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  چكيده

م وجود بناهاي تاريخي در شهر عليرغ. مالكان و كاربري آن بناها دانست محصول تعامل ذهن طراح بارا بايد بناهاي تاريخي      

اين نوشته در صدد  .تبريز كمتر متخصصاني در وجود شناخت و تحليل عناصر زيبايي شناسي و ماندگاري اين بناها برآمده اند

است تا عناصر زيبايي شناسي و ماندگاري بناهاي تاريخي شهر تبريز را در انطباق با آئين و ذهن مردم تبريز در فاصله دوران 

در شود كه نقش اصلي در اين گزارش به نكاتي در زيبايي شناسي بناهاي تاريخي اشاره مي . يخي تاكنون مورد نظر قرار دهدتار

زيبايي . آنهاست ي جمله قدمت بناها، حاكمان وقت، كاربري بنا، انتخاب شرايط امروزي بنا از. پديد آمدن فضا را برعهده گرفته اند

ير، بهره مند از مفاهيم ذهني آغاز مي شود كه در گذر زمان تحت صيقل تاريخ و محيط، رنگهاي تازه بناهاي تاريخي برپايه ي تفس

براي زيبايي، مفاهيم ثابت و مطلقي وجود ندارد كه مي توان از برخي قانونمندي ها و معيارهاي عام نام برد . اي به خود مي گيرد

  .كه اگر رعايت شود مي تواند تا حدي مشكل گشا باشد

  

  بناهاي تاريخي شهر تبريز ،بناهاي تاريخي ،زيبايي شناسي در معماري ،زيبايي شناسي ،زيبايي : واژگان كليدي

  

  

  

  

  

  



  

  : مقدمه

بنابراين . همة ما، هميشه جذب زيبايي شده و از زشتي ها گريزان هستيم. زيبايي و زشتي است زندگي همة انسانها بر پاية   

به دليل همين نقش و تأثيري كه زيبايي بر تمام انسانها و در تمام جنبه هاي . هر انساني داردزيبايي نقشي اساسي در زندگي 

تعمق و ژرف نگري در اثر هنري و تفكيك بد و خوب و . زندگي او دارد، علوم مختلف عالقه مندند تا به بررسي آن بپردازند

آگاهي و دانش زيبايي شناسي  گردد نيازمند داشتنزشت وزيبا و جست و جوي عواملو داليلي كه موجب تجلي زيبايي مي 

ايران در سراسر قرون متمادي تاريخ، . حال اين اثر هنري بناهاي تاريخي است. است تا بتوان در مورد اثر هنر اظهار نظر كرد

نها، در عرصة در اين مرز و بوم مباني هنر را نسبت به زيبايي شناسي آ. يكي از مهمترين كانونهاي تمدن و هنر بوده است

  .معماري مي توان نشان داد

  

  :زيباييمفهوم 

روست كه پرداختن به موضوع زيبايي و  بوده و از اين "جوهر هنر"يه پردازان ربه اعتقاد بسياري از نظ "زيبايي"اصل      

تا قبل از آغاز عصر زيبايي، روشن مي شود كه با مطالعه ي زمينه ي تاريخي . تعريف و تحليل آن الزمة شناخت هنر مي باشد

آنچه در جست و جوي . ه نام زيبايي به طور مستقل وجود نداشته استبجديد، يعني تا پيش از قرن هفده ميالدي، موضوعي 

ه عنوان بارآيي هرچيز بوده است كه با رسيدن به اين خواسته، زيبايي كآن بوده اند، كمال، حقيقت و رسيدن به حداكثر توان و 

ولي پس از قرن هفدهم كه موضوع هنر، هنرمند و . كرده استمي  خود بروزپديده ي كمال يافته خود به      يكي از صفات

ي شود و از پديده ها مطرح م كه، زيبايي نيز به طور مستقل و منفدخالقيت در نظام فردگراي جامعه ي غربي مطرح ش

در حقيقت از اين زمان مفهوم . )76-75ص ، 1377هباز، طا(و گاه متضادي درباره ي آن ارائه مي گرددنظريات بسيار متفاوت 

به اين ترتيب زيباشناختي در . و زيبايي در ارتباط با ناظر ديده شد ود گرفتخزيبايي شناسي بيشتر جنبه ي روان شناسانه به 

   .)94،ص1388گروتر،(قرن بيستم به صورت فلسفه و دانش تمامي نمودهاي زيبايي مطرح شد 

، نه تنها به معناي زيبايي، بلكه به معناي  karsan "نرشَكَ"، واژه )از خانواده هاي زبان هاي ايران شمالي( "غديس"زبان  در

  .به تعبيري اگر بتوان به فضايي شكل داد، گويي همين آفرينش گري عين زيبايي است. شكل و فرم است

در واقع واژه  .وانندخو نظاير اينها مي  "وانج"،  "ونجه"، "قشنگ"در برخي از گويش هاي بومي ايراني، آنچه را كه زيباست، 

با واژه خشنودي از يك  ] axsang "آخشنگ"غدي در س[ "قشنگ"باستاني ريشه  .دستمايه اي از خشنودي دارد "قشنگ"

برآمده  جهان، در عين حال خشنودي استيتكوس، بازتاب عناصر زيباي "aisthetikos"گونه كه نزد يونانيان همان  .ريشه اند

  .نيز ترجمه كرده اند "زيبايي حسي"كه گاهي آن را در تقابل با زيبايي شناسي ،  از اين روست. از آثار هنري نيز تلقي مي شود

فراهم مي آورد، چيزي نيست مگر تحقق خالقيت يا همان جادوي را در بيننده و مخاطب آثار هنري  "حس زيبا"آنچه كه 

، معادل ساختن يا هدر فارسي باستان ، در مقايس "پسا"يا  "پساژ"واژه . مي ناميدند "Poiesis"جهان آفريني كه يونانيان 

كه ساخت و  به كار يا چيزي گفته مي شود "جوان - جهون - قشنگ"تدارك و پرداختن است و اين چنين است كه اصطالح 

، به گونه اي كه ن و واژگان تغيير شكل يافتهت زبافرگش روند در "جهون"در اين ميان، واژه . پرداختي برازنده داشته باشد

به معناي صنم و بت ثبت كرده  "ژون"اينكه در فرهنگ هاي فارسي همين واژه را به صورت . نيز هست "جهان"يادآور واژه 



مي  اند، گويي بازگوي همين گرايش است كه زيبايي در پيكر ايزداني ديده شود كه راز آفرينش جهان را با ياري كالم لوگوس

زيبايي از ذات هستي زيستي و اجتماعي انسان سرچشمه مي گيرد و به همين دليل الزمة سعادت و تعالي زندگي فردي  .دانند

و  "زيباخواهي"از اين رو انسان، هميشه و درهمه جا، در جست و جوي زيبايي و خلق زيبايي است و . و اجتماعي است

  اما حرف اصلي اين است كه زيبايي چيست؟ چرا به دنبال آن هستيم؟ . ستبخشي از سرشت و سرنوشت آدمي ا "زيبادوستي"

است كه در برخورد نخست براي  "آزادي"و  "عدالت"،  "حقيقت"،  "عشق"از آن واژه هاي رازناك و فريبنده چون  "زيبايي"

در . راز و ابهام روبه رو مي شويمهمگان ساده و بديهي مي نمايد، ولي چون كاوش در معنا و مفهوم آغاز شود با دنيايي پر از 

زيبايي از آن رو بديهي به نظر مي . به حيرت دچار مي شوند "معماي زيبايي"اينجاست كه حتي فيلسوفان و فرزانگان در برابر 

ن كه با ژرفاي جا مرموز و پوشيده جلوه مي كند ورسد كه مثل نور و هوا با تار و پود زندگي انسان درآميخته است و از آن ر

  .آدمي و هزارتوي عواطف انسان سروكار دارد و از اين رو تا زندگي و انسان هست از پژوهش دربارة زيبايي گريزي نيست
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  زيبايي شناسي

  

زيبايي شناسي تا حدي شبيه به معناري امروزي آن مورد استفاده قرار گرفت؛ در  براي اولين بار واژه "ارسطو"در زمان     

م بر ادراك حسي واژه هم بر احساس و ه اين. به كار برده مي شد aesthesisاين دوره واژه زيبايي شناسي به صورت 

در واقع ادراك حسي واژه اي است كه در آن . مي كرده و به طور كلي ادراك از طريق حواس، معنا مي داده است   داللت

ن نوع نگاه به اشيا شامل تقسيم بندي آنها به دو نوع ادراك حسي و يا. دوران در برابر دريافت عقالني قرار داشته است

هوم زيبايي شناسي بعد از ارسطو تا قرون وسطي اتفاق مهمي در رابطه با مف .)45،ص 1388كالينسن،(دريافت عقالني است

براي بررسي مفهوم زيبايي شناسي در قرون وسطي   .اما در اين دوران مفاهيم ملموس تري از اين واژه ارايه شد. رخ نداد

 "آوگوستين"، "آكونياس"و  "آوگوستين": پرداختبه ناچار بايد به بررسي انديشه هاي دو تن از چهره هاي اين دوره 

تعبير آوگوستين از زيبايي شناسي بيشتر . چهره شاخص دوران قرون وسطي است متعلق به دوره متقدم كليسا و آكونياس

آنچه در اين نگاه به زيبايي شناسي مطرح است اين است كه زيبايي پديده هاي طبيعي متأثر از زيبايي . نمادين بود

  ).23-24 ص1385مارگوليس،(خداوند است

  :آكونياس معيارهاي مشخص تري براي زيبايي ارايه مي كند، وي زيبايي را مستلزم تحقق سه شرط مي داند

 )زيرا آنچه ناقص است الجرم زشت است(يا كمال شيء ) يكپارچگي(تماميت •



 تناسب يا هماهنگي •

 )زيبا هستند از اين رو مي گويند اشيايي كه رنگ روشن و پرتأللو دارند(وضوح  •

. صاحب نظران اصلي اين دوره هستند "هيوم"و  "هاچيسون"دوره بعدي با عنوان تجربه گرايي شناخته مي شود كه 

اين نوع  "هيوم" ).34ص1385شلي،(هاچيسون اعالم كرد كه منشأ لذت از زيبايي هم در خود شيء ، هم در وجود ماست

، كه از آن طريق كيفيت اشيا را  مرحلة ادراك .عاطفي را تفكيك كرد ادراك و نگاه را گسترش بيشتري داد و دو مرحلة

يا احساسات نامطلوب و زشتي را كه از طريق آن احساسات از بخش زيبايي،  مي كنيم و مرحلة عاطفي، كه از       درك

  .)7- 35 ،ص1385شلي(ادراك حاصل شده است، در مي يابيم

وي در . ناسي، معتقد است كه زيبايي شناسي داراي دو وظيفة مشخص استدر تعريفي ساده از زيبايي ش "جان راسكين"

  .)55ص 1385لنگ،(بيان اين موضوع مثال زير را ارايه مي كند

كه مزه و رنگ يك هلو زيبا و دلپذير است ) اگر قبالً نمي دانستيد(اين وظيفة زيبايي شناسي است كه به شما نشان دهد "

در رابطه با حدود  ."كه چرا اين گونه است) شد و شما كنجكاوي دانستن آن را داشته باشيداگر اثبات پذير با(و ثابت كند 

  :معتقد است كه وظيفه اين علم را مي توان به دو بخش اصلي تقسيم كرد "جان لنگ"وضوع علم زيبايي شناسي و م

  .خوشايند نقش دارند زيبا يا حداقل تشخيص و درك عواملي كه در ادراك يك شيء يا يك فرايند تجربي) الف

   .درك توانايي انسان براي ابداع جلوه هايي است كه از نظر زيبايي شناسي خوشايند به حساب مي آيند )ب

گسترده  زيبايي شناسي داراي طيف .همان طوري كه مشاهده شد مي توان گفت زيبايي هم در صورت و هم در ذهن است

در زمينة معيارهاي زيبا شناختي بايد به و نشانه اي است كه  ث معنايياي است كه بخش عمده اي از آن مربوط به مباح

  :دو نكتة مهم اشاره كرد

نخست اينكه ماهيت زيبايي به نيازها و ويژگيهاي عام رواني و اجتماعي انسان ها مربوط مي شود و بنابراين برخي خصلت 

 و با توجه به ويژگيهاي فردي، ادراك زيبايي بصورت ها و ويژگي هاي عام دارد، ولي در شرايط مختلف اجتماعي و فرهنگي

از اين رو ميان معيارهاي عام و . هاي متنوع نمود پيدا مي كند كه تابع مقياس ها و معيارهاي خاص و فرعي است

 معيارهاي خاص زيباشناسي، ارتباطات، پيوندها و تمايزات ظريفي وجود دارد كه درك درست و كاربرد مؤثر آنها به تجارب

  .عميق و ذوق واال نيازمند است

دوم اينكه، با توجه به ماهيت زيبايي، هرنوع معيار زيبايي داراي اعتبار نسبي است و بنابراين از تعميم پذيري و مطلق 

وآوري نياز دارد از اين رو، خلق زيبايي، عالوه بر فن مهارت ، همواره به خالقيت و ن. بودن احكام علمي و فني به دور است

  .نيز به حساسيت ادراكي يعني ذوق محتاج است كه خود زاييدة فرهنگ و محيط اجتماعي استدراك زيبايي، و ا

الطبيعي و  بعد از نظر وي نظمي ما. است "افالطون"كرده  اولين كسي كه به زيبايي شناسي بطور غيرمستقيم اشاره

ني كشف كند و هنر هنگامي ارزش حقيقي دارد كه بايد آن را از طريق تفكر عقال است كه فيلسوف اخالقي بر جهان حاكم

  .)56ص 1383كلي، (اين نظم را دقيقاً نشان دهد يا به ما كمك كند كه در جريان آن قرار گيريم

  

  زيبايي شناسي در معماري

ي عنوبه خصوص در زمان معاصر ، بدون داشتن هويتي مشاخص و بر جسته و ماندگار در تاريخ هنر و معماري ، هر اثر     

 ، تقابل بينبا توجه به آنچه عنوان گرديد .ن و مقامي با حرمت و اعتبار كسب كندنتوانسته است جايگاهي واال و شأ



البته  .، مبحثي جدي و پيچيده تلقي مي شود كه نيازمند قبول مسئوليتي خطير استمعماري و زيبايي و زيبايي شناسي

 .الك و معيار سنجش و نقد اثر هنري و معماري محسوب نمي شودبايد توجه داشت كه زيبايي شناسي به تنهايي م

انساني را  و حاالت و احواالت ، كليه شئون و ابعادهاربعدي همچنين هنري كامل و جامعمعماري به عنوان پديده و اثري چ

  .عين زندگي و خود زندگي استو به زبان ساده تر،  عرصه زندگي دربر مي گيرددر 

رت مقطعي و در ابعاد محدودتر، جنبه هاي زندگي و موجوديت انساني را متجلي مي سازند و به هنرهاي ديگر، به صو

گوناگوني از زندگي  در صورتي كه به علت چند وجهي بودن ذات معماري، جوانب. طريق خاص خود ترجمان آن هستند

و  –است كه از ماده به جوهر  ، معماري تنها هنريبا اين توصيف. ديگر مطرح مي گرددانسان به صورتي در عرض يك

  . در طيران است و در واقع پلي است بين گذشته و حال و آينده تمدن هاي بشري –برعكس 

اين پرسش بارها پيش آمده كه آيا نيازهاي مادي انسان منجر به شكل گيري و پيدايش معماري شده است، يا نيازهاي 

  .واداشته است) با تمام تعاريف آن( شيدن به معماري و عينيت بخاو را به مداخله در محيط اطراف  معنوي

      هرچند نيازهاي مادي و معنوي به دليل تركيب يافتگي شان جدايي ناپذيرند، اما مي توان برحسب نوع معماري و 

موقعيت هاي ويژه مكاني و زماني، بين انگيزه هاي ظاهري و باورها و حس هاي معنوي و ارتباط بين روح و روان و 

  . نيازهاي مادي و جسمي تفكيك نسبي ايجاد كرد

در كل  در تحليل اثري معماري كه در زمره آثار ارزشمند قرار گرفته است، بي گمان مفهوم و موجوديتي به نام زيبايي نيز

گرفتن با مشاهده يك اثر معماري و با درنظر   هماهنگي و تعادل بين بي پيرايگي و زيبايي،. و جزء پيكرة آن وجود دارد

هندسه موزون و ساختار پايدار مشخص مي گردد اربري، دوام انتخاب مصالح، مانند بهره وري، ك –اصول و مباني نظري 

تقارن به عنوان اصلي در ساخت و ساز به كار آمده است، كه در  ،براي مثال .كه پديده اي به نام زيبايي در آن نهفته است

دهانه هاي ساده تأكيد و  با قوانين زيبايي شناختي در چارچوب طاق ها، گنبد ها معماري گذشتة ما بر ارتباط عقاليي آن

مجموعة دهانه هاي تقارن رن دهانه و بارگذاري داشته باشد، عقاليي نياز به تقا ليكن چنانچه ساخت و ساز. شده است

ساز، امكان تغيير در ميزان  به عالوه در روش هاي جديد ساخت و. يافته، سلسله مراتبي چون خود را تحميل نمي كند

ر نظر گرفتن مقاصد دجيهات الزم و پذيرفتني در مجموعه و مي دهد كه در صورت وجود تو  تقويت آنها، اين اجازه را 

  .)45ص 1383كلي،(استفاده منطقي و عقاليي از عدم تقارن ساختاري به عمل آوريم ،زيبايي شناختي

. زيده، به نيازهاي روحي و باطني و حس زيبايي شناسي نيز توجه داشته استانسان از زماني كه به معماري مبادرت ور

به بياني ديگر ، طبيعت در فرهنگ هاي گوناگون، . نخسيت نمونه هاي سكونتي ، برقراري چنين نسبتي را نشان مي دهد

حس و حال و روحيه در . )13ص 1377طاهباز،(به شكلي مرتبط با زيبايي شناسي و فضاي معماري حضور داشته است

همان گونه كه براي مفهوم زيبايي  .فضاي معماري، ارتباطي مستقيم با انسان به طور كلي و كابران آن به طور خاص دارد

چرا كه  ،نمي توان تعريف مطلقي بيان كرد، چگونگي كيفيت روحي فضاها نيز دقيقاً سنجش و توصيف پذير نيست

  : ر فرد هنگام قرار گرفتن در يك فضا تحت تأثير دو دسته از عوامل استرواني ه –احساس و و ضعيت روحي 

ي آن در عوامل فردي مانند فرهنگ، عادات، خاطرات، ويژگي هاي شخصي، حافظه و ضمير ناخودآگاه و بازتاب ها -

 .كردارها و گفتارهاي آدمي

كل، ابعاد و تناسب، جزئيات و به فضايي مثل قالب و ش و خصوصيات يعوامل محيطي مانند موقعيت، استقرار فضاي -

 .طور كلي هرآنچه كه در حيطة طراحي فضا قرار مي گيرد



امكانات و اختيارات را در زمينة كيفيت بخشيدن به فضا هميشه در دست  ، در واقع طراحي، تماميفوقبا توجه به عوامل 

حتي  هنگام طراحي و ،ر خصوصيات كالبدياما مي توان چنين فرض كرد كه تأثيرات روحي از يك فضا معلول تأثي. ندارد

بررسي قرار نمي  طراح، كامالً مورد نقد و بايد خاطرنشان ساخت كه عوامل فردي و محيطي در امكانات. است فضاي باز

  .حاكم بر معرفت و آگاهي الزم است انتقاد كنندهاما احساسات و واكنشهاي . گيرند و بعضاً پنهان مي مانند

  

  يبناهاي تاريخ    

عالقه و . آشنايي ايرانيان با معماري، يكي از مهم ترين عوامل پيدايش بناها و اماكن بي نظير تاريخي در ايران است     

توجه هنرمندان ايراني به هنر معماري نه تنها باعث خلق بناهاي عظيم و باشكوهي در سراسر ايران شده است بلكه باعث 

طراحي هاي : از مهم ترين ويژگي هاي بناهاي تاريخي ايراني. يراني بوده استتداوم هميشگي اين هنر بين هنرمندان ا

مناسب، محاسبات دقيق در ساخت اين بناها، فرم پوشش درست بناها، رعايت مسايل فني و علمي در ساختمان ها، ايوان 

  .ه معماري ايراني استهاي رفيع، ستون هاي بلند بناها و تزيينات مختلف بناها هستند كه در عين سادگي معرف شكو

بناي تاريخي در حقيقت دست آورد عوامل فرهنگي و محيطي و . بناي تاريخي پديده اي فراتر از تاريخ، فرم و سبك است

براي انساني كه گذشتة افتخار آفرين را داشته و در حال زندگي مي  .بيان شيوة زندگي افرادي است كه آن را بنا نموده اند

يكي از ضرورت هاي شناخت . )40، ص1390زارعي،(پيش رو دارد، پرسش از تاريخ بسيار ضروري استكند و آينده اي در 

، نگاه ما به بناها نبايد همچون نگاه سنگ شناس به سنگ در بررسي تاريخي .بناهاي تاريخي، آشنايي با تاريخ آن است

او و ساير دست آوردهاي فرهنگي  و همدلي با زيرا معماري يكي از مظاهر فرهنگي و ظرف زندگي انسان بوده و انس. باشد

، عالوه بر آنكه بايد معلوم شود كه چه چيزي در چه خيلذا در مطالعة بناهاي تاري. داشته است. ...همچون شعر، موسيقي و 

و نسبت آن با شرايط  زماني و توسط چه كساني بنا گرديده است، بايد به بستر و سبب ساخته شدن بناي تاريخي

آثار تاريخي شاخص بازمانده از .)51، ص 1389پيرنيا، (سياسي، فرهنگي و ديني جامعه نيز توجه گردد ي ، اقتصادي،اجتماع

شرايط اقليمي ، تاريخي، سياسي، اجتماعي، مذهبي، : تمدنهاي گذشته هر يك تابع شرايط ويژه اي پديد آمده اند، مانند

ي داشته نقش ويژه اي در شرايط ويژه سياسي و اقتصادي نيز داشته اقتصادي و به فراخور و كاربردي كه آن بناي تاريخ

  .)12،ص 1390زارعي،(است

  

  بناهاي تاريخي شهر تبريز

  كاخ شهرداري 

از سال ) كاخ شهرداري تبريز (عمارت ساعت 

و در محل گورستان متروكه  1318تا   1314

آلماني و با نضارت مهندسان    مخروبه نوبر

تمانهاي آلماني قبل از نه ساخمطابق با نمو

سال احداث  4دوم ، در عرض  جهانيجنگ 

پالن اين بنا تداعي گر يك عقاب با  .گرديد

اين بنا  .مي باشد) در حال پرواز (بالهاي باز 



متر است و نماي خارجي آن از سنگ تراشيده ساخته  5/30به ارتفاع ) چهار طرفه( داراي يك برج ساعت چهار صفحه اي

عمارت ساعت از ابتداي احداث . واقع گرديده است) ساعت(بنا هم اكنون در مركز شهر در ميدان شهرداري  اين. شده است

به مناسبت  1386بخشي از اين بنا در سال . تا كنون به عنوان ساختمان شهرداري مورد استفاده قرار گرفته است

يل و ستين موزه شهر و شهرداري هاي كشور تبديكصدمين سال تأسيس اولين انجمن شهر و بلديه ايران در تبريز به نخ

، شوراي اسالمي شهر تبريز در بخشي از اين ساختمان مستقر در حال حاضر نيز عالوه بر آن. مورد بهره برداري قرار گرفت

  . )19- 21،ص 1366خانلو ،( گرديده است

  

  مسجد كبود

 Göy :تركي آذربايجانيبه ( مسجد كبود

Məscid - يا مسجد  )گوي مچيد

 تبريزشهر تاريخي  اجداز مس جهانشاه

موجود در  ةكتيب براساساين مسجد  .است

ق .ه 870تا  845بين سالهاي  سردر آن

در دوره ي ) ش.ه 912تا  887(

به  جهانشاهدر زمان سلطان قراقويونلوها و 

حداث ادستور دختر او صالحه خانم 

كاري و  تنوع و ظرافت كاشي .است گرديده 

خصوص  كاررفته در آن و به انواع خطوط به

هاي  كاري كاشي الجورديبه دليل رنگ 

از مصالح اصلي . است شيوه آذريسبك معماري اين بنا به . شهرت يابد» اسالم ةفيروز«است كه به   آن سبب شده معرق

در آن قرار دارد و  ست كه حوضي براي وضوا مسجد كبود داراي صحن مربع شكلي .بكاررفته در اين بنا آجر مي باشد

ن اين بنا داراي طبق گفته هاي برخي محققي. شبستانهايي نيز جهت پناهگاه مستمندان و درس خواندن در آن وجود دارد

خانه و گلدسته هايي بوده كه همگي به مرور زمان حوض        صحن و رواق و  ،ملحقات ،زوايا ،خانقاه ،ساختمانها عمارت

 )ميالدي 1780(شمسي 1158زلزله سال . از بين رفته اند) ال بعد از ساختس246(ش .ه 1185و بر اثر زلزله در سال 

سازي مسجد به منظور حفاظت و  تعميرات و دوباره .تدر اثر آن گنبدهاي مسجد فرو ريخ آسيب فراوان به مسجد زد و

كارهاي ساختماني آن به اتمام  1355آغاز شد و در  1318ها از سال  ها و پايه مانده شامل طاق هاي باقي بازسازي بخش

بازسازي كاشيكاري داخلي و  .بازسازي گرديده است 1352گنبد آن توسط توسط استاد رضا معماران در سال  .رسيد

  .)25-30،ص 1366خانلو ،(خارجي هنوز ادامه دارد

  

  

  

  



  

  )يشاهعل(ارگ تبريز 

يك از بناهاي ) يشاهعل(رگ تبريز ا

است اين ارگ يكي از  شهر تبريزتاريخي 

بلندترين ديوارهاي تاريخي كشور و نماد 

اين بنا  سبك معماري. است تبريزشهر 

و معمار آن استاد فلكي  شيوه آذريبه 

ارگ تبريز توسط  .مي باشدتبريزي 

گرديده شاه بنا  الدين علي خواجه تاج

است كه خود  بخشي از ديوارهاي عظيم و محراب بسيار بلند شبستان جنوبي اين مسجد برجاي مانده فقطامروزه . است

 پوش و حمال تاقي ايوان تاق ةدهند ديوارهاي موجود در حقيقت تشكيل .دارد شكوه و آباداني آن در گذشته نشان از

. است  رفته شمار مي  شاه به نوان شبستان و عنصر اصلي مسجد عليعآمده ب وجود است كه فضاي به بوده اي عظيمي استوانه

ها و  متر و پي 40/1و جرز و ديواهاي كناري به ضخامت متر  50/30عرض   حكايت از يك ايوان به بقاياي موجود بنا

 .است متر بوده 25اي  ي بنا تا خط آغاز طاق استوانهارتفاع احتمال هاي فوقاني و حجيم متناسب سازهفونداسيوني ژرف و 

 ةمدرس« مانندارگ، آثار تاريخي ارزشمندي  ةدر محوط. است لرزه و گذر زمان تا حدودي تخريب شده زمينثر اين بنا برا

ارگ  .قرار داشت »سالن تئاتر شير و خورشيد« رفت و نيز شمار مي به ايرانعنوان يكي از نخستين مدارس  كه به» نجات

ثبت  به آثار ملي ايراندر فهرست  170 ةخورشيدي به شمار 1310 دي 15باستاني آن در  ةتبريز و محوط

  .)39- 43،ص 1366خانلو ،(است رسيده

  

  خانه بهنام

ن يك خانه مسكوني در ، بعنواخانه بهنام

اواخر دوره زنديه و اوايل قاجاريه احداث 

گرديده و در زمان ناصر الدين شاه قاجار 

نوسازي و با نقاشي هاي بسيار زيبائي تزئين 

بدليل طراحي ) بنا(اين خانه . شده است

متناسب با تمام فصول سال  يكي از پر 

ترين معماري هاي ايران را دارد و د كاربر

كامل بودن :  وصيات بارز از جملهداراي خص

د اتاقها ، تنوع در ابعامجموعه پالن معماري

ضمن رعايت تقارن در نما، پنجره هاي 

يك نمونه بناي مسكوني ....... ، ايوانهاي بلند ستون دار و، تعادل چشم انداز و درجه حرارت در كنار هم، طاق)ارسي(مشجر

 ،ورودي، بنا مجموعه اي كامل بصورت اندروني و بيروني بوده و شامل هشتي .قابل مطالعه و داراي اهميت ويژه مي باشد



 و مطبخ، اسطبل، طنبي ارسي دار ،حياط اندروني و ايوان ستوندار با تزئينات گچي، حياط بزرگ بيروني، سردر، داالن

 نماهاي آجري سرخ گونانه، هاي بارز منظر و ديد بيروني بنا، گچ برهاي ريز هنرمند از ويژگي .سرويس بهداشتي مي باشد

  . )52، ص،1389كي نژاد، (و حوض آسماني رنگ وسط حياط مي باشد

  

  خانه قدكي

در در محله مقصوديه تبريز،  خانه قدكي

اوج  در و اواسط دوران حكومت قاجار

حيات سياسي و اقتصادي دارالسطنه 

توسط اعتمادالدوله وادي شهر تبريز 

ن اي صاحبان بعدي. ساخته شده است

خانه خانواده مشيردفتر و صدرالسلطنه 

طي ساليان به خانواده قدكي  در بودند و

كه آخرين مالكان اين خانه بودند رسيده 

اين بنا به منظور  .به ثبت ملي رسيده است 1850 با شماره 23/01/1376خانه قدكي در . به نام آنان نيز ثبت شده است و

از سـردر به هشتي و از هشتي . است)ويژه مهمانان مرد(و بيروني ) يژه محارمو(شامل اندرونيو  ، احداثكاربري مسكوني

پنجره هاي اروسي آن با شيشه هاي رنگي به شمال و . داردطنبي بزرگ شرقي، غربي . به حياط باغچــه وارد ميشويم

 جهاني دوم به عنوان بنا در دوران جنگ و از اين ايوان ستوندار در جنوب طنبي رفيع و بلند است. جنوب باز ميشود

از كاربري مسكوني به كاربري آموزش عالي تغيير عملكرد داده و جزء و هم اكنون  اسلحه خانه استفاده مي شده است

  .)59، ص،1389كي نژاد، ( مجموعه دانشگاه هنر اسالمي تبريز ميباشد و در محور تاريخي و فرهنگي تبريز واقع شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  نتيجه گيري

ماندگاري بناهاي تاريخي در شهرها بعنوان عناصري زيبا در هنر معماري ارتباط مستقيم به طراحي مناسب، محاسبات     

. دقيق، حاكمان وقت و در نظر گرفتن مسائل سياسي، اجتماعي و اقتصادي طراح بنا در زمان طراحي و احداث داشته است

يي كه قبل از احداث كاربري آنها مشخص شده و با كانسپت مشخصي ما در اين پژوهش به اين نتيجه مي رسيم كه بناها

نسبت به آن كاربري با در نظر گرفتن مسائل اجتماعي و سياسي و اقتصادي بنا شده اند همواره در طول تاريخ با وجود 

اند، زيرا اين بناها مورد حفاظت و مرمت قرار گرفته اند و ماندگار شده .... عوامل اقليمي ويرانگر همچون سيل، زلزله و 

آن شهر در اختيار بازديد كنندگان قرار مي دهند كه موجب مورد توجه قرار گرفتن اطالعاتي از تاريخ، فرهنگ و تمدن 

هزاران توريسم از اقصي نقاط جهان مي شود، حال در عصر معاصر با توجه به پيشرفتهاي چشم گير تكنولوژي در تمامي 

اث مي شود كه براي نسلهاي آينده، بنايي تاريخي تلقي گردد و اين به دليل تقليدي بودن زمينه ها، نادر بناهايي احد

اميد است . اكثريت بناها از سبكهاي غربي يا عدم در نظر گرفته شدن فرهنگ، تاريخ و سبكهاي هنري آن جامعه مي باشد

ا طرحهايي كه جلوه گر فرهنگ، سنت و كه معماران در پي تحقيق در رمز موفقيت معماران گذشته برآمده و همچون آنه

  .تمدن عصر احداث بنا باشد، با درنظر گرفتن اصولي همچون اقليم و ساير جوانب معماري اقدام نمايند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :منابع

  چاپ اول ،دانشگاه شهيد بهشتيانتشارات ، زيبايي شناسي در معماري ،1388، جهانشاه پاكزاد، يورگ كورت گروتر) الف

  چاپ دوم ،دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، آفرينش نظريه معماري، 1385، فر عليرضا عيني، ان لنگج) ب

  چاپ دومآشنايي با معماري جهان، ، انتشارات فن آوران، ، 1390،محمد ابراهيم زارعي) ت

  چاپ دومآشنايي با معماري اسالمي ايران، انتشارات سوش دانش، ،  1389يا، محمد كريم پيرن) ث

  انتشارات هنر، چاپ دومتبريز قديم، ، 1366منصور خانلو ،) پ

  چاپ اولخانه هاي قديمي تبريز، نشر فرهنگستان، ، 1389،رضا  شيرازي، محمد علي، كي نژاد،) ج

  ،تهران37له صفه شماره معماري، مجزيبايي در ، 1377طاهباز، منصوره،  )چ

  ،دانشنامه زيبايي، انتشارات فرهنگستان هنر، جلد دوم1385شلي، جيمز، )ح

  ، دايره المعارف زيبايي شناسي،انتشارات مركز تحقيقات هنري، چاپ دوم1383كلي، مايكل، )د

  ،تجربه زيبايي شناختي، انتشارات فرهنگستان هنر، چاپ دوم1388كالينسن ،دايانه، )و

  ، زيبايي شناسي در قرون وسطي، فرهنگستان هنر، چاپ دوم1385ليس، جوزف، مارگو)ي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


