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بررسی جایگاه گونه-ریختشناسی شهری در طرحهای توسعهی کالبدی ایران
مطالعهی موردی کالنشهر تبریز
سيروس جمالي* ،دکترای برنامهریزی شهری ،عضو هیات علمی گروه معماری  -دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

چکيده
این پژوهش توصیییی -تحلیلی تالشیی اس

برای ارزیابی جایگاه مالحظات گونه -ریخ شناسی شهری در

طرحهای توسیعهی شیهری ایرا .گونه-ریخ شناسی یک حوزهی میا .رشتهای اس که به تحلیل و بررسی
فرم شیهرها بر اسا مااععهی گونههای فضا و بنا می پردازد تابیق محتوای طرحهای کاعبدی با مبانی گونه–
ریخ شیناسی شهری ،میزا .توجه (یا عدم توجه) تهیهکنندگا .این طرحها را به جنبههای شکلی شهر آشکار
خواهد ساخ

میاد این طرحها به عنوا .دستوراععمل توعیدِ فضا بهویژه از منظر برخورد با شکل محیط کاعبدی

اهمی ویژه می یابد و ضیییرورت کنکار برای تعیین جایگاه این مهوعه را در میا .مباحث و معیارهای اینگونه
طرحها در قاعب پژوهشهایی همچو .پژوهش حاضر پیش میآورد در این مهاعه پس از مهدمهای کوتاه ،مبانی
نظری گونه-ریخ شیناسیی به صیورت مختور و گزینشی طرح شدهاس

بنا به ماهی

پژوهش ،از میا .انبوه

مهوالت این حوزه ،عناوین عمدهای چو .مکاتب و ریشیههای فکری-فلسییی این رشیته به همراه گونهشناسی
باف های شیهری از منظر مدل فضیا -زمانی برای سنجش با محتوای طرحهای کاعبدی شهری گزین شدهاس
پس از اشیارهای کوتاه به طرحهای مویو کال.شهر تبریز ،در بخش بحث و تحلیل ،محتویات طرحها مورد به
مورد با اصول نظری گونه -ریخ شناسی سنجیده شدهاس این بررسی از پنج منظر ،و مجموعا در  81فهره به
ابعاد گوناگو .مسیأ عه و موارد نهویا .میپردازد اکثر مواردِ مارح شیده ،برای بسییاری از شهرهای ایرا .نیز با
تییاوتهیایی قیابل تعمیا اسییی نتایج این پژوهش بیتوجهی عمیق این طرحها و برنامهها به رویکرد گونه–
ریخ شیناسانه به پیکرهی شهرها (به ویژه مورد مااععه ،تبریز) را آشکار میسازد و به جرأت میتوا .گی که
مناق حاکا بر طرحهای توسعه از میاهیا شکلی  ،هیچگونه بهره و نشأتی نگرفته و بروزِ صوریِ آ .کامالً اتیاقی
اس و بیشتر به صورت یک اجبار مارح میگردد ،تا یک انتخا
واژگان کليدي :گونه-ریخ شناسی شهری ،طرحهای توسعهی شهری ،طرح جامع ،باف شهری ،مدل فضا-

زمانی.
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 -4مقدمه
نزدیک به نیا قر .از توویب اوعین طرح جامع در ایرا .میگذرد و از هما .زما .تاکنو .محتوای اینگونه طرحها
بارها و بارها به چاعش کشیده شده و باوجود برخی نکات قابل دفاع  ،ناکارآمدی آ.ها در ابعاد گوناگو .تا حدود زیادی

و به شیوهای هدفمند به مهوعهی گونه -ریخ شناسی شهری در چهارچو طرحهای شهری ایرا .نگریسته شود
شکلِ کاعبد محیط مونوع  ،همه چیز شهر نیس ؛ اما بیتردید ،بر مهاترین مؤ عیههای ذهنی و روانی ساکنین تأثیر
غیرقابل انکاری دارد از آ .گذشته به عنوا .بخشی از هوی تاریخی – اجتماعی ساکنین شهر از نسلی به نسل دیگر
انتهال می یابد آ .چنا .که در مباحث نظری این پژوهش نیز آمدهاس  ،جامعهای که قادر به توعید فضای مخووص
خود نباشد ،به عنوا .یک «هستیِ اجتماعی» محکوم به شکس خواهد بود به همین دالیل اس که طرحهای توسعهی
کاعبدی به عنوا .دستوراععمل توعیدِ فضا بهویژه از منظر رویکرد به شکل محیط کاعبدی اهمی ویژه می یابد و ضرورت
کنکار برای تعیین جایگاه این مهوعه را در قاعب پژوهشهایی همچو .پژوهش حاضر در میا .مباحث و معیارهای
اینگونه طرحها پیش میآورد
در این پژوهش به محتوای طرحهای یکی از شهرهای ایرا .به عنوا .مشتی از خروار ،از منظر رویکرد شکلی و گونه-
ریخ شناختی نگریسته شده و تالر گردیده تا اصول مارح شده درآ.ها با معیارها و بنیا.های فکریِ گونه-ریخ -
شناسی شهری ،سنجیده شود تا بستری علمی و خردمندانه برای نه د و تحلیل شکافهای موجود در اینگونه طرحها
فراها گردد پرسش اصلی این اس که جایگاه مالحظات گونه -ریخ شناختی شهری و نگرر شکلی به محیطهای
شهری در فرآیند تهیهی طرحهای توسعهی شهری ایرا .چیس ؟

 -1پيشينه و مباني نظري
«مورفوعوژی شهری» حوزهای از تیکر اس

که فرآیند ساخ

شهر و محوو الت یا نتایج آ .را بررسی می -

کند) (Moudon, 1998: 141نظر به عوامل و نیروهای متنوعی که در شکلگیری شهر مؤثرند ،طبیعی اس که از
مورفوعوژی شهری به عنوا .یک دانش میا.رشتهای یاد شود؛ به همین دعیل اس ک ه متخووین حوزههای گوناگو .علوم
شهری در میا .مورفوعوژیس های شهری دیده میشوند
مااععات گونه-ریخ شناسانه ،ساختار کاعبدی و فضایی شهرها را روشن میکنند این مااععات فرم شهر (مورفو عوژی)
را بر اسا طبهه بندی تیویلی ساختما.ها و فضاهای باز با توجه به گونهها (تیپوعوژی) توضیح میدهند گونه  -ریخ -
شناسی را میتوا .به صورت «مااععه و بررسی فرم شهرها بر اسا مااععهی گونههای فضا و بنا» تعریف کرد
) (Moudon, 1994: 289این نگرر ،تمام مهیا های «منظر مونوع» را مورد توجه قرار میدهد ،از یک اتاق کوچک
تا یک مناههی بزرگ شهری همچنین شکل شهر را به عنوا .یک ماهی پویا و در حال تغییر میداند که در یک ارتباط
دیاعکتیک با سازندگا .و ساکنانش قرار دارد ،به عالوه توریح دارد که فرم شهر ،تنها با توجه به شکلگیری آ .در طول
زما .قابل فها اس

 -4-1اشارهاي به مکاتب گونه-ريختشناسي شهري
مورفوعوژی شهری دارای سه مکتب اصلی اس

که در ادامه به اختوار به آ.ها اشاره میشود (برای مااععهی شرح

تیویلی این مکاتب نک :پورمحمدی و دیگرا) 8063 ،.
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به اثبات رسیدهاس از این رو در این بحث ،هدف اصلی ،نهد و ارزیابی تمام ابعاد طرحهای شهری ایرا .نیس ؛
بلکهاست خراج و بررسی موضوعات مربوط به ابعاد شکلی و کاعبدی باف های شهری (با تأکید بر کال.شهر تبر یز) مدّ نظر
اس تالر شدهاس که بدو .تکرار نهدهای رایج و گاه کلیشهای در حوزهی طرحهای شهری ،با دیدگاهی علمی -نهادانه
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 -4-4-1مکتب انگليسي
بانی این مکتب ،که بسیاری آ .را باعندهترین سنّ تحهیق در مورفوعوژی شهری میدانند« ،ام آر جی کانز8 ».اس
پیروا .این مکتب معتهدند که مااععهی منظر شهری ،مبنای تئوری فرآیند ساخ شهر را میسازد که نه تنها تاریخ

توضیح فرم شهر شامل نهشهی شهر ،پال .نشا.دهندهی گونههای ساختمانی شهری و نهشهی توصییی کاربری زمین
اس و نهشهی شهر باید در طول زما .و با توجه به تحوالت آ .تحلیل شود (تاریخی – تحوعی) بخش مهمی از فعاعی
«کانز ».میهومس ازی چگونگی شکلگیری فرم شهر اس  ،میاهیمی چو« .واحد نهشه» « ،نهشهی ترکیبی شهر»
«،کمربند حاشیهای»و«دورهی تغییر قاعات زمین» رویکرد وی بیش از آ.که ریخ شناختی باشد  ،به جنبهی ریخ -
سازانه (یا ریخ زایانه) توجه دارد و بیشتر ها به همین نام  ،یعنی مورفوژنتیک شناخته میشود ،چرا که نه تنها بر
ساختار اصلی شهر ،بلکه بر ابعاد زمانی و دگرگونیها نیز تأکید میکند)(Vance, 1990, 1977

 -1-4-1مکتب ايتاليايي
این مکتب توسط «موراتوری»  2در دههی  86 6 3آ غاز شد وی بر این باور بود که باید ریشههای معماری را نه در
طرحهای تخیلی مدرنیس ها ،بلکه در سنّ منسجاتر و پیوستهترِ شهرسازی که از عهد قدیا تا دههی  8603حاکا بود
جستجو کرد و ساختار شهرها تنها از روی سیر تاریخی و مبتنی بر گونهشناسی بناها درک میشود فرم شهرها برآیند
عهاید ،ترجیحات و اعمال متعددی اس که در قاعب بناهای میروض و فضای پیرامونشا .متجلّی شدهاند این ساختما.ها
و فضاها را میتوا .در قاعب گونههایی گنجاند که چکیدهی شخوی هر کدام اس

بسیاری تح تأثیر «موراتوری» ،شهرِ

تاریخی را به عنوا .سرچشمهی دانش و اعهام تلهی کردهاند نییِ مدرنیسا توسط وی دستمایهی تحهیهات معمارا.
مشهوری چو« .رُسی» و «آیمونینو» شد)« (Moudon, 1994: 293کانیگیا» که پیروِ موراتوری بود ،محیط پیرامو.
انسا .را به عنوا« .اشیاء ساخته شده»ای میداند که به ها مرتبطاند هر شیء به مثابه یک هستیِ مختلط ،از مجموعهی
عناصر ،سازهها و ارگانیساها تشکیل میشود ،از اینرو محیطِ مونوع ،یک ارگانیسا اس که از اجزایی که خود نیز
ارگانیسا هستند ساخته شدهاس به بیا .وی شهرِ فیزیکی ،یک شیء نیس ؛ بلکه یک فرآیند اس )(Ibid.: 291

 -9-4-1مکتب فرانسوي
مکتب سوم در اواخر دههی  8693در فرانسه پی ریزی شد مکتب فرانسوی همانند مکتب ایتاعیایی با معماری مدر.
منتهدا .توانایی مثل «هِنری عِیور»  0برخوردار بود (Moudon, 1997:

و تاریخ ستیزیِ آ .مخاعی میکرد و از حمای
) 5او مدعی بود که است یال بر فضای مادی ،که شامل خود شهر نیز میشود ،هدف ِ غاییِ زندگی اجتماعی اس این
مکتب ،بین مکتب انگلیسی و ایتاعیایی قرار می گیرد و به هر دو موضوع طراحی و فرآیند ساخ شهر میپردازد ها
نظریههای مربوط به فرهنگ عامه و ها نظریههای نخبگا .و خواص در این مکتب مااععه میشود این دو منبع نظری،
به معماریهای متیاوتی میانجامد :یکی معماری متداول زندگی روزمره و دیگری معماری تخووی و شیوهمند متعاعی
آنا .این واقعی را که معماریهای خاص و طبههی نخبه به قاع راباه با شهر گرایش دارند ،محکوم میکنند (Panerai
)et al., 2004
- M.R.G. Conzen

1

- Saverio Muratori

2

- Henri Lefebvre

3
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توسعهی شهری را توضیح میدهد بلکه برنامهریزیهای آتی را نیز هدای میکند )« (Moudon, 1998: 145کانز».
رور «تحلیل نهشهی شهر» را شامل بررسی سه عنور خیابا ، .قاعهی زمین و خود ساختما .میداند که مانند قاعات
یک جورچین ،درها چی شدهاند این هر سه بخش ،به عحاظ تکوینی و کارکردی به ها مرتبطا ند اسناد الزم برای
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از نگاه هر سه مکتب ،منظر مونوع باید از سه جنبهی اصلی درک شود  :زما ،.فرم و مهیا

منظرِ مونوع پیوسته

در حال تغییر و دگرگونی و تابع نیروهای فرهنگی – اجتماعی اس که در ساخ  ،کاربرد و تغییر فضا دخاع دارند از
اینرو تمام پژوهشهای مورفوعوژیک باید به عامل زما .ارتباط داشتهباشن د)( Moudon, 1994: 307-308

از حوزهی تخووی جداگانهای وارد شده و معنایی غیر از معنای رشتهی مبدأ خود پیدا کردهاس یا معنایی از معانی
خود را از دس داده و یا معانی دیگری بر معنای اوعیهی آ .افزوده شدهاس ؛ بنابراین یکی از مشکالت اصلی این حوزه،
ترویج میاهیا واژههای فنی و تخووی در رشتههای گوناگو .بهمنظور برخورداری از دامنهی فراختر و مییدتر آ.هاس
همین امر در سومین سمینار آعمانی -انگلیسی جغرافیای تاریخی شهری در سال  ،8611منجر به تأعیف «واژهنامهی فرم
شهر» ) (Jones and Larkham, 1991توسط جونز و الرکهام شد)(Larkham, 1988: 170

 -1-1مباني فلسفي براي مورفولوژي شهري
از زما .مرگ «کاسیرر»  6در سال  8661میالدی ،فضا در یک فرآیند غیر متهابل به عنوا .چیزی که از محلها  1ظهور
می یابد ،تلهی میشد)« (Casey, 1997: 275کاسیرر» متأثر از «هایدگر» بود و خود نیز دورا .مدر .متأخر را بسیار
تح تأثیر قرار داد «هایدگر» ،مسیری را که توسط «الک» برای تیکر مدرنیستی در ارتباط با مکا ،.مناهه و محل،
ایجاد شده بود ،محکا کرد و در عور پُس مدر .این مسیر دوباره به شدت هموار گردید تیکر پُس مدر .در عرصههای
مختلیی ظهور یاف  ،اما در حوزهی محیط مونوع به ویژه با «فوکو» و « عِیور» در فرانسه مارح شد
«فوکو» برای افرادی که به موضوع محیط ساخته شده می پردازند ،مورخی بسیار مها به شمار میرود وی اشاره
میکند که« :فضا خود دارای یک پیشینه اس » ) (Foucolt, 1986: 24این اشاره تلویحاً به این معنی اس که فضا
خاصی ریخ زایی دارد و ماهیتی ثاب نیس همین میهوم در اختیار جامعهای اس که آ .فضا در آ .واقع اس و از
دورهای به دورهی دیگر و از جامعهای به جامعهی دیگر متیاوت اس ؛ از اینرو فضا و مکا .ماهی های تاریخیِ پیوسته
درحال تغییر می باشند مورفوعوژی شهری «فوکو» یی بر توصیف نظاممند و تحلیل روابط بین جنبههای اجتماعی و
کاعبدیِ فضا  /زما ،.در طول زما .و با دقتی تا حد مهیا یک سای ِ منیرد – امّا بدو .در نظر گرفتن اعگوی وسیعت ِر
اجتماعی – تأکید میکند ،ریشههای آ.ها را در تغییر اجتماعی ،فرهنگی و نهادی تحلیل می نماید و این را به تغییر
شرایط تاریخی و کاعبدی ارتباط میدهد)« (Mugavin, 1999: 96فوکو» بر روی شکافهای مکا.های ساخته شده
تمرکز کرده و از آ.ها دروْ.مایههای اجتماعی و فرهنگی استخراج می کند این فهره همچنین حرک مهمّی در تیکر
ایجاد میکند ،چرا ک ه به مااععاتِ کوچکْمهیا که تا آ .زما .از دید نظریه پردازا .مدرنیس ناپسند شمرده میشد
مشرو عی و مهبوعی می بخشد عالوهبراین  ،برای مورفوعوژی نیز جنبهای اساسی اس ؛ زیرا اظهار میکند که
«شکاف» 9های فرم ،یعنی مکا.های یک شهر ،به اندازهی خود فرمهای ساخته شده اهمی دارند
دیگر چهرهی تأثیرگذار این حوزه «هنری عیور» اس « عیور» را میتوا .مهاترین فیلسوف برای مورفوعوژی شهری
به شمار آورد اثر اصلی او «توعید فضا» ) (Lefebvre, 1991مملو از میاهیا مرتبط با فضا  ،تعامل با مردم  ،محیط
ساخته شده و تمام جنبههای فضای اجتماعی خلق شده توسط مردم اس

به اعتهاد او در عور مدر ،.سرمایه و

سرمایهداری مستهیماً م وضوعات عملی مربوط به فضا را تح تأثیر قرار میدهد و سلاهی طبههی بورژوا مشهود اس
فضا در اختیار اس و طبههی مسلط ،با کمک دانش و خبرگی فنی ،از آ .بهره می برد قدرت به هما .اندازه که از طریق
- Cassirer

4

- locations

5

- interstice

6
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باید یادآور شد که در مااععات تیپومورفوعوژی ک ،عدم یکدستی معناییِ واژهها و اصاالحات فنی ،سوءتیاهمات
گمراهکنندهای را باعث میگردد از دالیل این امر میتوا .به چند رشتهای بود .این حوزهی فکری اشاره نمود هر واژه
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فضا اِعمال میگردد از طریق طبهه نیز اعمال میشود چند موضوع دربارهی مرتبط ساختن فضای اجتماعی ،ذهنی و
فیزیکی در آرای عیور دیده میشود:

نماید
این موضوعات جوهره ی چیزی اس که مورفوعوژی شهری نیازمند تمرکز بر آ .اس هر فضای موجود ،نتیجهی یک
فرآیند اس با چندین جنبه و جریا .سهیا در آ ،.امّا به گیتهی « عیور» ،اساسیترین مشکل این اس که بازگشتن از
فضای فعلی به فعاعی هایی که آ .را خلق کردهاند ،آسا .نیس بنابراین اقدامی که باید انجام شود ،بازسازی فرآیند
تکوین و شکلگیری و توسعهی معنایی آ .اس ) (Merrifield, 2000: 171اگر هر جامعه فضای مخووص خود را
توعید میکند ،یک «هستیِ اجتماعی» که فضای مخووص خود را توعید نکردهاس
شکس خواهد بود)(Mugavin, 1999: 99

به عنوا .یک جامعه ،محکوم به

 -9-1گونه-ريختشناسي بافتهاي شهري از منظر مدل فضايي – زماني
« برندا کِیس شیر» مورفوعوژی شهری را با عبارت «مااععهی فرم شهر در طول زما ».تعریف میکند (Scheer,

) 2002: 106و برای درک بهتر روابط میا .عناصر اصلی تشکیل دهندهی شکل شهر ،به مدعی متوسل میشود که
دانشمندا .علا محیط زیس از آ .بهره میبرند) (Scheer, 2001: 29در این مدل ،اجزای گوناگو .براسا میزا.
تغییرپذیریشا .دسته بندی می شوند با رشد و تغییر شهر ،اجزای کاعبدی آ .نیز به درجات مختلف ،رشد و تغییر
می کنند سرزمینی که شهر برآ .واقع اس  ،شکل کلیِ زمین آ .و منابع آبی آ .در مهیا زمانی زمینشناسی تغییر
میکند خیابا.ها و راه های عمومی در شهرهای تاریخی ،بسیار مانا هستند و شاید هزارا .سال دوام بیاورند؛ اما بسیاری
از بناها عمری نسبتاً کوتاه داشته و در طی عمرشا .توسط صاحبانشا .تغییراتی در آ.ها ایجاد میشود ،اشیاء و عناصری
مانند درختا .و عالیا م عابر معموالً عمری بسیار کوتاه دارند اجزای سازما .فضایی شهر براسا سلسله مراتبِ میزا.
قابلی تغییر از کُندترین (سرزمین) تا سریعترین ( اشیاء) در شکل(  ) 8نشا .داده شدهاند از این پنج الیه میتوا .به عنوا.
یک کُالژ برای بررسی ارتباط گذشتهی شهر با وضعی کنونی آ .بهره برد الیههای نسبتاً ثاب

بهگونهای قابل عمس از

نظر کاعبدی ،تاریخ شهر و راباهار را با سرزمین به ما نشا .میدهند الیههای باالتر ،کنشها و انگارههای آنیتر را نمایا.
میکنند هر چه الیهای کندتر دچار تغییر شود ،تغییرات الیههایی را که تندتر تغییر میکنند ،بیشتر تح تأثیر قرار
میدهد تغییرات متداول روزمرهی شهر در مهیا اشیاء و بناهای منیرد صورت میگیرد بناها و اشیاء ،مدام تخریب و
دوبارهسازی میشوند ،اعبته در طی این تغییرات ،شبکهی معابر ،قاعات زمین و به ویژه ساختارکال .معموالً ثاب
ماند).(Scheer, 2001: 31

می -
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اوالً :فضای طبیعی در حال ناپدید شد .و به همین نسب  ،تیکر آ .نیز در حال از میا .رفتن اس
ثانیاً :هر جامعه فضای مناسب خود را توعید میکند
ثاعثاً :اگر فضا یک فرآوردهاس  ،انتظار می رود که دانش ما از آ ،.فرآیند توعید را بازسازی کند ،بسط دهد و گستردهتر
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«شیر» بر همین اسا

باف های شهری را به سه دستهی شکلی تهسیا میکند:

 -4 -9-1بافت شهري «استاتيک» 7يا ايستا
اکثر باف های استاتیک مسکونی هستند؛اما کاربری  ،برای تعریف یک باف استاتیک چندا .حیاتی نیس
طوالنی دارند و ابعاد کوچک قاعات  ،نوعی ماعکی

مانایی

تهسیا شده را درپیدارد که در برابر تجمیع یا تهسیا قاعات

ایستادگی میکند سرع تشکیل چنین باف هایی نیز سبب میشود که گونههای همسانی از ساختما.ها ساخته شود
 -1-9-1بافت شهري «االستيک» 5يا منعطف
باف های االستیک در یک مناههی حومهی شهری با توسعهی سریع ،حکا مجاری تنیسی را دارند تغییرات این
باف سریعتر و واجد ویژگی هایی چو .تبدیل سریع مشاغل (واحدهای تجاری)؛ فرسودگی و کهنگی بناها؛ تخریب یا
تغییر شکلهای اساسی بناها و تجمیع یا تیکیک بیشتر قاعات زمین برای ایجاد فرص و امکا .توسعههای ج دید
شهری اس فشار فزاینده برای توسعه و توسعههای مجدد این نوع باف با عوامل مهارکنندهای چو .همسانی و پایداری
باف

با نظام ماعکی های شخوی کوچکمهیا

همراه نیس و درنتیجه ،تغییرات زیادی در بازهی زمانی کوتاهی میتواند

رخ دهد

7 - static tissues
8 - elastic tissues
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34

 -9-9-1بافت پرديس  3يا مجموعه سازي
باف هایی مانند فرودگاهها ،دانشگاهها ،و مجموعههای آپارتمانی را شامل میشود که معابر درونیشا .به عنوا .خیابا- .
های اختواصی بوده و مرز قاعات زمین را مشخص نمیسازند در اکثر موارد ،تغییرات درونی ،مرتبط با نیازهای عملکردی
حادث میشود بدو .این که مرز قاعات زمین یا معابر اطراف زمینها مزاحم تی برای این تغییرات ایجاد نماید (Scheer,

جدول  :8انواع باف

پرديس

االستيک

استاتيک

گونهي بافت

شهری از منظرحساسی به تغییر

ويژگي
قاعات زمین کوچک و مشابه  ،یک بنا در هر قاعه  ،شکل گیری باف در زمانی نسبت اً کوتاه ،
گونههای ساختمانی مشابه  ،اکثراً کاربری مسکونی  ،مانایی دراز مدت باف و فرآیند تغییر کُند ،
ماعکی و مدیری تهسیا شده  ،مهاوم در برابر تجمیع یا تیکیک بیشتر
اندازه ی قاعات زمین متنوع  ،شکل زمینها گوناگو .و نامتعارف  ،گونههای متیاوت ساختما.ها و
معابر  ،قدم بناها متیاوت  ،شکل گیری در طول یک شریا .اصلی محلهای  ،قاعات بزرگتر از
قاعات باف استاتیک  ،یک سازه ی منیرد بزرگ در یک قاعه زمین  ،باف از پیش طراحی نشده ،
تکیه بر معابر از پیش موجود  ،تغییر سریعتر نسب به باف های دیگر (تجمیع یا تیکیک مجدد
زمینها و )
 اندازه ی زمین بسیار بزرگ  ،چندین بنا در یک قاعهی زمین منیرد بزرگ  ،تمایل برای سرای
به باف های پیرامونی  ،امکا .گسترر یا کوچک شد .قاعهی زمین بنا به شرایط عملکردی  ،مع ابر
اختواصی در درو .سای  ،سرع تغییر باف بیشتر از باف استاتیک و کاتر از باف االستیک
(مأخذ :نگارنده ،براسا

(Scheer: 2001

 -9محدوده پژوهش و مطالعه موردي
 -4-9طرحهاي مصوب شهري تبريز
سابههی تهیهی طرحهای توسعهی شهری در کشور ،به برنامهی عمرانی پنجساعهی سوم قبل از انهال (-8069
8062ر) برمیگردد نخستین طرح های جامع برای هیده شهر تهیه شد :تهرا ،.بندرعنگه ،بندرعبا  ،تبریز ،رش ،
اهواز ،همدا ،.شیراز ،اصیها ،.کرج  ،قزوین ،بندرانزعی ،چاعو  ،نوشهر ،سربندر ،بابل و بابلسر(رهنمایی و شاهحسینی،
 ) 16 :8016با وجود اینکه در سال 8001شمسی یک گروه از شهرسازا .آعمانی درصدد تهیهی اوعین طرح مکتو شهر
تبریز بودند؛ اما بهدعیل حجا کار ،نبود امکان ات ماعی ،فنی و قانونی کافی و نیز عدم آشنایی متخووا .خارجی با محیط
شهر و اقداماتی که بایستی در زمینه شهرسازی برای پیشگیری از مسائل صورت گیرد ،موفق نگردیدند درسال 8068
مشاورا .آمریکایی (طرح گروه صلح) به عنوا .کارشنا

شهرسازی برای برخی از شهرهای کشور از جمله تبریز طرح

جامع تهیه نمودند در اواسط دههی 8063شمسی اعگوی طرحهای جامع که اصلیترین و معتبرترین طرحهای شهری
جدید ایرا .محسو می شوند در اغلب شهرهای بزرگ کشور به کار گرفته میشوند
اوعین طرح جامع رسمی تبریز در سال  8061شمسی توسط مهندسین مشاور «میشل اکوشار» یا «آندروف» و
«مهتدر» و طرح تیویلی آ .توسط مهندسین مشاور «مرجا ».در سال  8011تهیه میگردد

9- campus
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به عحاظ مشخص شد .پاره ای از ایرادات طرح جامع ،تهیه طرح جدید شهرسازی در دستورکار وزارت مسکن و
شهرسازی قرار میگیرد و در نیمهی دوم دههی شو با انعهاد قرارداد با مهندسین مشاور« عرصه» ،تجدید نظر در طرح

می گردد در این طرح راهکارهای احیای باف و ترسیا مجدد استخوا .بندی شهر قدیا با طرح اتوال  6دروازهی ورودی
به مناههی تاریخی -فرهنگی توسط یک کمربند فضای سبز و برخی عناصر معماری و شهرسازی ارائه میشود باوجود
اینکه طرح به مرحلهی توو یب نهایی نرسید؛ اما نتایج مااععات مورد توجه واقع شد و برخی از پیشنهادات آ .در دس
اجرا و اقدام می باشد(محمدزاده ) 281 :8016 ،تداخل این طرح با طرح جامع و تیویلی تبریز به نوبهی خود چاعشهایی
را نیز به وجود آوردهاس که شاید کاترین پیآمد آ .کُند شد .روند تهیه و اجرای خود طرح بودهاس

 -1روش تحقيق
رور پژوهش حاضر ،توصییی -تحلیلی و بر اسا

قیا

و استدالل بوده و بر دادهها و اطالعات کسب شده از

مااععات کتابخانهای و اسناد و مدارک مربوطه استوار اس این مااععات در دو محور صورت گرفتهاس
اول :مااععهی منابع و نظریههای مارح در حوزهی گونه-ریخ شناسی و ماهی نظری و کاربردی آ ، .به منظور
دریاف ِ میاهیا  ،ریشهها  ،مکاتب و مبانی فکری -فلسیی آ .و کاربردهای عملی و برنامهریزانهی آ.
دوم  :مااععهی طرحهای جامع و تیویلی(با تأکید بر طرحهای تبریز) ،مهررات شورای عاعی شهرسازی و معماری
ایرا .و سایر مووبات و آییننامههای نهادهای ذی ربط و تأثیرگذار به طور اعا و با نی کشف و استخراج جنبههای گونه-
ریخ شناسانه به طور اخص
بهدعیل گستردگی مواد مورد مااععه و برای جلوگیری از نارسایی و پراکندگی مالب ،مناسب دیده شد که در این
نوشتار ،مباحث مورد به مورد بیا .شده و هما.جا با اصول مارح در حوزهی گونه -ریخ شناسی ماابه داده شود و
برها .نهوا .یا ضعف هر موردِ خاص مورد ارزیابی قرار گیرد

 -8يافتههاي تحقيق
 -4-8تطبيق محت واي طرح جامع تبريز با مباني گونه – ريختشناسي شهري
طرح جامع تبریز (عرصه ،) 8010 ،به عنوا .طرح فرادس

و درحکا مالک تومیاگیری و عمل در ابعاد مختلف

توسعهی شهر ،همواره مورد تأکید نیروها و نهادهای سازندهی شهر قرار گرفتهاس

در پژوهش حاضر ،بررسی این طرح

و طرحهای تیویلی مبتنی بر آ .به دق و از منظر گونه -ریخ شناسی شهری صورت گرفتهاس و تالر شده که
بررسیها ،بر مباحث بنیادی ،اصول و معیارهای مارح شده در بخش مبانی نظری این پژوهش استوار گردد برای این
منظور محتویات طرحها مورد به مورد با اصول نظری حوزهی گونه -ریخ شناسی سنجیده شدهاس حاصل این بررسیها
که در پنج دسته گنجانده شده ،در پی خواهد آمد به دعیل مشابه هایی که در متدعوژی و دستوراععمل تهیهی طرحهای
جامع برای اکثر شهرهای ایرا .وجود دارد و نیز تیکر غاعبِ تهیه کنندگا .این طرحها ،اکثر موارد مارح شده ،برای
بسیاری از شهرهای ایرا .نیز قابل تعمیا اس

 -1-8از منظر رويکردهاي کلي و ساختاري طرحها به مقولهي گونه-ريختشناسي شهري
 -4-1-8هرآ .چه که درقوانین معماری و شهرسازی ایرا .دیده میشود ،حکمی کلّی دارد و شرایط بومیِ ویژهی هر
مناهه به شکل جداگانه مورد توجه قرار نگرفتهاس و در اکثر موارد ،حل مسائل برعهدهی طرحهای توسعهی کاعبدی یا
کمیسیو.ها (که هرگز ترکیبی دائمی نداشته و قائا به فرد بودهاس ) نهاده شده و این درحاعی اس که خودِ طرحهای
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جامع قبلی آغاز می گردد این طرح بعد از چند سال بحث و بررسی سرانجام در سال  8010به اتمام رسید و در شرایط
فعلی همین طرح مبنای عمل می باشد
در سال  8011قرارداد طرح تیویلی مناههی تاریخی -فرهنگی تبریز با مهندسین مشاور «نهشجها .پار » منعهد
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بومی نشد .محتوای این طرحها و عدم اناباق

محتوا و ساختار این طرحها با ویژگیهای شهرنشینی و شهرسازی ایرا .با توجه به ویژگیهای جغرافیایی ،اجتماعی و
اقتوادی متیاوت شهرهای مناطق مختلف ایرا( .پوراحمد و همکارا ،) 816 :8011 ،.معضلی اس که طرحهای کاعبدیِ
تهیه شده برای شهر تبریز نیز از آ .مستثنی نیستند
شهری همواره با عناوینی که خود از نظر علا شهرسازی و معماری ،زیر مجموعهای از مورفوعوژی شهری محسو میشوند،
شناخته شدهاس عناوینی چو .سیمای شهر ،زیباسازی ،نوسازی ،بدنههای شهری و نظایر آ ،.خود بخشی از کلیتی
بنام مورفوعوژی شهری هستند؛ بنابراین هیچ گاه برای تعریف و تعیین اهداف کال .در اصالح یا توسعه و یا طراحیهای
جدید باف های شهری موثر واقع نخواهند شد
 -9-1-8بخش اعظمی از مااععات طرحهای شهری و از جمله طرح جامع کال.شهر تبریز درگیر مرحلهی توصیفِ
وضعِ موجود بودهاس که بیشترِ انرژی ،زما .و هزینهها را به خود اختواص دادهاس

با تغییر متوعیا .طرحهای کاعبدی،

مرحلهی توصیف یا برداش وضع موجود بارها تکرار شده و پیشنهادها و راه حلها همواره ضعیفترین بخش اینگونه
طرحها را تشکیل دادهاس این امر ،خود تا حدود زیادی معلول پیروی طرحها از مدل پوزیتیویستی (شناخ  ،تحلیل،
طرح) اس

در واقع تأکید مااععات بر محوول آ.ها به عنوا .یک طرح کاعبدی به جای تأکید برفرآیند شهرسازی و یا

به عب ارت دیگر پیروی طرحها از مدل برنامهریزی خای به جای مدل برنامهریزی چرخهای اس
) 816 :8011

(پوراحمد و همکارا.

 -1-1-8با مااععهی بخشهای مختلف طرح جامع تبریز میتوا .استنباط نمود که اهداف کاعبدی ،حتی با وجود
ضعفهای اساسی که در نهاد خود دارند ،با اهداف اج تماعی ،اقتوادی و محیای ترکیب نشدهاند و از اینرو موضوعِ فرم
و محتوا (ظرف و مظروف) در تمام موارد از جمله حوزهی گونه -ریخ شناسی شهری بهکلی از نظر دور ماندهاس
بیشترین تمرکزِ طرح جامع تبریز بر موضوع کاربری زمینها و تعیین و تخویص زمین برای توسعههای شهری بودهاس
و طرح جامع برای پیدا کرد .مناق برخورد با موضوع کاربری زمین به «اقتواد» در قاعب تعیین وز .حوزههای صنع
و تجارت و به «خدمات» در قاعب تعیین وز .تبریز در ساح مناهه ،ساح ملی و ساح فرا ملی توجه نمودهاس با
بررسی پیشنهادات طرح جامع در حوزهی کاربری اراضی مالحظه میشود که اوعوی و دغدغهی تهیهکنندگا .طرح
همواره تأمین ساوح مورد نیاز بودهاس و نه شکل کاعبدی کاربریها حتی اگر قاعدهای ها بر شکل گونهها یا باف های
شهری به شکل باعهوه تأثیرگذار بودهاس
شکلی آ.

با هدف تأمین ساوح برای جمعی

مازاد صورت گرفته و نه تأمین اعگوهای

 -8-1-8با بررسی اوضاع عمومی شهر در هنگام تهیه طرح جامع تبریز میتوا .به این برداش

رسید که حجا

مسائل و معضالت جاری (در برابر دانش و تخوص موجود وق ) به اندازهای بودهاس که ناگزیر بخش اعظمی از مااععات
و هدفگذاریها را به خود اختواص داده و فرص ابتکار عمل را برای پیشبینیهای درازمدت گرفتهاس بسیاری از
برنامههای طرح جامع تبریز ماهی ِ مُسکِن عحظهای به خود گرفتهاند تا درما .قاعی و ترسیا چشااندازی مناسب برای
آینده ،تا جایی که بخشی از برنامههای ارائه شده ،خود به معضالت آینده تبدیل شدهاند خودِ راه حلها به فرض صحیح
بود .نیز همواره از برنامهی زما .بندی عهب مانده و روز به روز مسائل جدیدی برآ.ها افزوده شدهاس

 -9-8از منظر بنيانهاي فلسفيِ گونه-ريختشناسي
 -4-9-8ساکنین شهر ،بخش اعظا کاعبد و روح یک شهر را میسازند در طرح جامع تبریز (و موارد مشابه) نهش
و مشارک مردم و طبهات اجتماعی مختلف در انتخا و اجرای اعگوهای ساخ وساز و درجهی اختیار آنا .در تعیین
شکل محیط مونوع از جایگاه مشخوی برخوردار نیس

پیشتر اشاره شد که هرجامعه فضای مناسب خود را توعید
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میکند و انتظار میرود دانش ما از فضا ،فرآیند توعید آ .را بازسازی کند وگستردهتر نماید طبههی مسلط به کمک
خبرگی و دانش فنی از فضا بهره می برد و قدرت به هما .اندازه که از طریق فضا اِعمال میگردد ،از طریق طبههی

در برابر برنامههای تجویزیِ تهیهکنندگا ِ.طرحهای توسعه ،سوگیری سالیق و تأثیرات  ،دچار تغییر میگردد و نهش خود
را در ایجاد چهرهی باف های شهری در قاعب تیاوت در طرحهای معماری ،ابعاد و تناسبات ،مواعح ،زیباییشناسی ،شیوهی
استیاده و ابعاد کمّیِ گونه -ریخ شناسی شهری آشکار میسازد
 -1-9-8از میا .مکاتب سهگانهی گونه -ریخ شناسی شهری ،دو مکتب (ایتاعیایی و فرانسوی) به صراح

در

برابر عهاید مدرنیستیِ ساخ ِ محیطِ مونوع موضعگیری کردهاند طرحهای توسعهی شهری به نوعی پیآمد نیازهای
جامعهی مدر .شهری محسو میشود و به عنوا .پدیدهای وارداتی و شاید ناگزیر ،بر سازما .یابی شهرهای ایرا ،.که
سالها با سازوکارهای سنتی ساخته و مدیری شدهاند ،سایه افکندهاس طرح جامع شهر تبریز نیز ،همانند طرحهای
سایر شهرهای ایرا ،.موضع شیافی در برخورد با سن و حتی تاریخ اتخاذ نمیکند ،میا .سن و مدرنیته در تعلیق مانده
و عناصر و میاهیا شهرسنتی ایرانی را با عناصر و میاهیا شهر مدر .غربی متداخل میکند نگررِ فرآیندی و تکاملی به
شهر در میا .دادههای وضع موجود و پیش بینی برنامهها به فراموشی سپرده شدهاس پیوستگی و تداوم زمانی-کاعبدی
باف های شهری در طرح جامع ،بدو .هیچ نگرشی به موضوعات مارح در حوزهی گونه -ریخ شناسی شهری و تنها (در
بهترین حاع ) با نیا نگاهی به میاد منشورهای مرمتیِ باف های شهری به صورت مستتر و تلویحی و با عبور محتاطانه
از صورت مسأعه توور شدهاس دور از انتظار نیس که چنین برخوردی نتواند تعریفکننده و تعیینکنندهی ابزاری برای
ایجاد پیوستگی باف های شهری باشد بخش قابل رؤ ی ِ این عدم پیوستگی به ابعاد کاعبدی شهر سرای کرده و چاره -
اندیشیهای بعدی را نیز تح تأثیر قرار میدهد
عالوه بر این ،سلسلهمراتبِ تنوع در مهیا های مختلف عناصر سازندهی باف های شهریِ سنتی و مدر .نیز در طرح
جامع مورد توجه قرار نگرفتهاس  ،که خود نشانگر عدم شناخ

کافی از فرآیند گذار شهر از سن

به مدر نیته ،از بُعد

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

 -9-8از منظر جنبههاي معنايي  ،محتوايي و چارچوب نظري گونه-ريختشناسي شهري
 -4-9-8درمباحث نظریِ حوزهی گونه -ریخ شناسی شهری سه عاملِ شکل ،مهیا

و زما .به طور هازما.

مدنظر قرار می گیرند و برای شناخ  ،تحلیل و طراحی و به طورکلی درک محیطِ مونوع ،بررسی هازما .این سه عامل
شرط الزم اس در طرحهای شهری ایرا .و ا ز جمله طرح جامع تبریز برای درک شکل محیطهای شهری نه تنها به
روابط متهابل میا .این سه عامل پرداخته نشدهاس ؛ بلکه این سه عامل به شکل منیرد نیز برای درک و طراحی شکلهای
شهری مورد توجه قرار نمیگیرد
 -1-9-8با مااععهی طرح جامع تبریز ،عدم یکدستی معنایی و نحوی در واژگا .و اصاالحات تخوویِ حوزههای
مختلفِ مورد بحث به چشا می خورد این عدم یکدستی به تیسیرهای ناهمگو .منجرمیگردد که عالوه بر مرحلهی
پیادهسازی طرح  ،در خودِ مرحلهی تهیهی طرح نیز سوءتیاهمات عدیدهای را به دنبال دارد این ادبیات اعبته محدود به
طرح جامع تبریز نیس و در طرحهای جامع شهرهای دیگر نیز مشهود اس به ویژه در مورد واژههایی همچو .گونه،
گونهشناسی و ریخ شناسی شهری که مورد توجه پژوهش حاضر اس  ،هیچگونه اشارهی صریح یا ضمنی دیده نمیشود،
چه رسد به تعاریف روشنِ مورد انتظار برای اتخاذ رویکردهای چارهجویانه در مسائل شکلیِ ساختما.ها و باف های شهری
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اجتماعی نیز اِعمال میشود در طرحهای کاعبدی تبریز و به طور اعا در طرحهای شهری ایرا ،.تکلیفِ تهابلِ طبهات
مختلف اجتماعی مردم و متخووین و نهادهای حاکا در ساخ شهر روشن نشدهاس و از اینرو پیش بینی چهرهی
محیط مونوع ،حتی با حضور برنامهها به طور کامل میسر نیس با پررنگتر یا کارنگتر شد .نهش طبهات اجتماعی
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برخی واژههای واحد برای میاهیا و مهاصد متعدد به کارگرفته شدهاس  ،ضمن اینکه برخی واژهها به دعیل
ترجمههای مختلف از زبا .مبدأ برای بیا .یک مهوودِ واحد ،به صورتهای مختلف نوشته شدهاند و تهیه کنندگا .طرحها

 -9-9-8در مجموعهی بحثهای نظریِ طرحهای کاعبدی و فضایی ،ادبیات رایج و جاری ،ماهیتی گزاررگونه
دارد و تهریباً در هیچ حوزهای ،بهویژه در حوزهی درک شکل محیط مونوع  ،هیچگونه دانشی را توعید نمیکند و حتی
از دانشِ بهروزِ مکاتب برنامهریزی  ،شهرسازی و معماری که حاصل سالها پژوهش نظریه پردازا .این حوزههاس  ،بهرهای
برده نمی شود در عین حال ،هیچ تالشی برای مهایسه یا اعگوبرداری از خطمشیهای طرحهای تجربهشدهی جهانی که
مشکالت مشابهی را از سر گذراندهاند مشاهده نمیشود حتی با پذیرر اینکه همواره درصدی از برنامهها باید از صافیِ
بومی شد .و سازگاری با شرایط منحور به فرد هر مناهه بگذرد

 -1-8از منظر گونهشناسي بناها (مقياس خرد)
 -4-1-8در مجموعهی مباحث طرح جامع تبریز هیچ گونه معیار شکلی مشخوی برای گونه بندی بناها به چشا
نمیخورد و اساساً تعرییی از گونهشناسی نیز به دس داده نمیشود اندک مباحث موجود دربارهی نوع بناها ،به ویژه
بناهای مسکونی نیز تنها به بناهای تاریخی می پردازد و بس در بسیاری از موارد ،کاربری در تعیین گونهها نهش محوری
را به عهده گرفتهاس در حاعی که از منظر گونهشناسی ،کاربری به عنوا .عنوری قابل تغییر در طول زما ،.نمیتواند
معیار مناسبی برای تعیین گونه محسو گردد در مواردی غیر از این ها ،شاخصهایی همچو .سرانهها و تراکا جمعیتی
به طور ضمنی تعیین کنندهی دسته بندی بناها بودهاس

که باز دچار هما .عغزرها اس

 -1-1-8شکل ،ابعاد و تناسبات قاعات زمین از عوامل تأثیرگذار اصلی بر گونه -ریخ شناسی شهری محسو
میگردد در تمام مکاتب گونه -ریخ شناسی  ،از قاعات زمین (به همراه ساختما.ها ،خیابا.ها و فضاهای بازشهری)
به عنوا .چارچو سازندهی شکل باف های شهری یاد شدهاس

به ویژه «کانز ».با تعریف میهوم «دورهی تغییر قاعات

زمین» برنهش پراهمی آ .تأکید میکند (نک :پورمحمدی و دیگرا ) 1:8063 .در بررسی طرح جامع شهر تبریز از دو
منظر می توا .به برخورد طرح با قاعات زمین نگریس اول  :قاعات زمینِ موجود شهری که مرزهای مشخص دارند (و
به نوعی مشمول دورههای تغییر قاعات زمین مورد اشارهی کانز .هستند) ،دوم :قاعات زمین برای توسعههای آتی (که
بیشتر برعهدهی طرحهای فرودس گذاشته شدهاس ) در هر دو مورد ،طرح جامع برخوردی مبها و ضعیف را در پیش
میگیرد مثالً ادغام یا تجمیع قاعات موجود زمین به هیچ قاعده یا نظام معینی وابسته نشدهاس همچنین مهیا
برخوردِ طرح جامع با قاعات زمین ،مهیا کال .اس  ،هرگونه قاعه بندی در مهیا خُرد ،بدو .تعریف ضوابط قاعی
برعهدهی فعاعی ها و برنامههای بعد از طرح جامع نهاده شدهاس
 -9-1-8تراکا فیزیکی مؤعیهای اس که میتواند در تعیین شکل ساختارهای منیرد و جمعی (خرد وکال ).شهر،
تأثیر مستهیا و تعیینکننده داشته باشد و در طول تاریخ شهرسازی معاصر برخوردهای مختلیی با آ .شدهاس

این

شاخص میتواند با اِعمال محدودی ها و چارچو های دقیق و معین ،برساختار کاعبدیِ باعهوهی باف های شهری و بناهای
منیرد تأثیرات جدی بگذارد ،به حدی که بتوا .با آ .به سَم ایجاد شکلهای مختلف باف های شهری حرک کرد و یا
از ایجاد آ .ها پرهیز نمود در طرح جامع تبریز بحث تراکا به صورتهای مختلف (تراکا جمعیتی ،ساختمانی و ) در
چندین مورد مارح شدهاس ؛ امّا از این میا .هیچکدام به جنبهی هندسی و کاعبدی و تأثیر آ .برشکل فیزیکی در
مهیا خرد و کال .توجه نمی کند و همواره پرداختن به قوانین ،مهررات و استانداردها و به طورکلی تجویز تراکا برای
استهرار کاربریها و جمعی مورد انتظار در اوعوی قرار میگیرد؛ به بیا .دیگر ،روابط میا .شکل و تراکا هرگز در طرح
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با این فرض که مهوود خود را به درستی انتهال دادهاند ،تو ضیح و تشریح برخی اصاالحات را ضروری ندانستهان د این
مشکلی اس که در ذاتِ ادبیاتِ نظری گونه -ریخ شناسی شهری نیز گاه موجب سوءتیاها میگردد؛ امّا زمانی که هدف،
استخراج معیارهای کمّی و عملیاتی از طرحهای کاعبدی شهری اس  ،خود را بیشتر به رخ میکشد
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جامع سنجیده نشدهاس

38

طرح جامع در مسأ عهی تراکا به تغییر اعگوی جمعی حداکثری در مرکز به اعگوی جمعی

حداکثری در حواشی توجه کرده و برای توجیه این اعگو مسأعهی ارزر زمین ،فرسودگی و دسترسی را مارح نمودهاس
و با چنین فرموعی از کنار یکی از مهاترین عوامل شکلدهندهی شهر در مهیا

خرد و کال .عبور کردهاس

 -8-8از منظر گونهشناسي بافت (مقياس کالن)
نکردهاس

واضح اس که بدو .آسیبشناسیِ جدی و علمی و در نبود تحلیلهای کمّیِ روشنگر ،طرح سؤالهای بنیادین،

به جز آ.چه که احتماالً در شرح خدمات تهیهی طرحهای جامع از برنامهریزا .خواسته شدهاس و به تبع آ .رسید .به
راه حلهای عملی مناسب در زمینههای گوناگو .از جمله حوزهی گونه -ریخ شناسی شهری امکا .پذیر نخواهد بود
 -1-8-8با این که درمیا .مااعب طرح جامع تبریز به میهوم نوسازی باف های شهری اشاره میشود ،امّا نه تعریف
دقیهی از آ .ارائه شده و نه مناطق اوعوی دار شهر برای نوسازی تعیین می گردد نوسازی شهری از آ .جه در اینجا
مورد اشاره قرار گرف که در تغییر شکل باف های شهری تاثیرگذار اس عناصر پردوام و پایای شکل شهر در مااععات
شهری تبریز از عناصر موقتی و کا دوام آ .تیکیک نمیشود (مگر باف هایی که به عنوا .ارزرهای تاریخی ،حکا به
حیظ آ.ها داده شدهاس ) این مسأعه در مورد آسیبشناسی باف های موجود شهری نیز سرنوشتی مشابه دارد ،که پیش
از این به آ .اشاره شد سرع و قابلی تغییرپذیری باف های شهری درحیظ یا تغییر شکل باف های شهری و گونههای
ساختمانی از اهمی ویژهای برخورداراس و جای آ .در طرح جامع تبریز خاعی اس

(نک :مدل فضا/زمانی در مبانی

نظری همین نوشتار )
 -9-8-8شبکهی معابر یا خیابا.ها ،به تأکیدِ مباحث نظری ریخ شناسی شهری ،از دیگر عناصر اصلی سازندهی
شکل محیطهای شهری اس و میتوا .گی

اوعین عنوری اس

که در نگاه به نهشهی یک شهر جلب نظر میکن د

شبکهی معابر یا به صورت ارگانیک شکل گرفتهاند و یا در توسعههای بعدی شهرها طراحی شدهاند از بررسی مااعب
طرح جامع شهر تبریز چنین برداش میشود که دغدغههای اصلی در برخورد با شبکهی معابر شامل جنبههای زیر
بودهاس :
اعف) ماشین رو کرد .معابر موجود (تعریض معابر) ،که تخریب بدنههای شهری و تغییر ماهی و نهش میدا.های
شهری (به ویژه درو .محالت) ،از پیامدهای آ .اس در این زمینه تنها ،تمرکز بر تأمین دسترسی و وصل سهلتر مراکز
شهری و کاربریها به ها بوده و شکل باف و سرنوش

آ .پس از تعریضها به کلی از نظر دور مانده یا در اوعوی های

آخر بودهاس بنا به اقتضای طرح جامع ،اعداد و ارقامی به عنوا .دستوراععملهای کلی برای تعریض معابر پیشنهاد
شدهاس که یکسا .بود .این قواعد پیشنهادی برای تمام نهاط شهر کافی اس که در هما .نظر اول به خردمندانه بود.
آ .شک کرد مشکل اساسی دراینجا ،عدم پیوند معابر با میهوم زبا .کاعبدی شهر اس در واقع در چنین رویکردی،
معابر با باف پُر و معماری تأثیرگذار بر این باف ها در تعارض قرارگرفتهاس ؛ به گونهای که توجه به یکی ،ب ه معنی عهب
نشینی دیگری از ماهی اصلیار می باشد این یکی از مهاترین عوامل تأثیرگذار بر شکل شهر در طرحهای جامعی اس
که با مناهی تهیه میشوند که از میاهیا فرمال نشأت نگرفتهاند و محوول شکلیِ آ.ها وابسته به عنور توادف اس
) پیشنهاد یا پیش بینی شبکههای معابر جدید ،که غاعباً امتداد و گسترر معابر موجود را مد نظر قرار میدهد
هندسه ی این معابر در طرح جامع تعیین نشده و تهریباً در تمام موارد به عهدهی طرحهای بعدی گذاشته شدهاس

در

مهیا گستردهتر ،طرحِ کمربندیها یا کنارگذرهای تبریز که به عحاظ هندسی در باف های درونی تأثیری جز ایجاد
گسستگی نمی گذارند نیز از موارد ماروحه در طرح جامع تبریز می باشد که عمالً به شکل عبههای شهری درحاشیههای
شهر گسترده میشوند و بدنهای نمیسازند یک کمربندیِ کامل ،شهر تبریز و توسعهی پیوستهار را به سه حوزهی
توسعهی ناپیوسته متول میسازد و سایر معابر ،در سلسلهمراتبی استاندارد به پایینترین ساوح ساختار شهری یعنی
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 -4-8-8در طرح جامع تبریز ،آسیبشناسیِ باف های شهری از جنبهی شکلی و کاعبدی آ .از اصول معینی پیروی
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ابنیه (که میتوانسته تأثیرگذارترینِ میاهیا باشد) ،دسترسی پیدا کرده و درس
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در پایینترین ساوح با بیشترین

مشکالت روبهرو میشود

دسترسی ،ارزیابی دقیق و مستحکمی از اقدامات این دوره به عمل آورَد و نهاط ضعف و قوت آ .را به شیوهای مستدل و
علمی استخراج نموده و سپس موضع برنامهریزانهی خود را در قبال آ .مشخص کند این کار نه تنها از جنبهی گونه –
ریخ شناختی صورت نپذیرفته؛ بلکه حتی از نظر مسائل ترافیکی نیز به درستی و کیای تحلیل نشدهاس هر آ .چه
در این زمینه دیده میشود یا رویکردی حاکی از نیی همهجانبهی خیابا.کشیهای آ .دوره دارد و یا به ستایش اغراقآمیز
آ .پرداختهاس
د) در بحث سلسله مراتب معابر ،عالوه بر درجه بندی شریا.های عبوری به عحاظ عرض و اهمی آ.ها ،تهسیابندی
معابر از نظر پیاده یا سواره بود .نیز ،اهمی دارد در طرح جامع تبریز محورهای پیاده همواره وابسته به محورهای سواره
یا جزئی از آ .دیده شده و محورهای مستهل پیاده به ویژه در توسعههای جدید تعریف نشده و جایگاه مشخوی ندارند
تأثیری که شکل و ویژگی های فیزیکی و رفتاری معابر پیاده به عحاظ ماهوی بر انتظام و سازما .یابی باف های دربرگیرندهی
آ.ها میگذارد ،به کلی از معابر سواره متیاوت اس در حاعیکه هیچ تمایزی میا .این دو در طرح جامع دیده نمیشود
همچنین دربارهی معابر غیرهاساح (زیرگذرها ،روگذرها ،پلها) برای عبور سواره یا پیاده (یا هردو) سخنی به میا.
نمیآید عالوه بر این ،اشارهای به فاصلهگذاری مناسب بین تهاطعها (گرهها) که قابلی پیادهروی در معبر و ضرباهنگ
متناسب با ساختار باف های شهری را تح تأثیر قرار میدهد ،نشدهاس  ،چه در مورد باف های شهری موجود و چه در
توسعههای جدید
 -1-8-8فضاهای باز شهری (یا فضاهای ساخته نشده) نیز از عناصر اصلی سازندهی شکل شهر هستند این فضاها،
ها به دعیل شکل هندسی خود و ها به دعیل تأثیری که به عنوا .یک نهاهی مرکزی ،که قارد اس عناصر پیرامو .خود
را سازماندهی کند ،مهااند فضاهای باز نیز به دو شکل سنتی و جدید خود قابل بررسیاند بررسی و تحلیل روابط متهابل
فضاهای باز (مثل میادین شهری ،فضاهای سبز ،پارکها و ) با سایر عناصر تشکیلدهندهی باف  ،از جمله قاعات زمین،
بناها و خیابا.ها با رویکردی گونه -ریخ شناختی ،میتواند اعگوهایی را با توجه به نوع زندگی مردم شهر ،پیش روی
برنامهریزا .و طراحا .شهر قرار دهد
در طرح جامع ،فضاهای خاعی درو .شهر تنها به عنوا .فرصتی مغتنا برای جا داد .کاربریهای مختلف به هنگام
تخویص اراضی شمرده شدهاند و سهمی از آ.ها ،تهریباً به تمام انواع کاربریها اختواص داده شده ،به جز خودِ فضاهای
باز طرح جامع تبریز با اینکه به صراح اشاره می کند که شهر به شدت از فهر و کمبود فضاهای سبز و فضاهای باز
عمومی در رنج اس ؛ اما به غیر از تأکید بر کمک به تجهیز و راهاندزای چند مورد معدود (از جمله پارک بزرگ تبریز) و
ارائهی اعداد و ارقام سرانهها ،راه حلی ارائه نمیکند با مشاهدهی چنین رویکردی ،نمیتوا .انتظار داش

که در مورد

ارتباط فضاهای باز شهری با مورفوعوژی باف های شهری در طرح جامع تبریز موضعی اتخاذ شده باشد در این زمینه
تنها ،پیشنهاداتی شعارگونه در مورد اهمی احیای مراکز و میادین محلهای در باف های تاریخی شهر ،آ .ها در البهالی
مااعب غیر اختواصی ،به طور پراکنده در حدّ توصیه به چشا میخورَد
 -8-8-8در مبحث گونهشناسی باف های شهری (همانندگونهشناسی بناها) ،رویکردی کارساز و جدی در طرح
جامع تبریز مشاهده نمی شود و اندک مباحث این حوزه نیز با رویکرد غاعبِ تاریخی صورت گرفتهاس به این معنی که
مثال در مورد گونهشناسی مسکن ،تنها به اعگوهای مسکنِ به اصاالح سنتی اشاره شدهاس  ،و در مورد گونهشناسی
باف های شهری نیز معیار تهسیا بندی ،ترکیبی از نگرر زمانی و مکانی اس تا شکلی و کاعبدی ،که خود مانع گزینش
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ج) پدیدهی مهمّی که مبحث معابر در طرح جامع با آ .روبهرو بودهاس  ،خیابا.کشیهای دورهی پهلوی اول
(خیابا.های رضاشاهی) اس  ،که در بازهی زمانی نسبتاً کوتاهی ،چهرهی باف های شهر تبریز را (همانند بسیاری دیگر
از شهرهای ایرا .در آ .دوره) تغییر داد به طور طبیعی انتظار می رف که طرح جامع در مبحث معابر و شبکههای
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شیوههای تحلیلیِ (به ویژه کمّی) مناسب میگردد این نوع تهسیا بندیِ باف
هرچند که در طرح تیویلی وجوهِ کمّیِ دقیقتری برآ .افزوده شدهاس

درطرح تیویلی نیز مالک عمل اس ،

(این تهسیابندیها را مهایسه کنید با تهسیا

بیشتر شکافته شود
طرح جامع تبریز (عرصه ،) 8010 ،باف های شهری تبریز را با تعارییی گنگ و کلی به  1نوع تهسیا کردهاس
(تاریخی ،سنتی ،روستایی ،سنتیِ نوبنیاد ،طراحی شده ،حاشیهای ،مجموعهسازی) به نظر میرسد این تهسیابندی فاقد
پشتوانهای قابل دفاع باشد چرا که معیار تهسیا بندی در آ .معین نیس ؛ به بیا .دیگر ،نامگذاری این باف ها گویای
ماهی قاعی آ.ها نیس برخی براسا شکل ،برخی براسا مکا .جغرافیایی در شهر و برخی دیگر براسا زماِ.
ساخ یا قدم نام گذاری شده و تعریف دقیهی از اعگوی کاعبدی آ.ها به دس داده نمیشود (جدول  ) 2در حاعی که
انتظار میرود ،به هنگام گونه بندی باف ها ،معیارها و مالکهای گونه بندی طوری باشد که هیچ بافتی را نتوا .هازما.
در دو ردهی متیاوت گنجاند و این مستلزم تعیین چارچو های کمّیِ قاعی و قابل سنجش برای تهسیا بندی اس
جدول  :2ترکیب باف

شهری تبریز در طرح جامع

بافت

مشخصات

تاريخي

قرار گرفتن در قلب شهر  ،وجود بازار در این باف ،عدم سابهه ی دیرینه به دعیل ویرانی ناشی
از زعزعه  ،قاعه قاعه شد .باف به دعیل نیازهای جدید ،احداث ساوح وسیع و یکپارچه ،
نوسازی در عبهی خیابا.ها  ،تراکا بسیار زیاد فعاعی ها

سنتي

قرار گرفتن در اطراف باف تاریخی  ،فهدا .دیرینهی تاریخی  ،بسییط کاربری مسییکونی ،
یکنواختی باف  ،ایجاد کاربریهای تجاری در عبه ی خیابا .اصلی  ،فهدا .سرزندگی و شادابی
درعمق باف

روستايي

تسلط کامل کاربری مسکونی  ،وجود کوچههای باریک  ،هندسه ی نامنظا

سنتي نوبنياد

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

طراحي شده

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

حاشيهاي

ناشی از اقتواد حاشیهای  ،برپایی آ .در اطراف اراضی نامناسب با شیبهای تند و توپوگرافی
 ،بینظمی کامل در شبکه ی ارتباطات

جدیدترین و سازما.یافتهترین شیوهی توسعهی شهر  ،وجود بلوکهای آپارتمانی  ،کییی
مجموعه سازي
طراحی ضعیف تا متوسط
مأخذ :تلخیص از صیحات  012تا  063جلد  82طرح جامع تبریز (عرصه)

در تهسیا بندی طرح تیویلی (زیستا ) 8010 ،فرمهای شهری متأثر از سه انگارهی متیاوت فرض شدهاس
شهر ،هنجارهای حاکا بر زندگی اجتماعی  ،برنامهریزی و تومیاگیری (زیستا) 0 -6 :8010 ،

 :عملکرد
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بندی « برِندا کِیس شیر» در همین نوشتار )
با توجه به اهمی موضوع و نیز قابلی تعمیا نسبی به طرحهای کاعبدی سایر شهرها به عنوا .یک نهیوهی مشترک،
جا دارد گونهشناسی باف های شهری تبریز ،آ .چنا .که در طرح جامع و تیویلی به آ .پرداخته شده ،با دیدی نهادانه،
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چنا.که مالحظه میشود در بیا .این عوامل ،اوالً مشخص نشدهاس
اس

33

که صحب از باف های تاریخی و موجود شهری

یا باف هایی که باید در توسعههای آتی طراحی شوند ثانیاً این عوامل بسیار کلّی هستند و در میا .آ.ها اثری از

-8
-2
-0

باف تاریخی ،شکل درو .گرایانه
باف داخلی ،شکل شعاعی
میا .باف داخلی و حاشیهای ،شکل حلهوی

-6
-1

باف های خود برنامهریزی شده ،شکل شارنجی
باف حاشیه نشین ،شکل نامنظا (زیستا ) 22 :8010

مالحظه میگردد که اسامی دیگری نیز بر باف ها افزوده شده و مسأعه را بغرنجتر نیز کردهاس  ،مثالً معلوم نیس
مهوود از عباراتی مثل «شکلِ درو .گرایانه» یا «باف های خود برنامهریزی شده» دقیهاً (یا حتی تهریباً) به چه چیزی
اشاره دارد در بخش دیگری از طرح تیویلی که برای مناطق  2و  1طرح جامع توسط مهندسین مشاور « عرصه» تهیه
شدهاس  ،تهسیا بندی دیگری نیز ارائه شده که با اینکه باز قابل نهد اس اما نسب
دقیقتر وکمّیتر اس (جدول ) 0

به تهسیابندیهای قبلی تا حدودی

جدول (  ) 0گونههای باف شهری در طرح تیویلی مهندسین مشاور عرصه
بافت

مشخصات

کهن ارگانيک

بهایای باف روستایی قدیمی  ،اغلب فرسوده  ،متراکا  ،با دسترسی ارگانیک  ،غاعبا ً
دارای گره بهعنوا .مرکز محله

ارگانيک خودرو

دانه بندي درشت و شبکه
منظم هندسي و نيمه متراکم

دانه بندي متوسط و شبکه
منظم هندسي و متراکم

دانه بندي متوسط و شبکه
منظم هندسي و نيمه متراکم

از نظر دانهبندی و فشردگی نزدیک به باف کهن  ،نوع دسترسی نزدیک به باف
کهن و غاعب اً مرکب از خیابا .های تنگ و شارنجی و یا پیچ در پیچ و غاعب اً بنبس
(متیاوت از باف کهن)  ،قدم کاتر نسب به باف کهن
وجود اشکال مختلیی از قاعات بزرگ در میا .قاعات متوسط  ،مساح بخش
عمدهای از قاعات تیکیکی باالتر از  033متر مربع  ،نحوه قرارگیری قاعات نسب
به شبکه دسترسی به صورت بلوک های منظا و مستایل شکل  ،دارای اعگوی فضایی
نیمه متراکا
مسیییاح بخش عمدهای از قاعات تیکیکی بین 893تا 033متر مربع  ،اختالف
قاعات ریز و درشی  ،نحوه ی قرارگیری قاعات نسب به شبکه ی دسترسی به
صورت ساختار ردییی یا نامنظا  ،دارای اعگوی فضایی متراکا
دارای ویژگیهای مشیابه ب ا باف «با دانهبندی متوسیط و شبکه منظا هندسی و
متراکا» با این تیاوت که اعگوی فضایی دارای تراکا کاتری اس (یعنی نیمه متراکا
اس )
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عوامل تعیین کنندهی دیگر (که در میا .مباحث نظری گونه-ریخ شناسی جا دارند ) به چشا نمیخورَد در همین
تهسیا بندی اشارهای کلی نیز به شکل باف های شهری تبریز شدهاس که باز ها ایراداتی که در مورد تهسیا بندیِ ارائه
شده در طرح جامع مارح شد بر آ .وارد اس اشاره به شکل باف ها در طرح تیویلی «زیستا» چنین اس :
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دانه بندي ريز و شبکه منظم
هندسي و متراکم
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مساح بخش عمدهای از قاعات تیکیکی کاتر از  893متر مربع  ،قاعات زمین و
سیاختما.ها کوچک و نزدیک به یکدیگر  ،کییی بوری و کاربردی نامالو ،
نحوه ی قرارگیری قاعات نسب به شبکه ی دسترسی به صورت ردییی یا نامنظا ،
دارای اعگوی فضایی متراکا

 -8نتيجهگيري و پيشنهادها
در واکاوی طرحهای مرتبط با تبریز ،مالحظه گردید که در این طرحها ،نَه باف های شهری تبریز مورد شناسایی و
طبهه بندی درستی قرار گرفتهاند و نه گونههای بناها (به جز بخشی از طرحها که مرتبط با باف های با ارزر و قدیمی
شهر اس ) ،و به طور کلی با ترکیبی مغشور از نوع برخورد با کاعبد به بررسی تأثیر کاعبدی باف بر شکل شهر پرداخته
میشود که در نهای منجر به هیچ نوع راه حل یا پیشنهاد طراحانه یا برنامهریزانه ،یا حتی توصییی نظاممند نمیگردد
به جرأت میتوا .گی که در طرحهای توسعه از مناهی پیروی میشود که از میاهیا شکلی هیچگونه بهره و نشأتی
نگرفته و بروزِ صوریِ (فرمال) آ .اتیاقی بوده تا آ.جا که به صورت یک توادف مارح میگردد ،نه یک انتخا
مهایسهی تحلیلی و تابیهی میاد و محتوای طرحهای توسعهدر ایرا( .با تأکید بر تبریز در این پژوهش ) ،با اصول و
مبانی مارح در حوزهی گونه -ریخ شناسی (و وجه برنامهریزانه و طراحانهی آ ).که در این پژوهش از پنج منظر مختلف
مجموعاً در  81فهره با پرداختن به ابعاد گوناگو .نهوا .صورت گرفتهاس  ،بیتوجهی عمیق این طرحها و برنامهها را به
رویکرد گونه – ریخ شناسانه به پیکرهی شهرها (به ویژه مورد مااععه ،تبریز) به روشنی نشا .میدهد
با اینحال دیده میشود که طرحهای توسعهی شهری ،هنوز ها ابزاری هستند که برنامهریزا .و مدیرا .شهرها با آ،.
شکل و کارکرد شهرها را به شیوهی خود مدیری میکنند و هر چه ها ناکارآمدی این طرحها به اثبات رسیده باشد،
نیروهای سازندهی شهرها خواسته یا ناخواسته از آ.ها تبعی میکنند این طرحها کماکا .به عنوا .طرحهای فرادس
در حکا مالک تومیاگیری و عمل در توسعهی شهرهای ما اس

حتی در طرحهای تیویلی ،که در زمانی نزدیکتر به

زما .حال تهیه شده و یا فعالً درحال تهیهاس  ،هما .نگررهای پیشین ،جاری و ساری اس و عجیبتر اینکه بخشی
از نهادهای تومیا گیرنده ،توویب کننده و ناظر تهیهی طرحهای تیویلی ،زما .و انرژی بسیاری را صرف بررسی و اعالم
مغایرتهای طرحهای تیویلی با طرحهای جامعِ فرسوده کرده و هر گونه م غایرت را ممنوع میانگارند
جاعب اس که در نهدهای پر شماری که در تمام این سالها در اثبات ناکارآمدی طرح های توسعهی شهری مارح
شدهاند نیز ،اثری از جنبههایی که مد نظر پژوهش حاضر اس  ،دیده نمیشود؛ به بیا .دیگر به نظر میرسد که جای
مالحظات گونه-ریخ شناسی شهری ،نه تنها در چارچو خودِ طرحها و برنامهها ،که در نهدهایی که دربارهی آ.ها
مارح شده نیز خاعی اس
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