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  5/8/1387تاريخ دريافت: 

  24/3/1388 تاريخ پذيرش نهايي:
   
 

  ريزي شهري از نگاه ساختارشکنيبرنامه
  

  1رـيزاده دلنيحسكريم 

  2شونديدرو بيگيولي يجتبم

   

  چكيده 

ريزي شهري در اين مقاله ابتدا با تعريفي از ساختارشكني سعي در بررسي نگاه آن به شهر و برنامه

يل متون است شود. هدفش تحلداريم. ساختارشكني به عنوان يك تئوري تفسيري متون شناخته مي

، كه در نگاه شودهاي ادبي شامل ميفلسفه و تئوري شناسي،در زبانو عدم دستيابي به دانش پايه را 

دو اصل نگاه براساس  هاي صحبت در موردشانيك تنوع باورنكردني از شهرها و روشبه شهر به 

روابط سلسله در آن  باور دارد كهها داخل شهر به آن و چگونگي كيفيت زندگي شهري هافراد و گرو

ري ـوناگون كاربـهاي گوناگون كاربري اراضي و بين تخصيصـهاي گمراتبي موجود بين فعاليت

ايي نسخهو عدم اراية  دستيابي به تنوعي در الگوهاي كاربري زمين،و  شودساختارشكنـي مياراضي 

   دهد.در مورد آن را، مورد توجه قرار مي انتهااز پيش تعيين شده و بي

در  يمراتب، روابط سلسلهيشهر يـزيربرنامه شـهر،)، ي(ساختارشكن يشكنالودهـش :يديكل گانواژ

  .يشهر يزيربرنامه

   

                                                
   .زيدانشگاه تبر يشهر يزيرا و برنامهياستاد گروه جغراف ـ 1
 .Email: mojtaba.valibeigi @gmail.com              زيدانشگاه تبر يشهر يزيربرنامه و ايارشد جغراف يکارشناس يدانشجوـ  2
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  مقدمه

نظر بيشتر به تفكر امروز در عالم فرهنگ است.  يترين ويژگ آوردن به زبان، مهم يرو

 يآوردن يراه زبان به جادارند، اين جهان و هويت از  يانديشمندان اگر انسان و جهان هويت

است كه با  يگراي پساساخت يها است. مركز اين حركت و توجه به نقش زبان در نظريه

 شوديشناخته م …و آراء ژاك دريدا، ميشل فوكو، روالن بارت و  يشكن اصطالح ساخت

هانس گادامر اين ايده را طرح كرد كه وحدتي بنياني ميان تفكر،  .)18: 1384 ان،ي(عباد

شود يان و عالم وجود دارد و در داخل زبان است كه افق حال ما ساخته و پرداخته مزب

و  يكيده به تنوع تئوريچيك واكنش پي يان ساختارشكنين مي). در ا1385 ،يسقائ(

هوسرل، دوسوسور و  يدار شناسيهمانند پد 20 برجسته قرن يليخ يفلسف يهاحركت

كه  )Soller ،1994دهد (ينشان م الكان را يكاونان و روانيو فرد يان فرانسويساختارگرا

به  ينگاه ساختارشكن يدر بررس يسع يفيوة توصياز آن و به ش يفين مقاله با تعريما در ا

  م.يدار يشهر يزيرشهر و برنامه
  

  ) 1ساختارشكني (شالوده شكني

ابداع شد.  )1930- 2004( يلسوف فرانسويدا فيتوسط ژاك در ياصطالح ساختارشكن

-ين امر ميبه ا يدگر است. ساختار شكنين هايون مارتيوجود خود را مد يواژه تا حد نيا

ن يدهند، به ايمت خود قرار ميف را نقطه عزيآنجا كه تعر يپردازد كه چگونه متون فلسف

برخوردارند،  يدرون يف از نظميمنجر به تعر ين رفتارهايت توجه ندارند كه تمام ايواقع

دا يشود. دريف مين نبوده است، تعريش از ايز به واسطه آنچه تا پيكه طبق آن هر چ ينظم

از  يا استدالل ناشيمضمون  ةف به منزليك تعري يدگيچيتوان نشان داد كه پيد ميگويم

 يهابحث .)42: 1386 ،ي(چاكراوورت داردين تضادها دور نگه مياز ا آن است كه خود را

ن مباحث به يا باًيكنند تقريرا خراب نم يفهومم يزهايلزوما تضادها و تما يشالوده شكن

ك شكل تضاد يعنوان ه تواند دوباره بيم يمفهوم ين مطلب) كه تضادهاينشان دادن (ا

 ين اصطالح تضادياست كه ا يك تضاد تودرتو، تضاديشوند، توجه دارد.  يتودرتو باز خوان

                                                
1- deconstruction 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
  
  
  

  133  �  رشد گياهان مطالعة زماني ـ مکاني بارش تگرگ در فصل

  

  

را در بردارد.  يز مفهومياا تميو تفاوت  يفهومـشابه مـا تي يوابستگ ةك رابطيدوگانه، 

-ها چشما تفاوتين تشابهات ين امر كه چگونه ايكشف ا يبرا يساختارشكن يهاليتحل

  ). Balkin ،1996 :1( تالش دارد ،اندشده يپوش

بر  يديك متن، تا كيدر  گر معناداريد يهاهيروشن كردن ال يبرا يكنش يساختارشكن

 است ن گفتار و نوشتارياز ارتباط ب يياارهر دوبيتعب ات،يفرض يريناپذن و وصفيتبا
)Mayhew ،2004 :205(. ك وجه ي يبرترشود، ياش شكسته مكه شالوده يدر متن

شود يم ين اعتبار چند ساحتيرود، متن به ايان ميگر  داللت از ميد يهاهيداللت بر سو

  .)388: 1385 ،ي(احمد

 را اتيمختلف از فلسفه گرفته تا ادب يهارا در متن يمعن يدرون يداريدارد ناپا يدا سعيدر

و  يك ساختار كلياما وجود  ؛از نمادها و عالئم است ييادهيچيب پينشان دهد... هر متن ترك

 كند.ياد مدقلم ياليخ يك محور وجودياز  يگريد ةآن را نمون كند، ويم يكننده را نفنييتع

 اشاره دارند. تفاوت و يزين نمادها به چه چيم كه ايم بدانيتوانياو اعتقاد دارد كه ما هرگز نم

كند، اما از آنجا كه ين مييرا تع يك نماد و آنچه بدان اشاره دارد معنيان يكه م ييافاصله

ت ياشاره دارد، پس معنا بدون قطع يزين گفت كه نماد به چه چيقي توان با قطع ويهرگز نم

گر اشاره كنند و يتوانند به كلمات ديپس كلمات تنها م .)278: 1378 كالم،باي(ز است

. در آن گريد يشود به معانيموكول م يح هر متنيتوض ياثبات چگونگ يتالش برا

تنها فقط در متون  ؛است يافتنيمتن دست ن يقيحق ياست معنا ينقاد مدع يساختارشكن

، The American Heritage Dictionary( شوديافت مي اييدوسرهاد ضگوناگون اغلب ت

2007 :237(. 

آنكه صرف ي) ب181: 1379 ران،ي(ضم هاان نشانهيپايب يزبان عبارت است از باز

شدن ساخته و  جار و جابهيخأو ت يبت و دورين آن برساند، زبان با غيما را به ع يارجاع به ش

وم وجود دارد كه هم مطابقت امق يتيريافته است. در زبان غيپرداخته وجان و توان و عمق 

 كنديدا نميص پيز تخصين شهياندبنفسه در  يسازد و هم با تفكريا را ممتنع ميبا اش

 ؛ان استيپايب يريك درگي »يمعن يمعنا« يياين دنيدر چن .)187: 1384 (الگوست،

خاص و نامحدود است كه به  يابهام يروين شونده،كننده به داللتارجاع نامحدود داللت
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 كندير مييشتر داللت كرده و تغيكه ب يدهد، به طورينم يچ استراحتيداللت شده ه يمعن

 ين معتقد به بازيتگنشتايدا همچون ويقت از آنجا كه دريدر حق .)28: 1380 (موگروئر،

 ةچ رابطيجه هيدر نت .شده است يگذارهيپا يانسان ياست كه براساس قراردادها يزبان

- يك قرارداد نميعنوان ه ب يمتن يهاسمبل ت است و نمادها وينيان آنچه در عيم يگوهر

م، ينمادها (قرارداد) هست يريازمند به كارگيف آن نيتعر فهم هر مفهوم و يند و چون برايب

جه يابد و در نتييمفهوم م يوست معانيندارد و فقط پ يانيم كه پايافتيم يزبان يدر باز

 شود.يان ميپايب يريك درگي يمعن يمعنا

به نشانه  ز است. پس از نشانهينشانه ساختار تما يعني دهد،ينشانه فاصله را نشان م

شمار يب يهاليدر پس تاو يينها يوجود ندارد. معنا ييام و اصل و سرچشمهيرسيگر ميد

) كه محدود defineف (يقت كار تعريدر حق .)395- 394: 1380 ،ي(احمد شوديگم م

 ست ويآن متصور ن يبرا يانيشود كه پاياز مفهوم م يكردن است، باعث چنان گسترش

 يشود محدود كردن مبتنيف ميقت تعريافت در حقيتوان يآن نم يبرا ياسرچشمه اصل و

  انتها.يب يهاوستيبر پ

ات يرضـف يگـيپايـب يـادب يهايورـفه و تئـفلس ،يناسـشدر زبان يكنـتارشخاـس

 ودـشيـل مامـه را شـيش پاـه دانـب يـابيدست يراـالش بـدر ت يكـيزيـتافـم

)Columbia Electronic Encyclopedia ،2003 :423(. است كه معنا  يدا مدعيدر

نكه آن نشانه چه يك واژه عبارت است از اي يرا كه معنايست زيبالواسطه در نشانه حاضر ن

 ران،ي(ضم اب از نشانه حضور داردير همواره در غياخ يب معناين ترتيبد ست،ين يزيچ

ب يز غايست، كه آن چين معنا نيست به ايحاضر ن يزيحكم كه چ نياما ا .)39: 1379

 ،ي(احمد كنديمطرح م يك غربيزياست كه متاف يادوگانه يهااب از تقابليغ/است. حضور

تفاوتش با ساير  ةاو مبرهن ساخت كه چون هر كلمه به واسط .)407-408: 1380

كلمه موجود نيست؛ معنا به شود، معنا هرگز به طور كامل در خود آن  كلمات ساخته مى

اى كه وجود آن ناشى از حضور است، ناشى از تعويق انداخته شده است، و به همان اندازه

تواند به معناى  كه مى differenceغيبت نيز هست. او با استفاده از ابهام فعل فرانسوى 

به شكل تفاوط  (مثالً differanceجديد  ةباشد، واژ» به تعويق انداختن«يا » تفاوت داشتن«
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ز و يبر تفاوت به عنوان تما ن فعلي). ا56: 1384ور، ي) را از خود ابداع كرد (استيدر فارس

 يگذارو وقت يگذارفاصله وقفه، ر،يخأگر بر مطرح شدن تيد يص بودن و از سويقابل تشخ

 كنديداللت م كه در حال حاضر ناممكن است، يممكن شود،يبر آنچه اكنون انكار م

كشف ساختار  يغرب، برا يدا تمام تالش سنت فلسفيدر يانيبه ب .)25: 1380 وئر،(موگر

شود، يرو مهروب يتفكر بشر يت هايت با محدوديقت را كه در نهاي) دانش وحقي(ذات يواقع

  ).Columbia Encyclopedia ،2003 :424كند (ينقد م

 ةاز فلسف يادها را ناشن تضياست كه او ا ييحذف تضادها ييداياز نظر در يشكنشالوده

ها آن ارزش ةليوسه است كه ب يمراتبكه اساس آن بر  سلسسله ؛دانديم يدوگانه انگار غرب

با يدرست و نادرست، ز ،يو بد ياب، خوبيغ همچون حضور و ييشود. و او تضادهاين مييتع

كه براساس  داند،يم يانگارن تفكر دوگانهياز هم ي... را ناش و نوشتار و و زشت، گفتار

 يپردازد و در پيبه مخالفت م يانگارن دوگانهيدا با ايان شده است. دريسلسله مراتب بن

  كند. يابيك سطح ارزيرا در  ياست كه تمام معان يتفكر

 مرد/زن، ،يستي/نيدوگانه همانند هست يهامرتبه يدا نشان داد كه همه متون بر مبنايدر

ت برتر ين در نهايشد و بنابر ا يبندتر طبقهين قوواـعنه ضو هر زوج بـن عيكه اول ييجا

وجود  يـدسيارشم ةا نقطي يك مركز فرضي يفكر يهاستميآن س ةمـشمرده شد. در ه

دند، ـكنانه اساس قرار داده شـششالودهبرداشت  در )يرضـبه محض آنكه آنها (مراكز ف ؛داشت

شد، به يـم يتلق يت و منطقنبودن آشكار شد و آنچه ثاب يمراتبو سلسله يخودين بيا

ار شد يبس يذات يرهايسوء تعب يخودش دارا ةليـوسه ر بيل شد و تفسيبدـو مهمل ت يرمنطقيغ

)Columbia Encyclopedia ،2003 :424.(  

 يريك راهكار تعبياز  يبخش متون ساختارشكن معموالً يامروز يدر مطالعات ادب

است و اغلب در خدمت  و...) د،يجد ينگارخ يتار ،يستيني(همانند مطالعات فم يتربزرگ

 يبرا و ن زن ومرد، فرهنگ نخبه و فرهنگ عامه)يدوگانه (ب ي) تضادهايگيپاي(ب يثباتيب

   .)Hedges ،1998(شود يمرسوم به كار برده م يمراتبروابط سلسله يساختارشكن
   

  ريزي شهري ار شكني در برنامهتساخ

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
  
  
  

  33ريزي (دانشگاه تبريز)، شماره علمي ـ پژوهشي جغرافيا و برنامه نشريه  �  136

  

  اصول  ياند كه دارايها مدعدانش ةدارند كه هميان ميدانش ب در مورد ينظرات ساختارشكن

 م عوامليكنندة نواقص آن هستند و به ترسو برطرف ين نگاه قبليگزيو جاهستند  يياهيپا

ان ين ميپردازند. در ايرد ميگية مسائل را در برميكه از نظر آنها جامع بوده و كل يثابت

ت شهرها را يتواند ماهيم يو اصول منحصر يده را كه ساختارين ايا ينظرات ساختارشكن

 يمايس از نظر آنان يبه عبارت .)Morgan ،2002 :18( ندنكيرد م ،ح دهديتوض

ماقبلشان  ياز تسلسل وجود دارد كه هر گروه از طرفدارن اصالحات، بر كارها ينامناسب

كه ما به  يهنگامكه  يكنند، در حاليرا جستجو م ييواحد نو يهاشكلو  كننديانتقاد م

 يقيـحق يهايتگـسيشا نيشيپجامع  يهادهيو ا يهاك از راه حلـي، هر ميگرديبرمعقب 

 يهاافتيره زا كدامهر اما  .كنند..يرا دنبال م يمشخص ياجتماع يهاگروه يدارند و تقاضا

ا آن ب ينيگزي، و جايبعدتك يتئورك يان رفتن ياز مبا  محكومند به فنا شدن و يزيربرنامه

ن يا ،درك يدگيه شهرها رسيمشكالت چند ال ةتوان به همينمگر يد يتك بعد يهايتئور

نشان  1990تا  1840انگلستان از  يمسكون يهاطرح يترنر در بررس ةليوس  هب يينارسا

ن يهم ةليوسه جاد شده بياز مشكالت ا ييارشته يمسكون يهاشود كه چگونه فرميداده م

 يكه دارا ،شديخته مير يزيربرنامه يك تئوريحل براساس ر راه. هاندبودهها حلراه

اش سبب را در دوره يهر كدام مشكل ن شده بود،ييتع يچارچوب مشخص و سلسله مراتب

بر جنبة  هاين تئوريش از حد هر كدام از ايد بيكأاز ت يرد كه آن ناشيگيجه ميشد و نتيم

ثابت  يزيربرنامه ياگر تئور يحتمعتقدند  زوبچون جاك يبه عالوه افراد بوده است.  يخاص

صورت  يچ انتقاديباشد كه فرضاً بر آنها ه يآن چنان چارچوب منسجم يدارا يعني ،بماند

خاص ژه يتك منظوره و يهاكانـ، م)ي(تئور يتيعـهر وضرد و كامالً ثابت بماند، چون ينگ

 يها برايتئور زك ايم كه هر ياگر تصور كنكه  رديگيجه مينتآورند، يوجود مه ـب خود را

 ،Turner( شدندير ميفق يمان به طور قابل توجهيحاكم بودند، شهرها يياساله 150 ةدور

-يحات بيتوضو ل يدال توانيمعتقد است كه م يان ساختارشكنين ميپس در ا .)1999

،  Morganل كرد (يو تأو يتوان، مانند متون خواند، بررسيز ميآورد كه شهرها را ن يشمار

2002 :19(.  
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تواند به يم يكه تئور ديكشيده را به چالش ميان يااز دانش  يانتقاد پست مدرن يبه عبارت

 كه، ده معتقد استين ايسم با رد ايكه پست مدرن قت را سبب گردد.يبه حق يما دسترس

نشان  ن شده رايگزيجا يهاياز تئور يب بلكه تسلسليع ينه تنها ناكاملند و دارا هايتئور

ك يشهر را به عنوان  ياما وقت. دخوانده شون عنوان متونه بست يبا يجه ميدهند، در نتيم

 يم كه متن در درون خود دارايآورياد ميم به يريگيدر نظر م يمتن در نگاه ساختارشكن

ح يف و توضيتوص يكه ما برا يسازد كه زبانيكه به ما خاطر نشان ماست،  يبحران ذات

در ، اما در عوض ،ستين يازل يقتياز حق يا بازتابيست و يم روشن نيبريم كاربه جهان 

ها در آنچه كه شهر از روش يو توجه به تنوع ،ر شده استيقت درگياز آن حق يب موثريترك

 ييهاست به روشيبا يتوجه مد، ين دين سبب در ايگردد، به هميالزم م شودير ميتصو

از  يبر ارائه متنوع يشهر يهام و استعارهيمفاه و دركل يف، تحليدر توصكه پرداخته شود 

ها، يها، تئورروش ةاز ارائ يست حول مسائليبايم يشهر يزيربرنامهشهرها تمركز كند. 

م يمفاه عنوانه ب م يها و مفاهها، مدليبه آن تئور توانيبگردد كه نم ييهام و مدليمفاه

د و يعقا ةمـست. هيارزش نگر يدارا طلقاًـم، و يطرف، واقعيب يهايورـها و تئو مدل

از يجه نيو در نت نديداشتن دانش به حساب آ انيمدع توانند به عنوانيت ميدر نهاها يتئور

 يجستجو يهدف كل يبه عبارت ،افتين رهيشوند. در ا يبررس يدارند كه به طور انتقاد

از  يياگانهت چنديماه يـبررس، اما به ستين يو ارائه روش خاص ر (عام)يگهمه يد نگاهيتول

از  يات مفصليست براساس جزئيباياز مطالعه كه م ييهاپردازد. روشيم يهرـش يفضا

شود و  يخواندن چشم اندازها بكار گرفته م يم شود كه برايترس يشهر يمتون فضا

: Morgan  ،2002( و ادغامش جستجو كند يد، خاموشيتول يرا در مورد چگونگ يسواالت

21.(   

 يفضاهادارند و  ييمجزا يهايژگياست كه شهرها و ين نوع نگاه به شهر، دركيا

عبارت است از  يكنند و بررسيجاد ميداخل خودشان ا يرا نسبت به هم و حت يزيمتما

ص يتشخ به تنهانگرش ن ياالبته  شوند.يد ميدر شهرها تول يزيمتما ينكه چطور فضاهايا

 ن امريفهم ا ،بلكه پردازد،ينم ،كننديجاد ميكه ا ياوتز و اشكال متفيمتما يشهر يفضاها

روند، به چالش يل ميابند، تحلييادامه م شوند،يد ميتول ييهان تفاوتيكه چطور چن است
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ك علت يا يت يك فرارواي رشيپذ ة عدمليوسه كه ب ،دهندير شكل مييشوند و تغيده ميكش

ت شكل يك فراروايرا براساس  يشهر يكه فضا يا مجموعه عوامل مشخصيمنحصر و 

در شهرها و  يزندگ ،از شهرها يك تنوع باورنكردنيقت آنجا ي. در حقباشدي، مدهنديم

ن و يمع ك روشيساختن جه مشخص يدر نت. وجود دارد صحبت در موردشان يهاروش

در مورد  يافتين رهيچن يبرا باشد، يمراتبكه سلسله يان شدهييش تعياصول از پ يدارا

و نگاه به  يشهر يزيربرنامه يبه عبارت...  ستيممكن ندر مورد آنها،  يزيرو برنامهها شهر

هرها هستند و ـرا در مورد آنچه ش يالتاسو آن كه يدر فهم ،است ياسيس يامداخلهشهر، 

 يدر تـالش براعالوه ـه ب .ديجويـمرا كنند يـشان كار مهروندانـش ينكه چطور آنها برايا

تر ـن جهت كه  بهادـممكن است ب يهرـشچـگونه هر كه است  ييهاهاد روششنيپ ارائة

به سمت  ير نگرشييتغ يبه عبارت .)Ibid ،2002 :23( ودـكل داده شـر شييتغ ،ندـكار ك

حركت به سمت  و است )يا شهرياح ي(نوع يانداز شهرر چشمييتغ يبرا يمداخالت عموم

ها و مشابهت يدست آوردن، بعضه ب يبرا يشنهاديدر پ ،يشخص ةاز توسع ينظام عموم

از  ياجتماع -ياسيشتر سيب ياز انتقادها يفين طي. همچنياعاهداف اجتمو  هاتفاوت يبعض

  ). Sheares  ،1994 :6-5است ( يو اصول طراح يزيربرنامه

است از  يياتجربه يياز سو -1 :رديگيرا در برم ياصل يماين نگاه به شهر دو سيا

 يازسو -2ها. افراد و گروه يبرا شهرها يصحبت در مورد معاناز  يگشيهمـ يجستجو

پردازد كه به يدر شهرها به بحث م يت زندگيفيدر مورد ككه است  ياسيس يمفهومگر يد

ك شهر خوب را يآنچه كه  ن سوال است:يجواب به ا يجستجو يبرا يتالش يدائمطور 

مطالعه  ةواسطهدارد، بيو را باز نگه من گفتگين سواالت و ايشه ايجه هميسازد. در نتيم

  ).Morgan  ،2002 :24( از شهرها ييهايياز متون و بازنما ياصول

انگارانه دگاه تكـيچه كه دـنآ، يشهر يه طراحـمربوط ب يهايروثر تئـج اكيرا يمايس

آنهاست. مهندسان،  ةسازند يهاشان در دستورالعمليريگدهد، شكليش مينما نها راآ

اهداف  ياز عمل برا ياژهيو يهاه كردن دستورالعمليانداز به توصاران، و طراحان چشممعم

 يبـمراتو روابط سلسله ت استبثا اغـلبپردازند. عاداتشان يشوند و ميه آموزش داده مژيو

 ةكنندتي، هدايزيربرنامه يزان حداقل در تئوريرشان وجود دارد. برنامهيهان دستورالعمليب
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ك ين يمراتب تقدم دارند. ان سلسلهيمجموعه هستند. مهندسان راه بر معماران در ا

ا معماران بر طراحان يوجود آورده و ه ب يمسكون يهاطرح يرا بر رو يثابتت يمحدود

ه ها بساختمان يرونيب يرا بر فضا يتيمحدود كه توفق دارندن سلسله مراتب يدر اانداز چشم

به  سبز يژه خود در مورد فضايو يهابا دستورالعملانداز ان چشموجود آورده است. طراح

  .)Turner ،2000(اند در داخل و اطراف شهرها سبب شده يورآكنواخت و ماللتيكاشت 

 يزيربرنامهط ساخته شده، يدر مح، به عـالوه آنكه يياز سو ين سلسله مراتب شـغليا

ن را همانند زبان يسطح زماش، ياتبمرسلسله ژرف و روابط يهابيتركبه سبب  يشهر

)، را مشخص كند يعيط طبيكه مح يياگذار ساده يجااست (شكل داده  يخام يمصنوع

جاده، رودخانه،  يبرا يخطوط و قطعات مضحكبه ، مينمحدود كخودمان را ما كه  سبب شده

ر د ،يعيد، اوقات فراغت، احداث جنگل، حفاظت طبيباز، صنعت، مراكز خر يمسكن، فضا

  :شوديبرتر شمرده م يگريطور معمول بر ده ن عضو بياولكه ر، يز يساختار يهاجفت

  مسكن -جاده 

  مسكن -رودخانه 

  باز  يفضا - مسكن

  مرداب - صنعت

  يعيمحدوده حفاظت طب - اوقات فراغت

  اوقات فراغت - احداث جنگل 

كار برده ه ب تحت تسلط در آوردن بخش دوم يبرا يكي، و تكني، قانونيزبان يهاهيتوص

شود يفرض م يقيعم  يشود، آنجا ساختارهاين مشاهده ميك قطعه زمي ييهر جا شود.يم

ن درون يزم ياند، كاربرر شدهيخام تفس ياند و درون همان زبان مصنوعكه به سطح آمده

شوند. يشكل داده م ييامات دوگانهين تقسيها درون چنمحدوده ،اندگذاشته شده يقطعات

ر ييشوند. تغيقصاب جدا م يچاقو ةليوسه ـآن ب ياتيح يضاـكه اع ياليـخ ةالشهمانند 

كه  يدر حالشود. يجلو برده م ،دهـل شيتحم يطور فرهنگه ب يدرون ساختار قانون ،يسطح

سف در أت ،ستين يه مهندسـو آبراه يخاص يط ملكـاست كه خ ياآن  رودخانه يشاد ةيما

امور مجاور  ياياول ه واسطهگردد، و بيم يمرز شهرك ياست كه  يامورد آن رودخانه
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ل يدال ه سبب، بكه يياآن رودخانه ،زتريانگشود و غميشود و به آن توجه نميمتروك م

  .)Turner ،1998د (شويمحو م يمهندس يساختمان

ط سخن يست به زبان محيبايم يمشاغل ساختمانمعتقد است  يساختارشكن يبه عبارت

براساس تقدم  ،ن استيياز باال به سمت پا يمراتبحركت سلسله يسنت يزيرند. برنامهيگو

 يافت ساختارشكنانه به طراحيره ،سبز يفضا يتا طراح يبه معمار يفرضا مسائل مهندس

توان از نقاط گوناگون يرا م يطراحشود. يش برده ميبه پ يگوناگون يهادر روش يشهر

ت مورد نظر خود يموجود در سا يالگوها يگاه كرد، يرا ط يمختلف يرهايآغاز كرد و مس

رد، يگيت قرار ميعت در اولويطب يگذارد، گاهيم ييرات را بر طرح نهاين تأثيترپرقدرت

 يشهر به جا يمراتب كالبدرد، آنجا كه در سلسلهيگيم يدرصدر جا يتفكر هنر يگاه

ان قلب طرح حفظ كرد، ت وجود دارد آن را به عنويدر سا يريمراتب مرسوم اگر آبگسلسله

ك تاالب يرد همچون مساكن نزديگياساس قرار م يعيطب يهايكه در آن الگو يتيا ساي

ك راه درست يگاه فقط چيشود گفته شود هيك، آنچه كه سبب ميستم فاضالب اكولوژيبا س

، ستين يدـيمراتب جده بر سلسلهيدر مورد تك يسوال يساختارشكن يارتبعبه  وجود ندارد،

ها از منطق مراتبن سلسلهيمـنطق ا يلة ساختـارشـكنياگر چه بـه وس يه عبارتـبـ

ر سوال يه زـب ييبايز يبا آن و حت يم و انطباق معماريساختمان، منطق سازه، منطق اقل

 يهر متخصص ستيآن ن يه نفيك قضير سوال رفتن يد توجه داشت كه به زيرود، اما بايم

تكه به تكه ينه آنكه مانند قصاب ،ديگوينسبت به آنچه مداشته باشد  يديست عقايبايم

ان، ـكنترل بر مهندسگاه ـن نيجه در ايدر نتها بپردازد. يرـن كاربـيين و تعيكردن زم

، ثابت در همه ديجد يمراتب شغلك سلسلهيا معماران براساس يها ستيزان، اكولوژيربرنامه

به اهداف متفاوت در  يابيدست يبرا يتفاوتم يهامراتبسلسله و شودينم قرار داده جا

   ).Ibid ،1998( شوديطرح ممتفاوت  يهامكان

  يساختارشكن  سميمدرن
و  يشهر به عنوان تنوع اجتماع  به عنوان مسكن انبوه يك شيشهر به عنوان   از شهر يتصور عموم

  اندازهمچون چشم
 يموضوعات طراح

  يشهر
مختلط،  يونمسك يهاي، كاربريعملكرد يبندمنطقه

  يعيتر و نور طبنييپا يهاد بر تراكميادامه تأك
نة يتر بر زمشيد بيشتر، تأكيتنوع ب
  يمختلط اراض ي، كاربريمحل

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
  
  
  

  141  �  رشد گياهان مطالعة زماني ـ مکاني بارش تگرگ در فصل

  

  

 يزيرموضوعات برنامه
  يراهبرد

ق يها، توسعه كنترل شده از طرتوسعة مجدد زاغه
  سبز يد و كمربندهايها، شهر جدحومه

  )يم، تفوق (برتريد و ترميتجد

  طيج، انطباق با شرايبه تدر  قيو متحد و نه قابل تطب يجامع، نه طرح جزئ  يگيرميتصم وةيش

  )45: 1383منبع: مك لود (

اصطالحات  يبعضنشان داده شده است،  1همان طور كه در جدول شماره د ين ديادر كل 

عات از قط ييهايسر، نديچيم ييرد، و به طور الفبايگيدر برم» ي«تا » الف«را در شهر 

ند ـاز متخصصان چ يگروه ةليوسه كه ب يياز شهرها يمختلف يهاهكوچك در مورد جنب

دهند. در يك جنبه از شهرها ارائه ميرا بر  ياندازر چشميشود. هر تصويم ميرشته ترس

شود و شهر براساس ين نمييها تعرشه يبرا يكل يا معنين شده ييش تعياز پ يهاهيجه پاينت

و توجه به  يشهر يت زندگيفيك يها داخل شهر به آن و چگونگهاد و گرودو اصل نگاه افر

جستجو و  يبرا يياسودمندانه يريكارگه در جهت ب يتالش شود،ين مييتعست يط زيمح

است و يسابد با اقتصاد، ييم يمردم كه به طور معمول همپوشان يهبود زندگـت بيكشف قابل

ان ـمتعلق به خودش يبه ساختن معان )هر شهروند(جه هر خواننده ي. در نتيساختار اجتماع

ن قوم و نژاد را در ياز شهرها كه چند ياريبس . )Morgan ،2002 :26( شونديدعوت م

مختلف را شكل داده است و هر  يهاقهياز افراد با سل يبين امر تركياند كه اداده يخود جا

كوبز، مردم يه بنا بر اظهارات جطلبند. مثالً آنجا كيرا م يمتفاوت يها فضاكدام از آن

پخت و پز  يباز برا يدر فضا ياند، مكانكا مهاجرت كردهيآمر يكه به شهرها ييقايآفر

ن مطرح يچن ياسيل آن از نظر سيها محترم شمرده نشود؟ دلييقايقه آفريد سليندارند. چرا با

 يهاتانرود همچون پروتسياالت متحده، از مردم انتظار ميشود كه در شرق ايم

و ورزش كردن باشند و  يدر پارك به دنبال باز يعنيد پوست رفتار كنند يانگلوساكسون سف

ست يبايزان و طراحان ميربرنامهجة ي). در نت375: 1376نه نشستن و پختن غذا (ترنر، 

 يمومـاز نفع ع يمتفاوت يهاكنند. جنبه جيروـترا  يبشر يهاگاهدر سكونت يشتريتنوع ب

ن، يزم يكاربر يدر الگوها يبه تنوع يابيد شود. دستيكأمتفاوت ت يهات در مكانسيبايـم

. است دهـعرف ش يسازميتصم مراتبسلسلهك يها، نه هـن حرفياز روابط ب ين تنوعيهمچن

: Turner ،1996( شود يست ساختارشكنيبايـسازنده م يهان حرفهيط بـن روابيبنابرا

خواندن كتاب  يها براچارچوب يشنهاد بعضيارائه و پ عدم ين به معنايچه ا اگر) 126
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مركز و كه در آن  ستانتهاين شده و بييش تعياز پ يانسخهعدم ارائة  يبه معنشود، اما ينم

  ). Morgan ،2002 :25شود (ين نمييتع متون (شهر) يبرا يدسينقطة ارشم

ار جامعه و يت و تلخ بسمنتج از آزمون تجارب سخ يبه عنوان تفكر يجه ساختارشكنيدر نت

و  ي، اقتصادياسيس يهاار در عرصةيپس از آزمون تـجارب سخت و تلخ بس يتمدن غرب

ن يخود شده است. در ا يت تمدن و دستاوردهايدر ماه يشير به بازاندي، ناگزياجتماع

ظر در باورها و ـدنيآورده كه به تجد يرو ييراـگو كثرت ييگراتينسب يرهگذر به نوع

م و اعتقادات مربوط به ين نظر، مفاهين خود منجر شده است. از ايشيپ يزندگ ياهوهيش

قرار  يز در معرض چالش جدين يو اجتماع يت متمركز اقتصاديري، مدييعقال يزيربرنامه

 ييت عقاليآمر يبه عنوان نوع يزيربرنامه يگرفته است، آنچه سبب شده اساس نظر

دگاه ين اساس از ديرد، بر ايدا قرار گيدر ييزداساختار يهاشهيافته مورد حملة انديسازمان

ك روند مشاركت، ياز عقل ناب به  يرويپ يد به جايبايم يزير، برنامهينظرات ساختارشكن

 هايگفتگو و پيشرفت دموكراتيك روي آورد. آنچه سبب رويگرداني از تمركز و اقتدار سازمان

، يو سنت يبوم يش به معماري، گرايمحل يبزرگ، اقبال به نهادها يهاو شركت يدولت

 ها و سيماي شهري است (مهديزادهتوجه به فضاهاي عمومي شهري و ايجاد تنوع در كاربري
ريزي برنامهد بر يبا تأك يشهر يزير). آن هنگام در حوزة برنامه56: 1385و همكاران، 

 يشهر ريزيامهدموكراتيك چه در كشورهاي پيشرفته و چه در كشورهاي جهان سوم، برن

ن يقوان ياست كه به جا يارشتهانيست، بلكه دانش ميمتعارف ن يدر معنا يك رشته علمي

ن ير سر و كار دارد. ايو احتمال پذ ياجتماع يرهايها و مـتغشيبا گرا يثابت و قـطع

 يزيربرنامه يهاتيدگاه را با واقعين ديم ايكه بخواه يدهد هنگاميت نـشان ميوضع

اي گرايي و نگرش ميان رشتهبر نوعي جامع نگري، نسبيتد را يم تأكيان منطبق كنريا يشهر

دار يبه سمت توسعة پا يت شهريريو مد يزيربرنامه ين راستا سمت و سويم. در ايقرار ده

 يو محل ي، حفظ منابع مليبوم يهايژگيت ويل شده كه در ذات خود معطوف به رعايمتما

كارآمد را مستلزم  يزيربه برنامه يابي، آنچه كه در واقع دستاست يت مشاركت عموميو تقو

ت به اهداف يريو مد يزيرداند كه بدون وجود آنها هر گونه برنامهيم ييهاش شرطين پيتأم

  ):238ها عبارتند از (همان، شرطشين پين ايترد، مهميمطلوب نخواهد رس
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  ؛ يو شهر ييا، منطقهيمل ت در سطوح مختلفيريو مد يزيرجاد نظام برنامهيا -1

  ست؛يط زي، عدالت و محيحفظ منافع جمع يالزم برا يهان و اهرميجاد قوانيا -2

  در توسعه و عمران شهر؛  ياو حرفه يمدن يت نهادهايتقو -3

  ؛يمحل يازهايو ن يط بومي، شرايد بر امكانات واقعيتأك -4

  .ر و هماهنگيپذمدت انعطافكوتاه يهاد بر طرحيتأك -5
  

  گيري نتيجه

مت يف را نقطه عزيآنجا كه تعر يپردازد كه چگونه متون فلسفين امر ميبه ا يساختارشكن

ف از يمنجر به تعر ين رفتارهايت توجه ندارند كه تمام اين واقعيدهند، به ايخود قرار م

 ن نبوده،يش از ايآنچه تا پ ةز به واسطيكه طبق آن هر چ يبرخوردارند، نظم يدرون ينظم

 يتك واحد يبه معنا يابيو دست ييمتن از سو يقيحق يدن به معنايشود و رسيف ميتعر

در  ياختارشكنـسجه، يدر نت است. يآن مفهوم باشد، كار عبث ةدهندكه نشان يهر مفهوم

 يراـدر تالش ب يكيزيـات متافيفرض يگيپايب يادب يهايفلسفه و تئور ،يزبان شناس

  . شوديشامل م ه راـيبه دانش پا يابيدست

كه جامع بوده و د وشيخته مير يزيربرنامه يك تئوريبر اساس  يشهرحل هر راه

با  يكه در ساختارشكن ين شده است، در حالييتع يمراتبچارچوب مشخص و سلسله يدارا

ح يت شهرها را توضيتواند ماهيم يو اصول منحصر يساختارده اعتقاد به آنكه ين ايرد ا

 (عام) جامع يد نگاهيتول يجستجو يهدف كل، يبه عبارتافت ين رهيدر ا، كنديرد م ،دهد

قت آنجا يست، در حقين كه در مورد همة شهرها صدق كند، يشهر يزيربه شهر و برنامه

 يارتبعبه  .وجود دارد صحبت در موردشان يهااز شهرها و روش يك تنوع باورنكردني

به اهداف  يابيدست يبرا يشهر يزيرامهدر برنست يبايم يمتفاوت  يهاسلسله مراتب

ها هو شهر براساس دو اصل نگاه افراد و گرو اجازه داده شود... متفاوت يهامتفاوت در مكان

شود كه يمط شكل داده يو توجه به مح يشهر يت زندگيفيك يداخل شهر به آن و چگونگ

   .يماعاست و ساختار اجتيسابد با اقتصاد ، ييم يبه طور معمول همپوشان
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  پيوست

وست يپ ةليوسه ب ،يد معانيج در تولينتا يداريف ناپايتوص يبرا )قتي(در حق ياصطالح باز -1

  .)Balkin ،1996 :4( شوديبه کار برده م يمعان

را  يند ساختارشکنيرد که فرآيگيـاز اصطالحات را به کار م يعيف وسيک طي يساختارشکن - 2
 ماکونرفا، )differance(ط ن کلمات تفاويمله ااز ج ،کننديت ميآن تبع روشن و از

)pharmakon( کردن ليتکم و )supplement(  .به عنوان مثال، کلمه فارماکون به هستند

از  يفيط يتواند به معنيـنداشته و م يقطع ين کلمه معنيا .اشاره دارد درمان/زهر يزبان يباز

  .ا زهر ترجمه شودي دوا نسخه، ک دارو،يزها از يچ
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