
تئوري شكل خوب شهر      



 توصيف فرم شهر    -الف  

 تئوري٣تعريف  
تئوري برنامه ريزي     

تئوري عملكردي    
تئوري هنجاري    



اين تئوري بيان مي آند آه تصميمات  : تئوري برنامه ريزي 
عمومي و پيچيده توسعه شهري چگونه اتخاذ مي شود يا چگونه   

اين مساله مستلزم شناخت آليه فعاليت هاي پيچيده   .بايد اتخاذ شود
گفته مي "تئوري تصميم گيري "سياسي و اقتصادي ايت آه به آن 

.شود
چرا شهرها هريك شكل خاصي به خود مي  :تئوري عملكردي 

گيرند و اين عملكرد در چه شكل هايي پاسخ داده مي شود
ارزش هاي انساني و شكل مجتمع هاي زيستي  :تئوري هنجاري

چه ارتباطي باهم دارند و چگونه مي توان يك شهر خوب را  
ساخت



توزيع فضايي افرادي آه مشغول           : تعريف مجتمع زيستي      
انجام فعاليتي هستند و جريان فضايي حاصله از حرآت                            

آاال و اطالعات و خصوصيات آالبدي آه فضا را                     ,افراد
به نحوي آه براي آن فعاليت ها اهميت داده باشد تعريف                   

.و تبيين مي نمايد          



:تئوري هنجاري در شهرسازي
اين تئوري بر اين ادعا است آه شكل هر سكونتگاه دايمي بايد  
يك مدل سحر آميز از جهان و خدايان باشد و و سيله اي است 

براي پيمودن پيوند دادن انسانها به آن نيروهايي عظيم و راهي  
از اين طريق .است براي تثبيت نظم و هماهنگي جهان هستي 

مكاني امن و مطمئن براي زندگي انسان ايجاد مي شود و جهان 
به حرآت مقدس د تعيين شده خود ادامه مي دهد 

  دو نمونه از پيشرفته ترينتئوري هاي مربوط به جهان هستي   ١
.متعلق به چين و هندوستان است  



داراي شكل آگاهانه بوده در جنوب شرقي            :مدل چيني    
مدل حاوي    .نمونه آن در پكن و آيوتو و سئول است                      . آسيا  

معاني و رنگهايياست آه به جهات اصلي مربوط مي                         
شود مثُال تاريك و نامطلوب است و لذا در مقابل آن يك                          
سپر دفاعي ايجاد شودشهر به اجزاي آوچك تقسيم مي                    

وجود سلسله مراتب       .شد با شبكه هاي خيابانها  و راهها             
دروازه ها و    ,در شهر و عناصر محدود آننده فضا         

ورودي ها داراي حفاظت جادويي        



محوطه بسته دايره        ,در اين تئوري ها از محور خطي          
تسلط باال بر پاييني            , اي شكل با دروازه هاي محافظ آن       

معاني متفاوت جهات             ,مرآز مقدس , يا بزرگ و آوچك       ,
شبكه    ,اصلي بر اساس رابطه آنها با خورشيد و فصول                  

سلسله مراتب ساختاري تقارند و طرفه            , شطرنجي منظم      
استفاده از   , به عنوان نمادي از دوگانگي و دوقطبي بودن                

نشانه ها در نقاط حساس به عنوان راهي براي آنترل                    
ماهيت مقدس آوه ها و       ,بصري عرصه هاي وسيع      

.غارها و آب نام برد       



نظم و ثبات تسلط يك              :مفاهيم اين شهرهاعبارتند از            
يعني از همه مهم تر        , رابطه دائمي نزديك بين شكلو عمل            

. مرگ و هرج و مرج ترسناك     ,فرسودگي   ,نفي زمان    
طرح منظم شهرهاي رومي آاردوودآيومانيوس              



شهر به عنوان يك موجود  :سومين مدل هنجاري مدل ارگانيك       
ارگانيسم پويا با تعادل ,عدم تفكيك شكل و عملكرد, نظريه سيستمي,زنده

واحدهاي محدود   ,الگوهاي شعاعي ,ادغام شكل و عملكرد  ,و توازن
طرح هاي تخيلي و غير ,مراآز متمرآز,آمربندسبز  ,شده

مسكن با تراآم  ,مواد طبيعي,"ارگانيك"اشكال  ,انحناهاي نامنظم ,هندسي
گياهان و حيوانات و فضاي باز ,نزديكي محسوس به زمين  ,آمتا متوسط

عالقه به طبيعت و ميل ,اندازه بهينه شهر ,درخت به جاي ماشين.آافي
به نزديك شدن به عناصر طبيعي و زنده

منظرشاز  (المستد  ,مامفورد,پاتريك گدس:بزرگان تئوري ارگانيك
منطقه گراياني  ,)اصالح طلب سوسياليست (ابنزرهوارد,)آمريكايي

آرتور ) فكر محله(آالرنس پري , چونهوارد ادم وبرتون مك آي 
و رايت و ريموند آنوين) اآولوژيست  (آليكسون 



 ب تئوري شكل خوب شهر      

محور عملكرد    



محور عملكرد    
سرزندگي

يعني اينكه تا چه اندازه شكل شهر تابع عملكردهاي                   
نيازهاي بيولوژيكي و تواناييهاي انساني بوده و                             , حياتي     

از همه مهمتر چگونه بقا همه موجودات را ممكن مي                 
.سازد



معني
يعني اينكه شهر تا چه اندازه مي تواند بوضوح درك                  

شده و از نظر ذهني قابل شناسايي باشد و مردم بتوانند                      
آن را در قالب در زمان و مكان تصور به تجسم                  

درآورند وتا چه اندازه آن ساختار ذهني با ارزشها و                 
. مفاهيم جامعه در ارتباط است          



تناسب 
معابرو تجهيزات          ,يعني اينكه شكل و ظرفيت فضاها                

يك شهر تا چه اندازه با توانايهاي افراد جامعه متناسب                         
است و همه افراد مي توانند از آن امكانات استفاده                  

آنند  



دسترسي
منابع     ,فعاليتها      , توانايي دسترسي به ساير افراد            

 اطالعات و يا اماآن           ,  خدمات  ,



نظارت و اختيار  
استفاده و دسترسي به فعاليتها و فضاها و ايجاد تعمير                        

و اصالح ومراقبت آنها توسط افراد صورت مي                    
.گيرد 



آارايي   
چه مقدار براي همه افراد جامعه مفيد خواهد بود        

عدالت 
چگونگي توزيع سود و زيان محيطي بين افراد                       

قدرت  , ارزش ذاتي, نياز   ,برابري  : مختلف نظير      
قدرت , آمك بالقوه   ,تالش   , پرداخت  



: معيار بايد پرسيد       ٥در آنترل آن    
تحقق فالن ميزان        ) برحسب هر عامل ارزشي       (هزينه  

دسترسي و يا آنترل چقدر باشد؟           ,تناسب    , معني  ,سرزندگي
سهم هريك از افراد از آن چفدر است؟       



سرزندگي   
تامين شدن سالمت و بهزيستي افراد و بقا موجودات                        

(    توجه به جنبه هاي سالمت اجتماعي و محيطي                     . زنده
عملكرد بيولوژيكي         ,سالمتي    : خصلت اصلي محيط          ٣

مطلوب و بقا به مفهوم ايجاد يك محيط حياتي و يك                             
)بستر   



آب و هوا و روش  ,سوخت,وجود مقدار آافي مواد غذايي :بقا
بايد به اندازه آافي باشد تا "محصول "يعني .مناسبي براي دفع زباله

.امكان زندگي را فراهم آند 

انرژي و خدمات مربوط       ,غذا , هوا  , آفايت مقدار الزم آب    
به مواد زايد     
سموم و بيماري  , سكونتگاهي است آه در آن خطرات  :ايمني

محيط مطلوب بايد از نظر  .وجود نداشته و يا تحت آنترل باشد  
)زلزله ,آتش سوزي ,سموم,آلودگي ها ( آالبدي محيطي ايمن باشد   



بيماري و خطرات     ,عدم و جود سموم زيست محيطي          
 محيط بايد با ساختار اصلي بيولوژيكي انسان سازگاري  :سازگاري

داشته باشد 

ميزان هاهنگي بين محيط زيست و نيازهاي انساني در                        
درك حسي و     ,حرآات موزون بدن        , مورد حرارت داخلي    

.عملكرد   
سالمتي و تنوع زيستي و ژنتيكي افراد تامين شود      

ثبات آنوني و آينده آل جامعه بيو لوژيكي 



معني  
منظور از معني يك سكونتگاه وضوح در درك و شناختآن و   

سهولت برقراري پيوندبين عناصر و اجزاي آن با ساير    
رويدادهاو مكانها در يك تجلي منسجم ذهني از زمان و مكان و  

توانايي .(ارتباط اين تجلي با مفاهيم غير فضايي و ارزشها است 
راه يابيو خواندن عاليم و نشانه ها  ,زمانبندي رفتار ,تشخيص اشيا  

) پيش نياز دسترسي و عمل موثر مي باشد 
معني به شكل فضايي و آيفيت وابسته است با فرهنگ و منش  

.موقعيت و تجربه و مقصد آنوني مشاهده گر بستگي دارد



:معاني معني.
.يعني نتوان يك محيط را از محيط ديگر باز شناخت     :هويت

در مقياس آوچك به معناي چگونگي ترآيب اجزا با يكديگر و در      :ساختار 
دانستن اينكه يك شخص    : سكونتگاه بزرگ به معناي حس جهت يابي است    

ساختار و هويت امكان شناخته شدن فضا و زمان را در قالب         ( آجا است  
)الگوها معرفي مي آند 

انطباق آامل شكلي ساختار محيطي با ساختار فضايي        :سازگاري
سازگاري زمينه ادراآي يك محيط معني دار است     ,است 

يعني شخص نحوه عمل فعاليتهاو عملكرد هاي         :شفافيتيا بيواسطگي   
مختلف  

يعني ساآنان يك سكونتگاه قادر به به برقراري ارتباط صحيح با    :خوانايي  
عاليم و نشانه هاي .(يكديگر از طريق عناصر آالبدي نمادي هستند  

)محيطي   



اجزاي شكلي معني هستند و سازگاري و     :هويت و ساختار  
شفافيت و خوانايي اجزاي مشخصي هستندآه محيط را به ديگر     

.جنبه هاي زندگي مرتبط مي سازد
: معناي آرمان خوب   

ابزار اطالعات درباره امور شخصي افراد حد و مرزي دارد آه        
وراي آن و يا هنگامي آه اين اطالعات از ظرفيت ذهن انسان  

تجاوز آند پسنديده نيست 
سكونتگاه بايد زمينه ظهور معني را ايجاد آند     



شناخت شبكه رفت و آمد به عنوان عامل اصلي ساختار                           
ارتقا هويت     , شهر با قابل درك آردن الگوي خيابانها               

خوانا آردن تقاطع ها با ايجاد توالي                 , خيابانها و مقصدها        
مفاهيم   ,ايجاد هويت بصري         ,فضايي روشن و مشخص          

. تنوع و نظم      , زيبايي    ,مثل هماهنگي     



تناسب    
تناسب يك سكونتگاه تا حد اندازه الگوي فضايي و                         
. زماني شهر با رفتار عادي ساآنين آن منطبق است                   

تناسب به خصوصيات جسمي انسان و نظام هاي آالبدي                           
.بطور آلي ارتباط پيدا مي آند          

رضايت و آارايي        ,مترادف بودن تناسب با راحتي              



آنترل و نظارت مكرر عملكرد در يك مكان و بررسي  :سازگاري خوب   
انجام آن عملكرد  

برعكس افزايش تناسب را مي توان با تغيير دادن رفتار به منظور انطباق با مكان يا    
مردم به يك محل عادت مي آنند يا مي آموزند از آن مكان خوششان بيايد   .داد

مكاني است آه در آن عملكرد و شكل به خوبي با هم  , يك مكان مناسب و تطبيق يافته  
يا برعكس و , اين امر ممكن است از طريق انطباق مكان با فعاليت .منطبق شده باشند

يا با انطباق متقابل صورت گرفته باشد    
توانايي تطبيق پذيري آسان يك مكان با تغييرات آتي در عملكرد  : معناي ديگر تناسب  

)انعطاف پذيري(است
 و فعاليت  درجات تطبيق پذيري با پيش بيني نيازهاي براي تطبيق نظام فضاييي شكل  

با عملكرد احتمالي آتي اندازه گيري مي شود 
اگر پيش بيني خوب باشد تطبيق : رابطه متقابل ميان پيش بيني و تطبيق پذيري 

پذيري راحتر صورت مي گيرد 



:تطبيق پذيري را مي توان در غالب دو سنجه متعادل تر تدوين آرد  
يعني  تا چه حد يك بستر رفتاري مي تواند  : قابليت دستكاري    ١

در حال حاضر د عملكرد و يا شكل خود روال ساده و تدريجي  
تغيير يابد و آيا اين احتمال وجود دارد آه آن توانايي جوابگويي  

در آينده نزديك و قابل پيش بيني پايدار بماند
در صورت اشاتباه شخص بتواند شبكه را به : برگشت پذيري ٢

حال اوليه خود درآورد



دسترسي  
اگرچه شهرها ابتدا به داليل نمادي و سپس به خاطر دفاع ساخته 
شدند اما بعدها معلوم شد يكي از امتيازات شهرها تامين دسترسي     

مناسب است 
دسترسي به فعاليتهاي  ,دسترسي به مكانها :انواع دسترسي 

انرژي و ,آب,مواد غذايي   (دسترسي به آاال و منابع خاص ,انساني
,آانالهاي حرآت و حتي زير ساختها  )آاال و اطالعات

دسترسي خوب جز قوي تطبيق پذيري است     



نظارت و اختيار    
: انسان صاحب حق در فضا است   

حق حضور و بودن در يك فضا ١
ت و  حق استفاده و عمل و رفتار آزادانه در يك مكان و استفاده از امكانا ٢

تسهيالت آن مكان
 حق اختصاص به خود ٣
حق تغيير و اصالح ٤
حق واگذاري   ٥

:انواع نظارت در محيط
افراد مسئول و آموزش ديده و آموزش مردم

موانع فيزيكي مثل ديوار و ورودي ها 
و مسئول ,مطمئنسكونتگاه خوب سكونتگاهي است آه در آن نظارت در مكان   

. باشد سازگار 



  عدالت وآارايي   

پيدا آردن الگوهايي آه هم ارزانتر باشند و هم از نظر                 
مصرف سوخت اقتصادي تر عمل آنند             



اندازه شهر و تفكر محله   
:اندازه شهر به عوامل زير بستگي دارد          

حمل و نقل      
مراودات اجتماعي         

دسترسي به خدمات     
نظارت اجتماعي          



: بافت وشبكه شهري     
,  تناسب با رفتار مطلوب           , هزينه  ,آيفيت حياتي        (تراآم    

),تطبيق پذيري     ,  نظارت  
نحوه مخلوط شدن عناصر مختلف در                ( ترآيب  

روش صراحت بخشيدن به عناصر شهري مثل                , فضا  
)دانه بندي  , خلوص  , تنوع   , اآپارچگي     ,خوانايي      
براي عناصر سكونتگاه          :مقياس  



:منشا ارزشهاي شهري    
)بيان قدرت و ثروت و جالل(تامين امنيت و آسايش 
نظم به فرايند آاال و ,آسب منافع,حفاظت از آاال (انگيزه آنترل اقتصادي 
)تخصيص محصوالت 

آارايي و حمايت از فعاليت و دسترسي مناسب و تعمير و  :مدل ماشيني   
بازسازي 

تعادل فيزيولوژيك و ,رفاه, سالمتي  :مدل ارگانيك تامين آننده نظم هستي  
تماس با طبيعت
ساختن و نگهداري  آارايي شهر   , مثل توليد آاال :داليل اقتصادي  

احتراز از اتالف انرژي  و محروميت زدايي و سود آوري  ,
جلوگيري از تغييرات اجتماعي    ,  ثبات تحرك اجتاعي :انگيزه اجتماعي  

حمايت از جوامع محلي ,تقويت تسلط اجتماعي , آاهش آسيب اجتماعي  ,
, انتخاب فردي , تحرك, آزادي , سرزندگي  ,احساس هويت شخصي  ,

خودياري و استقالل 



:خصوصيات شهري       
روابط متقابل, خوش منظري  ,بداعت , تنوع :شهريت  

معاني ,نمادگرايي :شهر نمايانگر جامعه و ماهيت جهان باشد     
شكل سنتي , غناي تاريخي ,فرهنگي

نظم وضوح و بيان عملكرد    
شهري براي تدارك و نگهداري مثر خدمات و     تمرآز درست طراحي     

تسهيالت
عملكرد ,بازار:مهمترين عناصر :وجود نظام اداره شده در حال حرآت          

شبكه ارتباطات غير فضايي و فرآيند تصميم گيري ,نهادي 
حمايت ,تجمع گرايي,نظارت محلي  ,وجود ارزش هاي اصلي    

تسلط گروههاي اجتماعي آوچك  ,زمينه رواني خوب ,موثر
لذت احساسي  ,تربيت,معني ,خصوصيات خوانايي :ديد از درون شخص   
بهره برداري و تقسيم , تخصيص,صحنه رقابت : تامين سود و قدرت    

منابع
حضور و پيچيدگي و ابهام   



:فهرستي از مدلهاي شكل سكونتگاه            
:شكل ستاره اي 

 راه اصلي ٨ تا ٤:داراي يك مرآز با تراآم زياد و آاربري مختلط   
از آن منشعب مي شود  

فعاليتهاي آم تراآمتر در فاصله دورتر قرار مي گيرند و با لچكي   
هاي فضاي سبز پوشيده مي شوند 

سيستم شعاعي :الگوي مناسب براي شهرهاي متوسط    
اين الگو توجيه منطقي شكلي است آه با رشد سريع مراآز شهري     
فشرده گذسته در امتدادخطوطي ارتباطي عمومي جديدالتاسيس به        

صورت خودبه خودي پديدار گشت   
مدل هانس بلومنفليد





:شهرهاي اقماري 
هسته مرآزي شهر بايد به وسيله اقماري آه به اندازه محدود 

و فواصل معين در اطراف آن قرار مي گيرد محصور مي 
.شود

جدا شدن شهرك اقمار ي توسط اراضي آشاورزي با آمر بند 
سبز از مادر شهر خود 

حفظ مرآز شهر و شكل شعاعي شهر
با زياد شدن جمعيت شهرك جديدي احداث مي شود

باغشهرهاي هاوارد





:شهر خطي
بر پايه يك يا چند محور موازي شكل گرفته است آه حمل و  
نقل فعاليت ها در آنار هم در انتها آن فضاي باز روستاييي  

قرار گرفته است
مشكل ايمني :مشكل توقف در حمل و نقل: مشكالت آنها

حرآت دوچرخه ,پياده
                       فقدان مرآز متراآم آه محل شكوفايي 

فعاليتها شود
                      نا برابري در دسترسي و خدمات





: شهر شطرنجي منظم     
شبكه مستطيل شكل از جاده ها اراضي              :ايده اصلي آن    

شهر را به بلوآهاي همسان تقسيم آرده و اين وضعيت                     
.تعميم مي يابد        

آنترل مرآزي    : خصوصيات آن         
تحقق حقوق برابر براي همه افراد         







: شكل هاي شطرنجي ديگر      
توسط الكساندر     :شبكه راههاي موازي     





:شبكه محوري باروآي       
شناخت نقاط مهم پخش شده در سطح شهر و اتصال اين نقاط  از  

طريق راهها
شبكه نا منظم مثلثي شكل با آيفيات خاص  

اولين بار به عنوان روشي براي باز آردن محورهاي ديد در  
جنگل استفاده شد 



: طرح شبكه توري شكل      
راههاي ,مجتمع هاي زيستي آم تراآم:مدل الكساندر 

مزارع و ,عريض و بخش عمده اراضي فضاي باز 
شكل حمل و ,آاربري فعال در امتداد جاده ها,اراضي باير

نقل و روابط اجتماعي





: شهر درونگرا       
شهر بسته و خصوصي دوران اسالمي آه از نظر رمانتيك    

و جاذب توريست شناخته شده است 
.سلسله مراتب در اين شهرها وجود دارد

آرامش و سكون از يك طرف ,تقابل و تضاد:آيفيتهايي مثل
و تحرك و هيجان از سوي ديگر 

وجود محرميت و حس خصوصي بودن   





:شهر آشيانه اي      
بر اساس نظم آييني هندي 

شهر به مثابه حلقه هاي در هم تنيده  
هر حلقه متعلق به قشر خاص 
نظام سلسله مراتبي در شهر

مكان مقدس در مرآز
فعاليتهاي روزمره در اطراف





:الگوي مراآز   
:الگوي مراآز   

نظام سلسله مراتب شهري   
وجود مرآز غالب بر اساس درجه اهميت  در فاصله دورتر از مرآز      

:مراآز تخصصي و مراآز چند عملكردي 
د هر مرآز با يد داراي آاربري هاي مختلط باشد و داراي تراآم باال باش        

:مراآز خطي
فعاليتها در امتدار شاهراهها و خيابانهاي اصلي       

:مراآز خريد
عدم نظارت اجتماعي     ,عدم حل معضل پياده      ,داراي مشكل جدا شدن از بافت       

مثل نمايشگاهها    :مراآز متحرك 
مراآز سلولي

گستردگي و تمرآز 
اختالط و تفكيك  

شخصيت بافت فضايي   


