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 دانشگاه تبريز ،ريزی شهریاد گروه جغرافيا و برنامهـاست، ر محمدرضا پور محمديـدكت
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 چکيده
تـرين رويکردهـای كالبـدی بـه شهرهاسـت كـه از اواخـر قـرن نـوزدهم          مورفولوژی شهری يکـي از مهـم  

 هـای علـم، بـه عنـوان يـک دانـش سـازمان يافتـه بـاز كـرده اسـت            ميالدی جای خود را در ميان ساير شاخه

تحليلـي   ـ   در ايـن نوشـتار توصـيفي   ی آن هـای فکـری حـوزه، مورفولـوژی و مکاتـه عمـده      ها و بنيـان ريشه

گيـرد  هـدا ايـن اسـت كـه بـا شناسـايي آرای مطـری در هـر يـک از ايـن مکاتـه و             مورد واكاوی قـرار مـي  

گـران مهيـا شـده و امکـان      ی مطالعـات آتـي بـرای پـژوهش    زمينـه  های موجـود، پـيش  بررسي تطبيقي نظريه

يـابي  ند  تـا از ايـن راه در عمـل نيـز دسـت     ی منظـر منـنوع فـراهم شـد    انتخاب رويکردی مناسه به مطالعه

ريـزی و طراحـي شـهری ممکـن گـردد  در ايـن مقالـه پـس از شـری كوتـاهي           به راهکارهای مناسـه برنامـه  

گونـه ـ ريخـت    »از موضوع، تعاريف مختلفي از مورفولـوژی شـهری ارائـه شـده و ضـمن اشـاره بـه مفهـوم         

پــردازان هـر كــدام  مبــاني فکـری و نظريـه   در ادبيـات مطالعــات شـهری، بـه ســه مکتـه اصـلي،     « شناسـي 

ــت    ــده اس ــه ش ــه     پرداخت ــوزه، ب ــن ح ــدين اي ــي از منتق ــادی برخ ــژه آن آرای انتق ــاره   وي ــه درب ــه ك ی چ

شــود در بخشــي جداگانــه مــورد بررســي قــرار گرفتــه و در انتهــا، هــای كــاربردی آن مطــری مــيمحــدوديت

هــای شــکلي شــهرها و دخالــت و جنبــهاشــتراكات و اختالفــات ايــن مکاتــه و نتــايجي كــه بــرای شــناخت 

 های مننوع قابل استخراج است آورده شده است طراحي در محيط

 واژگان كليدي 

 موروفولوژی شهری، تيپوموروفولوژی، بافت شهری، محيط مننوع
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 مقدمه  -1

ن به صورت يک دانـش سـازما  « مورفولوژی شهری»گيری توان آغاز شکلاواخر قرن نوزدهم ميالدی را مي

رسد اند، بسيار طبيعي به نظر ميگيری يک شهر دخيليافته دانست  با توجه به نيروهای متنوعي كه در شکل

ای شناخته شود  به همين دليل اسـت كـه   رشتهكه اين حوزه از تفکر در جهان امروز به عنوان يک دانش ميان

ريـزان شـهری و   دانان شهری، برنامـه های گوناگون علمي مانند معماران، شهرسازان، جغرافيمتخننين حوزه

شوند  نيز همين امر موجه شده است كه تعـاريف  های شهری ديده ميطراحان شهری در ميان مورفولوژيست

ترين اين تعاريف در  های مرتبط با آن ارائه گردد  برای ورود به بحث مهم مختلفي از سوی صاحه نظران رشته

 آيد:  پي مي

 ی فرم شهرها در طول زمان است مورفولوژی شهری مطالعه(Scheer,2002:106).  

 كنـد    عناصر سکونتگاهي را تحليـل مـي   3و گشوده شدن 2، برافراشتگي1مورفولوژی شهری چگونگي برپايي

ی گشوده شدن نيز كند  واژهبا آسمان را معرفي مي ی برافراشتگي رابطهبا زمين و واژه ی برپايي، رابطهواژه

 .(Shulz, 1979:43)ـNorbergی درون و برون است ضايي با محيط يا همان رابطهبه معني تعامل ف

 ی چيستي اين های شهری دربارهی فرم شهرهاست  مورفولوژيستمورفولوژی شهری به بيان ساده، مطالعه

ــن  ــا در اي ــد، امّ ــر دارن ــه شــود اخــتالا نظــر هســت    رشــته تواف ــد مطالع ــه باي ــرم شــهرها چگون ــه ف  ك
(Gauthier and Gilliland,2006:41). 

 كنـد  ای است كه فرآيند سـاخت شـهر و نتـايا يـا محنـوالت آن را بررسـي مـي       مورفولوژی شهری رشته
(Moudon,1998:141) . 

 مند فرم، شکل، نقشه، ساختار و كاركردهای بافت مننوع شهرها و منشاء و مورفولوژی شهری بررسي نظام

؛ اسـمال و  1811بـه نقـل از كـالر      1313:31پـور  )مدني های تکامل اين بافت در طول زمان استشيوه

 (  1813؛ گودال، 1811ويتريک، 

  انـدازهای شـهری  ها و چشـم ها، نقشهها، كاربری، خيابانها، ساختمانطری»مورفولوژی شهری به معنای »

 ( 1818:3به نقل از گردون  1313:31پور است )مدني

  ی( فـرم شـهر، و مـردم و فرآينـدهای شـکل      شـده  يا سـاخته ی بافت فيزيکي )مطالعه»مورفولوژی شهری

 .(Jones and Larkham, 1991:55)« ی شهر استدهنده

 های مورفولوژی شهری كه به دليل نياز به شری و بسط بيشتر، در بخـش   برخي ديگر از توصيفات و ويژگي

 های مقاله به فراخور خواهد آمد  گنجد، در خالل بحثتعاريف نمي
 

 شناسي )تيپومورفولوژي(ـ ريخت  گونه -8

پيش از ورود به بحث مکاته مورفولوژی الزم است به مفهوم يا اصطالی تيپومورفولوژی )گونـه ـ ريخـت ـ     

انـد   ای گردد، چرا كه در اكثر موارد مورفولوژی و تيپومورفولوژی شهری مترادا هم به كار رفتهشناسي( اشاره

سازند  ايـن مطالعـات هـم گونـه     تار فيزيکي و فضايي شهرها را آشکار ميشناسانه، ساخـ ريختمطالعات گونه 

ها و بندی تفضيلي ساختمانشناسانه، چرا كه فرم شهری )مورفولوژی( را براساس طبقهاند و هم ريختشناسانه

شناسـي تركيـه ايـن دو اسـت و     دهنـد  گونـه ـ ريخـت    ها )تيپولوژی( توضيح ميفضاهای باز با توجه به گونه

                                                 
1- stand 

2- rise  

3- openning 
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تعريـف نمـود   « هـای فضـا و بنـا   ی گونهمطالعه و بررسي فرم شهرها براساس مطالعه»توان آن را به صورت  مي

(Moudon,1994:289)  
 

 هاي مورفولوژي شهريمکتب -3

مورفولوژی شهری دارای سه مکته اصلي است كه البته لزوماً با مکاته شهرسـازی، معمـاری و جغرافيـای    

هـا از  ويژه به اين دليـل كـه ايـن مکتـه     ی فکری و فلسفي مطابقت ندارد، بهتوانهشهری به لحاظ زماني يا پش

اند  اين سه مکته عبارتند از: مکته انگليسي، مکته ايتاليايي های مختلف مطری شدهسوی متخننين رشته

از آرای ويـژه   شـود  در ايـن راسـتا بـه    های اين مکاته پرداخته مـي و مکته فرانسوی  در ادامه به شری ويژگي

و پيتـر الركهـام    (Moudon 1994,1997,1998)« ان وِرنـز مـودون  »هـای  مطری شـده در مقـاالت و پـژوهش   

(Larkham, 1998)  و جرمي وايتهند(Whitehand 1987,2007)  گـااران و پيـروان ايـن    در تبيين عقايد پايـه

 مکاته بهره برده شده است 
 

 مکتب انگليسي  -3-1

ی مورفولوژی شهری های اوليهها  ريشه اند تا نظريهبيشتر مفاهيم تشکيل دادهچارچوب مکته انگليسي را 

پـدر مورفولـوژی   1ترديـد، اشـلوتر  جستجو كرد  در اين ميان بي زباندانان آلمانيتوان در كارهای جغرافيرا مي

در را مطـری كـرد كـه     2  او بحث مورفولـوژی منظـر فرهنگـي   (Whitehand,2007:1)شودشهری محسوب مي

جغرافيای انساني نقشي مشابه ژئومورفولوژی در جغرافيای طبيعي دارد و به اين ترتيه منظر شهری را حداقل 

( بعـد از وی،  131:1311در كشورهای صنعتي به موضـوع مهمّـي بـرای تحقيـر تبـديل كـرد )ميرمقتـدايي،        

در جهـان انگليسـي زبـان بـود،     زايانـه( شـهری    ريخـت )رويکـرد   8كه پايه گاار مورفوژنتيک 3ام آر جي كانزن

ترين توان آن را بالندههايش را خارج ازكشورهای آلماني زبان رواج داد  به همين دليل اين مکته ـ كه مي  ايده

 شود و پرطرفدارترين سنّت تحقير در مورفولوژی شهری دانست ـ گاهي به نام مکته آلماني نيز شناخته مي

دهد  ی منظر شهری مبنای تئوری فرآيند ساخت شهر را تشکيل ميهپيروان اين مکته معتقدند كه مطالع

كنـد و دانـش   های آتي را نيز هدايت مـي ريزیدهد، بلکه برنامهی شهری را توضيح ميكه نه تنها تاريخ توسعه

  (Moudon, 1998:145)آورد را بوجود مي 1«مديريت منظر شهری»جديدی به نام 

ی هنر، علوم انسـاني و علـوم   های مختلفي در زمينهکان آشنايي با ديدگاهرشد و آموزش كانزن در برلن، ام

  (Larkham, 1998:163)طبيعي را برايش فراهم نمود و او را به كسه وسعت نظـر و ادرا  ژرفـي سـوا داد     

ی جغرافيای فرهنگي در انستيتوی جغرافيای دانشگاه برلن ـ كه مورفولوژی شهری در اواخر قرن  وی در رشته

مـيالدی، بـا بـه روی كـار      1833ی درسي درآمدـ تحنيل نمود  در سال نوزدهم ميالدی به عنوان يک رشته

ريـز شـهری مشـغول بـه كـار شـد و سـپس در        آمدن هيتلر، به انگلستان مهاجرت نمود و به عنوان يک برنامه

 های مختلف انگلستان به تدريس پرداخت دانشگاه

                                                 
 Otto  Schluter ـ 1

   cultural landscape ـ 2

 M.R.G. Conzen ـ 3

 morphogenetic ـ 4

 townscape management ـ 5
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ريزی و طراحي را كـه اسـاس كـار    برنامه 1اطر مهمّ است كه وجه تجويزیويژه به اين خ تحقيقات كانزن به

شود  تمركز وی بر روی پژوهش بـه قنـد توصـيف،    دهد، شامل نميمکته ايتاليايي و فرانسوی را تشکيل مي

ی دانـي كـه مجبـور نبـود مسـتقيماً دغدغـه      گيری فرم شهر است  وی به عنوان جغرافيشکل تحليل و توضيح

ی شهر موجود، فرآينـد  طور همه جانبه بر مطالعه ر و طراحي آن را داشته باشد توانست آزادانه و بهی شهآينده

مندترين  ترين و نظامهای تحليل آن تمركز نمايد، از اين رو رويکرد وی دقيرساخت و ساز در آن و ابداع روش

ــيوه ــت   شـ ــه ـ ريخـ ــه ی گونـ ــه گانـ ــان مکاتـــه سـ ــانه در ميـ ــهریشناسـ ــوژی شـ ــداد  ی مورفولـ  قلمـ

  (Moudon, 1994:296)گردد مي

هـای  های بعضـي دوره از جامعه و فرهنگ است كه صورت 2«پاليمپسست»منظر شهری از ديد كانزن يک 

اند  تحقير تجربي های ديگر در طول زمان در آن محو شدههای دورهترند و صورتزماني معين در آن برجسته

 داند:متمركز است، امّا او روش خود را بر سه محور استوار مي« هری شنقشه»وی عمدتاً بر خوانش و تفسير 

 ها )يک پالن دو بعدی ترسيم شده از شکل فيزيکي شهر( يا الگوی خيابان3ی شهرـ نقشه1

 ها(ها و فضاهای باز وابسته به آن)متشکل از ساختمان 8هاـ بافت ساختمان2

 (Conzen,1960:4)فضيلي زمين( ها )كاربری تو ساختمان 1كاربری زمينـ الگوی3

را شامل بررسي سه عننـر خيابـان، قطعـه زمـين و      1«ی شهرتحليل نقشه» تر كانزن روشبه عبارت ساده

 اند داند كه مانند قطعات يک جورچين درهم چفت شدهخود ساختمان مي

 ان(ی شهر از ديد كانزن )خيابان،قطعه زمين،ساختمی نقشهعناصر اصلي سازنده (1)شکل

 (Kostof, 1991:26)  مأخا
 

هـا و  هـا، كـاربری  ی شـهر را بـرای توصـيف دگرگـوني فـرم     نقشه 3«تركيبي بودن»چنين مفهوم  كانزن هم

از واحـدهای   1«ی تركيبي شهرنقشه»نهد  های )احجام( موجود در جاهای مختلف شهر پيش ميبندیتركيه

                                                 
 prescriptive ـ 1

 - Palimpsest     ا شکل كهن روی كاغا يا     كه رنگ و رو رفته، امّا هنوز قابل تشخيص باشدبه معني نوشته ي
2 

 town plan ـ 3

 building fabric ـ 4

 land use ـ 5

 town plan analysis ـ 6

 compositness ـ 7

 plan ـ composite town ـ 8
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 هــای متــداول  گــونيميــان گونــه  شــود كــه در تشــکيل مــي  1«واحــد نقشــه »مختلفــي بــا عنــوان   

ها قابل تشخيص بوده و از بافت پيرامـون خـود متمايزنـد  از    ها، قطعات زمين و اندازه و شکل ساختمانخيابان

های شهری و نيز های اجتماعي ـ اقتنادی محيط ی تفاوت در ريشهی متفاوت نتيجه«واحدهای نقشه»اين رو 

گيـری فـرم شـهر    سازی چگونگي شکلوجهي از فعاليت كانزن مفهومبخش قابل ت های مختلف ساخت است دوره

جـا دارد  «(  ی تركيبي شهرنقشه»و « واحد نقشه)»هايي از اين مفاهيم اشاره شد كه تا اين جا به نمونهاست، چنان

 8«بازار سازیآباد »و 3«ی تغيير قطعات زميندوره»، 2«ایكمربند حاشيه»ی ديگری چون در ادامه به مفاهيم عمده

 نيز پرداخته شود 
 

 ايكمربند حاشيه -3-1-1

مـيالدی   1831اسـت كـه در سـال     ”stadrandzone“ی مفهـوم  معادل توسعه يافتـه « ایكمربند حاشيه»

ای در شناسايي و تعريف شد  كمربندهای حاشـيه  (Louis,1936)ی شهر برليندر مطالعه 1توسط هربرت لوئيز

ی رو های كُندی و يا حتا سـکونِ توسـعه  ي در منظر شهری هستند كه در دورهتعريفي ساده، نمودهايي فيزيک

ای از بـه بيـان ديگـر منطقـه      (Larkham, 1998:163)گيرنـد  ی شهرها شکل ميشده به بيرون نواحي ساخته

 ای راهای غيرمعمول يا متمايز در بيرون يا درون ديوارهای شـهر، يـک كمربنـد حاشـيه    ها و كاربریساختمان

  (Moudon, 1994:298)دهد تشکيل مي

دهد و خود ی شهر را نشان ميهای جديد كاربری زمين در حاشيهای تغييرات تركيه گونهكمربند حاشيه

ی خـود را انجـام داد، بـه    ی اوليـه ای توسـعه ی مهمّ مورفولوژيک است  هنگامي كه كمربند حاشـيه يک ناحيه

ای معموالًً سيستمي از نـواحي متـوالي هـم مركـز       كمربندهای حاشيهشودتر ميهای آن متنوعتدريا كاربری

بندی ها را به صورت زير تقسيم هستند كه كم و بيش از يکديگر جدا شده و بيشتر مسکوني هستند  كانزن آن

و در  3ای ميـاني است بعد كمربنـدهای حاشـيه    1ای درونيای، كمربند حاشيهكرده است: اولين كمربند حاشيه

ای دائمي است كه معرا شکافي در رشد نواحي ای حوزههر كمربند حاشيه 1ای خارجي يت كمربند حاشيهنها

های تغيير شرايط اجتماعي و اقتنادی را پشت سر گااشته و در طول زمان با جـاب  باشد و دورهمسکوني مي

 ( Kristjansdottir، به نقل از 132:1311است )ميرمقتدايي تر شدههای سازگار، غنيكاربری
 

 ي( تغيير قطعات زميني)چرخهدوره -3-1-8

ی تغيير قطعات زمين، پر شدن تدريجي قطعات زمين در اثر سـاخت و سـاز اسـت كـه بـه      منظور از دوره

ی جديـد منجـر   سازی قطعات زمـين، پـيش از توسـعه   ها و در نهايت به خاليپوشش حداكثری ظرفيت زمين

  (Larkham,1998:163 ) شود مي

                                                 
 plan unit ـ 1

 fring belt ـ 2

 burgage cycle ـ 3

 market colonisation ـ 4

 Herbert Louis ـ 5

 Inner fringe belt (IFB) ـ 6

 Middle fringe belts (MFB) ـ 7

 Outer fringe belt (OFB) ـ 8
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 1                                       هاي مورفولوژي شهريواكاوي مکتب

 

تاريخي بـودن يـا بيـان تـاريخي را بـه عنـوان ويژگـي         1،«مديريت منظر شهری»ی كانزن ضمن بيان ايده

 كند های مديريت شهری معرفي ميكليدی در تعيين اولويت

ها و كاربری زمـين،  ی شهر، فرم ساختمانشود: نقشهاز نظر وی اين مديريت به سه گروه شکلي تقسيم مي

ها در درون قطعات زمين يا واحدهای كاربری زمـين جـای   ي هستند  فرم ساختمانكه خود تابع سلسله مراتب

ی فرمي به سازند  اين سه مجموعهی شهر را ميی نقشهی خود، چارچوب و شبکهها هم به نوبه گيرند و آنمي

وجـود  ترين نواحي همگـن مورفولوژيـک را بـه    ترين سطح با هم تلفير شده و كوچکانضمام سايت، در محلّي

 نام نهاد  2«های منظر شهریسلول»ها  توان بر آنآورند كه ميمي

ها هم در سـطوی مختلـف بـا هـم      آيند كه آنبه وجود مي 3ها، واحدهای منظر شهریاز اجتماع اين سلول

كنند  اين سلسله مراته واحدها، نمود و تظـاهر  تركيه شده و سلسله مراتبي از نواحي درونْ شهری ايجاد مي

ی تاريخي منظر شهری و شامل وجه تاريخي آن بوده و نيز مرجع هر گونه پيشنهاد تغيير در افيايي توسعهجغر

  (Larkham, 1998:164)منظر شهری است 
 

 آبادسازي بازار -3-1-3

هـا اشـغال   ست كه طي آن بازارهـای روبـاز قـديمي شـهر، بـا سـاختمان      توسعه يا آبادسازی بازار فرآيندی

هـای دائمـي و سـپس    ی بازار به مکانهای موقتي موجود در محوطهآيند معموالً با تبديل دكهشود  اين فر مي

پايرد  در واقع تنها زميني كه در اختيار ساختمان ها صورت مي های دائمي به جای آنساخته شدن ساختمان

-خته شدن سـالن شود  شکل ديگری از اين فرآيند، سااست همان زميني است كه ساختمان در آن ساخته مي

هـای  ست كـه در شـهرها و دوره  ایپديده  های تجاری بزرگ به جای زمين روباز بازار قديمي است  اين مفهوم،

توان به ساخته شدن مراكز بزرگ خريـد در نقـام مختلـف    شود، به عنوان مثال ميزماني مختلف نيز ديده مي

هـای خاصـي از   ها، گونـه دهد چرا كه آنرخ مي« قشهواحد ن»ها در مقياس شهرها اشاره نمود  اين گونه پديده

  (Moudon, 1994:298) آورند های شهری را به وجود ميبافت
 

 مکتب ايتاليايي -3-8

م(  1811ـ1833) 8ريو موراتوریبه بعد در ايتاليا مطالعات تيپومورفولوژيک توسط ساوه 1811های در سال

ها و شهرهای موجود ناخشنود بود  او و پيرو اری مدرن بر سکونتگاهآغاز شد  موراتوری به شدت از تأثيرات معم

م( فرآيند ساخت شهر را در شهرهای سنتي ايتاليا تحليل كرده  1833ـ1813) 1اش، جيانفرانکو كانيگيا اصلي

باز بندی بناها و فضاهای ها براساس دسته ی طراحي قرار دادند  روش تحليل آنو نتايا آن را مبنای يک نظريه

ها در طـول زمـان  كـار ايـن دو،      های بعدی آنها گرفته تا دگرگوني ی آنها بود، از وضعيت اوليه مربوم به آن

هـای  طور غيرمستقيم در كـاربرد گونـه   های نظری و عملي معماری در ايتاليا و نيز بهتأثير چشمگيری بر جنبه

 ت معماری در آمريکای شمالي بر جای گااش ساختماني در طراحي

                                                 
 managing the urban landscape ـ 1

 urban landscape cells ـ 2

 urban landscape unit ـ 3

 Saverio Muratori ـ 4

5  Gianfranco Caniggia ـ
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تـر و  ها، بلکه در سنّت منسجمهای تخيلي مدرنيستهای معماری را نه در طریاز نظر موراتوری بايد ريشه

ی ميالدی حاكم بود جستجو كرد  موراتوری كه در دهـه  1831ی تر شهرسازی كه از عهد قديم تا دههپيوسته

هـای  كـرد در آتليـه  رم تـدريس مـي   ميالدی در دانشگاه 1818ميالدی در دانشگاه ونيز و پس از سال  1811

ی مورفولوژی شهرهای موجود را برای اولين بار مطری كرد  ديـری نگاشـت كـه    طراحي معماری خود، مطالعه

ای تعيين كننده برای معماران ايتاليايي تبديل شد و آنـان ديگـر، مطالعـات و    واحد درسي موراتوری به مسئله

 كردند روری پيش از طراحي محسوب ميی ضهای مورفولوژيک را يک مرحلهتحليل

 1«تـاريخ عمليـاتي  »ها را  چنين دو پژوهش همه جانبه و مشروی از شهرهای ونيز و رم منتشر كرد و آن وی هم

شناسي بناها )تاريخ فعال( نام نهاد  از نظر موراتوری ساختار شهرها تنها از روی سير تاريخي و با مبنا قرار دادن گونه

شهری قابل در  است  فرم و ساختار شهرها برآيند عقايد، ترجيحات، حركات و اعمـال متعـددی    هایبرای تحليل

انـد  ايـن   ها و غيره( متجلّي شـده ها، خيابانهای مفروض و فضاهای پيرامونشان )باغچهاست كه در قاله ساختمان

بندی كرد كه هايي طبقهقاله گونه توان درشود ـ مي گفته مي 2«منظر مننوع»ها و فضاها را ـ كه به آن  ساختمان

سـازند كـه بـه    شناسي بناها و فضاهای بازشان را ميهای متفاوت، گونهی شخنيت هر كدام است  اين گونهچکيده

  (Moudon, 1994 :290) كندی خود ماهيت بافت شهری را تعريف مينوبه

هـا را   كرد ايـن نظريـه    وی تالشه برگرداندی كانيگيا اين بود كه عقايد موراتوری را به زبان معماراندغدغه

  (Cataldi et al., 2002: 8-9) ها را مورد بررسي قرار دهد  ی كاربردی آنتر كرده و جنبهتر و خالصهساده

ديگر ارتبام كند كه همگي به همتفسير مي« اشياء ساخته شده»كانيگيا محيط پيرامون انسان را به عنوان 

و  1؛ شـهر 8هـا ؛ گروهـي از سـاختمان  3گنجانـد: سـاختمان  مي ته شده را در چهار مقياسدارند  وی اشياء ساخ

هـا و  هـا و نظـام  ی عناصر، سازه  هر شيء به مثابه يک هستي مختلط توصيف شده است كه از مجموعه1ناحيه

ود نيـز  از اين رو محيط ساخته شده، يک ارگانيسم اسـت كـه از اجزايـي كـه خـ       شود،ها تشکيل ميارگانيسم

 ارگانيسم هستند ساخته شده است 

كند كه شهر فيزيکي، يک شيء نيست بلکه يک فرآيند است  شـهرها بـه صـورت رشـد     كانيگيا تنريح مي

مطالعـات وی بـا هـدا در      شـود  گيرند ساخته مـي مي ای از عناصر كوچک بسياری كه كنار هم قراريابنده

ي شکل گيری شهر انجام شده و شامل عناصـر)بناها(، سـاختار   های شاخته شده با توجه به فرآيند تاريخ شکل

 هـای سـاخت)مناطر و نـواحي( و كـل سيسـتم ارگانيسـم )كليـت شـهر( اسـت           عناصر)بافت شـهری( نظـام  

(Kristjansdottir.,2001)ريزی و طراحي قرار دارند، از مقياس تـک  تحت تأثير برنامه   تمام اشيای مننوع كه

 كه بنا در آن قرار دارد، بايد مورد مطالعه و بررسي قرار گيرند  ایبنا تا مقياس منطقه

كنـد   ی شهر، كانيگيا تنويری بسيار پويا از جهان مننوع ترسيم ميبا تأكيد و تمركز بر فرآيندهای سازنده

العمل محيط است  بـه بـاور او ايـن    ی فعال ميان عمل انسان و عکسكه ايجاد آن حاصل يک گفتمان يا رابطه

چه كه برای ساختن يک بنا الزم است  است كه دركي است مستقيم از آن« آگاهي ذاتي»ل انسان يا از روی عم

                                                 
1  operational history ـ 

   ی رسايي نيستترجمه شده و به باور مودون ترجمه ”built landscape“است كه در انگليسي به  ”edilizia“ـ اصطالی ايتاليايي آن  2
  edificio ـ 3

 tessuto (building fabric) ـ 4

 citta ـ 5

 territorio ـ 6
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سازی اشاره دارد كـه لزومـاً   ، كه يک فرآيند خودآگاه است و به نوعي از ساختمان«آگاهي نقادانه»و يا از روی 

 براساس ميراث و سنت فرهنگي و تاريخي نيست 

انـد   و الهـام تلقـي كـرده   ی دانشثير موراتوری شهر تاريخي را به عنوان سرچشمهمعماران بسياری تحت تأ

ی تحقيقات بعدی توسط دو معمار مشهور ايتاليايي، آلدو رسي و كارلو نفي مدرنيسم توسط موراتوری دستمايه

ام )همـاهنگي  ی ارتبـ دانستند: طريقهمي ها تفاوت شهر مدرن و سنتي را حداقل در دو جنبه آيمونينو شد  آن

كـه  ی طراحي تک بناها به تنهايي  جاله ايـن يا عدم هماهنگي( تک بناها با شهر به عنوان يک كليت و طريقه

 انـد منـدی مـورد بررسـي قـرار نـداده     طـور نظـام   های ايتاليـايي شـهر مـدرن را بـه    هيچ كدام از مورفولوژيست

 (Moudon, 1994:293)  

ساخته شـده، خـود،    بر اين باور بود كه فرم ، 1ر نفي كاركردگراييهای موراتوری درسي ضمن بسط ديدگاه

ی علوم اجتماعي در  توان آن را خارج از حيطههاست؛ بنابراين ميتظاهر و تجسّد ذهنيات مردم و جوامع آن

 كرد و آن را شکل داد 

حال اين دو شـاگرد در  ينكارهای آيمونينو و رُسي آشکارا با عقايد موراتوری و كانيگيا همخواني داشت  با ا

ی تک بنا و شـهر را  ی نقدمدرنيسم با استادان خود تفاوت داشتند  آيمونينو و همکارانش دگرگوني رابطهشيوه

انگارنـد  از سـوی   ی شـهر مـي  ناپاير درنيروهای اجتماعي ـ اقتنادی سـازنده  به عنوان بخشي از تغيير برگشت

بحراني گارا در روند ساخته شدن شهرها  به بـاور    دانستند،نجاری ميديگر موراتوری و كانيگيا آن را نوعي ناه

ی بنا و شهر در شهرهای معاصر دچار اختالل شده است، پس تجزيه و تحليل آيمونينو و همکارانش، اگر رابطه

ی های جديد هيچ كمکي نخواهد كرد  امّا اگر قرار باشـد طبـر گفتـه   شهر سنتي ديگر برای طراحي ساختمان

ی سنتي بنا و شهر در شهرهای جديـد احيـا و بـه كـار گرفتـه شـود، پـس طراحـي         راتوری و كانيگيا رابطهمو

 های جديد بايد متکي به تجزيه و تحليل شهر سنتي باشد ساختمان

های طراحي معماری بايـد تـابع سـاختارهای از پـيش موجـود      از نظر موراتوری و بعد از او كانيگيا، مداخله

كند، معمار بايد كار خـود را در  داند كه محيط انسان را ساماندهي ميمعمار را يک تکنيسين ميباشد  كانيگيا 

افتد بگنجاند و بر تعامل ميان بنا و بافت صحّه بگاارد  چارچوب فرآيند رشد و تحولي كه در هر شهر اتفاا مي

های بعدی محيط انسـان  يری و دگرگونيگشکل ريزان بايد با بررسي نقادانه فرآيندگويد معماران و برنامهاو مي

تواند تنها بر مبنای سـبک و تجربـه باشـد    بر بحران معماری مدرن فاير آيند  اين بررسي و كاوش نقادانه نمي

-گيـری گيری فرم شهرها انجام گيرد  اين موضـع بلکه بايد براساس دانش و آگاهي از فرآيندهای تاريخي شکل

ای طراحي انجاميد: يکي به كلي بـر تـاريخ شـهر و    د اساساً متفاوت در نظريههای شفاا در نهايت به دو رويکر

شود كه ممکن است از تـاريخ  كند و ديگری تنها توسط فرد معمار تعيين ميهای مبتني بر آن تکيه ميتحليل

او را در  انـد، راه امـروزه نسـل جديـدی از پيـروان موراتـوری، اگرچـه او را نديـده         (Ibid.:294)وام بگيرد يا نه

  (Cataldi et al.,2002:8) دهندويژه در دانشگاه فلورانس، ادامه مي به های مختلف ايتاليا، دانشگاه

 

                                                 
رواج يافت و بـه ايـن مسـئله     دوم ی پس از جنگ جهانيمعماری است كه در دورهرويکردی به طراحي  (functionalism) ـ كاركردگرايي 1

هـای روانشناسـانه،   ای كـه جنبـه  پاير است، بـه گونـه  ای امکانی چند رشتهاشاره دارد كه بهترين حالت در  و عمل معماری در يک زمينه

ـ     انديشـي شـود  هـا چـاره  ای بـرای آن ه دسـت متخننـين حرفـه   اجتماعي و اقتنادی بناها بايد به عنوان نيروهای خارجي تلقي گردنـد و ب

(Moudon, 1994:292)  
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 مکتب فرانسوي -3-3

گااری كردند، مکته سومي نيز در ی مورفولوژی شهری را بنيانپس از آن كه كانزن و موراتوری دو مکته اوليه

معمار بـه همـراه ژان شـارل     2و ژان كاستِکس 1رایريزی شد  فيليپه پانهپي ميالدی در فرانسه 1811ی اواخر دهه

فرانسه تأسيس نمودند  مکته  3«بوزار»ی ی معماری ورسای را به موازات انحالل مدرسهدِپُل جامعه شناس، مدرسه

آمـده بـود و از    فرانسوی همانند مکته ايتاليايي از در مخالفت با معماری دوره مدرنيسـم و تـاريخ سـتيزی آن در   

  (Moudon, 1997:5) نيز برخوردار بود 8حمايت منتقدان قدرتمندی مثل هنری لفور

ی موراتوری بود و معتقد بود كه مدرنيسم گسست عميقي با گاشته بخش معماری اين مدرسه پيرو فلسفه

در ايتاليـا موضـوع،   های گاشته بازيافـت  در حـالي كـه    های معماری را بايد در سنتايجاد كرده است و ريشه

ريـزان   و برنامـه دانـان شناسان، تاريخدانان، جغرافـي كرد، در فرانسه جامعهدانان را درگير ميمعماران و جغرافي

 تری از شهر دست يابند همگي با معماران همکاری نمودند تا به در  عمير

توانـد   شود، بلکه ميمربوم ميشناسي نه تنها به موضوع طراحي و جغرافيا ی ريخت گونه چنين رويکردی به

ی ورسـای بـين مکتـه    های ادبيات و علوم اجتمـاعي را در برگيـرد  از ايـن رو نظـر مدرسـه     های حوزهديدگاه

 پردازد گيرد و به هر دو موضوع طراحي و فرآيند ساخت شهر ميانگليسي و مکته ايتاليايي قرار مي

هـای  ها و افراد مسـئول بازسـازی ويرانـه   د سازمانميالدی به شدت منتق 1811روشنفکران فرانسوی دهه 

های معماران مدرن، منظر شـهری فرانسـه را،   سازی كالن، بر مبنای نظريهجنگ در كشور بودند  سياست خانه

ترين اين منتقدين بود  ترين و سرسختشايد بيشتر از ساير شهرهای اروپا، به خرابي كشاند  هنری لفور مطری

شود، هدا غايي كه مدعي شد تنرا يا استيال بر فضای مادی، كه شامل خود شهر نيز مياو اولين كسي بود 

های توليد خانه، غرايـز طبيعـي   زندگي اجتماعي است  او بر اين باور است كه ساخت و سازهای معاصر و روش

 شان را تضعيف نموده است ی مردم با محيطانسان را، برای تنرا سركوب كرده و رابطه

هـای  تـوان از ديـدگاه  سازد كه دريابند شهر را ميها را قادر مي ای گروه ورسای آنی چند رشتهينهزمپيش

 (Panerai et al., 1980) 1«عناصـر »مختلفي تفسير نمود و از آن جمله از ديد معمارانه  در همين زمينه كتاب 

طـور   ژوهش اين گـروه اسـت كـه بـه    ترين پرای و همکارانش، ضمن مواجهه با اين سؤاالت، اصليی پانهنوشته

ی های تحقير علوم اجتماعي در ارتبام است  در اين اثـر، رابطـه  مستقيم با موضوعات تاريخ نگاری و نيز روش

شود فضای مننوع و فضای اجتماعي به عنوان گفتگو و تعاملي ميان فرم شهری و فعاليت اجتماعي قلمداد مي

 كند( كمتری مطری مي)كانيگيا نيز همين بحث را با جزئيات 

دهند كه چگونـه  مولفين، فضای مننوع را به لحاظ مفهومي از فضای اجتماعي منفکّ دانسته و توضيح مي

شـود و  شود؛ نامگااری مـي شود؛ تعريف ميگااری ميشود؛ در آن سرمايهفضای فيزيکي به ترتيه: انگاشته مي

گويند در عين حال كه فضای فيزيکـي و  گيرند  آنان ميسرانجام، چگونه مردم در زندگي روزمره به آن خو مي

« واقعي»توان از آن پرده برداشت تا های مورفولوژيک ميكالبدی منطر و سازماندهي خود را داراست با تحليل

 های اجتماعي مفهوم پيدا كند ی فعاليتشود و به واسطه

                                                 
 Philippe Panerai ـ 1

 Jean Castex ـ 2

 Arts ـBeaux ـ 3

 Henri Lefebvre ـ 4

 Elements ـ 5
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هـا ايسـتا و ثابـت    به يک شيء كه از ساير جنبـه  ی فضای مادی، با سير تغييراتش در طول زمان،بررسي و مطالعه

شود نهفته اسـت  بـه   بخشد  نيروهای اجتماعي در تغييراتي كه در فضاهای مننوع ثبت مياست، بُعدی اجتماعي مي

ی زماني مفروض، الجرم برای پاسخگويي به تغييرات اجتماعي در طـول زمـان   های يک دورهی خانهگونه عنوان مثال

ی خود شرايط و نيروهـای اجتمـاعي مـؤثر و    های تغيير يافته نيز به نوبههای خانهاند  گونهشکلي شده دچار دگرگوني

تـر يـک منظـر منـنوع را كـه      دهند  از اين رو ابعاد تاريخي مطالعات تيپومورفولوژيک، در  روشندخيل را نشان مي

 سازد ی آن است، ممکن ميحاصل جمع فضای مادی و نيروهای اجتماعي سازنده

دهند چرا كه آنـان  دانان را مورد انتقاد قرار ميرای و همکارانش رويکردها ماكروسکوپي )كالن( جغرافيپانه

هـای شـهری تقسـيم نمـوده و تنهـا بـر       هايي چون حومه، مركز شهر و حاشـيه طور تننعي به بخش شهر را به

شـهری كـه منظـر منـنوع عمـالً در آن      تـر  های كوچـک كنند و به مقياسهای كالنِ زمين تمركز ميكاربری

  (Moudon, 1994:302)اند توجهشود، بيها شکل گرفته و حس ميمقياس

ی ورسای اهميـت  های نخبگان و خواص، هردواز ديد اعضای مدرسههای مربوم به فرهنگ عامه و نظريهنظريه

-های طراحي بخـش رسای گرفته تا نظريههای وهای طراحي در محلهگيرند  از نظريه دارند و مورد مطالعه قرار مي

انجامد، يکي معمـاری متـداول   های متفاوتي ميهای تاريخي يادماني و قنر پادشاه  اين دو منبع نظری به معماری

ی های خاص و طبقهمند متعالي  آنان اين واقعيت را كه معماریزندگي روزمره و ديگری معماری تخنني و شيوه

چنـين در   كنند  اين پديده در مطالعـات شـهر ورسـای و هـم    هر گرايش دارند، محکوم مينخبه به قطع رابطه با ش

  (Panerai et al.,2004)دهد مطالعات ظهور جنبش مدرن، خود را نشان مي

ميشل دارين بر اين باور است كه مطالعات انجام شده در فرانسه بسيار پراكنده و متنوع است و بسـياری از  

ای است بدون ترتيه و اولويت خاص اند  اين حوزه در فرانسه، حوزهاطالعی همديگر بيمحققين حتي از كارها

ی ورسای حال، مدرسه  با اين(Darin, 1998:71)طور مشخني صاحه و حاكم آن نيست كس خاصي بهو هيچ

دارد  ديـد   كند كه در ارزيابي تئوری طراحي كاربردی منظر مننوع اتخاذ ميی متمايز برای مطالعهيک شيوه

ی شود كه اين مکته ناگزير، روش شناسي و فلسفه را بـا يـک زمينـه و پشـتوانه    ی اين رويکرد موجه ميتازه

 ای مورد بحث قرار دهد، در حالي كه در مکته ايتاليايي و انگليسي چنين الزامي مطری نيست چند رشته

منـد و سيسـتماتيک ارزيـابي و    د نظـام ی كاربردی و عملي نيز زمينه را بـرای يـک رويکـر   ايجاد يک شيوه

ی خـواص يـک   چنين كندوكاو همزمان فرآيند شهرسازی سنتي و شهرسازی طبقـه  كند  همطراحي فراهم مي

كند  ايـن مکتـه تركيـه    بررسي نقادانه از تئوری طراحي را با در نظر گرفتن دستاوردهای عملي آن طله مي

 داند هايي تاريخي موجود ضروری مياز ارزش سنت و نوآوری را در طراحي شهرها و در حفاظت

ی طراحي عملي و هم در كارهای نظری پژوهشـي در كشـورهای فرانسـوی زبـان     اين مکته هم در زمينه

شناسي كامآلً با مباحث رو بـه رشـد منظـر منـنوع و     شناسي و ريختعميقاً ريشه دوانده است  تحقيقات گونه

های شهری و با وجود های مرتبط با بحرانرغم ورودش در رشتهعلي طراحي آن عجين شده است  با اين حال،

هـای پـس از جنـگ    ريزی شهری ـ كه در سـال  ی برنامهای آن، مکته فرانسوی در حوزههای چند رشتهبنيان

  (Moudon, 1994:307)ای نداشته است جهاني دوم در فرانسه از معماری جدا شدـ پيشرفت قابل مالحظه
 

 مورفولوژي نقد تيپو -4

ی مورفولـوژی و تيپولـوژی از چنـدين نظـر آن را     مندان شهریِ آشنا با مطالعات حـوزه متخننين و حرفه

انگارند )نک: ميروی آور و بيريزان و طراحان، آن را بيش از حد ماللدهند  برخي از برنامهمورد انتقاد قرار مي
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(Samuels,1990های تاريخي شـهرها و شـهرهای   ها تقريباً تنها به هستهشكه اين پژوهچنين از اين هم   آنان

 اند كوچک تاريخي منحنر است ناراضي

كنند اين است كه مبنای غيركمّي مورفولوژی شهری قابليت كـاربرد آن را  دانان وارد ميايرادی كه جغرافي

  Carter, 1976)برد )نک: ها از بين ميبينيدر پيش

ها به كـار  های مورفولوژيک تنها در موارد حفاظت تاريخي بافتتقدند كه تحليلشهرسازان ايتاليايي نيز مع

هـای  و حالجي بافت رود و كاربست آن در طراحي و ساخت و سازهای معاصر محدود است، چرا كه تنفيهمي

ژی شناسـي و مورفولـو  شهری معاصر نياز به رويکردی متفاوت به فرآيند مهمّ ساخت شهر دارد  منتقدان گونـه 

ی و بر اين باورند كه رابطه Aymonino, 1976))نک:  اندنام نهاده 1«شناختيبحران گونه»شهری اين پديده را 

های مجزای بافت شهری از عناصر وابسته به شهر به عنوان يک كليت به عناصر جـدا و خودمختـار   ميان سلول

هـای  انـد؛ سـاختمان  در ارتبام متقابل بـا هـم  اند: بناهای مجزا در شهرهای تاريخي و سنتي تغيير ماهيت داده

 اند هايشان شريکاند و تنها در يک خيابان با همسايهشهرهای معاصر مستقل

های مورفولوژيک در شهرهای معاصر نه تنها دشوار است، بلکه اين مسئله پيامد اين بحث است كه پژوهش

های توصيفي ير مطالعات كاربری زمين، تنها دادهها، تناوير و ساحتا روشنگر و آگاهي دهنده هم نيست  نقشه

 ريــزی و طراحــي شــهرها دهنــد كــه هــيچ كمکــي بــه روشــن شــدن فرآينــد برنامــهدر اختيــار مــا قــرار مــي

 كند نمي

ی شـکل شـهر، نسـبت بـه سـاير      رسـيد كـه مطالعـه   ميالدی چنين به نظـر مـي   1831های در اوايل سال

ی فلسـفه  و به دنبال آن عرض اندام در حـوزه « انقالب كمّي»يک های جغرافيای شهری چندان مستعد  شاخه

های كمّي گوناگوني شـکل  ای بود كه روشعلوم اجتماعي و فنون پژوهش نيست  با اين وصف، اين دوره، دوره

هـا و رونـد   و توصيف فرم فيزيکي شهرها بودنـد تـا تحليـل ريشـه     2نگاریی ريختگرفتند كه بيشتر در حوزه

 ها ی آنتوسعه

ی مطالعات بقا و پراكنش بناهـای تـاريخي در   ها غيرتاريخي بودند، حتي زماني كه در حوزهبيشتر پژوهش

ی الگوهای كـاربری زمـين در   شدند  پديد آمدن مفاهيم و تفکرات مبتني بر اقتناد و مطالعهشهرها مطری مي

وژی شـهری جغرافيـايي، هـم زمـان شـد       ی اين مفاهيم، با اين دوران مورفولی گستردهاياالت متحده و اشاعه

دانان شهری كه اين مفاهيم را پايرفتند، تنهـا زمـاني يـک ديـدگاه مورفولوژيـک بـود كـه بـه         ديدگاه جغرافي

گرفت، تنها به ی شهر و فرم بناها، حتي اگر هم مورد توجه قرار مينقشه»پرداختند: الگوهای كاربری زمين مي

  پژوهشگران معـدودی بـا ديـد    (Whitehand, 1987:255)« شدگريسته ميعنوان ظرا كاربری زمين به آن ن

كه  آنی مطالعات مورفولوژيک مماس شد، بيهای تحليل كمّي تنها بر لبهنگريستند  روشتاريخي به شهر مي

تواند تركيه مطالعات تفنـيلي مورفولـوژی   به باور الركهام يک روش مطلوب و مناسه مي اثری بر آن بگاارد 

هـا و كشـف   مند كيفيـات وابسـته بـه ايـن فـرم     زمينه تاريخ، توسعه و فرم بافت فيزيکي با برآوردهای نظام در

-های طراحي باشد  تيپومورفولوژی در ايـن صـورت   حلی راههای كاربر، پيش از گار به مرحلهانتظارات گروه

  (Larkham, 1998:172)بود خواهد  شهریطراحي مفيد فرآيند اجزای  ازيکي 

                                                 
 typological crisis ـ 1

 morphography ـ 2
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ی قطعي و دلمشغول مفاهيم ی پااليش شدهبرخي معتقدند كه مورفولوژی شهری بيش از حد به دنبال يک نظريه

ی شهرها در شهرهای قرون وسطايي اروپايي بوده و ازمسائل معاصر توسعه و موضوعاتي مانند قطعات زمين و نظاير آن

های بيشتری برای تأكيد بر اهميـت برخـي از مفـاهيم معـين ماننـد      غافل است  به اعتقاد ايشان ديگر نيازی به نظريه

های شـهری   های زمين نيست  اين موضوعات، برای مدتي مورفولوژيست ی تغيير قطعات زمين و مرزبندی قوارهچرخه

ل را به خود مشغول كرده است و ديگر زمان آن فرا رسيده است كه اين مفاهيم به ادبيات روزمره ی افـرادی كـه شـک   

 McGlyn and Samuels,2000:79))كنند، وارد گردد سازند و بر آن نظارت مي شهرهای ما را مي

ها و اصطالحات ی مطالعات تيپومورفولوژی وارد است، عدم يکدستي معنايي واژهانتقاد ديگری كه به حوزه 

ی فکـری  بودن اين حوزه ایها، چند رشتهفني مطری در آن است  شايد يکي از داليل سؤتفاهمات معنايي واژه

ی مبداء خود پيـدا كـرده   ای وارد شده و معنايي غير از معنای رشتهی تخنني جداگانهباشد، هر واژه از حوزه

ی آن افزوده شده است  برخـي  است يا معنايي از معاني خود را از دست داده و يا معاني ديگری بر معنای اوليه

ای اولين بار تبيين شده و برای مقاصد تعيين شده به كار رفته است؛ مفاهيم نيز توسط محققين صاحه نام بر

هـای  شناسي ترويا و گستراندن مفـاهيم واژه شناسي و ريختبنابراين يکي از مشکالت اصلي در مطالعات گونه

 هاست و متأسـفانه  تر و مفيدتر آنی فراخهای گوناگون به منظور برخورداری از دامنهفني و تخنني در رشته

ی فني و تخنني به نشر دوم نامهای نيست  همين امر سبه شد كه كانزن يک واژهحل اين مشکل، كار ساده

ی شهر آلنويک اضافه كند؛ تکرار همين سؤتفاهمات در سومين سـمينار آلمـاني ـ انگليسـي     اش دربارهمطالعه

 Jones and)« شـهر فـرم ینامـه واژه»مـيالدی، منجـر بـه تـأليف      1811جغرافيای تـاريخي شـهری در سـال    

Larkham,1991) شد جونز و الركهامتوسط (Larkham,1988:170)  
 

 گيري بحث و نتيجه -0

ی موضـوع منظـر شـهری    برانگيزی را برای انديشيدن درباره سه مکته مورفولوژی شهری چارچوب علمي چالش

ريزی و طراحـي در چـارچوب   نظری برای برنامهكنند  مکته ايتاليايي يک بنيان مننوع در بستری تاريخي عرضه مي

كند، مکته انگليسي رويکردی علمي برای پژوهش چگونگي ساخت منظر منـنوع  های كهن شهرسازی ارائه ميسنت

كند كه بررسي منظر مننوع را با نگاه نقادانه بـه تئـوری   ی جديد ترسيم مينهد و مکته فرانسوی يک شيوهپيش مي

  طراحي تركيه كرده است

كنند ريزی و طراحي را پيشنهاد ميی تحقير، برنامهی گستردههر سه مکته در كنار هم و در مجموع يک برنامه

 كه روابط ميان فضا، زمان، سکونت و فرهنگ را مورد توجه قرار داده است  

يـاس  منظـر   ی اصلي در  شود: زمـان، فـرم و مق  اند كه منظر مننوع بايد از سه جنبهو باز هر سه مکته مدعي

مننوع پيوسته در حال تغيير و دگرگوني و تابع نيروهای فرهنگي ـ اجتماعي است كه در ساخت، كاربرد و تغيير فضـا   

های مورفولوژيک بايد به عامل زمان ارتبام داشته باشند  فضاهای ساخته شـده و  دخالت دارند  از اين رو تمام پژوهش

كننـد، در حـالي كـه    ها پايدار و مانا هستند و محيط منـنوع را تعريـف مـي    سازند  آنفضاهای خالي با هم فرم را مي

كند  از آنجا كه عناصر فـرم بـه نيروهـای     كاربری و عملکرد، بنا به شرايط متغير اجتماعي و نيازهای مقطعي، تغيير مي

يانه نگريسـت تـا ريخـت    زاها را بيشتر بايد از ديدگاه ريخت اند  آناجتماعي ـ فرهنگي در طول زمان به شدت حساس 

های متفاوتي ساخته شده است، از يک اتاا گرفتـه تـا كـل    چنين بايد دانست كه منظر مننوع از مقياس شناسانه  هم

با نگاهي بـه مـورد    ( 2  )شکل (Moudon, 1994:308)های شهریها و محلهها مثل بلو  های بين آنشهر و مقياس

 های رويکردها را دريافت:ي ديگر از تفاوتتوان برخهای مکاته سه گانه، ميپژوهي
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انـد، در  شناسي با تئوری طراحي را مـورد بحـث قـرار داده   های گونه ـ ريخت ی تحليلمحققين مکته ايتاليايي رابطه

اند و هر دو البته در برابر جنـبش مدرنيسـم   ها تاريخ تئوری طراحي را با ديدگاهي نقادانه بررسي نمودهحالي كه فرانسوی

رو سنت موراتوری باشند يا نه، در داشتن يک ديدگاه منـاظره  اند  خود معماران ايتاليايي، دنبالهگيری كردهشدت موضع به

 گونه و مقابل هم قرار دادن شهر سنتي و شهر مدرن، اشترا  دارند 

آنان يک بحران مـوقتي  بينند  مدرنيسم از ديد معماران مکته فرانسوی، مدرنيسم را تنها در تقابل با شهر سنتي نمي

به تدريا در فرآيند سـاخت   ای از اصول طراحي جديد است كه طي مدت زماني نسبتاً طوالني، و گارا نيست بلکه سلسله

حال، گسست كامل از گاشته نيست و گاشته الگوهای متعددی را برای آينده شهرها نفوذ كرده است  آنان معتقدند زمانِ

های مکته فرانسوی موضوع پيوستگي يا گسسـتگي در منظـر منـنوع را بـه     ن صورت پژوهشگاارد  در ايدر اختيار مي

داند  از آنجا كه هر دو وضعيت در گاشته هم اتفاا افتاده است، پس امکان دارد كـه  ی گاشته و آينده مرتبط نميمسئله

 در آينده هم رخ دهد 

های بناهای منفـرد نپرداختـه،   ر مقياس جزئيات به گونهمورفولوژی شهری جغرافيايي در بريتانيا به شکل تفنيلي و د

چـه در ايتاليـا بـه     چرا كه وجه جغرافيايي موضوع، بر وجه معماری آن چربيده است  در بريتانيا چيزی مشابه و معـادل آن 

ه اسـت،  ريزی و معماری بـه وقـوع پيوسـت   ی سير تاريخي تيپولوژی و ارتبام تنگاتنگ آن با برنامهشکل پژوهش و مطالعه

ها صورت گرفته بيشـتر  های گونههای ساختماني و ترسيم نمونهشود  حتا مطالعاتي كه در راستای شناخت گونهديده نمي

 شناسي بناها به فرآيند تاريخي ـ جغرافيايي در مقياس شهر پرداخته است تا به گونه

دارنـد  ايـن سـه رويکـرد، موضـوعات      سه مکته تيپومورفولوژی هر كدام سهم متفاوتي در كل دانش منظر منـنوع  

در  هـای مختلفـي را  انـد و نيـز روش  های علمي متفاوتي را در چارچوب فکری خـود جـای داده  فرهنگي متفاوت و رشته

بندند  حتا تا اواخر قرن بيستم ميالدی، اين سه مکته ارتباطات بسيار محدود و اندكي با هـم  های خود به كار ميپژوهش

 اندكـه مکمـل  رقـم زده « منظر مننوع»ل اين مکاته در كنار هم سرآغاز يک رويکرد علمي جدّی را به داشتند، با اين حا

 شود ی طراحي محسوب ميهای حوزهپژوهش

 

 (: عوامل اوليه مشتر  بين سه مکته تيپومورفولوژی شهری برای در  محيط مننوع ) ترسيم: نگارنده(2شکل )
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