرهای سنتی
ایران» از اهمیت نگرش سیستمی به شهر سخن آورده است،
اگرچه در مقالۀ او تعریفی از آن ارائه نشده است .همچنین
توسلی ( )1374نیز در مقالۀ «فضای معماری و شهر ایرانی
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در برابر غرب» این مفهوم را با عبارت «سازمان کالبدی شهر»
بیان کرده است بدون آنکه تعریف معینی ارائه کند و «مرکز
طدهنده و  »...را مصادیقی از
شهر ،مراکز محالت ،عناصر ارتبا 
آن معرفی میکند .مدنیپور ( )1379نیز در کتابی با عنوان
«طراحی فضای شهری ،نگرشی بر فراین د اجتماعی و مکانی»
از سازمان فضایی شهر بهمثابۀ پدی دهای با «دو بع د فیزیکی
و متافیزیکی» یا د کرده است ،ولی او هم صفاتی در توصیف
چیستی آن ارائه نداده است .همچنین نورمحمدزاده ()1383
در مقالهای با عنوان «نگاه سیستماتیک به مسائل شهر» به
مفاهیم سیستمی شهر اشاره کرده است ،ولی مابازایی برای
این نگرش در مفاهیم سازمان فضایی ذکر نشده است .عالوه بر
آن بحرینی ،بلوکی و تقابن ( )1388در کتاب «طراحی شهری
معاصر» این مفاهیم را با سه واژۀ «ابرساختار»« ،مگافرم» و
«ساختار اصلی شهر» آور دهاند که هرکدام بر محتوای خاصی
داللت دارد .ذکاوت ( )1392نیز در مقالۀ «جایگاه سازمان
کالبدی در طراحی شهری» از آن با عبارت «انضباط کالبدی
و ساختار متفاوتی از توده و فضا ،نسبت به دانهبندی عمومی
شهر» یا د شده که غالب نوشتار بر وجوه کالبدی این مفهوم
تکیه دارد .همچنین اهری ( )1395در مقالهای با عنوان
«تأملی بر مفهوم ساختار و چگونگی شناسایی آن در شهر
ایرانی پیش از دوران مدرن» تعاریف موجو د را به بوتۀ نقد
گذاشته است ،ولی نتوانسته است ساختار و محتوا را بهصورت
جداگانه ارزیابی کند.

مواد و روشها

مبانی نظری

سازمان فضایی شهر از مفاهیم بسیار مناقشهآمیز میان
پژهشگران است که با اصطالحات ،اسامی ،تعاریف و
وصفهای متعددی بیان شده است .این مفهوم را بحرینی
و همکاران ( )153 ،1388با عبارت «ساختار اصلی شهر»
چنین طرح کردهاند« :در واقع مگافرم یا ابرساختار یا همان
ساختار اصلی شهر ،حاصل شکلها ،فعالیتها و فضاهایی از
شهر است که به دالیل شکلی ،فضایی یا عملکردی ،واجد
ویژگی برجستهای باشند ،بهعبارتی ساختار اصلی شهر،
بخش اصلی شهر است که کارکردهای اصلی شهر در آن
قرار میگیرد و کلیات شهر و نیز جهات توسعۀ آتی آن را
مشخص میکند .مانند محورهای اصلی ارتباطی ،فضاهای
باز عمده و بناهای عمومی .این ساختار اصلی ،عالوه بر
تمرکز فعالیتهای اقتصادی ،سیاسی و حکومتی ،فرهنگی
و مذهبی و فراغتی ،موجبات تمرکز روابط اجتماعی را نیز
فراهم میآورد .این بخش ،ویژگیهای اصلی شهر را بیان
کرده و موجد دوام ،هویت و ثبات شهر است» .دانشپور و
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•انتخاب منابع
اطالعات جمعآوریشده در این پژوهش مبتنی بر مقاالت،
کتب و مصاحبههای مکتوب منتشرشده در مجالت علمی
است که براساس جستوجو در آثار مکتوب و وبسایتهای
علمی بهدست آمده است .با توجه به آنکه عبارت «سازمان
فضایی شهر» از طریق ترجمۀ متون انگلیسی وارد ادبیات
شهرسازی ایران شد ،برای این مفهوم برابرنهادههای متفاوتی
آورده شده است .بنابراین در این پژوهش تالش شد که
جستوجو در عنوانها ،چکیدهها ،کلیدواژهها و ادبیات
موضوع بیش از  150منبع نوشتاری ،شامل مجالت ،کتب
و وبسایتهای علمی ،با واژگان متعددی چون سازمان
فضایی شهر ،سازماندهی فضایی شهر ،سازمانیابی فضایی
شهر ،سیستم شهر ،ساختار شهر ،ساختار اصلی شهر،
ساختار فضایی و  ...شهر صورت گیرد .از میان منابع
گردآوریشده بخشی از منابع به این دلیل که به موضوعی
غیر از این مفهوم داللت داشتند حذف شدند و از  73نوشتار
پایششده ،در نهایت  32منبع ،که شامل  11کتاب20 ،
مقاله و  1مصاحبۀ مکتوب در دو زبان فارسی و انگلیسی

بودند ،بررسی شد و آرای  24پژوهشگر که آثارشان بهطور
مشخص به تعریف این مفهوم و ارائۀ تفسیر از آن پرداخته
است گزینش شد و مورد تحلیل بحث قرار گرفت .از این رو
در این جستار متخصصانی که علیرغم استفاده از مفهوم
بهطور مستقیم نیت تبیین آن را نداشتهاند و بهطور جانبی
از آن در متنشان بهره بردهاند از موضوع این پژوهش خارج
شدند.
•روش تحلیل دادهها و چارچوب پژوهش
با توجه به آنکه محتوای این پژوهش از طریق تعمق در
دادههای کتابخانهای ،که به اندیشۀ صاحبنظران میپردازد،
و تحلیل و دستهبندی آنها بهدست میآید ،روش تحقیق
تحلیل محتوا گزیده شده است .در این شیوة پژوهش،
دادههای علمی و انتظام آنها توصیف و در نهایت تحلیل
میشود .بنا بر موضوع پژوهش در این روش تفسیر محتوای
دادهها مبنای تحلیل و پژوهش است .به همین منظور برای
تفسیر دادهها در بخشهایی بررسی این مفهوم در متون
انگلیسی ،بهعنوان مرجع اصلی برخی از نگارندگان ،مورد
مطالعه قرار گرفته است .دو جنبۀ محتوایی و ساختاریِ
دادههای پژوهش ،از نظر منطق تعریف ،بحث و بررسی
شده است .در جنبة اول سه موضوع «اسمگذاری (تسمیه)»،
«انسجام معنایی» و «صفات تعاریف» در دادهها تحلیل شده
و در جنبة دوم دو اصل مقدم بر تعریف ،یعنی «جامعبودن»
و «مانعبودن» موضوع ،بحث میشود .در نهایت با جمعبندی
تحلیلها و مباحث صورتگرفته به نتیجهگیری و پاسخگویی
به سؤاالت تحقیق میرسیم.
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سیدامیر منصوری و مرتضی همتی

روستا ( )46 ،1391چنین به موضوع پرداختهاند« :در هر
شهر اگرچه عناصری وجود دارند که به مرور زمان دستخوش
تغییر و تحول میشوند ،اما اجزایی هستند که در درازمدت
ثابت باقی میمانند و نقش مهمی در تعیین شکل آن شهر
دارند»« .ساختار اصلی شهر منشأ نظام حاکم بر پدیدۀ شهر
است که بهمثابۀ یک فراسیستم ،به زیرسیستمهای خود ،اجزا
و عناصر اصلی شهر ،شکل و سازمان میدهد .شهر ،بهعنوان
یک ساختار کالبدی که پیکرهای مشخص و رشدیابنده دارد،
باید دارای این ساختار اصلی از ارکان و عناصر اساسی خود
باشد که محکم و استوار ،بدنۀ ثابت و پایدار و متداوم شهر
را شکل داده ،شکل ،اندازه ،کارکردها و هویت اصلی آن را
ایجاد نماید» (همان.)52 ،
نورمحمدزا ده ( )51-50 ،1383با نگرشی سیستمی
دربارۀ «ساختار شهر» چنین میگوید« :ترتیب عناصر
یا سازمانیابی عناصر و اجزای سیستم در جهت هدف
سیستم ،در درون خود موجد رابطهای است بین عناصر و
اجزا که آن را ساختار میگویند .ساختار شهر به موجب
این اجزا و عناصر شهر ،که سیستم شهر را ایجاد میکنند،
به واسطۀ مبادالتی که انجام میدهند (دارای فعالیت و
کارکرد هستند) ،رابطۀ بین اجزا را معنیدار میکند که
به آن ساختار شهر میگوییم .ساختار شهر عموماً نظم
و ترتیب و ارتباط بین پدیدهها را تداعی میکند و معنی
میبخشد .ساختار یک سیستم میتواند دارای مؤلفههای
افقی (عرضی) و عمودی (عمقی) باشد .بهعبارت دیگر،
ساخت یک سیستم را میتوان متشکل از سطوح یا طبقاتی
تصور کرد .مؤلفههای عمودی (عمقی) یک سیستم معرف
سلسلهمراتبی است که میان آن سطوح سیستمی وجود
دار د .مؤلفههای افقی (عرضی) نشا ندهندۀ طبقاتی
است که فعالیتها (عملکر دها) را با استفا ده از منابع
در خو د جای میدهد» .سهیلیپور ،غفاری و شفیعی
( )69-68 ،1391همین اصطالح را از منظری دیگر بیان
کردهاند« :ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﺑﻪﺗﻌﺒﻴﺮﻯ ،ﺗﺼﻮﺭﻯ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻮﻳﺘﻰ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻯ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺷﻬﺮﻯ ﻭ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﺩﻳﮕﺮ ،ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ
ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﻛﺎﻟﺒﺪﻯ ﻣﻴﺎﻥ ﻛﻨﺶ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﻃﺒﻴﻌﻰ ،ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ،
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ،ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺯﻣﻴﻦ ،ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺩﺭ ﻃﻰ سالیان متمادی
است .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﻃﻰ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺳﻌﺖ ﻣﻰﻳﺎبد ﻭ ﺑﺎ
ﺣﻔﻆ ﻭﺣﺪﺕ ﻭ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﮕﻰ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺷﺪ ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺩﻳﮕﺮ ،ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ
شهری و ارتباطات سر و کار دارد ،ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺰﺩﻳﻜﻰ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﺯﻣﺎﻥ و گذار تاریخ رقم میزند .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ،
ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻛﻞ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻛﻠﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺷﺪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.
ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻓﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﺮ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
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ﺑﺎ ﺣﻴﺎﺕ ﺷﻬﺮ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﻣﺒﺤﺜﻰ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ،
ﻭ ﻛﺎﻟﺒﺪﻯ ﺩﺭ ﺣﻴﺎﺕ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻓﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﺮ ﺑﺮ
ﺭﻭﻯ ﭼﻴﻨﺶ ﻓﻀﺎﻳﻰ ﻣﻜﺎﻥﻫﺎ و فعالیتها تمرکز میکند.
ساختار فضایی شهر توصیف عمومی یا انتزاعی از توزیع
پدیدهها در فضای جغرافیایی شهری است که برای تحلیل
الگوهای کاربری زمین بهکار میرود» .ذکاوت ()79 ،1392
با بیانی متفاوت از موضوع آورده است« :الگوی ساختاری
شهر تداومها و تأکیدها کالبدی شکلدهنده به فضاهای
شهر است و انضباط کالبدی و ساختار متفاوتی از توده
و فضا ،نسبت به دانهبندی عمومی بستر شهر دار د.
فرایند شکلگیری اینگونه چیدمان ،که بهصورت مداخله
در اندا مهای اولیۀ بافت شهری احداث شدهاند ،نسبتاً
کوتاهمدت و یکپارچه است .الگوهای ساختاری شهر مربوط
به دوران نئوکالسیسیم عموماً حاوی طرحهای مفهومی
هستند .لیکن «آنجرز» معتقد است که اساساً مداخالت
ساختاری عموماً در مراکز شهری اتفاق میافتد و الزم است
همپیوندی با یکدیگر و انسجام ساختاری داشته باشند».
همچنین موالئی و آیشم ( )121 ،1397آوردهاند« :ساختار
شهر را میتوان ابزاری در جهت بازشناسی شهر و نظام
حاکم بر پدیدۀ شهر قلمداد نمود» .و در انتها لبیبزاده و
حمزهنژاد ( )43 ،1397در پژوهش خود ،با عبارتی مشابه،
آوردهاند« :بهنظر میرسد ساختار شهرها ،متأثر از نظامهای
هندسی و آزاد ،واجد ارزشهای معنادار و نمادین است».
برخی از پژوهشگران با عناوینی تقریباً مشابه ولی تعاریفی
متفاوت به بیان موضوع پرداختهاند .توسلی ()43 ،1386
آورده است« :دو عنصر اساسی ساخت فضایی شهر عبارت
است از :میدان و خیابان .این دو عناصر اولیۀ ساخت
فضـایی شهر محسوب میشوند» .همچنین باباییمراد،
محمدی و عسگری ( )14-5 ،1394آوردهاند« :ساختار
فضایی شهر ،متشکل از شبکۀ معابر و کاربریها ،بهعنوان
سازمان اصلی شهر محسوب میگر دد» .منتظری،
جهانشاهلو و ماجدی ( )40 ،1396چنین آوردهاند« :ساختار
فضائی شهر حاصل فرایندهای تاریخی و شرایط متحول
اقتصادی-اجتماعی و سیاسی است»  .با این حال حمیدی،
حبیبی و سلیمی ( )2-1 ،1376اصطالح کام ً
ال متفاوتِ
«استخوانبندی شهر» را که حاوی تعاریفی مشابه است
آوردهاند« :ساختار کالبدی استخوانبندی اصلی شهر و
بهعبارت دیگر سازمانیابی اجزای اصلی آن ،در الگوهای
متفاوتی صورت میپذیرد .این الگوهای متفاوت بهصورت
هندسی و منظم و دارای فرمهای غیرمنظم و اندامواره
هستند .استخوانبندی اصلی شهرها غالباً در هنگام رشد
دارای اشکال مرکبی است .در شکلگیری الگوهای مختلف،
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بررسی محتوایی

بررسی تعاریف سازمان فضایی شهر در ادبیات شهرسازی
ایران نشان از فقدان اشتراک نظر در محتوای این مفهوم
در میان صاحبنظران دارد .علیرغم وجود تعاریف متفاوت
و گاه متناقض بهنظر میرسد معماران و شهرسازان تالش
داشتهاند به مفهومی اشاره کنند که سازمان فضایی شهر
را تفسیر کند ،اما فقدان محتوای یکسان موجب شده تا
تعابیر متعددی از این مفهوم تصور شود .این بخش در سه
دستۀ اسمگذاری ،انسجام معنایی و صفات تعاریف به بررسی
محتوایی تعاریف ارائهشده میپردازد.
•اسمگذاری (تسمیه)
یکی از مهمترین عناصر هویتی تعریف ،عنوان آن است.
عنوان برابر با تعریف نیست ،اما نخستین حلقة ارتباطی
میان مخاطب و مفهوم را شکل میدهد و خود واجد بخشی
از مفهوم کل است .عدم تطابق عنوان و مفهوم و وجود

...................................................................

عوامل طبیعی و مصنوع در قلمرو شهر و پیرامون آن و نیز
کارکردهای مختلف شهری ،ویژگیهای فرهنگی ،اجتماعی
و اقتصادی تأثیرگذارند .قابلیت رشد و تغییرپذیری ،بازسازی
و تجدید سازمان شهر و استخوانبندی اصلی آن ،در رابطه
با واقعیات و نیازهای هر دوره از حیات و فعالیتهای یک
جامعۀ شهری از مشخصههای مهم و ضروری استخوانبندی
اصلی شهر است که به مدد انواع الگوهای انتظام بخش
عناصر و ساختار کالبدی آن حاصل میآید .هریک از این
الگوهای انتظامبخش متضمن نوعی خاص از قابلیت رشد و
تغییر و تجدید شالودۀ شهر میباشند».
دستهای دیگر از صاحبنظران در تعاریفشان با بهرهبردن
از واژة سازمان در ترکیب با دیگر واژهها برای بیان این
موضوع بهره بردهاند .توسلی ( )38 ،1374با بهکارگیری
اصطالح مشابه «سازمان کالبدی شهر» مینویسد:
«سازمان کالبدی شهرهای قدیمی ایران بر پیوند فضایی
میان عناصر مجموعه :مرکز شهر؛ مراکز محالت ،از طریق
یک رشته فضاها و عناصر ارتباطدهنده ،گذرهای اصلی و
میدان استوار است .این ساختار فضایی از لحاظ اجتماعی
و اقتصا دی کام ً
ال فعال بو ده است .امروزه این ساختار
و بهطور اساسی بخش قدیمی قوت گذشته را ندارد و
دستخوش تغییرات نامطلوب شده است .اتخاذ سیاستهای
نادرست برنامهریزی و طراحی درمورد کل مجموعه شهر
نهتنها تقویت این جزء اساسی را بهدنبال نداشته ،بلکه به
تضعیف آن منجر شده است» .غفاری سده ()27 ،1373
با بهکارگیری اصطالح «سازمان فضایی شهر» چنین
تعریفی ارائه میدهد« :یک مجموعۀ شهری بهعنوان یک
سازمان فضایی انتظامیافته ،با استقرار و همجواری تصادفی
چند واحد بهوجود نمیآید ،بلکه یک ترکیب و تمامیت
با ویژگیها و اصول خاص خود بهشمار میرود و مانند
یک موجود زنده ،اگر نتوان تدابیر و عملیات الزم را برای
حفظ تمامیت و یکپارچگی آن اتخاذ کرد ،میمیرد و از
بین میرود .یک شهر از مجموعههای متعدد و در انواع
سازمانهای مختلف شکلگرفته که با اصول و روشهای
خاص با یکدیگر ترکیب شدهاند» .حمیدی و همکاران
( )3 ،1376با همین اصطالح در کنار استفاده از عبارت
«استخوا نبندی شهر» میآور د« :سازمان فضایی ،یك
شبكه از انرژی و اطالعات است .سازمان فضایی سازمانی
در ابعاد وسیع است و اطالعرسانی موجب برقراری پیوند
نزدیكتر بین عناصر و جریان انرژی میشود .زمینۀ اصلی
طراحی شهری در حال حاضر اندیشه به یك سازمان
فضایی بهعنوان شبكهای از ارتباطات و بهعنوان پیكرهای
زنده همراه با رشد و تغییرات است».
برخی دیگر از اندیشمندان نیز از عبارت «سیستم شهری»

برای بیان موضوع بهره بردهاند .برای نمونه رستمپور،
محمدی یگانه و حیدری ( )11 ،1389با استفاده از این
عبارت چنین تعریفی ارائه دادهاند« :سیستمهای شهری
در عین وابستگی و پیوند با سیستمهای اجتماعی در واقع
خود نمونه و بازتابی از سیستمهای سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و اکولوژیکی نیز بهشمار میروند .پس مجموعهای
از سیستمهای مختلف انعکاسیافته در فضا ،بازتابی را
ایجاد میکند که در قالب سیستم شهری تبلور و عینیت
یافته و قابل بررسی و تحلیل میگر دد» .مشفقی و
رفیعیان ( )212 ،1395این اصطالح را چنین بهکار بردهاند:
«در یک برداشت کلی سیستمهای شهری را میتوان به دو
نظام فرم و کارکرد دستهبندی ارائه کرد .نظام فرم عموماً بر
الگوهای کالبدی ،نحوۀ چینش عناصر و چگونگی ترکیب و
نمایش سکونتگاهها تأکید دارد و نظام کارکرد محتوای درون
سکونتگاهها و تعامالت و کنش میان آنها را نمایان میکند.
این دو مؤلفه ،در ترکیب با عناصر اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی و حتی نگرش سیاسی ،صورتبندیهای مختلفی را
بهنمایش میگذارند .این صورتها در واقع تجلی روابط درونی
و بیرونی واحدهای یک مجموعه فضایی و جایگاه اجزای آب
بر بستر محیط فیزیکی است .مجموعهای از روابط که در
آنها عناصر میتوانند تغییر یابند ،ولی متکی به کل باقی
مانده و مفهوم خود را نگه میدارند» .فرشاد ()105 ،1368
در باب سیستم شهری بیان میکند« :سیستمهای شهری در
درازای سدهها متأثر از شرایط «اجتماعی-اقتصادی» شکل
گرفته و تط ّور یافتهاند .نیز عواملی چونان شرایط اقلیمی و
جغرافیایی و فرهنگی و دینی بر ساختار بافت شهرها تأثیر
گذاشتهاند» .
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حمیدی و همکاران ،با عبارت «استخوانبندی شهر» آورده
شده است (حمیدی و همکاران.)1376 ،
عبارت سازمان تحت تأثیر نگرش سیستمی ،از دهۀ
 1960میالدی ،با نوشتههای تانگه (  )Tange, 1966و
الکساندر ( )1389در حوزة شهرسازی مطرح شد .این
مفهوم با عبارت «سیستم شهری» توسط فرشاد به ادبیات
شهرسازی ایران ورود کرد و با عباراتی مانند «سازمان
فضایی شهر»( 8غفاری سده1373 ،؛ فرشاد1368 ،؛ حمیدی
و همکاران1376 ،؛ مدنیپور1379 ،؛ بهزادفر1387 ،؛
،)Bertaud, 2004; Rodrigue Comtois & Slac, 2009
«سازماندهی فضایی شهر» (زیاری ،اسدی ،ربانی و موالئی قلیچی،
1392؛  )Tange, 1966; Luchinger, 1981و «سازمانیابی
فضایی شهر» (داداشپور ،آفاقپور و رفیعیان )1389 ،استفاده
شد .با این حال بررسی تعاریف موجود از عناوین ذکرشده
نشان از برداشتهایی متناقض از موضوع دارد ،چنانچه برخی
در بیان سازمان فضایی شهر به توصیف ساختار پرداختهاند
و بهنظر میرسد این دو مفهوم بهطور مشخص در ادبیات
شهرسازی ایران تمایز داده نشده است .همچنین وجو د چنین
تع ددی از عناوین برای یک مفهوم نشان از تکثر معنای آن در
ذهن صاحبنظران و ضرورت تدقیق و بازنگری در تعریف این
مفهوم دار د (تصویر  1و جدول .)1
•انسجام معنایی
معنا مهمترین محتوای یک تعریف است .یکی از شروط
تعریف برای آنکه بتواند نقش خود را در بیان مجهول
ایفا کند انسجام معنایی است .بررسی تعاریفی که برای

عناوین متعدد برای یک تعریف از عواملی است که میتوان د
موجب ابهام و تکثر معنا در میان متخصصان شود .چنانکه
بررسی تاریخچۀ کاربرد عبارت سازمان فضایی شهر در
متون نوشتاری ،اعم از تألیف و ترجمه ،نشان میدهد که
این مفهوم تا کنون با عناوین متعددی توسط معماران و
شهرسازان مطرح شده است .عبارات موجود ،تحت تأثیر یکی
از دو مفهوم ساختار 6و سازمان 7شکلگرفته و به ادبیات
شهرسازی اضافه شدهاند.
عبارت «ساختار شهر» توسط بورخس در دهۀ  1930میالدی
ابداع ش د و از دهۀ  1960میالدی توسط شهرسازانی چون کرین،
بیکن و بیوکانن برای تفسیر شالودۀ کالبدی شهر بهکار رفت و
پس از آن بهمرور از طریق آثار ذکاوت و نورمحمدزاده وارد
ادبیات شهرسازی ایران ش د (نورمحمدزاده1383 ،؛ سهیلیپور
و همکاران1391 ،؛ ذکاوت1392 ،؛ اهری1395 ،؛ موالئی و
آیشم1397 ،؛ Crane, 1960; Bacon, 1978; Buchanan,
 .)1988; Sandalack & Nicolai, 1998در اواخر دهۀ ،1380
عبارت مشابه «ساختار اصلی شهر» توسط بحرینی و همکاران،
که نوشتارشان بر بخش ضروری شهر تأکی د داشت ،و نیز در آثار
پس از آنان بهکار رفت (بحرینی و همکاران1388 ،؛ دانشپور
و روستا1391 ،؛ نامداریان ،بهزادفر و خانی .)1395 ،دو
اصطالح «ساخت فضایی شهر» و «ساختار فضایی شهر» نیز
با تعریفی مشابه ساختار شهر در نوشتار برخی پژوهشگران
بهکار برده شد (Anas, Arnott & Small, 1998؛ توسلی،
 ،1386حائری مازندرانی1392 ،؛ باباییمراد و همکاران،
1394؛ منتظری و همکاران .)1396 ،این مفهوم در ادبیات

....................................................................
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جدول  .1اسامی استفادهشده توسط صاحبنظران فارسیزبان .مأخذ :نگارندگان.
عبارات استفادهشده توسط صاحبنظران

صاحبنظران

1

ساختار اصلی شهر

بحرینی و همکاران ( ،)1388دانشپور و روستا ( ،)1391نامداریان و همکاران ()1395

2

ساختار شهر

نورمحمدزاده ( ،)1383سهیلیپور و همکاران ( ،)1391ذکاوت ( ،)1392اهری (،)1395
لبیبزاده و حمزهنژاد ( ،)1397موالئی و آیشم ()1397

3

ساخت فضایی شهر

توسلی ()1386

4

ساختار فضایی شهر

حائری ( ،)1392باباییمراد و همکاران ( ،)1394منتظری و همکاران ()1396

5

استخوانبندی شهر

حمیدی و همکاران ()1376

6

سازمان فضایی شهر

غفاری سده ( ،)1373حمیدی و همکاران ( ،)1376مدنیپور ( ،)1379بهزادفر ()1387

7

سازماندهی فضایی شهر

زیاری و همکاران ()1392

8

سازمانیابی فضایی شهر

داداشپور و همکاران ()1389

9

سیستم شهری

فرشاد ( ،)1368مشفقی و رفیعیان ()1395

...................................................................

مفهوم سازمان فضایی شهر شده نشان میدهد انسجام
معنا در این تعاریف وجود ندارد .برای نمونه در تعریفی
که بحرینی و همکاران ( )153 ،1388آوردهاند ،مگافرم،
ابرساختار و ساختار اصلی شهر یکسان فرض شدهاند.
همچنین ساختار ،که امری کالبدی است ،به فضا و
عملکرد ،که موضوعاتی غیرکالبدی هستند ،نسبت داده
شدهاند« :در واقع مگافرم یا ابرساختار یا همان ساختار
اصلی شهر حاصل شکلها ،فعالیتها و فضاهایی از شهر
است که به دالیل شکلی ،فضایی یا عملکر دی ،واجد
ویژگی برجستهای باشند ،بهعبارتی ساختار اصلی شهر
بخش اصلی شهر است که کارکردهای اصلی شهر در آن
قرار میگیرد و کلیات شهر و نیز جهات توسعۀ آتی آن را
مشخص میکند .مانند محورهای اصلی ارتباطی ،فضاهای
باز عمده و بناهای عمومی .این ساختار اصلی ،عالوه بر
تمرکز فعالیتهای اقتصادی ،سیاسی و حکومتی ،فرهنگی
و مذهبی و فراغتی ،موجبات تمرکز روابط اجتماعی را
نیز فراهم میآورد .این بخش ویژگیهای اصلی شهر را
بیان کرده و موجد دوام ،هویت و ثبات شهر است» .در
تعریف دانشپور و روستا ( )52 ،1391ساختار شکلدهندة
سازمان تصور شده ،در صورتی که سازمان بهوجودآورندة
ساختار است« :در هر شهر اگرچه عناصری وجود دارند که
بهمرور زمان دستخوش تغییر و تحول میشوند ،اما اجزایی
هستند که در درازمدت ثابت باقی میمانند و نقش مهمی
در تعیین شکل آن شهر دارند  ...ساختار اصلی شهر منشأ
نظام حاکم بر پدیدۀ شهر است که بهمثابۀ یک فراسیستم

به زیرسیستمهای خود ،اجزا و عناصر اصلی شهر ،شکل و
سازمان میدهد .شهر ،بهعنوان یک ساختار کالبدی که
پیکرهای مشخص و رشدیابنده دارد ،باید دارای این ساختار
اصلی از ارکان و عناصر اساسی خود باشد که محکم و
استوار ،بدنۀ ثابت و پایدار و متداوم شهر را شکل داده،
شکل ،اندازه ،کارکردها و هویت اصلی آن را ایجاد نماید».
توسلی ( )43 ،1386آورده است« :دو عنصر اساسی ساخت
فضایی شهر عبارت است از :میدان و خیابان .این دو ،عناصر
اولیه ساخت فضـایی شهر محسوب میشوند» .با گذر از
این موضوع که عبارت «ساخت فضایی» ابهامزاست ،در
این بیان تعریفی از ساخت شهر ارائه نشده و تنها عناصر
و اجزای آن آورده شده است در صورتی که تعریف الزاماً
برابر با اجزای تعریف نیست .از طرفی این عناصر و اجزا،
مطابق این بیان ،میتوانند تمام خیابانها و میدانها را در
بر بگیرند و در آن ارزشگذاری و تمایزی دیده نمیشود.
مشابه آن ،نامداریان و همکاران ( )209 ،1395در بیانی
آوردهاند« :ساختار شهر و سازمان فضایی شامل مسیرهای
اصلی ،بناهای عمومی مهم و زیرساختهای اساسی یک
شهر است که نقش مهمی در حیات عمومی روزانۀ شهر
دارد و شهروندان به نیتهای مختلف به این کانونهای
حیاتی مراجعه میکنند» .در این تعریف نگارنده با صفاتی
همچون «اصلی» و «مهم» در تالش برای ارزشگذاری برای
تشخیص مفهوم بوده است ،ولی همچنان این بیان نیز در
ایجاد شاخصه و معیار دارای ابهام است .عالوه بر این ساختار
شهر و سازمان فضایی بهصورت مترادف و یکسان بهکار
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برده شدهاند و معانی آنها خلط شده است ،در حالی که در
بیان نگارندگانی بهتناوب این دو مفهوم بهعنوان مجموعه
و زیرمجموعۀ یکدیگر معرفی شده بودند .بهطور کلی این
رابطه در بسیاری از تعاریف که با یکدیگر تناقض آشکار
دارند وجود دارد (دانشپور و روستا1391 ،؛ نورمحمدزاده،
1383؛ حمیدی و همکاران .)1376 ،همچنین در وصف
باباییمراد و همکاران (« )6 ،1394ساختار فضایی شهر
متشکل از شبکۀ معابر و کاربریها بهعنوان سازمان اصلی
شهر محسوب میگردد» ،تعریفی از چیستی ساختار ارائه
نشده و تنها به نامبردن اجزا اکتفا شده است .عالوه بر
این برای توصیف مفهوم از عبارت «شبکه» بهره برده که
ممکن است ساختاری همارز را به ذهن متبادر کند ،اما این
موضوع با واقعیت غیرهمارز ساختار در تضاد است .بهطور
کلی وجود تناقض و گزارههای نادرست و عدم انسجام
معنایی در تعاریف ارائهشده از سازمان فضای شهری بیانگر
ابهام معنایی این مفهوم در ذهن صاحبنظران است.
•صفات تعاریف
معرف از طریق صفات ممکن
در تعریف ،بیان ویژگیهای َّ
میشود .با طبقهبندی صفاتی که با عناوین گوناگون در
توصیف سازمان فضای شهری آورده شده است ،میتوان به
وجوه اشتراک و افتراق این معنا در ذهن صاحبنظران دست
یافت .برای نمونه ،حدود نیمی از متخصصان در تعریفی که
ارائه کردند ،از سازمان فضایی شهری بهعنوان «منشأ انتظام»
شهر سخن گفتهاند (ذکاوت1392 ،؛ دانشپور و روستا،
1391؛ غفاری سده1373 ،؛ مشفقی و رفیعیان1395 ،؛
فرشا د1368 ،؛ نورمحمدزا ده1383 ،؛ ;Bertaud, 2004
;Rodrigue et al., 2009; Sandalack & Nicolai, 1998
 )Crane, 1960; Buchanan, 1988; Luchinger, 1981و
تعداد قابل توجهی بر استفاده از گزارههای توصیفی «بخش
پایدار شهر» (اهری1395 ،؛ دانشپور و روستا1391 ،؛ مشفقی و
رفیعیان1395 ،؛ ذکاوت1392 ،؛ حمیدی و همکاران1376 ،؛
Crane, 1960؛ Buchanan, 1988؛ ،)Luchinger, 1981
«رشدیابنده و تغییرپذیر» (فرشاد1368 ،؛ حمیدی و
همکاران1376 ،؛ دانشپور و روستا1391 ،؛ مشفقی و رفیعیان،
1395؛ « ،)Luchinger, 1981; Tange, 1966معنابخشی»
(حمیدی و همکاران1376 ،؛ اهری1395 ،؛ غفاری سده،
1373؛ دانشپور و روستا1391 ،؛ Sandalack & Nicolai,
 )1998; Rodrigue et al., 2009و «شالودۀ سازمان
فضایی-کالبدی شهر» (حمیدی و همکاران1376 ،؛ زیاری
و همکاران1392 ،؛ مدنیپور1379 ،؛ اهری1395 ،؛
Rodrigue et al., 2009؛  )Crane, 1960برای این مفهوم
همعقیده بودند .بررسی تعاریف ارائهشده توسط اندیشمندان
حوزۀ معماری و شهرسازی نشان میدهد که صاحبنظران
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برای مفهوم واحد سازمان فضایی شهر از صفات متعدد و
متفاوتی استفاده کردهاند که نشان از عدم وحدت معنایی در
مفهوم در ادبیات شهرسازی دارد (جدول .)2

بررسی ساختاری

منطقیبودن یک تعریف برای تبیین یک مفهوم مجهول و
شناساندن آن از طریق معلومات منوط بر مهیاشدن شروطی
ورای محتوای معنایی است .در صورت رعایت این شروط،
تعریف مورد نظر میتواند قلمرو معنایی مفهوم خاص را
تحدید کند و از اغیار نیز جدا کند و به اصطالح آن مفهوم
را تعریف کند .این بخش به بررسی ساختار تعاریف از جنبۀ
دو اصل جامعبودن و مانعبودن میپردازد.
تعریف نمایانگر وجه تمایز و حد قلمرو مفاهیم گوناگون
است .وجود معانی متکثر در مباحثه درمورد مفاهیم مانع
از نتیجهگیری صحیح میشود .بنابراین هر علم پیش
از ورود به هر مبحثی ،بر آن است که با تعریف مفاهیم
نخستین ،تصوری روشن و مشخص و تا سر حد امکان جامع
از اشیای مربوط بهدست دهد و ابهامات را بزداید .در علم
منطق ،تعریف عبارت است از «مجموعۀ تصورات معلومی
که موجب کشف تصور مجهولی شود» و آن تصور مجهولی
«معرف» نامیده
که بهوسیلۀ تصورات معلوم روشن میشود
َّ
میشود (خوانساری .)1366 ،با این حال هدف از تعریف تنها
معرف مجهول نیست ،بلکه گاهی مقصود تحلیل
شناساندن َّ
و تجزیه یک مفهوم برای پیبردن به مندرجات و محتویات
آن و بازشناسی آن نیز است .خوانساری شش شرط 9را،
برای آنکه تعریف وظایف خود را در شناساندن و روشنکردن
معرف بهطور کامل انجام دهد ،بیان میکند که مهمترین
َّ
آنها اصل جامعبودن و مانعبودن است.
معرف باشد ،زیرا
ـ اصل جامعبودن :تعریف نباید محدودتر از َّ
معرف نمیشود .درمورد این
در این صورت شامل همۀ افراد َّ
جامع افراد

د
بای
تعریف
شرط بهاصطالح گفته میشود که
ِ
معرف را در بر بگیرد
باشد ،یعنی تعریف ،باید همۀ افراد َّ
(همان).
معرف باشد .یعنی
ـ اصل مانعبودن :تعریف نباید کلیتر از َّ
معرف باشد ،زیرا در این
کلیت و شمول آن نباید بیش از َّ
صورت مع ِّرف شامل افراد دیگر نیز میشود .بهاصطالح گفته
مانع اغیار (غیر آنچه مورد نظر
میشود که تعریف باید
ِ
معرف را معرفی کنند و نه چیز
است) باشد و فقط باید َّ
دیگر را (مظفر.)1385 ،
منطق بر دو پایۀ «تعریف» و «استدالل» استوار است .پیش
از ورود به هر مبحث علمی باید مفاهیم آن تعریف شود
تا امکان مباحثه و استدالل بر مفهومی واحد ایجاد شود.
سازمان فضایی شهر یکی از مفاهیم بنیادین در تفسیر شهر
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جدول  .2صفات بهکاررفته برای سازمان فضایی شهر در نوشتار صاحبنظران .مأخذ :نگارندگان.
صفات

صاحبنظران

1

منشأ انتظام

بیوکانن ( ،)Buchanan, 1988رودریگو ،کوموتویس و سالک ( ،)Rodrigue, Comtois & Slac, 2009کرین (Crane,
 ،)1960سانداالک و نیکوالی ( ،)Sandalack & Nicolai, 1998لوچینگر ( ،)Luchinger, 1981ذکاوت ( ،)1392دانشپور و
روستا ( ،)1391غفاری سده ( ،)1373مشفقی و رفیعیان ( ،)1395فرشاد ( ،)1368نورمحمدزاده (.)1383

2

بخش پایدار شهر

بیوکانن ( ،)Buchanan, 1988لوچینگر ( ،)Luchinger, 1981کرین ( ،)Crane, 1960بیکن ( ،)Bacon, 1978اهری (،)1395
دانشپور و روستا ( ،)1391مشفقی و رفیعیان ( ،)1395ذکاوت ( ،)1392حمیدی و همکاران (.)1376

3

معنابخشی

حمیدی و همکاران ( ،)1376اهری ( ،)1395سهیلیپور و همکاران ( ،)1391لبیبزاده و حمزهنژاد (،)1397
موالئی و آیشم ( ،)1397دانشپور و روستا ( ،)1391سانداالک و نیکوالی ( ،)Sandalack & Nicolai, 1998کرین (.)Crane, 1960

4

رشدیابنده و تغییرپذیر

فرشاد ( ،)1368حمیدی و همکاران ( ،)1376دانشپور و روستا ( ،)1391مشفقی و رفیعیان (،)1395
لوچینگر ( ،)Luchinger, 1981تانگه (.)Tange, 1966

5

شالودۀ سازمان
فضایی-کالبدی شهر

حمیدی و همکاران ( ،)1376زیاری و همکاران ( ،)1392مدنیپور ( ،)1379اهری (،)1395
رودریگو و همکاران ( ،)Rodrigue et al., 2009کرین (.)Crane, 1960

6

تمایز

بحرینی و همکاران ( ،)1388ذکاوت ( ،)1392سانداالک و نیکوالی (،)Sandalack & Nicolai, 1998

7

سلسلهمراتب

بیوکانن ( ،)Buchanan, 1988نورمحمدزاده ( ،)1383فرشاد (.)1368

8

مجموعهای از روابط

تانگه ( ،)Tange, 1966برتو ( ،)Bertaud, 2004رودریگو و همکاران ( ،)Rodrigue et al., 2009زیاری و همکاران (.)1392

9

هدفمندی

بیکن ( ،)Bacon, 1978نورمحمدزاده ( ،)1383سهیلیپور و همکاران (.)1391

10

اشکال مرکب

حمیدی و همکاران ( ،)1376زیاری و همکاران (.)1392

11

حاصل شکلها ،فعالیتها
و فضاهای شهری

بحرینی و همکاران (.)1388

12

محصول شبکۀ حرکتی

بیوکانن (.)Buchanan, 1988

13

قابلیت تجدید سازمان

حمیدی و همکاران (.)1376

14

تمامیت

سهیلیپور و همکاران (.)1391

...................................................................

است که توسط صاحبنظران به طرق مختلف تعریف شده
است .تحلیل تعاریف موجود در ادبیات شهرسازی ایران
نشاندهندۀ آن است که معماران و شهرسازان ،براساس
تصوری که از این مفهوم داشتهاند ،تعاریفی ارائه دادهاند که
گاه واجد ویژگیهای ساختاری یک «تعریف» نیست .در این
بخش به بررسی منطق این تعاریف پرداخته میشود.
•اصل جامعبودن تعاریف سازمان فضایی شهر
اصل جامعیت بیانگر شمول تمام اجزا و خصوصیات مفهوم
است و در صورتی که تعریف نتوان د شامل تمام ویژگیهای
مفهوم شود ،تعریفی «ناقص» شناخته میشود .بررسی تعاریف
صاحبنظران با معیار جامعیت ،نشان از نقصان بسیاری از
تعاریف ارائهشده در تبیین جامع ویژگیهای مفهوم سازمان
فضایی شهر دارد .در این میان بعضی از تعاریف فقط به بیان
اجزا پرداخته و تعریفی از کلیت ب هدست ندا دهاند .برای مثال ،در
تعریفی که بهزادفر ( )1387از این مفهوم بیان داشته ،تنها به

اجزایی از مفهوم اشاره کرده و به کلیت و چیستی آن نپرداخته
یداند که عناصر آن را
است .او سازمان فضایی را شبکهای م 
مراکز شهری (مراکز مختلط تجاری ،اداری ،فرهنگی و نظایر
اینها در مقیاس کل شهر و مناطق و نواحی آن) ،محورهای
مهم ارتباطی (معابر اصلی و خطوط مترو) ،محورهای مهم
عملکردی و کاربریهای عمده (در مقیاس شهر و مناطق و
نواحی آن) تشکیل میدهد .همچنین «برتو» تنها به بیان
لدهندۀ مفهوم پرداخته و سخنی از کلیت نیاورده
عوامل شک 
است« :شکلگیری ساختار فضایی شهری حاصل روابط متقابل
نیروهای بازار با مقررات ،سرمایهگذاریهای اولیه زیرساختها
و مالیات میباشد» ( .)Bertaud, 2004, 5مدنیپور ()1379
به ارائۀ مؤلفههای سازمان فضایی شهر اکتفا کرده است و
یداند که در طول تاریخ و تحت
سازمان مذکور را محصولی م 
اثر شرایط جغرافیایی ،اقلیمی ،تاریخی ،اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی و  ...شکل گرفته است .او همچنین بر آن است که

..............................................................................
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سیدامیر منصوری و مرتضی همتی

سازمان فضایی محصول تعامل عوامل فیزیکی و متافیزیکی
شهر است.
برخی از تعاریف فقط به کلیات اشاره کردهاند و سخنی از
اجزا نیاوردهاند .برای نمونه ،در تعریف رودریگو و همکاران
ساختار فضایی مجموعهای از ارتباطات معرفی شده ،ولی اجزا
و خصوصیات آن بیان نشده است« :انطباق سازمان فضایی
بر محیط کالبدی ،ساختار فضایی خوانده میشود .ساختار
فضایی در حقیقت ترتیب قرارگرفتن عناصر شهر و نحوۀ
ارتباط آنها در چارچوب محورهای ارتباطی ،عرصه یا حوزۀ
معین جغرافیایی در رابطه با یکدیگر است .بهعبارت دیگر
ساختار فضایی به مجموعهای از ارتباطات ناشی از فرم شهری
و تجمع مردم ،حمل ونقل و جریان کاال و اطالعات اشاره
دارد» ( .)Rodrigue et al., 2009, 54لوچینگر نیز به کلیت و
روابط میان اجزای یک سازمان فضایی اشاره کرده ،اما توصیفی
از این اجزا ،هدف و کارکر د آنان ارائه نداده است« :این رویکرد
سازماندهی فضایی یا بهاصطالح ساختار را بر مبنای انتظام
شکلی و تعین کالبدی عمده میکن د و آن را بخش اصلی و
یداند .ساختار مجموعۀ کاملی
تنظیمکنندۀ حیات شهری م 
از روابط است که در آن عناصر ممکن است تغییر کنند،
اما به ترتیبی که وابسته به کل باقی بمانن د و معنای خو د را
حفظ کنند .کل مستقل از روابطش با عناصر است .روابط بین
عناصر مهمتر از خو د عناصر است .عناصر قابل تعویض هستند،
اما مناسبات چنین نیستند» ( .)Luchinger, 1981, 16
اهری ( )64 ،1395با نقد تعاریف گذشته راهکاری را برای
تبیین تعریف جدی د ارائه داده است ،اما این راهکار به تعریفی
دقیق و همهجانبه از موضوع منجر نشده است« :شناسایی
چنین ساختاری با استفاده از رویکر د تحلیل فضایی که ترکیبی
از رویکردهای گونهشناسانه ،ریختشناسانه و معناشناسانه
است و مفاهیم مختلف ساختار را در خو د میگنجان د میتواند
بخش اصلی شهر را معین کن د که شالودۀ نمادین آن و بخش
پایدار شهر را تشکیل داده و بخشهای دیگر شهر از آن تبعیت
میکنن د و به این ترتیب شکل شهر را مشخص کند ،ساختاری
که با هیدروگرافی و نشیب و فراز زمین نیز هماهنگ است».
همچنین نورمحمدزاده ( )51-50 ،1383در تعریف ساختار بر
ماهیت سیستمیبودن آن تأکی د کرده است و در این تعریف از
اجزا و کارکردهای آن سخنی نیاورده است« :ترتیب عناصر یا
سازمانیابی عناصر و اجزای سیستم در جهت هدف سیستم،
در درون خو د موج د رابطهای است بین عناصر و اجزا که آن
ب این اجزا و عناصر
را ساختار میگویند .ساختار شهر بهموج 
شهر که سیستم شهر را ایجا د میکنند ،بهواسطۀ مبادالتی که
یدهن د (دارای فعالیت و کارکر د هستند) ،رابطۀ بین
انجام م 
یدار میکن د که به آن ساختار شهر میگوییم».
اجزا را معن 
همینطور در تعریف ذکاوت ( )79 ،1392نیز تنها کلیات

..............................................................................
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مطرح شده و به وجه امتیاز ساختار نسبت به غی ِر ساختار
اشاره شده است« :الگوی ساختاری شهر تداومها و تأکیدها
لدهنده به فضاهای شهر است و انضباط کالبدی
کالبدی شک 
و ساختار متفاوتی از توده و فضا ،نسبت به دانهبندی عمومی
بستر ،شهر دارد».
در بعضی از تعاریف نیز به بخشی از اجزا یا کلیات مفهوم
اشاره شده است .برای مثال ،تانگه تعریف را به شبکههای
ارتباطی محدود کرده است« :شبکهای از انرژیها و ارتباطات
یا یک انداموارۀ زنده که در آن رشد و تغییر بهعنوان عوامل
ثابت گنجانده شدهاند ... .بهوجودآوردن معماری و شهر را
میتوان فرایند ساختن شبکههای ارتباطی قابل مشاهده در
فضا نامید» ( .)Tange, 1966, 43همچنین در تعریفی که
توسط بیوکانن ارائه شده است ،تنها جزء سیستم ،ساختار
حرکتی شهر معرفی شده است« :ساختار شکل شهر و درک
و خاطرۀ مردم (به زبان طراحی شهری :تصور ذهنی) از
آن را نحوۀ شکلیابی شبکۀ حرکتی میسازد :نظم خوانا و
سلسلهمراتبی از فضاها و جاها و نیز سرعت و شدت آمدوشد
و سایر فعالیتها  ...شبکۀ آمدوش د و بناهای یادمانی و عمومی
درون و مجاور آن (و تصاویر ذهنیای که اینها در ذهن
میسازند) بخشهای نسبتاً پایدار شهر را میسازند .در این
قالب ،ساختمانها میتوانند بیایند و بروند و ساختمانهای
جدید ،از نظر عملکرد ،صورت و شخصیت از آن راهنمایی
میگیرند» (  .)Buchanan, 1988, 33در نتیجه میتوان
اصطالح سازمان فضایی را مفهومی نامعین نزد صاحبنظران
بهحساب آورد که بدون تأکید بر بیان جامع خصوصیات آن
بهنحوی که به همة اجزای آن پرداخته شود و همۀ روابط
میان آنها و حدود تعریف را در بر گیرد ،تنها به قسمتهایی
از ضروریات تعریف پرداخته شده است.
•اصل مانعبودن تعاریف سازمان فضایی شهر
معرف را معرفی
یکی از شروط اصلی تعریف آن است که تنها َّ
کن د و قلمرو معانی آن را تمییز بخش د تا از تداخل دیگر صفات
جلوگیری شود .بعضی از تعاریفی که برای سازمان فضایی
شهر ارائه شده است مانع معانی غیر نیستند و مفهوم را دچار
ابهام میکنند .برای نمونه ،در تعریفی که توسلی (،1386
 )43ارائه داده ،بهطور کلی به دو جزء از مفهوم سازمان
فضایی شهر اشاره شده که میتواند تمام میا دین و
خیابانهای شهر را شامل شود« :دو عنصر اساسی ساخت
فضایی شهر عبارت است از :میدان و خیابان .این دو ،عناصر
اولیۀ ساخت فضایی شهر محسوب میشوند» .همینطور در
تعریف ارائهشده توسط کرین ،اجزای سازمان فضایی شهر
«خیابانها ،بناهای عمومی و فضاهای باز و تسهیالت آنها»
( )Crane, 1960, 248معرفی شده که واجد ویژگی مانعیت
نیست .سهیلیپور و همکاران ( )69-68 ،1391علیرغم
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معرفی ساختار ،از عبارت کلی عناصر هویتی و کاربردی
استفاده کردهاند که میتواند طیف وسیعی از عناصر شهری
را شامل شود و ممکن است تعبیر شود هر عنصر هویتمند و
دارای کاربردی میتواند سازمان فضایی شهر استنباط شود:
«ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﺑﻪﺗﻌﺒﻴﺮﻯ ،ﺗﺼﻮﺭﻯ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻮﻳﺘﻰ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻯ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺷﻬﺮﻯ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻴﺎﻥ
ﺁﻥﻫﺎ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﺩﻳﮕﺮ ،ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﻛﺎﻟﺒﺪﻯ
ﻣﻴﺎﻥ ﻛﻨﺶ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﻃﺒﻴﻌﻰ ،ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ،ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ،ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺯﻣﻴﻦ ،ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺩﺭ ﻃﻰ سالیان متمادی است» .همچنین ،در
تعریف حمیدی و همکاران ( )3 ،1376از مفهوم سازمان
فضایی بهمثابۀ شبکة انرژی و اطالعات ،حد تمایزی برای
محدودۀ این شبکه ارائه نشده است« :سازمان فضایی ،یك
شبكه از انرژی و اطالعات است .سازمان فضایی ،سازمانی
در ابعاد وسیع است و اطالعرسانی موجب برقراری پیوند
نزدیكتر بین عناصر و جریان انرژی میشود .زمینۀ اصلی
طراحی شهری در حال حاضر اندیشه به یك سازمان
فضایی بهعنوان شبكهای از ارتباطات و بهعنوان پیكرهای
زنده همراه با رشد و تغییرات است» .در تعریف منتظری و
همکاران ( )1396نیز با نامبردن از «عوامل محیطی-طبیعی،
عوامل اجتماعی-فرهنگی ،عوامل اقتصادی ،عوامل سیاسی-
مدیریتی ،عوامل انسانی ،عوامل کالبدی» نگارندگان با بیان
مؤلفههایی از ابعا د مختلف پدیدۀ شهر به کلیتی اشاره کر دهاند
که مفهوم مور د بحث از آن قابل تشخیص و جداسازی نیست.
بنابراین تعاریف فوق بیانگر نقصان منطقی در ساختار برخی
از تعاریف ارائهشده توسط شهرسازان است که موجب ابهام
در معنای این مفهوم شده است .از فقدان ویژگی مانعیت
در این بیانها میتوان استنباط کرد که تعاریف ارائهشده
دارای تفسیرهای متکثر هستند و متخصصان را از مباحثه
بر موضوعی واحد بازمیدارد ،چنانکه بررسی این مفهوم در
ادبیات شهرسازی ایران نشان داد که صاحب نظران تفاسیر
متعددی از معنای آن در ذهن داشتهاند.

نتیجهگیری

...................................................................

اکنون بیش از دو دهه از ورود مفهوم سازمان فضایی شهر
به ادبیات شهرسازی میگذرد ،اما مرور تعاریفی که توسط
صاحبنظران فارسیزبان آورده شد نشان میدهد این مفهوم
همچنان واجد تکثر معنایی در بین اندیشمندان است .بهطور
خالصه میتوان نتایج بررسی ساختاری و محتوایی تعاریف
موجود را این چنین بیان کرد:
ندهندۀ اغتشاش
 .1وجو د عبارات متع د د برای بیان مفهوم نشا 
معنایی این مفهوم نز د اندیشمندان فارسیزبان است و بیانگر
آن است که تسمیۀ بسیاری از تعاریف بهصورت ادبی و بر
مبنای سلیقۀ مؤلفان و مترجمان صورت گرفته است؛

 .2عبارت سازمان فضایی شهر و ساختار شهر توسط
متخصصان گاه بهصورت مترادف و گاه زیرمجموعة یکدیگر
معرفی شدهاند؛
 .3بسیاری از تعاریف در منطق درونی متناقض عمل میکنند
و دارای گزارههای نادرست هستند .وجود این گزارههای
متناقض و نادرست از دیدگاه منطقی ابهام ایجاد میکند.
بنابراین برخی از تعاریف موجود فاقد انسجام معنایی برای
معرفی این مفهوم هستند؛
 .4صفات متعدد و متفاوتی که برای این تعریف آورده شده
است نشان از آن دارند که در میان صاحبنظران اتفاق نظر
برای توصیف این مفهوم وجود ندارد؛
 .5بسیاری از تعاریف صورتگرفته جامعیت الزم را برای
دربرگرفتن تمام محتوای مفهوم سازمان فضایی شهر ندارد .از
آنجا که این بیانها قابلیت تعریف تمام صفات و کارکردهای
این مفهوم را ندارن د تعاریفی بهاصطالح ناقص هستند؛
 .6برخی از تعاریف موجود فاقد قلمروی معنایی متمایز
هستند .در این تعاریف صفات اغیار نیز در این مفهوم
گنجانده شده و تعریف واجد تعین الزم برای تمییز معانی
مورد نظر نیست .این تعاریف نیز ابهام ایجاد میکنند و
قابلیت تفاسیر متع د د و ناخواسته از مفهوم را ممکن میکنند.
بنابراین با توجه به ایرا دهای منطقی متعددی که در
تعاریف صاحبنظران این مفهوم آور ده شده ،دور از
انتظار نخواهد بو د که هریک با اتکا به تعریف نا درست
خود از سازمان فضایی نتایج غیر قابل قبول اتخاذ کنند.
چنانکه این اتفاق در میان صاحبنظران ایرانی که در
خصوص سازمان فضایی بحث کر دهاند به دفعات رخ
دا ده است .جدول  3بخشی از تحلیلهای این پژوهش
را در پراکندگی محتوایی و ساختاری تعاریف مربوط
به مفهوم سازمان فضایی شهر ،که با ا دبیات گوناگون
و اغلب سمتگیریهای سلیقهای و رومانتیک به نگارش
درآمده ،بهصورت مقایسهای پیش رو میگذار د .بنابراین
بهنظر میرسد بازتعریف مفهوم سازمان فضایی شهر در
ا دبیات معماری و شهرسازی فارسیزبانان یک ضرورت
علمی است که باید توسط صاحبنظران این حوزه صورت
پذیر د .همچنین تعریف مور د نظر باید واجد ویژگیهای
محتوایی مناسب باشد که در آن وجه مفهومی تسمیه
مور د توجه قرار گرفته باشد ،در منطق درونی تعریف
انسجام معنایی وجو د داشته باشد و در نهایت بتواند با
صفاتی صحیح به توصیف مفهوم بپر داز د .عالوه بر آن،
این تعریف به لحاظ ساختاری باید بتواند جامع باشد و
تمام ویژگیهای معنایی مفهوم را ارائه کند و همچنین
به حدی مانع باشد که تمایز و تشخیص الزم را میان این
مفهوم و مفاهیم غیر بهدست دهد.

..............................................................................
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جدول  .3مقایسۀ تعاریف ارائهشده از عبارت سازمان فضایی شهر .مأخذ :نگارندگان.
صاحبنظر

عبارت

تعریف

1

تانگه
()Tange, 1966

سازماندهی فضایی
شهر

 شبکهای از انرژیها و ارتباطات -انداموارهای زنده

2

توسلی (1386؛ )1374

ساخت فضایی شهر

3

حمیدی و همکاران
()1376

 استخوانبندیشهر
 سازمانیابی اجزایاصلی شهر

 ترکیبی از ستون فقرات و شبکۀ شهری شالودۀ سازمان فضایی-کالبدی شهر پرکننده بین بخشهای اصلی و بخشهایفرعی شهر
 -شکلدهندۀ شبکه نمادین شهر

4

ذکاوت ()1392

ساختار شهر

 تداوم و تأکیدهای کالبدی نظم کالبدی ساختاری متمایز از دانهبندی شهر -حاصل مداخله بر اندامهای اولیۀ شهر

5

دانشپور و روستا ()1391

ساختار اصلی شهر

 اجزایی با قدمت شهر -منشأ نظم

6

رودریگو و همکاران
()Rodrigue et al., 2009

ساختار فضایی

 انطباق سازمان فضایی بر محیط کالبدی ترتیب و نوع قرارگرفتن عناصر شهر حوزۀ جغرافیایی معین در ارتباط با یکدیگر ارتباطات ناشی از فرم شهر ،تجمع مردم،حمل و نقل و جریان کاال و اطالعات

7

اهری ()1395

ساختار شهر

 بخش پایدار شهر شالوده نمادین شهر -هماهنگی با هیدروگرافی و نشیب و فراز شهر

 ساختار اصلی شهر مگافرمبحرینی و همکاران ()1388
 -ابرساختار

9

برتو
()Bertaud, 2004

سازمان فضایی شهر

 حاصل روابط متقابل بازار با مقررات،سرمایهگذاریهای اولیه زیرساختها و مالیات

10

بهزادفر ()1387

سازمان فضایی شهر

11

بیوکانن
()Buchanan, 1988

ساختار شکل شهر

 محصول شبکه حرکتی -بخش پایدار شهر

12

بیکن
()Bacon, 1987

ساختار شهر

 -قسمت ضروری شهر شامل وجه عمومی

13

زیاری و همکاران ()1392

سازمان فضایی شهر

 تبلوری مکانی-فضایی محصول نیروها ،روابط و عوامل مختلفشهری

14

(Sandalack & Nicolai,
)1998

ساختار شهر

 سازماندهندۀ شهر -معنابخش شیوۀ ارتباط همسایگیها

15

غفاری سده ()1373

 سازمان فضاییشهر
 -ساختار شهر

 با اصول خاص با یکدیگر ترکیب یاسازماندهیشده
 تصویری از شهر -شامل عناصر هویتی و کاربردی

....................................................................

سانداالک و نیکوالی

..............................................................................
16

 میدان -خیابان

 حاصل شکلها ،فعالیتها و فضاهای شهری -واج د ویژگی برجسته

8
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اجزا

کارکرد

 کاربریها -عناصر شعری

 انسجامدهندۀ کلیت شهر اثرگذاری بر الگوهای مصنوع وطبیعی شهری
 اثرگذاری بر ویژگیهای فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی شهر
 -ایجاد خاطرۀ ذهنی از شهر

 تعیین شکل شهر -تعیین اندازه ،کارکرد و هویت شهر

معینکردن شکل شهر
 محورهای ارتباطی فضاهای باز عمده -بناهای عمومی

تبیین جهت توسعه

 مراکز شهری محورهای عملکردی کاربردهای عمده شبکۀ آمدوشد بناهای یادمانی -بناهای عمومی

 جهتدهی به عملکرد ،صورت وشخصیت ساختمانهای جدید
ایجا د شکل شهر

 نیروی بازار نیروی فعالیتها نیروی زیرساختها نیروی خدماتدربرگیرندۀ قلمرو عمومی

مجموعههای متعدد

چینش فضایی مکانها و فعالیتها

نشریۀ علمی باغ نظر / 18-5 ،)92(17 ،بهمن 1399

ادامۀ جدول 3
صاحبنظر

عبارت

تعریف

اجزا

کارکرد

16

فرشاد ()1368

سیستم شهری

 کلّی هدفمند جزئی از سیستم کلّیتر اقلیم و مدنیت شامل سیستمهای جزئیتر -وجو د نظام و قوانین

 عناصر -پیوندها

عملکرد در سیستم کلّیتر اقلیم و
مدنیت

17

کرین
()Crane, 1960

ساختار شهر

 مکانهای نمادین تداوم فضا-سرپناه اصلیبودن ساختار -آهنگ نظاممند

 خیابانها بناهای عمومی فضاهای باز -تسهیالت آنها

18

لبیبزاده و حمزهنژاد
()1397

ساختار شهر

 -متأثر از نظامهای هندسی و آزاد

 ارزشهای معنادار ونمادین

19

لوچینگر
()Luchinger, 1981

 سازماندهی فضایی -ساختار

 مبنای انتظام کالبدی تنظیمکنندۀ حیات شهری مجموعهای از روابط پایدار متکی به کل وعناصر تغییریابنده

20

مدنیپور ()1379

سازمان فضایی شهر

محصول تعامل عوامل فیزیکی و متافیزیکی
شهر

21

منتظری و همکاران
()1396

22

موالئی و آیشم ()1397

ساختار شهر

23

مشفقی و رفیعیان ()1395

سیستم شهری

 مجموعهای از روابط پایدار متکی به کل وعناصر تغییریابنده
 -متشکل از نظام فرمی و کالبدی

24

نورمحمدزاده ()1383

ساختار شهر

 -سازمانیابی عناصر در جهت هدف سیستم

 عوامل طبیعی وزیستمحیطی شهر
 عوامل مصنوع شهر عوامل سیاسی عوامل حقوقی عوامل نظامی عوامل اقتصادی عوامل فرهنگی واجتماعی
 عوامل اعتقادی ومذهبی

پینوشت

urban structure .2 urban spatial organization, spatial organization of city .1
urban spatial organization .5 Christopher Alexander .4 Ernest Burgess .3
 .8 organization .7 structure .6منصوری رواج اصطالح «سازمانفضایی شهر»

فهرست منابع

•الکساندر ،کریستوفر .)1389( .شهر درخت نیست (ترجمۀ فرناز فرشاد
و شمین گلرخ) .تهران :آرمانشهر.
•اهری ،زهرا .)1395( .تأملی بر مفهوم ساختار و چگونگی شناسایی آن
در شهر ایرانی پیش از دوران مدرن .فرهنگ معماری و شهرسازی ایرانی،

 ایجا د معنیبخشی به اجزا -انتظام بخشی به اجزا

.68-45 ،)2(1
•باباییمراد ،بهناز؛ محمدی ،پژمان و عسگری ،علی )1394( .تأثیر
ساختار فضایی بر میزان تقاضای حمل و نقل شهری ،نمونه موردی:
حلقۀ مرکزی شهر همدان .مطالعات محیطی هفت حصار.14-5 ،)14(4 ،
•بحرینی ،سیدحسین؛ بلوکی ،بهناز و تقابن ،سوده .)1388( .تحلیل
مبانی نظری طراحی شهری معاصر .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
•بهزادفر ،مصطفی .)1387( .طرحها و برنامههای شهرسازی .تهران:
مؤسسۀ نشر شهر.
•توسلی ،محمود .)1374( .فضای معماری و شهر ایرانی در برابر غرب.
هنرهای زیبا.41-37 ،)0(1 ،
•توسلی ،محمود .)1386( .طراحی فضای شهری :فضاهای شهری و
جایگاه آنها در زندگی و سیمای شهری .تهران :انتشارات شهیدی.
•حائری مازندرانی ،محمدرضا .)1392( .گفتوگو با محمدرضا حائری
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...................................................................

یدان د که مقدمۀ آن
را مرهون فصل مستقلی در برنامۀ طرح جامع جدی د تهران م 
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در کتاب «منطق صوری» شش شرط را برای تعریف یک مفهوم بیان کرده است:
معرف باشد؛
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•منصوری ،سیدامیر )1386( .دو دورۀ سازمان فضایی شهر ایرانی قبل
و بعد از اسالم با استعانت از شواهد تحوالت شهر کرمان .باغ نظر،)7(4 ،
.60-49
•مظفر ،محمدرضا .)1385( .منطق مظفر (ترجمۀ منوچهر صانعی
درهبیدی) .تهران :حکمت.
•موالئی ،اصغر و آیشم ،معصومه .)1397( .جایگاه عوامل اجتماعی در
شکلگیری ساختار شهرهای ایرانی .مدیریت شهری.140-121 ،)53(17 ،
•نامداریان ،احمدعلی؛ بهزادفر ،مصطفی؛ خانی ،سمیه .)1395( .نقش
شبکۀ ما دیها درتحوالت سازمان فضایی اصفهان تاریخی ،از آغاز تا پایان
دورۀ صفوی .مطالعات معماری ایران.228-207 ،)10( ،
•نورمحمدزاده ،حسین .)1383( .نگاهی سیستماتیك به مسائل شهر.
صفه.22-5 ،)39(14 ،
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