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چکید  ه
سـاختار از جملـه مفاهیـم پرکاربـرد  د ر حوزه هـای مختلف د انشـی 
مـی باشـد . ایـن مفهوم بـا ورود  بـه حوزه شهرسـازی، موضـوع مهم 
سـاختار شـهری را پد ید  آورد ه اسـت. سـاختار شـهری را می توان از 
جملـه ابزارهای هد فمند  د ر بازشناسـی شـهر قلمد اد  نمـود . عوامل، 
عناصـر و ویژگـی هـای اجتماعـی جزء جد ایـی ناپذیـر از اجتماعات 
انسـانی بود ه و به تبع آن تاثیرات بسـیاری را د ر نحوه شـکل گیری 
شـهر وارد  نمـود ه اسـت. د ر پژوهـش حاضـر بـه تبییـن و تد قیـق 
جایـگاه عوامـل اجتماعی د ر شـکل گیری سـاختار شـهرهای ایرانی 
پرد اخته شـد ه اسـت. د ر این راسـتا این پژوهش با هد ف بازشناسـی 
جایـگاه عوامـل اجتماعـی د ر چید ایش سـاختار شـهرهای ایرانی، به 
واژه شناسـی و بررسـی ساختار، ساختار شـهری پرد اخته و د ر اد امه 
بازشناسـی عوامل اجتماعی د ر سـاختار شـهری آورد ه شـد ه اسـت. 
یکـی از نـکات مهـم د ر ایـن پژوهش، بررسـی ریشـه ها و سرمنشـا 
بـروز عوامـل اجتماعـی د ر اجتماعـات شـهری که مقد م تـر از مولفه 
هـای ایـن مهم مـی باشـد ، اسـت. روش تحقیـق تحلیلی-اسـناد ی 
اسـت کـه برای تنظیـم مفاهیم و تد ویـن یک چارچـوب مفهومی از 
روش » تحلیـل محتـوای کیفـی« اسـتفاد ه گرد یـد . روش گرد آوری 
اطالعـات نیـز بـه صـورت کتابخانـه ای و اسـناد ی مـی باشـد . آنچه 
کـه د ر مطالعـه حاضـر بـه عنـوان نتیجه کلی مـی توان مورد  اشـاره 
قـرار د اد  ایـن اسـت کـه عوامـل اجتماعی د ر شـکل گیـری، تکامل 
و خاصـه تعالی سـاختار شـهری نقـش بسـزایی را ایفا نمـود ه و یک 
رابطـه د و طرفـه بیـن ایـن د و امـر وجـود  د ارد . عوامـل اجتماعی د ر 
قالـب نمود هـای کالبـد ی، فضاهایـی را به سـاختار شـهرهای ایرانی 
افـزود ه انـد  کـه نمایشـی بـاارزش از اصالت اسـت. وجود  ایـن رابطه 
عالوه بر تکامل سـاختار شـهری، موجبـات ارتقا عوامـل اجتماعی را 

نیـز فراهم مـی آورد .
واژگان کلید ی: ساختار، ساختار شهر، اجتماع، عناصر اجتماعی. 

The Situation of  Social Factors in the Forming of 
Iranian Cities Structure’s

Abstract
The structure is one of  the words that used in various fields of 
knowledge. This concept has also been introduced in the field 
of  urbanism and has created an important topic called urban 
structure. Urban structure can be one of  the targeted tools to 
recognize the city. Factors, elements and social features have 
been integral to human communities and consequently, it has 
had many effects on the city’s formation. In this research, the 
explanation and clarification of  the status of  social factors in 
shaping the structure of  Iranian cities has been studied. In this 
regard, the terminology and evaluation of  the structure, urban 
structure, and further the recognition of  social factors in the 
urban structure is presented. One of  the important points in 
this research is the study of  the roots and the origin of  the 
occurrence of  social factors in urban communities which is 
more important than the components of  this important. The 
research method is analytical-documentary that the qualitative 
content analysis method was used to define concepts and 
formulate a conceptual framework. The method for collecting 
information is also libraries and documents. What is mentioned 
in the present study as a general result is that social factors 
play a significant role in the formation, evolution and especially 
the urban structure excellence and there is a two-way relation 
between the urban structure and social factors. Social factors 
in the form of  physical representations have added spaces 
to the structure of  Iranian cities, which is a valuable show of 
authenticity. The existence of  this relation in addition to the 
evolution of  urban structure, also promotes the promotion of 
social factors.
Keywords: Structure, City Structure, Community, Social 
Factors.
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1- مقد  مه
سـاختار یکـی از مفاهیـم مهم د ر پژوهش هـای مربوط 
بـه انسـان بویـژه مطالعات شـهری اسـت که شـناخت، 
مد یریـت  برنامه ریـزی،  د ر  آن  بـه  توجـه  و  تحلیـل 
و طراحـی شـهری حائـز اهمیـت می باشـد . سـاختار 
شـهر را مـی تـوان ابـزاری د ر جهـت بازشناسـی شـهر 
قلمـد اد  نمـود . عوامـل اجتماعـی همچـون تعامـالت 
اجتماعـی، همبسـتگی، نیازهـای اجتماعـی و سـنت ها 
و آیین هـای فرهنگـی و اجتماعـی که نقـش مهمی د ر 
سـبک زند گـی و سـاختار شـهرهای ایرانی د ارنـد . چرا 
کـه کم توجهـی بـه آن، موجـب تبعـات منفـی و رشـد  
شـهری نامتناسـب و پید ایش مسـائل شـهری د ر ابعاد  
فضایـی، کالبـد ی، د سترسـی، و کارکـرد ی می شـود . 
بی نظمـی د ر پراکنـش بناهـای عمومی، برهـم خورد ن 
و  فضایـی  آشـفتگی  شـهروند ان،  آرامـش  و  آسـایش 
عملکـرد ی، د شـواری خد مـات رسـانی بـه شـهروند ان، 
اتـالف وقـت و انـرژی از جملـه ایـن تبعـات می باشـد . 
بنابرایـن مهمتریـن مسـاله تحقیق ضرورت بازشناسـی 
سـاختار شـهری با تاکید  بـر مولفه اجتماعـی و جایگاه 

آن د ر سـاختار شـهرهای ایرانـی اسـت. 
د ر پژوهـش حاضـر بـا توجـه به سـواالت و اهـد اف، د ر 
ابتـد ا بـه بررسـی مفهـوم سـاختار، سـاختار د ر حـوزه 
های مختلف و سـاختار د ر شـهر پرد اخته شـد ه اسـت. 
د ر اد امـه بـا توجـه بـه مطالعات متنـوع صـورت گرفته 
پیرامـون موضوع سـاختار شـهری، مولفه های تشـکیل 
د ر  اسـت.  گرد یـد ه  تبییـن  د هنـد ه سـاختار شـهری 
شـهرهای ایرانـی بـه تبع وجـود  پایبنـد ی بـه د ین د ر 
اد وار مختلـف، نقـش عوامل اجتماعی بسـیار پررنگ تر 
بـود ه و د ر بـه نظـر مـی رسـد  د ر آمیختگـی بـا کالبد ، 
سـاختار د ر شـهر را شـکل می د هند . د ر همین راسـتا 
د ر اد امـه تحقیـق، به بررسـی عوامل اجتماعی و ریشـه 
یابی سرمنشـا شـکل گیری عوامل اجتماعـی )که خود  
ریشـه هـا منجـر به تد قیـق د ر قالب ارائـه مولفه ها می 
گـرد د ( پرد اخته شـد ه و نمود هـای اجتماعی و کالبد ی 
این ریشـه ها د ر سـاختار شـهرهای ایرانی به مطالعه و 

بررسـی گذاشته شـد ه است.

2- اهد اف، پرسشها، روش و فرآيند  پژوهش:
هـد ف پژوهـش حاضر، تبییـن و تد قیق جایـگاه عوامل 
اجتماعـی، د ر شـکل گیری سـاختار اجتماعی اسـت. به 
عبـارت د یگـر د ر ایـن مقالـه سـعی بـر روشـن نمود ن 
این موضوع اسـت کـه مولفه های اجتماعی د ر سـاختار 
شـهری د ارای چـه نقـش و مصاد یقـی اسـت. د ر ایـن 
راسـتا پرسـش های پژوهـش حاضـر عبـارت اسـت از: 
مولفه هـا و سـنجه های عوامـل اجتماعـی د ر سـاختار 
شـهرهای ایرانـی چیسـت؟ مصاد یـق عوامـل اجتماعی 

تاثیرگـذار د ر سـاختار شـهرهای ایرانـی کد امند ؟
بـا توجـه به پرسـش های فـوق، تحقیق حاضـر نیازمند  
روش تحقیـق تحلیلی-اسـناد ی اسـت که بـرای تنظیم 
مفاهیـم و تد ویـن یـک چارچـوب مفهومـی از روش 
"تحلیـل محتـوای کیفی" اسـتفاد ه شـد ه اسـت. برای 
بررسـی محتـوای آشـکار پیام هـای موجـود  د ر یـک 
متـن، می توان از این روش اسـتفاد ه نمـود . "این فن به 
تحلیـل و آنالیـز محتـوا پرد اخته و به پژوهشـگر کمک 
می کنـد  تا با اسـتفاد ه از تحلیل، د اد ه هایـی را د ر مورد  
متن اسـتخراج نماید . تحلیل محتوای کیفی فنی اسـت 
کـه به منظـور اسـتنباط تکرارپذیـر و معتبـر از د اد ه ها 
د ر مـورد  متن آن هـا به کار می رود . تحلیـل محتوا قرار 
د اد ن قاعـد ه و محتـوای ارتباطـات د ر طبقات خاص بر 
اسـاس قواعـد  و تحلیـل روابـط بیـن آن مقوله هاسـت. 
تحلیـل محتـوای کیفـی د ر جایـی که تحلیـل کمی به 
بنابرایـن  می یابـد .  نمـود   می رسـد ،  محد ود یت هایـی 
تحلیـل محتـوای کیفـی روش تحقیقـی بـرای تفسـیر 
ذهنـی محتوایـی د اد ه هـای متنی از طریـق فرایند های 
طبقه بنـد ی نظام منـد ، کد بنـد ی، و طراحـی الگوهـای 
 2005 ,Hsieh & Shanon( "شـناخته شد ه د انسـت
(.  فراینـد  انجـام تحقیـق بـه ایـن صـورت اسـت کـه 
پـس از طـرح مسـاله و ضـرورت آن به مفهوم سـاختار، 
سـاختار شـهری و عوامـل اجتماعی پرد اخته می شـود . 
سـپس عوامـل اجتماعی موثر د ر شـکل گیری و تکامل 
سـاختار شـهرهای ایرانـی بررسـی شـد ه و د ر پایـان 

جمـع  بنـد ی و نتیجه گیـری ارائـه می شـود . 
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3-مبانی و چهارچوب نظری پژوهش
3-1-واژه شناختی ساختار

کلمـه »Structure« را مـی تـوان از جملـه کلمـات 
پرکاربـرد  نامیـد  کـه د ر حوزه های مختلـف ورود  کرد ه 
و پیرامـون آن بحـث و بررسـی شـکل گرفتـه اسـت. 
آکسـفورد1،  لغـت  فرهنـگ  د ر   »Structure« واژه 
نظـم و سـازماند هی عناصـر مرتبـط د ر یک شـیء و یا 
سیسـتم مـاد ی تلقی شـد ه اسـت. د ر واژه نامه وبسـتر2 
»Structure« بـه معنـای عناصر نظم یافتـه د ر د اخل 
یک سیسـتم با الگوی مشـخص می باشـد . د ر لغت نامه 
کمبیریـجStructure« 3« انتظـام بخش، بخش هایی از 

یک سیسـتم عنوان شـد ه اسـت. 
واژه  بـرای  شـد ه  اسـتفاد ه  فارسـی  هـای  معـاد ل 
سـاختار،  سـاخت،  نظیـر  کلماتـی   ،»Structure«
شـاکله،  ریشـه،  بنیـاد ،  اسـاس،  سـاختمان،  شـالود ه، 
اسـکلت، اسـتخوان بند ی و ... اسـت؛ که واژه سـاخت و 
سـاختار پرکاربرد تـر می باشـد . به نظر می رسـد  کلمه 
سـاخت معاد ل واژه »Construction« بود ه و تعاریف 
موجـود  د ر فرهنـگ لغـت هـای فارسـی زبـان از واژه 
 »Structure« سـاختار تشابه بیشـتری با تعاریف لغت
د ر زبـان انگلیسـی د ارد . بـر همیـن اسـاس د ر پژوهش 
حاضـر واژه سـاختار بـه عنـوان معـاد ل د ر نظـر گرفته 

شـد ه و مـورد  بررسـی قـرار گرفتـه اسـت.
د ر فرهنـگ فارسـی معیـن د ر د و بخـش معنـی شـد ه 
اسـت: "»1- چگونگـی سـاختمان چیـزی 2- ترتیـب 
اجـزا و بخـش هـای یـک جسـم«". فرهنگسـتان زبان 
و اد ب فارسـی واژه سـاختار را یـک سـازمان د رونـی 
متشـکل از واحد هـای کوچک تـر عنـوان می کنـد . "د ر 
 Structure فرهنـگ علوم انسـانی نیـز د ر تعریـف واژه

د و کلمـه سـاخت و سـاختار پیشـنهاد  گرد ید ه اسـت" 
)آشـوری: 1384(. د ر فرهنگ اصطالحات فلسـفه عالوه 
بـر ایـن د و واژه، واژه نظـام نیـز آمـد ه و د ر توضیح واژه، 
بـا عبـارت »رابطۀ ثابـت و قانونمند  بین اجـزاء و عناصر 
یـک نظـام یـا یـک کل« تعریـف شـد ه اسـت )بابایـی، 
1386(. سـاختار د ر فرهنـگ سـخن به صـورت ترتیب 
و چگونگـی قـرار گرفتـن اجـزاء یا چگونگی سـاختمان 
چیـزی؛ مجموعـۀ عناصر تشـکیل د هند ۀ یـک اثر اد بی 
یـا هنـری و پیوسـتگی اجـزای آن بـا یکد یگـر تعریـف 

شـد ه اسـت )انوری، 1381(. 
آنگونـه کـه به نظـر می رسـد  د ر تعریـف واژه سـاختار 
بـه صـورت عـام، د و موضوع مهم بیشـترین توجـه را به 
خـود  جلـب مـی کنـد : وجـود  رابطه بیـن اجـزای یک 
کل و وجـود  رابطـه میـان اجزا با کل. وجـود  رابطه بین 
اجـزای تشـکیل د هنـد ه یـک کل و رابطـه بیـن اجزا و 
بـه تبع آن بررسـی ایـن ارتباطات و نحـوه چینش اجزا 
د ر سـاختار از محوریـت های مهم د ر بررسـی سـاختار 
د ر حوزه های د انشـی می باشـد . جسـتجوی چیسـتی، 
چرایـی مهفـوم سـاختار بطـور عـام و بطـور خـاص د ر 
شهرسـازی را می تـوان بـا کمـک علـل اربعـه واکاوی 
نمـود . همانطـوری کـه جـد ول زیر نشـان می د هد  علل 
اربعـه سـاختار بـا مفهوم نظم، سلسـله مراتـب، کمال و 
سـعاد ت د ر کارکرد هـای هـر پد ید ه نظام منـد  از جمله 

شـهر د ر ارتباط اسـت. 
3-2-مفهوم ساختار د ر حوزه های مختلف

د ر بررسـي تحـوالت ایـن کلمـه مي تـوان گفـت که تا 
قـرن هفد هـم میـالد ی این کلمه بـه معنای اسـتخوان 
بنـد ی د ر قلمـرو معماری بـه کار می رفت. پـس از آن، 
د ر علم زیسـت شناسـی و بـه معنای اجزای سـاختمان 

3 
 

 گریکدیآن با  یاجزا یوستگیپ وی هنر ای یاثر ادب کی ۀدهند لیعناصر تشک ۀمجموع ؛یزیچ ساختمان یچگونگ ایگرفتن اجزاء 
 (. 1381)انوری،  شده است فیتعر

آنگونه که به نظر می رسد در تعریف واژه ساختار به صورت عام، دو موضوع مهم بیشترین توجه را به خود جلب می کند: 
. وجود رابطه بین اجزای تشکیل دهنده یک کل و رابطه وجود رابطه میان اجزا با کلو  وجود رابطه بین اجزای یک کل

چینش اجزا در ساختار از محوریت های مهم در بررسی ساختار در حوزه های  بین اجزا و به تبع آن بررسی این ارتباطات و نحوه
توان با کمک علل اربعه جستجوی چیستی، چرایی مهفوم ساختار بطور عام و بطور خاص در شهرسازی را می دانشی می باشد.

مراتب، کمال و سعادت در  سلسلهعلل اربعه ساختار با مفهوم نظم،  دهدواکاوی نمود. همانطوری که جدول زیر نشان می
 مند از جمله شهر در ارتباط است. کارکردهای هر پدیده نظام

 علل اربعه ساختار و ساختار شهری )ماخذ: نگارندگان(-1جدول     

 ساختار شهری ساختار علل
 شهری همچون بازار و مسجد جامعبندی شهری؛ قلب تپنده استخوان نظم سلسله مراتبی بین اجزا و کل یک پدیده ساختارمند علل صوری
 ساختار شبکه معابر و کانونهای عملکردی و؛ مناط، نواحی و محالت  مند اجزاء، سلسله مراتب اجزاءترتیب و ترکیب نظام علل مادی
 طراحان شهری؛ معماران؛ مدیریت شهری و مردم ناظم، خالق، طراح و سازنده پدیده ساختارمند علل فاعلی

انتظام مطلوب در کارکردهای مربوطه، هدفمندی، پی بردن  علل غایی
 به عظمت خالق در نظم مخلوقات خداوندی

؛ زندگی ش شهروندانسایش و آراممند شهر؛ آعملکرد صحیح و نظام
 مطلوب شهروندان؛ سعادت شهروندان

 
 های مختلفمفهوم ساختار در حوزه-3-2

میالدی این کلمه به معنای استخوان بندی در قلمرو معماری دهم فرن هقکه تا  فتگ توان می کلمه اینبررسی تحوالت  در
به کار می رفت. پس از آن، در علم زیست شناسی و به معنای اجزای ساختمان بدن به کار گرفته شد و همچنین به ادبیات نیز 

رد کرد. به هر حال، این کلمه بیشتر راه یافت. در قرم نوزدهم هربرت اسپینر این کلمه را از زیست شناسی به علوم اجتماعی وا
به کار می رفت. منظور از کلمه « توالی واحدهای زبانی که در ارتباط خاص با یکدیگر قرار دارند»در زبان شناسی و به معنای 

ساختار چیزی نیست جز ترتیب خاص همبستگی اجزای یک مجموعه برای منظوری معین، مثل ساختار اجزای بدن و شیوه ای 
ن اجزا با یکدیگر همکاری می کنند. البته باید در نظر داشت که فردینان دوسوسور بیشتر از کلمه نظام استفاده می کند و که ای

 (.527-528: 1386کلمه ساختار بیشتر در آثار اشتراوس و بارت به چشم می خورد )خاتمی، 
بسیاری ورود کرده و به تبع آن در هر  ای دانشیهحوزههمانگونه که پیشتر نیز مورد اشاره قرار گرفت؛ واژه ساختار در 

هایی نظیر: معماری، شهرسازی، مهندسی، هنر، زیست شناسی، ای را به خود اختصاص داده است. حوزهحوزه تعریف و جایگاه ویژه
قتصادی و موسیقی شیمی، فیزیک، جغرافیا، علوم رایانه، ریاضیات، علوم اجتماعی و زبان شناسی، فلسفه، ادبیات، علوم مالی و ا

های دانشی مورد مطالعه و ارزیابی قرار اند. در ادامه این حوزهو ...  واژه ساختار را در ادبیات و مبانی خود وارد کرده و بهره برده
 گرفته است.

که در گذر زمان در سایر حوزه ها نظیر علوم طبیعی نیز وارد  فلسفه و علوم اجتماعییکی از نظریات رایج در حوزه 
می باشد. نظریه ساختارگرایی در اندیشه ها و تئوری های فردینان دوسوسور زبان شناس  نظریه ساختارگراییگردیده است؛ 

ها برپایه ربط و نسبت، معروف فرانسوی ریشه دارد. این نظریه با نفی معانی و مفاهیم مستقل، همه مفاهیم، دال ها و نشانه 
جست و جوی قوانین کلی و تغییرناپذیر بشریت با »تبیین و تفسیر می کند. در یک تعریف روشن، ساختارگرایی را می توان به 

( تعریف کرد. بررسی بیشتر 543: 1387)ریتزر، « عملکردی در همه سطوح زندگی از ابتدایی گرفته تا پیشرفته ترین سطح آن
غیرمشاهده و نظریات اندیشمندان ساختارگرا یک ویژگی مهم و مشترک را به منصه ظهور می رساند و آن آثار، سخنان و 

 آن است.  نامرئی بودن
میالدی به عنوان عکس العملی در مقابل ایده های مندرج  1960-1970تفکر و نگرش ساختارگرایی در فاصله سال های 

میالدی دانست که با حضور  1959اُترلو در سال  جلسهدر تفکر عملکرد گرایی عینیت پیدا کرده و نقطه و شروع آن را می توان 

جد ول 1-علل اربعه ساختار و ساختار شهری )ماخذ: نگارند گان(

1.Oxford Dictionary       2. Merriam-Webster Dictionary       3.Cambridge Dictionary 
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بـد ن بـه کار گرفتـه شـد  و همچنیـن بـه اد بیـات نیـز 
راه یافـت. د ر قـرم نوزد هـم هربـرت اسـپینر ایـن کلمه 
را از زیسـت شناسـی بـه علـوم اجتماعـی وارد  کـرد . به 
هـر حـال، ایـن کلمـه بیشـتر د ر زبـان شناسـی و بـه 
معنـای »توالـی واحد هـای زبانی کـه د ر ارتبـاط خاص 
بـا یکد یگـر قـرار د ارنـد « بـه کار مـی رفـت. منظـور 
از کلمـه سـاختار چیـزی نیسـت جـز ترتیـب خـاص 
منظـوری  بـرای  مجموعـه  یـک  اجـزای  همبسـتگی 
معیـن، مثـل سـاختار اجـزای بـد ن و شـیوه ای که این 
اجـزا بـا یکد یگـر همـکاری مـی کننـد . البتـه بایـد  د ر 
نظـر د اشـت کـه فرد ینـان د وسوسـور بیشـتر از کلمـه 
نظام اسـتفاد ه می کند  و کلمه سـاختار بیشـتر د ر آثار 
اشـتراوس و بارت به چشـم می خـورد  )خاتمی، 1386: 

.)527-528
همانگونـه که پیشـتر نیز مورد  اشـاره قرار گرفـت؛ واژه 
سـاختار د ر حوزه هـای د انشـی بسـیاری ورود  کـرد ه 
و بـه تبـع آن د ر هـر حـوزه تعریـف و جایـگاه ویـژه ای 
را بـه خـود  اختصـاص د اد ه اسـت. حوزه هایـی نظیـر: 
معماری، شهرسـازی، مهند سـی، هنر، زیسـت شناسی، 
شـیمی، فیزیک، جغرافیـا، علوم رایانـه، ریاضیات، علوم 
اجتماعـی و زبان شناسـی، فلسـفه، اد بیـات، علوم مالی 
و اقتصـاد ی و موسـیقی و ...  واژه سـاختار را د ر اد بیـات 
و مبانـی خـود  وارد  کـرد ه و بهره برد ه انـد . د ر اد امه این 
حوزه هـای د انشـی مورد  مطالعـه و ارزیابی قـرار گرفته 

است.
یکـی از نظریات رایج د ر حوزه فلسـفه و علوم اجتماعی 
کـه د ر گـذر زمـان د ر سـایر حـوزه هـا نظیـر علـوم 
طبیعـی نیـز وارد  گرد ید ه اسـت؛ نظریه سـاختارگرایی 
و  هـا  اند یشـه  د ر  سـاختارگرایی  نظریـه  باشـد .  مـی 
تئـوری هـای فرد ینان د وسوسـور زبان شـناس معروف 
فرانسـوی ریشـه د ارد . ایـن نظریـه بـا نفـی معانـی و 
مفاهیـم مسـتقل، همـه مفاهیـم، د ال هـا و نشـانه هـا 
برپایه ربط و نسـبت، تبیین و تفسـیر می کند . د ر یک 
تعریف روشـن، سـاختارگرایی را می توان به »جسـت و 
جـوی قوانین کلی و تغییرناپذیر بشـریت بـا عملکرد ی 
د ر همـه سـطوح زند گـی از ابتد ایی گرفته تا پیشـرفته 

تریـن سـطح آن« )ریتـزر، 1387: 543( تعریـف کـرد . 
بررسـی بیشـتر آثـار، سـخنان و نظریات اند یشـمند ان 
سـاختارگرا یـک ویژگـی مهـم و مشـترک را بـه منصه 
ظهـور مـی رسـاند  و آن غیرمشـاهد ه و نامرئـی بـود ن 

است.  آن 
تفکـر و نگـرش سـاختارگرایی د ر فاصلـه سـال هـای 
1970-1960 میـالد ی بـه عنـوان عکـس العملـی د ر 
مقابـل ایـد ه هـای منـد رج د ر تفکـر عملکـرد  گرایـی 
عینیـت پیـد ا کـرد ه و نقطـه و شـروع آن را مـی تـوان 
جلسـه اُترلـو د ر سـال 1959 میـالد ی د انسـت کـه بـا 
حضـور کسـانی چـون لویـی کان، کنزو تانگـه و اعضای 
گروه 10 تشـکیل شد . بسـیاری از سـاختارگرایان، یک 
سـاختار را بـه طور کلی بـه این نحو تعریـف می کنند : 
سـاختار عبـارت اسـت از مجموعـه ای از روابـط که د ر 
آنهـا عناصـر مـی تواننـد  تغییـر یابنـد ، ولی به شـکلی 
کـه متکـی بـه کل باقـی مانـد ه و مفهوم خـود  را حفظ 
کننـد . روابـط بین عناصـر مهمتر از خود  عناصر اسـت. 
عناصـر )المانهـا( د ارای قابلیـت تغییـر د رونـی اند  ولی 
روابـط آنهـا ثابت باقـی می مانـد  )حمیـد ی و د یگران، 

.)12  :1376
سوسـور از نظریه پـرد ازان حوزه زبان شناسـی، به جای 
بررسـی تحوالت تاریخی آواها، ریشـه کلمات و د سـتور 
زبـان، بـه کند وکاو و مطالعه د ر سـاختار زبان و بررسـی 
عناصـر ثابـت و روابط میـان آن ها پرد اخته و براسـاس 
آن، پایـه هـای علم زبان شناسـی جد یـد  را بنیان نهاد . 
ایـن گونـه نگـرش سوسـور د ر علـوم زبان شـناختی به 
سـایر حوزه های د انشـی نظیر: حـوزه مطالعات اجتماع 
محور، انسـان شناسـی، علـوم محیطـی و ... نفوذ نمود ه 

و بـه عنـوان یـک مکتب فکری قلمد اد  شـد . 
مهند سـی  خاصـه  مهند سـی  علـوم  د ر  سـاختار  واژه 
عمـران نیـز از جملـه موضوعـات مهـم و کلیـد ی مـی 
از گرایشـات رشـته عمـران،  باشـد . مهند سـی سـازه 
بـه مطالعـه، بررسـی و تحلیـل د ر حوزه سـاختار سـازه 
هـا مـی پـرد ازد . مطالعـه مقاومت سـازه هـای طراحی 
شـد ه د ر برابـر حـواد ث و عوامل طبیعـی و غیرطبیعی، 
کارآیـی آن و زیبایـی و تمایـل مرد م به اسـتفاد ه و بهره 
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بـرد اری از آن از جملـه محوریـت هـای پراهمیـت د ر 
بحـث سـاختار سـازه هـا می باشـد .  

د ر پیکـره هـر موجـود  زنـد ه، اسـتواری و قوام بـه مد د  
اسـکلت اصلـی و حرکـت و فعالیـت د ر اند امهـا نیـز به 
کمـک اجـزای ایـن اسـتخوان بنـد ی اصلـی و مفاصـل 
آن امـکان پذیـر مـی گـرد د . وجـود  سـاختار د ر همـه 
... از جملـه مهمتریـن  موجـود ات زنـد ه و گیاهـان و 
اصـول آفرینـش بـه شـمار مـی رود . واژه سـاختار د ر 
حـوزه مطالعـات طبیعـی نیـز از جملـه محوریـت های 
کلیـد ی بـود ه کـه کاربـرد  گسـترد ه ای را د ر این حوزه 
بـه نمایـش می گذارد . واژه سـاختار د ر حـوزه مطالعات 
معمـاری  شهرسـازی نیـز وارد  شـد ه و تاثیـر بسـیاری 
د ر بحـث مبانـی نظـری را د اشـته اسـت.  د ر اد امـه بـه 
بررسـی سـاختار د ر حـوزه مطالعات شـهری )سـاختار 

شـهری( پرد اختـه شـد ه اسـت.
شـهری  مطالعـات  حـوزه  د ر  3-3-سـاختار 

شـهری( )سـاختار 
نگاهـی به مفهـوم نظم و جایـگاه آن د ر انتظام بخشـی 
بـه آن حاکـی از آن اسـت کـه نظـم همـان جوهـره 
باشـد .  مـی  آن  ابعـاد   تمامـی  د ر  شـهری  سـاختار 
همـان طوریکـه سـاختار بـد ن انسـان متأثر و متشـکل 
از اسـتخوان بنـد ی بـد ن بـه همـراه سـایر شـبکه های 

منطبـق بـر آن همچـون اعصاب و عروق بـه همراه قلب 
و مغـز مـی باشـد ؛ سـاختار شـهر از چنیـن الگـو هـای 
نظـم د هند ه برخورد ار اسـت. فالمکـی )1396( و بیکن 
)1376( نیـز تلویحـاً بـه ایـن موضـوع اشـاره د ارند  که 
تبییـن نظـم پیـش تعریـف طرح سـاختار شـهری می 
باشـد . موجـود ات زند ه نظیـر د رخت از اسـتخوان بند ی 
منظـم ناشـی از رشـد  طبیعـی و ارگانیک برخـورد اری 
الکسـاند ر،  اند یشـمند انی همچـون کریسـتوفر  اسـت. 
سـاختار رشـد  شـهری را شـبیه بـه سـاختار د رخـت 
تبییـن کـرد ه، امـا بعـد  از چنـد  سـال بـا ارائـه نظریـه 
معروف"شـهر د رخت نیسـت" به بیـان پیچید گی های 
شـهرها  غیرد رختـی  سـاختار  و  شـهر  د ر  موجـود  
پرد اخـت. امـری کـه بـر وجـود  عوامـل غیرفیزیکـی و 
غیر متابولیسـمی همچـون عوامل فرهنگـی، اجتماعی، 
تاریخـی، اقتصـاد ی و تاثیـر  آنهـا بر سـاختار شـهر د ر 

گـذر زمـان، تاکیـد  می نمایـد .
مختلـف،  مکاتـب  و  هـا  نگـرش  د ر  شـهر  سـاختار 
معیارهـای گوناگونـی را بـه نمایـش مـی گـذارد . د ر 
د ید گاه متابولیسـت ها ویژگی های سـاختار شـهری د ر 
قالـب چهار موضوع مطرح می شـود : شـبکه د سترسـی 
و راه هـای اصلی شـهر، تراکم شـهری، ارتباط با محیط 
زیسـت، کاربـری و اختالط آن. شـبکه د سترسـی و راه 

شکل 1- استخوان بند ی د رخت و شهر )حمید ی و د يگران، 1376: 38(.
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هـای اصلـی شـهر جـز مهمتریـن عناصـر و ویژگـی ها 
د ر سـاختار شـهری بـود ه و شـاکله اصلـی آن را تبیین 
مـی نمایـد . تراکـم شـهری د ر مبحث سـاختار شـهری 
د ر د یـد گاه متابولیسـت ها به این صورت مورد  بررسـی 
و ارزیابـی قـرار د اد ه می شـود  که د ر تناسـب با محیط 
پیرامـون بـود ه و تضـاد  را د ر شـهر بـه نمایـش نگذارد . 
ارتبـاط بـا محیط زیسـت د ر سـاختار شـهری از جمله 
ویژگـی هـای مهـم و تاثیـر گـذار اسـت. وجـود  عناصر 
طبیعـی د ر شـهر بسـتری مطلـوب د ر زمینـه شـکل 
گیـری تصویـر ذهنـی از شـهر فراهـم مـی آورد . ایـن 
عناصـر طبیعـی و ارتبـاط آن هـا بـا محیـط مصنـوع 
پیرامـون د ر سـاختار شـهری تنـوع و گوناگونـی را بـه 
نمایـش مـی گـذارد . کاربـری هـا  و اختـالط آن ها د ر 
شـهر به عنوان مولفه د یگری از سـاختار شـهری، نتایج 
حاصـل از تمرکـز فضاهـا و فعالیـت هاي مختلـف را د ر 

سـاختار شـهر نشـان مـی د هد . 
سـاختار شـهر را می توان ابـزاری د ر جهت بازشناسـی 
شـهر قلمـد اد  نمـود . »هـر شـهر، بـه تعـد اد  گذرهـا، 
کوچـه هـا و میـد ان هایش، به شناسـند ه خـود  صحنه 
ارائـه مـی د هـد  و هیچ شـهری را نمـی تـوان یافت که 
شناسـند گان خـود  را از راهـی بی بازگشـت عبور د هد . 
صحنـه هـای هـر کـوی و بـازاری از شـهرها، د ر ذات 
خـود ، پیوسـته د گـر می شـوند  و د ر هر لحظـه از طول 
راه رفـت و بازگشـت هر شناسـند ه، سـخنی د گر با وی 
د ارنـد . د رازا و پهنـای هر کوچه و بن بسـت از شـهرها، 
بـرای هـر بیننـد ه کـه بـا آن هـا رو بـه رو مـی شـود ، 
سـخنی د ارنـد  متمایـز بـا آنچـه به هنـگام خـروج وی 

بـا او خواهنـد  گفـت و ایـن سـخن، هرگـز، بـرای هیچ 
شناسـند ه-اگر د وباره از همین مسـیر عبـور کند -تکرار 
نمـی شـوند « )فالمکـی، 1396: 95(. مباحـث گفتـه 
شـد ه د ر سـطرهای پیشـین بـه نوعـی الگوهـای نظـم 
د هنـد ه موجـود  د ر سیسـتم پیچیـد ه شـهرها را بـه 

نمایـش می گـذارد . 
د ر جهـت نیـل بـه شـهر خـوب بـرای سـاکنان، تبیین 
سـاختار خـوب ضروری بـه نظر می رسـد . ویژگی هایی 
کـه می تـوان بـرای سـاختار خـوب شـهری برشـمارد  
شـامل این موارد  هسـتند : هماهنگ با بسـتر و محیط، 
سـاختار شـهر د ر هماهنگـی بـا نیـاز و تـوان مـرد م و 
سـاکنان آن بود ه، اند ازه شـهر د ر تناسـب بـا ویژگی ها 
و توان شـهر باشـد  )از بارگذاری اضافه د ر سـاختار شهر 
جلوگیـری نمود (. شـهر د ر قامت سـاختار خـوب خود ، 

مـی بایسـت شـکیل و قابـل طی کرد ن باشـد .
3-4- عوامل موثر بر شکل گیری ساختار شهری

د ر تبیین سـاختار شـهری و تد قیق عناصر شـاخصه آن 
تعاریـف متفاوتـی د ر یک بسـتر زمانی تکمیل شـوند ه، 
د ربرگیرنـد ه  سـاختار  "کریـن  اسـت.  گرد یـد ه  ارائـه 
بناهـای عمومـی، خیابان هـا، فضاهای باز و تسـهیالت 
آنهـا اسـت" )اهـری، 1395: 58(. د ر تعریـف حاضـر 
توجـه بـه جنبـه هـای عینـی د ر تشـخیص سـاختار 
شـهری مـورد  توجـه و تاکیـد  قـرار گرفتـه اسـت. د ر 
اد امـه ارائه تعاریف د ر راسـتای تبیین سـاختار شـهری 
توضیحـات لینـچ را می تـوان مطرح نمـود . وی مباحث 
نظیـر هویـت و تصویر ذهنی و نحـوه اد راک را بیان می 
د ارد . آنچـه بـه نظـر مـی رسـد  این مهـم اسـت که د ر 

شکل 2- استخوان بند ی شهر و تاثیر کانونهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصاد ی د ر شکل گیری آن )حمید ی و د يگران، 
.)2 :1376
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تشخیص سـاختار شـهری، مولفه هایی ذهنی نیز نظیر 
مولفـه هـای عینی مهـم و تاثیـر گذار هسـتند .

بخشـی د یگـر از موجود یـت هایی که به شـهر، واقعیت 
فعال، کارآیی پاید ار و تشـخصی ویژه می بخشـند  و آن 
را از سـایر گونـه هـای زیسـتگاه هـای انسـانی جد ا می 
کننـد ، سـاختارهایی اند  که الزامـا وجه کالبـد ی د ارند  
و د ر پهنـه شـهرها، با کمیـت ها و توان هـای کاربرد ی 
نابرابـر حضـور د ارند . آن ها حیثیت سـاختاری شـهر را 
تعریـف مـی کننـد . ایـن سـاختارها را می توان شـامل 
این موارد  د انسـت: شـبکه هـای خد مات رسـانی فنی-

رفاهی شـهری )آبرسـانی، د فـع و د ور کـرد ن فاضالب، 
شـبکه های روشـنایی، شـبکه هـای راه یابی شـهری و 
خاصـه تامیـن سـرمایش و گرمایـش فضاهای سـاخته 
شـد ه(، موجود یـت شـهر سـاختی و جاذبه های شـهر، 
پیوسـتگی و وابسـتگی هـای شـهر بـا محیـط طبیعـی 
)اسـتقرار و اتکا شـهر بر سـطح زمین، اسـتمرار زند گی 
د ر محیـط طبیعـی، بهره-وری از شـرایط زیرین زمین( 
سـاختار  زیـر  شـکل   .)122-129  :1396 )فالمکـی، 
بافـت کهن شـهرهای تاریخی همچون نائیـن و زواره را 
نشـان می د هد  کـه متاثـر از عوامل مختلـف اجتماعی، 

فرهنگـی، طبیعی و اقتصاد ی اسـت.
  شـهر بـه عنـوان یک سـاختار کالبـد ی که پیکـره ای 
مشـخص و رشـد  یابنـد ه د ارد  بایـد  د ارای اسـکلت یـا 
استخوان بند ی )Main Structure( از ارکان و عناصر 
اساسـی خـود  باشـد  کـه محکـم و اسـتوار، بد نـه ثابت 

و پایـد ار و متـد اوم شـهر را شـکل د اد ه، فـرم، انـد ازه، 
کارکرد هـا و هویـت اصلـی آن را ایجـاد  نمایـد . عناصـر 
اصلـی مانند  شـریانها و شـبکه هـای اصلی رفـت و آمد  
و مراکـز شـهری، جـز اسـتخوانبند ی اصلـی بـه شـمار 
آمـد ه، سـایر ابنیـه بیانبیـن آنهـا د ر زمـره پرکنند ه ها 
مـی باشـند . این شـبکه مراکز و محورها با سـازماند هی 
معین، زند گی و فعالیت را د ر شـهر سـامان می بخشـد  
و شـکل مـی د هنـد . اسـتخوانبند ی شـهر مسـتقیما با 
حیـات شـهر و چگونگی فعالیت های آن مرتبط اسـت، 
از ایـن رو بـه عنـوان یـک مبحـث زیربنایـی د ر زمینـه 
هـای اقتصاد ی-اجتماعـی و کالبـد ی د ر حیـات شـهر 
مطـرح می شـود . اسـتخوانبند ی شـهر د ر جریان سـیر 
تحـول آن شـکل گرفته و کامل می شـود  لـذا عنصری 
پویـا و تاریخـی شـمرد ه می شـود و بـروز تفـاوت هایی 
د ر عناصـر شـهری، اعـم از اینکـه معـد ود  یـا متنـوع 
باشـند  اسـتخوانبند ی فضایـی شـهر و سـیر تحـول آن 
را د گرگـون نمـی کننـد ، ایـن الگـو تنهـا د ر صورتـی 
د گرگـون مـی شـود  کـه ماهیـت اد واری شـهر و سـیر 
تحول آن متحول و د گرگون شـود . اسـتخوانبند ی شهر 
نمایانگـر توسـعه و تحـول شـهر د ر یک مفهـوم اد واری 
اسـت و عاملـی اسـت کـه بـرای یـک شـهر و سـاکنان 
آن هویـت مشـخصی ایجـاد  مـی نمایـد ، بد یـن منظور 
انسـجام و پیوسـتگی بیـن مجموعـه هایـی از عناصـر 
شـهری بسـیار موثرتـر از تـک عناصری هسـتند  که د ر 
گسـتره شـهر پراکند ه شـد ه انـد  )حمیـد ی و د یگران، 

شکل 3- ساختار بافت کهن شهرهای نائین و زواره )توسلی، 1376: 18-19(.
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1376: 41(. شـکل زیـر تصویـر سـاختار شـهر ریـرا از 
منظـر شـهروند ان نشـان می د هـد  کـه تاثیـر عوامـل و 
مراکـز مذهبـی، اجتماعی و فرهنگی همچون مسـاجد ، 
بـازار و مـد ارس د ر شـکل گیری ایـن سـاختار د ر گـذر 

زمـان بسـیار حائـز اهمیت اسـت.
و  فعالیـت هـا  "سـاختار شـهر، حاصـل شـکل هـا،   
فضاهایـی از شـهر اسـت کـه بـه د الیل شـکلی، فضایی 
و یـا عملکـرد ی، واجـد  ویژگی برجسـته ای باشـند . به 
عبارتـی، سـاختار شـهر، بخـش اصلـی شـهر اسـت که 
و  گیـرد   مـی  قـرار  آن  د ر  اصلـی شـهر  کارکرد هـای 
کلیـات شـهر و نیـز جهات توسـعه آتی آن را مشـخص 
مـی کنـد . ماننـد  محورهـای اصلـی ارتباطـی، فضاهای 
بـاز عمـد ه و بناهای عمومـی. این سـاختار اصلی، عالوه 
بـر تمرکز فعالیـت های اقتصاد ی، سیاسـی و حکومتی، 
فرهنگـی و مذهبـی و فراغتـی، موجبـات تمرکـز روابط 
اجتماعـی را نیـز فراهـم مـی آورد . ایـن بخـش، ویژگی 
هـای اصلـی شـهر را بیـان کـرد ه و موجـد  د وام، هویت 
و ثبـات شـهر اسـت" )بحرینـی و همـکاران، 1388: 

153(. الکسـاند ر معتقـد  اسـت: د ر هـر شـهری مـی 
تـوان بـه د نبـال چند یـن عامـل و یـا عنصـر بـود  تـا از 
طریـق آن هـا سـاخت اصلـی را شـناخت. ایـن عوامـل 
یـا عناصـر عبارتنـد  از: شـبکه اصلـی د سترسـی، مراکز 
عمـد ه فعالیتـی، عناصـر اصلـی شـهر. ایـن سـه عامـل 
روی هـم سـاخت و یـا سـاختار شـهری را تشـکیل می 
د هند  )بذرگر، 1382: 160(. سـاختار شـهر را می توان 
نظـام حاکـم بـر پد ید ه شـهر عنـوان نمود . د ر راسـتای 
تشـخیص  و  بـر شـکل گیـری  موثـر  عوامـل  تبییـن 
سـاختار شـهری، بررسـی د ید گاه هـای نظریه پـرد ازان 
و گـروه هـای مختلـف د ر ایـن رابطـه ضـروری و مهـم 
بـه نظـر مـی رسـد . د ر جـد ول زیـر مولفه های شـکل 
گیری و تشـخیص سـاختار شـهری بـه تفکیـک آورد ه 

است. شـد ه 
مطالعـه پژوهـش هـای صـورت گرفتـه پیرامـون بحث 
سـاختار شـهری، مولفـه هـای متنوعی از عوامل شـکل 
د هـد .  مـی  نمایـش  را  تشـخیص سـاختار  و  د هنـد ه 
بررسـی تعاریـف مختلـف نظریه پـرد ازان و اشـتراکات 

شکل 4- ساختار شهر ری از منظر شهروند ان )موالئی و پیربابايی، 1397: 252(.
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مولفـه هـا و سـنجه هـای مطـرح شـد ه، ارائـه یـک 
د سـته بنـد ی کامـل تـر را تسـهیل مـی نمایـد . آنچـه 
کـه بـا توجـه بـه مطالـب تحقیـق شـد ه بـر مـی آیـد ؛ 
مشـخصه هـای تبییـن سـاختار شـهر به صـورت کلی 
د ر هشـت محوریـت قابلیـت بررسـی را د ارنـد : عوامـل 

طبیعی-زیسـت محیطـی شـهر، عوامـل مصنوع شـهر، 
نظامـی،  عوامـل  حقوقـی،  عوامـل  سیاسـی،  عوامـل 
عوامـل اقتصـاد ی، عوامـل فرهنگی-اجتماعـی و عوامل 

اعتقاد ی-مذهبـی. 
 

8 
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ساختار اصلی شهر )سیستم حرکت شهر، سیستم فضای باز و سبز شهری، خدمات بخش  کرین 1
 (1395)اهری،  عمومی، تاسیسات زیربنایی شهری(، ساختار فرعی شهر.

2 TEN TEAM .پایداری، مقیاس اندازه بزرگتر  
3 Kevin Lynch .)(1372)لینچ،  راه، لبه، نشانه، گره و حوزه )منطقه 

4 Bill Erickson 
حیط فضاهای عمومی، ساختار حرکتی، اختالط عملکرد و فعالیت، ساختمان های عمومی، م

  اکولوژیک و محوطه سازی ها، سلسله مراتب.

5 Edmund 
Bacon 

 یرویداده و ن لیشهر را تشک یاصل ساخت ،یاصل یو ساختمان ها یارتباط یشبکه ها
 (1386)بیکن،  شوند. یمحسوب م شهر سازمان دهنده

6 Cheng & et al 
ن عناصر ؛ نظم و رابطه بیکاال و اطالعات انیحمل ونقل، جر، مردم یتجمعی، فرم فرم شهر

 کالبدی و کاربری ها.
(Cheng & et 

al, 2006) 

7 Bertaud 
عالیت توزیع فضایی جمعیت، مقاصد و الگوهای سفر مردم که منتهی به وقوع پیوستن یک ف

 Bertaud, 2001 مومی و مراکز تجمعات مردمی.می گردد، عناصر مهم و ع

8 Rodrigue & et 
al 

 Rodrigue & et عات.ارتباطات ناشی از فرم شهری، فرم تجمعات مردمی، حمل و نقل، جریان کاال و اطال
al, 2009 

ینه ی شهر، زمها تیفعال یچگونگ ،یرفت و آمد و مراکز شهر یاصل یو شبکه ها انهایشر حمیدی  9
 اجتماعی.-اقتصادیهای 

)حمیدی و دیگران، 
1376) 

 ،یتصاداق یها تیتمرکز فعالی، عموم یباز عمده و بناها یفضاها ،یارتباط یاصل یمحورها بحرینی  10
 ی.موجبات تمرکز روابط اجتماع ،یو فراغت یو مذهب یفرهنگ ،یو حکومت یاسیس

)بحرینی و دیگران، 
1388) 

، پایداری، تردد اجتماعی، مقیاس عملکردی، اهمیت کارکردیعوامل محیطی و طبیعی،  بذرگر 11
 (1382)بذرگر،  عرصه عمومی، اندازه، جنبه های نمادین، رابطه فضایی.

 ذکاوت 12
لیت فضاهای شهری، محور مجهز شهری، خیابان های اصلی شهر، کانون ها و محورهای فعا

، گره دیده های دروازه هایو جمعیت، نمادها و ساختمان های مدنی، نشانه های شهری، پ
 ها و کانون های متمرکز، تمرکز های ارتفاعی، اندام های طبیعی شهری.

 (1390)ذکاوت، 

لیت الگوهای کاربری اراضی شهری، فرم، شکل و طرح حوزه های شهری و نحوه توزیع فعا نظریان 13
 (1370)نظریان،  ها، عناصر و اجزای ترکیب دهنده شهر.

الیت الگوهای کاربری اراضی شهری، فرم و شکل و طرح حوزه های شهری و نحوه توزیع فع زیاری 14
 (1378)زیاری،  ها، عناصر و اجزای ترکیب دهنده شهر.

 فالمکی 15

، شبکه دفع و دور کردن فاضالب ،ی)آبرسان یشهر یرفاه-یفن یخدمات رسان یشبکه ها
 یفضاها شیو گرما شیسرما نیمو خاصه تا یشهر یابیراه  یشبکه ها ،ییروشنا یها

ا بشهر  یها یو وابستگ یوستگیشهر، پ یو جاذبه ها یشهر ساخت تیساخته شده(، موجود
هره ب ،یعیطب طیدر مح یاستمرار زندگ ن،یزم سطح)استقرار و اتکا شهر بر  یعیطب طیمح
 نیزم نیریز طیاز شرا یور

 1396فالمکی، 

-ل اقتصادی، عوامل سیاسیفرهنگی، عوام-جتماعیاطبیعی، عوامل -عوامل محیطی منتظری 16
 مدیریتی، عوامل انسانی، عوامل کالبدی.

)منتظری و دیگران، 
1396) 

)منصوری و  مرکزیت، کل های کوچکتر، عناصر پیوند دهنده کل های کوچکتر، قلمرو منصوری 17
 (1396محمدزاده، 

 
خیص مطالعه پژوهش های صورت گرفته پیرامون بحث ساختار شهری، مولفه های متنوعی از عوامل شکل دهنده و تش

، ارائه یک دسته ساختار را نمایش می دهد. بررسی تعاریف مختلف نظریه پردازان و اشتراکات مولفه ها و سنجه های مطرح شده
ختار شهر به بر می آید؛ مشخصه های تبیین سا مطالب تحقیق شدهبه  آنچه که با توجهبندی کامل تر را تسهیل می نماید. 

هر، عوامل مصنوع شهر، عوامل زیست محیطی ش-عوامل طبیعیصورت کلی در هشت محوریت قابلیت بررسی را دارند: 
  ذهبی.م-جتماعی و عوامل اعتقادیا-سیاسی، عوامل حقوقی، عوامل نظامی، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی

جد ول 2- مولفه های شکل گیری و تشخیص ساختار شهری از د يد گاه نظريه پرد ازان و گروه های مختلف؛ 
مأخذ: نگارند گان.
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عوامـل طبیعی-زیسـت محیطی شـهر محوریـت هایی 
نظیـر توجـه بـه عنصـر آب د ر شـهر و نحـوه برخـورد  
بـا عناصـر طبیعـی نظیر کـوه، پوشـش گیاهـی و ... د ر 
مـی گیـرد . عوامـل مصنـوع و انسـان سـاخت شـهری 
که د ر تشـخیص سـاختار شـهری نقـش مهمـی را ایفا 
مـی کنـد  نیـز شـامل بناهـای مهـم و عمومی شـهری، 
فضاهـای باز و عمومی شـهری، بارو و د روازه های شـهر 
)حصار شـهر، انـد ازه شـهر(، محورهای د سترسـی مهم 

و کلیـد ی می باشـند . 
چگونگـی  د ر  نوعـی  بـه  سیاسـی-مد یریتی  عوامـل 
نقـش سیاسـی شـهر نقـش ایفـا مـی کنـد ، صحبـت 
مـی نمایـد . نظـام و سلسـله مراتـب مـرد م، سـاختار 
حکومتی-مد یریتـی و سـاختار قـد رت، نهاد هـای اد اره 
و مد یریـت شـهری،چگونگی رابطـه مـرد م و مد یریـت، 
مکانیابـی اعـالن هـای حکومتـی، نظـارت و کنتـرل بر 
و  کشـاورزی  و  کالبـد ی  اقتصـاد ی،  اجتماعـی،  امـور 
مقـررات و قوانیـن امـور اجتماعـی، اقتصـاد ی، کالبد ی 

و کشـاورزی. 
عوامـل حقوقـی د ر رابطـه بـا قوانیـن مالکیـت، اصناف 
و قوانیـن آنـان، نظـام و طبقـه بند ی اجتماعـی د ر بین 

مـرد م، قوانیـن و احـکام سـاخت و سـاز، انجمـن هـا، 
شـوراها و نحوه مشـاکرت مرد م و رای د هی آنان، ایالت 
هـای حکومتـی و ... موارد  مهم تاثیر گـذار د ر مطالعات 
حقوقـی هسـتند . عوامـل نظامـی، د ر رابطه بـا حصار و 
بـاروی شـهر و فـرم بافـت، بـرج هـای د ید بانـی د ر راه 
هـای منتهـی به شـهر، مـکان یابـی شـهر، د روازه های 
شـهر، د ژ حکومتـی و سلسـله مراتـب فضـای کالبـد ی 
شـهر و ایالـت هـای حکومتی بـه مطالعه و بررسـی می 
پـرد ازد . د ر عوامـل اقتصـاد ی، نقـش شـهرها، صنعت و 
نحـوه د رآمـد  زایی مرد م و شـغل و حرفه رایـج مرد م و 
عناصـر کالبـد ی که د ر نظـام اقتصاد ی د خیل هسـتند  

مـورد  بررسـی و ارزیابـی قـرار د اد ه می شـود .
و  کالبـد ی  عناصـر  فرهنگی-اجتماعـی  عوامـل  د ر   
هنجارهایـی کـه بـا فرهنـگ مـرد م و بسـتر اجتماعـی 
پیوند -تعامـل  ایـن  چگونگـی  نمـود ه،  برقـرار  پیونـد  
بررسـی مـی گـرد د . و عوامـل اعتقاد ی-مذهبـی که به 
نوعـی برآمـد ه از د ل عوامـل فرهنگی-اجتماعی بود ه، و 
بـه د لیـل اهمیت آن د ر شـهرهای ایرانی و نحوه شـکل 
د هـی بـه شـهرهای ایرانی د ر بخـش جد اگانـه ای و به 
صـورت جزئی تـر بررسـی گرد یـد ه؛ موضوعاتـی نظیر: 

شکل 5- عناصر شکل د هند ه ساختار شهری؛ مأخذ: نگارند گان.
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د یـن، مذهـب و عناصر کالبـد ی نمود  یافتـه آن و تاثیر 
و جایـگاه آن د ر سـاختار شـهر مورد  مطالعه قـرار د اد ه 

می شـود . 
 د ر پژوهـش حاضـر بـه بررسـی تاثیـر عوامـل و عناصر 
اجتماعی د ر شـکل گیری، توسـعه و گسـترش ساختار 
شـهری پرد اخته شد ه اسـت. د ر اد امه مطالعات ساختار 
اجتماعـی، عوامـل، عناصر، مصاد یـق و نمود های آن د ر 
کالبد  شـهری آورد ه شـد ه و سـپس تاثیر وتاثر و جایگاه 
آن د ر سـاختار شـهر به مطالعه و ارزیابی گذاشـته شد ه 

است.
3-5-عوامـل و عناصـر اجتماعـی تاثیرگـذار بر 

شهری سـاختار 
د ر چنـد  د هـه گذشـته شـهرها بسـتر شـکل گیـری 
اجتماعـی،  روابـط  اسـت.  بـود ه  اجتماعـی  تعامـالت 
تعامـالت اجتماعـی و رفتاری، وجود  سـاختار اجتماعی 
د ر محلـه، روابط و د ید ار های چهره به چهره، احسـاس 
تعلـق و ... از ویژگـی ها، عوامـل و ارزش های اجتماعی 
جـاری و سـاری د ر مکان های شـهری هسـتند . امروزه 
ایـن عوامـل، ویژگـی هـا و عناصـر اجتماعـی د ر حوزه 
شهرسـازی بـا عنـوان سـرمایه اجتماعـی نامیـد ه مـی 

شـوند . مطالعـه عوامـل اجتماعـی تاثیرگذار بر سـاختار 
شـهر را مـی تـوان از جملـه محوریت های مهـم عنوان 
نمـود ؛ کـه بررسـی و ارزیابی ایـن امر زمینـه مد اخالت 
فراهـم  را  بسـتر شـهری  د قیـق، کارآ و سـود مند  د ر 

می سـازد . 
بحـث سـرمایه اجتماعـی د ربرگیرنـد ه نظریـه پـرد ازان 
متعـد د ی بـود ه کـه ایـن موضـوع را تعریـف و تئـوری 
هـای مختلفـی را مطـرح نمـود ه انـد . د ر کنار ایـن امر 
بـه ارائـه مولفـه هـا و سـنجه هـای سـرمایه اجتماعـی 
نیـز پرد اختـه انـد . بورد یـو از جملـه نظریـه پـرد ازان 
حـوزه جامعـه شـناختی متاخـر می باشـد . وی اشـکال 
سـرمایه هـای یـک شـهر را د ر قالـب چهـار محوریـت 
مطـرح می کند : سـرمایه اقتصاد ی، سـرمایه اجتماعی، 
سـرمایه فرهنگی و سـرمایه نماد ین. د ر تعریف سـرمایه 
کنـد :  مـی  اشـاره  مهـم  ایـن  بـه  بورد یـو  اجتماعـی 
"سـرمایه اجتماعـی جمـع منابـع واقعـی یا بالقـوه ای 
اسـت که د ر نتیجـه ایجاد  شـبکه ای از روابط کمابیش 
نهاد ینـه شـد ه ای همچـوم شـناخت متقابل و آشـنایی 
شـکل گرفته انـد . این شـبکه نیز محصـول راهبرد های 
سـرمایه گذاری فـرد ی یا جمعـی، آگاهانه یـا ناآگاهانه 

شکل 6- مولفه ها و معیارهای ساختار شهری؛ مأخذ: نگارند گان.
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ای اسـت و هـد ف آن هـا، بازتولیـد  روابطـی اجتماعـی 
اسـت کـه مـی شـود  د ر د راز مـد ت یـا کوتـاه مـد ت 
مسـتقیم از آن هـا اسـتفاد ه کـرد " )بورد یـو، 1389: 
134(. د ر بازتعریـف سـرمایه فرهنگـی نیز آورد ه شـد ه 
اسـت: "سـرمایه فرهنگی د ر سـه گروه مطرح و بررسی 
می گرد د : سـرمایه فرهنگی متجسـد ، سرمایه فرهنگی 
شـد ه.  نهاد ینـه  فرهنگـی  سـرمایه  و  یافتـه  عینیـت 
سـرمایه فرهنگـی متجسـد  خصایـص د یرپـای فکری و 
جسـمی اسـت که د ر وجود  شـخص متبلور می شـود . 
سـرمایه فرهنگـی عینیت یافتـه صورت ماد ی سـرمایه 
متجسـد  اسـت و به شـکل کاالهای فرهنگی مشـاهد ه 
مـی شـود  ماند د  تصاویـر، کتاب ها، انواع ماشـین و ابزار 
قابـل انتقـال و د ر نهایـت سـرمایه فرهنگـی نهاد ینـه 
شـد ه شـکلی از عینیت یافتگـی که به مد ارج آموزشـی 
و امتیـازات ضمانـت شـد ه متکـی اسـت ماننـد  مد ارک 

تحصیلـی" )همـان، 137-147(.
د ر د هـه هـای گذشـته تحقیقـات متعـد د ی د ر زمینـه 
پیامد هـای  و  اجتماعـی  ی  سـرمایه  گیـری  انـد ازه 
اجتماعـی، اقتصاد ی و سیاسـی آن صورت گرفته اسـت 
و هریـک از نظریـه پـرد ازان بسـته بـه تعریفـی کـه از 
سـرمایه اجتماعـی ارائـه کـرد ه انـد ، ابعـاد  و شـاخص 
هـای متفاوتـی را بـرای سـنجش آن بیـان نمـود ه انـد . 
لیـد ن و کویـن )2003( سـرمایه اجتماعی را متشـکل 
از پیوند  همسـایگی، شـبکه اجتماعی، مشـارکت مد نی 
و اعتمـاد  اجتماعـی عنوان مـی کنند . اونیکـس و بولن 
)1989( نیـز د ر مطالعـه و پژوهـش خـود  د ر رابطـه بـا 
معیارهـا و شـاخص هـای مرتبط بـا سـرمایه اجتماعی 
ایـن محوریـت هـا را مطـرح نمـود ه اسـت: شـرکت د ر 
اجتمـاع محلـی، مشـارکت مد نـی، اعتمـاد  و امنیـت، 
ارتبـاط بـا خانـواد ه و د وسـتان، مـد ارا و تحمـل تفاوت 

هـا و احسـاس اثرگـذاری و کارایـی.
براسـاس د یـد گاه بورد یـو، جامعـۀ مد رن با گسـترد گی 
و وسـعت خـود  بـه فضاهایـی خـرد  تقسـیم می شـود  
کـه آنهـا را میـد ان نامیـد ه اسـت. »هـر صـورت بند ی 
اجتماعـی، بـه واسـطه مجموعـه ای از میـد ان هـای 
گوناگون سـاخته می شـود  کـه به نحو سلسـله مراتبی 

سـازمان یافتـه انـد . بد یـن ترتیـب هـر میـد ان نسـبتا 
مسـتقل اسـت اگر چه بـا مید ان های د یگـر، هومولوگ 
سـاختاری د ارد « )پرسـتش، 1385: 7(. امس راپاپورت 
کـه از جملـه اند یشـمند ان فرهنـگ گراسـت، معتقـد  
اسـت عامـل فرهنگی و بویـژه اعتقـاد ات مذهبی مرد م، 
اسـاس انتظام بخشـی زیستگاه های انسـانی بود ه است. 
وی مذهـب و مقد سـات مـرد م را عنصـر اساسـی نظـم 
د هـی بـه سـکونتگاه ها د انسـته کـه غالباً به شـیوه ای 
نماد گرایانـه صـورت مـی گرفته اسـت )پاپلی یـزد ی و 

رجبـی، 1390 : 106(. 
سـرمایه اجتماعـي محصـول تعامـالت اجتماعي اسـت 
کـه هـم بـه لحـاظ کمـي و هـم بـه لحـاظ کیفـي د ر 
میـان شـبکه اجتماعـي د ر سـطح محلـه هاي شـهري 
از وسـعت و عمـق بیشـتري برخورد ار اسـت؛ زیرا حس 
همبسـتگي اجتماعي، اعتماد  میان شهروند ان و کنترل 
هـاي غیررسـمي کـه امـروزه همگـي د ر بحـث هـاي 
نظـري از مؤلفـه هـاي سـرمایه اجتماعي به شـمار مي 
رونـد ، د ر سـطح محله هاي شـهري شـکل مـي گیرند  
و انتظـام مـي یابنـد . فضاهای شـهری خاصـه فضاهای 
عمومـی شـهر، مـکان تعامـل و رفتارهـای شـهروند ی 
اسـت و روح اجتماعـی و احسـاس تجانـس اجتماعی را 

.)1995 ,Putnam(  د ر خـود  شـکل مـی د هـد
د ر واقـع، اهمیـت عناصـر و سـرمایه هـای اجتماعـی 
بـه حـد ّی اسـت کـه فوکویامـا زند گـی د ر جامعـه ی 
د ارای سـرمایه ی اجتماعی را سـاد ه د انسـته، نارسـایی 
هـا و مشـکالت رو بـه رشـد  کشـورهای غربی را ناشـی 
از فرسـایش و تحلیـل رفتـن سـرمایه ی اجتماعـی می 
د انـد  )فوکویامـا، 1385(. د ر جامعـه امـروزی سـرمایه 
اجتماعـی نقـش بسـیار مهمتـری را ایفـا مـی کنـد ؛ 
بـه گونـه ای کـه د ر فقـد ان سـرمایه اجتماعـی، سـایر 
سـرمایه هـای یـک شـهر ناکارآمد  جلـوه می کننـد . از 
ایـن روی بحـث سـرمایه اجتماعی و تاثیر آن د ر شـهر، 

نقـش بسـیار مهـم و کارآیـی را ایفـا مـی کند . 
سـاباتینی به نقل از د ورالف اشـاره مـی کند  که اد بیات 
تجربـی سـرمایه اجتماعـی، مملـو از تعاریـف مبهـم، 
سـنجش ضعیف د اد ه ها، فقد ان شرایط مقایسه پذیری 
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و اطالعـات الزم بـرای پذیـرش اد عاهـای مطـرح شـد ه 
اسـت )Sabatini, 2005: 5(. سـازمان همکاری هـای 
اقتصـاد ی و توسـعه بـا تمرکـز بر کشـورهای پیشـرفته 
از منظـر متفاوتـی بـه سـرمایه اجتماعـی، د ر ارتباط با 
موضوعاتـی چـون کیفیـت زند گـی، سـرمایه انسـانی، 
سـالمتی و توسـعه پاید ار پرد اخته اسـت. این سـازمان 
چهار شـاخص عمد ه برای سـرمایه اجتماعی ارائه نمود  
کـه عبارتنـد  از: مشـارکت اجتماعی، اعتمـاد  اجتماعی، 
شـبکه هـای اجتماعـی و تعلـق اجتماعـی )غیاثونـد ، 
1388: 21(. بـه منظـور د رک بهتر مولفه های سـرمایه 
اجتماعـی، د ر اد امـه به اختصـار، تعاریف ایـن مولفه ها 

بیـان مـی گرد د . 
اعتمـاد  اجتماعی که شـامل سـه نـوع اعتمـاد  بنیاد ین، 
اعتمـاد  بین شـخصی و اعتمـاد  تعمیم یافته می باشـد  
روابـط  شـبکه   .)201  :1386 موسـوی،  و  )عبد الهـی 
اجتماعـی که ارتباطات بین افـراد  د رون جامعه را مورد  
کنـکاش قـرار مـی د هد . مشـارکت اجتماعی کـه به د و 
د سـته رسـمی و غیررسـمی تقسـیم می گرد د  )ازکیا و 
فیـروز آبـاد ی، 1383: 28( و مشـارکت هـای د اوطلبانه 
د ر فعالیـت هـای اجتماعـی را مـورد  تـأ کیـد  قـرار می 
د هـد  )شـیخی و کاظمـی مقد م، 1386: 6(. و احسـاس 
تعلـق محصـول روابـط اجتماعی محسوسـی اسـت که 
توسـط جامعه د رک شـد ه و تأثیـرات زیاد ی مـی تواند  
بـر روی آسـیب های اجتماعـی به خصوص د ر شـهرها 

د اشـته باشـد  )بارگاهی، 1392: 84-85(.
پانتـام شـاخص هـای سـرمایه اجتماعـی را شـامل این 
مـوارد  مـی د اند : د رصد  مشـارکت د ر انتخابـات، د رصد  
افـراد  روزنامـه خـوان، د رصـد  افـراد ی کـه معتقد نـد  
بیشـتر افـراد  جامعه قابل اعتماد  هسـتند ، د رصـد  افراد  
مشـارکت کننـد ه د ر فعالیـت هـای د اوطلبانـه جمعی، 
د رصـد  افـراد  عضـو انجمـن هـا، د رصـد  افـراد ی کـه 
پیوسـته بـه کلیسـا مـی رونـد ، د رصـد  افـراد ی کـه به 
سیاسـت عالقـه منـد  هسـتند  و د رصـد  افـراد ی کـه 
همـواره به باشـگاه مـی روند  )فیلـد ، 1385(. لی، پیکلز 
و سـاویچ، مولفه های سـرمایه اجتماعی د ر قالب موارد  
زیـر ارائـه مـی د هنـد : پیوند هـای همسـایگی، شـبکه 

اجتماعـی و مشـارکت مد نـی که این ابعـاد  د ر ارتباط با 
اعتمـاد  مورد  بررسـی قرار مـی گیرند  )غفـاری، 1383: 

.)102
بـه این د لیـل که نظـام فرهنگـی و سـاختار اجتماعی، 
بـه هـم پیوسـته و گـره خـورد ه انـد ، د ر نتیجـه رابطـۀ 
اجتماعـی و فرهنگـی د ر فضـا اتفاق می افتـد . بنابراین 
فضـا مجموعـه ای از روابـط اجتماعـی و فرهنگی میان 
گـروه خـاص و مـکان خـاص را د ر مد ت زمـان خاصی 
د ر برمی گیـرد . از ایـن رو، زند گـی اجتماعـی د ر فضـا و 
زمان واقع شـد ه و به وسـیلۀ آن محد ود  می شـود . نوع 
روابطـی کـه د ر فضـا برقـرار می شـود  به همراه شـد ّت 
آن، بـه فضـا معنـی مـی د هـد  )طالبـی، 1383: 162(. 
د ر همیـن راسـتا بررسـی سـاختار شـهری، د ر کنـار 
عوامـل کالبد ی-فضایـی، جـز مهمـی با عنوان سـاختار 
اجتماعـی را نیـز د ر بـر می گیـرد . سـاختار اجتماعی و 
روابط موجود  د ر سـاختار شـهر، اطالعات بسـیار مهمی 
را د ر خصوص شـهر، سـاختار آن، تحـوالت پیرامون آن 

د ر اختیـار پژوهشـگران قرار مـی د هد .
اسـالم  پید ایـش  میـالد ی،  هفتـم  قـرن  ابتـد ای  د ر 
تغییـرات سیاسـی، اقتصـاد ی، اجتماعـی، فرهنگـی و 
مذهبی را د ر بسـیاری از کشـورهای کهن جهان آن روز 
موجب شـد  کـه د ر کمتـر از نیم قرن فرهنگ اسـالمی 
از غـرب تـا اسـپانیا و از شـرق تـا هنـد  گسـترش یافت 
)کیانـی، 1365: 206(. د ر واقـع هیـچ مذهـب و به تبع 
آن فرهنگی به سـرعت د ین اسـالم د ر جهان گسـترش 
نیافـت و منجـر به شـکل گیـری آثار معمـاری فاخر د ر 

جوامـع مختلـف نگرد ید .
و  اخالقـی  اصـول  از  ای  مجموعـه  جامعـه،  هـر  د ر 
هنجارهـا وجـود  د ارد  که به روشـنی بر زند گـی روزمره 
د اللت می کند . اسـالم نیز شـامل چارچوبـی اجتماعی 
و مجموعـۀ کاملـی از اصـول اسـت کـه می توانـد  تمام 
نژاد هـا و طبقـات اجتماعی را با هـم ترکیب کند  و بین 
پیروانـش و هـم چنین بـا سـایر اد یان صلح و د وسـتی 
ایجـاد  نمایـد . این ترکیب مذهبی، سیاسـی و اجتماعی 
و اتحـاد  د ر آرمـان هـای حقوقی و اقتصـاد ی بر تمامی 
جوانـب زند گـی مسـلمانان سـایه افکنـد ه اسـت. ایـن 
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چارچـوب بـا اسـتفاد ه از قوانین و تعالیم شـریعت اد اره 
مـی شـود . اصـول چارچوب اجتمـاع اسـالمی، تعّهد ات 
و مسـئولّیت هایـی هسـتند  کـه مسـلمانان بایـد  د ر 
زند گـی خـود  آن هـا را رعایت کنند  )اخـوت و د یگران، 

 .)19 :1389
بـه طـور کلـی همـه جوامـع، د ارای نظـام هـای بـاور و 
اعتقـاد  هسـتند  و وضـع اجمـاع یـا وفاق وضـع خاصی 
اسـت که نظـام باورها و عقایـد  د ر شـرایط خاصی پید ا 
مـی کنـد . وقتـی بخـش قابـل مالحظـه ای از مـرد م و 
بویـژه بخـش قابـل مالحظـه ای از گـروه هایـی که د ر 
خصوص مسـائل مربـوط به توزیـع امتیـازات اقتصاد ی 
و سیاسـی و د یگـر منابـع و ارزش های کمیاب و شـیوه 
تصمیـم گیـری د ربـاره آن ها به توافقی نسـبی برسـند  
و د ر ایـن زمینـه بـا افـکار عمومـی نیز همسـو باشـند ، 
وفـاق و اجماع نسـبی حاصل می شـود . حصـول اجماع 
و وفـاق همـواره نسـبی اسـت و همـواره حد اقلـی از 
اختـالف و نـزاع بـر سـر شـیوه توزیـع ارزش هـا وجود  

د ارد  )بشـیریه، 1383: 70(.
جایـی کـه هـر فـرد  د ارای حـوزه هـای عمل و نقشـی 
خـاص د ر جهت بهبـود  عملکرد  کل جامعه اسـت افراد  
وابسـتگی بیشـتری بـه جامعـه و نقش هـای د یگر پید ا 
مـی کننـد  و د ر نتیجـه آگاهـی فـرد ی بیشـتر توسـعه 
پیـد ا مـی کند  و د رجه انسـجام اجتماعـی افزایش پید ا 
مـی یابد  )آلسـانترا و د یگـران، 2012: 346(. به عقید ه 
پارسـونز، جامعـه د ارای نظـام ارزشـی اسـت کـه بـرای 

اعضـای آن جامعه معناد ار و مشـترک اسـت. وقتی این 
نظـام ارزشـی صد مـه ببیند  و شـرابط به شـکلی شـود  
کـه فاقـد  هرگونـه وفـاق د ر مـورد  اهد اف نهایی باشـد ، 
نظـام د ارای بـی ثباتـی شـد ید  و هرج و مرج می شـود  

)حیـد ری و د یگـران، 1391: 42(.
عوامل اجتماعی موثر د ر شـکل گیری سـاختار شـهری 
و تقویـت آن را مـی تـوان شـامل ایـن مـوراد  د انسـت: 
تعـاد ل  مسـؤلیت،  احسـاس  یافتـه،  تعمیـم  اعتمـاد  
اجتماعـی، عـام گرایـی، تعامـالت و ... )غفـاری و نوابی، 
1388: 211(. طبـق نظریـه خـرد ه فرهنـگ د هقانـی 
راجـرز، فرهنگ بـه عنوان یکی از چهار نظـام تاثیرگذار 
بـر کنـش افـراد  متشـکل از افـکار، ارزش هـا، هنجارها 
و باورهاسـت کـه بـه مثابـه نیـروی عمـد ه ای، عناصـر 
گوناگـون نظـام اجتماعـی را بـه هـم پیوند  مـی د هد  و 
میانجی کنش متقابل میان کنشـگران اسـت )محسنی 
تبریـزی، 1383: 173(. پیـش از تبییـن جایگاه عوامل، 
ویژگـی ها و عناصر اجتماعی د ر شـکل گیری سـاختار 
ضـروری  اجتمـاع  مختلـف  اشـکال  بررسـی  شـهری، 
بـه نظـر می رسـد . بد یهـی اسـت کـه یـک اجتمـاع از 
گـروه هـای مختلـف تشـکیل یافتـه و هر گـروه د ر پی 
د سـتیابی بـه یک هـد ف خاص می باشـد . گـروه هایی 
نظیـر خانـواد ه، گروه های د وسـتی، هیات ها، سـمن ها 
)سـازمان های مرد م نهاد ( و ... . د ر تصویر ذیل اشـکال 

اجتمـاع به تصویر کشـید ه شـد ه اسـت.
 تجمـع امکانـات و بارگذاری های رفاهی بیشـتر صورت 

شکل 7- اشکال اجتماع د ر شهرهای ايرانی؛ مأخذ: نگارند گان.
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گرفتـه د ر شـهرهای بـزرگ، افزایـش بی سـابقه پد ید ه 
مهاجـرت از روسـتاها و شـهرهای کوچک به شـهرهای 
بـزرگ را بـه ارمغـان آورد . سـاکنان جد یـد  شـهرهای 
جد یـد  د ر پـی فقـد ان هویـت، بـه جسـت و جـوی آن 
مـی پرد ازنـد . د ر همیـن راسـتا، تشـکل هـای جمعی / 
قومـی شـکل می گیـرد . نمود های کالبد ی این تشـکل 
هـا را مـی تـوان شـامل ایـن مـوارد  د انسـت: حسـینیه 
همد انیهـا د ر تهران، حسـینیه بروجرد ی هـا د ر تهران، 
مسـجد  میانـه ای هـای مقیـم تهـران و ... . امـروزه بـا 
افزایـش ارتبطـات و بهـره وری از شـبکه هـای مجازی، 
تشـکل هـا و گـروه هایـی نیـز میـان مهاجـران شـکل 
گرفتـه کـه وظیفـه اطالع رسـانی و جـذب مـرد م را بر 
عهـد ه د ارد . از د یگـر نکات جالب توجـه د ر این بحث را 
مـی تـوان بـه این امـر نیز اشـاره نمود  کـه؛ کمک های 
مالـی افـراد  مهاجـر و هـم شـهری بـه این فضاهـا و د ر 
اختیـار قـرار د اد ن نیـروی انسـانی مـی باشـد  که نقش 
مهمـی را د ر سـاختار بخشـی بـه محلـه هـای جد یـد  

)گاهـا اسـکان غیررسـمی( ایفا مـی کند . 
مطالعـه و بررسـی پژوهـش هـای گوناگـون د ر حـوزه 
عوامـل و عناصـر اجتماعـی شـهری، تأثیـر و تأثر مولفه 
هـای بسـیاری را بـه منصـه ظهـور مـی رسـاند . ایـن 
مولفـه هـا د ر اکثریـت موارد  مشـترک بـود ه و مباحث 
یکسـانی را تحـت پوشـش خـود  قـرار د اد ه و د ر سـایر 
مـوارد ، بـه تبـع نیـاز پژوهـش، بسـتر مطالعه شـد ه د ر 
پژوهـش و نوع د ید گاه پژوهشـگر مولفـه های مختلفی 
مطرح شـد ه انـد . عوامل اجتماعی-فرهنگی د ر سـاختار 
محـالت د ر مقیاسـی گسـترد ه تـر د ر شـکل گیـری و 
گسـترش سـاختار شـهری تاثیـر گـذار مـی باشـد . د ر 
مطالعـه حاضر بـا د ر نظر گرفتن مولفه هـا و معیارهای 
عوامـل  بحـث  خصـوص  د ر  شـد ه  مطـرح  مختلـف 
اجتماعـی خاصـه سـرمایه اجتماعی به موضوعـی فراتر 
از مولفـه هـا بـا عنـوان، سرمنشـا مولفـه هـا پرد اختـه 
شـد ه اسـت. بـه عبارتـی د یگر آنچـه که زمینه و بسـتر 
شـکل گیـری عوامـل اجتماعـی را د ر شـهر فراهـم می 
آورد ؛ فـارغ از مولفـه هـای مطـرح شـد ه د ر پژوهـش 
هـای گوناگون؛ شـامل ریشـه هایـی نیز می باشـد . این 

ریشـه ها سرمنشـا آفرینـش عوامـل اجتماعـی بـود ه و 
نقـش بسـیار مهمـی را د ر سـاختار شـهر، چـه معنوی 
و چـه کالبـد ی ایفا مـی کند . بـا بررسـی پژوهش های 
صـورت گرفتـه د ر ایـن حـوزه و مطالعـه مولفـه هـا و 
اشـتراکات مطـرح شـد ه د ر تحقیقـات، می توان ریشـه 
هـای عوامـل اجتماعی تاثیر گذار بر سـاختار شـهری را 
د ر ایـن سـه محوریت خالصـه نمود : باورهـا و اعتقاد ات 
اجتماعـی،  نیازهـای  و  انسـانی  اشـتراکات  عالیـق،  و 
منافـع و حقـوق جمعی. محوریـت اول باورها، اعتقاد ات 
و عالیـق مـی باشـد ، که خود  سـه د سـته را شـامل می 
شـود : اعتقـاد ات د ینی و مذهبی، اعتقـاد ات ملی، قومی 

و محلـی، باورهـای علمـی، فرهنگـی و هنری. 
 همانطـور کـه پیشـتر نیـز مـورد  اشـاره قـرار گرفـت، 
نیازهـا و ریشـه هـای مطرح شـد ه د ر تصویر بـاال، خود  
د ر د و مرتبـه د ر سـاختار شـهری تاثیـر مـی گذارنـد ؛ 
مرتبـه اول د ر قالـب نمود هـای اجتماعـی هـر یـک از 
نیازهـا و ریشـه هـا و مرتبـه د وم نمود هـای کالبـد ی 
هـر کـد ام از نمود هـای اجتماعـی شـکل گرفتـه بـر 
پایـه ریشـه هـای اولیـه. د ر اد امـه پژوهـش ایـن مهـم 
د ر سـاختار شـهری به طـور کامل تر مطالعه و بررسـی 

اسـت. گرد یـد ه 

شکل 8- عوامل و عناصر اجتماعی تاثیر گذار بر ساختار 
شهری؛ مأخذ: نگارند گان.
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4-بحـث و يافتـه هـای پژوهـش )تاثیـر عناصر 
اجتماعـی د ر شـکل گیـری و توسـعه سـاختار 

) ی شهر
محیـط و اجتمـاع )فرهنـگ( بـر یکد یگر تاثیـر متقابل 
د ارنـد . همانگونـه کـه انسـان براسـاس باورهـا، آئیـن، 
جهـان بینـی، فرهنـگ خویـش محیطـی را می سـازد  
کـه بتوانـد  ضمـن آن کـه آئینـه اصـول و ارزش هایش 
بـود ه و او را د ر جهـت وصـول بـه آنهـا یـاری نماید ، د ر 
د هـه هـای اخیـر بـه انحـاء گوناگون ایـن موضـوع نیز 
مورد  بررسـی و تاییـد  قرار گرفته کـه مختصات محیط 
تاثیـری جـد ی بـر اجتمـاع خاصـه رفتارهـای انسـان 
د ارد  )نقـی زاد ه، 1381(. آنگونـه کـه به نظر می رسـد ، 
موضـوع آئین هـا، اعتقاد ات و باورهای مـرد م محوریتی 

بـا اهمیـت د ر شـهرهای هـای ایرانی می باشـد . 
مطالعـه پژوهش های مختلـف د ر خصوص تاثیر عوامل 
اجتماعی د ر سـاختار شـهری فقد ان ریشـه یابی عوامل 
موثـر د ر شـکل گیـری خـود  مولفـه هـای اجتماعی را 
منصـه ظهـور مـی رسـاند . این امـر د ر پژوهـش حاضر 
بـه بررسـی و ارزیابـی گذاشـته شـد  و ریشـه هـا و یـا 
بـه عبارتـی د یگـر سرمنشـا بـروز عوامـل اجتماعی د ر 
شـهرها تد قیـق شـد ه و د ر قالب سـه محوریـت: باورها 
و اعتقـاد ات و عالیـق، اشـتراکات انسـانی و نیازهـای 
اجتماعـی، منافع و حقـوق جمعی ارائه گرد یـد . د ر این 

بخـش نیز بـه مطالعـه نمود هـای اجتماعـی، نمود های 
کالبـد ی و مصاد یـق کالبـد ی ظهـور یافته د ر سـاختار 
شـهری، سـاختار بافت های شـهری و سـاختار محالت 

پرد اخته شـد ه اسـت. 
 اولیـن سرمنشـا بـروز عوامـل، عناصـر و ویژگـی هـای 
باورهـا،  بـر سـاختار شـهری،  گـذار  تاثیـر  اجتماعـی 
اعتقـاد ات و عالیـق بـود ه که خود  د ر سـه د سـته مجزا 
بـا توجـه بـه تاثیر گـذاری هر حـوزه مطرح مـی گرد د : 
اعتقـاد ات د ینـی و مذهبـی، اعتقـاد ات ملـی، قومـی و 
محلـی و باورهـای علمـی، فرهنگـی و هنـری )تصویـر 
شـماره(. اعتقـاد ات د ینـی و مذهبـی بـه عنـوان اولین 
منشـا بروز عوامل اجتماعی، د ر شـکل گیـری تعامالت 
جامعـه و به تبع آن د ر رفتار شـهروند ان بسـیار اثرگذار 
مـی باشـد . اعتقـاد ات د ینـی و مذهبـی د ر شـهرهای 
ایرانـی بسـیار بـا اهمیـت و بـاارزش بـود ه کـه همـواره 
اکثریـت مرد م تمایـل به حضور و کنـش د ر چهارچوب 
آن د اشـته انـد . از نمود هـای اجتماعـی این ریشـه، می 
تـوان به مـوارد ی نظیر اجتماع د ر مسـاجد  و حسـینیه 
هـا، د سـته هـای عزاد اری، جشـن هـا و ... اشـاره نمود . 
ظهـور  منصـه  بـه  جهـت  د ر  اجتماعـی  نمود هـای 
رسـید ن، نیـاز بـه وجـود  کالبـد ی د اشـته تـا د ر آن به 
صـورت ملمـوس تـر د یـد ه شـوند . نمود هـای کالبد ی 
ایـن نمود هـای اجتماعـی فضاهایـی نظیـر حسـینیه، 

شکل 9- تقسیم بند ی محوريت باورها، اعتقاد ات و عاليق، مأخذ: نگارند گان.
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تکایـا، مسـاجد  و ... را بـه سـاختار شـهرهای ایرانـی 
افـزود . اعتقـاد ات ملـی، قومی و محلـی موضوعیت د وم 
د ر بحـث باورهـا، اعتقـاد ات و عالیـق می باشـد . تمد ن 
هـا شـهرها را به وجود  می آورد ند  و شـهرها به واسـطه 
ایـن امر د ر بسـتر خـود  باورهایـی را پـرورش می د هد . 
ایـن باورهـا، د ر قالـب باورهـای ملـی، باورهـای محلی 
و نهایتـا باورهـای قومـی مطـرح مـی شـود . نمود هـای 
محـل،  و  ملـی  بازیهـای  شـامل  امـر  ایـن  اجتماعـی 
د ورهمـی هـای خویشـاوند ی و ... بـود ه و نمود  کالبد ی 
آن مـکان مسـابقات کشـتی و ... مـی باشـد . باورهـای 
علمـی، فرهنگـی و هنری سـومین جز ایـن مجموعه را 
شـکل مـی د هد . همخوانـی باورهای فرهنگـی، علمی و 
هنـری خـود  زمینـه د یگـری بـرای تعامـالت اجتماعی 
بیـن مـرد م را فراهـم مـی آورد . سـمن هـای محیـط 
زیسـتی و اجتماعـی و مذهبـی، شـبکه هـای اجتماعی 
نمود هـای اجتماعـی ایـن مـورد  بـود ه کـه نمود هـای 
کالبـد ی آن شـامل فرهنـگ سـراها، خانه هـای علمی، 

خانـه های هنـر و ... اسـت.
د ومین ریشـه شـکل گیری عوامل اجتماعی، اشتراکات 
انسـانی و نیازهـای اجتماعـی می باشـد . تمایل انسـان 
بـه حضـور د ر اجتمـاع  وهـم صحبتـی با فـرد  د یگر، از 
جملـه نیازهـای اساسـی وی بود ه و این امر د ر سـاختار 
شـهری،  محـالت  سـاختار  خاصـه  ایرانـی  شـهرهای 
تاثیـرات جالبـی را از خـود  بـه نمایش گذاشـته اسـت. 
بـه عنـوان مثـال د ر ایـن ریشـه، نمود هـای اجتماعـی 
مشـتمل بـر اجتماعـات زنـان، اجتماعـات جوانـان و 
سـالمند ان، تعامـالت همسـایگی و ... بـود ه کـه نمـود  
هـای کالبـد ی آن فضاهایـی نظیر سـرای محلـه، مرکز 
محلـه، شـواد ان و ... را بـه سـاختار وارد  نمـود ه اسـت. 
آخریـن سرمنشـا شـکل گیـری عوامـل اجتماعـی د ر 
شـهرهای ایرانـی، بحـث منافـع و حقـوق جمعـی مـی 
باشـد . موضـوع منافـع و حقوق مشـترک، خـود  زمینه 
ای مناسـب را بـرای تعامـل فراهـم مـی آورد . ایـن امر 
د ر سـاختار شـهرهای ایرانـی نیز به چشـم مـی خورد . 
نمود هـای اجتماعـی این امـر، وجود  گـروه های صنفی 
مختلـف، گـروه هـای ورزشـی و ... بود ه که نمـود  های 

کالبـد ی آن راسـته هـای بـازار، د فتر مد یریـت صنف و 
... می باشـد . ریشـه های شـکل گیری عوامل اجتماعی 
د ر شـهرهای ایرانی، نمود های بسـیار بـاارزش و اصیلی 
را د ر سـاختار شـهری وارد  نمود ه و بر غنـای آن افزود ه 
اسـت. ایـن مهـم د ر جـد ول شـماره بـه تفضیل مـورد  

بررسـی و ارزیابـی قـرار گرفته اسـت.
همانطـور کـه د ر مباحـث پیشـین و جـد ول شـماره 
اشـاره گرفت، موضوع عوامل اجتماعی پیش از بررسـی 
مولفـه هـا، نیاز بـه مطالعه ریشـه های آن مطـرح بود ه 
کـه د ر پژوهـش حاضـر ایـن ریشـه هـا د ر قالـب سـه 
محوریـت تبییـن گرد یـد . هـر ریشـه و سرمنشـا خـود  
د ر کنـار نمود هـای هـای اجتماعی، نمود هـای کالبد ی 
نیـز د ارا بـود ه که ایـن نمود  هـای کالبد ی د ر سـاختار 
شـهر هـای ایرانـی بسـیار تاثیـر گذار بـود ه و بـه نوعی 
بـر اصالـت و غنـای آن افـزود ه اسـت. وجـود  فضاهایی 
نظیـر کوچـه هـای روسـتایی، کوچـه بـاغ ها، شـواد ان 
هـا، فرهنگسـراها، تکایـا، حسـینیه هـای اعظـم شـهر، 

مسـاجد ، مصلـی و ... خـود  گـواه بـر مد عاسـت. 
6-نتیجه گیری

مفهـوم سـاختار را مـی تـوان از جمله موضوعـات مهم 
و کلیـد ی عنـوان نمـود  کـه د ر حـوزه هـای د انشـی 
مختلفـی وارد  شـد ه اسـت. اصلـی تریـن موضـوع د ر 
بحـث سـاختار وجـود  رابطـه بیـن اجـزای یـک کل 
و وجـود  رابطـه میـان اجـزا بـا کل مـی باشـد . مفهـوم 
سـاختار د ر شهرسـازی نیـز مـورد  بررسـی قـرار گرفته 
و تحـت عنـوان سـاختار شـهری مطالعات گسـترد ه ای 
پیرامـون آن شـکل گرفتـه اسـت. سـاختار شـهر را می 
تـوان ابـزاری د ر جهت بازشناسـی شـهر و نظـام حاکم 
بـر پد یـد ه شـهر قلمـد اد  نمـود . پژوهش حاضـر د ر پی 
بررسـی تاثیر عوامل اجتماعی د ر شـکل گیری سـاختار 
شـهری، بـه بررسـی مفهوم سـاختار، سـاختار د ر حوزه 
هـای مختلـف د انشـی و سـاختار د ر شـهر پرد اختـه 
اسـت. پـس از تد قیـق مفهـوم سـاختار شـهری، مولفه 
های شـکل گیری سـاختار شـهر تبیین گرد ید ه اسـت. 
مولفـه هـای شـکل گیـری سـاختار شـهری پـس از 
مطالعـه پژوهش های مرتبط و مولفه های مطرح شـد ه 
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ی نمودهای اجتماعی این مورد بوده که نمودهای کالبدی آن شامل اجتماع یها شبکه ،یو مذهب یو اجتماع یستیز طیمح های
 و ... است. هنر یخانه ها ،یعلم یسراها، خانه ها فرهنگ

ضور در حتمایل انسان به می باشد.  یاجتماع یازهایو ن یاشتراکات انساندومین ریشه شکل گیری عوامل اجتماعی، 
اصه ساختار محالت اجتماع  وهم صحبتی با فرد دیگر، از جمله نیازهای اساسی وی بوده و این امر در ساختار شهرهای ایرانی خ

اجتماعات تمل بر شهری، تاثیرات جالبی را از خود به نمایش گذاشته است. به عنوان مثال در این ریشه، نمودهای اجتماعی مش
محله، مرکز  یراسفضاهایی نظیر ی و ... بوده که نمود های کالبدی آن گیتماعات جوانان و سالمندان، تعامالت همسااج، زنان

منافع رانی، بحث به ساختار وارد نموده است. آخرین سرمنشا شکل گیری عوامل اجتماعی در شهرهای ایو ... را  محله، شوادان
ین امر در موضوع منافع و حقوق مشترک، خود زمینه ای مناسب را برای تعامل فراهم می آورد. امی باشد.  یو حقوق جمع

های ورزشی و  ساختار شهرهای ایرانی نیز به چشم می خورد. نمودهای اجتماعی این امر، وجود گروه های صنفی مختلف، گروه
عوامل اجتماعی در  ریشه های شکل گیریف و ... می باشد. آن راسته های بازار، دفتر مدیریت صن کالبدی... بوده که نمود های 

. این مهم در جدول شهرهای ایرانی، نمودهای بسیار باارزش و اصیلی را در ساختار شهری وارد نموده و بر غنای آن افزوده است
 شماره به تفضیل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

 ، مأخذ: نگارندگان.ار بر ساختار شهریعوامل و عناصر اجتماعی تاثیر گذ -3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل و عناصر اجتماعی موثر در ساختار شهر

 ها
شه

ری
 

انسانی و اشتراکات  اورها، اعتقادات و عالیقب
و  قومی ،ملیاعتقادات  دینی و مذهبیاعتقادات  جمعیو حقوق منافع  نیازهای اجتماعی

 محلی
باورهای علمی، 
 فرهنگی و هنری

ی 
دها

مو
ن

عی
تما

اج
 

اجتماع مساجد و 
های ها، دستهحسینیه

 عزاداری، جشن ها، 

بازیهای ملی و محلی/ 
های خویشاوندی/ دورهمی

اجتماعات محلی و شهری 
در مناسبتهای فرهنگی و 
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های محیط سمن
زیستی و اجتماعی و 

های مذهبی، شبکه
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 هنری و ادبی
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دی
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دها

مو
ن

 

اماکن مذهبی، 
مسیرهای عزاداری/ 

حسینیه/ تکایا/ 
 گورستانها/مسجد

مکان مسابقات کشتی با 
جوخه، مسابقات اسب 

، سواری، مراسم نوروز
 زیارت قبور 

فرهنگسراها، خانه 
لمی، خانه های های ع

 هنر و ادبیات، 

سرای محله، مرکز محله، 
شوادان/ کوچه/ گذر/ کوی/ 

 بن بست/

باشگاههای ورزشی، 
استادیومها، راسته 
 بازارهای تاریخی

یق
صاد

م
 

دی
کالب

 

حرم مطهر امام رضا)ع(، 
، عبدالعظیم ری امامزاده

آیین غسل هندوها در 
 ، تکایای تفرشرود سند

روستایی، کوچه های 
های روستایی، چشمه

تعامالت اجتماعی در پشت 
 بامهای روستایی

سراهای  فرهنگ
 تهران،

سرای محالت تهران، 
 مدارس

 بازارهای تاریخی
 های فوتبالاستادیوم

16 
 

 تصاویر و نمونه هایی از مصادیق کالبدی

عال
ت و 

ادا
عتق

ا، ا
وره

با
 قی

   
 غسل هندوها مراسم تکایای تفرش حرم مطهر امام رضا )ع(

   
 فرهنگسراهای تهران های روستاییکوچه  سراهای بازار تبریز و عزاداری

سان
ت ان

راکا
شت

ا
یو ن ی

زها
ا

 ی
ماع

جت
ا

 ی

   
 سبزه میدان و مراسم عزاداری سرای محله شوادان ها و ارتباطات همسایگی

جمع
وق 

حق
ع و 

ناف
م

    ی
 حضور مردم در سراها و تیمچه های بازار های فوتبالاستادیوم  راسته های بازار تاریخی

لعه نیاز به مطا ت، موضوع عوامل اجتماعی پیش از بررسی مولفه ها،رفهمانطور که در مباحث پیشین و جدول شماره اشاره گ
شا خود در ریشه های آن مطرح بوده که در پژوهش حاضر این ریشه ها در قالب سه محوریت تبیین گردید. هر ریشه و سرمن

یرانی بسیار تاثیر هر های اکنار نمودهای های اجتماعی، نمودهای کالبدی نیز دارا بوده که این نمود های کالبدی در ساختار ش
ا، شوادان ها، هگذار بوده و به نوعی بر اصالت و غنای آن افزوده است. وجود فضاهایی نظیر کوچه های روستایی، کوچه باغ 

 فرهنگسراها، تکایا، حسینیه های اعظم شهر، مساجد، مصلی و ... خود گواه بر مدعاست. 
 گیرینتیجه-6

مفهوم ساختار را می توان از جمله موضوعات مهم و کلیدی عنوان نمود که در حوزه های دانشی مختلفی وارد شده است. 
می باشد. مفهوم ساختار در  اجزا با کل انیکل و وجود رابطه م کی یاجزا نیوجود رابطه باصلی ترین موضوع در بحث ساختار 

ساختار عنوان ساختار شهری مطالعات گسترده ای پیرامون آن شکل گرفته است. شهرسازی نیز مورد بررسی قرار گرفته و تحت 
. پژوهش حاضر در پی بررسی تاثیر قلمداد نمود و نظام حاکم بر پدیده شهر شهر یدر جهت بازشناس یتوان ابزار یشهر را م

ای مختلف دانشی و ساختار در عوامل اجتماعی در شکل گیری ساختار شهری، به بررسی مفهوم ساختار، ساختار در حوزه ه
شهر پرداخته است. پس از تدقیق مفهوم ساختار شهری، مولفه های شکل گیری ساختار شهر تبیین گردیده است. مولفه های 

جد ول 3- عوامل و عناصر اجتماعی تاثیر گذار بر ساختار شهری، مأخذ: نگارند گان.
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د ر آن ها د ر قالب هشـت محور عوامل طبیعی-زیسـت 
محیطـی شـهر، عوامـل مصنوع شـهر، عوامل سیاسـی، 
اقتصـاد ی،  عوامـل  نظامـی،  عوامـل  عوامـل حقوقـی، 
عوامـل فرهنگی-اجتماعـی و عوامـل اعتقاد ی-مذهبی 
عنـوان شـد . موضـوع مهـم د ر ایـن پژوهـش بررسـی 
عوامـل اجتماعـی بـود ه و بـه تبـع ایـن مهـم، عوامـل، 
عناصـر و ویژگـی هـای اجتماعـی د ر شـهرهای ایرانـی 
مطالعـه شـد . د ر بیشـتر پژوهش هـا، تمرکز بـر تبیین 
مولفـه هـا بود ه اما د ر این تحقیق، به بازشناسـی ریشـه 
ها وسرمنشـا این مولفه ها پرد اخته شـد ه اسـت. ریشـه 
هـای شـکل گیـری عوامـل اجتماعـی د ر سـه د سـته 
تحـت عناویـن باورهـا و اعتقـاد ات و عالیق، اشـتراکات 
انسـانی و نیازهـای اجتماعـی، منافـع و حقـوق جمعی 
قـرار د اد ه شـد . د ر اد امـه پژوهـش نمود هـای اجتماعی 
ایـن ریشـه ها مشـخص شـد . موضـوع کلیـد ی د ر این 
بحـث تاثیـر ایـن نمود های اجتماعی د ر سـاختار شـهر 
مـی باشـد . نمود هـای اجتماعـی د ر شـهر، د ر راسـتای 
ملمـوس شـد ن نیـاز بـه یـک کالبـد  د ارد ، د ر همیـن 
راسـتا نمود هـای کالبـد ِی نمود هـای اجتماعـی ریشـه 
هـا عنـوان گرد یـد . نمود هـای کالبـد ی و مصاد یـق آن 
د ر شـهرهای ایرانـی تاثیر بسـزایی د ر سـاختار شـهری 
د اشـته اسـت و بـه نوعـی د ر تکمیـل، تعالـی و اصالـت 
سـاختار شـهرهای ایرانـی نمـود  یافته اسـت. فضاهایی 
نظیر شـواد ان ها، مسـاجد ، حسـینیه ها، مصلی، کوچه 
های روسـتایی، مراکز و سـرای محالت و ... از مصاد یق 
سـاختار  بـر  گـذار  تاثیـر  اجتماعـی  نمود هـای  بـارز 
شـهرهای ایرانی هسـتند . وجـود  رابطـه د و طرفه میان 
بحـث عوامل اجتماعی و سـاختار شـهری، تعالی د ر هر 
وجـه، منجـر بـه تعالـی د ر جبهـه د یگـر نیز می شـود  
بـه عبارتـی د یگـر ارتقـا کیفیت هـای اجتماعـی تعالی 
سـاختار را بـه همـراه د اشـته و تکامـل سـاختار عوامل 
اجتماعـی را تحـت الشـعاع خـود  قـرار می د هـد . امید  
اسـت پژوهـش حاضـر با بررسـی جایـگاه ایـن مهم د ر 
شـهرهای ایرانـی، موجبـات توجه بـه این امـر را فراهم 
آورد ه و د ریچـه هـای جد یـد ی را د ر بحـث جزئیـات 

سـاختار شـهرهای ایرانی بگشـاید .
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