
ــز کــه  ــر تبری ــة دو دهــة اخی ــا مــرور تجرب ترجیــح می دهــم ب
ــال  ــدود 17 س ــه ح ــم. ب ــاز کن ــتم آغ ــرار داش ــن آن ق در بط
قبــل  برمی گــردم کــه بعــد از جنــگ، تــب و تــاب طرح هــای 
ــم دار  ــران پرچ ــود و ته ــه ب ــهرها اوج گرفت ــه در ش تجدد گرایان
ــد  ــاد می زدن ــهر فری ــی از ش ــه محدوده های ــگار ک ــود. ان آن ب
ــه در  ــاس کان و چ ــه در مقی ــازید، چ ــو بس ــا را از ن ــد م بیایی
مقیــاس خــرد. شــاهد تغییــرات بســیار ســریعی در شــهر بودیم. 
ــا  ــای آن ه ــه ج ــد و ب ــب می ش ــی تخری ــاختمان های قدیم س
ســاختمان های جدیــد ســاخته می شــد. ایــن مــوج گریبان گیــر 
ــت  ــان اوان، مدیری ــود. در هم ــده ب ــا ش ــهرهای م ــتر ش بیش
شــهری در تبریــز تصمیــم گرفــت ایــن جریــان را بــه ســمت 
ــب  ــا تخری ــی ب ــد. یعن ــت کن ــهری کان هدای ــای ش پروژه ه
ــپس  ــهری و س ــوک ش ــک بل ــوده در ی ــاختمان های فرس س
ــاس در  ــزرگ مقی ــه صــورت ب ــی ب ــع اراضــی، پروژه های تجمی
ــد پاســخ گوی بخشــی از نیازهــای  ــه بتوان ــف شــود ک آن تعری
شــهر باشــد. مدیریــت شــهری در آن زمــان بــرای ایــن کار بــه 
تعدادی از مهندســان مشــاور معمــار و شهرســاز شناخته شــده و 
توانمنــد متوســل شــد و در آن مقطــع توانســت بخــش مهمــی 
ــاری و  ــش معم ــور در بخ ــی کش ــی و تخصص ــوان علم از ت
شهرســازی را بــه خدمــت خــود در آورد. بنــده از همان زمــان در 
ــوده ام و خوشــحالم کــه اکنــون پــس  ــان ایــن پروژه هــا ب جری

از حــدود 17-18 ســال همچنــان در جریــان رونــد آن هــا قــرار 
دارم.

ــم و در  ــرده بودی ــروع نک ــا را ش ــوز پروژه ه ــه هن ــی ک در زمان
ــتند،  ــور داش ــم حض ــاور ه ــان مش ــه مهندس ــی ک جمع های
درخواســت مدیریــت شــهری ایــن بــود کــه فضاهــای شــهری 
ــرزندگی  ــه س ــود  ک ــاخته ش ــا س ــن محدوده ه ــبی در ای مناس
ایجــاد کنــد. چشــم اندازی هــم کــه مشــاوران بــرای مدیریــت 
ــرای  ــا اج ــه ب ــی داد ک ــان م ــد نش ــیم می کردن ــهری ترس ش
ــت  ــکل می گرف ــی ش ــا،  فضاهای ــنهادی آن ه ــای پیش پروژه ه
ــن  ــی آورد. ای ــه وجــود م ــا ب ــن محدوده ه کــه ســرزندگی در ای
پروژه هــا بــه صــورت بلــوک بــه بلــوک ولــی در هماهنگــی بــا 
هــم در بافــت قدیمــی شــهر تعریــف شــدند. مرحــوم مهنــدس 
میرمیــران، از طــرف مهندســین مشــاور نقــش جهــان پــارس، 
ــز  ــهر تبری ــی ش ــی ـ فرهنگ ــة تاریخ ــی منطق ــرح تفصیل ط
ــئولیت  ــادر، مس ــاور م ــوان مش ــه عن ــد و ب ــه می کردن را تهی
ــین  ــه مهندس ــه ب ــی را ک ــر پروژه های ــارت ب ــی و نظ هماهنگ
مشــاور باوند، مهندســین مشــاور تجیر )مرحــوم دکتــر صارمی( 
و مهندســین مشــاور صفامنــش و همــکاران واگــذار شــده بــود 
ــدی  ــه کن ــی ب ــد ول ــروع ش ــا ش ــتند. پروژه ه ــده داش ــر عه ب
ــات  ــت اقدام ــی از واقعی ــر بخش ــن ام ــه ای ــت ک ــش می رف پی
عمرانــی در کشــور مــا اســت. باالخــره پــس از گذشــت مــدت 
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زمــان قابــل توجهــی، پروژه هــا بــه هــر صورتــی کــه بــود ســر 
و شــکلی بــه خــود گرفــت. 

ــر  ــا ب ــن پروژه ه ــده ای از ای ــش عم ــه بخ ــی ک ــروز در حال ام
اســاس ایــده و طــرح مهندســان مشــاور ســاخته شــده اســت،  
ــده  ــد ساخته ش ــه کالب ــود این ک ــا وج ــه ب ــویم ک ــه می ش متوج
ــت وجو  ــه در آن جس ــی را ک ــت، روح ــاع اس ــل دف ــاً قاب انصاف
می کردیــم نــدارد. از همیــن زمــان بــود کــه بــه فکــر افتادیــم 
ــت وجو  ــد را جس ــز کالب ــی ج ــکل جای ــن مش ــل ای ــرای ح ب
کنیــم. غفلــت مــا در ایــن بــود کــه بــه حرکــت و روحــی کــه 
ــی  ــم، یعن در فضاهــا وجــود داشــت توجــه الزم را نکــرده بودی
درک و شــناخت خوبــی از محیــط و فضــا نداشــتیم. ایــن ایــراد 
هــم بــه مهندســان مشــاور وارد اســت و هــم بــه مــا مدیــران 
ــم  ــه ه ــز ک ــا نی ــی م ــان بوم ــکاران و متخصص ــهری. هم ش
خودشــان و هم اجدادشــان ســابقة ســکونت در تبریز را داشــتند 
ــه از  ــناخت را ن ــن درک و ش ــد. ای ــرا نبودن ــب مب ــن عی از ای
ــوم  معمــاران و شهرســازان کــه می بایســت از متخصصــان عل
انســانی می گرفتیــم. جــای علــوم انســانی در پروژه هایــی 
ــه طــور کلــی در توســعة شــهر، کامــًا  کــه تعریــف شــد، و ب
خالی بــود. مــا بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه وقتــی از توســعة 
ــدی  ــا توســعة کالب ــا تنه ــم، منظــور م ــت می کنی شــهر صحب
شــهر نیســت و بالندگــی شــهر نیــز بخــش غیر قابــل تفکیکی 

ــم  ــاز داری ــرای بالندگــی شــهر نی از توســعة آن اســت. آنچــه ب
ــه  ــانی ب ــوم انس ــان عل ــد متخصص ــه بای ــت ک ــی اس خوراک
ــا را  ــوع م ــن موض ــد. همی ــهری بدهن ــران ش ــاران و مدی معم
وا داشــت کــه دســت یــاری بــه ســوی ایــن قشــر جامعــه دراز 
ــن  ــور ای ــه، منظ ــر جامع ــن قش ــم ای ــی می گویی ــم. وقت کنی
ــم و حضــور  ــد پروژه هــای خــود را مردمــی کنی اســت کــه بای
ــم. صاحب نظــران مــورد نظــر  مــردم را در آن هــا افزایــش دهی
مــا اقشــار مختلفــی را شــامل می شــدند، از جملــه نویســندگان، 
شــاعران، خطاطــان، فیلم ســازان، اهالــی تئاتــر، موســیقی دانان، 
ــا  ــه ب ــدا ک ــت در ابت ــب اس ــر. جال ــرهای دیگ ــا و قش بازاری ه
ــم  ــا نمی توانی ــد م ــم، می گفتن ــت می کردی ــراد صحب ــن اف ای
ــم  ــک کنی ــما کم ــه ش ــهری ب ــعة ش ــائل توس ــورد مس در م
چــون در تخصصمــان نیســت. ایــن نشــان مــی داد آن رابطه ای 
ــد بیــن شــهر و مــورخ، شــهر و موســیقی دان، شــهر و  کــه بای
نویســنده وجــود داشــته باشــد، یــا بــه وجــود نیامــده یــا خیلــی 
ــا  ــات ب ــه دفع ــه ب ــد از آن ک ــه اســت. بع ــف شــکل گرفت ضعی
ــه موضــوع شــهر  ــم و نســبت ب ــراد صحبــت  می کردی ــن اف ای
ــای  ــیت را در کاره ــن حساس ــکاس ای ــدند، انع ــاس می ش حس
ــا  ــن خانم ه ــه ای ــی را ک ــی مطالب ــم؛ و وقت ــان هــم می دیدی آن
و آقایــان ابــراز می کردنــد در جلســاتی کــه بــا همــکاران معمار 
و شهرســاز خــود داشــتیم مطــرح می کردیــم، می گفتنــد 
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اشــخاصی که آشــنا بــه علــوم معمــاری و شهرســازی نیســتند 
چطــور توانســته اند تــا این حــد نظــر خــوب کارشناســی بدهند. 
ــان اســت و ایــن  ــا آن ــاط ب ــه ارتب ــاز مــا ب ایــن نشــان دهندة نی
گــروه هســتند کــه ابــزار الزم بــرای شــناخت را بــه مدیــران و 
مهندســان مشــاور معمــار و شهرســاز می دهند تــا بتواننــد درک 
ــگاه  ــا ن ــاً ب ــند و صرف ــته باش ــهر داش ــط ش صحیحــی از محی

کالبــدی بــه توســعة شــهر نــگاه نکننــد.
ــود  ــر از خ ــیار مهم ت ــد بس ــه روح درون کالب ــوع ک ــن موض ای
کالبــد اســت، مــا را بــه فکــر تشــکیل جمعیتــی انداخــت کــه 
اعضــای آن از اقشــار و تخصص هــای مختلــف باشــند و حــول 
موضــوع شــهر دور یــک میــز جمــع شــوند. مــا معتقدیــم ایــن 
ــهری  ــت ش ــه مدیری ــری ب ــک مؤث ــد کم ــت می توان جمعی
ــه در  ــد ک ــهری بکن ــان ش ــزان و طراح ــن برنامه ری و همچنی
پروژه هــا از خواســت ها و حضــور مــردم بهــرة بیشــتری 
ببرنــد. تــاش کرده ایــم در جمعیــت »حامیــان توســعة 
مردم محــور تبریــز« نمایندگانــی از حرفه هــا و رشــته های 
ــده  ــان در آن نماین ــم بازاری ــی ه ــیم، یعن ــته باش ــف داش مختل
داشــته باشــند و هــم جامعــة پزشــکان، مهندســان، فرهنگیان، 
نویســندگان و صاحبــان دیگــر حرفه هــا. در مــورد این کــه 
چطــور می توانیــم ایــن افــراد را شناســایی کنیــم، بنــده معتقدم 
ــود دارد  ــی وج ــاد نامرئ ــازمان های مردم نه ــهرها س ــة ش در هم
ــا  ــورد عملکرده ــد و در م ــکل گرفته ان ــود ش ــه خ ــود ب ــه خ ک
ــل شناســایی اند.  ــی قاب ــد. رســمی نیســتند ول قضــاوت می کنن
ــی  ــای مدن ــات نهاد ه ــد انتخاب ــام و رون ــه نظ ــرایطی ک در ش
ــن  ــی از ای ــد بخش ــکل ها می توانن ــن تش ــکل دارد، ای ــا مش م
خــأل را پــر کننــد. ایــن افــراد از طریــق تعــدادی از اعضــای مــا 
ــوده  ــت ب ــان درس ــم انتخابش ــر می کن ــدند و فک ــایی ش شناس
ــا عاقــه  ــاال از مشــکات شــهر و ب ــا درکــی ب اســت چــون ب
ــرای  ــد و دور یــک میــز می نشســتند. البتــه مــا هــم ب می آمدن
ــرژی زیــادی گذاشــته ایم. وقتــی  ــا آن هــا ان برقــراری ارتبــاط ب
ــط  ــه فق ــزرگ اســت ک ــه ای ب ــا، منظــور مجموع ــم م می گوی
در تبریــز هــم خاصــه نمی شــود. آقــای ســید رضــا هاشــمی 
ــب  ــد و مرت ــا کمــک کردن ــه م ــی ب ــه خیل ــه تجرب ــا آن هم ب
ــه  ــودرزی ک ــر گ ــای دکت ــا آق ــتند، ی ــور داش ــات حض در جلس
خودشــان تبریــزی نبودنــد ولــی بــا عاقه در جلســات شــرکت 
ــان مشــترک  ــک زب ــه ی ــک شــدن ب ــرای نزدی ــد و ب می کردن

ــد.  ــادی کردن کمــک زی
ــا  ــده و پوی همــان طــور کــه شــهر همچــون یــک موجــود زن
دائــم در حــال حرکــت اســت، اعضــای جمعیــت مــا هــم تغییر 
خواهنــد کــرد. مهــم ایــن بــود کــه جمعیــت شــکل بگیــرد و 
ــه توســعه و بالندگــی شــهر  ــف ب از منظــر گرایش هــای مختل
ــوز در اول  ــا هن ــه راه دراز اســت و م ــم ک ــود. می دانی ــه ش توج
کاریــم. االن داریــم اســتراتژی مشــخصی بــرای فعالیــت ایــن 
جمعیــت تدویــن مــی کنیــم. می دانیــم کارمــان راحــت 
ــه  ــم ک ــم می دانی ــن را ه ــد، و ای ــه می خواه ــت و حوصل نیس
راه دیگــری غیــر از ایــن نداریــم. پروژه هایــی کــه در طــی 17 
ســال انجــام داده ایــم، یکــی از بزرگ تریــن مداخــات در شــهر 
ــادی  هــم برایمــان داشــته اســت. مــا  اســت و هزینه هــای زی
ــور  ــی عب ــه راحت ــان ب ــج کارهایم ــات و نتای ــم از تبع نمی توانی
ــه ای را کــه در ایــن زمینــه داشــتیم  کنیــم و حتمــاً بایــد تجرب
نقــد کنیــم. نقــد ایــن موضــوع هــم راه و روش خــاص خودش 
را می طلبــد. ایــن درســت نیســت کــه فقــط معمــاران و 
ــد.  ــد کنن ــات را نق ــن اتفاق ــران شــهری ای ــا مدی شهرســازان ی
مــا نیــاز داریــم ایــن نقــد را مــردم انجــام بدهنــد و بایــد فضــا 
ــه وجــود بیاوریــم کــه همه جانبــه انجــام پذیــرد.  و زمینــه ای ب
نمی خواهیــم ایــن تجــارب ارزش منــد مجــدداً در جــای دیگری 
ــود.  ــرار ش ــور تک ــری از کش ــهرهای دیگ ــا در ش ــهر ی از ش
ــهرهای  ــم در ش ــوز ه ــه هن ــاهد هســتم ک ــن ش ــفانه م متأس
ــود.  ــرار می ش ــا اســت تک ــم خط ــه می دانی ــی ک ــا آزموده های م
ــری از  ــد در جلوگی ــا می توان ــن صحبت ه ــما و همی ــور ش حض
ــهر  ــعة ش ــورد توس ــه در م ــی ک ــتباهات و غفلت های ــرار اش تک

ــود. ــع ش ــر واق ــته ایم مؤث داش
۵۹

-۶
ه ۰

مار
ش

۱۸




