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  :چكيده 
امروزه يكي از معضالت موجود در شهرهاي داراي پيشينه تاريخي در كشورمان تعامل بين بافت جديدو تاريخي و نحوه 

در صورتيكه در كشورهاي پيشرفته نه تنها اين مورد ، يك معضل شهري نمي باشد، بلكه داشتن . برخورد با اين مشكل است
طراحي .  آن بعنوان يك برگ برنده در مسائل شهر سازي استفاده مي گرددبافت تاريخي در يك شهر بعلت جاذبه هاي توريستي

شهري و شهر سازي مدرن در شهرهاي تاريخي بايد در خدمت و هماهنگ با ضوابط شهر سازي حاكم در اينگونه بافتها باشد و 
بررسيها نشان مي دهد كه .  باشداقدام به طراحي قبل از بررسي ضوابط طراحي و شهر سازي در اينگونه بافتها كامال مردود مي

در شهري مثل لندن تمامي افراد متمول و داراي فرهنگ باال محل زندگي خود را در بافتهاي قديمي شهر انتخاب مي كنند، اما 
در كشوري مثل ايران يك بافت قديمي و ارزشمندبه دليل بهاندادن به آن به بافتي فرسوده تبديل شده و به دليل عدم وجود 

اين در حاليست كه در ممالك پيشرفته تمامي . ت در آن كم كم خالي از سكنه شده و بهانه براي تخريب آن مهيا مي گرددامني
امكانات مدرن كه در ساير قسمتهاي جديد شهر موجود مي باشد به داخل اينگونه بافتها آورده شده و دولت با در اختيار قرار دادن 

 بافت آنانرا ترغيب به زندگي و نگهداري اماكن تاريخي مي نمايد و مسلما هيچ چيز مثل تسهيالت ويژه براي افراد ساكن در
در اين مقاله سعي خواهد شد با بيان تجربياتي از . زندگي افراد ساكن در بافت نمي تواند براي حفظ وصيانت بافت مؤثر باشد
 بندي كلي در رابطه با تعامل هر چه بهتر بافتهاي طراحي در بافت قديمي شهر تبريز و راهكارهاي ارائه شده ، به يك جمع

 .قديمي و جديد دست يابيم
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  مقدمه  -
 طراحي در بافتهاي قديمي و تاريخي شهرهائي كه داراي قدمت ديرينه اي بوده و از بافتي ارزشمند برخوردار هستند

مي بايست خود را حافظ ا طرحه چرا كه طراح در اينگونه. تهاي بكر و يا جديد مي باشدبافشكلتر از طراحي در بسيار متفاوت و م
و پاسدار ميراث بجا مانده از قديم بداند و در عين حال براي رفاه حال ساكنان اينگونه محالت طرحهاي جديد مطابق با 

ل دوره پهلوي بعلت ورود شهر سازي تقريبا مدرن و احداث خيابانها و كوچه آنچه را كه همه مي دانيم در اواي. تكنولوژي روز دهد
هاي عريض ، اكثر بافتهاي ارزشمند كشور دچار آسيب ديدگي جدي گرديده و شاهد تكه تكه شدن يكپارچگي اينگونه بافتها 

ز شايد الزم به نظر مي رسيد چرا كه نكته مهم اينست كه اين امر در آن هنگام كامال عادي و در عين حال تا حدي ني. ديديم رگ
بهر حال با توجه به تكنولوژي روز و ورود اتومبيل به ايران تعريض معابر امري بديهي به نظر مي آمد ، اگر چه در برخي موارد 

مي توان با بهر حال هر چه بود تمام شد ، ولي جالب اينكه امروزه كه . نيز مي توانست به گونه اي بهتر و دقيق تر انجام پذيرد
ت، باز هم شاهد احداث خيابانهاي عريض از داخل بافتهاي كهن و تاريخي شهر رفاينگونه بافتها را گتدابير درست جلوي تخريب 

  . ها هستيم 
  حال چه بايد كرد؟

شهر ي در بافت تاريخي تبريز داريم ، اين مي باشد كه ابتدا حتجربه اي كه ما از طرا. جواب بسيار ساده و آسان است 
هر محله براي خود . بزرگ تبريز را به محالت تاريخي متعددي كه شامل كل بافت قديمي مي باشد ، تقسيم بندي كرده ايم 

پس از تقسيم شهر به محالت .ن اخير صاحب نقشه و عكس مي باشدقر متون قديمي وحتي از بعد از دو ،داراي قدمتي ديرينه 
بروي هر محله شروع به طرح و برنامه ريزي نموده ايم و بسياري ... هادمهين ، چرنداب ومختلف از جمله محله خيابان ، نوبر ، م

از اين طرحها نيز اجرا گرديده اند با توجه به گستردگي و حجم باالي طرحها و مطالب كل محالت طراحي در يك محله را 
ستر و اساليد در بقيه محالت را نيز بصورت پوي در بعنوان نمونه خدمت عزيزان پژوهشگر در اين مقاله ارائه نموده و طراح

  .هنگام همايش ارائه خواهيم نمود
  

  مفهوم بافت  -1
بافت مجموعه اي از تار و پود تشكيل دهنده يك واحد يكپارچه مي باشد كه باكم و زياد شدن يكي از اين تارو پودها 

 به فروپاشي كلي مجموعه دآمده و حتي مي توانسيستم يكپارچگي و وحدت شكل خود را از دست داده و به شكل ناموزون در 
در رابطه با بافت قديم يك محله يا شهر نيز كه مجموعه اي از عناصر تشكيل دهنده آن بافت را شامل مي شود، . منجر شود

يريم ساخته شده اي را در بافت قديم شهر يزد در نظر بگ بعنوان مثال اگر برج شيشه اي مدرن. يه كامال صادق است قضاين 
و هماهنگي بين اجزاي داخل بافت بصورت يكپارچه و از پيش طراحي شده  يعني هارموني. كامال به جواب مورد نظر مي رسيم 

و مخدوش خواهيم بود كه هر كدام  سامانناباست كه مي تواند شكل موزون و زيبا به مجموعه ببخشد وگرنه داراي يك بافت 
  .از اجزاء ساز خود را كوك مي نمايد

   مشكالت موجود طراحي در بافتهاي تاريخي -1-1
بي شك مهم ترين و بزرگترين مشكل پيش روي طراحان در بافتهاي تاريخي هنگامي روي مي دهد كه مجبور به 

و اين قضيه زماني حاد تر مي شود كه يك يا چند اثر . طرح و احداث يك خيابان عريض درداخل بافتي كهن و قديمي باشيم 
مسلما براي پيشگيري و يادرمان چنين مشكالتي . نيز دقيقا در مسير خيابان قرار داشته و ندانيم كه چه بايد بكنيم مهم تاريخي 

راه حلهاي مخصوص فراواني مي توان يافت كه با توجه به تجربه طراحي دربافت تاريخي شهر تبريز چند نمونه از آنها بيان مي 
  . گردد

 :گانهاي ذيربطهمفكري و مشاوره هميشگي ميان ار -1-1-1
 شهرداريها بعنوان متولي امور شهر سازي ، سازمان مسكن و شهر سازي بعنوان بزرگترين ارگان شهر سازي كشور ، 
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و همچنن كارشناسان شهر سازي استانداري و سازمان منابع طبيعي و محيط زيست بعنوان 

ه گونه اي با يكديگر تعامل داشته باشند كه هميشه قبل از بروز مشكل با همفكري و  عضو اصلي كميسيون ماده پنج بايد ب5
و به طرق مختلف از جمله تغيير برنامه طراحي و يا عوض كردن مسير طرح و يا ارائه . ايندمشورت با يكديگر آنرا پيشگيري نم

  . راه حلهاي مناسب براي طرح درمنطقه تاريخي اقدام نمايند
 يخي در اولويت اول حفظ آثار تار -2-1-1



 

 

طرحهاي جديد شهري بايد به گونه اي باشد كه در وهله اول با حفظ حرائم مربوط به آثار و بناهاي تاريخي انجام 
بعنوان مثال برج جهان نماي اصفهان پس از سالها از ساخت آن به دستور سازمان حفاظت جهاني آثار مجبور به تعديل و . پذيرد

و يا احداث پروژه عظيم . درارتفاعات باال گرديد و بسياري سرمايه عمومي در اين كار از بين رفت تخريب بخشي از ساختمان 
كه اينك مدتهاست متوقف مانده و ميلياردها تومان ) دوره ايلخاني ( مصلي تبريز در جوار بناي تاريخي مسجد عليشاه تبريز 

  .ت سرمايه مردم بدون هماهنگي ارگانهاي ذيربط از بين رفته اس
   ايجاد امنيت و آسايش در بافتهاي قديمي -3-1-1

سازمانهاي وابسته به اين امر مخصوصا شهرداري و سازمان ميراث فرهنگي بايد شرايطي را فراهم نمايند تا افراد ساكن 
له اهداي وام ، ت در بافتهاي قديمي و جديد نه تنها نديده بلكه با مشوقهائي از جميشدر محالت قديمي هيچ تفاوتي را ميان مع

حذف ماليات ودارائي و ارائه سوبسيدهاي خدماتي ورفاهي آنان را بيش از پيش تشويق به ماندن و حفظ و رسيدگي به محل خود 
 افراد در آن همچون پيكري بدون روح مي ماند براي ديدن روح در كالبد قديمي معيشت و محله تاريخي بدون ابنيه. نمائيم 
 ساكن در آن به زندگي در محل خود راغب شوند و مدينه فاصله خود را در قسمتهاي جديد شهري ست تا مردمم اشهر الز

  .جستجو ننمايند
   برگزاري سمينارها و همايشهاي تخصصي-4-1-1

براي آشنائي با بافتهاي تاريخي و تشويق به طراحي در آن و حفظ اينگونه بافتهاي ارزشمند ، شايسته است كه 
 سمينارهاي تخصصي در اين رابطه نموده و از طراحان و ي المللي اقدام به برپاينبه اين امر بصورت ملي و بيسازمانهاي وابسته 

 تخصصي –صاحب نظران شهر سازي و مرمت و احياي بافتهاي تاريخي دعوت بعمل آورند تا جديدترين دستاوردهاي علمي 
خود را در اينگونه همايشها به نظر عالقمندان رسانده تا از اقدامات سنتي و قديمي و ويرانگر در امور شهر سازي در بافتهاي 

  .بافتهاي تاريخي كشور را ويران نموده جلوگيري بعمل آيد% 80تاريخي كشور كه تا بحال بيش از 
  :فتهاي تاريخي  نمونه اي از پيشنهادهاي عملي در طراحي در با-2-1

فرض كنيم كه احداث يك خيابان عريض كه امتداد قسمتي از آن مي بايست از مراحل بافت قديمي يك شهر بگذرد 
خب در اين . از طرفي ارزش تاريخي بافت نيز به گونه اي باشد كه نتوان حكم تخريب آنرا صادر نمود. امري اجتناب ناپذير باشد

مشابه .  زير گذر مي باشد تا هم امتداد خيابان حفظ شود و هم بافت تاريخي شهر حفظ گرددصورت مسلماتنها چاره كار احداث
زير . همين كار را در ميدان تاريخي صاحب االمر تبريز كه پيش زمينه طراحي ميدان نقش جهان اصفهان است ، مي بينم 

 االمر و همچنين قسمتي از بازار تبريز احداث گذري به طول تقريبي يك كيلومتر از زير ميدان تاريخي و مسجد تاريخي صاحب
  .گرديده است



 

 

   تاريخچه مختصري از شهر تبريز قبل از اسالم -2
ش در پي حفاري اطراف مسجد كبود تبريز كه در ابتدا براي احداث  پاساژ تجاري انجام مي پذيرفت با . ه1378در سال 
حفاري بصورت علمي و باستان شناسي ازمان ميراث فرهنگي استان تاريخي و وارد عمل شدن س و اجساد   برخورد با گور ها

 سال قبل 3500م بود ،تاريخ شهر تبريز را به حداقل . ق1500 و با كشف مقابر بسيار در اين منطقه كه متعلق به انجام پذيرفت
 قبر متعلق به هزاره 47، 1379 تا 1378به گفته دكتر عيرضا هژبر نوبري سرپرست گروه باستان شناسي اين سايت از سال .رساند
در ضمن آثاري نيز از دوره برنز بطور . 1 متر مربع مورد كاوش قرار گرفته است200پيش از ميالد در محوطه اي  به وسعت اول 

  .2 قبل از ميالد رساند1500تصادفي مشاهده شد كه اين مورد بدون شك سابقه تمدن را در تبريز به پيش از 
مدتي پس از ) م.ق722-705(سارگن دوم پادشاه آشور « : اب تاريخ باستاني ايران مي نويسد ارنست هرتسفلد در كت

كسب قدرت ، براي از ميان برداشتن دشمنان و رقيبان خود اقدام به لشكر كشي و جنگ نمود و از نينوا پايتخت آشور حركت 
نوب درياچه شاهي و عبور از پارسوا به سمت شرق كرده ، از طريق سليمانيه كردستان عراق و در پس تصرف امير نشين هاي ج

او به دنبال اقداماتي نظامي در مسير خود . رساند) اسكوي كنوني(رفت و با گذشتن از دامنه هاي جنوبي سهند خود را به اوشكايا 
كست داد و دياكو ناميده است ، رؤساي اورارتوئي را ش» اروئي يا تارميكس ت«، در محل فعلي شهر تبريز كه آنرا دژ مضاعف 

 به علت نزديك بودن اسكو به تبريز ، شهر تاروئي به احتمال زياد د به عقيده هرتسفل3»فرمانرواي ماد را با خانواده اش اسير كرد
با توجه به اينكه مادها بيشتر در اجتماعات كوچكي بنام ده دژ زندگي مي كردند اعتقاد براين . همان شهر تبريز امروزي است 

  .و وجود شهري با دو قلعه تودر تو بيشتر اين نظريه را تقويت مي نمايد. تبريز يكي از اين ده دژها بوده است است كه 
   تبريز بعد از اسالم -1-2

ده خاتون همسر هارون الرشيد نسبت ق به زبي. هـ 175حمداهللا مستوفي در نزهت القلوب بناي شهر تبريز را به سال 
ق از تبريز ديدن كرده است نظريه جالبي در رابطه با وجه تسميه شهر .ح ترك كه در قرن يازدهم هاوليا چلبي سيا . 4داده است

دري تيوريز و دهقانان تاب ريز و در زبان فارسي تبريز مي  انبنام اين شهر در زبان مغولي تيوريس و در ز« : ديز ارائه مي دهرتب
 دار اگر به  اين شهر وارد شود و از آب گوارا و هواي لطيف اين شهر بتحقيقتا يك نفر مريض . يعني تب را مي ريزد . گويند 

استشمام كند از تب خالص مي شود ، مؤسس اين شهر هارون الرشيد خليفه عباسي است ، زبيده خاتون زن هارون الرشيد آب و 
  5».هواي اين شهر را پسنديده و براي نام اين شهر علماي فارسي دولت عباسي تبريز گفتند

  . تبريز از دوره ايلخاني به بعد-1-1-2
ق به آذربايجان رفت و در شهر مراغه مستقر شد ، تا آنكه در زمان آباقاخان .ه654هالكو پس از فتح بغداد در سال 

دور از اين پس تبريز خود نمائي مي كرد البته نبايد از نظر . سر سلسله ايلخانان ، تبريز به پايتختي برگزيده شد) ق . ه663-680(
نكته بسيار مهم . طوح شدن شهر تبريز نقش داشت مداشت كه عبور جاده ابريشم از شهر تبريز نيز به عنوان عامل مهمي در 

 روي مي دهد، زق يعني در دوران زنديه زلزله وحشتناكي در تبري.ه1193ديگري كه نبايد از نظر دور داشت اينست كه در سال 
 شهر يپس از وقوع زلزله و ويران. زلزله حتي يك وجب از ديوارهاي ساختمانها بر جاي نماندين اكه به گفته مورخين بعلت وقوع 

 بر دور آن كشيده شد و به دور اين بارو نه باره بازسازي شده و يك بارووبلي حاكم شهر تبريز ، شهر دلي خان دنقبه دستور نجف
رخاب و سمهين ، گجيل ، ويجويه ، استانبول ،شتربان ، د نوبر ،مهاردروازه خيابان ،: (دروازه اجراء شده است كه عبارت بودند از 

   . دروازه امروزه فقط دروازه خيابان و باغميشه پا برجاست 9از اين . درمحله نوبر شهر تبريز واقع بود دروازه نوبر ) باغميشه 
   نوبر -3

كوچه و مهاد مهين و از جنوب به محالت راسته به نوبر محله اي بزرگ در جنوب شهر تبريز است كه از شمال 
باغ شمال نيزدر اين محله قرار . انق و از مشرق به محله ماراالن و از مغرب به چرنداب و مهاد مهين محدود است يكوههاي 

اين محله بيست و شش مسجد دارد كه معروفترين آن مسجد ميدان است اين محله از . مركز محله ميدان مقصوديه است .دارد
                                     

 گزارشات حفاري مسجد كبود ، دكتر عليرضا هژبر نوبري ، آرشيو سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري استان آذربايجان  مجموعه- 1
  .شرقي

  همان  -2
  .، تاريخ باستاني ايران بر بنياد باستان شناسي ، ترجمه علي اصغر حكمت ، انجمن آثار ملي ايران 1354 هرتسفلد ، ارنست ، - 3
  75، نزهت القلوب ، به سعي گاي ليسترانج ، تهران ، ص 1362وفي ، حمداهللا  مست- 4
  273-272، صص 1338 سياحت نامه اولياء چلبي ، ترجمه حاج حسين نخجواني ، نشريه دانشكده ادبيات ، -5



 

 

: ت عبارتند از المحاين .  هاي زير تشكيل يافته است كه هر كدام براي خود محله اي كوچك بحساب مي آمدندمحلهزير 
بزرگ است به جنوب كويي بس «: نادر ميرزا در رابطه با اين محله مي نويسد. ب دفترها ، حاج اسماعيل و سيدلر زمقصوديه ، ع

 تجارت اند به همه سراها عمارات عاليه و بناهاي با شكوه نهاده اند و حسن و اهلشهر افتاده ، مردمي بسيار و بيشتر با ثروت 
كدخداي اين محله ميرزا لطفعلي خان ، جواني .  اين كوي بسيار ممتاز باشدهفواك. و صنوبرهاست  پر از اشجار مثمره ابنيهاين 

و از دودمان بزرگ و وكيل ديوانخانه هم .  گويندئي از پدر به او رسيده و به لقب پدر ، كدخدا باشي ،است با هوش ، اين كدخدا
به حكم ديوان در اين محله هنوز مسجدي بنام كد خداباشي وجود . امروز حكومت ماليات و باج شهر و نواحي نيز او دارد . اوست 
   .1» دارد

اين محله . از آن وجود ندارددروازه نوبر كه يكي از نه دروازه قديمي تبريز بود در اين محله قرار داشته كه امروزه اثري 
با توجه به تعاريف مختلفي كه در متون و اسناد قديمي به آن اشاره رفته است ، گستردگي فراواني را شامل مي شود و با توجه به 

 متري والمان 24از جمله احداث خيابان . همين گستردگي داراي معضالت و مشكالت بيشتري نسبت به ساير محالت مي باشد
اكنون . ل اين محل مي باشد كه بخش بسيار زيادي از بافت تاريخي محله را تخريب و تحت تأثير خود قرار داده است از داخ

  .تمامي مراحل شناخت ، آسيب شناسي و طراحي بافت محله مورد نظر بصورت خالصه وار و گام به گام بررسي خواهيم كرد
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  طرح پيشنهادي تقاطع معبر جديد و كوچه مقصوديه - 
 



 

 

 طرح پيشنهادي قسمتي از معبر طراحي شده و پل روگذر عابر پياده -

 

 



 

 

  
  
  

  
    

  
  

  شدهيبرش معبر طراح –طرح نما -

 

 اشيمببر يك طبقه در نظر گرفته شده تا ديد بهتري به ارگ داشته جهت بهتر نمايان شدن ارگ جداره اين قسمت مع -

 
 

 

 


