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چکیده
جنبش تجددخواهي ايران با ناکامي مشروطیت ،به حکومت مقتدر شبهمدرنِ رضاشاهي رضايت داد.
ريشة تفکر شهرسازی در عصر رضاشاه بر بنیاد انديشة مدرن غربي و بيتوجهي به فرهنگ و سُنَن پايدار
شهر ايراني استوار بود .رضاشاه در نقش «فاوست» توسعهگر ،با مقايسة اوضاع نابسامانِ ايران و ممالک
پیشرفته با نهادسازیهای مقلدانه قدم در راه مدرنیزاسیون گذاشت .درحقیقت آنچه رضايت پادشاه را فراهم
کرد توسعة روبنايي شهرها در ايجاد فضاهايي چون خیابان ،میادين ،مراکز آموزشي ،بهداشتي و صنعتي بود.
بارزترين ويژگي شهرسازی دورة رضاشاه ،دخالت مستقیم دولت در نحوة تغییر و توسعة نظام کالبدی شهری
بود .اين امر ناشي از ساختِ قدرت مقتدر در نظام سیاسي حکومت پهلوی بود .قانون بلديه مصوب 1309ش
در مقايسه با قانون پیشین که در مجلس اول مشروطه تصويب شده بود ازنظر مشارکت مردم در ادارة شهر،
قانوني ضعیف به شمار ميآيد .طرحهای نوسازی شهری با بخشنامههای وزارت داخله و متأثر از نحوة
نوسازی تهران به اجرا درآمد .برنامههای نوسازی شهری با مفاهیمي چون خیابانهای صلیبي ،الگوی قرن
نوزدهم اروپا ،منطقهبندی و فرسودهانگاری بافت کهن درهم آمیخته شد .مدعای اصلي پژوهش بر تغییرات
کالبدی تبريز استوار است که بر اساس آن ،خیابانهای جانبي مهرانرود (میدانچائي) ،تربیت ،پهلوی،
فردوسي ،شاهبختي ،خاقاني و همچنین باغ گلستان ،ساختمان شهرداری ،توسعه شاهگولي ،میدانها (فلکه)،
هتل و سینما احداث شدند .اين مقاله با تکیه بر منابع دست اول ،نشريات و اسناد تاريخي و به روش
توصیفيتبییني ،بنیادِ فکری برنامة شهرسازی ايرانِ عصرِ رضاشاه و تحوالت فیزيکي شهر تبريز را بررسي و
تحلیل ميکند.
واژگان کلیدی :رضاشاه ،شهر ،تبريز ،انديشة مدرن ،سیاست شهرسازی ،خیابان.
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The Thought and Policy of Urban Planning of Reza Shah
Period and its Effect on the Physical Developments of Tabriz
Abbas Ghadimi Gheidari1
Reza Mohammadi2

Abstract
With the failure of constitutionalism, the Iranian modernist movement
consented to Reza Shahi's quasi-modern powerful government. The roots
of urban planning thinking in the era of Reza Shah were based on
modern Western thought and disregard for the enduring culture and
traditions of the Iranian city. Reza Shah, in the role of the developer
"Faust", took a step towards modernization by comparing the unsettled
situation of Iran and developed countries with imitative institutions. In
fact, what satisfied the king was the development of the superstructure of
cities in creating spaces such as streets, squares, as well as educational,
health and industrial centers. The most prominent feature of urban
planning during the Reza Shah period was the direct intervention of the
government in the way of changing and developing the physical urban
system. This was due to the construction of a powerful power in the
political system of the Pahlavi government. The municipality law passed
in 1309 was a weak law in terms of people's participation in the city
administration compared to the previous law that was approved in the
first constitutional parliament. Urban renovation projects were
implemented with the directives of the Ministry of Interior and
influenced by the way Tehran was renovated. Urban renewal plans were
intertwined with concepts such as cruciform streets, nineteenth-century
European pattern, zoning, and the depiction of ancient texture. The main
claim of this research is based on the physical changes of Tabriz,
according to which, the side streets of Mehranrood (Chaee square),
Tarbiyat, Pahlavi, Ferdowsi, Shahbakhti, Khaghani and also Golestan
garden, municipal building, Shahgoli development, squares, hotel and
cinema were built. Relying on first-hand sources, historical publications
and documents, and using a descriptive-explanatory method, this article
examines the intellectual foundation of the urban planning program of
Reza Shah's era and analyzes the physical developments of Tabriz.
Keywords: Reza Shah, City, Tabriz, Modern Thought, Urban Planning
Policy, Street.
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مقدمه
شهر و مدرنیته الزم و ملزوم هم بودهاند .اين مالزمت به قرن هفدهم میالدی
بازميگردد .خاستگاه و منزلگاه توسعة مدرنیته ،مراکز شهری مغربزمین بوده است.
سالهای قبل از جنگ جهاني اول ،تحوالت ناشي از مدرنیته به ظهور جامعهای نو منجر
شد؛ جامعهای که به انحاء مختلف در تمنای گونههای مختلف زندگي مدرن دچار تغییرات
ميشد .دولتها تنها راهحل غلبه بر مشکالت و عقبماندگي را در تحقق رؤياهای حاکم
جستوجو ميکردند .اين ايفای نقش دولتهای جديد ،به نقش «فاوست» در نمايشنامة
فلسفي گوته شباهت داشت« .دولتها چون فاوست بر آناند که هر آنچه را که متعلق به
دوران گذشته است ،برهم زنند و جهاني ديگر و نو برپا دارند» (جابریمقدم .)10 :1384 ،بر
اساس اين گونه تفکرات بود که دولت نقش کلیدی در بازسازی يا دگرگونيهای ساختاری
شهرها را تحتعنوان سبک بینالملل بر عهده گرفت .منشأ تحوالت شهری آن عصر به
شرايط دوران مدرن مرتبط بود؛ به قول بِرمن ،تماس مدرنیته با گذشته قطع شده و مدرنیته
مستمراً با چنان سرعت سرسامآوری بهسوی آينده پرتاب ميشود که هرگز نميتواند در
جايي ريشه بدواند (برمن .)41 :1392 ،دلیل نابودی محالت و بناهايي که قدمت تاريخي
داشتند خواستِ نظام سرمايهداری مبتني بر ذات مدرنیته بود که ميخواست آنچه متعلق به
گذشته است ،تخريب شود.
دولت رضاشاه نیز با اين انديشه که شهرها را مدرن ميکند نسبت به آثار باقیمانده از
حکومت قاجار ،روش سختگیرانهای در پیش گرفت و به داليلي بناها و خانههای تاريخي را
از بین برد .با اين گزاره ،پرسش اين است که آيا ميتوانیم تخريب آثارِ بهجامانده از دوران
گذشته در دورة حکومت رضاشاه را در ارتباط با انقطاع مدرنیته با گذشته فرض کنیم؟ يا
بالفرض اين سیاستِ رضاشاه را به نابودی عامدانة آثار گذشتگان و باالخص عصر قاجار
نسبت دهیم؟ هر شهر بهسان انسان ،موجودی زنده محسوب شده و دارای خاطره است و
اين خاطرات جمعي ،هويت شهر را شکل ميدهند .به سبب همین خاطرات ،شهروندان
نسبت به شهر احساس تعلق ميکنند؛ اما با از میان رفتن اين بناها و آثار تاريخي و بافت
قديمي محالت ،شهروندان با گذشته و تمدن آن شهر قطع ارتباط ميکنند و احساسِ تعلق
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به میراث و هويت تاريخي شهر از بین ميرود.
سؤال اصلي اين پژوهش اين است که تغییرات شهرسازی ايرانِ دورة رضاشاه بر پاية چه
تفکر و سیاستي بوده و تبريز از اين تحوالت جديد کدام جنبه از نوسازی فیزيکي عناصر
شهری را تجربه نمود؟ هدف مقاله شناختِ منشأ تفکراتي است که در دولت رضاشاه موجب
تغییرات فیزيولوژيک در شهرهای ايران شد .همچنین بر آن است که کیفیت تحوالت عناصر
شهری تبريز را بر اثر سیاست آمرانه شهرسازی دولت ،کشف و بررسي نمايد .نکتة قابلذکر
دربارة پیشینة تحقیق اين است که رسالهای با عنوانِ «تأثیر تجدد در تحول شکلگیری
فضاهای شهری ايران ،مطالعة موردی :فضاهای شهری تبريز در دورة رضاشاه» کار شده
است (ستارزاده .)1386 ،همچنین مقالة «ساختار کالبدی شهر تبريز و تحوالت آن در دو
سدة اخیر» (صفامنش و همکاران )1376 ،و مقالة «تأثیر مدرنیسم بر تحوالت کالبدی
شهرهای ايراني -اسالمي؛ نمونه تبريز» (يزداني )1386 ،نوشته شده است .البته نويسندة
مقالة اخیر مدل دتمان 1را برای تشريح شهرهای سنتي اسالمي به کار گرفته است .اين
تحقیقات بهويژه دو تحقیق اول ،از اسناد ،منابع تاريخي معتبر و روزنامههایِ عصرِ رضاشاه
که سیاستها و برنامههای شهرسازی زمان او را بازتاب دادهاند بيبهره ماندهاند .اثر ديگر
کتابي است بهنام «بازخواني نقشههای تاريخي تبريز» که فقط به ارائة نقشة فضاهای
شهری دوره قاجار و توصیف آنها پرداخته است (فخاری تهراني و همکاران .)1385 ،از اين
اثر نميتوان اطالعات جامع و دقیقي دربارة کیفیت ،تاريخ و تغییرات فضاها و عناصر شهری
تبريزِ دورة رضاشاه به دست آورد .تاکنون دربارة تحوالت کالبدی تبريز با تکیه بر مطبوعات
آن دوره و اسناد دولتي ،تحقیقي مستقل انجام نگرفته است .در اين مقاله تالش شده با
روشِ توصیفيتبییني و با استفاده از منابع کتابخانهای ،اسناد دولتي (اسناد رياستجمهوری،
سازمان اسناد ملي و مرکز اسناد مجلس) ،روزنامههای محلي ،نقشه و عکسهای تاريخي،
تحوالت شهرسازی و عمراني تبريز در دورة رضاشاه بررسي شده و تأثیرات سیاستهای
آمرانة دولت بر آن مورد تجزيه و تحلیل قرار گیرد.
 - 1طبق طرح شماتیک اين مدل ،بازار و مسجد جامع بهعنوان قلب شهر و حصار اطراف شهر با دروازههايش عناصر شهری را در بر
گرفته است .در اين مدل ،در بیرون از برج و بارو ،گورستانها جای گرفته و قلعه دفاعي به حصار شهر متصل است (بنگريد به
اهلرز ،اکارت ،شهر شرق اسالمي مدل و واقعیت).

انديشه و سیاست شهرسازی دورة رضاشاه و تأثیر آن بر تحوالت کالبدی تبريز

93 

 -1بافت قدیم شهر تبریز
طبق نقشة دارالسلطنة تبريز (قراجهداغي) که به امر ولیعهد مظفرالدينمیرزا در سال
1297ق ترسیم شده بود؛ شهر از عناصر و فضاهای مختلفي همچون محالت ،بازار ،ارک
سرکاری و عليشاهي ،حرمخانه و قراولخانه ،خانهها ،قبرستانها ،مساجد و کلیساها ،میادين
و مدارس ،خزينهها ،مقابر ،کاروانسراها و کارخانهها ،باغها ،آسیابها و قناتها ،دروازهها و
مزارع اطراف شهر تشکیل شده بود (فخاری تهراني و همکاران .)44 :1385 ،اطراف شهر با
ديواری مرتفع و خندقي عمیق محصور شده بود .خانههای شهر دارای يک طبقه و از گِل
خشت خام بودند .ديوارهای منازل را به گونهای ساخته بودند که درون خانه از بیرون
قابلمشاهده نبود .راههای صعبالعبور با کوچههای تنگ و کج ،رفتوآمد را سخت کرده بود
(اعتمادالسطنه .)606-552 :1 ،1367 ،در دورة مظفرالدينشاه و در دورة ولیعهدی محمدعلي
میرزا ،در کنار بازار سنتي شهر ،مجیدالملک بازار جديدی در نزديکي قاری کورپوسي (پل
پیرزن) بین بازار قديمي و کوی ششگالن بنا نمود .اين بازار جديد خیابان بزرگي بود که در
دو طرف آن مغازههايي به سبک فرنگستان به شکل تحتاني و فوقاني احداث گرديد که هر
عصر محل تفرج عمومي اقشار مختلف بود (نظام مافي .)380 :3 ،1361 ،اين کوی با
مغازههای مملو از کاالهای بازرگاني همواره مورد طمع دشمنان مشروطه بود .چون در دوره
مشروطه باقرخان و مجاهدان محله خیابان و نوبر با سنگربندی ،مغازههای مجیدالملک را
محافظت ميکردند .کسروی از تاراج اين مغازهها توسط سواران قرهداغ و مرند خبر داده
است (کسروی .)733-702 :1381 ،قاسمخان امیرتومان (والي) رئیس بلديه قبل از آغاز
مشروطه در حوالي اين مغازهها ،چراغ برق نصب کرده بود .با گذشت زمان در سال 1375ش
با تخريب مغازهها ،مسجد امیرالمؤمنین بنا گرديد.
به نوشته کرزن تبريز در دوران قاجار دارای دو بنای کهن بود :مسجد کبود که
کاشيکاری فیروزهای بسیار ممتازی داشت و ارگ که عباسمیرزا آن را به زرادخانه مبدل
ساخت .ارتفاع خانهها کوتاه و کوچهها باريک و کثیف بود و اهمیت شهر بیشتر بهواسطه
وسعت و میزان کسب و تجارت آن شهر بود (کرزن .)666-665 :1 ،1380 ،شبکة ارتباطي
قديم تبريز همانند بیشتر شهرهای سنتي ،تحت تأثیر واقعیات محیطي ،اجتماعي ،اقتصادی و
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امنیتي به شکل انداموارهای و با مسیرهای نسبتاً کمعرض و غیرهندسي شکل گرفته بود و
نظم عملکردی بر نظم شکلي غلبه داشت .بهطورکلي با کنکاش در نقشة ارتباطي شهر تبريز
ميتوان بافتِ نسبتاً شعاعي با راستههای اصلي ،راستهمحلهها و گذرهای فرعي و بنبست را
تشخیص داد (محمدزاده .)88 :1394 ،راستههای اصلي از يک دروازة شهر شروع و به يک
دروازة ديگر آن ختم ميشد .پشت اغلب دروازهها بازارچههايي ساخته شده بود که بعضي از
آنها به بازار مرکزی شهر متصل بودند .از جملة اينها ميتوان بازارچههای درب باغمیشه،
سرخاب ،درب استانبول ،شتربان (دوهچي) ،درب گجیل و رنگي خیابان (رهلي بازار) را نام
برد .در تقاطع چند راسته ،فضای مرکز محله يا میدانچة محله با خدمات عمومي مانند
مسجد ،تکیه ،حسینیه ،گرمابه ،زورخانه ،قهوهخانه و مغازههای نانوايي و قصابي شکل گرفته
بود (فخاری تهراني و همکاران .)66 :1385 ،وضعیت تبريز قبل از نوسازیهای شهری دورة
رضاشاه چندان مساعد نبود؛ بهطوریکه طغیان رودخانة میدانچايي (مهرانرود) در فصول
پربارش برای ساکنین اطراف آن مشکالتي به بار ميآورد .کوچهها پر از خاکروبه و کثافات
بود .مردم از نبودِ آب و روشنايي در مضیقه بودند .شستن لباسها در کنار جویها عالوه بر
به خطر انداختن سالمتي ،صحنههای ناخوشايندی را پديد ميآورد (تبريز ،ش ،18س،17
.)3 ،1305/6/5
 -2شهرسازی دورۀ رضاشاه
 - 1-2اندیشۀ شبهمدرن

آنچه به نام مدرنیته در عرصة شهر مدرن در کشورهای پیشرفته رخ داده ،واقعیتي مبتني
بر منابع غني فکری در حوزة انديشه غرب است که بر اساس احساس نیاز عمومي شکل
گرفته و قالبي دروني يافته است؛ اما در کشورهای توسعهنیافته ،شهر مدرن بر اساس
خواستِ حاکم و رؤياهای وی شکل ميگیرد« .مدرنیسم مبتني بر توسعهنیافتگي بهناچار بايد
جهان خود را بر پاية خیاالت و رؤياهای مدرنیته بر پا سازد و خود را با تداخل و تقرب به
سرابها و اشباح تغذيه کند .اين مدرنیسم برای صادق ماندن نسبت به حیاتي که منشأ آن
بوده است ،بهناچار بايد خشن و خام ،شکلنايافته ،و آمیخته به جیغ و جنجال باشد» (برمن،
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 .)284 :1392به عبارتي سادهتر ،نوسازی شهری 1در اين نوع کشورها بدون زمینة فکری
مردم ،بهصورت شتابزده و در ظاهر نهادها و مؤسسات جديد انجام ميگیرد .شهر بهعنوان
خاستگاه مدرنیته ،آيینة تمامنمای آن هم است .از ابتدای قرن بیستم و همزمان با جنبش
مشروطه ،ورود ايران به فضای صنعت و سرمايهگذاری بیش و پیش از هر کجا خود را در
عرصة شهر نشان داد (فکوهي« .)399 :1387 ،اگر اين قول آنتوني گیدنز را قبول داشته
باشیم که مدنیت نوين شامل دو بُعد انقالب صنعتي و انقالب مدني است؛ در ايران با انقالب
مشروطه رجوع به تجدد 2يا جديد انديشیدن و فراهم آوردن مباني نظری و نهادهای سیاسي
جامعه مدني ،زودتر از جديد شدن 3يا رشد صنعت و توسعة شهری به وقوع پیوست»
(اطهاری .)43 :1376 ،بعد از کودتای  ،1299رضاشاه با تأکید بر سکوالريسم و ناسیونالیسم
به تمرکزگرايي اداری ،مدرنسازی نظامي و توسعة بروکراتیک دست يازيد .همچنین بر
اجرای برنامههای بازسازی شهرها ،شبکة حملونقل جديد ،بازار ملي و ادغام محالت اصرار
ورزيد ( .)Madanipour ،2006: 433برای نخستین بار در تاريخِ شهرنشیني کشور ،دولت بر
آن شد که چهره و سازمان شهر را دگرگون سازد .اجرای اين برنامه بیشتر شامل توسعة
ماشینآالت ،بناهای جديد ،ادارات ،وزارتخانهها ،سفارتخانهها ،قوانین جديد شهری ،توسعة
خیابانها و ...همچنین تحوالت اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي بود که آن نه فقط در تهران
بلکه در ساير شهرهای ايران نیز صورت گرفت ( .)Ziari, 2006: 414البته بايد تأکید کنیم
که در حکومت رضاشاه ،تهران بهعنوان نقطة اصلي دگرگوني و اشاعة مفاهیم جديد مدّ نظر
بود .تغییرات در بافتوساخت کالبدی فضائي شهر در دستور کار مجريان امر قرار گرفت و
شهر به نماد پیشرفت و نو شدن تبديل شد .شکلگیری فضاهای شهری و معماری جديد،
نمايانگر ارزشهای ايدئولوژيک عصر پهلوی محسوب ميشدند .بافت سنتي و کوچههای
پیچدرپیچِ شهرها دستخوش تحوالت عمده شده و تعدادی از بناهای قديمي و تاريخي که
نماد پايداری سنت شهرنشیني ايراني بود ،از بین رفتند .اين نوسازیها به هويت تاريخي و
سازمان شهری آسیب زده و در روال توسعة طبیعي و سنتي شهرهای ايران تغییراتي بهوجود
1- Modernization of city
2- Modernity
3- Modernization
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آورد و زمینه را برای توسعة ناموزون فراهم ساخت .بهنظر ميرسد اقدامات بلديههای دوران
رضاشاه از عملکرد اوژن هوسمان فرانسوی که در دورة ناصرالدينشاه ،شهردار پاريس بوده،
اقتباس شده باشد .برخي ويژگيهای مهم در شهرسازی هوسمان 1بدين قرار بود :احداث
خیاباني اصلي در امتداد ايستگاه راهآهن شهر ،احداث خیابانها و بولوارها بهجای ديوارهای
دفاعي شهرِ کهن ،متحدالشکل کردن نمای ابنیه در پاريس ،تخريب محالت قديمي
کارگرنشین و ايجاد فضاهای باز بیشتر در اطراف ابنیة حکومتي (جابری مقدم.)169 :1384 ،
ازنظر شهرشناسان اين تغییراتِ هوسماني با هدف کنترل و سرکوب معترضان و انقالبیون
شهری انجام گرفت (پاکزاد .)94 :1394 ،اين ايده خواهناخواه مورد استقبال ديگر
حکومتهای مستبد قرار گرفت.
مسئولیت اجرای طرحهای شهری در حکومت رضاشاه به نظامیان و يا افراد
غیرمتخصص سپرده شد که بهعنوان شهردار فعالیت ميکردند .اين افراد بلديه را بر اساس
نظام تصمیمگیری متمرکز و از باال به پايین اداره ميکردند .البته برای انجام طرحهای
شهری در «اکتبر [ 1922مهر  ]1301شهرداری تهران يک مشاور و يک مهندس
برنامهريزی شهری آمريکايي استخدام کرد» ( .)banani,1961: 60در همین راستا وزارت
داخله ،مسیو دانزوف را بهعنوان مهندس شهرداری تبريز معرفي کرد و طراحي و اجرای
برنامهها را به وی سپرد (ساکما.)1313 :95/339/645 2،
 -2-2قوانین توسعه و احداث معابر

تغییرات سیاسي و اجتماعيای که بر اثر کودتای  1299در جامعة ايران رخ داد بر نحوة
شهرسازی آن دوران نیز مؤثر واقع شد .از میان عوامل مؤثر در تعیین شکل شهر ،بايد به
ساختِ قدرت مستقر اشاره نمود .برای گريز از نظامِ ايلمحور قاجار ،ضروری بود که نظامي
متمرکزِ مقتدر تشکیل شود .دولت کودتا با اصالحات نظامي و اداری سعي نمود اقتدار خود را
در عرصة شهر به جامعه نشان دهد .بههمین منظور بلدية تهران بهسال  1300توسط
سیدضیا در شمال میدان توپخانه شکل گرفت .وی قوانین مختلفي در مورد رعايت نظافت
1- Haussmannisation
 - 2سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران
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ن
مغازهها و معابر عمومي ،تأمین روشنايي ،نحوة رفتوآمد وسايل نقلیه و جرائم خاطیا ِ
مقررات جديد بلديه اعالم نمود .برای مأموران ناظر بر اجرای آن هم لباس آژاني (پلیس)
ترتیب داد (شهری .)340 :5 ،1378 ،اين نهاد دارای ادارات مختلف صحیه ،خیريه ،تفتیش،
احصائیه ،سجل احوال و نشريات ،محاسبات و عوايد بلدی ،ساختمان ،تنظیف ،میاه و
روشنايي ،کابینه ،پرسنل ،ملزومات و اجرای بلدی و رسومات بود که ضرورت و اهمیت
تشکیل آن را نمايان ميکرد (محبوبياردکاني .)136 :2 ،1376 ،چهار سال بعد قانون بلديه
در  70ماده از تصويب مجلس گذشت و تشکیالت آن تکمیل شد .بهسال  1307طي
تغییراتي ،بخشهای پستامدادی ،مريضخانه ،تیمارستان و آتشنشاني در بلديه تأسیس شد
(کیاني .)190 :1386 ،سرانجام قانون ديگری در خرداد  1309با نام نظامنامة بلديه ،وظايف و
مسئولیتهای شهرداری را مشخص کرد (محبوبي اردکاني .)134 :2 ،1376 ،در بند نخستِ
اولین اعالن بلدية تهران ،بر اصالح خیابانها و کوچههای کجومعوج و لزوم نظارت
مهندسان رسمي بلديه بر احداث ساختمان ،و در بند دوم بر لزوم باز شدن دربِ مغازهها به
داخل تأکید شده بود (ساکما .)81004 -2 ،همچنین بلديه در مهرماه  1307اعالم کرد بايد
جلوی همة دکانها ،درب و پنجرة شیشهای نصب شود .اين امر در تغییر سیمای خیابان
تأثیری اساسي داشت؛ زيرا کاالها و فضای داخل مغازه قابلرؤيت بود و خیابان را زندهتر
ميکرد (صفامنش و منادی زاده .)256 :2 ،1378 ،وزارت داخلة حکومت رضاشاه برای
يکسان عملکردن در حوزة شهرسازی به سال  1312بخشنامهای صادر کرد که کلیة امور
فني و شهرسازی شهرهای ايران زير نظر مهندسین مجرب پايتخت و با يک برنامه انجام
گیرد (کیاني .)197 :1386 ،اين امر بدون توجه به ويژگيهای تاريخي و فرهنگي متفاوت
شهرها اجرا شد.
با اجرای طرحهای شهری ،شکل و کالبد بافت قديمي آنها دگرگون شد؛ به گونهای که
خیابانهای پهن و مستقیم جايگزين کوچههای تنگ و پرپیچوخم شدند .خیابانهای جديد با
جای دادن بناهای ادارات دولتي در طرفین خود ،معماری تازهای را به نمايش گذاردند .در
سال  1307طرح و نقشه برای شکلگیری تهران جديد تهیه شد .اين طرح مبنای تمام
خیابانکشيها و بسیاری طرحهای شهری ازجمله پارکها ،بولوارها ،سايتهای خاص برای
ساختمانهای دولتي ،خیابانهای درختکاریشدة عريض و طوالني و موقعیت ايستگاه
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راهآهن شد .در اين نقشه ،از الگوهای شهرسازی رايج در قرون  19و اوايل  20اروپا استفاده
شده است .در همین زمان اولین مجموعه قوانین و مقررات نماسازی شهری تدوين شد
(صفامنش و همکار .)254 :2 ،1378 ،البته حبیبي تهیه اولین نقشة تهران را با نام «نقشة
خیابانها» بهسال 1309ميداند .به نظر وی تصويب قانون بلدية سالِ  1309محملي برای
مداخالت سنگین در بافتهای کهن شهری را فراهم آورد .از اين سال به بعد ،خیابان
بهعنوان عنصر مسلط و قدرتمند در درون شهر مطرح شد (حبیبي .)30 :1390 ،تعريض
خیابانها و انجام ديگر طرحهای اساسي در زمینه بهسازی شهری نیازمند بودجة منظم و
کافي بود ازاينرو از مهرماه  1303قانون عوارض بر وسايل نقلیه شهری تصويب شد .بهسال
 1309نیز تصويب قانون مالیات بر مستغالت و افزايش مالیات وسايل نقلیه موجب ازدياد
درآمد بلديهها شد (صفامنش و همکار .)262 :2 ،1378 ،در همین سال اخیر ،وزارت داخله
يکي از وظايف بلديهها را توسعة معابر دانست .تعیین مسیر ،طول و عرض و تعیین قیمت
مکانهايي که جزو خیابان ميشد ازجمله نکاتي بود که شهرداریها بايد در ساختِ خیابانها
رعايت ميکردند (کیاني .)199 :1386 ،اين دستورالعمل بیشتر بر تعريض و توسعة معابر
تأکید داشت و دربارة کاربریهای اراضي و تأسیسات و تجهیزات شهری و ساير مسائل
مرتبط ساکت بود .بهنظر ميرسد تصويب قانون تعريض و توسعة معابر و خیابانها در 1312
را بايد بهعنوان نخستین گامِ پیروی از اسلوب شهرسازی هوسمان فرض کرد.
برپايي مغازهها در خیابانهای جديد ،احداث ساختمانهای دوطبقه در اطراف میدانهای
اصلي که توسط دفاتر عمومي مثل تشکیالت اداری شهر ،بانک و پلیس و ...اختیار ميشد،
ازجمله تغییراتي بود که بعد از قانون اخیر به مجموعه تحوالت شهری افزوده شد (:255
 .)Ehlers & Floor, 2007اقدامات تخريبي ،تسطیحي و تعريضي در آغاز با سرعت و
جديت شروع شد .در اين عرصه ،آثار و بناهای تاريخي مثل بازار و اطراف آن و بافت کهن
شهر شامل تغییرات گسترده شد .با اينکه وزارت داخله برای جلوگیری از اين اتفاقات،
بخشنامه کرده بود که مطابق مادة  6قانون ،تخريب ابنیة قديمي و آثار ملي تاريخي ممنوع
است (کیاني .)185 :1386 ،بااينحال «رضاشاه بهعنوان حامي بزرگ نوسازی شهری،
ساختمانهای قديمي را از بین برد ...وی برای پاکسازی گذشتة قاجاری ،حدود دوهزار
تصوير از مناظر شهری را به بهانة تحقیرآمیز بودن آنان ،از بین برد» (آبراهامیان:1389 ،
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.)166
 -3-2انجمن و اداره بلدیه

يکي از نهادهای مؤثر در ادارة شهر ،انجمنهای بلدی بودند که با تصويب قانون
انجمنهای ايالتي و واليتي در خرداد  1286توسط نمايندگان مجلس اول شورای ملي
تأسیس شدند .طبق مادة  94قانون بلديه ،ادارة بلديه مکلف بود که مطابق دستورالعملهای
انجمن ،امور شهر را اداره نمايد و پیوسته در صدد فراهم نمودن اصالح وضع شهر باشد
(کتابچة قانون بلديه .)19 :1325 ،تبريز يکي از معدود شهرهايي بود که بهخاطر موقعیت
جغرافیايي ،وجود افراد آگاه به حقوق شهروندی و مخالف سیاستهای حکومت موفق شد در
ذیقعده  1325انجمن بلدی را تشکیل دهد (انجمن تبريز ،دورة اول ،ش .)3 ،2اجرای اين
قانون از سال 1288به علت عدم همکاری والیان و يا عدم تخصیص بودجه ،کارآمدی الزم
را نداشت .قانون بلديه با ترجمه و اقتباس از قوانین شهرداریهای فرانسه و بلژيک دارای
 108ماده بود .در ماده اول آن ،مقصود اصلي تأسیس بلديه ،حفظ منافع شهرها و ايفای
حوائج اهالي شهرنشین عنوان شده بود (هاشمي .)2 :1345 ،در ارديبهشت  1309قانون
جديدی مشتمل بر  8ماده به تصويب مجلس شورای ملّي رسید .بر طبق آن ،رؤسای بلديه
از طرف وزارت داخله تعیین ميشدند .انجمن بلدی هر شهر فقط از نمايندگان طبقات «تجار
و اصناف و مالکین» آن بود .دوره وکالت اعضای انجمن دو سال بود و در مرکز اياالت و
والياتِ درجهاول مثل تبريز 9 ،نفر انتخاب ميشدند .انجمنهای بلدی مجاز بودند برای
تأمین مصارف بلدی راجع به تنظیفات ،روشنايي ،تعمیرات ،احتیاجات صحّي ،معارف و امثال
آن عوارض محلي وضع نمايند (مختاری864 :2 ،1380 ،؛ تبريز ،ش ،29س،21
 .)1 ،1309/3/25همانگونه که ذکر شد طبق قانون  1309رئیس بلديه يا شهردار از سوی
وزارت داخله معرفي مي شد .همین نکته در عرايض کسبه بازار به نمايندگان مجلس آمده که
بهتر است رئیس بلديه با رأی قطعي انجمن بلدی و فرمان پادشاه انتخاب شده ،و تحت نظر
قوة مجريه مخصوصاً وزارت داخله اداره نشود (اطالعات ،ش ،107س .)2 ،1305/9/28 ،1
بهنظر بازاريان ،دخالت دولت در امور شهرها به استقالل رأی نمايندگان انجمن لطمه ميزد.
برای بررسي انجمن و وظايف آن نگاهي کوتاه به انتخابات انجمن بلديه تبريز ضروری
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مينمايد .اولین دوره اين انتخابات تیرماه  1309برگزار و حائزين اکثريت آرا به اين شرح
مشخص شدند :نخجواني ،صدقیاني ،خرازی ،بادامچي ،واعظ ،بافته ،اصفهاني ،مجتهدی
(تبريز ،ش ،48س .)1 ،1309/4/21،17در دومین دوره ،وزارت داخله از میان حائزين اکثريت
آرا 9 ،نفر را بهعنوان اعضای انجمن معرفي نمود :عدل ،نظامالدوله ،وهابزاده ،فخر ادهمي،
مجتهدی ،اصفهاني ،مرآتالسلطنه ،امین ،خرازی (سهند ،ش ،652-91س.)1311،1/6/7 ،6
در سومین دورة انتخابات افرادی چون بیتاهلل ،اهرابي ،امین ،بافته ،خويي ،عدلالملک،
کلکتهچي ،مجتهدی و اتحاد به عضويت انجمن انتخاب شدند (تبريز ،ش ،63س،25
 .)1 ،1313/6/15انجمن بلديه تبريز در باب ادارة شهر ،وظايفي ازجمله تنظیم نرخ ارزاق،
مرمت کوچهها و خیابانها ،اقدامات بهداشتي و درماني را بر عهدة شهرداری نهاده بود.
عالوه براين انجمن شهر ،اختیار وضع عوارض و مالیات را داشت و مقرر کرد که بودجة
شهرداری از عوارضِ مستغالت ،دکاکین ،خانههای مسکوني ،رسومات ،کارخانجات ،کافه و
رستورانها ،کشتارگاه و گاراژها تأمین گردد (ساکما .)1315 :240030057 ،با اينحال بودجه
بلديه تکافوی مخارجي از قبیل تأمین روشنايي ،تنظیف ،تسطیح ،تعريض ،شنريزی و
سنگفرش نمودن معابر ،اجارة قنوات ،ساختن پل بر رودخانه و ديوارکشي جوانب آن را
نميکرد .در اين راستا بلديه برای بازسازی معابر عمومي و لولهکشي آب ،مناقصه ترتیب
ميداد تا پیمانکاران با کمترين قیمت به انجامِ قرارداد بپردازند (ساکما.)1316 :290/ 4440 ،
کمبود بودجه موجب طوالني شدن نوسازی شهر و يا نیمهتمام ماندن پروژهها ميشد .علي
منصور استاندار آذربايجان ،از اعتبار سالیانه (80هزار تومان) بلدية تبريز انتقاد کرده و علت
عدم حصول نتايج مناسب از اقدامات شهری را کمبود اعتبار دانست و خواستار افزايش
بودجه بلديه شد (مارجا .)1307 :4216-1 1،برای افزايش قدرت اجرايي و گسترش
فعالیتهای شهرداری ،و با پیشنهاد نمايندگان آذربايجان دولت مجاز شد که زمین
قرارگاه های قديمي و يازده باب قراولخانة مخروبة متعلق به وزارت جنگ را در تبريز به بلديه
واگذار نمايد تا مؤسسات عامالمنفعه مثل رختشویخانه ،باغچه و مريضخانه احداث نمايد.
همچنین سربازخانه اطراف ارگ تبريز برای ايجاد خیابان و باغ ملي در اختیار بلديه نهاده شد
(ساکما1304 :230/15720 ،؛ اطالعات ،س ،2ش.)2 ،1306/10/7 ،393
 - 1مرکز اسناد رياستجمهوری
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 -3نوسازی شهری تبریز
شهر ترکیبي است از فضاهای خصوصي و فضاهای عمومي که به گونهای پیچیده در
يکديگر تداخل يافتهاند .فضاهای خصوصي در فاصلهای اندک از فضاهای عمومي قرار
گرفتهاند و به اين ترتیب افراد ميتوانند بهسرعت در اين فضاها ،جابهجا شوند .فضاهای
شهری را از نظر کارکردی ميتوان به چهار حوزه تقسیم کرد که طبع ًا با يکديگر روابطي پويا
دارند :مسکوني ،کاری ،اوقات فراغت و حملونقلي (فکوهي .)244 :1387 ،تبريز در دورة
رضاشاه دارای فضاها و عناصر کالبدیِ شهری متعددی بود که هريک در شرايط خاصي به
ی مهمترينِ اين عناصر و
وجود آمده و يا دچار نوسازی شدند .در اين بخش ،تحوالت کالبد ِ
نهادهای شهری را بررسي خواهیم نمود.
 -1-3عمارتهای حکومتی

مجموعه بناهای حکومتي تبريز دورة قاجار شامل حرمخانه ،ديوانخانه ،توپخانه،
گمرکخانه ،تلگرافخانه ،جبهخانه و فضاهای جانبي بود .در محل کاخ استانداری فعلي،
ساختمان چهارطبقهای به شکل عمارت کالهفرنگي وجود داشت که احداث آن را به نجفقلي
دنبلي نسبت داده و نوشتهاند که در آن زمان عمارت مزبور را درب اعلي ميخواندند .گويا در
زمان عباسمیرزا از اين بنا بهعنوان عمارت حکومتي استفاده شده و آن را به همین مناسبت
عاليقاپو نامیده و پس از مدتي ،شمسالعماره خواندند .در دورة رضاشاه نیز از اين ساختمان
بهعنوان عمارت حکومتي استفاده شد ،تااينکه سال 1312در زمان استانداری سمیعي،
کالهفرنگي و قسمتي از طبقة فوقاني آن که شاهکاری از معماری دورة قاجار بود ،در اثر
آتش سوزی ويران شد .باقیماندة ساختمان نیز بهسال  1326تخريب و در جای آن عمارت
کاخ استانداری فعلي بنا گرديد (مشکور .)268 :1352 ،در باقیمانده اراضي حکومتي،
ساختمانهای بانک ملي و اداره دارايي احداث شد.
در مجموعه باغشمال که زمان بنای آن به حکومت سلطانيعقوب پسر اوزونحسن
برميگردد ،عباسمیرزا ضمن مرمت بخشهايي از آن ،بناهای متعددی نیز ساخت و در
آباداني آن کوشید .اين باغ را «باغ شاهزاده»( ،شازدا باغي) و «قوم باغي» (باغ شنزار) نیز
ميگفتند (نادرمیرزا 527 :1373 ،و 565؛ جهانگیرمیرزا .)188 :1327 ،اعتمادالسطنه به
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عظمت باغشمال و شکوه عمارت کالهفرنگي اشاره کرده (اعتمادالسلطنه )556 :1 ،1367 ،و
نادرمیرزا سبک معماری ابنیة آن را از نوع بناهای چین دانسته است (نادرمیرزا.)237 :1373 ،
عمارتهای اعتضاديه ،صادق همايون ،کالهفرنگي ازجمله بناهای باغشمال بودند که به
مرور زمان از بین رفتند (پورحسین120 :1393 ،و .)121اوژن اوبن که طي سالهای -1285
1286ش به ايران سفرکرده بود دربارة اين باغ و سردرِ زيبای آن که توسط معمار ولیعهد
محمدعليمیرزا طراحي و بنا گرديده مينويسد« :تابستانها دمودستگاه ولیعهد به باغشمال
که کمي دور از شهر واقع شده ،نقلمکان ميکنند ...اطراف خیابانها يکدست درختان
تبريزی و داخل باغچهها سراسر گلکاری است .در پشت ساختماني که بیروني را به اندروني
متصل ميکند ،يک حیاط داخلي و در انتهای آن ،بنای کالهفرنگي چهارطبقهای احداث شده
است» (اوبن .)73 :1391 ،اين باغ در زمان محمدعليمیرزا به پايگاه سربازان دولتي و به
سالهای 1289-1290ش به قرارگاه قشون تزاری بدل شد (ويلبر .)246 :1348 ،باغشمال
تا اواخر دورة قاجار آباد و در اختیار شاهزادههای قاجاری بود و از آن بهعنوان وسیعترين باغ
تاريخي شهر در برگزاری جشنها و مراسم درباری استفاده ميشد .تااينکه در اواخر دورة
قاجار ،برای اولین بار به يک عرصة عمومي شهری و تفرجگاه مردم مبدل شد .به خاطر
مرکزيت باغشمال در سال  1304تلگراف بيسیم تبريز در آنجا نصب و داير شد (تبريز،
ش ،23س .)3 ،1304/7/ 4 ،16در زماني که رياست بلديه به عهدة محمدعلي تربیت بود،
عمارات حکومتي باغشمال تخريب شد .عرصة آن را قسمتبندی کرده و به فروش رساندند.
به اين ترتیب قسمتي از آن اراضي به تصرف مردم درآمد و در آن زمینها منازل مسکوني
بنا کردند و قسمت بائر و باقي آن جزء اراضي متروکه قرار گرفت .سپس قسمتي از آن را به
زمین بازی ورزشکاران (استاديوم باغشمال) اختصاص دادند و از آن باغ مصفّا و ابنیة باشکوه
آن چیزی باقي نماند (تبريز ،ش ،170س.)3 ،1308/10/ 7 ،20
عمارت ديگری که در دورة رضاشاه تغییراتي در آن رخ داد عمارت شاهگؤلي بود .اين اثر
در عصر قاجار بهدست قهرمانمیرزا پسر عباسمیرزا مرمت و عمارت دوطبقهای در میان آن
بنا شد .گويا وی ميخواست از اين مجموعه بهعنوان کاخ يیالقي خود استفاده کند اما پیش
از اتمام تزئینات آن فوت کرد و فرزندانش آن را بديُمن دانسته و رها کردند تا به شکل بنايي
متروکه درآمد (کارنگ .)145 :1351 ،عمارت و باغ شاهگؤلي تا سال 1309ش به همان
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شکل باقي ماند تا اينکه استخر آن توسط بلديه تعمیر و به گردشگاه عمومي تبديل شد
(اطالعات ،ش ،1344س .)1310،3/3/5،16در ادامة اين اقدامات ،بلديه جادة شاهگؤلي را
تسطیح و اطراف آن را درختکاری نمود (تبريز ،ش ،14س .)2 ،1312/2/24،10با ساماندهي
و بهسازی شرايط استفاده از شاهگؤلي ،بیشتر اوقات فراغت مردم در آن تفرجگاه سپری
ميشد.
 -2-3بازار سرپوشیده

بازار تبريز شريان تجاری مهمي بود که همزمان نقشش اجتمشاعي و سیاسشي را در کنشار
نقش اقتصادی ايفا ميکرد .به دلیل موقعیت مناسب ششهر و قرارگشرفتن در مسشیر راههشای
تجاری بخش مهمي از اشتغال مردم به تولید صنايع دستي ،بازرگشاني و دادوسشتد اختصشاص
داشت .شاردن از وجود 15هزار دکان و بازارچه جدا از محلشههای مسشکوني در دوره صشفوی
گزارش ميدهد (شاردن .)476 :2 ،1374 ،بازار تبريز از دورة قاجار نیز از رونق برخوردار بشود.
بیشتر سراها ،تیمچهها و راستههای آن در اين عصر ساخته شده است .تعشداد کاروانسشراها و
تیمچهها را  45باب و دکانها را پنجهزار بشاب دانسشتهاند (اعتمادالسشلطنه.)553 :1 ،1367 ،
عالوه بر وجود کاروانسراها (سرا) ،تیمچهها و راسشتهها در بشازار تبريشز مسشاجد ،حسشینیهها،
حمامها و ساير مکانهای عمومي و تجاری نیز وجود داشت .هرکدام از اين بخشها به يک
حرفه يا صنف و يا عرضة يک کاالی خاص اختصاص داشت .روند سريع شهرنشیني و توجه
رضاشاه به نوسازی شهرها موجب شد تغییرات قابلتوجهي در بافت سنتي اتفاق بیفتد .يکشي
از اين مکانها بازار سرپوشیده تبريز بود .با احداث دو خیابان متقاطع ،تحشوالت جديشدی در
حوزة کالبدی جنوب بازار تبريز رخ داد .به سال  1305احداث خیابان فردوسي از مقابشل ارگ
علیشاه بهطرف بازار شروع شد .امتداد يافتن خیابان فردوسي بهسمت ششمال ،محشدودهای از
بخش جنوبي بازار را از بین برد و اگر مخالفت و اعتراض بازاريان صورت نميگرفت و امتداد
خیابان فردوسي از درون بازار ميگذشت آن را هم به دو بخش مجزا تقسیم ميکرد .در سال
1310نیز با احداث خیابان توپخانه (جمهوری) ،حدفاصل میدان دانشسرا تا خیابان فردوسشي،
بخش جنوبي عاليقاپو تخريب گرديد و بازار شیشهگرخانه از راستة پشت بازار امیر جشدا ششد
(رنجبر فخری .)23 :1392 ،با ساختِ خیابانهای جديد عمالً ارتباط بازارچههايي چون کهنه،
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رنگي (رهلي بازار) ،شیشه گرخانه ،پشت حرمخانه و دروازه گجیل با بازار اصلي قطع شد .البته
در دو سمت خیابانهای جديد مثل فردوسي مغازهها و مسافرخانههايي ساخته شد.
 -3-3خیابانها و میادین نوساز
خیابان يکي از فضاهای شهری است که تاريخي به قدمت شهرها دارد .خیابانها محلي
برای مشاغل مختلف ،عبور و مرور وسايل نقلیه و سرانجام مکاني برای نمايش قدرت حاکم
نیز بوده است .ورود اتومبیل نیز به عرصة عمومي شهرها و برقراری نظم و امنیت باعث شد
که قانون تعريض معابر و احداث خیابانها (مصوب  )1312از درون بافت کهن تصويب شود.
نخستین و بارزترين تحول در سیمای کالبدی شهر تبريز در دورة رضاشاه ،احداث
خیابانهای عريض و مستقیم بود .اولین اقدام در اين عرصه ،احداث خیابان پهلوی تبريز
(امام خمیني فعلي) بود که در فاصلة سالهای  1305-1300به فرمان طهماسبي فرمانده
لشکر آذربايجان انجام گرفت .اين خیابان بهعنوان مسیر ارتباطي میان جاده تهران -تبريز و
تبريز -مراغه از حوالي چهارراه منصور (بهشتي فعلي) تا میدان «قونقا» روبروی باغ گلستان
کشیده شد (صفامنش و همکاران .)45 :1376 ،مهمترين اقدام عمراني بلديه احداث همین
خیابان پهلوی بود که ديگر عناصر شهری را تحت تأثیر خود قرار داد و کمکم مغازهها،
مساجد ،بانکها ،دفاتر شرکتها و مدارس در دو سوی آن جای گرفتند.
احداث ديگر خیابانهای تبريز با يک شیوة ساده و مستقیم و برای تسهیل دسترسي
میان نقاط مختلف عملیاتي شد .محورهای خیابانها با استفاده از گذرها و معابر قبلي شکل
گرفتند .اين امر در شکلگیری خیابانهای منصور ،خاقاني ،فردوسي و تربیت مؤثر بود .نکتة
مهم ديگر در ايجاد خیابانها در مرتبط ساختن مراکز شهری و تأمین دسترسي به آنهاست.
بهعنوانمثال خیابان شاهپور (ارتش فعلي) پادگان را به مراکز اداری-سیاسي وصل کرد.
خیابان فردوسي ارگ علیشاه ،بازار و مراکز اقامتي و خدماتي را به هم مرتبط ساخت؛ هرچند
دست اندرکاران بلديه ،عبور خیابان از درون بازار سرپوشیده را با اعتراض بازاريان متوقف
ساختند .خیابان شاهبختي (جمهوری امروزی) نیز با عبور از مقابل عمارتهای حکومتي،
میدان دانشسرا را به بازار وصل کرد .خیابان تربیت هم در مسیر گذر موجود با هدف تسهیل
ارتباط میان میدان ساعت و «ديکباشي» عمل کرد (همان) .در ادامة فعالیتهای عمراني
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ال
شهری ،بلديه به سال  1306تصمیم گرفت که خیابان پهلوی را از میدان کريمخان (احتما ً
چهارراه منصور) بهطرف شرق تبريز تسطیح و شوسه نموده و به باغ صاحبديوان (مکان
زندان فعلي) متصل کند (تبريز ،ش ،76س.)4 ،1306/2/ 21 ،17
بههنگام رياست محمدعلي تربیت بر بلديه تبريز (آبان  1306تا فروردين )1309
خیابانهای جديد متعددی از میان بافت قديمي کشیده شد .آبان  1307بلديه تصمیم گرفت
عملیات اتصال خیابان نظامیه (ارتش جنوبي) به خیابان پهلوی (امام خمیني) را شروع کند.
همچنین مقرر شد از مقابل باغ ملت (ملي = ارک) خیاباني به بازار امیر و نیز خیابان اهراب
بهطور مستقیم به محلة امیرخیز وصل گردد (اطالعات ،ش ،623س .)2 ،1307/8/15 ،3در
زمان تربیت ،برای اولین بار کمیسیون نقشهبرداری شهر تشکیل شد و نخستین تصمیم آن
ايجاد خیابان مستقیم میان پل سنگي و پل منجّم بود (تبريز ،ش  ،29س،1308/4/4 ،20
 .)1در آن دوره ،پروژههای ديگر بلديه از اين قرار بود :اتصال خیابان شاهپور (ارتش جنوبي)
به میدان توپخانه (شهدای فعلي) ،ادامه دادن خیابان منجّم از اهراب تا پل منجّم و خیابان
منصور (بهشتي) بهطرف ماراالن .در ادامة اين اقدامات شهری ،عملیات مسیرگشايي خیابان
نوبر (تربیت فعلي) تا خیابان فردوسي و راستهکوچه انجام گرفت .عالوه بر آن ،عملیات
احداث خیابان جديد ششگالن تا پل منجّم شروع شد .شوسه کردن خیابانها و سنگفرش
نمودن کوچه ها هم ازجمله اقدامات بلديه در زمان مسئولیت محمدعلي تربیت بود (تبريز ،ش
 ،154س.)1 ،1308/9/16 ،20
با رياست ارفعالملک جلیلي بر بلديه تبريز به سال  ،1309چند پروژة مسیرگشايي
خیاباني در دست اقدام قرار گرفت .مقرر شده بود که خیابان جديدی از روبروی گمرک و
پستخانه قديم تا «قاریکورپي» (پل قاری) و تکیة حیدر امتداد يابد .همچنین عملیات
احداث خیابان ششگالن از مغازههای مجیدالملک تا خیابان منصور ادامه داشته باشد و يک
خیابان نیز از پل سنگي تا پل منجم کشیده شود (تبريز ،ش  ،18س.)1 ،1309/3/6 ،21
بلديه در ارديبهشت  1312خیابان مقصوديه را از خیابان پهلوی (دروازة نوبر تا میدان
مقصوديه و از آنجا تا بازارچة حاج جبار نايب) و کوچة چرنداب از جلوی سینما ايران تا
«قانلي مسجد» را سنگفرش نمود (تبريز ،ش ،14س .)1 ،1312/2/10 ،24در ادامه برای
آسفالت خیابانها تصمیم گرفته شد که اين کار ابتدا از میدان شاهپور (ساعت) تا باغ گلستان
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انجام گردد (تبريز ،ش ،19س .)1 ،1316/3/13 ،28در سالهای  1319تا  1320شهرداری
مشغول نقشهبرداری و احداث دو خیابان شد؛ اولي اتصال خیابان دانشسرا به منصور و
ديگری خیاباني از دروازة اهر به میدان پل شاهي خیابان خاقاني بود (اطالعات ،ش،4613
س .)3 ،1320/5/11 ،16در ادامه اقدامات شهرداری تبريز ،خیابان مهپیکر طي
سالهای 1310- 1306و بلوار  4ارديبهشت (از «قونقا» بهطرف راهآهن) طي سالهای
 1314- 1311احداث شدند .اتصال خیابان «عاليقاپو» (جمهوری) به خیابان فردوسي در
 1316انجام شد (اطالعات ،س ،1ش.)2 ،1316/6/7 ،118
به دنبال خیابانکشيها و تغییرات کالبدی شهری ،مردم آذربايجان و بهويژه تبريز
بیشترين اعت راضات را در کشور نسبت به تضییع حقوقشان توسط بلديه ابراز داشتند؛
اعتراضات مردم دربارة تخريب امالک (خانه و مستغالت) ،جبران نکردن خسارت يا
نپرداختن قیمت امالک ،ترسیم غیراصولي نقشههای شهری و اعمال نفوذ در آن و تخريب
مقابر و بناهای مذهبي بود که طي عرايضي به مجالس ششم ،هفتم و هشتم شورای ملي
اعالم شد (کمام1306 : 6/27/16/5/384 1،؛  .)1308: 7/106/15/4/156برای حل اين
مشکالت مجلس با تصويب قانون ،بلديهها را مکلف نمود قیمت امالک معینشده را قبل از
توسعه و احداث میدان يا خیابان محاسبه نموده و به مالکان بپردازند و در صورت بروز
اختالف میان مالکان و بلدية شهر ،مطابق با مواد و تبصرههای همین قانون رفتار شود
(مذاکرات مجلس.)1312/8/ 23 ،
بهنظر ميرسد ملموسترين نوسازی کالبدی شهری در تبريز دورة رضاشاه را بايد احداث
خیابانهای عريض و مستقیم و گاهي غیرمستقیم مانند تربیت دانست که شهر را از وضعیت
سنتي به موقعیت امروزی تغییر داد .محالتي که قبالً با کوچههای باريک و کج با همديگر
ارتباط داشتند در اين دوره بهسهولت مرتبط شدند .نظام حملونقل شهری در خیابانهای
بزرگ و جديد سرعت يافت .با وجود اين خیابانها بخشي از زندگي مردم به فضای جديدی
منتقل شد که اتومبیلها در رفتوآمد بودند .احداث همین خیابانها ،موجب ظهور کافه و
رستوران و ويترين مغازهها و تغییر فضای عمومي شهر نیز شدند.
 - 1کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمي
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مفهوم میدان در دورة پهلوی نسبت به دورة قاجار و قبل از آن ،متفاوت بود .در عصر
قبل از پهلوی ،میدان بهعنوان يکي از مهمترين فضاهای حکومتي و عمومي شهر محسوب
ميشد .در بسیاری از محلههای بزرگ در يک محوطة باز ،دکانها در کنار هم رديف شده و
اکثراً دارای مسجد و برخي حمام هم بودند .برای نمونه ميتوان به میادين صاحباالمر،
انگج ،ويجويه ،مقصوديه ،سرويجويه ،قبرستان کوچک ،مسجد و قطب اشاره نمود
(سلطانزاده)73 :1389 ،؛ اما منظور از میدان در اين بحث ،فضای دايرهای کوچکي به نام
فلکه است که در اثر بههم رسیدنِ دو يا چند خیابان برای سهولت تردد وسايل نقلیه ايجاد
شد .فلکه دارای يک مرکز ثقل کالبدی است که معموالً در آن محل ،مجسمهای نصب
ميشد و دارای فضای سبز يا آبنما بود .میادين بیشتر دايرهایشکل بودند مثل میدان
ساعت يا دانشسرا يا میدانهای اطراف باغ گلستان تبريزکه معموالً اطراف آنها را
ساختمانهای دوطبقه احاطه کرده بود .بههنگام احداث خیابان شاهپور و در تقاطع خیابان
پهلوی قرار شده بود که میدان مدوّری ساخته شود که بعد از چند سال با احداث ساختمان
شهرداری و تعبیه ساعت بر برج آن ،میدان به نام ساعت و بهعنوان مرکز شهر مشهور شد
(تبريز ،ش  ،154س .)1 ،1308/9/16 ،20معماری ساختمان شهرداری تبريز متأثر از نوعِ
آلمانيِ معماری مدرن است که بر تقارن استوار بود .در دهة دوم سلطنت رضاشاه ،حضور و
نفوذ مهندسان آلماني در طرحهای فني و عمراني ايران قابلمالحظه بود .طي سالهای
 1311و  1312با احداث بخش شمالي خیابان شاهپور از میدان شهرداری تا محل برخورد با
خیابان شاهبختي مقابل دارالحکومه ،میداني به نام توپخانه قديم شکل گرفت که بعداً نام
قیام (بعد از کودتای  )1332و شهدای فعلي نام گرفت (مشکور.)267 :1352 ،
از روزگاران گذشته در محالت مختلف تبريز گورستانهای متعددی وجود داشت .از
مشهورترين قبرستانهای تاريخي تبريز ميتوان به نوبر ،گجیل ،سیدحمزه ،شتربان ،اهراب،
لیلآباد ،حکمآباد ،باغمیشه و ولیانکوه اشاره نمود 1.با توسعه شهر و قرار گرفتن اين
 – 1برای آگاهي بیشتر از گورستانها و مزارات تاريخي تبريز ر.ک  :حافظ حسین کربالئي تبريزی ،روضاتالجنان و جناتالجنان،
مقدمه و تکمله و تصحیح و تعلیق جعفر سلطانالقرائي ،به سعي و اهتمام محمدامین سلطانالقرائي2 ،جلد ،تبريز ،نشر ستوده،
1383؛ مال محمدامین حشری تبريزی ،روضهاالطهار ،تصحیح و اهتمام عزيز دولتآبادی ،تبريز ،نشر ستوده1371 ،؛ نادرمیرزا،
تاريخ و جغرافي دارالسلطنه تبريز ،تصحیح و تحشیه غالمرضا طباطبائي مجد ،تبريز ،نشر ستوده1373 ،؛ محمدکاظم بن محمد
تبريزی (اسرار عليشاه) ،منظراالولیاء (در مزارات تبريز و حومه) ،به تصحیح میرهاشم محدث ،تهران ،انتشارات کتابخانه ،موزه و
مرکز اسناد مجلس شورای ملي 1388 ،و سید محمدرضا بن سید محمدصادق طباطبايي تبريزی ،تاريخ اوالد االطهار ،به کوشش
محمد الوانساز خويي ،تهران ،انتشارات کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای ملي.1389 ،
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قبرستانها در درون شهر ،بلديه به ساکنین محالت اخطار نمود که برای انتقال آنها به
بیرون از شهر و دفن اموات آن محله در مکان جديد اقدام کنند (تبريز ،ش ،196س،20
 )1 ،1308/11/16در زمان رياست تربیت بر شهرداری تبريز ،گورستان گجیل که محل دفن
بزرگان و عرفای نامآور تبريز بود تخريب شد .لوح و سنگ قبور موجود در آنجا به فروش
رفت .اين عمل با اعتراض شديد مردم مواجه شد اما دولت به کار خويش ادامه داد1.
شهرداری محل اين گورستان را به تفرجگاه عمومي تبديل کرد و باغ گلستان نامگذاری
نمود .در احداث اين باغ ميتوان به تأثیرپذيری از الگوی معماری باغ ايراني اشاره کرد که
وجود حوض آب مرکزی يکي از مشخصههای آن است .در چهار گوشة اين باغ چهار میدان
ايجاد کردند و مقرر گرديد در صورت تصويب وزارت داخله در هر کدام از میادين ،مجسمة
يکي از پادشاهان نامدار گذشته (شاهعباس و داريوش و نادر) را برپا کنند (اطالعات،
ش ،1819س .)2 ،1311/11/7،11در محل تقاطع خیابان پهلوی و ملل متحد ،میداني به نام
سیرک ساخته شد که بعدها با نصب مجسمة شاهعباس به میدان شاهعباس معروف شد .در
محل تقاطع خیابانهای پهلوی ،منجّم و خیام نیز میدان قونقا احداث شد (مشکور:1352 ،
 .)266البته میادين ديگری که در فاصلة سالهای  1311تا  1320در تبريز ايجاد شدند
عبارتاند از :دانشسرا ،راهآهن ،ملل متحد ،نادری ،رضاپهلوی ،شمس تبريز (همان .)272 ،در
دورة ارفعالملک جلیلي در محل گورستان متروک نوبر ،ساختمان شهرداری بنا گرديد .قبل از
اين ،ساختمان بلديه در محل دارالحکومه داير بود اما ارفعالملک از محل صرفهجويي بودجه
تعريض مهرانرود ،پيکَني عمارت بلديه (ساعت) را در خرداد  1314آغاز نمود (اطالعات،
ش ،2506س .)3 ،1314/3/20 ،9اسامي قبلي و فعلي فضاهای شهری تبريز در جدول زير
ارائه ميشود:

 - 1تحشیة مصحح کتاب روضه اطهار محمدامین حشری تبريزی ،عزيز دولتآبادی ،ص.194
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 -4-3بلوک شهری پاساژ

بلوک شهری پاساژ در حدفاصل خیابانهای پهلوی (امام خمیني) ،شهناز (شريعتي
شمالي) ،امین (محققي) و ملل متحد (فلسطین) و در محلة میارمیار (مهادمهین) قرار دارد.
«سفرای دول فرنگ و عثماني در اين کوی باشند ...اکنون در اين شهر چهار دارالسّفاره
است» (نادرمیرزا .)88 :1373 ،استقرار کلیسا و کنسولگریها ،دو مدرسة خارجي آمريکايي،
فرانسوی و شماری از فروشگاهها ،همراه با رفتوآمد خارجيها ويژگي خاصي به اين بخش

 110

تاريخنامة ايران بعد از اسالم ،سال يازدهم ،شمارة بیست و پنج ،زمستان 99

از شهر داده بود چنانکه به پاريس کوچک معروف شده بود .اين بخش شهر تحت تأثیر
گذرهای شرقي اروپايي که در هستههای تاريخي شهرهای اروپايي بهفراواني ديده ميشود،
يا دستکم تحتتأثیر ترجمان شرقيشدة اين معماری به گونهای که در شهرهايي مانند
باکو ،تفلیس يا استانبول وجود داشت ،شکل گرفت .بهواسطة استقرار کلیسای کاتولیک و
رفتوآمد روزانة اتباع فرانسه و تکرار واژههای فرنگي در فضای محله بود که نام پاساژ بر
روی کوچة پستخانه قديم تثبیت شد (صفامنش و همکاران .)79-73 :1376 ،موقعیت اين
گذر با نزديکي به بازار و ارگ حکومتي و سکونت جماعتي از ارامنه و آسوریها در سالهای
عصر رضاشاه اهمیت دوچنداني به آن بخشیده بود .با احداث خیابان پهلوی ،بلوک به آن
متصل شد که اين امر مهمترين تحول کالبدی پاساژ به شمار ميآيد .گراندهتل در شرق و
سینما وطن در غرب ورودی بلوک از سمت خیابان ساخته شد .همچنین در برِ شمالي خیابان
پهلوی ،هتل پارک و مجموعه تجاری و مسافرخانه جهاننما ،مسافرخانه لوکس کارون و در
برِ جنوبي نیز مسافرخانه و هتل رامسر ساخته شد (همان .)82 ،بعد از جنگ جهاني دوم و بعد
از بسته شدن کنسولگریها و مهاجرت خارجيها اين بخش از شهر سیر قهقرايي خود را
آغاز نمود.
 -5-3میدانچایی (مهرانرود فعلی)

«میدانچايي» مسیل رودخانهای بود که آب آن از کوههای اطراف بهسوی تبريز سرازير
مي گرديد .معموالً در فصول پربارش ،طغیان رودخانه موجب آسیب به ابنیة جانبي مسیل
ميشد .سیل تیر  1308موجب تخريب خانه ،کاروانسرا و دکانهای مردم شد (اطالعات،
س ،3ش .)2 ،1308/3/15 ،782بر اثر سیل مهیب مرداد  ،1313آب با حجم خیلي بیشتری
نسبت به قبل ،از شرق تبريز وارد شهر شد .ابنیه و حیاط عاليقاپو و ادارات نظمیه ،بلديه،
عدلیه ،مالیه ،معارف ،دخانیات ،سجل احوال ،نظام وظیفه ،کاروانسرا و بازار امیر را آب فرا
گرفت (ساکما .)240/82209 ،تیرهای تلفن ،چراغ برق و تلگراف به زمین افتاد و شهر در
تاريکي فرو رفت و ارتباط مردم با همديگر قطع شد .در حدود  1500منزل اطراف رودخانه
آسیب ديد و يا تخريب شد .برای بهسامان نمودن اوضاع شهر ،میان وزارت داخله و مالیه و
شهرداری تبريز ،قراردادی منعقد شد که دومیلیون ريال وام از طرف بانک ملي ،جهت
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تکمیل سدسازی و ديوارهای جانبي مسیل میدانچايي در اختیار بلديه قرار گیرد (ساکما،
240/ 14634؛ تبريز ،ش ،55س .)1 ،1313/5/25 ،25همچنین دولت مقرر کرد که جمعیت
شیروخورشید سرخ به سیلزدگان امدادرساني کند و از محل اعتبارات دولتي ،مخارج مربوط
به چای و قند شهروندان آسیبديده پرداخت شود (ساکما.)1313 :310/40627 ،
برای حل مشکل سیل و جلوگیری از آسیبهای بیشتر ،در شهريور  1313تصمیم گرفته
شد که عرض مجرای رودخانه از  36متر کمتر نباشد و در دو طرف مجرا دو خیابان به
عرض  6متر احداث شود (تبريز ،ش ،68س .)1 ،1313/6/25 ،25بههمینخاطر ،خانههای
اطراف میدانچايي از طرف شهرداری خريداری و به حريم رودخانه الحاق شد .همچنین
شهرداری برای برقراری ارتباط میان دو طرف رودخانه ،احداث سه دهنه پل به نامهای
سنگي ،شاهي و بازار کفشدوزها را با بتونآرمه به مناقصه گذاشت (تبريز ،شماره  ،26س ،27
 .)1 ،1315/4/28ساختِ سه پل شاهي (قاری کورپوسي) ،پل اسالمبول (دروازه اسالمبول) و
پل بازار (در امتداد خیابان فردوسي) ،از ديگر طرحهای شهرداری بود که برای تسهیل ارتباط
و دسترسي مردم بین دو طرف میدانچايي در نظر گرفته شده بود (اطالعات ،س ،11ش5
 .)2 ،1316/3/24،بهواقع احداث پلها ،خیابانها و ديوارهای جانبي مسیل مهرانرود يکي از
ماندگارترين اقداماتي بود که ارفعالملک بههنگام رياست بر بلديه تبريز انجام داد.
 -6-3مراکز خدماتی

تأسیس سینما در آذربايجان دارای سابقة ممتدی است .نخستین سالن سینما در تبريز ،به
نام «سولي» بود که بهسال 1291ش افتتاح شد (مشکور)376 :1352 ،؛ اما به نظر يکي از
مطلعین ،سینما سولي يا آفتاب که فیلمهای صامت پخش ميکرد به سال1290ش ،در
خیابان پهلوی و طبقة باالی چند مغازة بلوک پاساژ داير شده بود .همچنین در سال 1305
مجهزترين سینمای آن زمان با نام ايران افتتاح شد .چندين سینمای ديگر نیز به نامهای
پاته (خروس) ،منصور ،شیروخورشید و دو سینمای تابستاني باغ ملي و باغ گلستان
فعالیتشان را آغاز کردند اما بعد از مدتي تعطیل شدند (هاشميپور .)225 :1398 ،سینما
مولنروژ در پشت مسافرخانه لوکس کارون ساخته شده بود که بعدها در اثر آتشسوزی
ويران شد (صفامنش و همکاران .)82 :1376 ،سینما ششگالن در خیابان منصور ( )1309و
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سینمای وطن ( )1307در غرب ورودی بلوک پاساژ در زمان رياست تربیت بر بلديه گشايش
يافت (تبريز ،ش ،100س 1 ،1307/11/22 ،19؛ تبريز ،ش ،8س.)1 ،1309/2/24 ،21
همچنین در بهمن  1311سینما ايران جديد در خیابان پهلوی نزديک باغ گلستان گشايش
يافت (سهند ،ش ،712-24س .)1 ،1311/11/10 ،7سالن تئاتر شیروخورشید در عصر
واليگری طهماسبي در تبريز ( )1306بهوسیله مهندسان روسي طراحي و بنا گرديد (ساکما،
 .)95/264/512در  1305محوطه پیرامون ارگ علیشاه به باغ ملي و گردشگاه عمومي
تبديل شد و سالهای بعد در بخشي از زمینهای محوطه ارگ ،بیمارستان شیروخورشید
سرخ ،سالن تئاتر ،کتابخانه و دبیرستان ساخته شد (اطالعات ،ش ،478س،1307/2/10 ،3
 .)3به سال  1316دو سینمای همای در خیابان پهلوی و میهن در محله پاساژ بهراه افتادند.
همچنین در سال  1318نیز سینما ديدهبان شروع به کار نمود (هاشميپور ،همان).
ساختِ هتل به مفهوم امروزين در تبريز از دورة رضاشاه شروع شد؛ اما احداث گراندهتل
از اواخر دوره قاجار آغاز شده بود .هتلهای متروپل و جهاننما هر دو در خیابان پهلوی و
جهان در اولِ کوچه ارک ،پاالس و هتل نو جزو هتلهای ساختهشده در آن دوره بود
(ستارزاده.)295 :1386 ،
تا قبل از دورة رضاشاه مردم شهرها از خزينههای عمومي برای استحمام استفاده
مينمودند؛ اما در زمان رضاشاه ،شهرداری تبريز مالکین حمامها را مکلف نمود که تا آخر
ارديبهشت  1315وضعیت حمامهای خود را با سه درجة زير منطبق سازند :حمامهای
درجهيک فقط دوش خواهند داشت .درجهدو خزينه خواهد بود که بهواسطه محجر پوشیده
شده و فقط با شیر آب از آن استفاده خواهد شد .حمامهای درجهسه نیز همانند درجهدو
هستند منتها با حوضچههايي از آن متمايز خواهند شد (تبريز ،ش  ،104س ،26
.)1 ،1314/11/12
با امضای قرارداد میان ايران و بانک استقراضي روسیه ،مراحل ساختِ خط راهآهن
آذربايجان در ماه مه  1914دو ماه پیش از آغاز جنگ جهاني اول شروع شد .در اسفند 1293
قطار وارد شهر تبريز شد .آيین گشايش راهآهن آذربايجان با حضور ولیعهد ايران
(محمدحسنمیرزای قاجار) و نمايندة قشون روس در  6ماه مه 1295/2/16[ 1916ش]
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برگزار شد (ترسکینسکي .)41 :1326 ،در فاصلة تبريز تا جلفا به طول  136کیلومتر قطارها
اقدام به حمل کاال ميکردند .در کنار آن ،خط فرعي صوفیان  -شرفخانه به طول 48
کیلومتر هم مورد استفاده مردم بود .اين خطآهن طبق شرايط معاهده سال  1921از طرف
دولت شوروی به ايران واگذار شد (لینگمن 73 :1395 ،و « .)104واغزال» نام روسي ايستگاه
راهآهن تبريز بود که با سرمايه بانک استقراضي روس احداث شده بود (سهند،
ش ،1305/8/26،12ص .)2شرکت سازندة راهآهن تبريز در نظر داشت ايستگاه را در محل
فعلي باغ گلستان بسازد ولي برای رسیدن به اين مکان ،ريل راهآهن بايد از زمینهای
حاصلخیز عبور ميکرد و خريداری اين مزارع هزينة زيادی داشت .شرکت برای صرفهجويي
مجبور شد محل ايستگاه را در  4/5کیلومتری غرب تبريز انتخاب نمايد .به همین منظور
خیابان جديدی از شهر به ايستگاه احداث نمود و برای حملونقل مسافرين هم تراموای
اسبي ايجاد کرد (ترسکینسکي .)46 :1326 ،با اتصال اين خیابان به ايستگاه راهآهن
قريههای خطیب ،الله و محله شنبغازان هرچه بیشتر به بافت مرکزی شهر نزديکتر شده
و در واقع شهر تبريز بهسمت مغرب گسترش يافت .دولت رضاشاه در ادامه کارهای عمراني
عملیات احداث خط راهآهن تهران به تبريز را از آذرماه  1317آغاز نمود (سهند ،ش-11
 ،1873س ،1317/9/20 ،13ص.)4
نتیجه
آغاز سلسلة پهلوی ،عرصة برآمدن شبهمدرنیسم دولتي بود که با مؤلفههايي چون
گسترش و نوسازی ،تمرکزگرايي و بوروکراسي همراه بود .در اين حکومت دگرگوني شهر
بهعنوان بستر تحوالت اجتماعيسیاسي ،در اولويت ساماندهي قرار گرفت؛ شهری که
ميبايست نمادی از انقطاع عصر جديد با عصر قديم باشد .اگر در دورة قاجار ،درهمآمیختگي
مفاهیم غرب و شرق با تفوق شرق پايان پذيرفت ،در دولت پهلوی ،نوسازی شهری با غلبة
تفکر غربي همراه شد .ايجاد ساختمانها با معماری جديد ،خیابانهای عريض ،محلههای نو
و انهدام بافتهای قديمي توسط رضاشاه به «تمدن بولواری» معروف شد .کمرنگ شدن
نقش محالت در تحوالت اجتماعيسیاسي شهرها نمونة بارزی از تأثیر شهرسازی اين عصر
بهشمار ميآيد .مدرنیته در ايران مدتها به يکي دو نشانه محدود ماند :ديوارهای قديمي را
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خراب کردند تا ديوارهای زيباتر بهجای آنها بسازند و نیز عناصر و فضاهای شهری جديد
ازجمله ادارات و بانکها ،ايستگاه راهآهن ،خیابانهای اتومبیلرو ،چهارراه و فلکهها ،دانشگاه
و کتابخانهها ،هتلها ،صنايع ،حمامها ،مدارس نوين و بیمارستان پديد آمدند .نوسازیهای
شتابزده عمراني و عدم کارايي مسئولین به شکلگیری شهرهايي انجامید که در تأمین
نیازهای اصلي شهروندان ناتوان بودند .به تعبیرِ الول ساتن ،اقدامات نوسازگرايانه رضاشاه،
رویِ ايران را بیش از روحش عوض کرد .اصالح وضع ظاهری شهرها بیشتر از لوازم
ضروری مردم مورد توجه قرار گرفت .نحوة انجام اصالحات شهری بيقاعده ،سطحي و
نامنظم بود .با پررنگ شدن نقش بلديه ،شهر بهسوی دولتي شدن پیش رفت و نیروهای
اجتماعي جايگاه و مشارکت چنداني در امور شهری نداشتند .شهرسازی تبريز بهصورت
نامنسجم و درهمگسیخته به احداث فلکهها و خیابانهای مدرن و صلیبي ختم شد .بخشي از
بازار تاريخي ازبین رفت و بافتِ قديمي و سنتي شهر بههم ريخت .کاخهای موجود در
باغشمال ،دارالحکومه و حرمخانه نیز نابود شدند .هرچند اقدامات ديگری چون ساختِ پلها
روی میدانچايي و تعريض مسیل آن ،حذف گورستانها از درون شهر ،سنگفرش نمودن و
درختکاری خیابانها و توسعة شاهگؤلي ،احداث عمارتهای دانشسرا و شهرداری ،قرائتخانه،
هتل ،سینما و باغ گلستان نیز صورت گرفت .بهعبارتي وضعیت کالبدی فعلي تبريز بر بستر
اقداماتي است که در دورة رضاشاه و بعد از وی صورت گرفته است.
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منابع
اسناد مراکز آرشیوی
 سازمان اسناد وکتابخانه ملي ايران (ساکما)
 کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمي (کمام)
 مذاکرات مجلس شورای ملی ( ،)1312/8/23دوره نهم.
 مرکز اسناد رياست جمهوری (مارجا)
روزنامهها
 اطالعات،1318 ،1316 ،1315 ،1314 ،1311-1310 ،1309 ،1308 ،1307 ،1306 ،1305 ،
.1320
 انجمن تبریز ،سال اول.
 تبریز.1316 ،1315 ،1314 ،1313 ،1312 ،1311 ،1309 ،1308 ،1307 ،1306 ،1304 ،
 سهند.1311 ،
 شاهین.1313 ،
کتب و مقاالت
 آبراهامیان ،يرواند ( ،)1389تاریخ ایران مدرن ،مترجم محمدابراهیم فتاحي ،تهران ،ني.
 اطهاری ،کمال (« ،)1376تهران :مدنیت گمگشته» ،مجله معماریوشهرسازی ،ش.37-36
 اعتمادالسلطنه ( ،)1367مرآتالبلدان ،تصحیح عبدالحسین نوائي و میرهاشم محدث ،ج،1
دانشگاه تهران.
 اهلرز ،اکارت؛ محمدحسن ضیا توانا؛ مصطفي مؤمني ( بهار « ،)1373شهر شرق اسالمي مدل
و واقعیت» ،تحقیقات جغرافیایی ،ش.32
 اوبن ،اوژن ( ،)1391ایران امروز ،ترجمه علياصغرسعیدی ،تهران ،علم.
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 برمن ،مارشال ( ،)1392تجربۀ مدرنیته ،ترجمه مراد فرهادپور ،تهران ،طرح نو.
- پاکزاد ،جهانشاه ( ،)1394سیر اندیشهها در شهرسازی ( )1از آرمان تا واقعیت ،تهران،
دانشگاه شهید بهشتي.
 پورحسین خونیق ،ابراهیم ( ،)1393بناها و عمارتهای تاریخی تبریز ،تبريز ،اختر.
 تبريزی ،محمدکاظم بن محمد (اسرارعليشاه) ( ،)1388منظراالولیاء (در مزارات تبریز و

حومه) ،به تصحیح میرهاشم محدث ،تهران ،انتشارات کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس
شورای ملي.
 ترسکینسکي ،اناتول ( ،)1326تاریخچه مختصر راهآهن ایران ،ترجمه؟ ،تهران ،بنگاه راهآهن
دولتي ايران.
 جابری مقدم ،مرتضيهادی ( ،)1386شهر و مدرنیته ،تهران ،فرهنگ و ارشاد اسالمي.
 جهانگیرمیرزا ( ،)1327تاریخ نو ،بهکوشش عباس اقبال ،تهران ،علمي.
 حبیبي ،محسن (« ،)1373مدرنیسم ،شهر ،دانشگاه (دومینپژواکمدرنیته در ايران) ،».گفتگو،
ش.5
 حبیبي ،محسن (« ،)1373نخستین پژواک مدرنیته در ايران» ،گفتگو ،شماره .3
 حبیبي ،محسن ( ،)1390شرح جریانهای فکری معماری و شهرسازی در ایران معاصر با

تأکید بر دوره زمانی  ،1383-1357تهران ،دفتر پژوهشهای فرهنگي.
 حبیبي ،محسن ( ،)1395از شار تا شهر ،دانشگاه تهران.
 حبیبي ،محسن و مرتضيهادی جابریمقدم (« ،)1384شهرگرايي و شهرسازی شتابزده؛
الگوی فاوستي توسعه» ،هنرهای زیبا ،ش .21
 حشری تبريزی ،مالمحمدامین ( ،)1371روضه اطهار (مزارات مترکه و محالت قدیمی تبریز و

توابع) ،به تصحیح و اهتمام عزيز دولت آبادی ،تبريز ،ستوده.
 رنجبرفخری ،محمود ( ،)1392بازار بزرگ تبریز و بازارچههای پیرامونی آن در دویست سال

اخیر ،تهران ،بنیاد ايرانشناسي.
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 ساتن ،الول ( ،)1346ایران نو ،ترجمه عبدالعظیم صبوری ،تهران ،علمي.
 ستارزاده ،داريوش (« ،)1386تأثیر تجدد در تحول شکلگیری فضاهای شهری ایران مطالعه

موردی :فضاهای شهری تبریز در دورۀ رضاشاه» ،رساله دکتری دانشگاه آزاد واحد علوم و
تحقیقات تهران.
 شاردن ( ،)1374سفرنامه شاردن ،ترجمه اقبال يغمايي ،ج ،2تهران ،توس.
 شهری ،جعفر ( ،)1378تهران در قرن سیزدهم ،ج ،5تهران ،رسا.
 صفامنش ،کامران؛ رشتچیان ،يعقوب؛ منادیزاده ،بهروز (« ،)1376ساختار کالبدی شهر تبريز
وتحوالت آن در دو سدة اخیر» ،گفتگو ،ش.18
 صفامنش ،کامران؛ منادیزاده ،بهروز (« ،)1378تحوالت معماری و شهرسازی در فاصله

سالهای 1299-1320ش» ،دومین کنگره تاريخ معماری و شهرسازی ايران ،جلد دوم ،به
کوشش باقر آيتاهللزاده شیرازی ،میراث فرهنگي کشور.
 طباطبايي تبريزی ،سید محمدرضا بن سید محمدصادق ( ،)1389تاریخ اوالد االطهار ،به
کوشش محمد الوانساز خويي ،تهران ،انتشارات کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای
ملي.
 فخاری تهراني ،فرهاد؛ پارسي ،فرامرز؛ باني مسعود ،امیر ( ،)1385بازخوانی نقشههای تاریخی

شهر تبریز ،شرکت عمران شهری ايران ،تهران.
 فکوهي ،ناصر ( ،)1387انسانشناسی شهری ،تهران ،ني.
 کارنگ ،عبدالعلي ( ،)1351آثار باستانی آذربایجان ،ج  ،1تهران ،انجمن آثار ملي.
 کتابچه قانون بلدیه ،)1325( ،مطبعة شاهنشاهي قاجار ،بيجا.
 کربالئي تبريزی ،حافظ حسین ( ،)1383روضاتالجنان و جناتالجنان ،مقدمه و تکمله و
تصحیح و تعلیق جعفر سلطانالقرائي ،به سعي و اهتمام محمدامین سلطانالقرائي 2 ،جلد،
تبريز ،نشر ستوده.
 کرزن ،جورج ناتانیل ( ،)1380ایران و قضیۀ ایران ،ج ،1ترجمة غالمعلي وحید مازندراني،
تهران ،علمي و فرهنگي.
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 کسروی ،احمد ( ،)1381تاریخ مشروطه ایران ،تهران ،امیرکبیر.
 کیاني ،مصطفي ( ،)1386معماری دورۀ رضاشاه ،تهران ،مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر.
 محبوبياردکاني ،حسین ( ،)1376تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران ،ج  2و  ،3دانشگاه
تهران.
 محمدزاده ،رحمت (« ،)1394بررسي تطبیقي توسعه شبکه ارتباطي سنتي و جديد در بافت
قديم شهر تبريز» ،نشریه علمی و پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران ،شماره
.10
 مختاری اصفهاني ،رضا ( ،)1382اسنادی از انجمنهای بلدی ،تجار و اصناف (- 1320

1300ش) ،معاونت خدمات مديريت و اطالعرساني دفتر رئیسجمهور 2 ،ج ،تهران ،وزارت
فرهنگوارشاد اسالمي.
 مشکور ،محمدجواد ( ،)1352تاریخ تبریز تا پایان قرن نهم هجری ،تهران ،انجمن آثار ملّي.
 نادرمیرزا ( ،)1373تاریخ و جغرافی دارالسلطنۀ تبریز ،مقدمه تصحیح و تحشیه :غالمرضا
طباطباييمجد ،تبريز ،ستوده.
 نظامالسلطنهمافي ،حسینقليخان ( ،)1361خاطرات و اسناد ،به کوشش معصومه نظاممافي و
ديگران ،ج  2و  ،3تهران ،نشر تاريخ ايران.
 هاشمي ،فضلاهلل (« ،)1345تاریخچه تأسیس و رشد شهرداری در ایران» ،سالنامه
شهرداریها ،انتشارات اتحاديه شهرداریهای ايران.
 هاشميپور ،منوچهر (زمستان « ،)1398تاريخ سینماهای تبريز» ،هنر و اقتصاد ،ش.5
 ويلبر ،دونالد ( ،)1348باغهای ایران و کوشکهای آن ،ترجمه مهیندخت صبا ،تهران،
ترجمهونشرکتاب.
 يزداني ،محمدحسن و احمد پوراحمد (« ،)1386تأثیر مدرنیسم بر تحوالت کالبدی شهرهای
ايراني – اسالمي ،نمونه تبريز» ،تحقیقات جغرافیایی ،ش .1386 ،84
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