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چکیده

گی هــای هویتــی  کــه درگــذار زمــان و بــر اســاس ویژ شــهرهای تاریخــی، دربردارنــده ســاختاری هســتند 

کیفیات  شــکل گرفته و در قالــب عناصــر و روابــط تاریخی  تجلــی یافته اند؛ از ایــن رو نمی توان نســبت به 

که هویت  که در آنها شکل می گیرد، بی اعتنا بود. تبریز از شهرهای مهّم تاریخی ایران است  مداخالتی 

گرفته در عرصه های تاریخی اش متحول شده  ساختاری آن در طول تاریخ، به واسطه مداخالت صورت 

است. نوشتار حاضر با هدف شناخت تغییرات پدید آمده در هویت ساختاری تبریز، به سبب مداخالت 

معاصــر، به تحلیــل جایــگاه ســه عرصه تاریخی شــهر و مقایســه آنها با نمونه هــای جهانــی پرداخته تا از 

ایــن طریــق بتوان شــناختی از تأثیرات مداخالت شــهری، برهویــت تاریخی آن به دســت آورد. از این رو 

کیفی، اســناد و نقشــه های تاریخی شــهر مطالعه و با  تحلیل های میدانی شــرایط  با راهبرد تفســیری و 

که تحوالت ساختاری معاصر تبریز،  معاصر آنها بررسی شده اند.ف در نهایت، تحلیل ها روشن می سازد 

عرصه های تاریخی آن را مخدوش و ســبب جدایی آنها از جریان زندگی شــهر شــده اســت. هم چنین بر 

اســاس قیاس های تطبیقی، می بایســت با تقویت جایگاه عرصه های تاریخی، موجبات پویایی آنها در 

شــریان حیات شــهری مهیا شــود تا توانایی حضور شایســته در ســاختار معاصر شــهر را به دســت آورند؛ 

که از میــان رفتن آنهــا درواقع از میــان رفتن  کــه ایــن عناصــر، شــکل دهنده هویــت تاریخی شــهرند  چرا

بخشی از هویت تاریخی شهر است.
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مقدمه
کیفیت  گرفته از  بخشــی از حیات و سرزندگی هر شــهری، نشأت 
که بســتری برای  حضــور و رونــق در فضاهــای آن اســت. این فضاها 
که  گونی اند  گونا حضور مردم هستند، زمینه ساز وقوع فعالیت های 
خود نیز می توانند دربردارنده ویژگی های خاّص فرهنگی، تاریخی و 
هویتی باشــند. این خصوصیات به ویــژه در فضاها و عناصر تاریخی 
گذشته و هویت  که ریشه در  شــهرها، نمود شــاخص تری دارند؛ چرا 
شــهر و مردمــان آن دارنــد و در طــول تاریــخ تحــت تاثیــر مؤلفه های 
گرفته و  مختلــف فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و اقتصادی شــکل 

بستری ارزشمند را در زنجیره حیات شهری به وجود آورده اند.
امــروزه برخــی از فضاهــای تاریخــی شــهرهای ایران، تحــت تاثیر 
گــون، جایــگاه شایســته خــود در ســاختار شــهر را از  گونا مداخــالت 
دست داده و در جریان حیات شهری دچار افول شده اند. تبریز نیز 
که دچار این مسئله بوده و غالب عناصر،  از جمله شــهرهایی اســت 
فضاها و بافت های تاریخی ارزشــمند آن، منزلت خود را در ســاختار 
شهر و جریان زندگی مردم از دست داده  و به مجموعه هایی منفرد و 
که هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته و جایگاه  گشته اند  کم رونق بدل 
معنایــی تاریخ ســاز خــود را از دســت داده انــد. ایــن افــول و تجرد در 
نتیجــه مجموعــه ای از مؤلفه هــا و مداخــالت در برهه های مختلف 
که هــر یک از این مســایل، نیازمنــد پژوهش  تاریخــی حاصل شــده 
کاوی شایســته ای می باشــد، لیکن در پژوهش حاضر به ســبب  و وا
محدودیت در ارائه مطالب، تنها عوامل متأثر از تحوالت ســاختاری 
کنون( بر روی برخی از  شهر تبریز در دوران معاصر)از آغاز پهلوی تا به ا
که در این دوران در معرض تحوالت  عناصر و فضاهای تاریخی شهر 

ساختاری اساسی بوده اند، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند.
هــدف این پژوهــش، تنها بررســی و تحلیل تغییــرات و تاثیرات 
در  گرفتــه  صــورت  کالبــدی  مداخــالت  نتیجــه  در  شــده  حــادث 
غ از بررســی مســتقیم تاثیر مؤلفه های  عرصــه ایــن مجموعه ها، فار
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است؛ لذا در راستای نیل 
گســتره تحوالت ساختار تاریخی شهر تبریز  به این منظور و بررســی 
که این تحوالت بر هویت تاریخی شــهر  در دوران معاصــر و تاثیراتی 
گی های  که دارای ویژ داشته اند، مجموعه ای از عناصر و فضاهایی 
مشخصی هستند، در قالب جامعه هدف تعیین شده اند. این آثار 
از قدمت باالی تاریخی)بیش از ۵۰۰ سال( برخوردار بوده و با اینکه 
گــون بوده اند،  گونا در برهه هــای مختلــف زمانــی شــاهد تغییــرات 

کرده و از عناصر  لیکن جایگاه خود در زنجیره حیات شــهر را حفظ 
شــاخص آن محســوب می شــده اند؛ تــا اینکــه در دوران معاصــر به 
دلیــل تحوالت شــهری، ســاختار عملکــردی خود را از دســت داده  
و بــه عناصــری منفــرد و بعضــًا بیگانــه در بافــت خــود بــدل شــده و 
در نتیجــه ایــن امــور نیــز هویــت معنایــی خود در شــهر را از دســت 
داده انــد. از ایــن میــان ســه مجموعــه صاحب االمــر، ارک علیشــاه 
کــه بــا بســتر و فضــای  و بــاغ شــمال، از ســویی بــه ســبب ارتباطــی 
پیرامونــی خــود داشــتند و در قالــب یک فضای جمعی در ســاختار 
شــهر ایفــای نقــش می کردند، و از ســویی دیگر با توجه بــه اینکه در 
دوران معاصر دستخوش بیشترین تحوالت ساختاری بوده اند، به 
عنــوان نمونه هــای مورد پژوهــش انتخاب شــده اند. در اینجا الزم 
که انتخاب ســه نمونه از این آثار به دلیل محدودیت  به ذکر اســت 
در ارائه مطالب بوده و این پژوهش می توانســت دامنه وســیع تری 
کبود و . . . را نیز شــامل شــود و  را دربرگرفتــه و آثــاری نظیر مســجد 
تاثیرات سایر مؤلفه های مذکور را نیز مورد پژوهش قرار دهد؛ لیکن 
ارائه بحث های بیشتر در مجال این نوشتار نبوده و فرصتی دیگر را 

که عرصه ای برای پژوهش های بیشتر است. می طلبد 
در ادامه نوشــتار، در راســتای حصول راهبــردی جامع در ارتباط 
بــا نحوه برخورد با چنیــن مجموعه هایی و هم چنین بیان وضعیت 
کــه می توانســتند در زنجیــره حیــات شــهری داشــته  مطلوب تــری 
باشند، مقایسه ای تطبیقی با برخی نمونه های مشابه شناخته شده 
گرفته اســت. انتخــاب نمونه های تطبیقی بدین  بین المللــی انجام 
که دارای ویژگی های  که ابتدا از میان جامعه مورد قیاس،  نحو بوده 
مشخصی هستند، سه گزینه که دارای بیشترین زمینه های تطبیق 
که به لحاظ  گزینــه ای  بوده انــد، تمییــز داده شــده و از این میان نیز 
مفهومــی، عملکــردی و ســاختاری بیشــترین تشــابه را بــا اثــر مــورد 
پژوهش داشته، انتخاب شده  است. در نهایت براساس ویژگی های 
که عبارتند از: داشتن قدمتی در حدود آثار مورد  جامعه مورد قیاس 
پژوهش در تبریز، داشتن ویژگی های مشابه مفهومی، عملکردی و 
ســاختاری )نمودی از فضای شــهری، مذهبی و حکومتی باشــند(، 
کهــن،  مطرح بــودن بــه عنــوان عنصــری شــاخص در ســاختار شــهر 
برخــوردار بــودن از جایگاهــی فعــال و پویــا در جریــان معاصــر زندگی 
شهری؛ سه مجموعه میدان سن مارکو، میدان دومو و باغ تیلری به 

عنوان نمونه های مورد قیاس برگزیده شدند.

ضرورت تحقیق

گســترش روابــط شــهر و  مــدرن ســازی، ارتقــای شهرنشــینی، 
که در بطن  بسیاری از مسایل شهری معاصر، ساختار شهر تبریز را 
خود دربردارنده عناصر، بافت ها و روابط تاریخی گسترده ای است، 
به شدت تحت تاثیر قرار داده و دامنه این تحوالت به نحوی بوده 
کاســته شــده و  که روز به روز از رونق اغلب این مجموعه ها در شــهر 

برخــی از این آثــار نیز از میان رفته اند؛ روابط ســاختاری معدود آثار 
گسســت شــده و به عناصری مجرد در ســاختار  باقیمانده نیز دچار 
در هم پیچیده شــهر بدل شــده اند. بدین ترتیب تبریز، به شــهری 
که با از دســت دادن عناصر و  گشــته  در تکاپوی مدرن شــدن بدل 
روابــط تاریخی شــکل دهنده آن، هویت تاریخی ســاختاری خود را 
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که نماد و بازگوکننده هویت و میراث  بافت تاریخی شهر تبریز هم 
چنــد هــزار ســاله آن اســت، در دوران معاصر، از یک ســو بــا پیدایش 
نیازهــا و عملکردهــای جدیــد و از ســوی دیگــر بــا پیدایــش تمنایــی 
کارکرد  برای نوســازی و از میان برداشتن بافت های قدیمی، نه تنها 
و منزلت ســاختارهای تاریخی آن دچار دگرگونی های اساسی شده، 
کلی تخریب و از میــان رفته اند. حال  بلکــه بخش هایــی از آن نیــز به 
آنکه در عصر حاضر، با توجه به تحول جوامع و از میان رفتن تدریجی 
ارزش ها و پیدایش بحران های هویتی، بیش از هر زمان دیگری نیاز 
کّلی  به توجه به مســایل هویتی احساس می شــود. از این رو رویکرد 
در برخورد با ســاختارهای تاریخی می بایســت در راســتای حفاظت 
کالبــدی و معنایــی آنها صورت پذیرد؛ در غیــر این  صورت مداخالت 
انجام گرفته سبب تغییر و دگرگونی ساختار و بنیان های تاریخی شهر 
کــه از میان رفتــن آنها در واقــع از میان رفتن بخشــی از  خواهــد شــد 

هویت تاریخی شهر و مردمان آن است.

2- بازیابــی تأثیــر مداخالت شــهری بر هویت 
تاریخی آن

در راســتای شــناخت بخشــی از تغییــرات هویتــی پدیدارگشــته 
در ســاختار شــهر تبریــز و تأثیــرات ناشــی از آنهــا، ســه حــوزه مهــّم 
بــاغ  و  علیشــاه  ارک  صاحب االمــر،  میــدان  شــامل  شــهر  تاریخــی 
ح  شــمال مورد بررســی و تحلیل قرار می گیرند. در ابتدا با ارائه شــر
گرفته  مختصری از تاریخچه شــکل گیری ایــن آثار، تحوالت صورت 

کهن در ساختار معاصر تبریز. تصویر1- جایگاه عناصر و باروی شهر 
بازنگاری بر اساس نقشه تره زل- فابویه و نقشه های حومه و استحکامات شهر تبریز )فخاری 
تهرانی و همکاران، 1385، 17( و نقشه بافت و حصار تاریخی تبریز )نقش جهان پارس، 1374(

گشــته اســت. در  از دســت داده و دچــار نوعــی اغتشــاش و تناقض 
مقابل این امر، در ســوی دیگر جهان و در اغلب شــهرهای اروپایی 
کلیت  کهــن داشــته و دارای مجموعه هــای بــا  کــه تاریخــی چنیــن 
مشــابه اند، در عین مدرن ســازی شــهرها و ارتقای شرایط زیستی و 
برطرف کــردن نیازهای جدید شــهروندان، عناصــر و مجموعه های 
تاریخی شــهر در بســتر روابط تاریخی آن، هر روزه از رونق بیشــتری 
برخوردار بوده و نقش پررنگی در جریان شهر و زندگی مردم دارند. 
بــر ایــن اســاس و با توجــه به درجــه بــاالی اهمیت حفــظ فرهنگ 
کشــور، ضــرورت یافــت تــا پژوهــش و  و هویــت تاریخــی شــهرهای 
مقایســه ای در ایــن عرصــه صورت پذیــرد تا برخــی از دالیل افول و 

رونق این مجموعه ها در جریان زندگی شهر، تبیین شوند.
در ارتبــاط بــا پژوهش هــای پیشــین در ایــن حــوزه می تــوان به 
گرفتــه در میــدان صاحب آباد توســط حناچی،  تحقیقــات صــورت 
ابراهیمــی و بانی مســعود؛ ارک علیشــاه توســط منصــوری، آجرلو و 
که رویکرد  کرد  نعمتی بابایلو؛ باغ شمال توسط بانی مسعود اشاره 
کهن بوده؛  کارکرد این عناصر در شهر  غالب آنها شــناخت جایگاه و 
امــا حــوزه مرتبط با شــناخت جایــگاه این عناصر در ســاختار شــهر 
کنــار بررســی  کــه در شــکل دهی هویــت آن داشــته اند، در  و نقشــی 
تبعات ناشــی از تحوالت ساختاری این عرصه ها در دوران معاصر، 

نیازمند پژوهش بیشتر است.

روش تحقیق

در راســتای پیش بــرد اهــداف مقالــه حاضــر، از راهبــرد »تحقیق 
گرفتــه شــده  تفســیری« بــه عنــوان اســتراتژی اصلــی تحقیــق بهــره 
که بیشــتر جنبــه »توصیفی- تحلیلــی« دارد. در ایــن راهبرد،  اســت 
کهن شــهر، به  بــرای شناســایی جایــگاه عناصــر تاریخی در ســاختار 
گزارشات  مطالعه و تحلیل اسناد و منابع نوشتاری تاریخی از جمله 
ســیاحان و تاریخ نــگاران مختلــف پرداختــه شــده و در این راســتا از 
گرفته شــده اســت. هم چنین در راســتای  کتابخانــه ای بهره  منابــع 
شــناخت جایــگاه معاصــر ایــن عرصه هــا در ســاختار شــهر، از راهبرد 
کیفی« استفاده شده و به صورت پژوهش میدانی و انجام  »تحقیق 
گاهــان و معتمدیــن در این  کســب نظــر از آ تحلیل هــای محیطــی و 
حوزه، در تحلیل وضعیت حاضر این مجموعه ها اقدام شده است. 
گرفتــه بــرروی آثار و  از ســوی دیگــر، مطالعــات و تحلیل هــای انجــام 
کتابخانه ای بوده است و  نمونه های بین المللی مبتنی بر مطالعات 
گرفته شده است. از بررسی های حاصله در زمینه های تطبیق بهره 

1- نمود هویت شهر در پیکره ساختار تاریخی آن

بافت هــای تاریخــی هــر شــهری، نمــودی از پیشــینه، قدمت و 
که حفظ این میراث  گذار زمان هســتند  نوع زندگی مردمان آن در 
که در  کهــن، در واقــع ارزش قائل شــدن به تمدن دیرینه ای اســت 
گشــته و بنیان زندگی را در آن بنا نهاده اســت،  آن ســرزمین هویدا 
و جــاری نــگاه داشــتن حیــات در آنهــا، ســبب حفظ هویت شــهر و 

گذار زمان خواهد بود. استمرار آن در 
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در آنهــا دســته بندی شــده؛ ســپس بــرای درک چگونگــی اثرگذاری 
مداخــالت شــهری در هویــت ســاختاری آن، قیاســی تحلیلــی بــا 
برخی نمونه های برجســته بین المللی شــامل میدان سن مارکوی 
ونیــز، میدان دوموی میالن و باغ تیلری در بســتر موزه لوور پاریس 
صورت می گیرد. در نهایت با اســتفاده از نتایج حاصل شــده از این 
تحلیل ها، به بیان بایدها و نبایدهای مورد استفاده در عرصه ها و 
ساختارهای تاریخی پرداخته می شود تا شاید بتوان درکی اجمالی 
از اهمیت مداخالت شهری در حوزه آثار و ساختارهای تاریخی آن 

که بر هویت شهر دارند، به دست آورد. و اثری 

2-1- بررسی مجموعه صاحب االمر در سیر تحوالت ساختاری شهر
فعــال  عرصه هــای  از  یکــی  تبریــز،  صاحب االمــر  مجموعــه 
چندعملکردی شــهر و از ارزشــمندترین عناصر ســاختار هویتی آن 

که در نوع خود ســندی مهم در شــکل گیری اولین نمونه های  بود 
کــز شــهری در ایــران بــه شــمار می رفــت؛ حــال آن که  میادیــن و مرا
گذشــت زمــان و بــروز  جایــگاه ایــن مجموعــه در ســاختار شــهر، بــا 
گشته و در دوران معاصر  حوادث مختلف، دچار تحوالت بنیادین 
کّلی از دســت  نیــز عملکــرد و مفهــوم خــود بــه عنوان میــدان را بــه 
داده اســت. مجموعــه صاحب آبــاد در عهــد ایلخانــان و در زمــان 
آباقاخــان بــه عنوان عمارت و باغ شــاهی در شــمال رودخانه شــهر 
گرفــت۱. در دوره قره قویونلوهــا نیــز این مجموعــه به عنوان  شــکل  
کارکــردی حکومتی  دولت خانــه و عمــارت شــاهی برگزیــده شــده و 
امــور نظامــی  بــه  )اوزون حســن(  پادشــاه  داشــت. توجــه حســن 
کــه وی میدان وســیعی در مقابل بــاغ صاحب آباد  باعــث می شــود 
کــه به نوبه خود  برای ســان دیدن از لشــگریان خــود به وجود آورد 
 از اولیــن نمونه هــای میادیــن نظامــی در ایــران به  شــمار می رود۲.
کارکردهــای دیگــری نظیر عمارت   در ایــن دوره همچنیــن بناهــا و 
کین و هشــت  نصریــه، قیصریه، مســجد حســن پادشــاه، دارالمســا
)ابــن  می گردنــد  احــداث  میــدان  و  بــاغ  مجموعــه  در  بهشــت 
کربالیــی، ۱۳8۳، 47۰(. در ایــن برهــه ســاختار مجموعــه رونــدی 
کارکرد سیاســی )حکومتــی و نظامی(،  تکاملــی طی کــرده و عالوه بر 
عملکردهــای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی نیز در آن پررنگ شــده 
و در تعامــل بیشــتر بــا مــردم شــهر از عرصــه ای خاص بــه عرصه ای 
عــام بــدل می گــردد. در زمان شــاه اســماعیل صفوی، ایــن میدان 
اولین جایگاه رســمی بازی چوگان بوده )سفرنامه ونیزیان، ۱۳4۹، 
که در محور اصلی شــهر و جاده ابریشم  4۲۲( و به ســبب جایگاهی 

داشت، از رونق و شهرتی دو چندان برخوردار بود.
تصویر2- میدان صاحب االمر در دوره قاجار.

گلستان(  کاخ  ماخذ: )موزه 

تصویر3- موقعیت مجموعه صاحب آباد و مسجد جامع علیشاه در ساختار شهر تبریز در عهد صفوی براساس نقشه مینیاتوری نصوح مطراق چی. 
ماخذ: )نصوح مطراق چی، 1379، 14(
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نخســتین آســیب های جــّدی ایــن حــوزه در زمــان جنــگ بــا 
عثمانــی  و زلزله هــای مهیــب شــهر تبریــز بــه وجــود آمــد. در ســال 
که بزرگ ترین و مهیب ترین زلزله تاریخ تبریز بود )ذکاء،  ۱۱۹۳ه.ق. 
گشــته و ایــن مجموعــه ارزشــمند  ۱۳۵۹، ۹(، شــهر به کّلــی ویــران 
آســیب های جدی می بیند و یک ســال پس از آن با احداث حصار 
کّلی این مجموعه  و بــاروی نجف قلی خان بیگ لربیگی۳، ســاختار 

برای همیشه از میان می رود )ذکاء، ۱۳68، ۱۱۵(.
در ایــن برهــه براســاس نظــام و ســاختار جدیــد شــهر، میــدان 
بــا تغییراتــی در ســاختار و راســتای شــکل گیری، در  صاحب االمــر 
کارکرد خود، در بخشــی از فضای مجموعه  جهــت احیــای هویت و 
قبلــی شــکل می گیرد. مجموعــه اصلی فاقــد جــداره ای خاص بود 
تعریــف  پیرامونــی  مجموعه هــای  و  بناهــا  جایگیــری  براســاس  و 
بــود، ولــی میــدان جدیــد  می شــد و محــور آن شــمالی- جنوبــی 
بعــد از زلزلــه و در دوره قاجــار در راســتای شــرقی- غربــی و با ایجاد 
میــدان  شــرقی  جانــب  بــه  گرفــت.  شــکل  پیرامونــی  جداره هــای 
و در محــّل مســجد شــاه طهماســب، مســجد جدیــدی بــه ســال 
کــه بــه مســجد و بقعه صاحب االمــر معروف  گردیــد  ۱۲۰8ه.ق. بنــا 
کبریه به سال ۱۲66ه.ق.  شد. مدتی بعد و در صحن آن، مدرسه ا
که از  گردیــد  )بعدهــا بــا عنــوان صحن مقــام صاحب االمــر( احداث 
 جوانــب میــدان بــه راســته های بازار شــهر متصل می شــد )کارنگ، 
۱۳۵۱، ۹4(. در ایــن برهــه میــدان صاحب االمــر براســاس ســاختار 
جدید و با رویکردی هویتی احیا شده و بار دیگر محل فعالیت های 
کــه  بــود  اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و مذهبــی مــردم شــهر 
کارکــرد تاریخــی آن در قالبــی جدید احیا شــده بــود. آخرین مرحله 
از تحــوالت ایــن حــوزه در دوره پهلــوی )۱۳4۵ه.ش.( بــا احــداث 
که  خیابــان دارایــی از میانــه صحــن مســجد بــه وقــوع می پیونــدد 

نقطه آغازین انحطاط ساختار و عملکرد میدان بود.
کارکرد و جایگاه میدان صاحب االمر تحت تأثیر  در نتیجه این امر 
دو عامــل اصلــی، یعنــی احــداث خیابــان و از میان رفتــن فضای باز 
میــدان، مخدوش می شــود. احداث خیابان دارایــی ارتباط میدان 
با عنصر شاخص آن، یعنی مسجد صاحب االمر را قطع کرده و بدین 
که از عوامل اصلی حضور و تجمع مردم شــهر بود، از  ترتیب مســجد 
میدان جدا می شود. از این رو مراجعه کنندگان به مسجد دیگر نه از 
طریق راسته ها و صحن میدان بلکه از طریق خیابان به آن مراجعه 

کــرده و بدین ترتیــب زنجیره ای از فعالیت هــا از عرصه میدان حذف 
می گــردد. بــه مرور زمان و با حذف فعالیت هــای مذهبی، اجتماعی 
و فرهنگی از عرصه میدان تنها فعالیت غالب آن، فعالیت  اقتصادی 
که در راســته های پیرامونی اش جاری بوده و به تدریج در  می شــود 
عرصــه میدان ترویــج یافتــه و دّکه ها و مجموعه های فــروش موقت 
کــه دیگر فضای  سراســر فضــای میــدان را دربــر می گیرند؛ بــه نحوی 
بــاز و عرصــه میــدان قابل شناســایی و درک نیســت. امــروزه نیز این 
مجموعه به دلیل جدایی از زنجیره فعال شهری، جایگاه خود را در 
که برخی از  ساختار شهر از دست داده و به عرصه ای نازل بدل شده 

کم رونق در آن جاری است. فعالیت های اقتصادی 

2-1-1- انتخاب نمونه مورد قیاس
گردیــد ســاختار مجموعــه صاحب االمــر در  برطبــق آنچــه بیــان 
گرفتــه و به عنــوان یکی از  نهایــت در قالــب میدانــی مذهبی شــکل 
نقاط مهم در شــهر ایفای نقش می نمود. براین اساس در راستای 
که می توانســت در  قیــاس تطبیقــی این اثر، به لحاظ نقش پررنگی 
شــهر تبریز داشــته باشد، برخی از نمونه های شــاخص بین المللی 
که در قالب میدان مذهبی )و تا حدودی حکومتی( نقش شاخصی 
که غالب آنها  گرفتند  در ســاختار شهرشــان دارند، مورد بررسی قرار 
 عبارت است از میدان سن مارکو در ونیز4، میدان بزرگ در بروکسل۵
که از این میان، میدان سن مارکو  گ6؛  و میدان شهر قدیمی در پرا
به دالیل ذیل به عنوان نمونه تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد:

- هر دو مجموعه، متعلق به سده های میانی تاریخ سرزمین خود 
هستند )شروع شکل گیری صاحب االمر از قرن هفتم هجری قمری 

و میدان سن مارکو از قرن پنجم هجری قمری(.
- هــر دو مجموعــه، قرن ها به عنــوان میدان حکومتی اصلی شــهر 

ح بوده اند. خود مطر

تصویر5- میدان سن مارکو. 
)Google Earth and Wikipedia, 2014( :ماخذ

تصویر4- مسجد صاحب االمر در حاشیه خیابان دارایی. 
ماخذ: )آرشیو شخصی، 1393( 

تأملی در تحوالت ساختاری معاصر شهر تبریز  و تأثیر آن بر هویت شهر
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- در هــر دو مجموعــه، عملکــرد شــاخص ترین عنصــر آنهــا مذهبی 
کلیسا( بوده است. )مسجد و 

- هر دو مجموعه، به عنوان مهم ترین فضای چندعملکردی شهر 
ح بوده اند. خود مطر

2-1-2- میدان سن مارکو در شهر ونیز
ســن مارکــو، میــدان اصلی شــهر ونیــز و از مهم تریــن و زیباترین 
کــه شــروع شــکل گیری آن بــه زمــان ایجــاد یــک  کــز اروپــا اســت  مرا
کلیســای ســنت  محوطه تجاری مغشــوش در محوطه جلودســت 
مــارک7 در قــرن یازدهــم میالدی بــاز می گــردد. با توجه بــه جایگاه 
کــه ایــن میــدان در شــهر ونیــز بــه دســت مــی آورد، مدتی  و رونقــی 
بعــد در قــرن دوازدهــم حکمــران شــهر قصــر خــود را در مجــاورت 
کلیســا بنــا می کنــد و بــه ایــن ترتیــب جانب شــرقی میــدان تکمیل 
کتابخانــه قدیمــی در عــرض میدان  می گــردد. در قــرن شــانزدهم، 
کــه ایــن رونــد مدتــی بعــد و بــا بازســازی و تکمیــل  ســاخته شــد 
نهایــت  در  یافــت.  ادامــه  میــدان  و جنوبــی  جداره هــای شــمالی 
 در قــرن نوزدهــم جــداره غربــی میــدان توســط ناپلئــون8 بناپــارت

 ســاخته شــد. بدین ترتیب 8۰۰ ســال طول می کشد تا میدان سن 
کــه امروزه مرکز اجتماعی، مذهبی و سیاســی شــهر ونیز و  مارکویــی 

گیرد )چپ من، ۱۳86(. نگین اروپا است، شکل 
کمبود  که هم با  وجود میدان ســن مارکو در شــهری مثل ونیز، 
کم بســیار باالیی  زمین و بســتر شهرســازی مواجه بــوده و هم از ترا
برخــوردار اســت، نشــانی از اهمیــت وجــود فضاهــای بــاز عمومــی 
کــه ســیر تحــول جداره هــای میــدان در  در شــهرها اســت. هرچنــد 
دوره هــای مختلــف بــوده، اما معمــاری آنها بــه صــورت یکپارچه و 
کلیسا است. در بطن میدان نیز هیچ عملکردی  هم خوان با سبک 
که ساختار و یکپارچگی آن را برهم زند، وجود ندارد و عرصه آن نیز 

محّل برگزاری انواع مراسم مذهبی، اجتماعی و فرهنگی است.
نکتــه حائــز اهمیــت می نمایــد؛  ایــن نمونــه چنــد  بررســی  در 
نخســت توجــه بــه اســتمرار ســازندگی در قالــب یکپارچــه ســاختار 
تاریخی میدان و دیگر نحوه تعامل آن با جریان های شــهر. بررســی 
که مســیرها و  ارتباطــات پیرامونــی این میدان مشــخص می ســازد 
دسترســی های منتهی به آن نه تنها ســاختار تاریخی خود را حفظ 
کرده، بلکه به مرور نیز تقویت و سامان داده شده اند تا هرچه بهتر 

عرصه های مورد 
گی های عرصه تاریخیروند شکل گیری عرصه تاریخیمقایسه مداخالت معاصرویژ

در عرصه تاریخی
جایگاه عرصه تاریخی
در ساختار معاصر شهر

یز
تبر

مر 
اال

ب 
اح

ص
ن 

دا
می

کاخ حکومتی  - احداث باغ و 
صاحب آباد )عصر ایلخانی(

-ایجاد میدان در مقابل 
مجموعه صاحب آباد و احداث 

بناهای جدید 
)عصر آق قویونلوها(

-احداث مسجد شاه 
کلیسا و توسعه بازار  طهماسب، 
در حاشیه میدان )عصر صفویه(

-تخریب میدان و مجموعه 
صاحب آباد در اثر جنگ و زلزله و 

احداث باروی شهر
-احداث میدان صاحب االمر و 
مسجد آن، به همراه مدرسه و 

بناهای جدید و راسته های بازار 
)عصر قاجاریه(

• میدان و مجموعه صاحب آباد
-مرکز حکومتی شهر

-مرکز برگزاری مراسم و فعالیت های 
اجتماعی، سیاسی، مذهبی و اقتصادی شهر
-مهم ترین فضای باز و چندعملکردی شهر
-میدان فاقد جداره مشخص و تعریف آن 

به وسیله بناهای پیرامونی
• میدان صاحب االمر

-مهم ترین میدان و فضای چندعملکردی 
شهر

- مرکز برگزاری مراسم و فعالیت های 
اجتماعی، سیاسی، مذهبی و اقتصادی
-حضور مسجد به عنوان عنصر شاخص 

میدان
- تعریف میدان به وسیله جداره های 

پیرامونی

-احداث خیابان دارایی در 
صحن مسجد صاحب االمر 

و قطع ارتباط مسجد با 
مدرسه و میدان

گسترش  -ایجاد و 
کاربری های موقت در فضای 

باز میدان
-از میان رفتن ساختار 

جداره های میدان و 
کاربری های موقت  تثبیت 

)که موجب از میان رفتن 
فضای باز و ساختار میدان 

می گردد(

- از هم پاشیدن ساختار و 
مجموعه میدان

-جدا افتادن از زنجیره حیات 
معاصر شهر

-از میان رفتن جایگاه و هویت 
تاریخی مجموعه

-تبدیل شدن به یکی از 
بخش های نامناسب شهر

نیز
و و

ارک
ن م

 س
ان

ید
م

کلیســای سنت مارک با  -احداث 
ج آن )قرن نهم میالدی( بر

-ایجــاد محوطــه بــاز و میــدان در 
کلیسا  جلودست 

)قرن یازدهم میالدی(
کنار  -احــداث قصــر حکومتــی در 

کلیسا )قرن دوازدهم میالدی(
و تکمیــل جداره هــای  -احــداث 

شمالی و جنوبی میدان 
)قرن شانزدهم میالدی(

-احــداث جــداره غربی میــدان و 
اتصال آن به قصر سلطنتی 

)قرن نوزدهم میالدی( 

-مهم ترین و شاخص ترین میدان شهر
فعالیت هــای  و  مراســم  برگــزاری  مرکــز   -

اجتماعی، سیاسی، مذهبی و اقتصادی شهر
-حضور کلیسا به عنوان عنصر شاخص میدان
-تعریف میدان به وسیله جداره های پیرامونی

-مرمــت و حفاظت مجموعه 
ســاختار  صــورت  بــه  میــدان 

تاریخی آن

-حضور به عنوان مهم ترین عرصه 
و فضای چندعملکردی شهر

و  فعالیت هــا  برگــزاری  -محــل 
مراسم مختلف شهر

کــز  مرا بــا دیگــر  قــوی  -ارتبــاط 
تاریخی شهر

قدمــت  و  هویــت  از  -نمــادی 
تاریخی شهر

گردشگر در شهر -قطب جذب 
در  پویــا  و  فعــال  -عنصــری 

جریان زندگی شهر

جدول 1- مقایسه تطبیقی میدان صاحب االمر تبریز با میدان سن مارکو ونیز.
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گــردد. به این  شــرایط انتقــال جریــان پیاده بــه این میــدان فراهم 
ترتیــب جایگاه ایــن مجموعه در جریان زندگی روزمره مردم تثبیت 
که هویت شهر را شکل  گزار از مســیرهایی  گردشگران نیز با  شــده و 
داده انــد، به میدان رســیده و با منزلت ارزشــمند آن هرچه بیشــتر 
آشــنا می شــوند. نکته دیگر، توجه به شــکل گیری ســاختار تاریخی 
گرفتــه و مداخــالت  کــه در طــول چنــد ســده شــکل  میــدان اســت 
معاصــر نیــز، نه در تعارض با آن بلکه در احترام و تطابق با این روند 

گرفته اند. تکاملی شکل 
گرفته، جدولــی تطبیقی )جدول ۱(  • از بررســی و قیــاس  انجــام 
تدوین می گردد تا بتوان درک روشــن تری از تحوالت حاصل شــده 
در دو عرصه بدســت آورد و به تشــریح دالیل و راه کارهای افول و یا 

رونق نمونه مورد پژوهش پرداخت.

2-1-3- ره آورد مقایسه تطبیقی
از نــکات حائــز اهمیــت در این قیــاس، توجه به حفــظ و تکمیل 
ســاختار تاریخی و نحوه رســش و تعامل با عرصه های این فضاهای 
میــدان  کلــی  ســاختار  در  تعــرض  کــه  نحــوی  بــه  اســت؛  تاریخــی 
صاحب االمــر، جایــگاه تاریخــی آن بــه عنــوان میدانــی مذهبــی در 
جریان زندگی شــهر را از میان برده اســت. احداث خیابان به عنوان 
کامل به جریــان ارتباطی میدان  مداخلــه ای معاصر، با بــی توجهی 
که در شکل گیری این میدان  با شــهر و روند چند صد ســاله ای بوده 
و جریان هــای آن موثــر بــوده اســت. بدیــن ترتیــب نــه تنهــا هویــت 
مجموعــه بــه عنــوان یــک میــدان از میــان مــی رود، بلکــه بــا تحول 
شــریان های عبوری نیز جایگاه آن در ساختار زنجیره تاریخی شهر از 
میــان رفتــه و به عنصری مجرد در عرصــه ای بیگانه مبدل می گردد. 
که روزگاری به عنوان مهم ترین  در نتیجــه این مداخالت، عرصه ای 
میــدان حکومتــی و فضــای چندعملکــردی شــهر مطــرح بــوده و از 
کهن شهر به  شمار  نقاط شاخص محور فرهنگی- تاریخی و ساختار 

می رفت، جایگاه خود در جریان زندگی شهر را از دست داده است.

2-2- بررسی مجموعه علیشاه در سیر تحوالت ساختاری شهر
ارک علیشــاه از معدود بناهای تاریخی باقیمانده در مرکزتاریخی 
که در زمان ســلطان محمــد خدابنده و ابوســعید  شــهر تبریــز اســت 

 ،۱۳۹۱ )هیلن برنــد،  اســت  بــوده  احــداث  دســت  در  بهادرخــان، 
۱۹۵(. ارک علیشــاه احتمااًل بخشــی از صحن مســجد علیشــاه بوده 
و برخــی عملکــرد آن را آرامــگاه و بقعــه دانســته اند۹. بــه مــرور زمان و 
بــا بــروز حوادثــی نظیــر زلزله، جنــگ و تحــوالت داخلی، ســاختمان 
که تا دوره  ارک ناتمــام مانــده و دچار فرســودگی می گردد، به نحــوی 
کارکــرد آن وجود ندارد )مســتوفی،  قاجــار، اطالعــات دقیقی دربــاره 
۱۳6۲، 76(. در دوره قاجــار، بــا احداث بــرج و باروهایی در پیرامون 
گشــته و از آن  شــهر، محوطــه ارک بــه ســاخلوی )قلعــه( شــهر بــدل 
پــس با ایــن جایگاه در میان مردم شــناخته می شــود )فیودورکوف، 
کرده  ۱۳7۲، ۱۰۲-۹۲(. در ایــن برهــه، ارک عملکــردی نظامــی پیــدا 
و بــه عنــوان ارگ حکومتــی، از موقعیــت ویــژه ای در شــهر برخــوردار 
می گردد. استحکامات جدید نیز با توجه به تناسبات ارک، در ارتفاع 
گرفتند، از این رو ارک همچنان  کمتری نســبت به آن شــکل  بســیار 
به عنوان بنای شــاخص این حوزه و شــهر مطرح بــود و از مهم ترین 
عناصــر زنجیــره ســاختاری شــهر تبریز بــه شــمار می رفــت. در دوران 
 پهلــوی )۱۳۱۰ه.ش.(، بــا توجــه به سیاســت های مرمتــی آن برهه۱۰
علیشــاه  جامــع  مســجد  عنــوان  بــا  علیشــاه  ارک  ثبــت  از  پــس  و   
و  تخریــب  آن  قاجــاری  بــاروی  و  حصــار  مّلــی،  آثــار  فهرســت  در 
نیــز  -۱۳۵۳ه.ش.   ۵7 ســال های  بیــن  ادامــه  در  شــد.  حــذف 
باستان شناســی۱۱ کاوش هــای  از  پیدا شــده  قاجــاری   ســازه های 
گشــایش مجموعــه پیرامونــی در قالــب   پیرامــون ارک تخریــب و بــا 
گم نــام، ســاختاری نویــن می یابــد )ســرافراز،  بنــای یادبــود ســرباز 
۱۳78(. در ایــن دوران، ارک بــه صــورت تــک بنایــی در ایــن حــوزه 
کارکــرد خاصــی نــدارد و همین طــور بــا توجــه  کــه  مطــرح می شــود 
شــهری،  جدیــد  مســیرهای  ایجــاد  و  خیابان کشــی ها  شــروع  بــه 
آن  پیرامــون  تاریخــی  عرصه بنــدی  و  محدودشــده  ارک  محوطــه 
دگرگــون می گــردد؛ بــا ایــن حال بــا حفظ عرصــه ارک و رعایــت حریم 
ارتفاعــی آن، ارک هم چنــان بــه عنــوان بنــای شــاخص ایــن حــوزه، 

تصویر6- بازنگــــــــــاری جایگـــاه میــــدان صاحب االمر و عناصر پیــــــــــرامونی آن در ساخــــــتار 
معاصـــــر شهـــــر. 

ماخذ: )آرشیو شخصی نگارنده، 1393(
تصویر7- بقایای مجموعه علیشاه در دوره قاجار. 

ماخذ: )پورحسین خونیق، 1382، 45 و دیوالفوا، 1369، 59(

تأملی در تحوالت ساختاری معاصر شهر تبریز  و تأثیر آن بر هویت شهر
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نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۱  شماره ۱  بهار ۱۳۹۵

باقــی مانده بــود. آخریــن و مهم تریــن تغییــرات ایــن حــوزه در ســال 
۱۳6۰ه.ش. شــکل می گیــرد. در ایــن برهــه، عرصــه ارک علیشــاه بــه 
عنــوان محّل احداث بنایی جدید تعیین شــده و محوطه پیرامونی 
 ارک و بخش شــرقی دیوارهای عهد ایلخانــی آن به طول 6۵.6 متر، 
مضاف بر پلکان قاجاری متصل به جبهه شرقی آن تخریب می گردد. 
ک برداری قرار گرفته  در سال ۱۳76ه.ش.، حریم شرقی ارک مورد خا
و بنای جدید به سال های ۹۱-۱۳7۹ه.ش. احداث می گردد )آجرلو 
و نعمتــی بابایلــو، ۱۳۹۲، ۳4(. در ایــن برهــه، بــا تخریب بخش های 

دیگــری از پیکره و پیرامــون ارک، آنچه باقی می ماند، تک دیواره ای 
مجرد است؛ از سوی دیگر در احداث مجموعه جدید حریم ارتفاعی 
کمتر رعایت شــده و تناســبات و ابعاد بــزرگ آن، ارک و  و جانبــی ارک 
عرصه اش را تحت تأثیر قرار داده و با تنزل خوانایی اش، ارک در عرصه 
که ســاختار و هویت  گشــته  خود به عنصری منفرد و نامأنوس بدل 
که بوده تحول اساســی یافته است. که باقی مانده، با آن چه  آن چه 

2-2-1- انتخاب نمونه مورد قیاس
گردید، مجموعه ارک علیشــاه می توانســت  براســاس آنچــه بیان 
کــه بــه عنــوان  در قالــب میــدان حکومتــی- مذهبــی دیــده شــود 
یکــی از نقــاط مهــم تاریخــی شــهر، در قالــب میــدان و فضــای بــاز 
شــهری، جــاذب جمعیــت و فعالیت هــای مختلــف در مرکــز شــهر 
تبریــز باشــد. برایــن اســاس در راســتای قیــاس تطبیقی ایــن اثر، به 
که می توانســت در شــهر تبریز داشــته باشــد،  لحــاظ نقــش پررنگــی 
کــه در قالــب میــدان  برخــی از نمونه هــای شــاخص بیــن المللــی 
ســاختار  در  شــاخصی  نقــش  حکومتــی(  حــدودی  تــا  )و  مذهبــی 
کــه غالــب آنهــا عبارت  گرفتنــد  شهرشــان دارنــد، مــورد بررســی قــرار 
کــوف۱۳ کرا در  اصلــی  میــدان  میــالن۱۲،  در  دومــو  میــدان  از   اســت 
 و میدان ترافالگار در لندن۱4؛ که از این میان، میدان و کلیسای دومو 

به دالیل ذیل به عنوان نمونه تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد:
گرفته انــد )قرن هشــتم  - هــر دو اثــر، در یــک برهــه تاریخــی شــکل 

هجری قمری(.
- هــر دو اثر، به عنــوان بزرگ ترین و شــاخص ترین عملکرد مذهبی 

ح بوده اند. شهر خود مطر
ح  - هر دو اثر، به عنوان تک عنصر مجرد در بستر تاریخی خود مطر

هستند.
- هر دو اثر، در طّی چند قرن روند شکل گیری و تکامل را طی کرده اند. تصویر8- نقشه تره زل- فابویه، موقعیت ارک و حصار پیرامونی شهر در دوره قاجار.

ماخذ: )مهریار، 1378، 23(

کنار بنای جدید مصلی شهر. تصویر9- بقایای ارک علیشاه در 
ماخذ: )آرشیو شخصی و ویکی پدیا، 1393 ( 

کلیسای دوموی میالن. تصویر10- 
)Wikipedia and Google Earth, 2014( :ماخذ 
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کلیسای دومو در شهر میالن  -2-2-2
در زمــان امپراطــوری روم، این ناحیه قلب شــهر میالن بــوده و در 
محّل امروزی کلیسا، قصری بزرگ قرار داشت که در آتش سوزی سال 
کلیسای دومو  ۱۰7۵میالدی از میان رفت و در سال ۱۳86م. ساخت 
کلیســا جایگاه  آغاز گشــت. از همان ســال های ابتدایی شــکل گیری، 
که در قرون وسطی،  مهمی در ساختار شهر به دست آورد. به نحوی 

عرصه های مورد 
مقایسه

روند شکل گیری 
گی های عرصه تاریخیعرصه تاریخی جایگاه عرصه تاریخیمداخالت معاصر در عرصه تاریخیویژ

در ساختار معاصر شهر

یز
تبر

اه 
ش

علی
ک 

ار
-شروع به ساخت 

مجموعه علیشاه با 
کارکرد مذهبی 
)عصر ایلخانی(

-تبدیل بقایای 
علیشاهی به ارک 

حکومتی و قلعه 
شهر با احداث 

بناهای جدید در 
بستر شرقی و ایجاد 

ج و بارو  بر
)عصر قاجاریه(

-در بدو شکل گیری مرکز مذهبی 
شهر

-قلعه و مرکز حکومتی شهر در 
دوره قاجار

-شاخص ترین و سترگ ترین 
بنای شهر

-نماد استقامت و پایداری شهر
کهن -قرارگیری در حاشیه شهر 

-تخریب و حذف بخش عمده ای از هویت 
قاجاری ارک، از جمله حصار و باروی آن

-گشایش محوطه پیرامونی ارک و تبدیل 
آن به بنای یادبود

-احداث خیابان پهلوی در جلودست ارک
)عصر پهلوی(

کامل الحاقات قاجاری و دیواره  -تخریب 
شرقی ایلخانی ارک

گودبرداری جبهه شرقی و  -تخریب و 
ساخت مصلی بزرگ شهر در بستر آن

-احداث خیابان های جدید در پیرامون 
بستر ارک )دهه 6۰ تا 8۰(

- تجرد و جدا افتادگی از جریان 
زندگی شهر

-تجاوز به حریم تاریخی ارک با 
ایجاد بناهای جدید

-جدا افتادگی و قطع ارتباط ارک 
با ساختار شهر و دیگر عناصر آن

-تبدیل شدن به عنصری بیگانه 
در بستر خود

الن
 می

مو
دو

ی 
سا

کلی

-شروع احداث 
کلیسا )قرن 

چهاردهم میالدی(
-اتمام ساخت 
کلیسا و احداث 
میدان در بستر 

آن با سامان دهی 
جداره های پیرامونی 
میدان )قرن نوزدهم 

میالدی(

-مرکز مذهبی شهر
کلیسا و میدان  -مهم ترین 

تاریخی شهر
-ارتباط قوی با دیگر عناصر 

تاریخی شهر
گرفتن در مرکز زنجیره  -قرار 

ساختاری و جریان زندگی شهر
-هم خوانی معماری جداره های 

کلیسا میدان با 
-رعایت حریم جانبی و ارتفاعی 

کلیسا

کلیسا و مجموعه میدان  -مرمت و حفاظت 
در قالب ساختار و هویت تاریخی شهر

-ایجاد مسیرهای دسترسی پیاده به 
میدان و تقویت ارتباط آن با دیگر عناصر 

تاریخی شهر

-حضور به عنوان مهم ترین عرصه 
و فضای چندعملکردی شهر
-محل برگزاری فعالیت ها و 

مراسم مختلف شهر
کز  -ارتباط قوی با دیگر مرا

تاریخی شهر
-نمادی از هویت و قدمت 

تاریخی شهر
گردشگر در شهر  -قطب جذب 

-عنصری فعال و پویا در جریان 
زندگی شهر

کلیســا در ایــن منطقه، دومــو و بســتر آن مرکز  باوجــود تعــداد زیــادی 
حیــات مذهبــی میالن بود. در ســال ۱8۵۹م.، زمانی که این کاتدرال 
بعد از ۵۰۰ سال در حال اتمام بود، تصمیم به ساخت میدان بزرگی در 
بستر آن گرفته شد و بدین ترتیب ساختار میدان شروع به شکل گیری 
کــرد )Moughtin, 2003(. طراحــی میــدان و جداره هــای آن در احترام 
کلیســای جامــع صــورت پذیرفتــه و فضاهــای باز پیــاده در  کامــل بــه 
کلیسا شکل  بستر آن، با رعایت حریم های جانبی براساس تناسبات 
کلیسا، فضای مناسبی  گرفته اند. این حریم ها و حوزه باز جلودســت 
را جهــت درک زیبایــی و عظمت آن فراهم ســاخته و محیطی را برای 
تعامل مردم با این عنصر تاریخی و هویتی شهر مهیا کرده اند. از سوی 
دیگر این فضا، امکان برگزاری فعالیت های اجتماعی نظیر جشن ها، 
کلیسا فراهم ساخته  مراسم مّلی و جشنواره های مختلف را در بستر 
و بدیــن ترتیــب عرصــه ایــن عنصــر تاریخــی شــهر، بــه عضــوی پویــا از 
جریان زندگی مردم بدل شــده اســت. معماری جداره های پیرامونی 
کلیســا و بــا ســبک های معمــاری  میــدان هــم در احتــرام بــه حضــور 
نزدیک به آن شکل گرفته  و هم چنین به منظور رعایت حریم ارتفاعی 
کلیســا، جداره هــای میــدان در ارتفاعــی پایین تــر از آن بنــا شــده اند.
بررسی نمونه فوق توجه به چند نکته را حائز اهمیت می نماید، 
گونه دخل و تصرفی در ساختار مجموعه انجام  نخست اینکه هیچ 
نگرفته و کالبد آن حتی در طّی چند قرن روند تکاملی داشته تا اینکه 
کالبد  کامل به اتمام برســد. در وهله بعد پــس از تکمیل  بــه صــورت 
بنا، برای تقویت جایگاه آن در ساختار شهر، عرصه این بنا در قالب 
میدانی ســازمان داده شــده تا با هدایت جریان شــهر بــه آن از رونق 

تصویــر11- جایــگاه میــدان دومو در زنجیره ســاختار کهن شــهر)نقاط پررنگ، نشــان گر عناصر 
تاریخی شهر کهن میالن و خطوط سیاه، نشان گر مسیرهای پیاده ارتباطی مابین آنها هستند(.

 )Moughtin, 2003, 78( :ماخذ

جدول 2- مقایسه تطبیقی ارک علیشاه تبریز با کلیسای دوموی میالن.

تأملی در تحوالت ساختاری معاصر شهر تبریز  و تأثیر آن بر هویت شهر
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گــردد. جداره های میــدان نه به  کیــد بیشــتر و بهتــری برخــوردار  و تا
صــورت دیوار و حصار بلکه در قالب بناهایی همگام با عملکردهای 
کیدی بیشــتر،  گرفته انــد تا بــا تا مــورد نیــاز در عرصــه میــدان شــکل 
جــاذب فعالیت هــای مختلــف در عرصــه میــدان در زنجیــره حیات 
شــهری باشند. از سوی دیگر، سازماندهی مسیرهای پیاده، هم در 
که عناصر تاریخی  کهن به نحوی اســت  کل شــهر  عرصه بنا و هم در 
در قالب زنجیرهای بهم پیوسته ای از خیابان های پیاده به یکدیگر 
متصل اند و مردم به راحتی به این فضاها هدایت می شوند و جریان 
پیاده در وهله نخست اولویت است. همچنین مسیرهای سواره نیز 
گونه خدشه ای در ساختار  در عین دسترسی به عرصه میدان، هیچ 

آن وارد نکرده و توسط حاضرین در میدان قابل درک نیستند.
تطبیقــی  جدولــی  گرفتــه،  انجــام  قیاس هــای  و  بررســی  از   •
)جــدول ۲( تدویــن می گــردد تــا بتــوان درک روشــن تری از تحوالت 
و  تشــریح دالیــل  بــه  و  آورد  حاصــل شــده در دو عرصــه بدســت 

راه کارهای افول و یا رونق نمونه مورد پژوهش پرداخت.

2-2-3- ره آورد مقایسه تطبیقی
در ایــن قیــاس از نــکات حائــز اهمیت، نحــوه برخورد و رســش به 
کلیســا در طــّی چند قرن  عرصــه این بناهای تاریخی اســت )که بنای 
که این مســئله  تکمیل و بنای ارک در طّی چند ســده تخریب شــده، 
غ از این  بیشــتر تحــت تاثیــر شــرایط اجتماعــی و سیاســی بــوده و فــار
بحث می باشــد(. عرصه ارک پس از تخریب و یکدست ســازی توســط 
مســیرهای سواره احاطه شــده و در پیرامون آن بناهایی متفاوتی به 
گونه  که هیچ  لحاظ ارتفاعی، عملکردی و ســاختاری شکل می گیرند 
کنار  ســنخیتی بــا آن عرصــه ندارند. در وهلــه بعدی، بنای جدیــد در 
که به سبب بزرگی به شدت آن را تحت تاثیر قرار  ارک احداث می شود 
داده و جبهه ای از ارک را به کلی مســدود می ســازد؛ از ســوی دیگر، به 
سبب عدم وجود دسترسی خیابان های پیاده به این عرصه و انقطاع 

پیاده روهای حاشیه مسیرهای سواره، رسش و خوانایی شاخصی به 
ایــن عرصه وجــود ندارد. هم چنین با دیوار و حصارکشــی های جدید 
گرفته در پیرامون آن، ارک هر چه بیشتر از جریان روزمره شهر  صورت 
جدا افتاده و نحوه حضور در عرصه اش مخدوش شده، و فضایی این 
که می توانســت بطن انــواع رخدادها و فعالیت های  چنین ارزشــمند 

شهری باشد، به محیطی مجرد بدل شده است.
کهن به عنوان ســترگ ترین  کــه در تبریز  بدیــن ترتیــب عنصری 
و معظم تریــن بنــای شــهر، در رأس روابــط ســاختاری آن بــود، بــه 
کــه در نتیجــه آن  عضــوی بیگانــه در مجموعــه جدیــد بــدل شــده 

هویت تاریخی این بخش متحول شده است.

2-3- بررسی مجموعه باغ شمال در سیر تحوالت ساختاری شهر
باغ شــمال یکــی از مجموعه های مهّم دوره آق قویونلوها اســت 
کــه در دوره صفــوی و بــه خصــوص قاجــار نیــز مــورد توجــه بــوده و 
انتساب آن را به سلطان یعقوب، پسر حسن پادشاه )اوزون حسن( 
کربالیــی تبریــزی، ۱۳8۳، 47۲(. این مجموعه،  دانســته اند۱۵ )ابــن 
که طرح آن براساس نقشه قبلی شکل  جزء باغ های حکومتی بوده 
گرفتــه و هندســه آن نیــز براســاس محور طولــی و قرینه ســازی در دو 
گون  گونا ســوی محور میانی طرح ریزی شده و در میان باغچه های 
کوشــک هایی بــزرگ با اســتخری زیبا قرار  مربع و مســتطیل شــکل، 
داشته است )نادرمیرزا، ۱۳7۳، ۲7۳(. باغ شمال به دلیل موقعیت 
قرارگیری و ســاختار و بزرگی آن یکی از مهم ترین مکان های نشــیمن 

بازنــگاری جایــگاه ارک علیشــاه در ســاختار معاصــر شــهر)خطوط خط چیــن  تصویــر12- 
کشی هستند(.  پیرامونی، نشان گر محدوده دیوار 

کاله فرنگی عمارت قدیم. تصویر13- عمارات باغ شمال؛ باال: عمارت اعتضادیه، پائین: 
ماخذ: )پورحسین خونیق، 1382، 92( 
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که در دوره قاجار نیز ضیافت های بزرگ  و اتراِق شــاهان صفوی بود 
در ایــن بــاغ ترتیب می یافت. نایب الســلطنه عباس میــرزا در عرصه 
ایــن بــاغ بناهــای متعــّددی ســاخت و در آبادانــی آن نقــش مهّمــی 
کــه بــه ایــن دلیــل از آن با نام بــاغ شــاهزاده نیز ذکر می شــد  داشــت 
)اعتمادالســلطنه، ۱۳67، ۳46(. در زمــان محمدعلــی میــرزا، بــاغ 
شــمال به پایگاه ســربازان دولتی و در ســال های ۳۰-۱۳۲۹ه.ق. به 
گشــته و عملکــردی نظامی به خود  قرارگاه قشــون روس تزاری بدل 
گرفت )ویلبر، ۱۳48، ۲46(. در اواخر دوره قاجار این باغ به تفرجگاه 
مــردم شــهر بدل شــد و برای اولیــن بار در ایــن برهه، بــه عنوان یک 
گرفته در  گشــت؛ اما اقدامات صــورت  عرصه عمومی شــهری مطرح 
دوره پهلوی موجبات تخریب و حذف باغ شــمال را فراهم ساخت. 
در حدود ۱۳۰8ه.ش. شهردار وقت، میرزا محمدعلی تربیت، عرصه 
کار آغازگر زنجیره ای از  گذاشت. این  آن را تفکیک و به معرض فروش 
که موجب تخریــب و از میان رفتن  تفکیــکات و اقدامــات بعدی بود 
باغ شــمال، این عنصر ارزشــمند تاریخی و هویتی شهر تبریز، شد. با 
ایــن همه بخش هایی از باغ تا ســال ۱۳4۵ه.ش. مشــجر و عماراتی 
در وســط آن باقی بود )ویلبر، ۱۳48(، اما به تدریج ســاختمان های 
دیگری در محل آن احداث و باغ شمال برای همیشه از میان رفت.

2-3-1- انتخاب نمونه مورد قیاس
گردیــد، مجموعــه بــاغ شــمال در نهایــت  براســاس آنچــه بیــان 
در قالــب یــک بــاغ  و فضــای جمعــی در ســاختار شــهر تبریز شــکل 
کــه امــروزه نیــز می توانســت در جریــان حیــات شــهری  گرفتــه بــود 
نقــش موثــری در زندگــی مــردم داشــته و بــه عنــوان یکــی از نقــاط 
ح باشد. براین اساس در راستای قیاس  جاذب ســاختار شــهر مطر
که می توانســت در شــهر  تطبیقــی ایــن اثر، بــه لحاظ نقش پررنگی 
که  تبریــز داشــته باشــد، برخــی از نمونه هــای شــاخص بین المللی 
در قالــب بــاغ )و فضــای ســبز شــهری( نقش شــاخصی در ســاختار 
عبــارت  آنهــا  غالــب  کــه  گرفتنــد  قــرار  بررســی  مــورد  دارنــد،  شــهر 
لنــدن۱7 در  پــارک  هایــد  پاریــس۱6،  لــوور  در  تیلــری  بــاغ  از   اســت 

که از ایــن میان، بــاغ تیلری پاریس   و بــاغ سن ســاچی در برلیــن۱8؛ 
به دالیل ذیل به عنوان نمونه تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد:

گرفته اند )قرن دهم  - هر دو مجموعه، در یک برهه تاریخی شکل 
هجری قمری(.

- هــر دو مجموعــه، بــه عنــوان مهم تریــن بــاغ تاریخــی شــهر خــود 
ح بوده  و هستند. مطر

- هــر دو مجموعه، دربردارنده عمارات حکومتی و بناهای تاریخی 
متعدد بوده و هستند.

که در ادامه  کارکردی حکومتی داشتند  - هر دو مجموعه، در ابتدا 
گشتند. به فضای عام شهری بدل 

2-3-2- باغ تیلری لوور در شهر پاریس
سایت تاریخی لوور، حوزه ای در مرکز شهر پاریس است که بخشی از 
محور و بستر شهر کهن را دربر می گیرد و امروزه موزه لوور و باغ تیلری در 
کز شهر پاریس بوده  آن قرار دارند. این مجموعه از دیرباز از فعال ترین مرا
که با گذشت قرن ها ارتباط عناصر مختلف آن بیشتر شده و بخشی از 
محور تاریخی- فرهنگی شهر پاریس را شکل داده اند. عمارت لوور در 
اواخر قرن دوازدهم میالدی به عنوان قصر حکومتی ساخته شد و در 
کنونی آن درآمد و پس از  دوره های مختلف توســعه یافت تا به شــکل 
کبیر فرانسه، در سال۱7۹۳م. به موزه مّلی فرانسه تبدیل شد  انقالب 
)Edwards, 1893(. در امتداد مجموعه لوور و حّد فاصل آن با میدان 
کنکــورد۱۹، باغ وســیع تیلری قــرار دارد. این باغ در قرن شــانزدهم و به 
عنــوان بــاغ حکومتی احداث گشــت و محــّل حضور اعیــان و برگزاری 
مراسم سلطنتی بود و مهم ترین باغ حکومتی شهر به شمار می رفت، تا 
در قرن هفدهم به روی عموم گشوده شد و پس از انقالب کبیر فرانسه 
به عنوان پارک عمومی مورد استفاده قرار گرفت. در حال حاضر نیز این 
که هم میزبان  باغ یکی از فعال ترین عرصه های شــهری پاریس است 
.)Racine, 2007( مــردم شــهر و هــم گردشــگران از سراســر دنیــا اســت
بررسی باغ تیلری و فضاهای پیرامونی آن، نکات حائز اهمیتی را در 
ارتباط با اهمیت فضاهای سبز در ساختار تاریخی شهر روشن می سازد. 
با وجود این که باغ تیلری در یکی از مهم ترین و ارزشمندترین مناطق 
شهر پاریس قرار دارد، هیچ گونه تعرضی در ساختار آن صورت نگرفته و 
فضاهای سبز آن از میان برده نشده اند، حتی برای حفظ یکپارچگی 
ســاختار باغ ها، تونل هایی از زیر بســتر ســایت برای عبور مســیرهای 
ســواره احــداث شــده اســت. ایــن نحــوه برخــورد نمــودی از رویکــرد 

تصویر15- باغ تیلری و جایگاه آن در مجموعه تاریخی مرکزی پاریس.
)Google Earth, 2014( :ماخذ

تصویر14- باغ تیلری و موزه لوور.
)Google Earth and Wikipedia, 2014( :ماخذ

تأملی در تحوالت ساختاری معاصر شهر تبریز  و تأثیر آن بر هویت شهر
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که باعث می شود عناصر و عرصه های تاریخی  حفاظت هویتی است 
کلیت تاریخی آنها به صــورت عضو فعالی از  شــهر، در قالــب ســاختار و 
زنجیره حیات شــهر حضور داشته باشــند. حفاظت این مجموعه ها 
جدا از جنبه فرهنگی و هویتی آن، از لحاظ اقتصادی و درآمدزایی شهر 
نیز حائز اهمیت است، چرا که مجموعه لوور، به عنوان مهم ترین قصر 
حکومتــی مجاور باغ تیلری، در ســال ۲۰۱۲م. بیــش از دوازده میلیون 
بازدید کننده داشته )Casey,  2013( که نشان از صرفه اقتصادی باالی 
حفاظت از ســاختار و هویت تاریخی شهر داشته و از سویی نیز سبب 
شناخته شــدن این آثار و تاریخ شهر در سطحی بین المللی می شود.
تطبیقــی  جدولــی  گرفتــه،  انجــام  قیاس هــای  و  بررســی  از   •
)جــدول ۳( تدویــن می گردد تــا بتــوان درک روشــن تری از تحوالت 
و  تشــریح دالیــل  بــه  و  آورد  حاصــل شــده در دو عرصــه بدســت 

راه کارهای افول و یا رونق نمونه مورد پژوهش پرداخت.

2-3-3- ره آورد مقایسه تطبیقی
گرفته، رویکردی مشابه باغ تیلری در باغ  براساس قیاس صورت 
که به جای تفکیک  شــمال نیز می توانست حادث شود؛ بدین نحو 
و از میــان بــردن بــاغ، ســاختار آن به صــورت تاریخــی اش حفظ و به 
عنوان بخشی از فضای سبز شهر به حیات خود ادامه می داد که هم 
محــّل تفریــح و اجتماع مردم بود و هم امــکان تعامل مردم با تاریخ 
و هویت شــهر مهیا می شــد؛ عمارات مرکزی باغ نیز، می توانستند در 
کارکردی  کز فرهنگی به حیات خود ادامه دهند و  قالب موزه و یا مرا
کهن داشته باشند. تفکیک این مجموعه شاید  جدید با ساختاری 
در ابتدا درآمدی نســبی برای شــهرداری وقت داشته ولی در صورت 
حفاظــت از آن بــه عنــوان بخشــی از میــراث هویتــی شــهر، امــروزه با 
گردشگری، این عرصه می توانست درآمدزایی  استفاده از تمهیدات 
که بدین ترتیب هم  و صرفه اقتصادی بســیار بیشتری داشته باشد 
بخشــی از ســاختار هویتی شهر حفظ می شــد و هم این آثار به مردم 

کشور و حتی جهان معرفی می شدند. شهر، 
 

ّ
تصویر16- بازنگاری جایگاه باغ شــمال در ســاختار معاصر شهر )لکه میانی، نشان گر محل

احتمالی عمارات باغ شمال(.
ماخذ: )آرشیو شخصی نگارنده، 1393(

عرصه های 
گی های عرصه تاریخیروند شکل گیری عرصه تاریخیمورد مقایسه مداخالت معاصرویژ

در عرصه تاریخی
جایگاه عرصه تاریخی
در ساختار معاصر شهر

یز
تبر

ل 
ما

 ش
اغ

ب

-احداث باغ حکومتی و عمارت شاهی 
)عصر آق قویونلوها(

-احداث عمارات جدید در باغ
-تبدیل باغ حکومتی به عرصه 

عمومی شهر )عصر قاجاریه(

ج گاه حکومتی -سکونت گاه و تفر
-محل برگزاری جشن ها و مراسم

-وسیع ترین باغ تاریخی شهر
-نمادی از جایگاه باغ و فضای 

سبز در هویت تاریخی تبریز
ج گاه عمومی شهر در اواخر  -تفر

عصر قاجار

-تعرض در عرصه باغ و 
تفکیک و فروش اراضی آن

-تخریب عمارات حکومتی و 
باقیمانده باغ )عصر پهلوی(

کامل باغ و  - تخریب و حذف 
عمارات تاریخی 

س
اری

ی پ
لر

غ تی
با

-احداث باغ حکومتی در جلودست 
کاخ تیلری و لوور 

)قرن شانزدهم میالدی(
-گشایش باغ بر روی عموم 

)قرن هفدهم میالدی(
-تبدیل شدن به پارک عمومی شهر 

کبیر فرانسه بعد از انقالب 
)قرن نوزدهم میالدی(

ج گاه حکومتی -سکونت گاه و تفر
-محل برگزاری جشن ها و مراسم

-وسیع ترین باغ تاریخی شهر
-رابط میان بناها و عرصه های 

تاریخی- فرهنگی شهر

-احداث مسیرهای سواره 
در امتداد خیابان های شهر 

در عرصه باغ
-حذف خیابان ها از عرصه 
باغ و بازسازی آن به شکل 

تاریخی با انتقال خیابان ها 
از طریق تونل هایی از زیر 

بستر باغ 

-محل برگزاری فعالیت ها و 
مراسم مختلف شهر

ج گاه عمومی شهر -تفر
-قرارگیری در مرکز محور 
تاریخی- فرهنگی پاریس

گردشگر در شهر  -قطب جذب 
-عنصری فعال و پویا در 

جریان زندگی شهر 

جدول 3- مقایسه تطبیقی باغ شمال تبریز با باغ تیلری پاریس.

از ســوی دیگــر بــاغ شــمال نمــادی از جایــگاه و اهمیــت حضور 
کــه تبریز از  بــاغ و فضای ســبز در شــهر تبریز به شــمار می رفت، چرا 
که  ح بوده  دیربــاز بــه عنوان یکی از اولین باغ  شــهرهای ایــران مطر
کّرات اشاراتی به  گذار تاریخ به  سیاحان و جهان گردان مختلف در 
آن داشــته اند۲۰ و این موضوع جایگاه و اهمیت باغ و فضای ســبز را 
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جدول 4- جمع بندی مقایسه تطبیقی سه عرصه تاریخی در تبریز با سه عرصه تاریخی در جهان.

عرصه جایگاه اثر
جایگاه اثرقدمت تاریخیتاریخی

کهن در شهر 
رویکرد و نحوه

گرفته مداخالت صورت 
جایگاه اثر در

ساختار معاصر شهر
تأثیر مداخالت بر

هویت تاریخی شهر

یز
تبر

در 
ثر 

ه ا
س

میدان 
صاحب االمر

قرن هفتم 
هجری قمری

)سیزدهم میالدی(

•  قبل از قاجار
میدان اصلی حکومتی 
و چندعملکردی شهر، 

دربردارنده مجموعه 
عمارات حکومتی

• بعد از قاجار
میدان چندعملکردی شهر

• قبل از قاجار
تخریب در اثر جنگ، زلزله و احداث 

باروی شهر
• بعد از قاجار

احداث خیابان در عرصه میدان و 
از میان رفتن فضای باز آن

حذف میدان از ساختار 
عملکردی و جریان 

زندگی شهر

تزلزل جایگاه و منزلت 
عضوی مهم از ساختار 

هویت تاریخی شهر و 
تغییر معنایی و عملکردی 

عرصه آن

ارک علیشاه

قرن هشتم 
هجری قمری

)چهاردهم 
میالدی(

• قبل از قاجار
شاخص ترین عملکرد 

مذهبی شهر
• بعد از قاجار

ارک و ساخلوی حکومتی 
شهر

• در قاجار
مرمت و احداث بناهای پیرامونی 

جدید
• بعد از قاجار

تخریب بخش های مختلف و تجاوز 
به حریم آن

عضوی منفرد و جدا 
از جریان زندگی و 

ساختار عملکردی شهر 
کالبدی  با آسیب های 

بسیار

تزلزل جایگاه و منزلت 
عضوی مهم از ساختار 

هویت تاریخی شهر و تعرض 
به حریم تاریخی آن

باغ شمال

قرن دهم 
هجری قمری

)شانزدهم میالدی(

مهم ترین باغ حکومتی 
شهر

• تا قاجار
حفاظت عرصه باغ و توسعه 

عمارات آن
• بعد از قاجار

تفکیک اراضی باغ و تخریب 
عمارات آن

کامل از  تخریب و حذف 
ساختار شهر

حذف عضوی مهم از 
ساختار هویت تاریخی شهر

وپا
  ار

در  
ثر 

ه ا
س

میدان 
سن مارکو 

ونیز

قرن پنجم 
هجری قمری

)یازدهم میالدی(

میدان اصلی حکومتی 
و چندعملکردی شهر، 

در بردارنده مجموعه 
عمارات حکومتی

حفاظت عناصر و ساختار مجموعه 
با رویکرد حفظ هویت تاریخی آن

مهم ترین میدان شهر و 
از فعال ترین عرصه های 

جریان زندگی آن

ایجاد بستر الزم جهت 
حضور و فعالیت عرصه 

تاریخی به عنوان عضو ی از 
جریان زندگی معاصر شهر

کلیسای دومو 
میالن

قرن هشتم 
هجری قمری

)چهاردهم 
میالدی(

مهم ترین بنای مذهبی 
شهر

کلیسا و ایجاد  تکمیل و حفاظت 
فضای باز در عرصه آن

کلیسای  مهم ترین 
شهر و از فعال ترین 
عرصه های جریان 

زندگی آن

ایجاد بستر الزم جهت 
حضور و فعالیت عرصه 

تاریخی به عنوان عضو ی از 
جریان زندگی معاصر شهر

باغ تیلری 
پاریس

قرن دهم 
هجری قمری

)شانزدهم میالدی(

مهم ترین باغ حکومتی 
شهر

حفاظت ساختار مجموعه با رویکرد 
حفظ هویت تاریخی آن

مهم ترین باغ تاریخی 
مرکز شهر و از فعال ترین 

عرصه های جریان 
زندگی آن

ایجاد بستر الزم جهت 
حضور و فعالیت عرصه 

تاریخی به عنوان عضو ی از 
جریان زندگی معاصر شهر

به عنوان بخشی از هویت تاریخی شهر تبریز مشخص می سازد.
هرچنــد در ایــن قیــاس شــرایط و اوضــاع اجتماعــی، سیاســی و 

نتیجه

که  گرفت  گفته شــد، می تــوان چنین نتیجــه  بــا توجه بــه آنچه 
کلیت و  کهن در تعارض بــا حفظ  مــدرن و معاصرســازی شــهرهای 
ســاختار تاریخــی آنهــا نیســت، بلکــه می تــوان ســازماندهی معاصر 
کهن، ســامان داد؛  شــهرها را نیــز بــا توجــه بــه این هویــت و پیکــره 
کهــن مســتقیمًا بــر  کــه هرگونــه تحولــی در ســاختار شــهرهای  چــرا 
گذاشــته و بعضًا ســبب انحطــاط و از میان  هویــت تاریخــی آنهــا اثر 
که در برخــی از نمونه های اروپایی  رفتــن آنها می گــردد؛ همان گونه 
کالبد تاریخی شــهر و هدایت جریــان زندگی به  بــا حفــظ ســاختار و 
ایــن عرصه ها، موجبات ادامه حیــات و پویایی آنها به عنوان عضو 
فعالی از ســاختار معاصر شــهر فراهم شــده، و در نتیجه این امر هم 
هویت و ســاختار تاریخی شــهر حفظ شــده و هم موجبات آشنایی 

و تعامــل هــر چه بیشــتر مردم شــهر با هویــت و میــراث تاریخی آنها 
فراهم شده است. 

گردید، می توان قبــل از هرگونــه مداخله ای  بــا نظر بــه آنچه بیــان 
در عرصه ها و فضاهای تاریخی شــهر، توجــه و حفاظت از جایگاه آنها 
کهن، به عنوان میراثی از هویت شــهر، را در اولویت  در ســاختار شــهر 
نخســت قــرار داد و بــا ایجاد فضای مطلوب و متناســب در عرصه این 
فضاها و تقویت و گسترش پیاده سازی زنجیره های ارتباطی فضاهای 
تاریخی، جریان زندگی شهر را در آنها جاری ساخت. از سوی دیگر قبل 
از هرگونه اقدامی، می توان با قیاس هایی تطبیقی با برخی نمونه های 
مشابه که از رونق درخوری برخوردارند، از راهکارهای مورد استفاده در 

آنها در ساماندهی این عرصه ها بهره جست.

اقتصادی نیز دخیل بوده، لیکن آنچه که در اینجا حائز اهمیت بوده، 
گرفته و از میان رفتن باغ و عمارات آن است. نوع مداخله صورت 

تأملی در تحوالت ساختاری معاصر شهر تبریز  و تأثیر آن بر هویت شهر



۵4
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۱  شماره ۱  بهار ۱۳۹۵

پی نوشت ها

۱ احداث باغ صاحب آباد را به شیخ محمد جوینی، وزیر آباقاخان و پسرانش، 
کربالیی، ۱۳8۳، 47۰(. نسبت داده اند )ابن 

۲ توجه حسن پادشاه به امور نظامی باعث شد تا او میدان وسیعی مقابل 
باغ صاحب آباد برای سان دیدن از لشکریان خود بسازد )حبیبی، ۱۳78 ،86(.
۳ نجف قلی خان بیگلربیگی از بیم آنکه مبادا دشمنانش یعنی امیران افشار 
ج و بارو نتواند  کردها و شقاقی ها، بر شهر بتازند و او به سبب نداشتن بر ارومیه و 
کرد.  آغاز  را  شهر  باروی  و  قلعه  ساختن  بی درنگ  کند،  دفاع  خود  از  و  شهر  از 

ساخت این بارو در ۱۱۹4 ه.ق. پایان یافت  )ذکاء، ۱۳68، ۱۱۵(.
4  Piazza San Marco, Venice.
5 Grand Place Square, Brussels.
6 Old Town Square, Prague.
7 St. Mark’s Basilica.
8 Napoleon Bonaparte.

هویت  حذف   ،)۱۳۹۲( علی  بابایلو،  نعمتی  و  بهرام  آجرلو،  به:  کنید  نگاه   ۹
ک سازی سبکی، باغ نظر، سال  قاجاری ارک علیشاه تبریز با مرمت به شیوه پا

دهم، شماره ۲7، ۲7-۳8.
کل  اداره  ریاست  سال  بیست  مدت  به  فرانسوی  معماری  گدار،  آندره   ۱۰
عتیقات ایران را در دست داشت، وی در مرمت و حفاظت از آثار تاریخی تحت 
که  بود  او  سبکی  کسازی  پا روش  و  فرانسوی  لودو  ویوله  اوژن  آموزه های  تأثیر 
که ارک  آثار عهد قاجاری شد  از  همین نگاه و روش وی باعث تخریب شماری 
علیشاه تبریز یکی از نمونه های شاخص آن است )آجرلو و نعمتی بابایلو، ۱۳۹۲(.
کاوش در محوطه شمالی و  کبر سرافراز به  ۱۱ در سال ۱۳۵۰ه.ش. آقای علی ا
تاالر ارک تبریز پرداخت و در نتیجه آن پالن بنایی در محوطه شمالی ایوان ارک 

گشت )سرافراز، ۱۳78(. پدیدار 
12 Duomo di Milano, Milan.
13 Main Square, Krakow.
14 Trafalgar Square, London.

که از معاصران سلطان  کربالیی در احوال دوه عمر )متوفی 8۹۲ه.ق.(  ۱۵ ابن 
یعقوب بوده است، به باغ شمال با این عبارات اشاره می کند:

»مرقد و مزار آن قدوه در باب نظر و زبده خبر در حوالی ملک مزین باغ شمال 
است«.

16 Louvre Jardin des Tuileries, Paris.
17 Hyde Park, London.
18 Sanssouci Park, Berlin.
19 Place de la Concorde.

کنید به: ســفرنامه ونیزیان در ایران )۱۳4۹(، ترجمه منوچهر امیری،  ۲۰ نگاه 
انتشارات خوارزمی، تهران و دیگر سفرنامه های ونیزیان در ارتباط با تبریز.
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