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 ی کالبدی ایرانهای توسعهشناسی شهری در طرحریخت-بررسی جایگاه گونه

 شهر تبریزی موردی کالنمطالعه

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز -عضو هیات علمی گروه معماری  ،ریزی شهریدکترای برنامه، *سيروس جمالي

 چکيده

در  یشناسی شهرریخ  -جایگاه مالحظات گونه ارزیابیتالشیی اس  برای  تحلیلی -توصیییی پژوهشاین 

بررسی  ای اس  که به تحلیل و ی میا. رشتهیک حوزه شناسیریخ -گونهی شیهری ایرا.  های توسیعهطرح

 –با مبانی گونههای کاعبدی طرح پردازد  تابیق محتوایمی های فضا و بنای گونهفرم شیهرها بر اسا  مااععه
 آشکار شهرهای شکلی ها را به جنبهکنندگا. این طرحتهیه )یا عدم توجه( میزا. توجه ،شیناسی شهریریخ 

شکل محیط کاعبدی  برخورد باویژه از منظر دستوراععمل توعیدِ فضا به عنوا.بهها طرحاین  میاد  خواهد ساخ 

 گونهدر میا. مباحث و معیارهای این یابد و ضیییرورت کنکار برای تعیین جایگاه این مهوعه رااهمی  ویژه می
نی کوتاه ایمهدمه از پسمهاعه در این  آورد هایی همچو. پژوهش حاضر پیش میدر قاعب پژوهش هاطرح ، مبا

از میا. انبوه  ،بنا به ماهی  پژوهش  اس شدهشیناسیی به صیورت مختور و گزینشی طرح ریخ -نظری گونه

شناسی فلسییی این رشیته به همراه گونه-های فکریچو. مکاتب و ریشیه ایعمده عناوین  ،مهوالت این حوزه

  اس شدهگزین کاعبدی شهری  هایزمانی برای سنجش با محتوای طرح -مدل فضیاهای شیهری از منظر باف 
ه تحلیل، محتویات طرحبحث و در بخش  ،شهر تبریزهای مویو  کال.ای کوتاه به طرحپس از اشیاره ها مورد ب

فهره به  81مجموعا در ، و از پنج منظر این بررسی  اس شدهشناسی سنجیده ریخ  -مورد با اصول نظری گونه

ا  اکثر مواردِ  پردازدمیو موارد نهویا. عه أمسیابعاد گوناگو.  ب مارح شیده، برای بسییاری از شهرهای ایرا. نیز 
 –ها به رویکرد گونهها و برنامهحتوجهی عمیق این طربی این پژوهشنتایج  هیایی قیابل تعمیا اسییی  تییاوت

 توا. گی  کهبه جرأت می سازد وآشکار می را ویژه مورد مااععه، تبریز(ی شهرها )به شیناسانه به پیکرهریخ 

تیاقی ا کامالً آ.ره و نشأتی نگرفته و بروزِ صوریِ گونه بههیچ ،از میاهیا شکلی توسعههای ر طرحمناق حاکا ب

 یک انتخا   تاگردد، صورت یک اجبار مارح میتر به و بیش اس 

-، مدل فضا، باف  شهریشهری، طرح جامعی توسعههای شناسی شهری، طرحریخ -گونه: واژگان کليدي

 .زمانی
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 58                                                             ...يشهر شناسيختير - گونه گاهيجا يبررس

 مقدمه -4

ها گونه طرحاین محتوای کنو.گذرد و از هما. زما. تاجامع در ایرا. می اوعین طرحنزدیک به نیا قر. از توویب 
ها در ابعاد گوناگو. تا حدود زیادی ناکارآمدی آ.وجود برخی نکات قابل دفاع ، و باشده چاعش کشیده بارها و بارها به 

 ؛های شهری ایرا. نیس رو در این بحث، هدف اصلی، نهد و ارزیابی تمام ابعاد طرح  از ایناس هبه اثبات رسید

ر یز( مدّ نظشهر تبرهای شهری )با تأکید بر کال.خراج و بررسی موضوعات مربوط به ابعاد شکلی و کاعبدی باف استهبلک
ادانه نه -های شهری، با دیدگاهی علمیی طرحای در حوزهکه بدو. تکرار نهدهای رایج و گاه کلیشه اس شدهاس   تالر 

 های شهری ایرا. نگریسته شود شناسی شهری در چهارچو  طرحریخ  -ی گونهای هدفمند به مهوعهو به شیوه

 أثیرت ساکنینهای ذهنی و روانی عیهؤمترین مها بر ،تردیداما بی ؛کاعبد محیط مونوع ، همه چیز شهر نیس  شکلِ

شهر از نسلی به نسل دیگر اجتماعی ساکنین  –هوی  تاریخی بخشی از  عنوا.به  از آ. گذشته داردانکاری غیرقابل 
فضای مخووص قادر به توعید  ای کهجامعه،  اس هآمدچنا. که در مباحث نظری این پژوهش نیز  آ. یابد انتهال می

 یهای توسعهمحکوم به شکس  خواهد بود  به همین دالیل اس  که طرح«هستیِ اجتماعی»یک  عنوا.به، خود نباشد

 ضرورت ویابد اهمی  ویژه می ویژه از منظر رویکرد به شکل محیط کاعبدیبهفضا  دستوراععمل توعیدِ عنوا.بهکاعبدی 
در میا. مباحث و معیارهای  هایی همچو. پژوهش حاضردر قاعب پژوهش کنکار برای تعیین جایگاه این مهوعه را

 آورد پیش می هاگونه طرحاین

 -مشتی از خروار، از منظر رویکرد شکلی و گونه عنوا.به ی یکی از شهرهای ایرا.هادر این پژوهش به محتوای طرح

- ریخ-های فکریِ گونهبا معیارها و بنیا. هااصول مارح شده درآ.گردیده تا  و تالر هشناختی نگریسته شدریخ 
ا هگونه طرحهای موجود در ایند و تحلیل شکافشناسی شهری، سنجیده شود تا بستری علمی و خردمندانه برای نه

ی هاشهری و نگرر شکلی به محیط شناختیریخ  -گونهمالحظات پرسش اصلی این اس  که جایگاه  فراها گردد 

 ی شهری ایرا. چیس ؟های توسعهی طرحشهری در فرآیند تهیه

 مباني نظري  پيشينه و -1

-الت یا نتایج آ. را بررسی میای از تیکر اس  که فرآیند ساخ  شهر و محووحوزه« مورفوعوژی شهری»

از ثرند، طبیعی اس  که ؤگیری شهر منیروهای متنوعی که در شکلعوامل و نظر به   (Moudon, 1998: 141)کند

وم های گوناگو. عله متخووین حوزهبه همین دعیل اس  ک ؛شود یاد ایرشتهعنوا. یک دانش میا.شهری بهمورفوعوژی 
 شوند های شهری دیده میدر میا. مورفوعوژیس شهری 

عوژی( )مورفو فرم شهر  این مااععات کنندروشن میو فضایی شهرها را  کاعبدیشناسانه، ساختار ریخ -مااععات گونه

-ریخ  -دهند  گونه توضیح می ها )تیپوعوژی(ز با توجه به گونهها و فضاهای بابندی تیویلی ساختما.را بر اسا  طبهه

 کردتعریف « های فضا و بنای گونهمااععه و بررسی فرم شهرها بر اسا  مااععه»توا. به صورت می راشناسی 

(Moudon, 1994: 289)  از یک اتاق کوچک دهدرا مورد توجه قرار می« منظر مونوع»های تمام مهیا  ،این نگرر ،

 که در یک ارتباط داندمییک ماهی  پویا و در حال تغییر  عنوا.بهرا شکل شهر  همچنین ی بزرگ شهری تا یک مناهه

در طول  گیری آ.تنها با توجه به شکل ،دارد که فرم شهر توریح به عالوه ،دیاعکتیک با سازندگا. و ساکنانش قرار دارد
 اس   فهازما. قابل 

 شناسي شهريريخت-اي به مکاتب گونهاشاره -1-4

ی شرح )برای مااععه شودمی اشارهها اختوار به آ. که در ادامه بهمورفوعوژی شهری دارای سه مکتب اصلی اس  

 ( 8063تیویلی این مکاتب نک: پورمحمدی و دیگرا.،
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 57                4931نوزدهم، بهار  مطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره پنجم، شماره

 مکتب انگليسي  -1-4-4

  اس 8«ام آر جی  کانز.»، دانندمیترین سنّ  تحهیق در مورفوعوژی شهری آ. را باعندهبسیاری که  ،این مکتببانی 
 که نه تنها تاریخسازد میمبنای تئوری فرآیند ساخ  شهر را  ،ی منظر شهریپیروا. این مکتب معتهدند که مااععه

« کانز.»  (Moudon, 1998: 145)کند های آتی را نیز هدای  میریزیبرنامه دهد بلکهی شهری را توضیح میتوسعه

داند که مانند قاعات زمین و خود ساختما. می یرا شامل بررسی سه عنور خیابا. ، قاعه «ی شهرتحلیل نهشه» رور
ند  اسناد الزم برای او کارکردی به ها مرتبط هر سه بخش، به عحاظ تکوینیاین  اند درها چی  شده ،یک جورچین

ی توصییی کاربری زمین و نهشههای ساختمانی شهری ی گونهدهندهی شهر، پال. نشا.توضیح فرم شهر شامل نهشه

  از فعاعیمهمی بخش  تحوعی(  –)تاریخی با توجه به تحوالت آ. تحلیل شود شهر باید در طول زما. و ینهشه و اس 

 «ی ترکیبی شهرنهشه»، « واحد نهشه»، میاهیمی چو. گیری فرم شهر اس ازی چگونگی شکلسمیهوم« کانز.»
-خ ی ریشناختی باشد ، به جنبهکه ریخ بیش از آ.وی رویکرد   «ی تغییر قاعات زمیندوره»و«ایکمربند حاشیه»،

، چرا که نه تنها بر شودمورفوژنتیک شناخته میتر ها به همین نام ، یعنی زایانه( توجه دارد و بیشسازانه )یا ریخ 

  (Vance, 1990, 1977)کندها نیز تأکید میی و دگرگونیساختار اصلی شهر، بلکه بر ابعاد زمان

 مکتب ايتاليايي -1-4-1

های معماری را نه در باید ریشه وی بر این باور بود که غاز شد آ 3686 یدر دهه 2«موراتوری»توسط  این مکتب

حاکا بود  8603ی ترِ شهرسازی که از عهد قدیا تا دههتر و پیوستهبلکه در سنّ  منسجا ،هاهای تخیلی مدرنیس طرح

د   فرم شهرها برآینشوددرک می شناسی بناهاگونه مبتنی برساختار شهرها تنها از روی سیر تاریخی و  و جستجو کرد
ا هاند  این ساختما.مونشا. متجلّی شدهی پیرامیروض و فضا بناهایعهاید، ترجیحات و اعمال متعددی اس  که در قاعب 

 شهرِ ،«موراتوری» تأثیرتح  بسیاری شخوی  هر کدام اس   یکه چکیده گنجاندهایی توا. در قاعب گونهو فضاها را می

 .ی تحهیهات معمارادستمایه ویمدرنیسا توسط  اند  نییِی دانش و اعهام تلهی کردهسرچشمه عنوا.بهتاریخی را 
محیط پیرامو.  ،بود موراتوری که پیروِ« کانیگیا»  (Moudon, 1994: 293)شد« آیمونینو»و « رُسی»مشهوری چو. 

ی هاز مجموع ،به مثابه یک هستیِ مختلط ء  هر شیاندمرتبط که به هاداند میای «اشیاء ساخته شده» عنوا.بهانسا. را 

، یک ارگانیسا اس  که از اجزایی که خود نیز مونوعرو محیطِ از این شود،ها تشکیل میها و ارگانیساعناصر، سازه

  (Ibid.: 291)  بلکه یک فرآیند اس  ؛نیس  ءفیزیکی، یک شی شهرِبه بیا. وی   اس شدهارگانیسا هستند ساخته 

 مکتب فرانسوي -1-4-9

ر. مدریزی شد  مکتب فرانسوی همانند مکتب ایتاعیایی با معماری در فرانسه پی 8693ی مکتب سوم در اواخر دهه

,Moudon) :1997 برخوردار بود 0«هِنری عِیور»مثل  تواناییو از حمای  منتهدا.  کردمخاعی  میآ.  و تاریخ ستیزیِ

این  زندگی اجتماعی اس   غاییِشود، هدف ِیال بر فضای مادی، که شامل خود شهر نیز میاست هبود کاو مدعی   (5
ها  پردازد گیرد و به هر دو موضوع طراحی و فرآیند ساخ  شهر میبین مکتب انگلیسی و ایتاعیایی قرار می مکتب،

 ،این دو منبع نظری  شوددر این مکتب مااععه می های نخبگا. و خواصهای مربوط به فرهنگ عامه و ها نظریهنظریه

مند متعاعی  یکی معماری متداول زندگی روزمره و دیگری معماری تخووی و شیوه :انجامدهای متیاوتی میبه معماری
 Panerai) کنند نخبه به قاع راباه با شهر گرایش دارند، محکوم می یهای خاص و طبههآنا. این واقعی  را که معماری

et al., 2004)  

                                                 
1 - M.R.G. Conzen 
2 - Saverio Muratori 

3 - Henri Lefebvre 
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 55                                                             ...يشهر شناسيختير - گونه گاهيجا يبررس

ه مونوع پیوست درک شود : زما.، فرم و مهیا   منظرِی اصلی منظر مونوع باید از سه جنبه از نگاه هر سه مکتب،

اجتماعی اس  که در ساخ ، کاربرد و تغییر فضا دخاع  دارند  از  –در حال تغییر و دگرگونی و تابع نیروهای فرهنگی 

 ) (Moudon, 1994: 307-308 دباشنباید به عامل زما. ارتباط داشته های مورفوعوژیکرو تمام پژوهشاین

 تیاهماتوءس ،ها و اصاالحات فنیواژه ، عدم یکدستی معناییِکمااععات تیپومورفوعوژی درکه  دآور شدباید یا
هر واژه  اشاره نمود  ی فکریای بود. این حوزهچند رشته توا. بهاز دالیل این امر می گردد ای را باعث میکنندهگمراه

  یا معنایی از معانی اس هخود پیدا کرد أمبد یمعنای رشته ای وارد شده و معنایی غیر ازی تخووی جداگانهاز حوزه

 ،وزهاین حبنابراین یکی از مشکالت اصلی  ؛اس شدهی آ. افزوده خود را از دس  داده و یا معانی دیگری بر معنای اوعیه
   هاستر و مییدتر آ.فراخ یمنظور برخورداری از دامنههای گوناگو. بهو تخووی در رشته های فنیواژهترویج میاهیا 

 فرم ینامهواژه»، منجر به تأعیف 8611انگلیسی جغرافیای تاریخی شهری در سال  -در سومین سمینار آعمانی امرهمین 

  (Larkham, 1988: 170) دش جونز و الرکهام توسط  (Jones and Larkham, 1991)«شهر

 مباني فلسفي براي مورفولوژي شهري -1-1

ظهور  1هاچیزی که از محل عنوا.بهمتهابل  در یک فرآیند غیر میالدی، فضا 8661در سال  6«کاسیرر»مرگ از زما. 

مدر. متأخر را بسیار و خود نیز دورا.  بود «هایدگر»متأثر از « کاسیرر»  (Casey, 1997: 275)شدتلهی می ،یابدمی

برای تیکر مدرنیستی در ارتباط با مکا.، مناهه و محل، « الک»، مسیری را که توسط «هایدگر»قرار داد   تأثیرتح 
 ایهعرصه مدر. درتیکر پُس مسیر دوباره به شدت هموار گردید  عور پُس  مدر. این  و در ایجاد شده بود، محکا کرد

 در فرانسه مارح شد  « عِیور»و « فوکو»ی محیط مونوع به ویژه با ، اما در حوزهیاف مختلیی ظهور 

  وی اشاره رودپردازند، مورخی بسیار مها به شمار میبرای افرادی که به موضوع محیط ساخته شده می« فوکو»

که فضا  این اشاره تلویحاً به این معنی اس   (Foucolt, 1986: 24)« اس  هفضا خود دارای یک پیشین»که: کند می
ای اس  که آ. فضا در آ. واقع اس  و از ثاب  نیس   همین میهوم در اختیار جامعه ماهیتیزایی دارد و خاصی  ریخ 

های تاریخیِ پیوسته فضا و مکا. ماهی رو از این ؛ی دیگر متیاوت اس ای به جامعهی دیگر و از جامعهای به دورهدوره

و  های اجتماعیو تحلیل روابط بین جنبه مندنظامیی بر توصیف «فوکو»شهری مورفوعوژی  باشند می درحال تغییر
رِ تامّا بدو. در نظر گرفتن اعگوی وسیع –منیرد  ، در طول زما. و با دقتی تا حد مهیا  یک سای ِفضا / زما.کاعبدیِ 

نماید و این را به تغییر تحلیل میاجتماعی، فرهنگی و نهادی  ها را در تغییرهای آ.کند، ریشهتأکید می –اجتماعی 

های ساخته شده های مکا.بر روی شکاف« فوکو»  (Mugavin, 1999: 96) دهدشرایط تاریخی و کاعبدی ارتباط می

کند  این فهره همچنین حرک  مهمّی در تیکر های اجتماعی و فرهنگی استخراج میمایهها درو.ْتمرکز کرده و از آ.
د شپردازا. مدرنیس  ناپسند شمرده میمهیا  که تا آ. زما. از دید نظریهه به مااععاتِ کوچکْکند، چرا کایجاد می

کند که اظهار میزیرا ؛ ای اساسی اس این ، برای مورفوعوژی نیز جنبهبربخشد  عالوهعی  و مهبوعی  میمشرو

 شده اهمی  دارند های ساخته ی خود فرمهای یک شهر، به اندازههای فرم، یعنی مکا.9«شکاف»

ترین فیلسوف برای مورفوعوژی شهری توا. مهارا می« عیور»اس   « هنری عیور»گذار این حوزه تأثیری دیگر چهره
محیط  مملو از میاهیا مرتبط با فضا ، تعامل با مردم ، (Lefebvre, 1991)« توعید فضا»به شمار آورد  اثر اصلی او 

در عور مدر.، سرمایه و  اواجتماعی خلق شده توسط مردم اس   به اعتهاد  های فضایساخته شده و تمام جنبه

ی بورژوا مشهود اس   ی طبههدهد و سلاهقرار می تأثیروضوعات عملی مربوط به فضا را تح داری مستهیماً مسرمایه
برد  قدرت به هما. اندازه که از طریق ی مسلط، با کمک دانش و خبرگی فنی، از آ. بهره میفضا در اختیار اس  و طبهه

                                                 
4 - Cassirer 

5 - locations 

6 - interstice 
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و  ی مرتبط ساختن فضای اجتماعی، ذهنیچند موضوع درباره شود گردد از طریق طبهه نیز اعمال میفضا اِعمال می

 شود:فیزیکی در آرای عیور دیده می

 اس  اوالً: فضای طبیعی در حال ناپدید شد. و به همین نسب  ، تیکر آ. نیز در حال از میا. رفتن 

 کند ثانیاً: هر جامعه فضای مناسب خود را توعید می
ر ترود که دانش ما از آ.، فرآیند توعید را بازسازی کند، بسط دهد و گسترده، انتظار میاس هثاعثاً: اگر فضا یک فرآورد

 نماید 

 ی یکنتیجه ،جودی چیزی اس  که مورفوعوژی شهری نیازمند تمرکز بر آ. اس   هر فضای مواین موضوعات جوهره
ز شکل این اس  که بازگشتن اترین م، اساسی«عیور»ی فرآیند اس  با چندین جنبه و جریا. سهیا در آ.، امّا به گیته

رآیند بازسازی ف ،آسا. نیس   بنابراین اقدامی که باید انجام شود اند،هایی که آ. را خلق کردهبه فعاعی  فضای فعلی

  اگر هر جامعه فضای مخووص خود را (Merrifield, 2000: 171)ی معنایی آ. اس  گیری و توسعهتکوین و شکل

یک جامعه، محکوم به  عنوا.به اس هکه فضای مخووص خود را توعید نکرد« هستیِ اجتماعی»کند، یک توعید می
  (Mugavin, 1999: 99)شکس  خواهد بود

 زماني –منظر مدل فضايي هاي شهري از شناسي بافتريخت-گونه -1-9

 ,Scheer)کندتعریف می« ی فرم شهر در طول زما.مااععه»مورفوعوژی شهری را با عبارت « برندا کِیس شیر»

شود که ی شکل شهر، به مدعی متوسل میو برای درک بهتر روابط میا. عناصر اصلی تشکیل دهنده (106 :2002

  در این مدل، اجزای گوناگو. براسا  میزا. (Scheer, 2001: 29)برنددانشمندا. علا محیط زیس  از آ. بهره می

شوند  با رشد و تغییر شهر، اجزای کاعبدی آ. نیز به درجات مختلف، رشد و تغییر بندی میشا. دستهتغییرپذیری

ییر شناسی تغکنند  سرزمینی که شهر برآ. واقع اس ، شکل کلیِ زمین آ. و منابع آبی آ. در مهیا  زمانی زمینمی
اما بسیاری ؛ های عمومی در شهرهای تاریخی، بسیار مانا هستند و شاید هزارا. سال دوام بیاورندها و راهکند  خیابا.می

ری ود، اشیاء و عناصشها ایجاد میاز بناها عمری نسبتاً کوتاه داشته و در طی عمرشا. توسط صاحبانشا. تغییراتی در آ.

عابر معموالً عمری بسیار کوتاه دارند  اجزای سازما. فضایی شهر براسا  سلسله مراتبِ میزا. و عالیا م مانند درختا.
 عنوا.به توا.میاین پنج الیه  از اند ( نشا. داده شده8) اشیاء( در شکل)ترینتا سریع )سرزمین(قابلی  تغییر از کُندترین

ابل عمس از ای قگونههای نسبتاً ثاب  بهالیهبهره برد  ی شهر با وضعی  کنونی آ. یک کاُلژ برای بررسی ارتباط گذشته

ا نمایا. تر رهای آنیها و انگارههای باالتر، کنشدهند  الیهار را با سرزمین به ما نشا. میو راباه نظر کاعبدی، تاریخ شهر

تأثیر قرار تر تح کنند، بیشهایی را که تندتر تغییر میای کندتر دچار تغییر شود، تغییرات الیهکنند  هر چه الیهمی
ها و اشیاء، مدام تخریب و گیرد  بنای شهر در مهیا  اشیاء و بناهای منیرد صورت میدهد  تغییرات متداول روزمرهمی

-می موالً ثاب ساختارکال. معی معابر، قاعات زمین و به ویژه در طی این تغییرات، شبکه ، اعبتهشوندسازی میدوباره

 (Scheer, 2001: 31).ماند
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 (Scheer, 2001: 30ی شهر)زمانی عناصر سازنده /: مدل فضایی8شکل

 

 :کندی شکلی تهسیا میهای شهری را به سه دستهبر همین اسا  باف « شیر»

 يا ايستا 7«استاتيک»بافت شهري  -1-9-4

انایی مباف  استاتیک چندا. حیاتی نیس    برای تعریف یکاما کاربری ، ؛های استاتیک مسکونی هستنداکثر باف 

دارد که در برابر تجمیع یا تهسیا قاعات نوعی ماعکی  تهسیا شده را درپی ، ابعاد کوچک قاعات و دندار طوالنی

  ه شودها ساختهای همسانی از ساختما.شود که گونههایی نیز سبب میتشکیل چنین باف  سرع کند  ایستادگی می

 يا منعطف 5«االستيک»بافت شهري  -1-9-1

ی سریع، حکا مجاری تنیسی را دارند  تغییرات این ی شهری با توسعهی حومههای االستیک در یک مناههباف 

هایی چو. تبدیل سریع مشاغل )واحدهای تجاری(؛ فرسودگی و کهنگی بناها؛ تخریب یا تر و واجد ویژگیباف  سریع

دید های جو امکا. توسعه تر قاعات زمین برای ایجاد فرص بناها و تجمیع یا تیکیک بیشهای اساسی تغییر شکل
ای چو. همسانی و پایداری کنندهمجدد این نوع باف  با عوامل مهارهای و توسعه توسعهشهری اس   فشار فزاینده برای 

تواند ی زمانی کوتاهی میدر بازه زیادیرات همراه نیس  و درنتیجه، تغیی مهیا های شخوی کوچکباف  با نظام ماعکی 

 رخ دهد     
                  

                                                 
7- static tissues   
8- elastic tissues  
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 سازي يا مجموعه 3بافت پرديس -1-9-9

-ا.خیاب عنوا.به شا.یمعابر درونکه  شودرا شامل می های آپارتمانیمجموعه وها، ها، دانشگاهفرودگاههایی مانند باف 

در اکثر موارد، تغییرات درونی، مرتبط با نیازهای عملکردی سازند  مشخص نمی ز قاعات زمین راهای اختواصی بوده و مر

 ,Scheer)  تی برای این تغییرات ایجاد نمایدها مزاحمکه مرز قاعات زمین یا معابر اطراف زمینشود بدو. اینحادث می

2001: 33-35)  
 

 : انواع باف  شهری از منظرحساسی  به تغییر8جدول 

 ويژگي                                                 ي بافتگونه

 

ک
استاتي

 

گیری باف  در زمانی نسبتاً کوتاه ، شکل،  یک بنا در هر قاعه ، قاعات زمین کوچک و مشابه 

،  ند فرآیند تغییر کُو مانایی دراز مدت باف  ،  اکثراً کاربری مسکونی ،  های ساختمانی مشابه گونه

 تر مهاوم  در برابر تجمیع یا تیکیک بیش،  ماعکی  و مدیری  تهسیا شده 

 

ک
االستي

ها و های متیاوت ساختما.گونهها گوناگو. و نامتعارف ، زمین ، شکلی قاعات زمین متنوع اندازه 
 زتر اقاعات بزرگ،  ای گیری در طول یک شریا. اصلی محلهشکل،  قدم  بناها متیاوت ،  معابر 

 ،باف  از پیش طراحی نشده ، ی منیرد بزرگ در یک قاعه زمین یک سازه، قاعات باف  استاتیک 

د های دیگر )تجمیع یا تیکیک مجدتر نسب  به باف تغییر سریع،  تکیه بر معابر از پیش موجود

 ها و   ( زمین

 

س
پردي

 

 تمایل برای سرای ، زمین منیرد بزرگ  یچندین بنا در یک قاعه، ی زمین بسیار بزرگ اندازه 
معابر  ، زمین بنا به شرایط عملکردی  یامکا. گسترر یا کوچک شد. قاعه، های پیرامونی به باف 

 یک تر از باف  االستتر از باف  استاتیک و کاسرع  تغییر باف  بیش،  اختواصی در درو. سای  

 Scheer: 2001) )مأخذ: نگارنده، براسا 

 محدوده پژوهش و مطالعه موردي -9

 هاي مصوب شهري تبريزطرح -9-4

-8069ی سوم قبل از انهال  )ساعهی عمرانی پنجی شهری در کشور، به برنامههای توسعهی طرحی تهیهسابهه
های جامع برای هیده شهر تهیه شد: تهرا.، بندرعنگه، بندرعبا ، تبریز، رش ، گردد  نخستین طرحر( برمی8062

 نی،حسیاهواز، همدا.، شیراز، اصیها.، کرج ، قزوین، بندرانزعی، چاعو ، نوشهر، سربندر، بابل و بابلسر)رهنمایی و شاه

ی اوعین طرح مکتو  شهر شمسی یک گروه از شهرسازا. آعمانی درصدد تهیه8001که در سال (  با وجود این16: 8016
ات ماعی، فنی و قانونی کافی و نیز عدم آشنایی متخووا. خارجی با محیط دعیل حجا کار، نبود امکانتبریز بودند؛ اما به

 8068شهر و اقداماتی که بایستی در زمینه شهرسازی برای پیشگیری از مسائل صورت گیرد، موفق نگردیدند  درسال 

تبریز طرح  عنوا. کارشنا  شهرسازی برای برخی از شهرهای کشور از جملهمشاورا. آمریکایی )طرح گروه صلح( به

های شهری ترین و معتبرترین طرحهای جامع که اصلیشمسی اعگوی طرح8063ی جامع تهیه نمودند  در اواسط دهه
 شوند  شوند در اغلب شهرهای بزرگ کشور به کار گرفته میجدید ایرا. محسو  می

و « آندروف»یا « اکوشارمیشل »شمسی توسط مهندسین مشاور  8061اوعین طرح جامع رسمی تبریز در سال 

 گردد  تهیه می 8011در سال « مرجا.»و طرح تیویلی آ. توسط مهندسین مشاور « مهتدر»

                                                 

9- campus  
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ای از ایرادات طرح جامع، تهیه طرح جدید شهرسازی در دستورکار وزارت مسکن و به عحاظ مشخص شد. پاره

،تجدید نظر در طرح « عرصه»د با مهندسین مشاوری شو  با انعهاد قراردای دوم دههگیرد و در نیمهشهرسازی قرار می

به اتمام رسید و در شرایط  8010گردد  این طرح بعد از چند سال بحث و بررسی سرانجام در سال جامع قبلی آغاز می

 باشد  فعلی همین طرح مبنای عمل می
نعهد م« جها. پار نهش»ر فرهنگی تبریز با مهندسین مشاو -ی تاریخیقرارداد طرح تیویلی مناهه 8011در سال 

ی ورودی دروازه 6بندی شهر قدیا با طرح اتوال گردد  در این طرح راهکارهای احیای باف  و ترسیا مجدد استخوا.می

جود شود  باوفرهنگی توسط یک کمربند فضای سبز و برخی عناصر معماری و شهرسازی ارائه می -ی تاریخیبه مناهه
یب نهایی نرسید؛ اما نتایج مااععات مورد توجه واقع شد و برخی از پیشنهادات آ. در دس  ی تووکه طرح به مرحلهاین

هایی ی خود چاعش(  تداخل این طرح با طرح جامع و تیویلی تبریز به نوبه281: 8016باشد)محمدزاده، اجرا و اقدام می

 اس   و اجرای خود طرح بوده هیهآمد آ. کُند شد. روند تترین پیاس  که شاید کارا نیز به وجود آورده

 روش تحقيق -1

ها و اطالعات کسب شده از تحلیلی و بر اسا  قیا  و استدالل بوده و بر داده -، توصیییحاضر رور پژوهش 

 اس  استوار اس   این مااععات در دو محور صورت گرفتهای و اسناد و مدارک مربوطه مااععات کتابخانه

شناسی و ماهی  نظری و کاربردی آ. ، به منظور ریخ -ی گونههای مارح در حوزهو نظریه ی منابعاول: مااععه
 ی آ.  ریزانههای عملی و برنامهفلسیی آ. و کاربرد -ها ، مکاتب و مبانی فکریدریاف ِ میاهیا ، ریشه

عاعی شهرسازی و معماری های تبریز(، مهررات شورای های جامع و تیویلی)با تأکید بر طرحی طرحدوم : مااععه

-ونههای گربط و تأثیرگذار به طور اعا و با نی  کشف و استخراج جنبههای نهادهای ذینامهایرا. و سایر مووبات و آیین

 شناسانه به طور اخص ریخ 
جلوگیری از نارسایی و پراکندگی مالب، مناسب دیده شد که در این  برایدعیل گستردگی مواد مورد مااععه و به

شناسی ماابه  داده شود و ریخ  -ی گونهجا با اصول مارح در حوزهنوشتار، مباحث مورد به مورد بیا. شده و هما.

 برها. نهوا. یا ضعف هر موردِ خاص مورد ارزیابی قرار گیرد  

  هاي تحقيقيافته -8

 شناسي شهريريخت –گونهواي طرح جامع تبريز با مباني تطبيق محت -8-4

گیری و عمل در ابعاد مختلف طرح فرادس  و درحکا مالک تومیا عنوا.به، (8010)عرصه، طرح جامع تبریز

 طرحبررسی این  در پژوهش حاضر،   اس هی شهر قرار گرفتکید نیروها و نهادهای سازندهأی شهر، همواره مورد تتوسعه

 و تالر شده که اس هشناسی شهری صورت گرفتریخ  -به دق  و از منظر گونه های تیویلی مبتنی بر آ.و طرح

نظری این پژوهش استوار گردد  برای این  مبانیمارح شده در بخش  ، اصول و معیارهایبر مباحث بنیادی ،هابررسی
 اهصل این بررسی  حااس شدهشناسی سنجیده خ ری -ی گونهبا اصول نظری حوزه ها مورد به موردمنظور محتویات طرح

های ی طرحدستوراععمل تهیه و متدعوژیهایی که در به دعیل مشابه در پی خواهد آمد   ،که در پنج دسته گنجانده شده

 ها، اکثر موارد مارح شده، برایجامع برای اکثر شهرهای ایرا. وجود دارد و نیز تیکر غاعبِ تهیه کنندگا. این طرح
 شهرهای ایرا. نیز قابل تعمیا اس   بسیاری از

  شناسي شهريريخت-ي گونهها به مقولهاز منظر رويکردهاي کلي و ساختاري طرح -8-1

ی هر حکمی کلّی دارد و شرایط بومیِ ویژه ،شودچه که درقوانین معماری و شهرسازی ایرا. دیده میهرآ. -8-1-4

یا  ی کاعبدیهای توسعهی طرحو در اکثر موارد، حل مسائل برعهده اس هقرار نگرفتمناهه به شکل جداگانه مورد توجه 

ای ه( نهاده شده و این درحاعی اس  که خودِ طرحاس هها )که هرگز ترکیبی دائمی نداشته و قائا به فرد بودکمیسیو.
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ها و عدم اناباق نشد. محتوای این طرح  بومی اس شدهکاعبدی نیز براسا  قراردادهای همسا. برای تمام شهرها تهیه 

های جغرافیایی، اجتماعی و های شهرنشینی و شهرسازی ایرا. با توجه به ویژگیها با ویژگیمحتوا و ساختار این طرح

های کاعبدیِ معضلی اس  که طرح ،(816: 8011، همکارا.اقتوادی متیاوت شهرهای مناطق مختلف ایرا. )پوراحمد و 

 شهر تبریز نیز از آ. مستثنی نیستند  تهیه شده برای

موضوع مورفوعوژی  ،های شهری ایرا. )با تأکید بر طرح جامع تبریز(در قوانین شهرسازی و معماری و طرح -8-1-1

 ،شوندای از مورفوعوژی شهری محسو  میشهری همواره با عناوینی که خود از نظر علا شهرسازی و معماری، زیر مجموعه
های شهری و نظایر آ.، خود بخشی از کلیتی   عناوینی چو. سیمای شهر، زیباسازی، نوسازی، بدنه اسشدهشناخته 

های یا طراحی و توسعهگاه برای تعریف و تعیین اهداف کال. در اصالح یا بنابراین هیچ ؛بنام مورفوعوژی شهری هستند

 های شهری موثر واقع نخواهند شد جدید باف 

ی توصیفِ شهر تبریز درگیر مرحلههای شهری و از جمله طرح جامع کال.مااععات طرح بخش اعظمی از -8-1-9

دی، های کاعب  با تغییر متوعیا. طرحاس هها را به خود اختواص دادترِ انرژی، زما. و هزینهکه بیش اس هوضعِ موجود بود

گونه ترین بخش اینها همواره ضعیفراه حلی توصیف یا برداش  وضع موجود بارها تکرار شده و پیشنهادها و مرحله
ها از مدل پوزیتیویستی )شناخ ، تحلیل،   این امر، خود تا حدود زیادی معلول پیروی طرحاس هها را تشکیل دادطرح

یک طرح کاعبدی به جای تأکید برفرآیند شهرسازی و یا  عنوا.بهها کید مااععات بر محوول آ.أطرح( اس   در واقع ت

 همکارا.ای اس  )پوراحمد و ریزی چرخهریزی خای به جای مدل برنامهها از مدل برنامهارت دیگر پیروی طرحبه عب

8011 :816 ) 

 با وجودی توا. استنباط نمود که اهداف کاعبدی، حتهای مختلف طرح جامع تبریز میی بخشبا مااععه -8-1-1

رو موضوعِ  فرم اند و از اینتماعی، اقتوادی و محیای ترکیب نشدهبا اهداف اج های اساسی که در نهاد خود دارند،ضعف
  اس هکلی از نظر دور ماندشناسی شهری بهریخ  -ی گونهو محتوا )ظرف و مظروف( در تمام موارد از جمله حوزه

 اس هودشهری بهای ها و تعیین و تخویص زمین برای توسعهترین تمرکزِ طرح جامع تبریز بر موضوع کاربری زمینبیش

 های صنع در قاعب تعیین وز. حوزه« اقتواد»و طرح جامع برای پیدا کرد. مناق برخورد با موضوع کاربری زمین به 

 با  اس هی و ساح فرا ملی توجه نموددر قاعب تعیین وز. تبریز در ساح مناهه، ساح مل« خدمات»و تجارت و به 
کنندگا. طرح ی تهیهشود که اوعوی  و دغدغهمیری اراضی مالحظه ی کارببررسی پیشنهادات طرح جامع در حوزه

های ها یا باف ای ها بر شکل گونهاگر قاعده یحت  هاو نه شکل کاعبدی کاربری اس همین ساوح مورد نیاز بودأهمواره ت

وهای مین اعگأنه ت با هدف تأمین ساوح برای جمعی  مازاد صورت گرفته و اس هثیرگذار بودأشهری به شکل باعهوه ت
 شکلی آ. 

رسید که حجا توا. به این برداش  با بررسی اوضاع عمومی شهر در هنگام تهیه طرح جامع تبریز می -8-1-8

که ناگزیر بخش اعظمی از مااععات  اس های بود)در برابر دانش و تخوص موجود وق ( به اندازهمسائل و معضالت جاری
  بسیاری از اس ههای درازمدت گرفتبینیاختواص داده و فرص  ابتکار عمل را برای پیشها را به خود گذاریو هدف

 اندازی مناسب برایاند تا درما. قاعی و ترسیا چشاای به خود گرفتههای طرح جامع تبریز ماهی ِ مُسکِن عحظهبرنامه

ها به فرض صحیح اند  خودِ راه حلتبدیل شده های ارائه شده، خود به معضالت آیندهآینده، تا جایی که بخشی از برنامه
  اس شدهها افزوده بندی عهب مانده و روز به روز مسائل جدیدی برآ.ی زما.بود. نیز همواره از برنامه

 شناسيريخت-ونهگ هاي فلسفيِمنظر بنياناز  -8-9

)و موارد مشابه( نهش جامع تبریزسازند  در طرح را می ساکنین شهر، بخش اعظا کاعبد و روح یک شهر -8-9-4 

ی اختیار آنا. در تعیین و مشارک  مردم و طبهات اجتماعی مختلف در انتخا  و اجرای اعگوهای ساخ  وساز و درجه

تر اشاره شد که هرجامعه فضای مناسب خود را توعید شکل محیط مونوع از جایگاه مشخوی برخوردار نیس   پیش
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 31                                                             ...يشهر شناسيختير - گونه گاهيجا يبررس

 ی مسلط به کمکتر نماید  طبههما از فضا، فرآیند توعید آ. را بازسازی کند وگسترده رود دانشکند و انتظار میمی

ی از طریق طبهه ،گرددبرد و قدرت به هما. اندازه که از طریق فضا اِعمال میخبرگی و دانش فنی از فضا بهره می

تکلیفِ تهابلِ طبهات  ،های شهری ایرا.اعا در طرح های کاعبدی تبریز و به طورشود  در طرحاجتماعی نیز اِعمال می

ی بینی چهرهرو پیشو از این اس شدهمختلف اجتماعی مردم و متخووین و نهادهای حاکا در ساخ  شهر روشن ن
 تر شد. نهش طبهات اجتماعیرنگتر یا کاها به طور کامل میسر نیس   با پررنگبا حضور برنامه حتیمحیط مونوع، 

هش خود گردد و نمی های توسعه، سوگیری سالیق و تأثیرات ، دچار تغییرطرح کنندگا.ِی تجویزیِ تهیههادر برابر برنامه

ی وه، شیشناسیهای معماری، ابعاد و تناسبات، مواعح، زیباییهای شهری در قاعب تیاوت در طرحی باف را در ایجاد چهره
 سازد شناسی شهری آشکار میریخ  -استیاده و ابعاد کمّیِ گونه

، دو مکتب )ایتاعیایی و فرانسوی( به صراح  در شناسی شهریریخ  -ی گونهگانهاز میا. مکاتب سه -8-9-1

 آمد نیازهایی شهری به نوعی پیهای توسعهاند  طرحگیری کردهبرابر عهاید مدرنیستیِ ساخ ِ محیطِ مونوع موضع
یابی شهرهای ایرا.، که سازما. ای وارداتی و شاید ناگزیر، برپدیده عنوا.بهشود و ی مدر. شهری محسو  میجامعه

ای ه  طرح جامع شهر تبریز نیز، همانند طرحاس هاند، سایه افکندها با سازوکارهای سنتی ساخته و مدیری  شدهسال

ق مانده در تعلی میا. سن  و مدرنیته ،کندتاریخ اتخاذ نمی حتیسایر شهرهای ایرا.، موضع شیافی در برخورد با سن  و 
به  فرآیندی و تکاملی کند  نگررِو عناصر و میاهیا شهرسنتی ایرانی را با عناصر و میاهیا شهر مدر. غربی متداخل می

اعبدی ک-  پیوستگی و تداوم زمانیاس شدهها به فراموشی سپرده بینی برنامههای وضع موجود و پیششهر در میا. داده

شناسی شهری و تنها )در ریخ  -ی گونه، بدو. هیچ نگرشی به موضوعات مارح در حوزههای شهری در طرح جامعباف 

طانه اتحهای شهری به صورت مستتر و تلویحی و با عبور مبهترین حاع ( با نیا نگاهی به میاد منشورهای مرمتیِ باف 
ابزاری برای  یکنندهکننده و تعیینف  دور از انتظار نیس  که چنین برخوردی نتواند تعریاس شدهتوور  مسأعهاز صورت 

-ارهچی ِ این عدم پیوستگی به ابعاد کاعبدی شهر سرای  کرده و ؤهای شهری باشد  بخش قابل رایجاد پیوستگی باف 

 دهد  تأثیر قرار میهای بعدی را نیز تح اندیشی
های شهریِ سنتی و مدر. نیز در طرح ی باف های مختلف عناصر سازندهمراتبِ تنوع در مهیا عالوه بر این، سلسله

د نیته، از بُعاز فرآیند گذار شهر از سن  به مدرکه خود نشانگر عدم شناخ  کافی  ،اس هجامع مورد توجه قرار نگرفت

  )عالوه برابعاد اجتماعی و انسانی( اس شکلی و کارکردی آ.

 شهري شناسيريخت-گونه ينظر و چارچوب هاي معنايي ، محتوايياز منظر جنبه -8-9

زما. شناسی شهری سه عاملِ شکل، مهیا  و زما. به طور هاریخ  -ی گونهدرمباحث نظریِ حوزه -8-9-4

زما. این سه عامل گیرند و برای شناخ ، تحلیل و طراحی و به طورکلی درک محیطِ مونوع، بررسی هامدنظر قرار می

های شهری نه تنها به ز جمله طرح جامع تبریز برای درک شکل محیطهای شهری ایرا. و اشرط الزم اس   در طرح
ای هبلکه این سه عامل به شکل منیرد نیز برای درک و طراحی شکل ؛اس شدهروابط متهابل میا. این سه عامل پرداخته ن

  گیرد نمی شهری مورد توجه قرار

 هاینحوی در واژگا. و اصاالحات تخوویِ حوزهی طرح جامع تبریز، عدم یکدستی معنایی و با مااععه -8-9-1

ی گردد که عالوه بر مرحلهخورد  این عدم یکدستی به تیسیرهای ناهمگو. منجرمیمختلفِ مورد بحث به چشا می

ای را به دنبال دارد  این ادبیات اعبته محدود به تیاهمات عدیدهی طرح نیز سوءی تهیهسازی طرح ، در خودِ مرحلهپیاده

هایی همچو. گونه، های جامع شهرهای دیگر نیز مشهود اس   به ویژه در مورد واژهح جامع تبریز نیس  و در طرحطر
ود، شی صریح یا ضمنی دیده نمیگونه اشارهحاضر اس ، هیچ پژوهششناسی شهری که مورد توجه شناسی و ریخ گونه

 ری های شهها و باف جویانه در مسائل شکلیِ ساختما.ای چارهچه رسد به تعاریف روشنِ مورد انتظار برای اتخاذ رویکرده
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ها به دعیل که برخی واژه، ضمن ایناس شدههای واحد برای میاهیا و مهاصد متعدد به کارگرفته برخی واژه  

ها رحکنندگا. طاند و تهیه های مختلف نوشته شدهبرای بیا. یک مهوودِ واحد، به صورت أهای مختلف از زبا. مبدترجمه

د  این انی ندانستهروضیح و تشریح برخی اصاالحات را ضراند، توبا این فرض که مهوود خود را به درستی انتهال داده

، امّا زمانی که هدف ؛گرددتیاها میگاه موجب سوءنیز  شناسی شهریریخ  -نظری گونه ادبیاتِ ذاتِمشکلی اس  که در 
 کشد تر به رخ میخود را بیش ،های کاعبدی شهری اس یاتی از طرحاستخراج معیارهای کمّی و عمل

گونه های کاعبدی و فضایی، ادبیات رایج و جاری، ماهیتی گزاررهای نظریِ طرحی بحثدر مجموعه -8-9-9

 یحتد و کنگونه دانشی را توعید نمیی درک شکل محیط مونوع ، هیچویژه در حوزهای، بهباً در هیچ حوزهدارد و تهری

ای بهره ،هاس پردازا. این حوزهها پژوهش نظریهریزی ، شهرسازی و معماری که حاصل سالروزِ مکاتب برنامهاز دانشِ به

ی جهانی که شدههای تجربههای طرحمشیشود  در عین حال، هیچ تالشی برای مهایسه یا اعگوبرداری از خطبرده نمی

 ها باید از صافیِکه همواره درصدی از برنامهبا پذیرر این حتیشود  اند مشاهده نمیمشکالت مشابهی را از سر گذرانده
 بومی شد. و سازگاری با شرایط منحور به فرد هر مناهه بگذرد 

 مقياس خرد(شناسي بناها )از منظر گونه -8-1

به چشا بندی بناها گونه معیار شکلی مشخوی برای گونهی مباحث طرح جامع تبریز هیچدر مجموعه -8-1-4

ه به ویژ ،ی نوع بناهااندک مباحث موجود درباره شود شناسی نیز به دس  داده نمیتعرییی از گونه و اساساً خوردنمی

محوری  ها نهشکاربری در تعیین گونه ،در بسیاری از مواردپردازد و بس  بناهای مسکونی نیز تنها به بناهای تاریخی می

واند تنمیدر طول زما.، عنوری قابل تغییر  عنوا.بهکاربری  ،شناسیدر حاعی که از منظر گونه   اسهرا به عهده گرفت
 یجمعیت ها و تراکاهایی همچو. سرانه، شاخصدر مواردی غیر از این ها معیار مناسبی برای تعیین گونه محسو  گردد 

  ها اس  هما. عغزر دچارباز  که اس هبندی بناها بوددسته یتعیین کنندهبه طور ضمنی 

شناسی شهری محسو  ریخ  -شکل، ابعاد و تناسبات قاعات زمین از عوامل تأثیرگذار اصلی بر گونه -8-1-1

ها و فضاهای بازشهری( ها، خیابا.شناسی ، از قاعات زمین )به همراه ساختما.ریخ  -گردد  در تمام مکاتب گونهمی

ات ی تغییر قاعدوره»با تعریف میهوم « کانز.»  به ویژه اس شدههای شهری یاد  ی شکل بافچارچو  سازنده عنوا.به

(  در بررسی طرح جامع شهر تبریز از دو 1:8063کند )نک: پورمحمدی و دیگرا.برنهش پراهمی  آ. تأکید می« زمین
موجود شهری که مرزهای مشخص دارند )و  توا. به برخورد طرح با قاعات زمین نگریس   اول : قاعات زمینِمنظر می

های آتی )که ی کانز. هستند(، دوم: قاعات زمین برای توسعههای تغییر قاعات زمین مورد اشارهبه نوعی مشمول دوره

دو مورد، طرح جامع برخوردی مبها و ضعیف را در پیش  (  در هراس شدههای فرودس  گذاشته ی طرحتر برعهدهبیش

  همچنین مهیا  اس شده ادغام یا تجمیع قاعات موجود زمین به هیچ قاعده یا نظام معینی وابسته نگیرد  مثالًمی
بندی در مهیا  خُرد، بدو. تعریف ضوابط قاعی ، مهیا  کال. اس ، هرگونه قاعهطرح جامع با قاعات زمین برخوردِ

  اس شدههای بعد از طرح جامع نهاده ها و برنامهی فعاعی برعهده

 ،تواند در تعیین شکل ساختارهای منیرد و جمعی )خرد وکال.( شهرای اس  که میتراکا فیزیکی مؤعیه  -8-1-9

این    اسشدهطول تاریخ شهرسازی معاصر برخوردهای مختلیی با آ.  در وکننده داشته باشد تعیین مستهیا و تأثیر

های شهری و بناهای ی باف باعهوه کاعبدیِ و معین، برساختارهای دقیق چارچو  ها وتواند با اِعمال محدودی شاخص می

های شهری حرک  کرد و یا های مختلف باف منیرد تأثیرات جدی بگذارد، به حدی که بتوا. با آ. به سَم  ایجاد شکل
ی و   ( در های مختلف )تراکا جمعیتی، ساختمانها پرهیز نمود  در طرح جامع تبریز بحث تراکا به صورتاز ایجاد آ.

ی هندسی و کاعبدی و تأثیر آ. برشکل فیزیکی در کدام به جنبهامّا از این میا. هیچ ؛اس شدهچندین مورد مارح 

کند و همواره پرداختن به قوانین، مهررات و استانداردها و به طورکلی تجویز تراکا برای مهیا  خرد و کال. توجه نمی
به بیا. دیگر، روابط میا. شکل و تراکا هرگز در طرح  ؛گیردظار در اوعوی  قرار میها و جمعی  مورد انتاستهرار کاربری
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تراکا به تغییر اعگوی جمعی  حداکثری در مرکز به اعگوی جمعی   یعه  طرح جامع در مسأاس شدهجامع سنجیده ن

  اسهسترسی را مارح نمودی ارزر زمین، فرسودگی و دمسأعهحداکثری در حواشی توجه کرده و برای توجیه این اعگو 

  اس هعبور کرد در مهیا  خرد و کال. ی شهردهندهترین عوامل شکلو با چنین فرموعی از کنار یکی از مها

 شناسي بافت )مقياس کالن(از منظر گونه -8-8

روی معینی پیکاعبدی آ. از اصول  ی شکلی وهای شهری از جنبهشناسیِ باف جامع تبریز، آسیب در طرح -8-8-4

ادین، های بنیهای کمّیِ روشنگر، طرح سؤالجدی و علمی و در نبود تحلیل شناسیِ  واضح اس  که بدو. آسیباس هنکرد

و به تبع آ. رسید. به  اس شدهریزا. خواسته های جامع از برنامهی طرحچه که احتماالً در شرح خدمات تهیهبه جز آ.
 شناسی شهری امکا. پذیر نخواهد بود ریخ  -ی گونههای گوناگو. از جمله حوزهدر زمینه مناسب عملیهای راه حل

شود، امّا نه تعریف شهری اشاره می هایباف  که درمیا. مااعب طرح جامع تبریز به میهوم نوسازیبا این -8-8-1

جا گردد  نوسازی شهری از آ. جه  در ایندار شهر برای نوسازی تعیین میدقیهی از آ. ارائه شده و نه مناطق اوعوی 

اس   عناصر پردوام و پایای شکل شهر در مااععات  های شهری تاثیرگذارمورد اشاره قرار گرف  که در تغییر شکل باف 

ه ، حکا بهای تاریخیارزر عنوا.بهکه  هاییباف  شود )مگرشهری تبریز از عناصر موقتی و کا دوام آ. تیکیک نمی

های موجود شهری نیز سرنوشتی مشابه دارد، که پیش شناسی باف در مورد آسیب مسأعه(  این اس شدها داده هحیظ آ.
های نههای شهری و گوهای شهری درحیظ یا تغییر شکل باف از این به آ. اشاره شد  سرع  و قابلی  تغییرپذیری باف 

در مبانی مدل فضا/زمانی نک: جامع تبریز خاعی اس  ) ای برخورداراس  و جای آ. در طرحساختمانی از اهمی  ویژه

 ( نظری همین نوشتار

ی از دیگر عناصر اصلی سازنده ،شناسی شهریبه تأکیدِ مباحث نظری ریخ ها، ی معابر یا خیابا.شبکه -8-8-9

د  کنی یک شهر جلب نظر میتوا. گی  اوعین عنوری اس  که در نگاه به نهشههای شهری اس  و میشکل محیط

 اند  از بررسی مااعبهای بعدی شهرها طراحی شدهاند و یا در توسعهی معابر یا به صورت ارگانیک شکل گرفتهشبکه
های زیر ی معابر شامل جنبههای اصلی در برخورد با شبکهشود که دغدغهداش  میطرح جامع شهر تبریز چنین بر

 : اس هبود

های های شهری و تغییر ماهی  و نهش میدا.رو کرد. معابر موجود )تعریض معابر(، که تخریب بدنهاعف( ماشین
کز تر مرابر تأمین دسترسی و وصل سهلآ. اس   در این زمینه تنها، تمرکز  از پیامدهای ،شهری )به ویژه درو. محالت(

ای همانده یا در اوعوی  ها به کلی از نظر دورها به ها بوده و شکل باف  و سرنوش  آ. پس از تعریضشهری و کاربری

های کلی برای تعریض معابر پیشنهاد دستوراععمل عنوا.به  بنا به اقتضای طرح جامع، اعداد و ارقامی اس هآخر بود

که یکسا. بود. این قواعد پیشنهادی برای تمام نهاط شهر کافی اس  که در هما. نظر اول به خردمندانه بود.  اس شده
 ،عدم پیوند معابر با میهوم زبا. کاعبدی شهر اس   در واقع در چنین رویکردی ،جاآ. شک کرد  مشکل اساسی دراین

ه معنی عهب ب ،ای که توجه به یکیبه گونه ؛اس هر تعارض قرارگرفتها دگذار بر این باف تأثیرمعابر با باف  پُر و معماری 

اس   های جامعیشکل شهر در طرح گذار برتأثیرترین عوامل باشد  این یکی از مهاار مینشینی دیگری از ماهی  اصلی
 س  به عنور توادف اها وابسته و محوول شکلیِ آ. اندشوند که از میاهیا فرمال نشأت نگرفتهبا مناهی تهیه میکه 

هد  دنظر قرار می های معابر جدید، که غاعباً امتداد و گسترر معابر موجود را مدبینی شبکه ( پیشنهاد یا پیش

   دراس شدهگذاشته های بعدی ی طرحی این معابر در طرح جامع تعیین نشده و تهریباً در تمام موارد به عهدههندسه

جاد جز ای یهای درونی تأثیرها یا کنارگذرهای تبریز که به عحاظ هندسی در باف ندیکمرب طرحِ ،ترگستردهمهیا  
های های شهری درحاشیهباشد که عمالً به شکل عبهگذارند نیز از موارد ماروحه در طرح جامع تبریز میگسستگی نمی

 یار را به سه حوزهی پیوستهعهسازند  یک کمربندیِ کامل، شهر تبریز و توسای نمیشوند و بدنهشهر گسترده می

عنی یترین ساوح ساختار شهری مراتبی استاندارد به پایینسازد و سایر معابر، در سلسلهی ناپیوسته متول میتوسعه
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 37                4931نوزدهم، بهار  مطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره پنجم، شماره

ترین ترین ساوح با بیشدسترسی پیدا کرده و درس  در پایین ،گذارترینِ میاهیا باشد(تأثیرتوانسته ابنیه )که می

 شود  می رومشکالت روبه

ی پهلوی اول های دورهکشی، خیابا.اس هرو بودی مهمّی که مبحث معابر در طرح جامع با آ. روبهج( پدیده

های شهر تبریز را )همانند بسیاری دیگر ی باف ی زمانی نسبتاً کوتاهی، چهرههای رضاشاهی( اس ، که در بازه)خیابا.
های رف  که طرح جامع در مبحث معابر و شبکهبه طور طبیعی انتظار می های ایرا. در آ. دوره( تغییر داد از شهر

ای مستدل و دسترسی، ارزیابی دقیق و مستحکمی از اقدامات این دوره به عمل آورَد و نهاط ضعف و قوت آ. را به شیوه

 –ی گونه تنها از جنبهی خود را در قبال آ. مشخص کند  این کار نه ریزانهعلمی استخراج نموده و سپس موضع برنامه
  هر آ. چه اس شدهاز نظر مسائل ترافیکی نیز به درستی و کیای  تحلیل ن حتیبلکه  ؛شناختی صورت نپذیرفتهریخ 

میز آهای آ. دوره دارد و یا به ستایش اغراقکشیی خیابا.جانبهشود یا رویکردی حاکی از نیی همهدر این زمینه دیده می

  اس هآ. پرداخت

 بندیها، تهسیاهای عبوری به عحاظ عرض و اهمی  آ.بندی شریا.مراتب معابر، عالوه بر درجه در بحث سلسله د(
معابر از نظر پیاده یا سواره بود. نیز، اهمی  دارد  در طرح جامع تبریز محورهای پیاده همواره وابسته به محورهای سواره 

های جدید تعریف نشده و جایگاه مشخوی ندارند  ده به ویژه در توسعهیا جزئی از آ. دیده شده و محورهای مستهل پیا

ی دربرگیرنده هاییابی باف های فیزیکی و رفتاری معابر پیاده به عحاظ ماهوی بر انتظام و سازما.تأثیری که شکل و ویژگی
شود  ن دو در طرح جامع دیده نمیایکه هیچ تمایزی میا. به کلی از معابر سواره متیاوت اس   در حاعی ،گذاردها میآ.

ها( برای عبور سواره یا پیاده )یا هردو( سخنی به میا. ساح )زیرگذرها، روگذرها، پلی معابر غیرهاهمچنین درباره

 روی در معبر و ضرباهنگها( که قابلی  پیادهها )گرهگذاری مناسب بین تهاطعای به فاصلهآید  عالوه بر این، اشارهنمی

های شهری موجود و چه در ، چه در مورد باف اس شدهدهد، نتأثیر قرار میهای شهری را تح با ساختار باف  بمتناس
 های جدید توسعه

 ،ی شکل شهر هستند  این فضاهازندهفضاهای باز شهری )یا فضاهای ساخته نشده( نیز از عناصر اصلی سا -8-8-1

ی مرکزی ،که قارد اس  عناصر پیرامو. خود یک نهاه عنوا.بهها به دعیل شکل هندسی خود و ها به دعیل تأثیری که 

ابل اند  بررسی و تحلیل روابط مته  فضاهای باز نیز به دو شکل سنتی و جدید خود قابل بررسیاندمهارا سازماندهی کند، 

ی باف ، از جمله قاعات زمین، دهندهها و    ( با سایر عناصر تشکیل، پارکفضاهای باز )مثل میادین شهری، فضاهای سبز

تواند اعگوهایی را با توجه به نوع زندگی مردم شهر، پیش روی می ،شناختیریخ  -ها با رویکردی گونهبناها و خیابا.
 ریزا. و طراحا. شهر قرار دهد برنامه

های مختلف به هنگام فرصتی مغتنا برای جا داد. کاربری عنوا.بهدر طرح جامع، فضاهای خاعی درو. شهر تنها 

ها اختواص داده شده، به جز خودِ فضاهای ها، تهریباً به تمام انواع کاربریاند و سهمی از آ.تخویص اراضی شمرده شده
ی سبز و فضاهای باز کند که شهر به شدت از فهر و کمبود فضاهاکه به صراح  اشاره میباز  طرح جامع تبریز با این

اندزای چند مورد معدود )از جمله پارک بزرگ تبریز( و اما به غیر از تأکید بر کمک به تجهیز و راه ؛عمومی در رنج اس 

داش  که در مورد  توا. انتظاری چنین رویکردی، نمیکند  با مشاهدهها، راه حلی ارائه نمیی اعداد و ارقام سرانهارائه

های شهری در طرح جامع تبریز موضعی اتخاذ شده باشد  در این زمینه باز شهری با مورفوعوژی باف ارتباط فضاهای 
ی الهای تاریخی شهر، آ. ها در البهای در باف تنها، پیشنهاداتی شعارگونه در مورد اهمی  احیای مراکز و میادین محله

 خورَد مااعب غیر اختواصی، به طور پراکنده در حدّ توصیه به چشا می

، رویکردی کارساز و جدی در طرح شناسی بناها(گونههمانند)های شهریشناسی باف در مبحث گونه -8-8-8

ه   به این معنی کاس هشود و اندک مباحث این حوزه نیز با رویکرد غاعبِ تاریخی صورت گرفتجامع تبریز مشاهده نمی

ی شناس، و در مورد گونهاس شدهنِ به اصاالح سنتی اشاره تنها به اعگوهای مسک ،شناسی مسکندر مورد گونهمثال 

انع گزینش م خود که کاعبدی، و بندی، ترکیبی از نگرر زمانی و مکانی اس  تا شکلیهای شهری نیز معیار تهسیاباف 
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اس ،  عملبندیِ باف  درطرح تیویلی نیز مالک تهسیا نوع گردد  اینهای تحلیلیِ )به ویژه کمّی( مناسب میشیوه

ا ها را مهایسه کنید با تهسیبندی)این تهسیا اس شدهتری برآ. افزوده تیویلی وجوهِ کمّیِ دقیق طرح هرچند که در

  (در همین نوشتار «برِندا کِیس شیر»بندی 

 ،مشترک ییک نهیوه عنوا.بهسایر شهرها های کاعبدی طرحبا توجه به اهمی  موضوع و نیز قابلی  تعمیا نسبی به 
چنا. که در طرح جامع و تیویلی به آ. پرداخته شده، با دیدی نهادانه، های شهری تبریز، آ.شناسی باف گونه داردجا 

 تر شکافته شود بیش

 اس هنوع تهسیا کرد 1 با تعارییی گنگ و کلی به های شهری تبریز را(، باف 8010طرح جامع تبریز )عرصه، 
ندی فاقد برسد این تهسیاسازی(  به نظر میمجموعه ،اینوبنیاد، طراحی شده، حاشیه )تاریخی، سنتی، روستایی، سنتیِ

ها گویای گذاری این باف به بیا. دیگر، نام ؛بندی در آ. معین نیس ای قابل دفاع باشد چرا که معیار تهسیاپشتوانه

ر شهر و برخی دیگر براسا  زما.ِ ها نیس   برخی براسا  شکل، برخی براسا  مکا. جغرافیایی دماهی  قاعی آ.

در حاعی که (  2جدولشود )ها به دس  داده نمیگذاری شده و تعریف دقیهی از اعگوی کاعبدی آ.ساخ  یا قدم  نام
ما. زبندی طوری باشد که هیچ بافتی را نتوا. هاهای گونهها، معیارها و مالکبندی باف رود، به هنگام گونهانتظار می

 بندی اس  های کمّیِ قاعی و قابل سنجش برای تهسیای متیاوت گنجاند و این مستلزم تعیین چارچو در دو رده
 

 : ترکیب باف  شهری تبریز در طرح جامع2 جدول

 مشخصات بافت

 تاريخي

ی دیرینه به دعیل ویرانی ناشی عدم سابهه،وجود بازار در این باف  ، قرار گرفتن در قلب شهر 

 ،پارچه احداث ساوح وسیع و یک،قاعه قاعه شد. باف  به دعیل نیازهای جدید  ،زعزعه  از

 ها تراکا بسیار زیاد فعاعی ، ها ی خیابا.نوسازی در عبه

 سنتي

 ،بسییط کاربری مسییکونی ،  ی تاریخی فهدا. دیرینه، قرار گرفتن در اطراف باف  تاریخی 
 فهدا. سرزندگی و شادابی، ی خیابا. اصلی تجاری در عبه هایایجاد کاربری، یکنواختی باف  

 درعمق باف  

 ی نامنظاهندسه، های باریک وجود کوچه، تسلط کامل کاربری مسکونی  روستايي

 سنتي نوبنياد

ی وجود شبکه، گرایش به نظا هندسیی باف  ، های زراعی گیری در باغات و زمینشیکل
 بود. قاعات مسکونی، تخلیه کاربری مسکونی ، کوچک ارتباطات سنتی 

 

 ی منظا پیروی از هندسه، های جدید، ارتباطات سواره منشأ به وجود آمد. آ. فعاعی  طراحي شده

 ايحاشيه
ی های تند و توپوگرافبرپایی آ. در اطراف اراضی نامناسب با شیب، ای ناشی از اقتواد حاشیه

 ی ارتباطات نظمی کامل در شبکهبی، 

 مجموعه سازي
  کییی، های آپارتمانی وجود بلوک، ی شهر ی توسعهترین شیوهیافتهجدیدترین و سازما.

 طراحی ضعیف تا متوسط 

 طرح جامع تبریز )عرصه( 82جلد  063تا  012مأخذ: تلخیص از صیحات 
 

: عملکرد  اس شدهی متیاوت فرض های شهری متأثر از سه انگاره( فرم8010بندی طرح تیویلی )زیستا، در تهسیا

 ( 0-6: 8010گیری )زیستا، ریزی و تومیابرنامه،  هنجارهای حاکا بر زندگی اجتماعی، شهر
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های تاریخی و موجود شهری که صحب  از باف  اس شدهشود در بیا. این عوامل، اوالً مشخص نمی که مالحظهچنا.

ری از ها اثثانیاً این عوامل بسیار کلّی هستند و در میا. آ.های آتی طراحی شوند  هایی که باید در توسعهاس  یا باف 

خورَد  در همین ( به چشا نمیشناسی جا دارندریخ -گونهی دیگر )که در میا. مباحث نظری عوامل تعیین کننده

ارائه  بندیِ اکه باز ها ایراداتی که در مورد تهسی اس شدههای شهری تبریز باف  ای کلی نیز به شکلبندی اشارهتهسیا
 چنین اس :« زیستا»ها در طرح تیویلی شده در طرح جامع مارح شد بر آ. وارد اس   اشاره به شکل باف 

 باف  تاریخی، شکل درو. گرایانه -8

 باف  داخلی، شکل شعاعی -2
 ای، شکل حلهویمیا. باف  داخلی و حاشیه -0

 ریزی شده، شکل شارنجیهای خود برنامهباف  -6

 (22: 8010شکل نامنظا )زیستا باف  حاشیه نشین،  -1

  مثالً معلوم نیس ،اس هتر نیز کردرا بغرنج مسأعهها افزوده شده و گردد که اسامی دیگری نیز بر باف مالحظه می
ی تهریباً( به چه چیز حتیدقیهاً )یا « ریزی شدههای خود برنامهباف »یا « شکلِ درو. گرایانه»مهوود از عباراتی مثل 

تهیه « عرصه»طرح جامع توسط مهندسین مشاور  1و  2در بخش دیگری از طرح تیویلی که برای مناطق  اشاره دارد 

بلی تا حدودی های قبندینسب  به تهسیا قابل نهد اس  اما باز کهبا این بندی دیگری نیز ارائه شده که، تهسیااس شده
  (0 جدول)تر اس  تر وکمّیدقیق
 

 ر طرح تیویلی مهندسین مشاور عرصههای باف  شهری د( گونه0)جدول

 مشخصات بافت

 کهن ارگانيک
غاعباً  ، با دسترسی ارگانیک ،  متراکا ،  اغلب فرسوده،  بهایای باف  روستایی قدیمی

 مرکز محله  عنوا.بهدارای گره 

 ارگانيک خودرو

نوع دسترسی نزدیک به باف  ،  بندی و فشردگی نزدیک به باف  کهن از نظر دانه

س  بهای تنگ و شارنجی و یا پیچ در پیچ و غاعباً بنکهن و غاعباً مرکب از خیابا.

 تر نسب  به باف  کهن قدم  کا،  )متیاوت از باف  کهن( 

دانه بندي درشت و شبکه 

 منظم هندسي و نيمه متراکم

مساح  بخش ،  از قاعات بزرگ در میا. قاعات متوسط  وجود اشکال مختلیی
قرارگیری قاعات نسب   نحوه،  متر مربع  033ای از قاعات تیکیکی باالتر از عمده

ایی دارای اعگوی فض،  های منظا و مستایل شکلدسترسی به صورت بلوک به شبکه

 نیمه متراکا

دانه بندي متوسط و شبکه 

 منظم هندسي و متراکم

اختالف ،  متر مربع  033تا893ای از قاعات تیکیکی بین بخش عمده مسیییاح 

ی دسترسی به ی قرارگیری قاعات نسب  به شبکهنحوه،  قاعات ریز و درشی  
 دارای اعگوی فضایی متراکا ،  صورت ساختار ردییی یا نامنظا 

دانه بندي متوسط و شبکه 

 منظم هندسي و نيمه متراکم

بندی متوسیط و شبکه منظا هندسی و با دانه»ا باف  بهای مشیابه دارای ویژگی

ا تری اس )یعنی نیمه متراکبا این تیاوت که اعگوی فضایی دارای تراکا کا« متراکا

 اس (
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            15 / 18

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-683-fa.html


 400                                                             ...يشهر شناسيختير - گونه گاهيجا يبررس

دانه بندي ريز و شبکه منظم 

 متراکم هندسي و

قاعات زمین و ،  متر مربع 893تر از قاعات تیکیکی کا ای ازمساح  بخش عمده

 ، کییی  بوری و کاربردی نامالو ،  ها کوچک و نزدیک به یکدیگر سیاختما.
 ، ی دسترسی به صورت ردییی یا نامنظای قرارگیری قاعات نسب  به شبکهنحوه

 دارای اعگوی فضایی متراکا

 (21-00:  8016 ،تدوین و استخراج توسط نگارنده )عرصه

  و پيشنهادها گيرينتيجه -8

های شهری تبریز مورد شناسایی و ها، نَه باف مالحظه گردید که در این طرح ،مرتبط با تبریزهای در واکاوی طرح

دیمی ق های با ارزر وها که مرتبط با باف های بناها )به جز بخشی از طرحاند و نه گونهبندی درستی قرار گرفتهطبهه
طور کلی با ترکیبی مغشور از نوع برخورد با کاعبد به بررسی تأثیر کاعبدی باف  بر شکل شهر پرداخته  به شهر اس (، و

گردد  ینم مندتوصییی نظام حتی، یا ریزانهراه حل یا پیشنهاد  طراحانه یا برنامه شود که در نهای  منجر به هیچ نوعمی

گونه بهره و نشأتی شود که از میاهیا شکلی هیچپیروی می از مناهی توسعههای توا. گی  که در طرحبه جرأت می
 گردد، نه یک انتخا  مارح می توادفبه صورت یک جا که تا آ.نگرفته و بروزِ صوریِ )فرمال( آ. اتیاقی بوده 

اصول و ا ، ب(پژوهشدر ایرا. )با تأکید بر تبریز در این توسعههای تابیهی میاد و محتوای طرحتحلیلی و ی مهایسه

 فمختل پنج منظراز  این پژوهشکه در  ی آ.(ریزانه و طراحانهشناسی )و وجه برنامهریخ  -ی گونهمبانی مارح در حوزه
ا را به هها و برنامهتوجهی عمیق این طرح، بیاس هصورت گرفت به ابعاد گوناگو. نهوا.با پرداختن فهره  81در  مجموعاً

 دهد  نشا. میی شهرها )به ویژه مورد مااععه، تبریز( به روشنی به پیکرهریخ  شناسانه  –رویکرد گونه 

 ،شهرها با آ. مدیرا.ریزا. و ی شهری، هنوز ها ابزاری هستند که برنامههای توسعهشود که طرححال دیده میبا این

ها به اثبات رسیده باشد، چه ها ناکارآمدی این طرح کنند و هرمیمدیری   ی خودبه شیوه شکل و کارکرد شهرها را
های فرادس  طرح عنوا.بهکماکا. ها این طرح کنند ها تبعی  میی شهرها خواسته یا ناخواسته از آ.نیروهای سازنده

ه تر بکه در زمانی نزدیک ،های تیویلیدر طرح حتی  اس ی شهرهای ما گیری و عمل در توسعهدر حکا مالک تومیا

که بخشی تر اینهای پیشین، جاری و ساری اس  و عجیب، هما. نگرراس هفعالً درحال تهی زما. حال تهیه شده و یا
های تیویلی، زما. و انرژی بسیاری را صرف بررسی و اعالم ی طرحاز نهادهای تومیا گیرنده، توویب کننده و ناظر تهیه

  انگارندغایرت را ممنوع میهای جامعِ فرسوده کرده و هر گونه مهای تیویلی با طرحهای طرحمغایرت

شهری مارح  یتوسعهمدی طرح های آها در اثبات ناکاردر نهدهای پر شماری که در تمام این سالجاعب اس  که 

رسد که جای به بیا. دیگر به نظر می ؛شوددیده نمی ،هایی که مد نظر پژوهش حاضر اس اثری از جنبه نیز،اند شده
ها ی آ.در نهدهایی که درباره ، کههاها و برنامهچارچو  خودِ طرح در نه تنها، شهریشناسی ریخ -مالحظات گونه

 خاعی اس   نیز مارح شده
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