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از ، گذارندیها را در طول تاریخ به نمایش ماز خرد جمعی انستتان ییهامیراثی از گذشتتانان وموز  عنوان به، تاریخی هایبافتزمینه  چکیده:

پژوهش حاضر ضرورت دارد. می ، انسان معاصر را از قرار گرفان در مسیر تداوم تاریخی که رمز بقای هر فرهننی است، بازهاوناین رو رهاکردن 

 است فضاهای معماری و شهری تبریز درگذشاه ارینمهمکی از ی عنوان به االمرصاحبارزش و اهمیت زمینه بافت تاریخی میدان  سویک، از نیز

سامان وضع موجود  و از سوی دینر کالبد نا ضر، مجموعه مذکوربه  ساس در عصر حا ست. بر این ا صلی پژوهش، بررسی وضعیت  بود  ا هدف ا

شهری ساای پایداری مجموعه زمینه هایتبریز با توجه به ویژگی االمرصاحبدر کالبد امروزی مجموعه  بازوفرینی  راهکارها ارائه  در قالب، در را

به تبسیط مفهوم  ایکاابخانهبا تکیه بر مطالعات ابادا و  است تحلیلی -روش تحقیق توصیفی بر اساسخواهد بود. النوی مفهومی مقاله پیش رو 

 و ستت   محیطیزیستتتفرهننی و بعد -گرایی، شتتامب بعد کالبدی، بعد تاریخی، بعد اجاماعیچهار بعد اصتتلی زمینهگرایی و استتاخرا  زمینه

بر پایه ر ستتته مقیاس ک ن، میانی و خرد، در ادامه پ  از تدوین اهداف بازوفرینی د پرداخاه و هر بعد گرمداخلهی هامؤلفه و زیر هامؤلفه

ساقیم مطالعات میدانی ضع موجود و ثبت م ست.  (SWOTبه کمک جدول ) االمرصاحبمجموعه  به تحلیب و شد  ا  عنوان به ونچهپرداخاه 

گرایی در مقوله بازوفرینی و نیز ارزش و اهمیت رویکرد زمینه کارگیریبهگیرند  روش عملی حاصب گشاه است، در برناایج نهایی پژوهش حاضر 

ننی فره-و اجاماعی محیطیزیست، زیرا که دو بعد استبعد کالبدی و تاریخی  ویژ  بهراهکارهای پیشنهادی در تمامی ابعاد زمینه،  کارگیریبه

سباا مطلوب ضعیت ن سئولین و مردم از و شار مورد پردازش م شد  در این دو بعد بی شنهادی ارائه   قرارگرفاهاری برخودار بود  و راهکارهای پی

 است.

 .االمرصاحب، بازوفرینیگرایی، بافت تاریخی، زمینه واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

، وجود در شتتهرهای امروزی براننیز چالشموارد  یکی از

شهرهای  هایبافت صرتاریخی در دل  ست. معا  جدایی ا

فت فتاز جدید شتتتهری  هایبا  تبعبه تاریخی هایبا

منجر به زوال و نادید   های اخیر وستتتازهایستتتاخت

زمینه و  .شودیها ماین بافت در نهفاه یهاگرفان ارزش

تاریخی از جهت اقاصادی؛ دارای امکانات  هایبافتبسار 

-بالقو  زیرستتتاخای و رو ستتتاخای، از جهت فرهننی

ها و از جهت اجاماعی؛ ضتتتامن تداوم زندگی انستتتان

سازی یکاایی  یهاکالبدی؛ دارای ارزش شهر معماری و 

ساند ساس. ه سال بر همین ا ه، احیاء ها پیش، مداخلاز 

کهن و تاریخی شتتتهری به  هایبافتستتتازی  باز زند و 

سی نظام  سا سائب ا شورهایی که  ریزیبرنامهیکی از م ک

اند، تبدیب غنی از شتتهرنشتتینی بود  ایپیشتتینهدارای 

ست )عزیزی شاه ا شهر بزرگ تبریز نیز به ( 1383:5، گ

علت پیشتتینه غنی تاریخی خود، دارای بافت شتتهری و 

فضتتاهای  ترینمهمیکی از  .استتت ارزشتتمندیمعماری 

شهری تبریز  صاحب نیز معماری و  شاه، مجموعه  درگذ

بر  ایدوبار وغاز  عنوان بهامروزی(  االمرصتتتاحبوباد )

سد  عدم  سه  شهری پ  از حدود  ضاهای باز  ضور ف ح

 ،1ایران شهرسازی شهرهای در سیسامحضور این فضاها 

 بود  است. 

اه  یاف کب دگرگون  عه شتتت وضتتتع موجود این مجمو

سازهایساخت ستدور  قاجار  و های که بر روی ویرانه ا

ناهای مجموعه حکومای دور  بهب خصتتتو  های قبب، 

نان وق قویونلو و  ما مت ترک مان حکو و نیز  قراقویونلوز

بنابرونچه در رابطه  شد  است. اوایب دور  صفوی ساخاه

اریخی بیان شد، هدف اصلی ت هایبافتبا ضرورت احیاء 

ضعیت احیاء در کالبد امروزی  سی و ضر برر پژوهش حا

 پیشنهادی راهکارهایتبریز، و ارائه  االمرصاحبمجموعه 

 . است در راساای بازوفرینی بافت مجموعه مذکور

ند مداخله، احیاء، دررو نه  و نیز  وستتتازستتتاخت هرگو

 و اجاماع خود، بلکه طبیعت، تنها نه انستتتان ،فرینیوباز

شولاز سازدمی نیز را شفرهنن  و (237: 1388، )نوربرگ 

مایان را محیطش از او فهم ستتتاختانستتتان مکان  و ن

نباید  ونچه (.87: 1388 )نوربرگ شتتولاز، کندمی تکمیب

 اهمالیک دغدغه بدیهی جهانی در این میان  عنوانبه

 و زیستتتت محیط بین شتتتود، دری این مهم استتتت که

 بنابراین؛ دارد وجود درونی ارتباطات بشر مصنوع محیط

مت هر در ایمداخله هر  کب بر مجموعه یک از قستتت

 از یکی گفت توانمی تجرأبه. گذاردمی تأثیر ستتیستتام

 دلیب به امروز جهان محیطیزیستتتت بحران مهم دالیب

ند عدم و محیط به توجهیکم  انستتتتان، توازن و پیو

 پیوستتتانی. استتتت محیط با شتتتهرستتتازی و معماری

صنوع  اطراف منطقه و جامعه ساخانا  با ساخاارهای م

 هایبافتمعماری و  هایمجموعهدر  تا، شتودمی موجب

 انرژی وریبهر  میزان ،محیط با موفق یتعامل با شتتهری

مرتبط با مبحث پایداری و توستتتعه  هایمؤلفهو ستتتایر 

 تنید  درهممعماری پایدار محصولی  .یابد افزایشپایدار 

ست که مفاهیم  ستبا معماری ا تکاملی  روند در یافاهد

ستتتایر رویکردهای معماری پیش از خود را مدنظر قرار 

با مواجهه با مستتتائب روز  جلوروبهداد  و در مستتتیری 

 هاییشاخصسیاسی، اجاماعی، اقاصادی و محیطی و ... 

 بدان افزود  است.  را

نه"در این رویکرد  ماری زمی  هایگیویژکه بر  "گرامع

رکن در خلق  ترینمهم عنوانبهاثر  "زمینه"و "بستتتار"

از روند  اصلی حلقهیک  عنوان به، کندمی تأکیدمعماری 

 .شتتودمیتکاملی برای رستتیدن به معماری پایدار مطر  

ی پایدار پیوند با محیط و ردر مستتتیر رستتتیدن به معما

 ناپذیراجانابزمینه امری ضتتتروری و  هایارزشتداوم 

به  جه  نا تو نهاستتتت. بر همین مب بدی،  هایزمی کال

فرهننی زمینه  -جغرافیایی و اجاماعی -اقلیمی، تاریخی

یام بستتتار  معماری و دری محیط پیرامون و دریافت پ

 بنابراین .طر  از اصتتتول مهم در معماری پایدار استتتت

ابعاد، به معماری پایدار بایستتتای به تمام  دررستتتیدن

از و گرایی توجه داشتتتت زمینه هایمؤلفهزیرو  هامؤلفه

 درروندشتتتناخت توجه و ی ناایج حاصتتتب از این ستتتوی

 درنهایت، تا اثر بنذاردو مداخله  وستتتازستتتاختهرگونه 

  .نمایدهدایت  یپایدار سویبهرا کلیت مجموعه و اثر 

 "زمینه گرایی"توجه به مبحث بر استاس ونچه گذشتت 

یام عنوان رویکردی بهاحیاء مجموعه، در  که بر دری پ

سار  شاه تأکیدب النوهای  بازوفرینی تواند مؤثر برمی ،دا

بدی،  ماعی -، فرهننی معیشتتتای، عملکردیکال و  اجا

اقلیمی در راستتتاای همنامی کلیت مجموعه با اصتتتول 
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تجلی هویت گذشتتتاه  حال عین در پایداری جهانی و

 گردد. امروزی بستتاراالمر در پرشتتکو  میدان صتتاحب

گرایی و اهداف فرعی پژوهش نیز استتتاخرا  ابعاد زمینه

تدوین اهداف احیاء در بافت تاریخی صتتتاحب  نهایت در

تا  استتت گرایی بود ابعاد زمینه یهاوباد بر استتاس مؤلفه

در  گشتتتای اصتتتول پیشتتتنهادی گردد.بدین ترتیب را 

ساای نیب به اهداف  سش، شد تدوینرا ش پژوه هایپر

 :شد مطر  خواهد به ترتیب زیر

تاریخی  هایبافت بازوفرینیو اهداف  هامؤلفه، ابعاد -1

 ؟استبه چه ترتیب  "زمینه گرایی"رویکرد با 

بر تبریز  االمرصاحببافت تاریخی  شهری بازوفرینی -2

نه گرایی استتتتاس چه رویکرد زمی های با  کار  راه

 ؟استقابب کاربست پیشنهادی 

 

 پیشینه تحقیق-1-1

شت و نیز با توجه  ساس ونچه گذ پژوهش،  عنوان بهبر ا

شینه"لزوم توجه به  در ادبیات مداخله در بازوفرینی  "پی

سیر  ،1 شکب بر اساس .دینمایمیراث فرهننی ضروری م

تا رستتیدن به  تحول فرویندهای مخالف مداخله شتتهری

شهری"مفهوم  شاهد  قابب "بازوفرینی  ست م نظریات  .ا

 طور بهکهن و قدیمی شتتتهرها، گا   هایبافتبازوفرینی 

ضتتتمنی در تفکرات برخی  طور بتتهصتتتری  و گتتا  

، (1879 -1814) 2اندیشتتتمندان نظیر اوژن ویوله لودوی

 -1820) 4، فردریش اننل (1900 -1818) 3راسکین جان

 -1843) 6کامیلو سیاه ،(1902 -1840) 5، امیب زوال(1895

 -1850) 8ابنزرهاوارد ،(1965 -1887) 7لوکوربوزیه ،(1903

 ، جین (1990 -1895) 9لوئیز ممفورد، (1928

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، (1984 -1918) 11چکوین لین ،(2006 -1916) 10جکوبز

ساندر ساوفر الک 12کری
و برخی  13ریچارد راجرز ،(1936) 12

 )پوراحمد، حبیبی، و کشتتاورز، دینر ارائه شتتد  استتت

شور وتن (. 75: 1389 ساردام  (1933)از من شور وم تا من

بیش از چهار دهه طول کشتتتید تا کشتتتورهای  (1975)

تک بنا غافب شتتتوند و به  بهاز پرداخان  یافاه توستتتعه

تاریخی   باهدفمداخله در مراکز ارزشتتتمند قدیمی و 

. بیندیشند هاونتجدید حیات )بازوفرینی( و روان بخشی 

شهری 1990در دهه  نهایت در ار با جدی طور به، مرمت 

نوعی رویکرد  ؛دساور کار قرار گرفت ننرش بازوفرینی در

 ستتتازیپایکه با ننا  به گذشتتتاه و بدون  ایمداخله

به خلق هویای  یهاتاریخی دور  یهاتیهو مخالف، 

جدید ماناستتب با شتترایط زندگی مردمان عصتتر حاضتتر 

معادل اننلیسی واژ   (18: 1386 پور، )حاجی دیشیاندیم

 Regenerate فعب ریشتتته از Regeneration بازوفرینی،

 بخشتتتیدن، احیاء دوبار  جان کردن، احیاء معنای به

ست. در شد گرفاه کردن، رشد نو و از شدن  مطالعات ا

 معاصر سازی حیات، تجدید معنای احیاء، نیز به شهری

 شتتهری کهن مرکز یک در .رودیم کار به بازوفرینی و

 پیش سال سیصد به ماعلق کالبدی عناصر است ممکن

 تعلق دور  ون به شهری مرکز این رفاارهای ولی باشد،

 این دینر عبارت به. ستتتا شتتد  Regenerate و ندارد

صر شهری مرکز  یهایژگیو حفظ با و شد  سازی معا

 و رفاار تغییر با شتتناستتانه، ریخت و اندامی شتتکلی،

 ایینانه همانند ظرف است؛ خودش زمان فرزند اندیشه،

 است.  شد  ریخاه دینری مظروف ون در که

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیر تحول مداخالت شهری در عرصه عمل -1 شکل

Fig. 1-The evolution of urban interventions in the opretaional field 
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ستتازی  زند  بازدر ارتباط با تعاریف ارائه شتتد  پیرامون 

ضاهای  و مناطق تاریخی و پیرو اهداف در نظر  شهریف

گوناگونی را  فیراتع نظرانصاحب، هاونبرای  شد  گرفاه

به  توانیم هاوناند که از میان در این زمینه بیان کرد 

 موارد زیر اشار  نمود:

ندن  -1 بازگردا مات مانوع و تکمیلی برای  قدا مجموعه ا

 14حیات به بنا، مجموعه یا یافت کهن شهری

موجود در بافت  یهابیبر استتتافاد  از پاانستتت تأکید-2

 15تاریخی و حفظ میراث فرهننی 

شهری جدید با حفظ و -3 ضای  صلی  یهایژگیایجاد ف ا

 16فضای شهری کهن

 مخالف اجاماعی، اقاصادی، یهامعاصر سازی عرصه-4

ی و کیفی فرهننی و کتتالبتتدی )افزایش ستتتط  کم

 17و اساانداردها( هایشاخص

اننار  اصلی و خوانا نمودن بافت، مجموعه  زند  کردن-5

 18یا بنای تاریخی

سب با نیازهای -6 سازی ون مانا صر  تغییر عملکرد و معا

 19دور  معاصر

 20وضع موجود شناسیزیباییارتقای کیفیت بصری و -7

و گردشتتنران به بازدید از مح ت  مندانع قهترغیب -8

 21تاریخی )جذب توریست(

به وموزش و افزای-9 مک  کت مردمی در ک ش مشتتتتار

 22تاریخی هایبافت
عاملی برای جذب ستتتاکنین قدیمی و مهاجرت کرد  به -10

 23مجموعه تاریخی

صب  نهایت در ساس ونچه پیش رفت، و نیز ناایج حا بر ا

جامداخلی  یهاپژوهش ب شتتتتد  ان ازوفرینی پیرامون 

اا ماهی عالیای  شتتتهری، این مفهوم  لهف نهگرمداخ یا  ا

سوب م شاورز،  شودیمح : 1389)پوراحمد، حبیبی، و ک

 و مرمتت" رویکرد ترینیاصتتتل توانیم و ون را (75

 نمود. تلقی معاصر دوران در "شهری نوسازی و بهسازی

در رابطه با پیشتتتینه تحقیق پژوهش حاضتتتر همچنین 

به مطالعات صورت گرفاه پیرامون کالبد گذشاه  توانیم

پژوهشتتتی  یهاو طر  هانامهپایانتبریز،  االمرصتتتاحب

، و االمرصتتاحبمرتبط با بهستتازی و نوستتازی محدود  

با مفهوم زمینه  یهاهمچنین مقاالت و پژوهش مرتبط 

عه مبحث  (1380) گرایی اشتتتار  نمود. توالیی طال به م

رایج در  هتاییتدگتا یکی از د عنوانبتهزمینته گرایی 

سه رویکرد زمینه سازی پرداخاه و  گرایی کالبدی، شهر

گرایی تبیین اجاماعی و تاریخی را برای زمینه-ننیفره

مذکور  یکردهایو به بستتط و توضتتی  رو استتت نمود 

معماری "( نیز در کااب خود، 1383. برولین )پردازدیم

ضی  معماری زمینه "گرازمینه خا   طور بهگرا، و به تو

نه بدی زمی کال نهرویکرد  اه و از نمو  یهاگرایی پرداخ

ومریکایی برای بستتتط مفاهیم کمک  موردی اروپایی و

 گرفاه است.

راهنشای مرتبط با گذشاه تاریخی  یهاپژوهش ازجمله

به مطالعات افرادی چون  توانیم االمرصتتاحبمجموعه 

صب 1384حناچی و نژاد ابراهیمی ) شار  نمود که با ا ( ا

( و تصتتویر . .ق 942-940مینیاتور مطراقچی ) قرار دادن

سال  سایر منابع  (. .ق 1083)شاردن از تبریز در  و نیز 

ای به بازخوانی میدان صتتاحب وباد در دو دور  ستتفرنامه

حاصتتتتب این پژوهش دو طر   که  اه  تاریخی پرداخ

شتتتماتیک مربوط به عناصتتتر میدان در دور  ترکمانان 

 . استقویونلو و صفویه 

ستتتیر تاریخی مطالعه  ( نیز با1386عمرانی و امینیان )

شهر تبریز و س   مجموعه صاحب وباد و نیز مطالعه و 

ناهای این  جا بررستتتی وثار نیمه مخروبه به ماند  از ب

مفیدی انجام داد  و به تعریف های زنیمجموعه، گمانه

دقیقی از چنوننی مفهوم میدان در مجموعه صتتتاحب 

در نیز پژوهشی  (1394)یمی و نظری حک اند.وباد رسید 

تبریز انجام داد   االمرصاحبسازی میدان  باز زند باب 

با  یهو  یبتجز اایج  هایداد  وتحل حاصتتتب از ن یه  اول

سافاد  شنامه، با ا س سوات پر نقاط  ،از تکنیک تحلیلی 

را در قالب ماتری   تهدیدهاو  هافرصتتتضتتعف، قوت، 

مب داخلی ماتری  تطبیقی عوا خارجی و نیز  مب  ، عوا

عه مورد طال یت در  و قرارداد م ها ئه  ن های با ارا راهبرد

هاجمی، تنوع، ندن  و نیزبازننری  ت بازگردا تدافعی برای 

تاریخی یت  یت فضتتتایی -هو قای کیف  -فرهننی و ارت

 باکه  اندرسید به این نایجه  کالبدی میدان صاحب وباد

نقاط ضتتتعف و تهدیدها، کلیت مجموعه قابلیت  وجود

 .ستداراه یک مرکز تاریخی فرهننی را تبدیب ب

حاضتتتر در  با نقطه افاراق و نوووری پژوهش  طه  در راب

مقایسه با مطالعات پیشین می توان به  محوریت رویکرد 
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های مطالعه وضتتعیت بازوفرینی بافتدر  "زمینه گرایی"

بازوفرینی از منظر همین  هداف  تدوین ا تاریخی و نیز 

راهکارهای رویکرد اشار  نمود که در نهایت منجر به ارائه 

ساای هم شنهادی در را سویی حداکثری با محیط و پی

نهتداوم ارزش یک عنوان  بهشتتتود که ای میهای زمی

صلی، در  حلقه سوی پایداری روند تکاملی ا مجموعه به 

 ایفای نقش خواهند کرد.

 

 روش تحقیق-2

ضر از نوع کیفی  با راهبرد  وروش تحقیق در پژوهش حا

. نمونه موردی مناخب برای استتتت تحلیلی-توصتتتیفی

تاریخی با رویکرد  هایبافتمطالعه وضتتتعیت بازوفرینی 

در بخش ضتترورت تحقیق  ونچهگرایی، بر استتاس زمینه

 .استتتتبریز  االمرصتتاحبمحدود  میدان  ،پرداخاه شتتد

 در راستاای پاستخ به پرستشاط عات  گردووریشتیو  

از میتتان وراء ، ایکاتتابختتانتتهمطتتالعتتات  پژوهش ،اول

گرایی در معمتتاری و رویکرد زمینتته نظرانصتتتتاحتتب

با تحلیب وراء ایشتتتان ابعاد و  که استتتتشتتتهرستتتازی 

فه نه یهامؤل با رویکرد زمی اای مرتبط  گرایی در راستتت

ساای پاسخ  و بازوفرینی احیاء ست. در را حاصب گشاه ا

سشبه  با پژوهش، پ  از تدوین اهداف پژوهش  دوم پر

شتتناخت علمی در راستتاای ، گراییرویکرد زمینه توجه

، حضتتور در مطالعه میدانیاز روش وضتتع موجود زمینه 

ستتاکنین و  نفر از 30 شتتفاهی با عمیق محب و مصتتاحبه

تصادفی از بین  شد که به طورکاربران مجموعه اسافاد  

ناایج  در ادامه. نددکستتتبه و مراجعین اناخاب شتتتد  بو

شفاهی در صاحبه  صب از م سوات  حا  (SWOT)جدول 

یت در  و شتتتدتدوین  ها های" ن کار هادی  راه پیشتتتن

در راستتاای اهداف پژوهش و نیز بر استتاس  "بازوفرینی

 یدهایها و تهدوضع موجود، نقاط ضعف و قوت، فرصت

 .ه استارائه گشا و تدوین االمرصاحبزمینه مجموعه 

 

 نتایج و بحث-3
 گراییی زمینههامؤلفهابعاد و  -3-1

ماشکب از ترکیب واژ   "گرازمینه"ساخاار کلمه فارسی 

نه ،گَردَ  ،پیکر  ،طر  ، به معنی"زمینه" مایه  ،پشتتتاوا

 عنوان به "گرا"پستتتوند  ع و  به (1377)دهخدا،  اعابار

ساز  ستصفت فاعب  سی واژ  زمینه. ا در گرا معادل فار

که در ماون  استتتت"Contextual"24 فرهنگ وریان ور،

ساخاار واژ   .شودیتخصصی نیز از همین واژ  اسافاد  م

"Contextual" ترکیب از "Context" محیط  مفهوم به

شرایط،  ستمحیطاطراف،  و یا تنظیماتی  زمینهپ ، زی

که معنای یک رویداد یا واقعه را مشتتتخص و روشتتتن 

سوندو  25کندیم از نوع، مربوط  :با مفهوم کلی "-Ual" پ

 .26استت یافاه تشتکیب به، داشتان فرم و یا شتخصتیت

 تأکیدمداری و پیوند محیط با فضتتا زمینگرایی بر زمینه

شکب می دارد و با دری پیام سار خود   واقع درگیرد و ب

شهری به او اناقال داد  به  سار معماری و  پیامی را که ب

 کند. عینیت رساند  و طراحی می

نهدر این نوع  نایی بر استتتاس زمی ماری هر ب های مع

فرهننی، اجاماعی، تاریخی، کالبدی، اقلیمی و شتتترایط 

نه طراحی و اجرا می هدوی نژاد،  گرددخا  ون زمی )م

یان و م یی، مان نه را توالیی  .(32: 1390 ب به بهزمی ثا  م

، پندارد که عناصر شهر در درون ونمی رویدادی تاریخی

: 1380 )توالیی، شتتوندیشتتناخاه، پرداخاه و ستتاخاه م

نه، 27برولین (.34 باط را  گراییزمی جاد ارت به ای یب  ما ت

میان ستتاخامان و محیط پیرامون ون و ارتباط بین فرم، 

به  شکب یککه در طی زمان  داندمیشکب و مفاهیمی 

هنتتتتتتری هتتتو   (.15 :1383 خود گرفاه است )برولین،

مدرنیاه با تبدیب شتتهرها ، ( معاقد استتت.م1915) 28رید

به محیطتی مصنوع در بستیاری متوارد بتدون در نتظر 

های فترهنتنی، تاریخی و فیزیکی فضتا، گترفان زمیتنه

در فتضا تعتبیه  فرضپیش صورت بههایتی را ساخامتان

بلکه ، دپیوندی با محیط زمینه ندار تنها نهنماید که می

باطی برقرار نمی گذرا نیز ارت کاربر و حای  ند با افراد  ک

( نیز .م 1980) 29مریتتب گین . (55 :1393 )ستتتهیلی،

ضوع کلی النوهای فرمی، فعالیای  سه مو زمینه را تحت 

 (.57: 1393)ستتتهیلی،  نمایدمی بندیدستتتاهو اقلیمی 

با  ایزمینهادراکی در منظر و  هایویژگی 30ستتایمون بب

حد باالی زیبایی را حاصب ارتباط ماقابب سته حقتیقتت 

صری، ادراکی و تجربی شامب، جنبه پیوساههم به های ب

در قالب فرم )بصتتتتری(، معنتتتتا )ادراکی( و عتتتتملکرد 

ندهای بیولوژیکی  جارب انستتتانی(  و اکولوژی)فروی و ت

ندیم له. دا نه پردازانیهنظرستتتتایر  ازجم  در این زمی
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ست (.م 1969) 31ومتتتتتوس راپاپتتتتتورت ننرش  که با ا

تننی  تناخت  -فره تبال ش تحیط، به دن اجاماعی به م

بتتتتناها و  وسیله به شناسیمردماجاتتتتماع، فرهنگ و 

تانه است. یکی دینر از  تاری عامی  یاتنظر ارینمهممعم

 "32کوالژ شتتتهر"گرایی در طراحی شتتتهری، اید  زمینه

ست سط کالین رو و فرد کوتر ا ، که از 33که اولین بار، تو

، مطر  گردید. این اید  استتتتگرایی پیشتتتنامان زمینه

پاسخی بود به طرز تفکر نوگرایی، که در ون بناهای شهر 

 بهرا  هاونو  پنداشتتتاندیاشتتتیای معماری م مثابه بهرا 

هایی نه  تن جدای از زمی مایز و  های از هم ما ما با ن و 

 ,Mcleod, 1984: 24, Prez-Gomez) کردندیطراحی م

 34طراحی شهری بیشار به کوالژ هاونبه نظر ( 1983 :42

شویق م سازانشهرتا ترسیم؛ لذا  ماندیم که  کنندیرا ت

( Contextبافت ) ازجملهاز همه عوامب در دستتتارس، 

شتتهری موجود بهر  گیرند و در پی درهم بافان عناصتتر 

سجم  شهر شهر در یک کب من شند، یعنی یک کوالژ  با

 ه و تایی گذشاتون روابط فضتالفی چتمخ یهاطبتکه ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ند  را در  -Rowe and Koetter, 1978: 62) برگیردوی

سنای  نظرانصاحب(. به اعاقاد 63 شهر  شهر، در  کوالژ 

و النوی  همبهماصببناها زمینه هساند و فضاها اشکال 

. ستتازندیاز تناوب فضتتایی را نمایان م هایبافتدر هم 

گدس یک  قدام نیز  35پاتر یت و ا عال نه ف پیش از هرگو

سازی، مطالعاتی جامع  صادی،  زمینه درشهر حیات اقا

یایی،  ناستتتیزمینجغراف تاریخ و  شتتت مه  باالتر از ه و 

های شتتتهر را ضتتتروری م هاد ندین یه جراحی دا . نظر

 هرانداز او بر این فرضتتیه استتاوار بود که  کارانهمحافظه

دری ما نستتبت به رو  شتتهر و جوهر  تاریخی و حیات 

شار لم   شهری را بی شد، زندگی  شار با ساه ون بی پیو

 (.37: 1380 خواهیم کرد )توالیی،

عه با طال حبو تجمیع وراء  م ماری و  نظرانصتتتتا مع

ساس جدول  سازی بر ا شارای و افاراقی ، 1شهر نقاط ا

شه ونان  شت میدر اندی ؛ با تحلیب دیدگا  این شودبردا

ندان، م ندیشتتتم هایرو توانیا به  یکرد جاع  مخالف ار

 گرایی کالبدی زمینه را در چهار بعد اصلی، شامب زمینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرایی بر اساس آراء صاحب نظرانابعاد زمینه- 1جدول 

Tab. 1-Contextalism dimensions according to the experts 

 گراییابعاد زمینه دیدگاه نظرصاحب ردیف
برنت سی.  1

 برولین
 هاایجاد ارتباط بصری همنون در میان ساخامان 

 خلق سیمای شهر مطلوبگرا هدف نهایی اصول معماری زمینه 

 گرایی کالبدیزمینه

های فترهنتنی، تاریخی و زمیتنهمطر  کردن مشکب مقابله معماری مدرن با   هنری هو  رید 2

 فیزیکی فضتا

 تأکید بر احیا عناصر ک سیک گذشاه در وثار جدید 

 های فترهنتنیزمیتنه

 گرایی تاریخیزمینه

 گرایی فیزیکیزمینه
گرایی در النوهای فرمی )شتکب، مقتیاس، تتناسبتات(، فعالیای بندی زمینهدساه  مریب گین  3

 و اقلیمی )فرم احجام، فشردگی ونها، شکب بازشوها( ها()رفاار افراد و گترو 

 گرایی فرمیزمینه

 گرایی فعالیایزمینه

 گرایی اقلیمیزمینه
شوند، تعریف سه جنبه برای زمینه که منجر به ادرای زیبایی شناسی ون می  سایمون بب 4

 های بصری )شکب و فرم(، ادراکی )معنا( و تجربی )عملکرد، اکولوژیکجنبهشامب: 

 و بیولوژیک(

 گرایی فرمی و بصریزمینه

 گرایی ادراکی و معناییزمینه

 گرایی تجربی و عملکردیزمینه
اجاماعی به متحیط، با هدف شتناخت اجاتماع، فرهنگ و  -ننرش فرهتننی   وموس راپاپورت 5

 مردم

 ها، اقاصاد، سازمان های اجاتماعی و ارزشاعاقاد به تأثیر وب و هتوا، تتوپوگرافی 

 و باورهای فرهننی مردم در ساخاار کالبدی بناها

 های پنهان کارکرد و فعالیت بر تأکید بر شناخت معنای زمینه، و تأثیر جنبه

 تصویر ذهنی مخاطب

 فرهننی -گرایی اجاماعیزمینه

 گرایی فعالیایزمینه

 محیطیگرایی زیستزمینه

فرد  -کالین رو  6

 کوتر
  گرایی کالبدیزمینه بافان عناصر شهر در یک کب منسجمدر هم اید  ک ژ شهری به معنی 

حیات اقاصادی، جغرافیایی، زمین شناسی و رو  و جوهر  تاریخی لزوم توجه به   پاتریک گدس 7

 شهر

 گرایی تاریخیزمینه
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-گرایی اجامتتاعیبصتتتری(، زمینتته و )فرمی، فیزیکی

نه عالیای(، زمی نهگرایی فرهننی )ف گرایی تاریخی و زمی

 دستتتاه)طبیعت، اقلیم و...(، تجمیع و  محیطیزیستتتت

ن ابعاد بر استتتاس مولدهای نمود که هریک از ای بندی

هایی مؤلفهها و زیرزمینه طر ، مؤلفه هایویژگیبسار و 

که در ادامه به شتتر  و بستتط ابعاد  شتتوندیرا شتتامب م

 گرایی پرداخاه خواهد شد.مخالف زمینه

 
 گرایی کالبدیزمینه -3-1-1

تنهایی  گرایی کالبدی اجزای شتتتکب شتتتهر بهزمینه در

و طرا  رابطه ماقابب ون را با  شوندیارزیابی و مطالعه نم

، زیرا داردیزمینه ملحوظ م ستتتایر عناصتتتر موجود در

معاقد است شکب و فرم بناها بر اشکال مجاور و نزدیک 

زمینه ( .م 1989)36کولکوهن نظر از. گذاردیها تأثیر مون

که به دو رویکرد  استبعد دینر محیط مصنوع ، کالبدی

ها را مستتتاقب از ، نخستتتت رویکردی که فرمانجامدیم

ها را تعیین ندیبیکارکرد م کارکرد که  ند  و دوم ون کن

اشتتار   37و به ارتباط ماقابب فرم و کارکرد داندیها مفرم

شان داد که پنهان.م 1966) 38وناوری. کندیم کردن  ( ن

های خارجی در معماری قبب عملکردهای داخلی با فرم

ست. به عقید  برولین  از مدرنیسم، روندی معمول بود  ا

یام  نیز نهپ ماری زمی به محیط مع گرا، ضتتترورت توجه 

که  دهدیکالبدی پیرامون اثر معماری استتت و نشتتان م

هم برای خود اثر معماری و هم برای ، تواندیاین توجه م

 کنند  باشد.عاملی مثبت و تقویتزمینه 

نه اتینظر ارینمهمیکی دینر از  بدی، زمی کال گرایی 

و فرد  39کالین رو. به عقید  استتتتتئوری کوالژ شتتتهر 

طراحی شتتهری بیشتتار به کوالژ یعنی اتصتتال ، 40کوتر

تا ترستتیم  ماندیقطعات گوناگون و تصتتویر تکه کاری م

بر  شناسیروش نظر ازکوالژ شهر  (.130: 1389 )توالیی،

 42فضتتا( در نظریه گشتتاالت-)تود  41زمینه-اصتتب شتتکب

ساوار  ستا ساخامان ا ست  ییهاکه مبانی بر مطالعه  ا

 صورت بهو  اندد ینسبی سط  زمین را پوشان طور بهکه 

: 1380)توالیی، اند تود  و فضتتای باز خالی ظاهر گشتتاه

 منوط به معماری یهایژگیو شتتتناختبنابراین ؛ (36

 دارد، نام کلی تود طور به که کالبدی یهامؤلفه بررسی

دارد  نام فضا که تود  حضور عدم با ییهایژگیو دری و

هر  (.27: 1394 )ف حت، و شتتتهیدی، شتتتودیم محقق

محیط شتتهری النویی خا  برای تود  و فضتتا دارد، اما 

طراحی در صتتورتی موفق استتت که باواند میان تود  و 

 :Ashihara, 1983کند )فضتتا همزیستتای مثبت ایجاد 

نظریات ماخصتتصتتان پیرامون  مطالعه بای ستتوی. از (86

 گرددیمفهوم شکب و ساخاار شهر، این نایجه حاصب م

که بعد کالبدی زمینه شتتامب عناصتتر طبیعی و عناصتتر 

 ،43( کوان1391، و روساا، دانش پور) است ساختانسان

 ظاهری نمود و تراکم ،بندیدانه ساخاار، را شهر شکب

 و مکان را شتتتهر شتتتکب 44وبر کرد  و شتتتهر معنی

ضا و کالبدی یهاشبکه  نامدیم شد  داد  تطبیق ییف

(Cowan, 2005: 143). شتتکب کلیدی عناصتتر 45کانزن 

 مورد شتتناستتیریخت فرویند در ستتتیبایم که شتتهر

ضی، کاربری را گیرد قرار بررسی  ها،ساخامان ساز  ارا

عات النوی که و تفکیکی قط باطی  شتتتب ندیمارت  دا

(Carmona, 2003: 85 )شتتتکب، استتتت معاقد 46لینچ 

 کالبدی عناصر فضایی النوی مفهوم به زیسای، مجامع

 ها،ساخامان نظیر شهر، در دائمی و حرکتبی بزرگ،

 هم شتتتاید و هارودخانه ها،ت ه تجهیزات، ،هاخیابان

 بندیجمعدر ادامه با  (60: 1381 )لینچ، استتت درخاان

شتتکب  گرایی کالبدی، پیرامونزمینه نظرانصتتاحبوراء 

بصری ساخاار کالبدی و فضایی -عینی یهاشهر و مؤلفه

شتتتهر، و نیز تقستتتیم کالبد ستتتایت و زمینه به نظامی 

ماشتتکب از ستتاخاار تود  و فضتتا، و روابط میان این دو، 

فه یهایژگیو نه و مؤل بدی زمی ند تعیین یهاکال  کن

 شود.میتدوین  2گرایی کالبدی در جدول زمینه
 

 گرایی تاریخیزمینه -3-1-2
هرسازی اند که گذشاه، برای شبر این عقید  یاناگرتاریخ

یکی از مباحث مرتبط به . هایی عینی داردکنونی درس

ن حث  گراییهزمی  استتتت. "گراییستتتنت"تاریخی، مب

و  گیردیاز سیمای شهر گذشاه الهام م 47پاتریک گدس

نه  نابخردا یب  فتبه نظر او تخر یت  هایبا قدیمی هو

ستتتازد. وی در شتتتهرهای قدیمی فرهننی را نابود می

و  ناپذیرجداییساخااری  صورتبهها و بناها را ساخامان

ها به نظم درهم بافاه تلقی کرد، که به دلیب عادت غربی

-Geddes,1968:66نماید )نامنظم می ظاهربهماشتتتینی 

68.)  
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شهرها از جنبش  گرایش جدید دینری که برای طراحی 

هام نت را ال فت و ستتت هام گر تاریخی ال ظت  فا بخش ح

ند -گرایی استتتت. نوستتتنت نو قرارداد، نو هاییشتتتها

به اهداف اجاماعی نظر داشتتاه استتت و  48گراییستتنت

می عموبازگشتتتت به نهادهای قدیمی همانند عرصتتته 

ید  و اهمیت وگورا، معبد  فا یب  به دل نا ، را  یا ورزشتتت

 ها در حیات اجاماعی مهم شمرد  است.فضایی ون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیز ارزش نهادن به فضتتای عمومی در وثار برادران کریر 

های فضایی دوران ها ویژگیگیرد. ونمورد تأکید قرار می

با  عاصتتتر را  باروی، قرونم تاریخی، یعنی دور   نه   زمی

دهند و با بافان وستتطی و عهد باستتاان به هم پیوند می

ونها به یکدینر ستتتعی در ایجاد نظمی نوین در عرصتتته 

تداوم  (.King,1996:151-152عمومی دارند ) به  قاد  اعا

 بارز است: 49تاریخی در این گفاه راب کریر

  گراییهای بعد کالبدی زمینهها و زیرمؤلفهمؤلفه-2 جدول
 ( 1391+ دانشپور، و روستا، 1394+ فالحت، و شهیدی، 1390+ راد جهانبانی، و پرتویی،  33: 1391شاه تیموری، و مظاهریان، أخذ: م)

Tab. 2-Components and sub-components of contextualism physical dimension 

 (Source: Shah teymouri & Mazaheriyan, 2012: 33+ Rad Jahanbani & Partovei, 2011+ Faahat & Shahidi, 

2015+ Daneshpour & Rousta, 2012) 
 هازیرمؤلفه هامؤلفه بعد

زمینه
ی
ی کالبد

گرای
 

 

 

 

 

 

 فضا

 )فضای مابین(

 

 

 

 

 دسارسی شبکه

 ها()معابر و گر 

 بندی شبکه دسارسی سوار عرض معابر و درجه

 نسبت عرض به ارتفاع در معابر

 مراتبی در شبکه دسارسی سوار النوهای سلسله

 مراتبی در شبکه دسارسی پیاد النوهای سلسله

 شبکه سوار  و پیاد مراتبی در محب اتصال النوهای سلسله

 هاو گر  شبکه سوار  مراتبی در محب اتصالالنوهای سلسله

 هاپیاد  و گر شبکه  مراتبی در محب اتصالالنوهای سلسله

 های دسارسیسازی معابر و شبکهمصال  و کف

 ها و میادین باز شهریگر 

 منظر طبیعی در فضا

 منظر مصنوعی در فضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تود 

 )کالبد معماری و فضای پر(

 

 

 

 

 کلیت حجم ابنیه معماری

 سبک و تاریخ ابنیه

 مقیاس و ارتفاع

 بندی، تراکم و نسبت فضاهای پر و خالی احجامدانه

 تناسبات کلی احجام

 

 

 مصال 

 

 نوع و جن 

 رنگ

 بافت

 نحو  ترکیب مصال 

 

 

 

 

 ابنیهنما و جدار  

 خط وسمان

 خط کف

 بازشوها و ورودی

 های افقی و عمودیتقسیمات، خطوط نمای جدار  و ریام

 بازی نور و سایه بر روی نماها

 جزئیات اجرایی

 های تزئینیورایه

 کاربری ابنیه

 

 

 

 نحو  تداخب تود  و فضا

 عقب نشینی ابنیه نسبت به معابر

 قطعات زمین بندیتقسیم

 گیری ابنیهجهت

 فاصله بین ابنیه

 هااندازها به عناصر منظر و تود ها و چشمدیدها، سکان 
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ین، هر ونچه در شهر بنابرا؛ دهدتاریخ اجاز  انقطاع نمی"

شرایط ، شودانجام می سخی به  شکلی پا باید به لحاظ 

یکی نیز  50ولدو روستتی ."فضتتایی از قبب موجود باشتتد

گرایی است که به ساخاار سنت –از نمایندگان نو  دینر

رابطه اجزای گوناگون  برحسبیک کب و  صورتبهشهر 

های تاریخی گونه :ننرد. روستتتی معاقد استتتتون می

شتتتهروندان نهفاه  نیمه وگا معماری در خاطر  جمعی 

(. در حقیقت عنصتتر اصتتلی Rossi,1984:42-47استتت )

دهد که در های معماری تشتتتکیب مینظریه او را گونه

بخشتتتی از این خاطر   عنوان بهطول زمان ماندگارند و 

پیوستتاه  طور بهستتازد. شتتهروندان جمعی، شتتهر را می

ناپیوستتاه ون را  طوربهعی هستتاند و دارای خاطر  جم

ند )تغییر می (. Borden & Dunster,1995:33-334ده

فه مه مؤل ند تعیین یهادر ادا تاریخی  ایکن عد  برای ب

   که مستتتاخر  ازشتتتدارائه  3گرایی در جدول زمینه

معماری  نظرانصاحبو وراء ارائه شد  از سوی  هایمپارادا

 .استو شهرسازی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگی -اجتماعی گراییزمینه -3-1-3

نه ماعیزمی یان اجا که فرهنگ  -گرا قدند  فرهننی معا

 ،شتتد  ستتاخاهوفریند که شتتکب مجموعه قواعدی را می

ست. در این رویکرد ونچه با زمینه موجود  بازتابی از ون ا

ست،  ست. مردم  پذیرشقاببناهماهنگ و ناماجان  ا نی

عه ارزش نگ یعنی مجمو مک فره ها، به ک باور ها، 

های نمادی مشتتتاری به محیط خود بینی و نظامجهان

کنند دهند و فضای خالی را به مکان تبدیب میمعنی می

عه در   51هیلیر و هنستتتن (.34-43:1380)توالیی، طال م

ای هستتاند که شتتکب شتتهر در جستتاجوی یافان نظریه

برای اهداف اجاماعی پدید ومد   ثابت کند نظم کالبدی

 عنوانبه، در این دیدگا  فضتتتا دینرعبارت بهاستتتت. 

ماعی تلقی  ندهای ذهنی و اجا ظاهری از فروی فرافکنی 

پورت، ابه گفاه راپ .(Hillierand Hanson,1984)شود می

معنی نیز  دهیستتازمانمحیط مصتتنوع،  دهیستتازمان

صال ، رنگ، های کالبدی نظیر هست که در ون ویژگی م

  .یاس خاصیت ارتباطی و نمادین داردبلندی، انداز  و مق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  گراییهای بعد تاریخی زمینهها و زیرمؤلفهمؤلفه-3جدول 

 (اسمعیلیان و رنجبر 1393حجت، )مأخذ: 

Tab. 3-Components and sub-components of contextualism historical dimension 

)Source:Hojjat, 2014 Esmaeilian and Ranjbar, 2013(  

 مؤلفهزیر مؤلفه بعد

زمینه
ی 
گرای

ی
تاریخ

 

 

 )سنت دینی+سنت نبوی( 1سنت مقدس 1سنت زمینه

 1سنت مجرب

 1سنت افسانه ای

التتتنتتتوهتتتای 

در متتوجتتود 

شتتتهر شتتتکب 

 گذشاه

 

النوهای 

 کالبدی

بسار طبیعی شهر 

 گذشاه

شانهمحدود /  توپوگرافی صر هاین صر طبیعی/ عنا  شکب در ثرؤم طبیعی سبز/ عنا

 ویژ  و ... بافت/ دیدهای

ساخت انسان بسار

 شهر گذشاه

 مشخصات کالبدی و شکلی تود  و فضا در گذشاه

 اجزای شهر گذشاه و نحو  ارتباط ونها

 مکان نام و مکان ون خا  تاریخی میراث تاریخی به جا ماند  با تاریخچه

 تأکید مکث و ای خاطر  ساز، نقاطنشانه عناصر

 

النوهای 

 عملکردی

-فعالیتها، کاربری

 یرویدادها وها 

فراموش شد  

 گذشاه

 فرهننی یرویدادها وها فعالیتها، کاربری

 سیاسی یرویدادها وها فعالیتها، کاربری

 مذهبی یرویدادها وها فعالیتها، کاربری

 اجاماعی یرویدادها وها فعالیتها، کاربری

 اقاصادی یرویدادها وها فعالیتها، کاربری

 روزمر  زندگی یرویدادها وها فعالیتها، کاربری

 تفریحی یرویدادها وها فعالیتها، کاربری

 مذهبی، ویژ  و اعیاد مراسم

 اعاراضتتتات /جشتتتن ها و

 اوقتتات متتردمتتی/ گتتذران

عام ت غت/ ت  به چهر  فرا

 چهر  و ...

 



 

114 

     
سال 

ششم
/ 

شماره
 

ول
ا

/
تان 

بس ر و ات
بها

7
9

 

های کالبدی مافاوت، رفااری ماناسب مردم در مجموعه

دهند. ونان بر بروز می شتتد تعریفرا که توستتط فرهنگ 

شان از محیط عمب می ساس قرائا کنند، باید این زبان ا

را فهمید و ون را مبنایی برای ایجاد اشتتتکال در محیط 

ادامتته در  (.Rapoport,1977:24-26) قراردادشتتتهری 

فرهننی  –گرایی اجاماعی زمینه کنند تعیین یهامؤلفه

بر استتتاس ونچه از وراء اندیشتتتمندان این بعد از زمینه

پارادا لب النوها و  قا گردووری گردید  ییهامیگرایی در 

 ارائه خواهد شد. 4در جدول 

 
 محیطیگرایی زیستزمینه-3-1-4

 ،شودیم وغاز اطراف محیط از دری با گرازمینه طراحی

 کنندزندگی می ون در که محیطی امکانات بهافراد  اگر

 به ون جلوگیری زدن وستتیب از ندتوانیم ند،باشتت وگا 

انسان معنوی محیط طبیعی و طبیعت را همیشه، .نمایند

برای بهار شتتناخان وفریدگار کاوید   ایوستتیلههمچون 

در  کاریدستتتتاستتتت و در دوران مخالف تاریخی با 

 دروورد بهینه  صورت بهمحیط طبیعی، ون را برای خود 

 از بازتابی به تبدیب معماری در صتورتبنابراین ؛ استت

طبیعی  نیز بنا پیرامونی محیط به هتوج افزایش زمینه،

و ضتتتروری خواهد بود )مهدوی نژاد، بمانیان و م یی، 
1390 :31.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باید با طبیعت مقایستته معاقد استتت معماری  52ولبرتی

 ویژ بهطبیعت  نیانوشتتود و معماران باید ستتعی کنند ق

ید  بات ا ناستتت بازتاب ول ون را بفهمند و در معماری ت

ند مای یا دس،  ن تا (. 93: 1383)وناون ید   جااین عق  ون

را که در  ونچههر  53که جان راستتتکین رودیپیشتتتی م

 یهامعماری زیبا و خوشتتتایند استتتت را تقلیدی از فرم

و احارام  نیز همدلی. در فرهنگ ایرانی داندیطبیعت م

عمیق دارد و همزیستتای انستتان،  هایییشتتهبه طبیعت ر

مشهود  ی سنای ایران کام معماری و طبیعت در معمار

استتت. تفکر دربار  طبیعت، اجزا، و عناصتتر ون، قوانین و 

سای  برجهانحاکم  نظام تجلی علم و قدرت  عنوان بهه

الهی یکی از مقوالت بستتتیار مهمی استتتت که فرهنگ 

باغچه به ون تکیه دارد.   هاییاطکوچک ح یهاایرانی 

 دردر وب حوض  نور ما ایرانی در ترکیب با درخشتتتش 

شاندن طبیعت به داخب خانه واقع ست ت شی برای ک . ا

د در ایجاد وستتتایش در معماری ستتتنای ایران حرکت با

ست، وجود عنصر  سیار مؤثر ا  به منحصرساکنین خانه ب

از ت ش معمتار ایرانی برای بته  اینمونتهبتادگیر  فرد

عت استتتت هب طبی مت گرفان موا  مال عزیزی،) خد

سنای،  سازیساخاماناسافاد  از نور طبیعی در  (.1382

 . گذاردیطبیعت احارام م هاییبه برتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گراییزمینه فرهنگی -اجتماعی بعد هایزیرمؤلفه و هامؤلفه -4 جدول
cultural dimension -components of contextualism socio-Components and sub-Tab. 4 

 هازیرمؤلفه هامؤلفه بعد

زمینه
ی
ی اجاماع

گرای
- 

ی
فرهنن

 

 مقیاس انسان فیزیولوژیک انسان 1اکولوژی انسان

 بدنی انسانوناتومی و سیسام 

 زیسای نیازهای نیازهای انسان

 امنیای نیازهای

 اجاماعی نیازهای

 خودشکوفایینیاز به 

 احارامنیاز به 

 ها معانی اشکال و پدید معانی فرهنگ انسان

 هامعانی حاصب از روابط بین پدید 

 بینیها و جهانایدئولوژی، باورها، ارزش

 دین و مذهب

 حاالت و رفاارهای انسان کنش و واکنش

 روابط ماقابب اجاماعی

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85
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بومی در طراحی و حفظ  هاییژگیاسافاد  از گیاهان و و

ی به فردمنحصربه، هویت خا  و هایژگیاین عناصر و و

با  هایییابانو خ ککوچ یهاهر شتتهر داد ؛ ایجاد پاری

اان، مح ت  هایییفرد ند از درخ جاد  تریستتترز را ای

ایرانی  یهادر خانه(. 291: 1388 کرد  استتتت )بحرینی،

تابساان مأمن اهب خانه است  هایشبفضای مهاابی در 

شاهد  جمال ما  به ورامش مبدل  سانی روز را با م تا خ

و این همان طبیعی شدن معماری سنای است که  کنند

شدن با ون  صول درونی کردن طبیعت و یکی  ستمح  ا

 (.1382ال عزیزی، )م

 ، دینرشهرنشینی و فناوری رشد به توجه امروز  با

 بناهای توانینم سنای یهاروش به و گذشاه همانند

نیاز انسان مدرن نسبت  سویکزیرا از نمود،  خلق معماری

 از سوی دینر، و است معماری تغییر کرد  فضای به

 اما نیساند پاسخنو سنای امروز  ساخت یهاروش

 به را بومی نوین معماری هاییبه فناور توجه با توانیم

 :1389، زاد سلطانکرد ) تبدیب و ترجمه زبان امروزی

 باید گرایی است که( و این مهم وظیفه طراحان زمینه35

و  راهکار درست ارائه به اطراف طبیعت وتحلیبتجزیه با

تا  بنمایند طبیعت در مصنوع تلفیق اثر برای مناسبی

 با را مغایرت و ناسازگاری کمارین گرازمینه ساخامان

 ،بینیمرادداشاه باشد ) خود پیرامون محیط طبیعی

 زیستپیرامون بعد  هرون چهبر اساس ( 45: 1392

گرایی، توجه به طبیعت و اقلیم مطر  شد، زمینه محیطی

به  محیطیزیستگرایی زمینه کنند تعیین یهامؤلفه

 .(5 )جدول شودیترتب زیر تدوین م
نه به رویکرد اصتتتلی پژوهش )زمی جه  گرایی( در با تو

ضعیت بازوفرینیب سی و صب قرار دادن جداول رر ، 2، با ا

عنوان چکید  مبانی نظری پیرامون مبحث  به 5 و 4، 3

گرایی در ستته احیاء با رویکرد زمینهگرایی، اهداف زمینه

)شتتکب  مقیاس ک ن، میانی و خرد تبیین خواهند شتتد

 واقعبه یافاهتدوینالزم به ذکر استتتت اهداف خرد  .(2

فه یانی بر استتتاس مؤل هداف م اه ا یاف  یهاتبستتتیط 

نه که برای پیروی از استتتتتگرایی زمی به این معنی   ،

نه نه، و رویکرد زمی عاد مخالف زمی به اب جه  گرایی، تو

و پرداخان به  گرمداخله یهامؤلفه کارگیریبه درنایجه

، که این نحو  نمایدیدر بافت تاریخی ضتتتروری م هاون

سافاد  از مؤلفه  قاببها، در قالب اهداف خرد پردازش و ا

 .است مشاهد 

 

 

 گرایی تاریخیرویکرد زمینه اهداف بازآفرینی با-2 شکل
Fig. 2-Revitalization goals with a historical 

contextual approach 
 

 موردینمونه مطالعه محدوده  -3-2

شمال صاحب وباد باغ احداث  در و شهر رودخانه در 

محمد  شتتیخ به را تبریز شتتمالی شتتهر ضتتلع در اصتتب

( نستتبت . .ق 680-663جوینی، کارمند دربار وباقاخان )

رستتتمی و هدفمند مجموعه  گیریشتتتکب. 54دهندمی

صتتاحب وباد نیز با احداث میدانی وستتیع در مقابب باغ 

شا  وق قویونلو، پ  از به  سن پاد سط ح صاحب وباد تو

. مجموعه پذیردیصورت م . .ق 872 قدرت رسیدن او در

یه و  مب ابن ها شتتتا باد در دور  وق قویونلو حب و صتتتا

سجد، کاربری شکب از م صریه، ما هایی چون مجموعه ن

مدرستتته، مقبر  حستتتن پادشتتتا ، دارالمستتتاکین و نیز 

صاحب وباد  ستمحدثات باغ  ساس ماون تاریخی . ا بر ا

پ  از وفات حستتن پادشتتا  و اتمام ستتاخت عمارت یا 

سال صریه در  سوم  ..ق  888 مجموعه ن بنای دینری مو

شتبه کاخ  ساور  بهشته صاحب وباد به د در میانه باغ 

ساخت می شروع به  : 1368)ذکاء،  شودسلطان یعقوب 

در این دور  اط عات  55توصتتیفات بازرگان ونیزی(. 186

سباا صاحب وباد، و وجود  ن صر باغ  دقیقی از اجزا و عنا

، نمازخانه، اساخر سراحرمعمارت مطبخ،  ،عمارت سردر
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ها و معماری  یات فضتتتا ئه  هاونباغ و همچنین جزئ ارا

ند می مانو، ده له ستتتتایر  (. از422-416: 1349)رو جم

عه می های موجود در این مجمو نا به مزار پیر ب توان 

رومی اشتتتار  کرد که موقعیت نستتتبی ون تا حدودی 

 .56شد  استبینیپیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دور   ویژ  به(، . .ق 1148-906دوران حکومت صتتفویه )

مقارن با او  شکو  این صفوی،  طهماسبشا پادشاهی 

نقش و عملکرد میدان و چه ازلحاظ  ازلحاظچه مجموعه 

و  فرهننی اجاماعی، جاینا ها و نیز تداوم تنوع کاربری

 . است تفریحی میدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرایی زمینه محیطیزیست بعد هایزیرمؤلفه و هامؤلفه-5 جدول

 ( 1389 )مأخذ:کسمایی،

components of contextualism envirnmental dimension-omponents and subC-Tab.5 

) Source:Kasmaei, 2010(  

 هازیر مؤلفه هامؤلفه بعد

ت
ی زیس

زمینه گرای
ی
محیط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلیماتولوژی

 ارتفاع از سط  دریا مشخصات اقلیمی زمینه

 عرض جغرافیایی

 طول جغرافیایی

میاننین حداقب و حداکثر درجه حرارت در ستال، در ما ، در شتبانه  درجه حرارت

 روز

 موقعیت خورشید نور خورشید

 زاویه حرکت خورشید در فصول

 شدت تابش خورشید

 تعداد روز های وفاابی در سال

 بندان در سالهای یخ تعداد روز

 رطوبت مطلق رطوبت هوا

 رطوبت مخصو 

 رطوبت نسبی

 فشار بخار

 بادهای تجاری انواع باد باد و جریان هوا

 بادهای غربی

 بادهای قطبی

 بادهای موسمی

 بادهای محلی

 های دریا و خشکینسیم

 فصول سالجهت وزش بادهای غالب در 

 سرعت وزش بادهای غالب در فصول سال

 فشار وزش بادهای غالب در فصول سال

 تعداد دفعات وزش بادهای غالب در فصول سال

 نوع بارندگی غالب بارش

 میاننین حداقب و حداکثر بارندگی در سال، در ما ، در شبانه روز

 های جاری سطحیوب هیدرولوژی

 زیرزمینیهای وب

 های زمینشکب ناهمواری ژئومورفولوژی

 جهت و مقدار شیب زمین

 جن  خای زمین

 پوشش گیاهی غالب
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 ستتلطنای وی مستتجدکه  استتت ماون تاریخی ومد  در

 کرد برپا وباد صتتاحب میدان شتترقی ضتتلع در را خود

مان، ) مت دور در (. 124: 1350ترک عدی حکو های ب

در زمان حکومت  . .ق 993 صفویه، حمله عثمان پاشا در

به تبریز منجر  (. .ق 998- 985)سلطان محمد خدابند  

شابه احداث قلعه دفاعی  -310: 1334)ترکمان،  جعفر پا

سلیحاتی این قلعه  (11 شاردن،و میدان ت ( 1374 :407 )

 . .ق 1050 لرز زمینو  شد در میانه میدان صاحب وباد 

مان  عه در ز یه این مجمو مام ابن یب ت به تخر منجر 

پ  از ( گردید. . .ق 1052-1038)حکومت شتتا  صتتفی 

سبشا دور   صاحب وباد عم  طهما ، صفوی، مجموعه 

هاد.  گام در مت و زوال خویش ن در دور  را  افول عظ

یه ) ند و  . .ق 1193 لرز زمین( نیز، . .ق 1203-1163ز

، . .ق 1194ب ون احداث حصتتتار نجفقلی خان در قاعما

پ  از ها ستتایر بازستتازیحفر خندق در پیرامون ون و 

صاحب باغ و زلزله، ام ی  تفکیک هم از را وباد میدان 

 وو منجر به حذف بخش شتتتمالی میدان  استتتت کرد 

 فضاهای وابساه به بازار در اطراف و داخب  گیریشکب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عرصه جدید میدان، همانند بازار مسنران )اتصال میدان 

به شتتتمال بازار( و بازارچه شتتتاربان )اتصتتتال میدان به 

 (.59: 1389درواز  شاربان( گردید )اصبحی، 

اقدامات مهم مرتبط با مجموعه صتاحب وباد در  جمله از

جار ) قا به (، می. .ق 1344-1205دور   خت توان  ستتتا

اکبر خان، یکی از  میرزاعلی توستتتطبهمدرستتته اکبریه 

سان تبریز و مارجم و دبیر  شنا سولنریسر در روس  کن

در دور  پهلوی  ستترانجاماشتتار  کرد.  . .ق 1266ستتال 

بان دارایی کنونی در (. .ق 1344-1398) یا حداث خ ، ا

، بدون اعانا به اهمیت تاریخی مجموعه . .ق 1385سال 

ساای تقریبی صاحب وباد، در میانه این مجموعه و  در را

جنوبی، منجر به تخریب صحن مدرسه اکبریه و -شمالی

سجد  شدن ون از م قالب  شد  و عم  االمرصاحبجدا 

بود  شد حفظکلی میدان صاحب وباد را که تا حد کمی 

سال (.3 شکبنابود کرد ) دم های اخیر نیز به دلیب عدر 

سئولین سیدگی م سافاد  و عدم ر صریه و ، ا مجموعه ن

 مروربهو  رهاشد ماروی  صورت بهر ابنیه مجاور ون سای

 اند.شد یعی دچار تخریب طب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (984-930)طهماسب صفوی  شاه –مجموعه صاحب آباد و ابنیه مربوطه در دوره اوج طرحواره  -)باال( 3شکل

Fig. 3-Scheme of Saheb Abad and its related building in the peak period - Shah Tahmasb Safavi 
 (930-984) 

 پهلوی و جمهوری اسالمیدوره -مجموعه صاحب آباد و ابنیه مربوطه در وضع موجودطرحواره - 4)پایین(شکل

Pahlavi Period-Scheme of Saheb Abad Settlement and Related Buildings in Current Situation -Fig. 4   

and Islamic Republic 
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جه  هایی ) وار طرحبا تو کبن عه ( 4شتتت چه از مجمو ون

ضع امروزی  شاه در و ست،  ماند باقیصاحب وباد گذ ا

و  بارتر عرصتتته کوچکی محدود به دو راستتتاه میو  و 

حدها اه و  یوا جاری پیرامون این دو راستتت  چنینهمت

مدرستتته اکبریه و مستتتجد  و مجموعه نصتتتریه بقایای

در ادامه به معرفی کالبدی ، که استتتو ...  االمرصتتاحب

( 6 و 5اشتتکال ها و فضتتاها و مطالعه وضتتع موجود )تود 

 این مجموعه پرداخاه خواهد شد.

 

 
 صاحب آباد نقشه هوایی وضع موجود مجموعه-5شکل

(: گوگل ارثأخذم) 
 

Fig.5- status quo map of Saheb Abad 

 )Source: Google Earth(  

 

 
ها در محدوده مجموعه جواریکاربری ابنیه و هم -6 شکل

 صاحب آباد

Fig. 6-Use of building and contiguity in the Saheb 

Abad complex 

 

موجود در این محدود  و مرتبط با عرصه  هاییدسارس

س سیم 7 شکباس میدان نیز بر ا سط  کلی تق  به پنج 

س .دگردیم ست هاییبازجمله مهمارین پاان محیطی زی

بد م کال نه  توانیموجود در این  خا چایبه رود  قوری 

 االمراشار  نمود که در ضلع جنوبی میدان و بقعه صاحب

نوبی شتتد  و از میانه دو بخش شتتمالی و جامروزی واقع

ع و  بر تأثیری که . این رودخانه، بازار عبور کرد  استتت

 ریتگیشکبه و منجر به تاری بازار داشاتدر کالبد و معم

 

 
 در محدوده مجموعه صاحب آباد هادسترسی-7 شکل

Fig. 7-Accesses within Saheb Abad complex 

 

ستشد مطالعه موردمحدود   یبازارهاپب  . همچنین  ا

دید و چشتتتم اندازهای زیبا و ویژ  بود  و  کنند تأمین

 دارعهد سطحی را نیز  یهاو دفع وب ووریجمعوظیفه 

با ترکیب جمعیای و مشتتتخصتتتات در . استتتت طه  راب

ضع موجود، م -اجاماعی شت توانیفرهننی و  اظهار دا

به،  حاضتتترین در این بخش، کستتت یب جمعیای  ترک

از مناطق دور و نزدیک  کنندگانمراجعهو نیز  دارانمغاز 

 بندیگرو . دشتتویشتتهر تبریز در طول روز را شتتامب م

 -شتتغلی عام در این محدود  حاکی از ستتاخاار بازرگانی

 جهاننقشتجاری و نیز تولیدی )مهندستتتین مشتتتاور 

 . است( 1387پارس، 

اه در های پژوهشبر استتتتاس  یدانی صتتتورت گرف م

تاب،  یهاپژوهش با 1391پیشتتتین )جهان  طه  ( در راب

سنی و جنسی جمعیت  به بازار  کنندگانمراجعهترکیب 

یان  توانیتبریز م فت؛ از م ندگانمراجعهگ بازار  کن به 

یان و % 30بانوان و  دربرگیرند  70% قا از این  چنینهمو

را  ساالنمیان% 10و  ساالنبزرگ% 20جوانان، % 70تعداد 

عالگیردبرمیدر  با نوع ف طه  در رایج  هاییت. در راب

اجباری در وهله  یهاتیفعال نیز مطالعه موردمحدود  

 که روزانه و مکررا استی دارانمغاز کسبه و  سویاول از 

کان له دوم از  در این م ند و در وه  ستتتویحضتتتور دار

که در مستتتیر عبوری به  دهدیی رخ مکنندگانمراجعه

صد خا  از این محدود  عبور م . ندینمایسمت یک مق
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 تواندیاخایاری و تفریحی در این محدود  م یهاتیفعال

بازدید از فضتتاهای  هدف باو  کنندگانمراجعهاز ستتوی 

جد  -تاریخی و میراث فرهننی ند مستتت مان تاریخی ه

سرزند  بازار االمرصاحب شا  و بافت  سجد حسن پاد ، م

ساجد دایر  خرید هدف باتبریز و یا  و نیز اقامه نماز در م

اجاماعی  یهاتیواقع در این محدود  صورت پذیرد. فعال

بین  هر فضتتتا و حاصتتتب تعامب ناپذیرجدایینیز بخش 

که در این مجموعه در  استتتانستتانی مخالف  یهاگرو 

؛ تعام ت بین کستتبه در فضتتای دهدیستته ستتط  رخ م

خالی میدان در اوقات بیکاری و یا در هننام اقامه نماز 

شا ، تعام ت بین  سن پاد سجد ح ساجد همانند م در م

یز  ن فراد و  گهنتتا کستتتبتته و خریتتدار و  تعتتامتتب ا

ندگانمراجعه کدینر را در فضتتتاهای اجاماعی  کن با ی

 مساجد واقع در محدود .
 

 هاداده وتحلیلتجزیه -3-3

با توجه به هدف نهایی پژوهش، شتتناخت علمی بستتار 

گرایی در بر استتتاس ابعاد زمینه االمرصتتتاحبمجموعه 

. در نمایدیراستتتاای ارائه راهکارهای احیاء ضتتتروری م

 تاریخی و کالبدی همین راستتتاا، با توجه به مطالعات

 30ناایج حاصب از مصاحبه شفاهی با  نیز وضع موجود و

صادفی  صورت ت سبه مجموعه که به  نفر از کاربران و ک

شد  بودند صتاناخاب  ضعف و قوت، فر ها و نیز ، نقاط 

و در قالب جدول سوات  شدشناسایی ، زمینه یدهایتهد

(SWOT جدول تدوین 6( ) ید(  یب در . گرد بدین ترت

له ها، اصتتتول  مرح هداف و راهبرد مک ا به ک هایی  ن

در گرایی پیشتتنهادی در راستتاای احیاء با رویکرد زمینه

 د.ش تاریخیبافت 

 

 بررسیبحث و -3-4

چه جدول  ون های" عنوانبه 7در  کار هادی  راه پیشتتتن

تاریخی  بازوفرینی با رویکرد  االمرصتتتاحببافت  تبریز 

است، حاصب تحلیب هریک  شد  پیشنهاد "گراییزمینه

جدول  هاییفاز رد عد 6جدول ستتتوات ) ( در هر ب

ضعف و قوت، و نیز زمینه ساس نقاط  گرایی بود  که بر ا

هدبا در نظر گرفان فرصتتتتت هایها و ت موجود،  ید

ساای تأم راهکارهایی ( 2 شکب) "اهداف خرد" یندر را

در  "وضعیت احیاء"کلیای از  نهایت درتا  شد  پیشنهاد

 این مجموعه حاصب گردد.

 

 گیرینتیجه -4
ت ش  ،  در ستتتط  بستتتیاری از شتتتهرهای جهانامروز

سئوالن، برنامه شهری در م صان طراحی  ص ریزان و ماخ

جدید و تاریخی  هایبافتراستتتاای رفع دوگاننی بین 

مخالف مرمت، بازوفرینی و نیز  یهاشتتتهری، ارائه طر 

یاء  فتاح یداری این تاریخی  هایبا پا اای  در راستتت

درصتتدد  ستتویک. ونان از خوردبه چشتتم می هامجموعه

سخ شهروندانگپا سویی ویی به نیازهای امروزی  ند و از 

ند بخش که  یهادینر در ت شتتت قدیمی شتتتهر را 

ند  ارزش به استتتتتاریخی  -فرهننی  یهادربرگیر  ،

تا بدین ترتیب توستتتعه پایدار  حیات شتتتهر بازگردانند

بدین ترتیب و بر . شتتهری در بیشتتار ابعاد محقق گردد

عامب موفقیت  تواندیم ونچهاستتتاس پژوهش حاضتتتر، 

یاری از طر  یاء گردد، یهابستتت به همین  اح رجوع 

نه" یهاارزش و در نظر گرفان روش عملی  بافت "زمی

بررستتتی وضتتتعیت "گرایی در رویکرد زمینه کارگیریبه

 ؛است، به ترتیب زیر "احیاء

گرایی( گزاری بر استتاس رویکرد احیاء )زمینههدف -1

صلی در  ک ن، میانی  هایمقیاسو تفکیک هدف ا

 و خرد

زمینه در قالب ابعاد  گرمداخله یهامؤلفهشناسایی  -2

فرهننی و نیز  -کتتالبتتدی، تتتاریخی، اجامتتاعی

 تدویندر  هاون کارگیریبه زمینه و محیطیزیست

 اهداف خرد

ضعف و قوتهایژگیومطالعه  -3 ها و ها، بحران، نقاط 

ابعاد کالبدی، تاریخی،  قالبزمینه در  یهابیپاانس

 محیطیزیستفرهننی و نیز  -اجاماعی

اهداف پیشنهادی به کمک تطبیق  راهکارهایارائه  -4

له  شتتتتد  تدوین نه هاییژگیو و (2)مرح  زمی

 (3)مرحله 

ساای بررسی وضعیت  با توجه به مراحب طی شد  در را

چه اهمیت  نه موردی پژوهش، ون یاء در نمو بدمیاح ، یا

احیاء، و لزوم مطالعه و  درروندتوجه به تمام ابعاد زمینه 

. استشناخت زمینه در ابعاد مذکور 
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االمر(ها و تهدیدهای وضع موجود در مقیاس میانی )محدوده صاحبنقاط ضعف و قوت، فرصت -6 جدول  

 Tab.6-Weaknesses and strengths, opportunities and threats of the existing situation on the mid-scale 

(Saheb Al-Amr area) 

 (Tتهدید ) (Oفرصت ) (Wضعف ) (Sقوت )

ی
کالبد

 

ناصتتتر شتتتاخص - وجود ع

کالبدی، معنایی و عملکردی 

واجد ارزش همانند مستتجد 

سه اکبریه صاحب االمر، مدر

 و مجموعه حسن پادشا 

خدماتی و  یوجود محورها-

 عملکردی شاخص

شانه- کالبدی و  یهاوجود ن

ها در خط وستتمان تبلور ون

مب مهم افزایش  عا شتتتهر، 

 یابیخوانایی و تسهیب جهت

پیوندی ستتاخاار جدید هم-

 های قسمترخو قدیم در ب

 هایترکیب مخالط کاربر-

تداوم کالبدی و عملکردی -

به بازار  عنوان نبض  محور 

 حیات اقاصادی

اصولی  وسازهای غیروجود ساخت -

به  جه  نه  یهاارزشبدون تو و زمی

با های  به النو جه  ارزش  عدم تو

 وسازهای جدیدتاریخی در ساخت

عتتدم متتوفتتقتتیتتت عتتمتتلتتکتتردی -

 ساخاارهای جدید

 حجم زیاد ترافیک نقلیه موتوری-

فرستتودگی عناصتتر تاریخی واجد -

 ارزش

مغایرت ع ئم و مبلمان شتتهری با -

 وجهه تاریخی میدان

س- سار شدن نقش د  هاییپررنگ 

به جا بب ستتتوار  برای  قا جایی در م

ها باارزش  یمحور اخاصتتتتاصتتتی 

 تاریخی

سوار  - سطو  پیاد  و  عدم تفکیک 

 هادر برخی محدود 

تراکم انواع وستتتایط نقلیه، تردد و -

هتتا همتتاننتتد حضتتتور نتتامنظم ون

اتتتومتتبتتیتتب، متتوتتتور، دوچتترختته، 

 دسای و گاریچرخ

نتتاهمنون  یقرارگیری عملکردهتتا-

نند مسجد، در مجاورت یکدینر، هما

 بقالی و بانک

ضتتعف در شتتبکه دفع فاضتت ب -

 شهری

ناستتتازگاری گذرهای ارگانیک با -

 معابر جدیداالحداث

ازحد در اغاشتتاشتتات بصتتری بیش-

شی از ت ضا نا برق  یهاو کابب یرهاف

 های گازولوله

و برتری  هایتمقیاس کوچک فعال-

عال جاری خرد  هاییتف یدی و ت تول

 به خدماتی، فرهننی و گردشنری

 بهسازی و نوسازی یهاوجود فرصت-

 گردشنری-تاریخی یامکان ایجاد محورها-

مهم  یهاامکان استتافاد  از عناصتتر و نشتتانه-

شتتاخص  یها به محورهاکلیدی و اتصتتال ون

 برای افزایش خوانایی

 ماند  جا امکان تغییر کاربری ابنیه تاریخی به-

کاربر نگ هاییبه  جاذب  -فره ماتی  خد

 جمعیت گردشنر

ناستتازگار با  هاییتامکان تغییر تدریجی فعال-

 سازگار هاییتفعال

کاربر- یب  بد کان ت ها هایام حد خرد  یو وا

کاربرکم به  خدماتی، فرهننی و  هاییارزش 

 گردشنری

جامع و تفضیلی  یهاگیری از طر امکان بهر -

شتتتهری  هاییدر تخصتتتیص مکان به کاربر

 جدید

 امکان استتتافاد  از مصتتتال  بومی و النوی با-

منظور افزایش ارزش معمتتاری ستتتنای بتته

 پیوسانی و یک ارچنی مناظر و مرایا

گسست کالبدی، فضایی -

و عملکردی ستتتتاخاتتار 

 یهااثر توسعه محدود  بر

 جدید و ناهماهنگ

ظم - ن ان  ف ین ر ب از 

 هندسی خط وسمان

کمرنگ شتتتدن نقش و -

تاریخی مجموعه اهمیت 

کاربران و به  برای  کستتت

 ساکن در این مکان

با - یاد   یاس پ هدید مق ت

عبورومرور انواع وستتتایب 

 نقلیه موتوری

بتتایر و  هتتاییننبود زم-

تتتبتتدیتتب بتته قتتابتتب

 خدماتی هایینگپارک

ی
تاریخ

 

لبتتدی و - ینتته کتتا پیشتتت

کردی درخشتتتتان و  ل م ع

پروواز  مجموعه صاحب وباد 

 اشو ابنیه وابساه

جا - خالی از پابر ندن و  ما

وساز ماندن بخشی از ساخت

عرصتتتته میتتدان تتتاریخی 

 االمرصاحب

یه - جایی برخی از ابن پابر

ها باارزش تاریخی و تبلور ون

شهر، عامب  سمان  در خط و

از بین رفان نقش حکومای و افت -

 ارزش و شکو  مجموعه

مند گذشاه نظام یتغییر عملکردها-

ارتباط با اصتتتالت بی هاییبه کاربر

 مجموعه در طول زمان

تاریخی - های  نا یب بیشتتتار ب تخر

صاحب وباد به که رد طوریمجموعه 

 جا نیست ها بهو اثری از ون

فرهننی در  -تاریخی یمحورها پروژ  احیای-

مه نا اای بر فت  2018تبریز  یهاراستتت با در 

 تاریخی فرهننی تبریز

جاماند  به امکان تغییر کاربری ابنیه تاریخی به

خدماتی جاذب جمعیت  -فرهننی هاییکاربر

 گردشنر

سیع - امکان ایجاد محورها و مسیرها یا بافت و

 گردشنری تاریخی

صر و- سافاد  از عنا شانه امکان ا تاریخی  یهان

 گردشنری-تاریخی یها به محورهاو اتصال ون

تزاحمات محب استتاقرار -

عال هایکاربر  هاییتو ف

جاری )دق قات نه  ی یا در م

عرصتتتته میتتدان( برای 

بازستتازی عرصتته میدان 

 گذشاه

مالکیت خصتتتوصتتتی و -

کاربر باالی   هاییارزش 

اخریتتب  ل تجتتاری الزم ا

برای بازستتتازی عرصتتته 

 میدان گذشاه
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مهم افزایش خوانایی و ح  

 تعلق به بافت

موعتته در - ج م یری  گ قرار

مرکزیتتت بتتافتتت تتتاریخی 

 فرهننی تبریز

 همستاینی محدود  با بازار-

 دارای ارزش تاریخی تبریز

تجاری موجود  یامکان ستتتاماندهی واحدها-

 االمربرای احیاء عرصه میدان صاحب

االمر از امکان تغییر عملکردی میدان صتتاحب-

 فرهننی -میدان به کاربری گردشنریسبز 

امکان تقویت اتصتتتال بازار تبریز و مجموعه -

سیله پببه فعال تجاری  هاییبازارها و کاربر و

 و رونق گردشنری اقاصادی

رونق محور مهم  کاهش-

اقاصتتادی تاریخی شتتهر 

)بازار( به دلیب گستتارش 

مراکز و واحدهای تجاری 

 خرد و ک ن مدرن

ناشتی از  هاییتمحدود-

نیتته  ب یم بتتافتتت و ا حر

 تاریخی

ی
اجاماع

- 
ی
فرهنن

 

جاینا  اعاقادی و ارزشتتی -

االمر و مستتجد بقعه صتتاحب

 االس م در اذهان عمومیثقه

خاطر جمعی از ح  تعلق-

مردم شهر به مجموعه  سوی

 صاحب وباد

فرهننی  هاییوجود کاربر-

 همانند موز  قرون و کاابت

حضور افراد مخالف از همه -

ها از شهر و روسااها در گرو 

 این محدود  و در بازار

صی از شکب- گیری نوع خا

ماعی بر  طات قوی اجا با ارت

یه روابط اقاصتتتادی بین  پا

 تجار و بازرگانان

حضتتتتتور فتتترهتتتنتتتگ -

نخورد  فرد و دستربهمنحص

 بازار در این محدود 

فت - تغییر کیفیتت زنتدگی در بتا

مجموعتته بتتا جتتاینزینی اقشتتتتار 

جای ستتتاکنین اصتتتیب درومد بهکم

قدان خدمات  یب ف به دل اه  گذشتتت

 کافی

با - عاطفی افراد  ند  عدم وجود پیو

بافت و کمرنگ شد  حافظه تاریخی 

به دلیب تغییرات نابستتامان صتتورت 

 گرفاه

 اجاماعی و تعاملی یهاگر ود مبک-

غب و - کاهش چشتتتمنیر مشتتتتا

 هاییستتتنای در کاربر هاییتفعال

تجاری )عدم حضتتتور مستتتنران در 

 بازارچه مسنرها(

امکان تبدیب تبریز به پایاخت شتتتیعه جهان -

 57اس م

یان - تداوم جر یدان در  پذیر م نا کار نقش ان

 زندگی اجاماعی و تعامب چهر  به چهر 

و مستتتیرها یا یک بافت  امکان ایجاد محورها-

 وسیع گردشنری فرهننی

جاماند  امکان تغییر کاربری ابنیه تاریخی به-

کاربر جاذب  -فرهننی هاییبه  ماتی  خد

 جمعیت گردشنر

امکان مشتتتارکت و همکاری تجار و اصتتتناف -

درروند احیاء به دلیب ارزش باالی تجاری فضتتا 

 هابرای ون

، هایینشتتتدن وفراموش-

نگ و  ورستتتوم ودابفره

 ستتنای در محدود  مورد

 مطالعه

ت
زیس

ی
محیط

 

وجود ستتتاخاار اکولوژیک -

 قوری چای

عات - فا به ارت ید  وجود د

اه مالی رشتتت های کو شتتت

 سرخاب

ساس جهت- گیری بافت بر ا

گیو می و  هتتاییژ ی ل ق ا

 محیطیزیست

کارکرد - با  کمبود فضتتتای ستتتبز 

 اجاماعی

 در قوری چایحضتتور رطوبت وب -

 کالبد مجاور با رودبدنه و ساخاار 

 

کان بهر - یب اکولوژیکی و ام اانستتت گیری از پ

کرد  قوری چتتایبصتتتری  ل م ع قویتتت  ت در 

 گردشنری مجموعه

امکان ایجاد مستتتیرهای دوچرخه و پیاد  در -

 یرود و اتصتتتال ون به محورهاحاشتتتیه مهران

 تاریخی

ستتتطحی  یهاامکان گردووری و مدیریت وب-

 قوری چایبه کمک 

کان - به بهر ام یب بصتتتری  اانستتت گیری از پ

ح   یش  فزا برای ا لی  تفتتاعتتات شتتتمتتا ار

 اننیزیخاطر 

له- خیز بودن شتتتهر زلز

تتتبتتریتتز و قتترارگتتیتتری 

ها بد تاریخی در  یکال

 معرض تخریب بیشار

فرستتتایش کالبدی وثار -

یب اقلیم  به دل تاریخی 

تبریز، ستترمای شتتدید و 

 رطوبت باال
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االمر تبریز با رویکرد راستای بررسی وضعیت احیاء در مجموعه صاحب راهکارهای پیشنهادی در -7جدول 

 گراییزمینه
Tab.7-Proposed principles for assessing the status quo of state of regeneration in Tabriz's Sahib Al-Amr 

complex with a contextual approach 

اهداف 

 میانی

 پیشنهادی راهکارهای اهداف خرد

ی زمینه
ی کالبد

توجه به النوها
 

 

توجه به هماهننی 

 و توازن

کالبدی مابین ابنیه مرمای، ابنیه نوساز و ابنیه تاریخی  یهاهماهننی در نماهای شهری، سبک ابنیه، مصال  و سایر مؤلفه-

 زمینه

 هایتو عملکردهای قرارگرفاه در مجاور یکدینر در راساای سازگاری فعال هایاخا ط صحی  کاربر-

شهری  و هماهننی ونسامان- صنوع، مبلمان  صر منظر م صر کالبدی زمینه همانند عنا سایر عنا ها با النوی کالبدی دهی 

 بافت تاریخی و سنای حاکم درزمینه

توجه به پیوسانی 

 فضایی

احیاء در قالب  یهاگردشنری در بین ابنیه تاریخی موجود در مجموعه و ت ش برای پیاد  کردن طر  یرهایبینی مسپیش-

 پیوساه هم یک مجموعه به

توجه به کثرت و 

 وحدت

توجه به کثرت و وحدت ظاهری در الحاق و احداث هرگونه بنا، المان و یا گذر نوساز به مجموعه برای حفظ و نمایش -

 تاریخی و فضاهای شهری تاریخی در مقابب ابنیه و فضاهای جدیداالحداثاصالت ابنیه 

توجه به 

مراتب سلسله

 فضایی

تاریخی و نوساز، نحو  ورود به هریک و نیز نحو  تقسیم فضایی در داخب  هاییمراتب فضایی در کاربرتوجه به سلسله-

 فضاها

بندی معابر و گذرها به یکدینر )شناسایی النوی گذرها و درجهمراتب فضایی در النوی اتصال شبکه معابر توجه به سلسه-

 ارگانیک زمینه(

بندی و تعریض معابر، تفکیک سوار  و پیاد  و تخصیص به عرصه میدان، درجه هایساماندهی و محدود کردن دسارس-

 از محدود  میدانبینی پارکینگ در خار  گذشاه و پیش بیشار فضا به عابر پیاد  با توجه به مفهوم میدان در

 بینی مسیرهای گردشنریمراتب فضایی در پیشتوجه به سلسله-

 مراتب دسارسی با توجه به نوع کاربریو سلسه هایتوجه به حریم کاربر-

 مراتب دسارسی با توجه به قدمت و ارزش تاریخی بناتوجه به حریم ابنیه تاریخی و سلسه-

 ی به بازارمراتب دسارستوجه به حریم بازار و سلسه-

توجه به دوگاننی و 

 تضاد

خدماتی  هاییو خدمات مدرن و موردنیاز گردشنر همانند کاربر هایتفعال ینتوجه به تضاد الزم و گریزناپذیر در تأم-

سنای زمینه  هاییتشا  و ...(، تفریحی و اقامای در کالبد بناهای تاریخی و نیز مجاورت فعال)همانند رساوران و کافی

ها به موز  و فضای اقامای، برای مثال تبدیب ارزش و تبدیب ون فرهننی، به کمک مرمت ابنیه تاریخی با هایی)ایجاد کاربر

 سرای کشمش چیلر به فضای اقامای(حمام حسن پادشا  به موز  و کاروان

ی زمینه
ی تاریخ

توجه به النوها
 

 

بخشی به احیاء ایدئولوژی زمینه و جاینا  اعاقادی مساجد و ابنیه مذهبی در طر  احیاء و اولویتتوجه به فرهنگ و - احارام به سنت

کالبدی و عملکردی و مرمت مسجد حسن پادشا ، تقویت نقش مذهبی مساجد زمینه و برگزاری مراسمات مذهبی مخالف 

 ای و شهریدر مقیاس محله

شهرسازی- صول معماری و  ساز )توجه به محرمیت، عدالت،  توجه به فرهنگ زمینه و ا س می در طراحی و احداث ابنیه نو ا

 داری، پرهیز از بیهودگی، ارتباط با طبیعت و ...( و بعد کالبدی طر  احیاءمردم

 جدید بعد عملکردی طر  احیاء یورسوم زمینه، کاربران، ساکنین و اصناف در اط ق عملکردهاتوجه به فرهنگ و وداب-

 معماران در فرویند احداث ابنیه، بهسازی، احیاء و ... یهافاوت نامهاصب قرار دادن -

سافاد  از النوهای موجود در طر - النو پردازی سایی النوهای کالبد معماری ابنیه تاریخی زمینه و ا سایر  یهاشنا سازی و  مرمای و نو

 ابنیه در راساای هماهننی طر  نما، مصال ، خط وسمان، سبک و ...

سازی کلیت و یا بخشی از ون النوی کالبدی )ساخاار و هندسه( میدان صاحب وباد درگذشاه و ت ش برای پیاد  شناسایی-

ضای به صه ف شاه، از عملکردها جا )تخلیه عر شیه  هاییارزش و اناقال کاربرتجاری کم یماند  از میدان گذ تجاری به حا

 شد ( تجاری نوساز احداث یمیدان، پب بازارها و یا مرکزها

سایی النوهای عملکردی و کاربر- شاه و ت ش برای  هاییشنا صاحب وباد درگذ شاه زمینه و مفهوم عملکردی میدان  گذ

مناسب به  یها در صورت امکان )مدرسه و حمام حسن پادشا ، باغ صاحب وباد و ...( و اط ق کاربری و عملکردهااحیاء ون

 رهننی برای جذب گردشنر و تجاری برای رونق اقاصادی و ...(ف یها در راساای جذب گردشنر )عملکردهاون

موجود زمینه و تقویت پیوند مجموعه صتتتاحب وباد و بازار تبریز در جنوب  هاییشتتتناستتتایی النوهای عملکردی و کاربر-

 رودمهران

)همانند  ٔ  درزمینهها ها، تجلی و تقویت ونی عناصتتر کالبدی موجود در حافظه تاریخی کاربران، حفاظت از ونشتتناستتای-

 رود، عرصه میدان صاحب وباد و ...(االس م، مهراناالمر و بقعه ثقهمسجد صاحب
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و مراسمات  هایینشد ، موجود در حافظه تاریخی کاربران و تجلی وفراموش هاییتشناسایی عناصر عملکردی و فعال-

 خوانی، ...(گذشاه در کالبد زمینه )مراسمات عزاداری و تعزیه
تو

ی
ی اجاماع

جه به النوها
-

ی زمینه
فرهنن

 

 
توجه به اکولوژی 

 انسانی

 کاربران اعم از مخاطبان بومی و گردشنران یازهایپردازش فضا ماناسب با ن-

فرهننی،  هاییگردشنری، کاربر یرهایبینی امکانات زیر بنایی موردنیاز گردشنران همانند، پیاد  کردن مسپیش-

 خدماتی و پذیرایی هاییاقامای، کاربر هاییکاربر

حال افزایش تعام ت نیاز گردشنران و درعین یناسافاد  از راهنماها و نیروهای جوان زمینه برای هدایت گردشنران، تأم-

 اجاماعی

ارتقای کیفیت زندگی برای ساکنین درروند احیاء و ت ش برای جلوگیری از مهاجرت ساکنین اصیب بافت و  یراهبردها-

 درومدشار کمجاینزینی اق

بخشی به احیاء کالبدی و توجه به فرهنگ زمینه و جاینا  اعاقادی مساجد و ابنیه مذهبی در طر  احیاء و اولویت-

عملکردی و مرمت مسجد حسن پادشا ، تقویت نقش مذهبی مساجد و برگزاری مراسمات مذهبی مخالف در مقیاس 

 ای و شهریمحله

و پیاد  کردن اصول معماری و  در اجرای سایر راهبردها و کلیت طر  احیاء توجه به فرهنگ و وداب رسوم زمینه-

داری، پرهیز از بیهودگی، ارتباط با شهرسازی اس می در طراحی و احداث ابنیه نوساز )توجه به محرمیت، عدالت، مردم

 طبیعت و ...( و بعد کالبدی طر  احیاء

برای به تصتتویر کشتتیدن فرهنگ و وداب رستتوم زمینه در  فرهننی هاییرجاماند  به کاربتغییر کاربری ابنیه تاریخی به-

 ، تئاترها و ...هایگالر

 تبدیب )مجموعه صاحب وباد( تبریز به پایاخت شیعه جهان اس م-

تجاری از اواسط صفویه  یغلبه عملکردهابازرگانی شهر )به دلیب  -تجاری یهاتبدیب مجموعه صاحب وباد به یکی از قطب-

، اسافاد  از امایاز مجاورت با بازار تبریز و تقویت پیوند مجموعه صاحب وباد و بازار موجود در میدان( یر عملکردهابر سای

 رود از طریق احیای پب بازارها و ...تبریز در جنوب مهران

 هاونگیری از مشارکت و همکاری تجار و اصناف درروند احیاء به دلیب ارزش باالی تجاری فضا برای بهر -

دهند  تعام ت اجاماعی چهر  به افزایش یو عملکردها هایها، کاربرها و گذرگا اجاماعی، توقفنا  یهابینی گر پیش-

 چهر 

کارگیری نماد و به

 نشانه

و  هایوانو خوانا برای حافظه بصری مخاطبان )منار ، ا ٔ  موجود درزمینه یهااسافاد ، حفظ و تقویت نمادها و نشانه-

 رود، ارتفاعات شمالی سرخاب(ورودی، پب بازار، مهران یسردرها

 

رعایت اصب 

 مرکزیت

 نا به سازمان تجاری هاییتخلیه عرصه میانی میدان از کاربر-

رعایت قلمرو و 

 حریم

 عمومی و خصوصی هاییحفظ و رعایت حریم و قلمرو تمام ابنیه و کاربر-

 رود درروند احیاء مجموعهمهرانخیز حفظ و رعایت حریم بسار سیب-

ت
ی زیس

توجه به النوها
ی زمینه

محیط
 

 

پیوند انسان با 

 طبیعت

 عنوان پاانسیب طبیعی زمینه و ت ش برای حفظ و تقویت ارتباط بصریبه قوری چایاسافاد  از -

عنوان پاانسیب طبیعی زمینه و ت ش برای حفظ و تقویت ارتباط فیزیکی، کالبدی و دسارسی به به قوری چایاسافاد  از -

 حاشیه رودخانه از ضلع جنوبی میدان

صری و کالبدی از طریق پیش- شیه رودخانه برای تقویت ارتباط ب سان و نیز ایجاد توقفنا  و گذرگا  در حا ش بینی محب ن

 ل ون به محورها و گذرهای تاریخیمسیرهای دوچرخه و پیاد  و اتصا

 قوری چایسطحی به کمک  یهاگردووری و مدیریت وب-

 عنوان پاانسیب طبیعی زمینه و ت ش برای حفظ و تقویت ارتباط بصریکو  سرخاب بهاسافاد  از ارتفاعات شمالی رشاه-

 قوری چایبینی فضای سبز در مجاورت و حاشیه پیش-

 ها و گذرهای تاریخیتوقفنا بینی پوشش گیاهی پیش-

پایداری توجه به 

 محیطیزیست

 روند احیاء مجموعه در قوری چایخیز حفظ و رعایت حریم بسار سیب-

 مرمت، نوسازی و بازسازی ابنیه با رعایت تمهیدات اقلیمی زمینه-

 ابنیه نوساز و تاریخی در برابر زلزله، سیب و مشک ت رطوبای سازیمقاوم-
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ونچه از مشتتاهدات مستتاقیم و مطالعات میدانی صتتورت 

کیفی  صتتورتبهتبریز  االمرصتتاحبگرفاه در مجموعه 

و توجه  طبیعی ، اهمیت پایداریشتتتودمی گیرینایجه

سئولین و مردم به بعد  ستم سبت به  محیطیزی زمینه ن

سایر ابعاد بود ، به این معنی که ارزش و اهمیت حضور 

شار از  رودخانه قوری چای در جنوب مجموعه مذکور بی

ست و بر  شمند بود  ا ضور ابنیه تاریخی و بناهای ارز ح

در راساای  گرمداخلههمین اساس اقدامات و راهکارهای 

ستتت. ا قرارگرفاهبیشتتاری  توجه مورداحیاء در این بعد 

ستبعد از بعد  سدمیبه نظر  محیطیزی اهمیت ابعاد ، ر

فرهننی و نیز تاریخی به ترتیب بیشتتار از بعد -اجاماعی

نه در کمارین میزان  بدی زمی کال عد  بدی بود  و ب کال

به  تردقیقو نیازمند توجه  قرارگرفاهتوجه و رستتتیدگی 

 .استراهکارهای پیشنهادی بر اساس اهداف خرد 
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