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ترجیــح میدهــم بــا مــرور تجربــة دو دهــة اخیــر تبریــز کــه
در بطــن آن قــرار داشــتم آغــاز کنــم .بــه حــدود  17ســال
قبــل برمیگــردم کــه بعــد از جنــگ ،تــب و تــاب طرحهــای
تجددگرایانــه در شــهرها اوج گرفتــه بــود و تهــران پرچــمدار
آن بــود .انــگار کــه محدودههایــی از شــهر فریــاد میزدنــد
بیاییــد مــا را از نــو بســازید ،چــه در مقیــاس کالن و چــه در
مقیــاس خــرد .شــاهد تغییــرات بســیار ســریعی در شــهر بودیم.
ســاختمانهای قدیمــی تخریــب میشــد و بــه جــای آنهــا
ســاختمانهای جدیــد ســاخته میشــد .ایــن مــوج گریبانگیــر
بیشــتر شــهرهای مــا شــده بــود .در همــان اوان ،مدیریــت
شــهری در تبریــز تصمیــم گرفــت ایــن جریــان را بــه ســمت
پروژههــای شــهری کالن هدایــت کنــد .یعنــی بــا تخریــب
ســاختمانهای فرســوده در یــک بلــوک شــهری و ســپس
تجمیــع اراضــی ،پروژههایــی بــه صــورت بــزرگ مقیــاس در
آن تعریــف شــود کــه بتوانــد پاس ـخگوی بخشــی از نیازهــای
شــهر باشــد .مدیریــت شــهری در آن زمــان بــرای ایــن کار بــه
تعدادی از مهندســان مشــاور معمــار و شهرســاز شناختهشــده و
توانمنــد متوســل شــد و در آن مقطــع توانســت بخــش مهمــی
از تــوان علمــی و تخصصــی کشــور در بخــش معمــاری و
شهرســازی را بــه خدمــت خــود درآورد .بنــده از همان زمــان در
جریــان ایــن پروژههــا بــودهام و خوشــحالم کــه اکنــون پــس

از حــدود  18-17ســال همچنــان در جریــان رونــد آنهــا قــرار
دارم.
در زمانــی کــه هنــوز پروژههــا را شــروع نکــرده بودیــم و در
جمعهایــی کــه مهندســان مشــاور هــم حضــور داشــتند،
درخواســت مدیریــت شــهری ایــن بــود کــه فضاهــای شــهری
مناســبی در ایــن محدودههــا ســاخته شــود کــه ســرزندگی
ایجــاد کنــد .چش ـماندازی هــم کــه مشــاوران بــرای مدیریــت
شــهری ترســیم میکردنــد نشــان مــیداد کــه بــا اجــرای
پروژههــای پیشــنهادی آنهــا ،فضاهایــی شــکل میگرفــت
کــه ســرزندگی در ایــن محدودههــا بــه وجــود م ـیآورد .ایــن
پروژههــا 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،
طــرح تفصیلــی منطقــة تاریخــی ـ فرهنگــی شــهر تبریــز
را تهیــه میکردنــد و بــه عنــوان مشــاور مــادر ،مســئولیت
هماهنگــی و نظــارت بــر پروژههایــی را کــه بــه مهندســین
مشــاور باوند ،مهندســین مشــاور تجیر (مرحــوم دکتــر صارمی)
و مهندســین مشــاور صفامنــش و همــکاران واگــذار شــده بــود
بــر عهــده داشــتند .پروژههــا شــروع شــد ولــی بــه کنــدی
پیــش میرفــت کــه ایــن امــر بخشــی از واقعیــت اقدامــات
عمرانــی در کشــور مــا اســت .باالخــره پــس از گذشــت مــدت
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