
 

 

 (61: 6731 ،)عليدوستز به قلعه و شهر تبري دیورو درسر

 شناختی فرهنگ شهری در تبریزبررسی انسان

 دانشگاه تهران( ،اصغر ایزدی جیران)دانشجوی دکترای جامعه شناسی توسعه

 

 مقدمه 

غربی آن واقع لهای ترک نشين ايران است که در ناحيه شمانفر از استان 7623213شرقی با جمعيت استان آذربايجان

های استان آذربايجان شرقی است که در غرب نفر يکی از شهرستان 6663256است. شهرستان تبريز با جمعيت شده

شهرستان آبادی است.  611دهستان و  65 ،شهر 9استان واقع شده و مرکز آن شهر تبريز است. اين شهرستان دارای 

دهستان  5خسروشهر( و  ،باسمنج ،سردرود ،شهر )تبريز 4تبريز داراي دو بخش )مركزي و بخش خسروشهر( و 

 .  استروستا  99سردصحرا و الهيجان( و  ،اسپران ،چايميدان ،چاي)آجي

کيلومتر مربع به ارتفاع  7111شرقی دشتی به وسعت بر گوشه شمال»نفر  6738975جغرافيا: شهر تبريز با جمعيت 

ها با شيب ماليمی تا درياچه ها و تپهست؛ اين دشت محصور در ميان کوهامتر از سطح دريا قرار گرفته 6751تقريبی 

ای رسوبی واقع و توسط چند گوشه شرقی جلگه»(. تبريز در 937: 6738 ،نيا)رئيس« يابداروميه در مغرب ادامه می

رود( )مهران چایميدانرود( و )تلخه چایآجیترين آنها ( که مهم2: 6773 ،)مينورسکی« شودرودخانه آبياری می

رشته کوه  ،در شمال عينالیکوه مورو و ارتفاعات  ،غربیدر شمال ميشوکوه  است. مرزهای طبيعی اين جلگه را رشته

در جنوب  سهندهای شرقی و دامنهدر جنوب بزقوشرشته کوه  ،در شرق نرميقارتفاعات  ،شرقیدر شمال داغقره

ان مرکز ثقل و چهارراه ارتباطی منطقه آذربايجان از يک طرف و معتدل دهند. موقعيت شهر تبريز به عنوتشکيل می

: 6781 ،)رضازاد« سرزمين مساعد»بودن آب و هوا و حاصلخيزی خاک از طرف ديگر همواره تبريز را به مثابه 

سازد( در ايران از نظر همگان مطرح مي64
6

 . 

غرب ه ابريشم به عنوانی مرکز اصلی تجاری در شمالغربی بازرگانی جاد -شدن تبريز بر مسيرهای اصلی شرقیواقع

های بعد اهميت سياسی شهر به سبب وليعهدنشينی در دوره قاجار )ر. ک. ( و در دوره32: 6996 ،ايران )عظيمی
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 سياسی خصوصاً نقش عمده -های اجتماعیخيزش ،تبريز: شايسته( ،( آذربايجان وليعهدنشين6786ابراهيم ) ،پورحسين

های مدنی برای اولين بار و ... پديدآمدن برخی فعاليت ،(518: 6781 ،تر کردن انقالب مشروطيت )فورانيقآن در عم

است. به همين سبب سياسی و فرهنگی در ايران تبديل کرده ،همگی تبريز را به عنوان مرکز رويدادهای مهم اقتصادی

از سوی مرکز عالی کشاورزی و توسعه شهری مرکز تاريخی و فرهنگی 6به عنوان يکی از  6991تبريز در سال 
2
 

 (.    18: 6996 ،شود )عظيمیانتخاب می

های باستانی تا دوران معاصر موقعيت جغرافيايی اين شهر چنان است که در تمام طول تاريخ آن را به محل تالقی تمدن

اروپا و از مصر به روسيه  از چين و ،ترين راههای ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوباست. اصلیبدل ساخته

است. اين موقعيت ممتاز و جايگاه ويژه آن در جلگه عبور کرده و يکی از شهرهای بزرگ بر سر راه جاده ابريشم بوده

است )اسمعيلی تبريز را همواره مرکزی بزرگ و آباد برای مبادله ساخته ،در کنار درياچه اروميه ،سرسبز و آباد تبريز

  (.77:  6781 ،سنگری

ساله مرقوم در کتيبه  2311قدمت  6738)مسجد کبود( تبريز در سال  مچيدگویای در جوار با کشف گورستان چندطبقه

ترين شهرهای ايران و (. لذا تبريز يکی از قديمی12و  76: 6781 ،سال رسيد )رضازاد 7611سارگن دوم حداقل به 

 ،زيست يا فرهنگ شهری در تبريز است که اصول و قواعد حتی جهان است. چنين پيشينه تاريخی نشان از وجود شيوه

رود واقع است. بافت تاريخی شهر در اطراف بازار قديمی شهر و مهرانها و عناصر متناسب با آن را پديد آوردهپديده

باغميشه خيابان و  ،نوبر ،مهادمهين ،گجيل ،استانبول ،شتربان ،گانه قديمی تبريز شامل سرخابهای هشتاست. دربشده

 اند.   دهندگان باروی قديمی شهر بودهاست که تشکيل

 

 (19: 6731 ،زادهدر سلطان ،گانه قديمی تبريز )مأخذ: طرح جامع تبريزهای نهدرب

ترين شهرهای  يکی از مهم ،بودن دليل صنعتی آيد. اين شهر به شمار می تبريز دومين شهر صنعتی کشور پس از تهران به

ترين مراکز صنعتی و تجارتی ايران است و در زمينه صنعت  شود. تبريز يکی از مهم محسوب می مهاجرپذير کشور

علت طراحی ويژه و کيفيت باال دارای شهرت  ای دارد. فرش تبريز بهسازی و پتروشيمی فعاليت گسترده ماشين ،نساجی

 آيد.  شمار می جهانی است که صادرات آن يکی از منابع قابل توجه ارزی به

 فرهنگ شهری تبریز 

 توان ترسيم کرد؛ فرهنگ و جامعه می ،زيست شهری تبريز را در سه حوزه مهم اقتصاد

ترين عناصر حيات شهری تبريز بايستی به بازار سنتی تبريز که بزرگترين بازار مسقف و : از اصلیحوزه اقتصاد

با وسعت يک کيلومتر با  ،زی شهر قرار گرفتهمجموعه سرپوشيده جهان است اشاره کرد. بازار تبريز که در بافت مرک

راسته و  21دهنده و تأثيرگذار بر فرهنگ شهری تبريز است. بازار دارای قدمت بيش از هزار سال از عوامل شکل
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حجره  ،مغازه 6611 ،باب حمام 6 ،مسجد 71 ،مدرسه 62 ،داالن 66 ،تيمچه 26 ،سراسرا و کاروان 76 ،بازارراسته

(. بازار تبريز همواره يکی از 691: 6781 ،گيرد )خاماچیصنف از اقسام مشاغل را در بر می 51و فروشگاه و 

 است. اهميت و بزرگی شهر تبريز بوده ،های وسعتنشانه

با اين اوصاف به يک تعبير بازار تبريز خون جاری در کالبد شهر است چنانکه اگر خللی در کارکرد آن صورت گيرد 

های دهد. بازار با جای دادن انواع اصناف و مشاغل و نيز گروهزندگی اجتماعی نشان میخود را به سرعت در 

فردی از يک طرف و باورها های ارتباطی بيناجتماعی مختلف در واقع بازنمودکننده فرهنگ شهر است. روابط و شبکه

ای دارند های گسترده خيريهيز فعاليتو افکار از طرف ديگر نمودی است از رفتارها و افکار ساکنين شهر. بازاريان تبر

گداست. عالوه بر اين بازاريان نقش بسيار مهم فرهنگی نيز بر عهده و اين امر يکی از علل شهرت تبريز به شهر بی

هنری است. بازار با بنيه اقتصادی قوی به تشويق و تأکيد بر حفظ فرهنگ  -های فرهنگیدارند و آن حمايت از فعاليت

شود تا بازار تبريز صرفاً از منطق اقتصادی خارج شده و به سوی پردازد و اين پديده باعث میجانی میسنتی آذرباي

 های فرهنگی و هويتی حرکت کند. مشارکت فعال در نظام

ای از شهر را در مشاغل گوناگون تجاری و توليدی اگر وسعت بسيار زياد بازار را تصور کنيم که جمعيت قابل مالحظه

استمرار و پشتيبانی از  ،توان فهميد که شهروندان بسياری در قالب بازار به حفظآنگاه می ،استجای دادهدر خود 

پردازند. فراتر از همه اينها خود فضای بازار نمود و بازنمودی از فرهنگ آذربايجانی است: فرهنگ زيست سنتی می

اقتصاد سنتی و ... .  ،مدارس( ،هازورخانه ،هاخانهاجتماعات )قهوه ،های فرهنگی(مناسک )مناسبت ،هنر )معماری(

سراها و ديگر فضاها و اماکن بازار بيننده را به درک تغيير نسبتاً زياد فضای  ،هاتيمچه ،هاداالن ،هاورود به راسته

همين سبب به  ،ای از بافت محالت و فضاهای اصيل شهری تبريز استدارد؛ در واقع بازار نمونهبازار از بيرون وامی

 توان هويت تبريزی را مالحظه کرد.                         هايی است که در آن میاز مکان

بازار شهر تبريز به عنوان يکی از مهمترين عناصر شهری باعث گرديده تا همواره بعنوان هسته اصلی و مرکزی شهر 

(. 78:  6781 ،شکل بگيرد )اسمعيلی سنگریقرار گرفته و بافت شهر نسبت به اين هسته مرکزی به صورت شعاعی 

های متحدالمرکزی بر همچنانکه بازار مرکزيت کالبدی در شهر دارد و محالت ديگر )خصوصاً محالت قديمی( در اليه

مرکزيت تحوالت اجتماعی و تاريخی مهم شهر نيز عموماً در بازار رخ داده و به کل شهر  ،اندحول آن شکل گرفته

آيی نخبگان محلی برای گردهم ،گيرنده در برابر رويدادهای مهم جامعه تبريزبازار به مثابه تصميميابد. جريان می

مردمی است. نوع رويارويی با انواع اتفاقات به ميزان زيادی در بازار تعيين شده و به دليل پيوندهای درونی و بيرونی 

شوند. قدرت عظيمی که بازار به عنوان آگاه می شود و عموم شهروندانبازاريان به سرعت در سطح شهر منتشر می

 دهد.    سازماندهنده نيروهای اجتماعی داراست آن را در مرکز تحوالت فرهنگ شهری قرار می



 

 نمايی از بازار تبريز )مأخذ: سايت بازار تبريز(

-حالت قديمی شهر زندگی میعمدتاً ساکنانی هستند که در م ،دهندگان فرهنگ سنتی شهر: وارثان و انتقالحوزه فرهنگ

-و چهره ،دانشمندان ،توان در وجوه مادی و معنوی شيوه زيست آنان نمودهای اين فرهنگ را يافت. هنرمندانکنند و می

دهندگان فرهنگ تبريز اند. همچنين از اشاعهعمدتاً ريشه در اين محالت داشته ،های برجسته اجتماعی و فرهنگی شهر

اند همچون ارک تبريز اشاره کرد که در گذشته نقش اساسی در بازآفرينی و بازتوليد آن داشتههايی توان به مکانمی

)معروف به ارک عليشاه(
7

-عالوه بر کارکرد نظامی پيشين خويش که در مراحل بعدی تکامل شهر از دست داده ،. ارک

 است. دادهای را انجام میکارکرد فرهنگ معنوی ،است

های فکری در قالب انواع هنرهای وان مکانی برای تجمع اجتماع شهری برای بازآفرينی نظامسالن تئاتر ارک به عن

-تئاتر در قالب نهادهای هنری منظم و سازمان» ،های گذشتهاست. در دههشعر و تئاتر بوده ،نمايشی همچون موسيقی

(. اجرای 66: 6787 ،رنجبر فخری« )توانسته بود جريان فرهنگی نيرومندی در متن اجتماعی آن ايجاد کند ،يافته

به  ،دهندآشيقی و موغامی که بخش اعظم ادبيات شفاهی فرهنگ معنوی آذربايجانی را تشکيل می های موسيقیگروه

های ها به مثابه ذخاير فرهنگی به بازگويی عناصری از داشتهپردازد؛ آشيقترين ابعاد و مسائل زيستی میبازخوانی مهم

گرفت. هنر آشيقی )که آذربايجان را در بر می شناسی ويژهدهنده حيات و هستیند که اصول سازمانپرداختفرهنگی می

شد( فرهنگ اجدادی را در مخاطبان زنده کرده و آنها را از منابع غنی فرهنگی خويش آشنا ها نيز اجرا میخانهدر قهوه

 ساختند. می
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 (388: 678 ،ها )دربندیکنسرت آشيق ،ارک عليشاه

های است. پيدايش و رشد روزافزون شهرکسالهای اخير گسستی را در فرهنگ سنتی شهری تبريز به وجود آورده

توجهی نهادهای رسمی به بازتوليدکنندگی فرهنگ اقماری و ورود عناصر بسياری از زيست مدرن از يک طرف و بی

های فرهنگی پيشين خويش جدا شده داوم از ريشهدهد که در آن بخشی از شهروندان به طور مسنتی روندی را نشان می

 شوند.      ای در قالب فرهنگ مدرن شهری نزديک میو به سبک زندگی غير بومی

و  ،ها از يک طرف رونق مبادالت تجاری و فرهنگی تبريز و مرکزيت اقتصادی اين شهر در طول سده :حوزه جامعه

پيشرفت و گسترش نهادهای مدنی و اجتماعی تبريز منجر   گر بههای فرهنگی و اجتماعی بوميان از طرف ديظرفيت

های ارتباطی  راه و نزديکی اين شهر به  عثمانیو  روسيهسبب همجواری با  تبريز به ،ويژه در دوران قاجار است. به شده

 ،های فکری است. در اين دوران بسياری از جنبش ها در سطح کشور بوده نقطه آغازين بسياری از پيشرفت ،غرب

در اين شهر شکل  ،گر نقاط ايرانهای مدنی پيش از تهران و دي اقتصادی و فنی و بسياری از نهاد ،تحوالت اجتماعی

پيشرو در  ،شهر تبريز شود.در فرهنگ شهری ياد می هاشهر اولین رو تبريز همواره به عنوانگرفت. از اين می

-توان به موراد زير اشاره کرد )سرداریبنيانگذاری عناصر زيست و فرهنگ شهری در ايران است که از اين ميان می

 (: 6781 ،نيا

 م(؛ 6866ميرزا )سط عباسصنعت چاپ تو -

 های انگليسی و فرانسه؛ ش( از زبان6698ترجمه کتب خارجی ) -

 ،خوردهستارگان فريب»ش( با عنوان 6267نگارش نخستين رمان ايران توسط ميرزا فتحعلی آخوزندزاده ) -

 به زبان ترکی آذری؛ « شاه سراجحکايت يوسف

داستان )صمد بهرنگی( و  ،نظم )ايرج ميرزا( ،يم طالبوف(آغاز ادبيات کودکان در حوزه نثر )ميرزا عبدالرح -

 بان(؛ انتشارات )جبار باغچه

 م(؛ 6836ها )توسط سه تن از تبريزی« اختر»های ملی با روزنامه ابتکار روزنامه -

 خانه ارک؛ق( در جنب مکتب6762خان خازن لشکر )تأسيس نخستين کتابخانه عمومی توسط حاج ميرزا حسن -

 ش(؛ 6239ين سينما به نام سينما سِولّی )تأسيس نخست -

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C


توسط آخوندزاده به زبان ترکی آذری « حکايت مالابراهيم خليل کيمياگر»نخستين نمايشنامه با عنوان  -

 ،مؤيدزاده ،زادهشفيع ،ش( با عضويت چلبی6296« )خيريه»م( و تشکيل رسمی گروه تئاتر به نام 6861)

 زاده. زاده و عظيموهاب ،وکيلی

ترجمه  ،امی در پزشکی نوين )ميرزا حاجی بابا افشار به عنوان نخستين طبيب و محصل اعزامی(؛ تأليفپيشگ -

 دندانپزشکی ايران و انستيتو پاستور.  ،داروسازی ،های پزشکیو چاپ کتب پزشکی؛ نخستين دانشکده

های گيری انجمنش( و نيز شکل6286« )انجمن ايالتی آذربايجان»تشکيل نخستين شورای مردمی با عنوان  -

 محالت مختلف تبريز به مثابه شوراهای محلی پشتيبان انجمن ايالتی. 

 ش( 6286بنياد نهادن نخستين انجمن زنان توسط صاحب سلطان خانم و مادرش رقيه سلطان خانم ) -

خان والی به عنوان اولين يز به عنوان نخستين شهرداری ايران توسط انجمن شهر )قاسمتبر« بلديه»تأسيس  -

 ق(؛6726شهردار( )

 ،بازار ،های محله ششگالنبنيانگذاری آموزش و پرورش نوين ايران توسط ميرزا حسن رشديه با ايجاد مدرسه -

 ق(؛   6716آباد )ليل ،چرنداب

 و ... -

های برجسته تبريز بانيان آنها های حيات نوين شهری دارد که مردم و شخصيتنطفه گيری اولينهمه نشان از شکلاين

 ،اند. فرهنگ و اجتماع شهری تبريز با ايجاد نهادهای ضروری برای زيست شهری در ابعاد مختلف فرهنگیبوده

   بودند. « فرهنگ شهری جديد»کننده شکلی نو از فرهنگ با عنوان سياسی و ... تعريف ،اجتماعی

ها را کشيده باشد؛ هجوم و يورش روزیها و تيرهبا اين وجود شايد تبريز تنها شهری باشد که بيش از همه تجربه سختی

های سيالب ،های مکررهای مختلف از يک طرف و باليای طبيعی همچون زلزلهها در دورانلشکريان انواع حکومت

-طرف ديگر همواره از ساکنان تبريز به عنوان ساکنانی مصيبتهای وسيع و ... از قحطی ،های مسریبيماری ،مخرب

تداوم فرهنگ اصيل آن در تمامی اين اعصار نشاندهنده توان باالی فرهنگی و مقاومت  ،است. اما با اين وجودديده ساخته

و  معابر به شکل تنگ و باريک ،گذرها ،هاخود را در ساخت معماری کوچه ،نظير افراد است. اين وضعيتکم

ها نيز از نتايج چنين کوش تبريزیدهد. شخصيت سختها و برج و باروها نمايش میقرارگرفتن تبريز در درون قلعه

 قابل مشاهده است: هاباياتیاوضاعی است. بازنمود اين تصوير از تبريز در ادبيات شفاهی در قالب 

 تبريز اوستی داشلی دير           تورپاغی زرقاشلی دير

 ينجيتمه يين               گؤزلری قان ياشلی دير تبريزی ا

چنانکه همواره  ،استهای آشور و اورارتو بودهتبريز به دليل موقعيت ويژه جغرافيايی خود محل تاخت و تاز حکومت

که هايی ترين زلزلهاست. مهمکردههای ننگين بر حافظه تاريخی ساکنين سنگينی میهای خونين و اسارتسايه لشکرکشی

های کالبدی و انسانی در شهر تبريز رخ داده است در برخی موارد شهر را با خاک يکسان کرده و در موارد ديگر آسيب

استم رخ داده6381-868های اند )ده زلزله عمده ما بين سالعظيمی بر شهر تحميل کرده
4

(. آنچه در اين ميان برای 

ها در تبريزی ،غم اين دو تخريب بزرگ اجتماعی و طبيعیبرست که تواند بسيار مهم باشد اين اشناس میيک انسان

های بعدی بسپارند. اين اند عناصر و ساختار فرهنگ سنتی خويش را زنده کرده و به نسلطول اين تاريخ کهن توانسته

چنگ و دندان اين  ها با مشقت تمام و با( اجداد آذربايجانی6تواند در اثر دو عامل اصلی رخ دهد: پايداری فرهنگی می

های عميق هويتی برخوردار بوده که توانسته مدت زمان ( فرهنگ از چنان ريشه2اند؛ ميراث فرهنگی را حفظ کرده

مديدی را زنده باشد. اين مصائب خصوصاً اجتماعی و تاريخی گسترده را يکی از محققان برجسته آذربايجان با عنوان 
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ای ديگر از ادبيات (. نمونه61: 6785 ،است )سيداوفهای خونين قبيله ياد کردهوشتهبه معنای ن« نين قان يادداشیقبيله»

 شفاهی مردم آذربايجان در بيان اين مصائب:

 قول دئديلر    آديما قول دئديلر ،عزيزيم

 سؤردؤلر حلب شاما    ياريما قول دئديلر

 های زیست شهری تبریز )در حال حاضر( فرهنگ .1

 اقتصادی آن بررسی کرد:  -ی شهری در تبريز را بايستی بر اساس طبقات مختلف اجتماعیدر حال حاضر سبک زندگ

های اقماری مانند دامپزشکی و شهرک ،آبرسان ،سهند ،گؤلیشاه ،طبقات باال؛ مناطقی از تبريز همچون محله ولی عصر

باال از لحاظ اقتصادی هستند؛ چنين های اجتماعی با سطح باال يا متوسط رو به باغميشه و رشديه در بر گيرنده گروه

مناطقی عمدتاً در اراضی شرق تبريز واقع شده و عموماً محالتی تازه ساخت با عمر بسيار کمی در قياس با ديگر 

رفتاری زيست مدرن شهری را در اختيار داشته و از  -باشند. اين شهروندان عناصر کالبدی و فکریمحالت شهر می

وسائل نقليه از  ،مراکز تفريحی ،مراکز تجاری ،هاخيابان ،معابر ،زيست آنها همچون مساکنشناسی محل رو ريختاين

های شيوه ،مصرف کاالهای فرهنگی ،سبک گذران اوقات فراغت ،های فردی همانند طرز پوششيک طرف و مشخصه

. اين گروه اجتماعی به دنبال گنجدتوان از آن به عنوان سبک زندگی مدرن ياد کرد میگفتاری در آنچه که می -رفتاری

های کسب و تجربه نوع زيست فرهنگ شهرهای مدرن دنيا هستند و لذا گسستی عميق را با فضاها و نيز افراد و گروه

 گذارند.مناطق ديگر شهر به نمايش می

؛ حضور در شوندهای مرجع هنجارفرست تعريف میهای جديد به عنوان گروهساکنان اين گونه از محالت در نزد نسل

چنين محالتی از سوی جوانان به مثابه تجربه لحظاتی هر چند گذرای فرهنگ مدرن شهری است. به همين سبب است که 

فراغتی و تجاری اين محالت به عنوان مراکز توليد و مصرف کاالها و رفتارهای فرهنگی مدرن به کل  ،مراکز تفريحی

توان در برخی از محورهای حرکتی و گذاری ا و فضاهايی را میهشود. چنين مکانشهر تبريز در نظر گرفته می

 -ميدان ساعت -محور شهناز ،ها و پاساژها( مرکزی شهر همچون محورهای اطراف دانشگاه تبريز)عمدتاً خيابان

ه دارند ها و مراکز خريدی که جريان بازنمايی و انتقال محصوالت مدرن را بر عهدآبرسان و ... نيز مشاهده کرد. خيابان

 کنند.    و بخش قابل توجهی از نسل جوانان را به خود جذب می

-در پيرامون و اليه ،دهندتوان گفت اکثريت شهروندان شهر را تشکيل میهای اجتماعی که میطبقات ميانی؛ اين گروه

ز متوسط به پايين شهر اند. طبقات اقتصادی متوسط و تا حدودی نيهای ميانی شهر به مرکزيت بازار سنتی پراکنده شده

 ،آغاجتوان آنها را تبريزی ناميد در محالتی چون قرهدهند؛ ساکنانی که میرا ساکنان قديمی و اصيل تبريز تشکيل می

 ،ماراالن ،چارمنار ،چرنداب ،ششگالن ،سنجران ،اهراب ،راستاکوچه ،اميرقيز ،خياوان ،ورجی ،گاميشاوان ،غازانشام

 ،منبع ،ليالوا ،لرلک ،چایقوری ،الرباغلیقره ،قيرميزی باغ ،باغکوچه ،سيالب ،چیدوه ،ريکه توکانال ،چوسدوزالر

های قديمی تبريز گجيل و ... استقرار دارند؛ بسياری از اين محالت از جمله بافت ،مهادمهين ،نوبر ،شتربان ،مقصوديه

دهنده فرهنگ سنتی آذربايجانی را بر ش حافظ و انتقالگيرند. اين محالت و ساکنان آن نقبوده و تاريخ کهنی را در بر می

های عهده دارند؛ شهروندانی که نسبت به فرهنگ اجدادی گذشته خويش عالقه داشته و هويت خود را در بازآفرينی سنت

 دانند. ديرين آذربايجانی می

يمی و بومی وجود دارند؛ حسی از های قدها و معماریدهد که هنوز هم بافتشناسی کالبدی اين محالت نشان میريخت

شود. بنابراين شيوه زيست شهری اين گروه آرامش سکونتی در اثر زيست سنتی با حضور در اين محالت احساس می

های نامتناسبی با زندگی شهری برخورد بزرگ فرهنگ شهری سنتی است. اين بدين معنا نيست که اين اهالی به شيوه

محالت سعی بر حفظ و تداوم فرهنگ معنوی و مادی سنتی در درون روند رو به رشد  کنند؛ بلکه برعکس. در اينمی

فرهنگ مدرن شهری با الگوهای بيرونی است. شايد بتوان يکی از بهترين الگوهای بومی شهرنشينی را در اين نوع از 

ناطق شهر دارند و لذا از ای در تجربه زندگی شهری در نسبت با ديگر ممحالت يافت. زيرا اين محالت سابقه ديرينه

-های شهرهای مدرن در حال تسری به کالناکنون که مدلهای زيست شهری آشنايی دارند. همبا شيوه دوران کهن



توانند منشأ بسيار خوبی برای داشتن شهرهايی با هويت بومی باشند. اين اين محالت اصيل می ،شهرهای ايران هستند

 ،جدا شوند و يا در فرايند مدرنيزاسيوِن کالبدی هويت پيشين خود را از دست دهندمحالت اگر از پيکره شهر تبريز 

 فرهنگ معنوی و به دنبال آن فرهنگ مادی آذربايجانی از بين خواهد رفت.

معناست. رو اين محالت به مثابه روحی بر کالبد شهر تبريز هستند که بدون آنها سخن گفتن از فرهنگ تبريز بیاز اين

تواند به بازتوليد و استمرار فرهنگ اصيل دهند میو بازاحيای اين محالت که هويت اصلی شهر را تشکيل میبازسازی 

ها عمدتاً از اين محالت شهری تبريز ياری رساند. اما بايستی اشاره کرد که خدمات و امکانات شهری از سوی سازمان

رونق شدن هويت بومی شهر و کممر به رشد بيشتر مناطق بیاند و اين ادريغ شده و در مناطق طبقات باال تمرکز يافته

شود. نوعاً بخشی از تعلق ساکنان به اين محالت بومی به سبب اهميت بخشيدن نهادهای دولتی مناطق با اصالت منجر می

م بود که در غير اينصورت بايستی در آينده شاهد تغيير کالبدی به سوی الگوهای جديد غير بومی خواهي ،شودايجاد می

 هويت ساخته خواهد شد.  در نتيجه شهری بی

بخشيدن به باعث شکل ،های گسترده از روستاها و شهرهای استان به تبريزنشين؛ مهاجرتطبقات پائين و حاشيه

نفر که امروزه حدود  511111است. جمعيتی بالغ بر نشين در کل ايران در شهر تبريز شدهبزرگترين جمعيت حاشيه

شوند. اين های اجتماعی و فرهنگی شهر تبريز محسوب میدهند از تهديدها و آسيبم جمعيت شهر را تشکيل میچهاريک

اند که بخش اعظم آنها در شمال )مناطق مشرف به عينالی های سکونتی شهر واقع شدهترين اليهمحالت عمدتاً در بيرونی

 ،آباد خليل ،احمدآباد ،مالزينال ،سيالب ،تی چون قربانیاند و شامل محالداغی( و اندکی در جنوب شهر متمرکز شده

ترين امکانات نشين شهر از حداقلشوند. مناطق حاشيهآخماقيه و ... می ،ماراالن ،آباد يوسف ،منبع ،عباسی ،آباد داداش

 شده هستند.شهری نيز محروم بوده و از ديدگاه نهادهای شهری و دولتی کامالً فراموش

بخشيدن در مقصد نيز خود را بروز داده و به شکل ،ترين دليل مهاجرت اين افراد استمبدأ که اصلی مسائل اقتصادی

ها و معيارهای زيست شهری رعايت نشده است. لذا شيوههای مسکونی و کاری منجر شدهنامتناسب و غير اصولی بافت

توجهی مديران مادی ساکنان از يک سو و بی است. ناتوانیو زندگی نامطلوب و غير انسانی را برای اهالی رقم زده

-شهری از سوی ديگر باعث شکل نگرفتن مناسب فرهنگ شهری در اين مناطق شهر شده و کالبدها و رفتارهای آسيب

تواند شيوه زيست سالمی را تجربه بخشی به اين مناطق نمیاست. فرهنگ شهری تبريز بدون ترميمزايی را توليد کرده

کند
5

 . 
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