کاربست رویکرد زمینهگرایی در بازآفرینی بافتهای تاریخی
(نمونه موردی :میدان صاحباالمر تبریز)*

پریسا هاشم پور ، 1احد نژادابراهیمی 2و ثنا

یزدانی3

چکیده :زمینه بافتهای تاریخی ،به عنوان میراثی از گذشتتانان وموز هایی از خرد جمعی انستتانها را در طول تاریخ به نمایش میگذارند ،از
این رو رهاکردن ونها ،انسان معاصر را از قرار گرفان در مسیر تداوم تاریخی که رمز بقای هر فرهننی است ،باز میدارد .ضرورت پژوهش حاضر

و از سوی دینر کالبد نا به سامان و ضع موجود مجموعه مذکور ،در ع صر حا ضر بود ا ست .بر این ا ساس هدف ا صلی پژوهش ،برر سی و ضعیت
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بازوفرینی شهری در کالبد امروزی مجموعه صاحباالمر تبریز با توجه به ویژگیهای زمینه در را ساای پایداری مجموعه ،در قالب ارائه راهکارها
خواهد بود .النوی مفهومی مقاله پیش رو بر اساس روش تحقیق توصیفی -تحلیلی است و ابادا با تکیه بر مطالعات کاابخانهای به تبسیط مفهوم
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زمینهگرایی و استتاخرا چهار بعد اصتتلی زمینهگرایی ،شتتامب بعد کالبدی ،بعد تاریخی ،بعد اجاماعی-فرهننی و بعد زیستتتمحیطی و س ت
مؤلفه ها و زیر مؤلفه های مداخلهگر هر بعد پرداخاه و در ادامه پ

از تدوین اهداف بازوفرینی در ستتته مقیاس ک ن ،میانی و خرد ،بر پایه

مطالعات میدانی و ثبت م ساقیم به تحلیب و ضع موجود مجموعه صاحباالمر به کمک جدول ( )SWOTپرداخاه شد ا ست .ونچه به عنوان
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ناایج نهایی پژوهش حاضر حاصب گشاه است ،در برگیرند روش عملی بهکارگیری رویکرد زمینهگرایی در مقوله بازوفرینی و نیز ارزش و اهمیت
بهکارگیری راهکارهای پیشنهادی در تمامی ابعاد زمینه ،به ویژ بعد کالبدی و تاریخی است ،زیرا که دو بعد زیستمحیطی و اجاماعی-فرهننی
از و ضعیت ن سباا مطلوب اری برخودار بود و راهکارهای پی شنهادی ارائه شد در این دو بعد بی شار مورد پردازش م سئولین و مردم قرارگرفاه
است.
واژگان کلیدی :بافت تاریخی ،زمینهگرایی ،بازوفرینی ،صاحباالمر.
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*این مقاله مساخر از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " ،طراحی مجموعه گردشنری – فرهننی با رویکرد زمینهگرایی ،در بافت تاریخی محدود صاحباالمر تبریز (این
پوساین را نو کنیم بنیاد ")!...است که با راهنمایی خانم پریساهاشم پور و مشاور وقای احد نژاد ابراهیمی در دانشنا هنر اس می تبریز انجام گرفاه است.

 1دانشیار ،دکاری تخصصی معماری اس می ،دانشکد معماری و شهرسازی ،دانشنا هنر اس می تبریز ،تبریز ،ایران( .نویسند مسئول)،
پست الکارونیکیp.hashempour@tabriziau.ac.ir :

 2دانشیار ،دکاری معماری ،دانشکد معماری و شهرسازی ،دانشنا هنر اس می تبریز ،تبریز ،ایران.
 3کارشناسی ارشد ،معماری اس می ،دانشکد معماری و شهرسازی ،دانشنا هنر اس می تبریز ،تبریز ،ایران.
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نیز ،از یکسو ارزش و اهمیت زمینه بافت تاریخی میدان صاحباالمر به عنوان یکی از مهمارین فضاهای معماری و شهری تبریز درگذشاه است
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 -1مقدمه
یکی از موارد چالش براننیز در شتتهرهای امروزی ،وجود
بافتهای تاریخی در دل شهرهای معا صر ا ست .جدایی
بافت های جدید شتتتهری از بافت های تاریخی بهتبع
ستتتاختوستتتازهای های اخیر منجر به زوال و نادید
گرفان ارزشهای نهفاه در این بافتها می شود .زمینه و
بسار بافتهای تاریخی از جهت اقاصادی؛ دارای امکانات
بالقو زیرستتتاخای و رو ستتتاخای ،از جهت فرهننی-
اجاماعی؛ ضتتتامن تداوم زندگی انستتتان ها و از جهت
کالبدی؛ دارای ارزشهای معماری و شهر سازی یکاایی
ه ساند .بر همین ا ساس از سالها پیش ،مداخله ،احیاء
و باز زند ستتتازی بافتهای کهن و تاریخی شتتتهری به
یکی از م سائب ا سا سی نظام برنامهریزی ک شورهایی که
دارای پیشتتینهای غنی از شتتهرنشتتینی بود اند ،تبدیب
گ شاه ا ست (عزیزی )1383:5 ،شهر بزرگ تبریز نیز به
علت پیشتتینه غنی تاریخی خود ،دارای بافت شتتهری و
معماری ارزشتتمندی استتت .یکی از مهمترین فضتتاهای
معماری و شهری تبریز نیز درگذ شاه ،مجموعه صاحب
وباد (صتتتاحباالمر امروزی) به عنوان وغاز دوبار ای بر
ح ضور ف ضاهای باز شهری پ از حدود سه سد عدم
حضور این فضاها در سیسام شهرسازی شهرهای ایران،1
بود است.
وضتتتع موجود این مجمو عه شتتت کب دگرگون یاف اه
ساختو سازهای دور قاجار ا ست که بر روی ویرانههای
بناهای مجموعه حکومای دور های قبب ،بهخصتتتو
ز مان حکو مت ترک ما نان وق قویونلو و قراقویونلو و نیز
اوایب دور صفوی ساخاه شد است .بنابرونچه در رابطه
با ضرورت احیاء بافتهای تاریخی بیان شد ،هدف اصلی
پژوهش حا ضر برر سی و ضعیت احیاء در کالبد امروزی
مجموعه صاحباالمر تبریز ،و ارائه راهکارهای پیشنهادی
در راساای بازوفرینی بافت مجموعه مذکور است.
درروند هرگونه مداخ له ،اح یاء ،ستتتا ختوستتتاز و نیز
بازوفرینی ،انستتتان نه تنها طبیعت ،بلکه خود ،اجاماع و
فرهننش را نیز می سازد (نوربرگ شولاز )237 :1388 ،و
مکان انستتتانستتتاخت فهم او از محیطش را نمایان و
تکمیب میکند (نوربرگ شتتولاز .)87 :1388 ،ونچه نباید
بهعنوان یک دغدغه بدیهی جهانی در این میان اهمال
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شتتتود ،دری این مهم استتتت که بین محیط زیستتتت و
محیط مصنوع بشر ارتباطات درونی وجود دارد؛ بنابراین
هر مداخ لهای در هر قستتت مت از یک مجمو عه بر کب
ستتیستتام تأثیر میگذارد .بهجرأت میتوان گفت یکی از
دالیب مهم بحران زیستتتتمحیطی جهان امروز به دلیب
کمتوجهی به محیط و عدم پیو ند و توازن انستتتتان،
معماری و شتتتهرستتتازی با محیط استتتت .پیوستتتانی
ساخاارهای م صنوع با ساخانا جامعه و منطقه اطراف
موجب میشتود ،تا در مجموعههای معماری و بافتهای
شتتهری با تعاملی موفق با محیط ،میزان بهر وری انرژی
و ستتتایر مؤلفههای مرتبط با مبحث پایداری و توستتتعه
پایدار افزایش یابد .معماری پایدار مح صولی درهم تنید
با معماری ا ست که مفاهیم د ستیافاه در روند تکاملی
ستتتایر رویکردهای معماری پیش از خود را مدنظر قرار
داد و در مستتتیری روبهجلو با مواجهه با مستتتائب روز
سیاسی ،اجاماعی ،اقاصادی و محیطی و  ...شاخصهایی
را بدان افزود است.
در این رویکرد "مع ماری زمی نهگرا" که بر ویژگی های
"بستتتار"و "زمینه" اثر بهعنوان مهمترین رکن در خلق
معماری تأکید میکند ،به عنوان یک حلقه اصلی از روند
تکاملی برای رستتیدن به معماری پایدار مطر میشتتود.
در مستتتیر رستتتیدن به معماری پایدار پیوند با محیط و
تداوم ارزشهای زمینه امری ضتتتروری و اجانابناپذیر
استتتت .بر همین مب نا تو جه به زمی نه های کال بدی،
تاریخی ،اقلیمی -جغرافیایی و اجاماعی -فرهننی زمینه
معماری و دری محیط پیرامون و دریافت پیام بستتتار
طر از اصتتتول مهم در معماری پایدار استتتت .بنابراین
دررستتتیدن به معماری پایدار بایستتتای به تمام ابعاد،
مؤلفهها و زیرمؤلفههای زمینهگرایی توجه داشتتتت و از
ستتتویی ناایج حاصتتتب از این توجه و شتتتناخت درروند
هرگونه ستتتاختوستتتاز و مداخله اثر بنذارد ،تا درنهایت
کلیت مجموعه و اثر را بهسوی پایداری هدایت نماید.
بر استاس ونچه گذشتت توجه به مبحث "زمینه گرایی"
در اح یاء مجموعه ،بهعنوان رویکردی که بر دری پ یام
ب سار تأکید دا شاه ،میتواند مؤثر بر بازوفرینی النوهای
کال بدی ،معیشتتتای ،عملکردی ،فرهننی  -اجا ماعی و
اقلیمی در راستتتاای همنامی کلیت مجموعه با اصتتتول
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پایداری جهانی و در عین حال تجلی هویت گذشتتتاه
پرشتتکو میدان صتتاحباالمر در بستتار امروزی گردد.
اهداف فرعی پژوهش نیز استتتاخرا ابعاد زمینهگرایی و
در نهایت تدوین اهداف احیاء در بافت تاریخی صتتتاحب
وباد بر استتاس مؤلفههای ابعاد زمینهگرایی بود استتت تا
بدین ترتیب را گشتتتای اصتتتول پیشتتتنهادی گردد .در
را ساای نیب به اهداف تدوین شد  ،پر سشهای پژوهش
به ترتیب زیر مطر خواهد شد:
 -1ابعاد ،مؤلفه ها و اهداف بازوفرینی بافت های تاریخی
با رویکرد "زمینه گرایی" به چه ترتیب است؟
 -2بازوفرینی شهری بافت تاریخی صاحباالمر تبریز بر
استتتتاس رویکرد زمی نه گرایی با چه راه کار های
پیشنهادی قابب کاربست است؟
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شکل  -1سیر تحول مداخالت شهری در عرصه عمل
Fig. 1-The evolution of urban interventions in the opretaional field

www.SID.ir

سال ششم /شماره اول/بهار و اتبستان

S
f

بر ا ساس ونچه گذ شت و نیز با توجه به عنوان پژوهش،
لزوم توجه به "پی شینه" بازوفرینی در ادبیات مداخله در
میراث فرهننی ضروری مینماید .بر اساس شکب  ،1سیر
تحول فرویندهای مخالف مداخله شتتهری تا رستتیدن به
مفهوم "بازوفرینی شهری" قابب م شاهد ا ست .نظریات
بازوفرینی بافتهای کهن و قدیمی شتتتهرها ،گا به طور
صتتتری و گتتا بتته طور ضتتتمنی در تفکرات برخی
اندیشتتتمندان نظیر اوژن ویوله لودوی،)1879 -1814( 2
جان راسکین ،)1900 -1818( 3فردریش اننل -1820( 4
 ،)1895امیب زوال ،)1902 -1840( 5کامیلو سیاه-1843( 6
 ،)1903لوکوربوزیه ،)1965 -1887( 7ابنزرهاوارد-1850( 8
 ،)1928لوئیز ممفورد ،)1990 -1895( 9جین
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-1-1پیشینه تحقیق

جکوبز ،)2006 -1916( 10کوین لینچ
کری ساوفر الک ساندر ،)1936( 12ریچارد راجرز 13و برخی
دینر ارائه شتتد استتت (پوراحمد ،حبیبی ،و کشتتاورز،
 .)75 :1389از من شور وتن ( )1933تا من شور وم ساردام
( )1975بیش از چهار دهه طول کشتتتید تا کشتتتورهای
توستتتعه یافاه از پرداخان به تک بنا غافب شتتتوند و به
مداخله در مراکز ارزشتتتمند قدیمی و تاریخی باهدف
تجدید حیات (بازوفرینی) و روان بخشی ونها بیندیشند.
در نهایت در دهه  ،1990مرمت شهری به طور جدیار با
ننرش بازوفرینی در دساور کار قرار گرفت؛ نوعی رویکرد
مداخلهای که با ننا به گذشتتتاه و بدون پایستتتازی
هو یت های تاریخی دور های مخالف ،به خلق هویای
جدید ماناستتب با شتترایط زندگی مردمان عصتتر حاضتتر
میاندیشید (حاجی پور )18 :1386 ،معادل اننلیسی واژ
بازوفرینی Regeneration،از ریشتتته فعب Regenerate
به معنای احیاء کردن ،جان دوبار بخشتتتیدن ،احیاء
شدن و از نو ر شد کردن ،گرفاه شد است .در مطالعات
شهری نیز به معنای احیاء ،تجدید حیات ،معاصر سازی
و بازوفرینی به کار میرود .در یک مرکز کهن شتتهری
ممکن است عناصر کالبدی ماعلق به سیصد سال پیش
باشد ،ولی رفاارهای این مرکز شهری به ون دور تعلق
ندارد و  Regenerateشتتد استتت .به عبارت دینر این
مرکز شهری معا صر سازی شد و با حفظ ویژگیهای
شتتکلی ،اندامی و ریخت شتتناستتانه ،با تغییر رفاار و
اندیشه ،فرزند زمان خودش است؛ همانند ظرف ینانهای
که در ون مظروف دینری ریخاه شد است.
11

(،)1984 -1918
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در ارتباط با تعاریف ارائه شتتد پیرامون باز زند ستتازی
ف ضاهای شهری و مناطق تاریخی و پیرو اهداف در نظر
گرفاه شد برای ونها ،صاحبنظران تعاریف گوناگونی را
در این زمینه بیان کرد اند که از میان ونها میتوان به
موارد زیر اشار نمود:
 -1مجموعه اقدامات مانوع و تکمیلی برای بازگرداندن
14
حیات به بنا ،مجموعه یا یافت کهن شهری
-2تأکید بر استتتافاد از پاانستتتیبهای موجود در بافت
15
تاریخی و حفظ میراث فرهننی
 -3ایجاد ف ضای شهری جدید با حفظ ویژگیهای ا صلی
16
فضای شهری کهن
-4معاصر سازی عرصههای مخالف اجاماعی ،اقاصادی،
فرهننی و کتتالبتتدی (افزایش ستتتط کمی و کیفی
17
شاخصیها و اساانداردها)
-5زند کردن اننار اصلی و خوانا نمودن بافت ،مجموعه
18
یا بنای تاریخی
-6تغییر عملکرد و معا صر سازی ون مانا سب با نیازهای
19
دور معاصر
20
-7ارتقای کیفیت بصری و زیباییشناسی وضع موجود
-8ترغیب ع قهمندان و گردشتتنران به بازدید از مح ت
21
تاریخی (جذب توریست)
-9ک مک به وموزش و افزایش مشتتتتار کت مردمی در
22
بافتهای تاریخی
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 -10عاملی برای جذب ستتتاکنین قدیمی و مهاجرت کرد به
23
مجموعه تاریخی

در نهایت بر ا ساس ونچه پیش رفت ،و نیز ناایج حا صب
پژوهش های داخلی ان جام شتتتتد پیرامون بازوفرینی
شتتتهری ،این مفهوم ماهی اا ف عالیای مداخ لهگرا یا نه
مح سوب می شود (پوراحمد ،حبیبی ،و ک شاورز:1389 ،
 )75و ون را میتوان اصتتتلیترین رویکرد "مرمتت و
بهسازی و نوسازی شهری" در دوران معاصر تلقی نمود.
در رابطه با پیشتتتینه تحقیق پژوهش حاضتتتر همچنین
میتوان به مطالعات صورت گرفاه پیرامون کالبد گذشاه
صتتتاحباالمر تبریز ،پایاننامهها و طر های پژوهشتتتی
مرتبط با بهستتازی و نوستتازی محدود صتتاحباالمر ،و
همچنین مقاالت و پژوهش های مرتبط با مفهوم زمینه
گرایی اشتتتار نمود .توالیی ( )1380به م طال عه مب حث
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زمینته گرایی بتهعنوان یکی از دیتدگتا هتای رایج در
شهر سازی پرداخاه و سه رویکرد زمینهگرایی کالبدی،
فرهننی-اجاماعی و تاریخی را برای زمینهگرایی تبیین
نمود استتت و به بستتط و توضتتی رویکردهای مذکور
میپردازد .برولین ( )1383نیز در ک ااب خود" ،مع ماری
زمینهگرا" به تو ضی معماری زمینهگرا ،و به طور خا
رویکرد کال بدی زمی نهگرایی پرداخ اه و از نمو نه های
موردی اروپایی و ومریکایی برای بستتتط مفاهیم کمک
گرفاه است.
ازجمله پژوهشهای راهن شای مرتبط با گذ شاه تاریخی
مجموعه صتتاحباالمر میتوان به مطالعات افرادی چون
حناچی و نژاد ابراهیمی ( )1384ا شار نمود که با ا صب
قرار دادن مینیاتور مطراقچی (. 942-940ق ).و تصتتویر
شاردن از تبریز در سال (. 1083ق ).و نیز سایر منابع
ستتفرنامهای به بازخوانی میدان صتتاحب وباد در دو دور
تاریخی پرداخ اه که حاصتتتتب این پژوهش دو طر
شتتتماتیک مربوط به عناصتتتر میدان در دور ترکمانان
قویونلو و صفویه است.
عمرانی و امینیان ( )1386نیز با مطالعه ستتتیر تاریخی
شهر تبریز و س مجموعه صاحب وباد و نیز مطالعه و
بررستتتی وثار نیمه مخروبه به جا ماند از بناهای این
مجموعه ،گمانهزنی های مفیدی انجام داد و به تعریف
دقیقی از چنوننی مفهوم میدان در مجموعه صتتتاحب
وباد رسید اند .حکیمی و نظری ( )1394نیز پژوهشی در
باب باز زند سازی میدان صاحباالمر تبریز انجام داد
و با تجز یهوتحل یب داد های اول یه حاصتتتب از ن اایج
پر س شنامه ،با ا سافاد از تکنیک تحلیلی سوات ،نقاط
ضتتعف ،قوت ،فرصتتتها و تهدیدها را در قالب ماتری
عوا مب داخلی ،عوا مب خارجی و نیز ماتری تطبیقی
مورد م طال عه قرارداد و در ن ها یت با ارا ئه راهبرد های
تهاجمی ،تنوع ،بازننری و نیز تدافعی برای بازگرداندن
هو یت تاریخی -فرهننی و ارت قای کیف یت فضتتتایی-
کالبدی میدان صاحب وباد به این نایجه رسید اند که با
وجود نقاط ضتتتعف و تهدیدها ،کلیت مجموعه قابلیت
تبدیب به یک مرکز تاریخی فرهننی را داراست.
در راب طه با نق طه افاراق و نوووری پژوهش حاضتتتر در
مقایسه با مطالعات پیشین می توان به محوریت رویکرد
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-3نتایج و بحث
 -1-3ابعاد و مؤلفههای زمینهگرایی

ساخاار کلمه فارسی "زمینهگرا" ماشکب از ترکیب واژ
"زمینه" ،به معنی طر  ،پیکر  ،گَردَ  ،پشتتتاوانه ،مایه
اعابار (دهخدا )1377 ،به ع و پستتتوند "گرا" به عنوان
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-2روش تحقیق
روش تحقیق در پژوهش حا ضر از نوع کیفی و با راهبرد
توصتتتیفی-تحلیلی استتتت .نمونه موردی مناخب برای
مطالعه وضتتتعیت بازوفرینی بافتهای تاریخی با رویکرد
زمینهگرایی ،بر استتاس ونچه در بخش ضتترورت تحقیق
پرداخاه شتتد ،محدود میدان صتتاحباالمر تبریز استتت.
شتیو گردووری اط عات در راستاای پاستخ به پرستش
اول ،پژوهش مطتتالعتتات کاتتابختتانتتهای ،از میتتان وراء
صتتتتاحتتبنظران رویکرد زمینتتهگرایی در معمتتاری و
شتتتهرستتتازی استتتت که با تحلیب وراء ایشتتتان ابعاد و
مؤل فه های مرتبط با رویکرد زمی نهگرایی در راستتت اای
احیاء و بازوفرینی حا صب گ شاه است .در را ساای پا سخ
به پر سش دوم پژوهش ،پ از تدوین اهداف پژوهش با
توجه رویکرد زمینهگرایی ،در راستتاای شتتناخت علمی
وضتتع موجود زمینه از روش مطالعه میدانی ،حضتتور در
محب و مصتتاحبه عمیق شتتفاهی با  30نفر از ستتاکنین و
کاربران مجموعه اسافاد شد که به طور تصادفی از بین
کستتتبه و مراجعین اناخاب شتتتد بودند .در ادامه ناایج
حا صب از م صاحبه شفاهی در جدول سوات ()SWOT
تدوین شتتتد و در ن ها یت "راه کار های پیشتتتن هادی
بازوفرینی" در راستتاای اهداف پژوهش و نیز بر استتاس
وضع موجود ،نقاط ضعف و قوت ،فرصتها و تهدیدهای
زمینه مجموعه صاحباالمر تدوین و ارائه گشاه است.

سال ششم /شماره اول/بهار و اتبستان

"زمینه گرایی" در مطالعه وضتتعیت بازوفرینی بافتهای
تاریخی و نیز تدوین ا هداف بازوفرینی از منظر همین
رویکرد اشار نمود که در نهایت منجر به ارائه راهکارهای
پی شنهادی در را ساای هم سویی حداکثری با محیط و
تداوم ارزش های زمی نهای میشتتتود که به عنوان یک
حلقه ا صلی ،در روند تکاملی مجموعه به سوی پایداری
ایفای نقش خواهند کرد.

صفت فاعب ساز ا ست .معادل فار سی واژ زمینهگرا در
فرهنگ وریان ور"Contextual"24 ،استتتت که در ماون
تخصصی نیز از همین واژ اسافاد میشود .ساخاار واژ
" "Contextualاز ترک یب " "Contextبه مفهوم محیط
اطراف ،شرایط ،محیطزی ست ،پ زمینه و یا تنظیماتی
که معنای یک رویداد یا واقعه را مشتتتخص و روشتتتن
میکند 25و پ سوند " "-Ualبا مفهوم کلی :از نوع ،مربوط
به ،داشتان فرم و یا شتخصتیت تشتکیب یافاه استت.26
زمینهگرایی بر زمینمداری و پیوند محیط با فضتتا تأکید
دارد و با دری پیام ب سار خود شکب میگیرد و در واقع
پیامی را که ب سار معماری و شهری به او اناقال داد به
عینیت رساند و طراحی میکند.
در این نوع مع ماری هر ب نایی بر استتتاس زمی نه های
فرهننی ،اجاماعی ،تاریخی ،کالبدی ،اقلیمی و شتتترایط
خا ون زمی نه طراحی و اجرا میگردد (م هدوی نژاد،
ب مان یان و م یی .)32 :1390 ،توالیی زمی نه را به م ثابه
رویدادی تاریخی میپندارد که عناصر شهر در درون ون،
شتتناخاه ،پرداخاه و ستتاخاه میشتتوند (توالیی:1380 ،
 .)34برولین ،27زمی نهگرایی را ت ما یب به ای جاد ارت باط
میان ستتاخامان و محیط پیرامون ون و ارتباط بین فرم،
شکب و مفاهیمی میداند که در طی زمان یک شکب به
خود گرفاه است (برولین .)15 :1383 ،هنتتتتتتری هتتتو
رید1915( 28م ).معاقد استتت ،مدرنیاه با تبدیب شتتهرها
به محیطتی مصنوع در بستیاری متوارد بتدون در نتظر
گترفان زمیتنههای فترهنتنی ،تاریخی و فیزیکی فضتا،
ساخامتانهایتی را به صورت پیشفرض در فتضا تعتبیه
مینماید که نه تنها پیوندی با محیط زمینه ندارد ،بلکه
با افراد کاربر و حای گذرا نیز ارت باطی برقرار نمیک ند
(ستتتهیلی .)55 :1393 ،مریتتب گین  1980( 29م ).نیز
زمینه را تحت سه مو ضوع کلی النوهای فرمی ،فعالیای
و اقلیمی دستتتاهبندی مینماید (ستتتهیلی.)57 :1393 ،
ستتایمون بب 30ویژگیهای ادراکی در منظر و زمینهای با
حد باالی زیبایی را حاصب ارتباط ماقابب سته حقتیقتت
به همپیو ساه شامب ،جنبههای ب صری ،ادراکی و تجربی
در قالب فرم (بصتتتتری) ،معنتتتتا (ادراکی) و عتتتتملکرد
(فروی ند های بیولوژیکی و اکولوژی و ت جارب انستتتانی)
میدا ند .ازجم له ستتتتایر نظر یهپردازان در این زمی نه
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ومتتتتتوس راپاپتتتتتورت 1969( 31م ).ا ست که با ننرش
فره تننی  -اجاماعی به م تحیط ،به دن تبال ش تناخت
اجاتتتتماع ،فرهنگ و مردم شناسی به وسیله بتتتتناها و
معم تاری عامی تانه است .یکی دینر از مهمارین نظریات
زمینهگرایی در طراحی شتتتهری ،اید "کوالژ شتتتهر"32
ا ست که اولین بار ،تو سط کالین رو و فرد کوتر ،33که از
پیشتتتنامان زمینهگرایی استتتت ،مطر گردید .این اید
پاسخی بود به طرز تفکر نوگرایی ،که در ون بناهای شهر
را به مثابه اشتتتیای معماری میپنداشتتتاند و ونها را به
تن هایی و با ن ما های از هم ما مایز و جدای از زمی نه
طراحی میکردند ( Mcleod, 1984: 24, Prez-Gomez,
34
 )1983: 42به نظر ونها طراحی شهری بیشار به کوالژ
میماند تا تر سیم؛ لذا شهر سازان را ت شویق میکنند که
از همه عوامب در دستتتارس ،ازجمله بافت ()Context
شتتهری موجود بهر گیرند و در پی درهم بافان عناصتتر
شهر در یک کب من سجم با شند ،یعنی یک کوالژ شهر
که قتطبهای مختالفی چتون روابط فضتایی گذشاته و

(Rowe and Koetter, 1978: 62-

وی ند را در برگیرد
 .)63به اعاقاد صاحبنظران کوالژ شهر ،در شهر سنای
بناها زمینه هساند و فضاها اشکال ماصببههم و النوی
در هم بافتهای از تناوب فضتتایی را نمایان میستتازند.
پاتر یک گدس 35نیز پیش از هرگو نه ف عال یت و ا قدام
شهر سازی ،مطالعاتی جامع در زمینه حیات اقا صادی،
جغراف یایی ،زمینشتتت ناستتتی و باالتر از ه مه تاریخ و
ن هاد های شتتتهر را ضتتتروری میدا ند .نظر یه جراحی
محافظهکارانه او بر این فرضتتیه استتاوار بود که هرانداز
دری ما نستتبت به رو شتتهر و جوهر تاریخی و حیات
پیو ساه ون بی شار با شد ،زندگی شهری را بی شار لم
خواهیم کرد (توالیی.)37 :1380 ،
با م طال عه و تجمیع وراء صتتتتا حبنظران مع ماری و
شهر سازی بر ا ساس جدول  ،1نقاط ا شارای و افاراقی
در اندی شه ونان بردا شت می شود؛ با تحلیب دیدگا این
ا ندیشتتتم ندان ،میتوان رویکرد های مخالف ار جاع به
زمینه را در چهار بعد اصلی ،شامب زمینهگرایی کالبدی
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جدول  -1ابعاد زمینهگرایی بر اساس آراء صاحب نظران
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Tab. 1-Contextalism dimensions according to the experts

ردیف

صاحبنظر

1

برنت سی.
برولین

2

هنری هو رید

دیدگاه





3

مریب گین

4

سایمون بب

5

وموس راپاپورت

هدف نهایی اصول معماری زمینهگرا خلق سیمای شهر مطلوب

دساهبندی زمینهگرایی در النوهای فرمی (شتکب ،مقتیاس ،تتناسبتات) ،فعالیای
(رفاار افراد و گترو ها) و اقلیمی (فرم احجام ،فشردگی ونها ،شکب بازشوها)

زمینهگرایی فرمی
زمینهگرایی فعالیای
زمینهگرایی اقلیمی

7

پاتریک گدس
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تأکید بر احیا عناصر ک سیک گذشاه در وثار جدید

A

 تعریف سه جنبه برای زمینه که منجر به ادرای زیبایی شناسی ون میشوند،
شامب :جنبههای بصری (شکب و فرم) ،ادراکی (معنا) و تجربی (عملکرد ،اکولوژیک
و بیولوژیک)


ننرش فرهتننی  -اجاماعی به متحیط ،با هدف شتناخت اجاتماع ،فرهنگ و
مردم
اعاقاد به تأثیر وب و هتوا ،تتوپوگرافی ،اقاصاد ،سازمان های اجاتماعی و ارزشها
و باورهای فرهننی مردم در ساخاار کالبدی بناها


6

ایجاد ارتباط بصری همنون در میان ساخامانها

مطر کردن مشکب مقابله معماری مدرن با زمیتنههای فترهنتنی ،تاریخی و
فیزیکی فضتا



کالین رو  -فرد
کوتر

زمینهگرایی کالبدی
زمیتنههای فترهنتنی
زمینهگرایی تاریخی
زمینهگرایی فیزیکی




ابعاد زمینهگرایی

زمینهگرایی اجاماعی -فرهننی
زمینهگرایی فعالیای
زمینهگرایی زیستمحیطی

تأکید بر شناخت معنای زمینه ،و تأثیر جنبههای پنهان کارکرد و فعالیت بر
تصویر ذهنی مخاطب




زمینهگرایی فرمی و بصری
زمینهگرایی ادراکی و معنایی
زمینهگرایی تجربی و عملکردی

اید ک ژ شهری به معنی در هم بافان عناصر شهر در یک کب منسجم

زمینهگرایی کالبدی

لزوم توجه به حیات اقاصادی ،جغرافیایی ،زمین شناسی و رو و جوهر تاریخی
شهر

زمینهگرایی تاریخی

 -1-1-3زمینهگرایی کالبدی
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 -2-1-3زمینهگرایی تاریخی

تاریخگرایان بر این عقید اند که گذشاه ،برای شهرسازی
کنونی درس هایی عینی دارد .یکی از مباحث مرتبط به
زمی نهگرایی تاریخی ،مب حث "ستتت نتگرایی" استتتت.
پاتریک گدس 47از سیمای شهر گذشاه الهام میگیرد و
به نظر او تخر یب نابخردا نه با فت های قدیمی هو یت
فرهننی را نابود میستتتازد .وی در شتتتهرهای قدیمی
ساخامانها و بناها را بهصورت ساخااری جداییناپذیر و
درهم بافاه تلقی کرد ،که به دلیب عادت غربیها به نظم
ماشتتتینی بهظاهر نامنظم مینماید (Geddes,1968:66-
.)68
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در زمینهگرایی کالبدی اجزای شتتتکب شتتتهر به تنهایی
ارزیابی و مطالعه نمیشوند و طرا رابطه ماقابب ون را با
ستتتایر عناصتتتر موجود در زمینه ملحوظ میدارد ،زیرا
معاقد است شکب و فرم بناها بر اشکال مجاور و نزدیک
ونها تأثیر میگذارد .از نظر کولکوهن 1989(36م ).زمینه
کالبدی ،بعد دینر محیط مصنوع است که به دو رویکرد
میانجامد ،نخستتتت رویکردی که فرمها را مستتتاقب از
کارکرد میبی ند و دوم ون که کارکرد ها را تعیینکن ند
فرمها میداند و به ارتباط ماقابب فرم و کارکرد 37اشتتار
میکند .وناوری 1966( 38م ).ن شان داد که پنهان کردن
عملکردهای داخلی با فرم های خارجی در معماری قبب
از مدرنی سم ،روندی معمول بود ا ست .به عقید برولین
نیز پ یام مع ماری زمی نهگرا ،ضتتترورت تو جه به محیط
کالبدی پیرامون اثر معماری استتت و نشتتان میدهد که
این توجه میتواند ،هم برای خود اثر معماری و هم برای
زمینه عاملی مثبت و تقویتکنند باشد.
یکی دینر از مهمارین نظر یات زمی نهگرایی کال بدی،
تئوری کوالژ شتتتهر استتتت .به عقید کالین رو 39و فرد
کوتر ،40طراحی شتتهری بیشتتار به کوالژ یعنی اتصتتال
قطعات گوناگون و تصتتویر تکه کاری میماند تا ترستتیم
(توالیی .)130 :1389 ،کوالژ شهر از نظر روش شناسی بر
42
اصتتب شتتکب-زمینه( 41تود -فضتتا) در نظریه گشتتاالت
ا ساوار ا ست که مبانی بر مطالعه ساخامانهایی ا ست
که به طور نسبی سط زمین را پوشانید اند و به صورت
تود و فضتتای باز خالی ظاهر گشتتاهاند (توالیی:1380 ،
)36؛ بنابراین شتتتناخت ویژگیهای معماری منوط به
بررسی مؤلفههای کالبدی که به طورکلی تود نام دارد،
و دری ویژگیهایی با حضور عدم تود که فضا نام دارد

سال ششم /شماره اول/بهار و اتبستان

(فرمی ،فیزیکی و بصتتتری) ،زمینتتهگرایی اجامتتاعی-
فرهننی (ف عالیای) ،زمی نهگرایی تاریخی و زمی نهگرایی
زیستتتتمحیطی (طبیعت ،اقلیم و ،)...تجمیع و دستتتاه
بندی نمود که هریک از این ابعاد بر استتتاس مولدهای
بسار و ویژگیهای زمینه طر  ،مؤلفهها و زیرمؤلفههایی
را شتتامب میشتتوند که در ادامه به شتتر و بستتط ابعاد
مخالف زمینهگرایی پرداخاه خواهد شد.

محقق میشتتتود (ف حت ،و شتتتهیدی .)27 :1394 ،هر
محیط شتتهری النویی خا برای تود و فضتتا دارد ،اما
طراحی در صتتورتی موفق استتت که باواند میان تود و
فضتتا همزیستتای مثبت ایجاد کند ( Ashihara, 1983:
 .)86از ستتویی با مطالعه نظریات ماخصتتصتتان پیرامون
مفهوم شکب و ساخاار شهر ،این نایجه حاصب میگردد
که بعد کالبدی زمینه شتتامب عناصتتر طبیعی و عناصتتر
انسان ساخت است (دانش پور ،و روساا )1391 ،کوان،43
شکب شهر را ساخاار ،دانهبندی ،تراکم و نمود ظاهری
شتتتهر معنی کرد و وبر 44شتتتکب شتتتهر را مکان و
شبکههای کالبدی و ف ضایی تطبیق داد شد مینامد
( .)Cowan, 2005: 143کانزن 45عناصتتر کلیدی شتتکب
شتتهر که میبایستتت در فرویند ریختشتتناستتی مورد
برر سی قرار گیرد را کاربری ارا ضی ،ساز ساخامانها،
النوی قط عات تفکیکی و شتتتب که ارت باطی میدا ند
( )Carmona, 2003: 85لینچ 46معاقد استتتت ،شتتتکب
مجامع زیسای ،به مفهوم النوی فضایی عناصر کالبدی
بزرگ ،بیحرکت و دائمی در شهر ،نظیر ساخامانها،
خیابان ها ،تجهیزات ،ت ه ها ،رودخانه ها و شتتتاید هم
درخاان استتت (لینچ )60 :1381 ،در ادامه با جمعبندی
وراء صتتاحبنظران زمینهگرایی کالبدی ،پیرامون شتتکب
شهر و مؤلفههای عینی-بصری ساخاار کالبدی و فضایی
شتتتهر ،و نیز تقستتتیم کالبد ستتتایت و زمینه به نظامی
ماشتتکب از ستتاخاار تود و فضتتا ،و روابط میان این دو،
ویژگی های کال بدی زمی نه و مؤل فه های تعیینکن ند
زمینهگرایی کالبدی در جدول  2تدوین میشود.
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جدول -2مؤلفهها و زیرمؤلفههای بعد کالبدی زمینهگرایی
(مأخذ :شاه تیموری ،و مظاهریان + 33 :1391 ،راد جهانبانی ،و پرتویی +1390 ،فالحت ،و شهیدی +1394 ،دانشپور ،و روستا)1391 ،

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
زیرمؤلفهها
مؤلفهها
بعد

سال ششم /شماره اول/بهار و اتبستان

عرض معابر و درجهبندی شبکه دسارسی سوار
نسبت عرض به ارتفاع در معابر
النوهای سلسلهمراتبی در شبکه دسارسی سوار
شبکه دسارسی
(معابر و گر ها)

فضا
(فضای مابین)

النوهای سلسلهمراتبی در شبکه دسارسی پیاد
النوهای سلسلهمراتبی در محب اتصال شبکه سوار و پیاد
النوهای سلسلهمراتبی در محب اتصال شبکه سوار و گر ها
النوهای سلسلهمراتبی در محب اتصال شبکه پیاد و گر ها
مصال و کفسازی معابر و شبکههای دسارسی
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D
I
زمینهگرایی کالبدی

112

گر ها و میادین باز شهری
منظر طبیعی در فضا
منظر مصنوعی در فضا

S
f

سبک و تاریخ ابنیه
مقیاس و ارتفاع
دانهبندی ،تراکم و نسبت فضاهای پر و خالی احجام

کلیت حجم ابنیه معماری

تود
(کالبد معماری و فضای پر)

تناسبات کلی احجام

o
e

نما و جدار ابنیه

نوع و جن
رنگ

مصال

بافت
نحو ترکیب مصال

v
i
h
خط وسمان

خط کف

بازشوها و ورودی

تقسیمات ،خطوط نمای جدار و ریامهای افقی و عمودی

بازی نور و سایه بر روی نماها

جزئیات اجرایی

ورایههای تزئینی

کاربری ابنیه

عقب نشینی ابنیه نسبت به معابر
تقسیمبندی قطعات زمین
نحو تداخب تود و فضا

جهتگیری ابنیه

c
r

فاصله بین ابنیه
دیدها ،سکان ها و چشماندازها به عناصر منظر و تود ها

گرایش جدید دینری که برای طراحی شهرها از جنبش
ح فا ظت تاریخی ال هام گر فت و ستتت نت را ال هامبخش
اندیشتتته های نو قرارداد ،نو ستتتنتگرایی استتتت .نو-
ستتنتگرایی 48به اهداف اجاماعی نظر داشتتاه استتت و
بازگشتتتت به نهادهای قدیمی همانند عرصتتته عمومی
وگورا ،مع بد یا ورزشتتتنا  ،را به دل یب فاید و اهم یت
فضایی ونها در حیات اجاماعی مهم شمرد است.
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A

ارزش نهادن به فضتتای عمومی در وثار برادران کریر نیز
مورد تأکید قرار میگیرد .ونها ویژگیهای فضایی دوران
م عاصتتتر را با زمی نه تاریخی ،یعنی دور باروی ،قرون
وستتطی و عهد باستتاان به هم پیوند میدهند و با بافان
ونها به یکدینر ستتتعی در ایجاد نظمی نوین در عرصتتته
عمومی دارند ( .)King,1996:151-152اعا قاد به تداوم
تاریخی در این گفاه راب کریر 49بارز است:

S
f

o
e

جدول -3مؤلفهها و زیرمؤلفههای بعد تاریخی زمینهگرایی

v
i
h

(مأخذ :حجت 1393 ،اسمعیلیان و رنجبر)

بعد

Tab. 3-Components and sub-components of contextualism historical dimension
) (Source:Hojjat, 2014 Esmaeilian and Ranjbar, 2013
زیرمؤلفه
مؤلفه
سنت زمینه

1

سنت مقدس (سنت دینی+سنت نبوی)
1

سنت مجرب

1

زمینهگرایی تاریخی

سنت افسانه ای
التتتنتتتوهتتتای
متتوجتتود در
شتتتکب شتتتهر
گذشاه

النوهای
کالبدی

c
r

بسار طبیعی شهر
گذشاه

توپوگرافی محدود  /ن شانههای طبیعی /عنا صر سبز /عنا صر طبیعی مؤثر در شکب
بافت /دیدهای ویژ و ...

بسار انسانساخت
شهر گذشاه

مشخصات کالبدی و شکلی تود و فضا در گذشاه
اجزای شهر گذشاه و نحو ارتباط ونها

A

میراث تاریخی به جا ماند با تاریخچه تاریخی خا

ون مکان و نام مکان

عناصر نشانهای خاطر ساز ،نقاط مکث و تأکید
النوهای
عملکردی
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1

کاربریها ،فعالیت-
ها و رویدادهای
فراموش شد
گذشاه

کاربریها ،فعالیتها و رویدادهای فرهننی
کاربریها ،فعالیتها و رویدادهای سیاسی
کاربریها ،فعالیتها و رویدادهای مذهبی
کاربریها ،فعالیتها و رویدادهای اجاماعی
کاربریها ،فعالیتها و رویدادهای اقاصادی
کاربریها ،فعالیتها و رویدادهای روزمر زندگی
کاربریها ،فعالیتها و رویدادهای تفریحی

مراسم مذهبی ،ویژ و اعیاد
و جشتتتن ها /اعاراضتتتات
متتردمتتی /گتتذران اوقتتات
فرا غت /ت عام ت چهر به
چهر و ...

سال ششم /شماره اول/بهار و اتبستان

D
I

زمی نهگرا یان اجا ماعی -فرهننی معا قد ند که فره نگ
مجموعه قواعدی را میوفریند که شتتکب ستتاخاه شتتد ،
بازتابی از ون ا ست .در این رویکرد ونچه با زمینه موجود
ناهماهنگ و ناماجان ا ست ،قاببپذیرش نی ست .مردم
به ک مک فره نگ یعنی مجمو عه ارزش ها ،باور ها،
جهانبینی و نظامهای نمادی مشتتتاری به محیط خود
معنی میدهند و فضای خالی را به مکان تبدیب میکنند
(توالیی .)34-43:1380،هیلیر و هنستتتن 51در م طال عه
شتتکب شتتهر در جستتاجوی یافان نظریهای هستتاند که
ثابت کند نظم کالبدی برای اهداف اجاماعی پدید ومد
استتتت .به عبارتدینر ،در این دیدگا فضتتتا بهعنوان
فرافکنی ظاهری از فروی ندهای ذهنی و اجا ماعی تلقی
میشود ( .)Hillierand Hanson,1984به گفاه راپاپورت،
ستتازماندهی محیط مصتتنوع ،ستتازماندهی معنی نیز
ه ست که در ون ویژگیهای کالبدی نظیر م صال  ،رنگ،
بلندی ،انداز و مقیاس خاصیت ارتباطی و نمادین دارد.
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"تاریخ اجاز انقطاع نمیدهد؛ بنابراین ،هر ونچه در شهر
انجام می شود ،باید به لحاظ شکلی پا سخی به شرایط
فضتتایی از قبب موجود باشتتد" .ولدو روستتی 50نیز یکی
دینر از نمایندگان نو – سنتگرایی است که به ساخاار
شهر به صورت یک کب و برحسب رابطه اجزای گوناگون
ون میننرد .روستتتی معاقد استتتت :گونه های تاریخی
معماری در خاطر جمعی نیمه وگا شتتتهروندان نهفاه
استتت ( .)Rossi,1984:42-47در حقیقت عنصتتر اصتتلی
نظریه او را گونه های معماری تشتتتکیب میدهد که در
طول زمان ماندگارند و به عنوان بخشتتتی از این خاطر
جمعی ،شتتهر را میستتازد .شتتهروندان به طور پیوستتاه
دارای خاطر جمعی هستتاند و بهطور ناپیوستتاه ون را
تغییر میده ند (.)Borden & Dunster,1995:33-334
در ادا مه مؤل فه های تعیینکن ند ای برای ب عد تاریخی
زمینهگرایی در جدول  3ارائه شتتتد که مستتتاخر از
پارادایمها و وراء ارائه شد از سوی صاحبنظران معماری
و شهرسازی است.

 -3-1-3زمینهگرایی اجتماعی -فرهنگی

113

سال ششم /شماره اول/بهار و اتبستان
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114

مردم در مجموعههای کالبدی مافاوت ،رفااری ماناسب
را که توستتط فرهنگ تعریفشتتد بروز میدهند .ونان بر
ا ساس قرائا شان از محیط عمب میکنند ،باید این زبان
را فهمید و ون را مبنایی برای ایجاد اشتتتکال در محیط
شتتتهری قرارداد ( .)Rapoport,1977:24-26در ادامتته
مؤلفههای تعیینکنند زمینهگرایی اجاماعی – فرهننی
بر استتتاس ونچه از وراء اندیشتتتمندان این بعد از زمینه
گرایی در قا لب النوها و پارادایم هایی گردووری گردید
در جدول  4ارائه خواهد شد.
-4-1-3زمینهگرایی زیستمحیطی

D
I

طراحی زمینهگرا با دری از محیط اطراف وغاز میشود،
اگر افراد به امکانات محیطی که در ون زندگی میکنند
وگا باشتتند ،میتوانند از وستتیب زدن به ون جلوگیری
نمایند.انسان معنوی محیط طبیعی و طبیعت را همیشه،
همچون وستتیلهای برای بهار شتتناخان وفریدگار کاوید
استتتت و در دوران مخالف تاریخی با دستتتت کاری در
محیط طبیعی ،ون را برای خود به صورت بهینه دروورد
استت؛ بنابراین در صتورت تبدیب معماری به بازتابی از
زمینه ،افزایش توجه به محیط پیرامونی بنا نیز طبیعی
و ضتتتروری خواهد بود (مهدوی نژاد ،بمانیان و م یی،

S
f

o
e

.)31 :1390

ولبرتی 52معاقد استتت معماری باید با طبیعت مقایستته
شتتود و معماران باید ستتعی کنند قوانین طبیعت بهویژ
ت ناستتت بات اید ول ون را بفهم ند و در مع ماری بازتاب
ن مای ند (وناون یا دس .)93 :1383 ،این عق ید تا ون جا
پیشتتتی میرود که جان راستتتکین 53هر ونچه را که در
معماری زیبا و خوشتتتایند استتتت را تقلیدی از فرمهای
طبیعت میداند .در فرهنگ ایرانی نیز همدلی و احارام
به طبیعت ریشتتههایی عمیق دارد و همزیستتای انستتان،
معماری و طبیعت در معماری سنای ایران کام مشهود
استتت .تفکر دربار طبیعت ،اجزا ،و عناصتتر ون ،قوانین و
نظام حاکم برجهان ه سای به عنوان تجلی علم و قدرت
الهی یکی از مقوالت بستتتیار مهمی استتتت که فرهنگ
ایرانی به ون تک یه دارد .باغ چه های کوچک ح یاط های
ایرانی در ترکیب با درخشتتتش نور ما در وب حوض در
واقع ت شی برای ک شاندن طبیعت به داخب خانه ا ست.
در معماری ستتتنای ایران حرکت باد در ایجاد وستتتایش
ساکنین خانه ب سیار مؤثر ا ست ،وجود عن صر منح صر به
فرد بتادگیر نمونتهای از ت ش معمتار ایرانی برای بته
خد مت گرفان موا هب طبی عت استتتت ( مال عزیزی،
 .)1382اسافاد از نور طبیعی در ساخامانسازی سنای،
به برتریهای طبیعت احارام میگذارد.

iv

h
c

جدول  -4مؤلفهها و زیرمؤلفههای بعد اجتماعی -فرهنگی زمینهگرایی
بعد

Tab. 4-Components and sub-components of contextualism socio- cultural dimension
زیرمؤلفهها
مؤلفهها
اکولوژی انسان

1

فیزیولوژیک انسان

r
A

مقیاس انسان

وناتومی و سیسام بدنی انسان
نیازهای زیسای

نیازهای انسان

زمینهگرایی اجاماعی -فرهننی

نیازهای امنیای

نیازهای اجاماعی

نیاز به خودشکوفایی
نیاز به احارام
فرهنگ انسان

معانی اشکال و پدید ها

معانی

معانی حاصب از روابط بین پدید ها
ایدئولوژی ،باورها ،ارزشها و جهانبینی
دین و مذهب
کنش و واکنش

حاالت و رفاارهای انسان
روابط ماقابب اجاماعی
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اسافاد از گیاهان و ویژگیهای بومی در طراحی و حفظ
این عناصر و ویژگیها ،هویت خا و منحصربهفردی به
هر شتتهر داد ؛ ایجاد پاریهای کوچک و خیابانهایی با
ردیف هایی از درخ اان ،مح ت ستتترز ند تری را ای جاد
کرد استتتت (بحرینی .)291 :1388 ،در خانههای ایرانی
فضای مهاابی در شبهای تابساان مأمن اهب خانه است
تا خ سانی روز را با م شاهد جمال ما به ورامش مبدل
کنند و این همان طبیعی شدن معماری سنای است که
مح صول درونی کردن طبیعت و یکی شدن با ون ا ست
(مال عزیزی.)1382 ،
امروز با توجه به رشد فناوری و شهرنشینی ،دینر
همانند گذشاه و به روشهای سنای نمیتوان بناهای
معماری خلق نمود ،زیرا از یکسو نیاز انسان مدرن نسبت
به فضای معماری تغییر کرد است و از سوی دینر،
روشهای ساخت سنای امروز پاسخنو نیساند اما
میتوان با توجه به فناوریهای نوین معماری بومی را به
زبان امروزی ترجمه و تبدیب کرد (سلطانزاد :1389 ،
 )35و این مهم وظیفه طراحان زمینهگرایی است که باید
با تجزیهوتحلیب طبیعت اطراف به ارائه راهکار درست و
مناسبی برای تلفیق اثر مصنوع در طبیعت بنمایند تا
ساخامان زمینهگرا کمارین ناسازگاری و مغایرت را با
محیط طبیعی پیرامون خود داشاه باشد (مرادبینی،
 )45 :1392بر اساس هرون چه پیرامون بعد زیست
محیطی زمینهگرایی ،توجه به طبیعت و اقلیم مطر شد،
مؤلفههای تعیینکنند زمینهگرایی زیستمحیطی به

پردازش و ا سافاد از مؤلفهها ،در قالب اهداف خرد قابب
مشاهد است.
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شکل -2اهداف بازآفرینی با رویکرد زمینهگرایی تاریخی

ترتب زیر تدوین میشود (جدول .)5
با تو جه به رویکرد اصتتتلی پژوهش (زمی نهگرایی) در
برر سی و ضعیت بازوفرینی ،با ا صب قرار دادن جداول ،2
 4 ،3و  5به عنوان چکید مبانی نظری پیرامون مبحث
زمینهگرایی ،اهداف احیاء با رویکرد زمینهگرایی در ستته
مقیاس ک ن ،میانی و خرد تبیین خواهند شتتد (شتتکب
 .)2الزم به ذکر استتتت اهداف خرد تدوین یافاه بهواقع
تبستتتیط یاف اه ا هداف م یانی بر استتتاس مؤل فه های
زمی نهگرایی استتتتت ،به این معنی که برای پیروی از
رویکرد زمی نهگرایی ،تو جه به اب عاد مخالف زمی نه ،و
درنایجه بهکارگیری مؤلفههای مداخلهگر و پرداخان به
ونها در بافت تاریخی ضتتتروری مینماید ،که این نحو
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Fig. 2-Revitalization goals with a historical
contextual approach

 -2-3مطالعه محدوده نمونه موردی
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احداث باغ صاحب وباد در شمال رودخانه شهر و در
اصتتب در ضتتلع شتتمالی شتتهر تبریز را به شتتیخ محمد
جوینی ،کارمند دربار وباقاخان (. 680-663ق ).نستتبت
میدهند .54شتتتکبگیری رستتتمی و هدفمند مجموعه
صتتاحب وباد نیز با احداث میدانی وستتیع در مقابب باغ
صاحب وباد تو سط ح سن پاد شا وق قویونلو ،پ از به
قدرت رسیدن او در . 872ق .صورت میپذیرد .مجموعه
صتتتا حب و باد در دور وق قویونلو ها شتتتا مب ابن یه و
کاربریهایی چون مجموعه ن صریه ،ما شکب از م سجد،
مدرستتته ،مقبر حستتتن پادشتتتا  ،دارالمستتتاکین و نیز
محدثات باغ صاحب وباد ا ست .بر ا ساس ماون تاریخی
پ از وفات حستتن پادشتتا و اتمام ستتاخت عمارت یا
مجموعه ن صریه در سال . 888ق .بنای دینری مو سوم
به کاخ ه شتبه شت در میانه باغ صاحب وباد به د ساور
سلطان یعقوب شروع به ساخت می شود (ذکاء:1368 ،
 .)186توصتتیفات بازرگان ونیزی 55در این دور اط عات
ن سباا دقیقی از اجزا و عنا صر باغ صاحب وباد ،و وجود
عمارت سردر ،عمارت مطبخ ،حرم سرا ،نمازخانه ،اساخر
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باغ و همچنین جزئیات فضتتتاها و مع ماری ون ها ارائه
میده ند (رو مانو .)422-416 :1349 ،از جم له ستتتتایر
ب نا های موجود در این مجمو عه میتوان به مزار پیر
رومی اشتتتار کرد که موقعیت نستتتبی ون تا حدودی
پیشبینیشد است.56

دوران حکومت صتتفویه (. 1148-906ق ،).به ویژ دور
پاد شاهی شا طهما سب صفوی ،مقارن با او شکو این
مجموعه چه ازلحاظ نقش و عملکرد میدان و چه ازلحاظ
تنوع کاربریها و نیز تداوم جاینا اجاماعی ،فرهننی و
تفریحی میدان است.

جدول -5مؤلفهها و زیرمؤلفههای بعد زیستمحیطی زمینهگرایی
(مأخذ:کسمایی)1389 ،

بعد

Tab.5-Components and sub-components of contextualism envirnmental dimension
)(Source:Kasmaei, 2010
زیر مؤلفهها
مؤلفهها
مشخصات اقلیمی زمینه
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عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی

S
f

درجه حرارت

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

نور خورشید

موقعیت خورشید
زاویه حرکت خورشید در فصول
شدت تابش خورشید

o
e

زمینه گرایی زیستمحیطی

کلیماتولوژی

ارتفاع از سط دریا

رطوبت هوا

باد و جریان هوا

تعداد روز های وفاابی در سال
تعداد روز های یخبندان در سال
رطوبت مطلق
رطوبت مخصو

iv

رطوبت نسبی

فشار بخار
انواع باد

h
c

بادهای تجاری
بادهای غربی
بادهای قطبی
بادهای موسمی

r
A
بادهای محلی

نسیمهای دریا و خشکی

جهت وزش بادهای غالب در فصول سال

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
هیدرولوژی

وبهای جاری سطحی
وبهای زیرزمینی

ژئومورفولوژی

شکب ناهمواریهای زمین
جهت و مقدار شیب زمین
جن

خای زمین

پوشش گیاهی غالب
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شکل( 3باال) -طرحواره مجموعه صاحب آباد و ابنیه مربوطه در دوره اوج – شاه

طهماسب صفوی ()984-930

Fig. 3-Scheme of Saheb Abad and its related building in the peak period - Shah Tahmasb Safavi
)(930-984
شکل(پایین)- 4طرحواره مجموعه صاحب آباد و ابنیه مربوطه در وضع موجود-دوره پهلوی و جمهوری اسالمی
Fig. 4- Scheme of Saheb Abad Settlement and Related Buildings in Current Situation-Pahlavi Period
and Islamic Republic
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در ماون تاریخی ومد استتت که وی مستتجد ستتلطنای
خود را در ضتتلع شتترقی میدان صتتاحب وباد برپا کرد
(ترک مان .)124 :1350 ،در دور های ب عدی حکو مت
صفویه ،حمله عثمان پاشا در . 993ق .در زمان حکومت
سلطان محمد خدابند (. 998- 985ق ).به تبریز منجر
به احداث قلعه دفاعی جعفر پا شا (ترکمان-310 :1334 ،
 )11و میدان ت سلیحاتی این قلعه ( شاردن)407 :1374 ،
در میانه میدان صاحب وباد شد و زمینلرز . 1050ق.
منجر به تخر یب ت مام ابن یه این مجمو عه در ز مان
حکومت شتتا صتتفی (. 1052-1038ق ).گردید .پ از
دور شا طهما سب صفوی ،مجموعه صاحب وباد عم ،
گام در را افول عظ مت و زوال خویش ن هاد .در دور
ز ند یه (. 1203-1163ق ).نیز ،زمینلرز . 1193ق .و
ماعاقب ون احداث حصتتتار نجفقلی خان در . 1194ق،.
حفر خندق در پیرامون ون و ستتایر بازستتازیها پ از
زلزله ،ام ی باغ و میدان صاحب وباد را از هم تفکیک
کرد استتتت و منجر به حذف بخش شتتتمالی میدان و
شکبگیری فضاهای وابساه به بازار در اطراف و داخب

عرصه جدید میدان ،همانند بازار مسنران (اتصال میدان
به شتتتمال بازار) و بازارچه شتتتاربان (اتصتتتال میدان به
درواز شاربان) گردید (اصبحی.)59 :1389 ،
از جمله اقدامات مهم مرتبط با مجموعه صتاحب وباد در
دور قا جار (. 1344-1205ق ،).میتوان به ستتتا خت
مدرستتته اکبریه بهتوستتتط میرزاعلی اکبر خان ،یکی از
سر شنا سان تبریز و مارجم و دبیر کن سولنری روس در
ستتال . 1266ق .اشتتار کرد .ستترانجام در دور پهلوی
(. 1344-1398ق ،).ا حداث خ یا بان دارایی کنونی در
سال . 1385ق ،.بدون اعانا به اهمیت تاریخی مجموعه
صاحب وباد ،در میانه این مجموعه و در را ساای تقریبی
شمالی-جنوبی ،منجر به تخریب صحن مدرسه اکبریه و
جدا شدن ون از م سجد صاحباالمر شد و عم قالب
کلی میدان صاحب وباد را که تا حد کمی حفظ شد بود
نابود کرد ( شکب  .)3در سالهای اخیر نیز به دلیب عدم
ا سافاد و عدم ر سیدگی م سئولین ،مجموعه ن صریه و
سایر ابنیه مجاور ون به صورت ماروی رهاشد و بهمرور
دچار تخریب طبیعی شد اند.
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با تو جه طرحوار ن هایی (شتتت کب )4ون چه از مجمو عه
صاحب وباد گذ شاه در و ضع امروزی باقیماند ا ست،
عرصتتته کوچکی محدود به دو راستتتاه میو و تر بار و
وا حد های ت جاری پیرامون این دو راستتت اه و همچنین
بقایای مجموعه نصتتتریه و مدرستتته اکبریه و مستتتجد
صتتاحباالمر و  ...استتت ،که در ادامه به معرفی کالبدی
تود ها و فضتتاها و مطالعه وضتتع موجود (اشتتکال  5و )6
این مجموعه پرداخاه خواهد شد.
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اشار نمود که در ضلع جنوبی میدان و بقعه صاحباالمر
امروزی واقعشتتد و از میانه دو بخش شتتمالی و جنوبی
بازار عبور کرد استتت .این رودخانه ،ع و بر تأثیری که
در کالبد و معمتاری بازار داشاته و منجر به شکبگیتری
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شکل -7دسترسیها در محدوده مجموعه صاحب آباد
Fig. 7-Accesses within Saheb Abad complex
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شکل-5نقشه هوایی وضع موجود مجموعه صاحب آباد
(مأخذ :گوگل ارث)

Fig.5- status quo map of Saheb Abad
)(Source: Google Earth

پببازارهای محدود مورد مطالعه شد ا ست .همچنین
تأمینکنند دید و چشتتتم اندازهای زیبا و ویژ بود و
وظیفه جمعووری و دفع وبهای سطحی را نیز عهد دار
استتتت .در رابطه با ترکیب جمعیای و مشتتتخصتتتات
اجاماعی -فرهننی و ضع موجود ،میتوان اظهار دا شت
ترک یب جمعیای حاضتتترین در این بخش ،کستتت به،
مغاز داران و نیز مراجعهکنندگان از مناطق دور و نزدیک
شتتهر تبریز در طول روز را شتتامب میشتتود .گرو بندی
شتتغلی عام در این محدود حاکی از ستتاخاار بازرگانی-
تجاری و نیز تولیدی (مهندستتتین مشتتتاور نقشجهان
پارس )1387 ،است.
بر استتتتاس پژوهش های م یدانی صتتتورت گرف اه در
پژوهش های پیشتتتین (جهان تاب )1391 ،در رابطه با
ترکیب سنی و جن سی جمعیت مراجعهکنندگان به بازار
تبریز میتوان گ فت؛ از م یان مراج عهکن ند گان به بازار
 70%دربرگیرند بانوان و  %30وقایان و همچنین از این
تعداد  %70جوانان %20 ،بزرگساالن و  %10میانساالن را
در برمیگیرد .در راب طه با نوع ف عال یت های رایج در
محدود مورد مطالعه نیز فعال یت های اجباری در وهله
اول از سوی کسبه و مغاز دارانی است که روزانه و مکررا
در این م کان حضتتتور دارند و در وه له دوم از ستتتوی
مراجعهکنندگانی رخ میدهد که در مستتتیر عبوری به
سمت یک مق صد خا از این محدود عبور مینمایند.
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شکل  -6کاربری ابنیه و همجواریها در محدوده مجموعه
صاحب آباد
Fig. 6-Use of building and contiguity in the Saheb
Abad complex

د سار سیهای موجود در این محدود و مرتبط با عرصه
میدان نیز بر ا ساس شکب  7به پنج سط کلی تق سیم
میگردد .ازجمله مهمارین پاان سیبهای زی ستمحیطی
موجود در این کال بد میتوان به رود خا نه قوری چای
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فعالیتهای اخایاری و تفریحی در این محدود میتواند
از ستتوی مراجعهکنندگان و با هدف بازدید از فضتتاهای
تاریخی و میراث فرهننی -تاریخی ه مان ند مستتت جد
صاحباالمر ،م سجد ح سن پاد شا و بافت سرزند بازار
تبریز و یا با هدف خرید و نیز اقامه نماز در م ساجد دایر
واقع در این محدود صورت پذیرد .فعالیتهای اجاماعی
نیز بخش جداییناپذیر هر فضتتتا و حاصتتتب تعامب بین
گرو های انستتانی مخالف استتت که در این مجموعه در
ستته ستتط رخ میدهد؛ تعام ت بین کستتبه در فضتتای
خالی میدان در اوقات بیکاری و یا در هننام اقامه نماز
در م ساجد همانند م سجد ح سن پاد شا  ،تعام ت بین
کستتتبتته و خریتتدار و ن یز گ هنتتا تعتتامتتب افراد و
مراجعهکن ندگان با یکدینر را در فضتتتاهای اجا ماعی
مساجد واقع در محدود .

پیشنهاد شد تا در نهایت کلیای از "وضعیت احیاء" در
این مجموعه حاصب گردد.

با توجه به هدف نهایی پژوهش ،شتتناخت علمی بستتار
مجموعه صتتتاحباالمر بر استتتاس ابعاد زمینهگرایی در
راستتتاای ارائه راهکارهای احیاء ضتتتروری مینماید .در
همین راستتتاا ،با توجه به مطالعات تاریخی و کالبدی
وضع موجود و نیز ناایج حاصب از مصاحبه شفاهی با 30
نفر از کاربران و ک سبه مجموعه که به صورت ت صادفی
اناخاب شد بودند ،نقاط ضعف و قوت ،فر صتها و نیز
تهدیدهای زمینه ،شناسایی شد و در قالب جدول سوات
( ( )SWOTجدول  )6تدوین گرد ید .بدین ترت یب در
مرح له ن هایی به ک مک ا هداف و راهبرد ها ،اصتتتول
پیشتتنهادی در راستتاای احیاء با رویکرد زمینهگرایی در
بافت تاریخی شد.

o
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-4-3بحث و بررسی
ون چه در جدول  7بهعنوان "راه کار های پیشتتتن هادی
بازوفرینی بافت تاریخی صتتتاحباالمر تبریز با رویکرد
زمینهگرایی" پیشنهاد شد است ،حاصب تحلیب هریک
از ردیف های جدول ستتتوات ( جدول  )6در هر ب عد
زمینهگرایی بود که بر ا ساس نقاط ضعف و قوت ،و نیز
با در نظر گرفان فرصتتتتت ها و ت هد ید های موجود،
راهکارهایی در را ساای تأمین "اهداف خرد" ( شکب )2
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 -3-3تجزیهوتحلیل دادهها

S
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امروز در ستتتط بستتتیاری از شتتتهرهای جهان ،ت ش
م سئوالن ،برنامهریزان و ماخ ص صان طراحی شهری در
راستتتاای رفع دوگاننی بین بافت های جدید و تاریخی
شتتتهری ،ارائه طر های مخالف مرمت ،بازوفرینی و نیز
اح یاء با فت های تاریخی در راستتت اای پا یداری این
مجموعهها به چشتتم میخورد .ونان از یکستتو درصتتدد
پا سخگویی به نیازهای امروزی شهروندانند و از سویی
دینر در ت شتتت ند بخش های قدیمی شتتتهر را که
دربرگیر ند ارزش های فرهننی  -تاریخی استتتت ،به
حیات شتتتهر بازگردانند تا بدین ترتیب توستتتعه پایدار
شتتهری در بیشتتار ابعاد محقق گردد .بدین ترتیب و بر
استتتاس پژوهش حاضتتتر ،ونچه میتواند عامب موفقیت
بستتت یاری از طر های اح یاء گردد ،رجوع به همین
ارزش های "زمی نه" بافت و در نظر گرفان روش عملی
بهکارگیری رویکرد زمینهگرایی در "بررستتتی وضتتتعیت
احیاء" ،به ترتیب زیر است؛
 -1هدفگزاری بر استتاس رویکرد احیاء (زمینهگرایی)
و تفکیک هدف ا صلی در مقیاسهای ک ن ،میانی
و خرد
 -2شناسایی مؤلفههای مداخلهگر زمینه در قالب ابعاد
کتتالبتتدی ،تتتاریخی ،اجامتتاعی -فرهننی و نیز
زیستمحیطی زمینه و بهکارگیری ونها در تدوین
اهداف خرد
 -3مطالعه ویژگیها ،نقاط ضعف و قوتها ،بحرانها و
پاانسیبهای زمینه در قالب ابعاد کالبدی ،تاریخی،
اجاماعی -فرهننی و نیز زیستمحیطی
 -4ارائه راهکارهای پیشنهادی به کمک تطبیق اهداف
تدوین شتتتتد (مرح له  )2و ویژگی های زمی نه
(مرحله )3
با توجه به مراحب طی شد در را ساای برر سی و ضعیت
اح یاء در نمو نه موردی پژوهش ،ون چه اهم یت می یا بد،
توجه به تمام ابعاد زمینه درروند احیاء ،و لزوم مطالعه و
شناخت زمینه در ابعاد مذکور است.
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جدول  -6نقاط ضعف و قوت ،فرصتها و تهدیدهای وضع موجود در مقیاس میانی (محدوده صاحباالمر)
Tab.6-Weaknesses and strengths, opportunities and threats of the existing situation on the mid-scale
)(Saheb Al-Amr area
تهدید ()T
فرصت ()O
ضعف ()W
قوت ()S

سال ششم /شماره اول/بهار و اتبستان

وجود ع ناصتتتر شتتتاخصکالبدی ،معنایی و عملکردی
واجد ارزش همانند مستتجد
صاحباالمر ،مدر سه اکبریه
و مجموعه حسن پادشا
وجود محورهای خدماتی وعملکردی شاخص
وجود ن شانههای کالبدی وتبلور ونها در خط وستتمان
شتتتهر ،عا مب مهم افزایش
خوانایی و تسهیب جهتیابی
همپیوندی ستتاخاار جدیدو قدیم در برخی قسمتها
ترکیب مخالط کاربریها تداوم کالبدی و عملکردیمحور بازار به عنوان نبض
حیات اقاصادی

 وجود ساختوسازهای غیر اصولیبدون تو جه به ارزش های زمی نه و
عدم تو جه به النو های با ارزش
تاریخی در ساختوسازهای جدید
عتتدم متتوفتتقتتیتتت عتتمتتلتتکتتردیساخاارهای جدید
حجم زیاد ترافیک نقلیه موتوریفرستتودگی عناصتتر تاریخی واجدارزش
مغایرت ع ئم و مبلمان شتتهری باوجهه تاریخی میدان
پررنگ شدن نقش د سار سیهایستتتوار برای جا به جایی در م قا بب
محور های اخاصتتتتاصتتتی باارزش
تاریخی
عدم تفکیک سطو پیاد و سواردر برخی محدود ها
تراکم انواع وستتتایط نقلیه ،تردد وحضتتتور نتتامنظم ونهتتا همتتاننتتد
اتتتومتتبتتیتتب ،متتوتتتور ،دوچتترختته،
چرخدسای و گاری
قرارگیری عملکردهتتای نتتاهمنوندر مجاورت یکدینر ،همانند مسجد،
بقالی و بانک
ضتتعف در شتتبکه دفع فاضتت بشهری
 ناستتتازگاری گذرهای ارگانیک بامعابر جدیداالحداث
اغاشتتاشتتات بصتتری بیشازحد درف ضا نا شی از تیرها و کاببهای برق
ولولههای گاز
مقیاس کوچک فعال یت ها و برتریف عال یت های تول یدی و ت جاری خرد
به خدماتی ،فرهننی و گردشنری

 پیشتتت ینتته کتتا لبتتدی وع م ل کردی درخشتتتتان و
پروواز مجموعه صاحب وباد
و ابنیه وابساهاش
 پابر جا ما ندن و خالی ازساختوساز ماندن بخشی از
عرصتتتته میتتدان تتتاریخی
صاحباالمر
 پابر جایی برخی از ابن یهباارزش تاریخی و تبلور ونها
در خط و سمان شهر ،عامب

از بین رفان نقش حکومای و افتارزش و شکو مجموعه
تغییر عملکردهای نظاممند گذشاهبه کاربریهای بیارتباط با اصتتتالت
مجموعه در طول زمان
تخر یب بیشتتتار ب نا های تاریخیمجموعه صاحب وباد بهطوریکه رد
و اثری از ونها به جا نیست
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وجود فرصتهای بهسازی و نوسازیامکان ایجاد محورهای تاریخی-گردشنریامکان استتافاد از عناصتتر و نشتتانههای مهمکلیدی و اتصتتال ونها به محورهای شتتاخص
برای افزایش خوانایی
امکان تغییر کاربری ابنیه تاریخی به جا ماندبه کاربری های فره نگ -خد ماتی جاذب
جمعیت گردشنر
امکان تغییر تدریجی فعالیتهای ناستتازگار بافعالیتهای سازگار
ام کان ت بد یب کاربری ها و وا حد های خردکمارزش به کاربری های خد ماتی ،فرهننی و
گردشنری
امکان بهر گیری از طر های جامع و تفضیلیدر تخصتتتیص مکان به کاربری های شتتتهری
جدید
امکان استتتافاد از مصتتتال بومی و النوی باارزش معمتتاری ستتتنای بتته منظور افزایش
پیوسانی و یک ارچنی مناظر و مرایا

گسست کالبدی ،فضاییو عملکردی ستتتتاخاتتار
محدود بر اثر توسعههای
جدید و ناهماهنگ
از ب ین ر ف ان ن ظمهندسی خط وسمان
کمرنگ شتتتدن نقش واهمیت تاریخی مجموعه
برای کاربران و کستتت به
ساکن در این مکان
ت هد ید مق یاس پ یاد باعبورومرور انواع وستتتایب
نقلیه موتوری
نبود زمینهتتای بتتایر وقتتابتتبتتتبتتدیتتب بتته
پارکینگهای خدماتی
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پروژ احیای محورهای تاریخی -فرهننی درراستتت اای بر نا مه های تبریز  2018در با فت
تاریخی فرهننی تبریز
امکان تغییر کاربری ابنیه تاریخی بهجاماند به
کاربریهای فرهننی -خدماتی جاذب جمعیت
گردشنر
امکان ایجاد محورها و م سیرها یا بافت و سیعگردشنری تاریخی
امکان ا سافاد از عنا صر و ن شانههای تاریخیو اتصال ونها به محورهای تاریخی-گردشنری

تزاحمات محب استتاقرارکاربری ها و ف عال یت های
ت جاری (دقی قا در م یا نه
عرصتتتته میتتدان) برای
بازستتازی عرصتته میدان
گذشاه
مالکیت خصتتتوصتتتی وارزش باالی کاربری های
تجتتاری الزم الاخریتتب
برای بازستتتازی عرصتتته
میدان گذشاه

وجود ستتتاخاار اکولوژیکقوری چای
وجود د ید به ارت فا عاتشتتت مالی رشتتت اهکو های
سرخاب
جهتگیری بافت بر ا ساسو یژ گیهتتای ا ق ل ی می و
زیستمحیطی

کمبود فضتتتای ستتتبز با کارکرداجاماعی
حضتتور رطوبت وب قوری چای دربدنه و ساخاار کالبد مجاور با رود
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ام کان بهر گیری از پ اانستتت یب اکولوژیکی وبصتتتری قوری چتتای در ت قویتتت ع م ل کرد
گردشنری مجموعه
امکان ایجاد مستتتیرهای دوچرخه و پیاد درحاشتتتیه مهرانرود و اتصتتتال ون به محورهای
تاریخی
امکان گردووری و مدیریت وبهای ستتتطحیبه کمک قوری چای
ام کان بهر گیری از پ اانستتت یب بصتتتری بهار تفتتاعتتات شتتتمتتا لی برای ا فزا یش ح
خاطر اننیزی
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جاینا اعاقادی و ارزشتتیبقعه صتتاحباالمر و مستتجد
ثقهاالس م در اذهان عمومی
ح تعلق خاطر جمعی ازسوی مردم شهر به مجموعه
صاحب وباد
وجود کاربری های فرهننیهمانند موز قرون و کاابت
حضور افراد مخالف از همهگرو ها از شهر و روسااها در
این محدود و در بازار
 شکبگیری نوع خا صی ازارت با طات قوی اجا ماعی بر
پا یه روابط اقاصتتتادی بین
تجار و بازرگانان
حضتتتتتور فتتترهتتتنتتتگمنحصربهفرد و دستنخورد
بازار در این محدود

تغییر کیفیتت زنتدگی در بتا فتمجموعتته بتتا جتتاینزینی اقشتتتتار
کمدرومد بهجای ستتتاکنین اصتتتیب
گذشتتت اه به دل یب ف قدان خدمات
کافی
 عدم وجود پیو ند عاطفی افراد بابافت و کمرنگ شد حافظه تاریخی
به دلیب تغییرات نابستتامان صتتورت
گرفاه
کمبود گر های اجاماعی و تعاملی کاهش چشتتتمنیر مشتتتتا غب وفعالیتهای ستتتنای در کاربریهای
تجاری (عدم حضتتتور مستتتنران در
بازارچه مسنرها)

امکان تبدیب تبریز به پایاخت شتتتیعه جهاناس م57
نقش ان کار نا پذیر م یدان در تداوم جر یانزندگی اجاماعی و تعامب چهر به چهر
امکان ایجاد محورها و مستتتیرها یا یک بافتوسیع گردشنری فرهننی
امکان تغییر کاربری ابنیه تاریخی به جاماندبه کاربری های فرهننی -خد ماتی جاذب
جمعیت گردشنر
امکان مشتتتارکت و همکاری تجار و اصتتتنافدرروند احیاء به دلیب ارزش باالی تجاری فضتتا
برای ونها

فراموششتتتدن ویینها،فره نگ و ودابورستتتوم
ستتنای در محدود مورد
مطالعه
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زیستمحیطی

اجاماعی -فرهننی

مهم افزایش خوانایی و ح
تعلق به بافت
 قرار گ یری م ج موعتته درمرکزیتتت بتتافتتت تتتاریخی
فرهننی تبریز
همستاینی محدود با بازاردارای ارزش تاریخی تبریز

امکان ستتتاماندهی واحدهای تجاری موجودبرای احیاء عرصه میدان صاحباالمر
امکان تغییر عملکردی میدان صتتاحباالمر ازسبز میدان به کاربری گردشنری -فرهننی
امکان تقویت اتصتتتال بازار تبریز و مجموعهبهو سیله پب بازارها و کاربریهای فعال تجاری
و رونق گردشنری اقاصادی

 کاهش رونق محور مهماقاصتتادی تاریخی شتتهر
(بازار) به دلیب گستتارش
مراکز و واحدهای تجاری
خرد و ک ن مدرن
محدودیتهای ناشتی ازحر یم بتتافتتت و ا ب نیتته
تاریخی

121

زلز لهخیز بودن شتتتهرتتتبتتریتتز و قتترارگتتیتتری
کال بد های تاریخی در
معرض تخریب بیشار
فرستتتایش کالبدی وثارتاریخی به دل یب اقلیم
تبریز ،ستترمای شتتدید و
رطوبت باال

جدول  -7راهکارهای پیشنهادی در راستای بررسی وضعیت احیاء در مجموعه صاحباالمر تبریز با رویکرد
زمینهگرایی
Tab.7-Proposed principles for assessing the status quo of state of regeneration in Tabriz's Sahib Al-Amr
complex with a contextual approach
راهکارهای پیشنهادی
اهداف خرد
اهداف
میانی
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توجه به پیوسانی
فضایی

پیشبینی مسیرهای گردشنری در بین ابنیه تاریخی موجود در مجموعه و ت ش برای پیاد کردن طر های احیاء در قالبیک مجموعه به هم پیوساه

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 نمایشاصالت ابنیه تاریخی و فضاهای شهری تاریخی در مقابب ابنیه و فضاهای جدیداالحداث
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توجه به النوهای کالبدی زمینه

توجه به
سلسلهمراتب
فضایی

توجه به سلسلهمراتب فضایی در کاربریهای تاریخی و نوساز ،نحو ورود به هریک و نیز نحو تقسیم فضایی در داخبفضاها
توجه به سلسهمراتب فضایی در النوی اتصال شبکه معابر و گذرها به یکدینر (شناسایی النوی گذرها و درجهبندی معابرارگانیک زمینه)
ساماندهی و محدود کردن دسارسیها به عرصه میدان ،درجهبندی و تعریض معابر ،تفکیک سوار و پیاد و تخصیصبیشار فضا به عابر پیاد با توجه به مفهوم میدان در گذشاه و پیشبینی پارکینگ در خار از محدود میدان
توجه به سلسلهمراتب فضایی در پیشبینی مسیرهای گردشنریتوجه به حریم کاربریها و سلسهمراتب دسارسی با توجه به نوع کاربریتوجه به حریم ابنیه تاریخی و سلسهمراتب دسارسی با توجه به قدمت و ارزش تاریخی بنا-توجه به حریم بازار و سلسهمراتب دسارسی به بازار
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توجه به دوگاننی و
تضاد

توجه به تضاد الزم و گریزناپذیر در تأمین فعالیتها و خدمات مدرن و موردنیاز گردشنر همانند کاربریهای خدماتی(همانند رساوران و کافیشا و  ،)...تفریحی و اقامای در کالبد بناهای تاریخی و نیز مجاورت فعالیتهای سنای زمینه
(ایجاد کاربریهای فرهننی ،به کمک مرمت ابنیه تاریخی با ارزش و تبدیب ونها به موز و فضای اقامای ،برای مثال تبدیب
حمام حسن پادشا به موز و کاروانسرای کشمش چیلر به فضای اقامای)

احارام به سنت

توجه به فرهنگ و ایدئولوژی زمینه و جاینا اعاقادی مساجد و ابنیه مذهبی در طر احیاء و اولویتبخشی به احیاءکالبدی و عملکردی و مرمت مسجد حسن پادشا  ،تقویت نقش مذهبی مساجد زمینه و برگزاری مراسمات مذهبی مخالف
در مقیاس محلهای و شهری
توجه به فرهنگ زمینه و ا صول معماری و شهر سازی ا س می در طراحی و احداث ابنیه نو ساز (توجه به محرمیت ،عدالت،مردمداری ،پرهیز از بیهودگی ،ارتباط با طبیعت و  )...و بعد کالبدی طر احیاء
توجه به فرهنگ و ودابورسوم زمینه ،کاربران ،ساکنین و اصناف در اط ق عملکردهای جدید بعد عملکردی طر احیاء-اصب قرار دادن فاوت نامههای معماران در فرویند احداث ابنیه ،بهسازی ،احیاء و ...

النو پردازی

 شنا سایی النوهای کالبد معماری ابنیه تاریخی زمینه و ا سافاد از النوهای موجود در طر های مرمای و نو سازی و سایرابنیه در راساای هماهننی طر نما ،مصال  ،خط وسمان ،سبک و ...
شناسایی النوی کالبدی (ساخاار و هندسه) میدان صاحب وباد درگذشاه و ت ش برای پیاد سازی کلیت و یا بخشی از ون(تخلیه عر صه ف ضای به جا ماند از میدان گذ شاه ،از عملکردهای تجاری کمارزش و اناقال کاربریهای تجاری به حا شیه
میدان ،پب بازارها و یا مرکزهای تجاری نوساز احداث شد )
 شنا سایی النوهای عملکردی و کاربریهای گذ شاه زمینه و مفهوم عملکردی میدان صاحب وباد درگذ شاه و ت ش برایاحیاء ون ها در صورت امکان (مدرسه و حمام حسن پادشا  ،باغ صاحب وباد و  )...و اط ق کاربری و عملکردهای مناسب به
ونها در راساای جذب گردشنر (عملکردهای فرهننی برای جذب گردشنر و تجاری برای رونق اقاصادی و )...
شتتتناستتتایی النوهای عملکردی و کاربریهای موجود زمینه و تقویت پیوند مجموعه صتتتاحب وباد و بازار تبریز در جنوبمهرانرود
شتتناستتایی عناصتتر کالبدی موجود در حافظه تاریخی کاربران ،حفاظت از ونها ،تجلی و تقویت ونها درزمینهٔ (همانندمسجد صاحباالمر و بقعه ثقهاالس م ،مهرانرود ،عرصه میدان صاحب وباد و )...

توجه به النوهای تاریخی زمینه
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توجه به هماهننی
و توازن

هماهننی در نماهای شهری ،سبک ابنیه ،مصال و سایر مؤلفههای کالبدی مابین ابنیه مرمای ،ابنیه نوساز و ابنیه تاریخیزمینه
اخا ط صحی کاربریها و عملکردهای قرارگرفاه در مجاور یکدینر در راساای سازگاری فعالیتها سامان دهی سایر عنا صر کالبدی زمینه همانند عنا صر منظر م صنوع ،مبلمان شهری و هماهننی ونها با النوی کالبدیبافت تاریخی و سنای حاکم درزمینه
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شناسایی عناصر عملکردی و فعالیتهای فراموششد  ،موجود در حافظه تاریخی کاربران و تجلی ویینها و مراسماتگذشاه در کالبد زمینه (مراسمات عزاداری و تعزیهخوانی)... ،
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توجه به النوهای زیستمحیطی زمینه

رعایت اصب
مرکزیت
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-تخلیه عرصه میانی میدان از کاربریهای نا به سازمان تجاری

رعایت قلمرو و
حریم

حفظ و رعایت حریم و قلمرو تمام ابنیه و کاربریهای عمومی و خصوصی-حفظ و رعایت حریم بسار سیبخیز مهرانرود درروند احیاء مجموعه

پیوند انسان با
طبیعت

اسافاد از قوری چای بهعنوان پاانسیب طبیعی زمینه و ت ش برای حفظ و تقویت ارتباط بصریاسافاد از قوری چای بهعنوان پاانسیب طبیعی زمینه و ت ش برای حفظ و تقویت ارتباط فیزیکی ،کالبدی و دسارسی بهحاشیه رودخانه از ضلع جنوبی میدان
 ایجاد توقفنا و گذرگا در حا شیه رودخانه برای تقویت ارتباط ب صری و کالبدی از طریق پیشبینی محب ن ش سان و نیزمسیرهای دوچرخه و پیاد و اتصال ون به محورها و گذرهای تاریخی
گردووری و مدیریت وبهای سطحی به کمک قوری چایاسافاد از ارتفاعات شمالی رشاهکو سرخاب بهعنوان پاانسیب طبیعی زمینه و ت ش برای حفظ و تقویت ارتباط بصریپیشبینی فضای سبز در مجاورت و حاشیه قوری چای-پیشبینی پوشش گیاهی توقفنا ها و گذرهای تاریخی

توجه به پایداری
زیستمحیطی
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حفظ و رعایت حریم بسار سیبخیز قوری چای در روند احیاء مجموعهمرمت ،نوسازی و بازسازی ابنیه با رعایت تمهیدات اقلیمی زمینه-مقاومسازی ابنیه نوساز و تاریخی در برابر زلزله ،سیب و مشک ت رطوبای
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بهکارگیری نماد و
نشانه

اسافاد  ،حفظ و تقویت نمادها و نشانههای موجود درزمینهٔ و خوانا برای حافظه بصری مخاطبان (منار  ،ایوانها وسردرهای ورودی ،پب بازار ،مهرانرود ،ارتفاعات شمالی سرخاب)

توجه به النوهای اجاماعی-فرهننی زمینه

توجه به اکولوژی
انسانی

پردازش فضا ماناسب با نیازهای کاربران اعم از مخاطبان بومی و گردشنرانپیشبینی امکانات زیر بنایی موردنیاز گردشنران همانند ،پیاد کردن مسیرهای گردشنری ،کاربریهای فرهننی،کاربریهای اقامای ،کاربریهای خدماتی و پذیرایی
اسافاد از راهنماها و نیروهای جوان زمینه برای هدایت گردشنران ،تأمین نیاز گردشنران و درعینحال افزایش تعام تاجاماعی
راهبردهای ارتقای کیفیت زندگی برای ساکنین درروند احیاء و ت ش برای جلوگیری از مهاجرت ساکنین اصیب بافت وجاینزینی اقشار کمدرومد
توجه به فرهنگ زمینه و جاینا اعاقادی مساجد و ابنیه مذهبی در طر احیاء و اولویتبخشی به احیاء کالبدی وعملکردی و مرمت مسجد حسن پادشا  ،تقویت نقش مذهبی مساجد و برگزاری مراسمات مذهبی مخالف در مقیاس
محلهای و شهری
توجه به فرهنگ و وداب رسوم زمینه در اجرای سایر راهبردها و کلیت طر احیاء و پیاد کردن اصول معماری وشهرسازی اس می در طراحی و احداث ابنیه نوساز (توجه به محرمیت ،عدالت ،مردمداری ،پرهیز از بیهودگی ،ارتباط با
طبیعت و  )...و بعد کالبدی طر احیاء
تغییر کاربری ابنیه تاریخی بهجاماند به کاربریهای فرهننی برای به تصتتویر کشتتیدن فرهنگ و وداب رستتوم زمینه درگالریها ،تئاترها و ...
تبدیب (مجموعه صاحب وباد) تبریز به پایاخت شیعه جهان اس متبدیب مجموعه صاحب وباد به یکی از قطبهای تجاری -بازرگانی شهر (به دلیب غلبه عملکردهای تجاری از اواسط صفویهبر سایر عملکردهای موجود در میدان) ،اسافاد از امایاز مجاورت با بازار تبریز و تقویت پیوند مجموعه صاحب وباد و بازار
تبریز در جنوب مهرانرود از طریق احیای پب بازارها و ...
بهر گیری از مشارکت و همکاری تجار و اصناف درروند احیاء به دلیب ارزش باالی تجاری فضا برای ونهاپیشبینی گر های اجاماعی ،توقفنا ها و گذرگا ها ،کاربریها و عملکردهای افزایشدهند تعام ت اجاماعی چهر بهچهر
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ونچه از مشتتاهدات مستتاقیم و مطالعات میدانی صتتورت
گرفاه در مجموعه صتتاحباالمر تبریز بهصتتورت کیفی
نایجهگیری میشتتتود ،اهمیت پایداری طبیعی و توجه
م سئولین و مردم به بعد زی ستمحیطی زمینه ن سبت به
سایر ابعاد بود  ،به این معنی که ارزش و اهمیت ح ضور
رودخانه قوری چای در جنوب مجموعه مذکور بی شار از
ح ضور ابنیه تاریخی و بناهای ارز شمند بود ا ست و بر
همین اساس اقدامات و راهکارهای مداخلهگر در راساای
احیاء در این بعد مورد توجه بیشتتاری قرارگرفاه استتت.
بعد از بعد زی ستمحیطی به نظر میر سد ،اهمیت ابعاد
اجاماعی-فرهننی و نیز تاریخی به ترتیب بیشتتار از بعد
کال بدی بود و ب عد کال بدی زمی نه در کمارین میزان
توجه و رستتتیدگی قرارگرفاه و نیازمند توجه دقیقتر به
راهکارهای پیشنهادی بر اساس اهداف خرد است.
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The history of square existence in the formation of Persian’s
eturns to the period before Islam. This element losesسcities r
;its special position for about three centuries after the Mongols
it was revived at the time of reigning of AK Koyunlu (Nejad
ebrahimi, 2016: 7).
2
Eugène Viollet-le-Duc
3
John Ruskin
4
Friedrich Engels
5
Émile Zola
6
Camillo Sitte
7
Le Corbusier
8
Ebenezer Howard
9
Lewis Mumford
10
Jane Jacobs
11
Kevin A. Lynch
12
Christopher Alexander
13
Richard Rogers
 14برای وگاهی بیشار در این زمینه .رجوع شود به:
و یت اهلل زاد 1382 ،؛ حبیبی و هم کاران1386 ،؛ پوراح مد و هم کاران1386 ،؛
حناچی و همکاران1386 ،؛ ف مکی1386 ،
;Smith, 1983; Middleton, 1991; Weiner, 1996; Brinqing, 2005
Tiesdell, 2005; Besims, 2007; Ferris, 2008; Unesco, 2008
1

 15برای وگاهی بیشار در این زمینه ،رجوع شود به:
کرمی پور1388 ،
Tams, 1985; Dong, 1988; Primus, 2005; English Heritage,
2005; Sibel, 2010
 16برای وگاهی بیشار در این زمینه ،رجوع شود به:
پوراح مد و هم کاران 1385؛ حبیبی و هم کاران1386 ،؛ پوراح مد و هم کاران،
 :1386حناچی و همکاران1386 ،؛ ف مکی1386 ،؛ ف مکی1388 ،
 17برای وگاهی بیشار در این زمینه ،رجوع شود به:
ستتیدیان1384 ،؛ حبیبی و همکاران 1386؛ پوراحمد و همکاران1386 ،؛ ف مکی،
1388
Bever, 1983; Tams, 1985; Robson, 1988; Dong, 1988; Clark,
1989; Couch, 1990; Middleton, 1991; Chen, 2003; Priemus,
;2005; Ozus, 2005; Tiegdell, 2005; McGill University, 2007
Sutherland 2007; Femis, 2008; Unesco, 2008; Sibel, 2010

www.SID.ir

 18برای وگاهی بیشار در این زمینه ،رجوع شود به:
حبیبی و همکاران1384 ،؛ حناچی و همکاران1386 ،
Stript, 1983; English Hentage, 2005; Sutherland, 2007; Suavo,
2007
 19برای وگاهی بیشار در این زمینه ،رجوع شود به:
ویتت اهلل زاد 1382 ،؛ یزدانفر1382 ،؛ حبیبی و همکتاران1386 ،؛ پوراحمتد و
همکاران 1386؛ حناچی و همکاران :1386 ،ف مکی1386 ،
;Robson, 1988; Couch, 1990; Weine, 1996; Chen, 2003
English Heritage, 2005; Tiesdell, 2005; Besims, 2007; Unesco,
2008
 20برای وگاهی بیشار در این زمینه ،رجوع شود به:
حبیبی و همکاران :1384 ،حناچی و همکاران :1386 ،کرمی پور1388 ،
Chen, 2003; Brinqing, 2005; Tiesdell, 2005; Unesco, 2008
 21برای وگاهی بیشار در این زمینه ،رجوع شود به:
ف مکی :1388 ،کرمی پور1388. ،
;Bever, 1983; Couch, 1990; Holcomb, 1995; Pnemus, 2005
English Heritage, 2005; Dashdar, 2007; Sibel, 2010
 22برای وگاهی بیشار در این زمینه ،رجوع شود به:
;Fitch, 1982; Stript, 1983; Couch, 1990; Brinqing, 2005
Tiesdell, 2005; McGill University, 2007; Dastidar, 2007; Un
Habitat, 2008
 23برای وگاهی بیشار در این زمینه ،رجوع شود به:
;Robson, 1988; Couch, 1990; Weiner, 1996; Ozun, 2005
Tiesdell, 2005; Besims, 2007; Unesco, 2008
24
Contextual: relating to a particular context (Longman,
)2003:337
25
 ) +ریشه التین و به معنی "بهم" Contextus: -Con (Together: ): Theریشه التین و به معنی "بافان"Texere (To weave:
surroundings, circumstances, environment, background or
settings that determine, specify, or clarify the meaning of an
event or other occurrence.
26
Ual: a suffix with the general sense “of the kind of, pertaining
”to, having the form or character of
27
Brent C. Brolin
28
Henry Hope Reed
29
Merrill Guinness
30
Simon Bell
31
Amos Rapoport
32
Collage City
33
Fred Koetter
 34ات صال قطعات گوناگون ،چ سبانه کاری ،ت صویر تکه کاری ،تکه چ سبانی (تکنیک
محبوب هنرمندان نوگرا در اوایب ستتد بیستتام .نقاشتتان کوبیستتت ،دادائیستتت و
سورئالیست این اسلوب را بکار میگرفاند .پابلو پیکاسو ،نقاش کوبیست ،اولین فردی
بود که این روش را برای نقاشی "طبیعت بیجان با صندلی"1912 ،بکار برد).
35
Patrick Geddes
36
Alan Colquhoun
 37اشار به دیدگا مدرنیستها مبانی بر اینکه فرم تابع عملکرد است.
38
Robert Venturi
39
Colin Rowe
40
Fred Koetter
41
Figure-Ground
 42طبق نظریه گشتتاالت در روند ادرای یک تصتتویر ،تنها اجزا نیستتاند که منجر به
ادرای ون میگرد ند بل که " کب چیزی از جمع جبری اجزای ون استتتت" ( پاکزاد،
.)13 :1385
43
Robert Cowan
44
Melvin M. Webber
45
M.R.G. Conzen
46
Kevin A. Lynch
47
Patrick Geddes
48
Neo-traditionalism
49
Rob Krier
50
Aldo Rossi
51
Bill Hillier & Julienne Hanson
52
Leon Battista Alberti
53
John Ruskin
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 روضتات الجنان و، ازجمله قدیمیترین ماونی که به این مستئله اشتار داشتاه54
 "این باغی بود موسوم به صاحب وباد منسوب به صاحب سعید:جنات الجنان است
 "(ابن کرب یی... شتهید خواجه شتم الدین محمد جوینی صتاحب دیوان ممالک
.)470 :1335 ،تبریزی
 فرانسیسکو رومانی55
 و همچنین در عقب باغ ن صریه بهجانب شمال مقبر ای ست م شهور بهپیر..." 56
" (ابن. ... رومی در درومد ون درگاهی استتت از ستتنگ به خط عبداهلل صتتیرفی
.)527 :1335 ،کرب یی
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