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Abstract

The aim of the present research is to prepare a conceptual framework for traditional defensive architecture 
of Tabriz in historical stages of restorations in destructive earthquake of 1779. After the earthquake, the 

anatomic totality of the city was destructed and the city lost most of its population and the life system was 
plagued in individual and collective scale wich is highlighted in this study. The native managing system was 
able to create a capable defense mechanism in order to protect the affected people harmed ones who wanted to 
continue life. In this circumstance safety management had turned to an important element in crisis management 
system. Although, the limitations raised by the crisis, had made the decision making difficult, however native 
management was able to take effective actions for the aim of according to the defense through recognizing, 
ordering and directing the financial and moral abilities in the environment. The importance of research subject 
is to understand how the new bulwark of the city was built in a condition that all known norms of the city 
had vanished. The present research is qualitative and is done in historical-interpretive method that attempts to 
respond following questions: A. What was the reason for necessity of planning and building the new bulwark? 
B. What were the principles of planning new bulwark?
Keywords: Earthquake, bulwark, defensive architecture, native approach, local capabilities
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چکیده
که در اواخر دوره ی زندیه و به سال  هدف نوشتار حاضر تبیین جایگاه معماری دفاعی، در فرایند بازسازی تبریز پس از زمین لرزه ای است 
ع پژوهش، به اهمیت ساختاری دیوار دفاعی شهر برای اعتبار بخشیدن به حیات جمعی، پس  خ داد. اهمیت موضو 1193 هجری قمری ر
کارآمدی را برای  ع بحران برمی گردد، زیرا پس از زمین لرزه، مدیریت بومی متکی به توانمندی های محلی، بار دیگر سامانه ی دفاعی  از وقو
که قصد ادامه ی حیات در این شهر بحران زده را داشتند، پدید آورد. مقتضیات زمان و مکان در آن ایام به نحوی  حفاظت از آسیب دیدگانی 
گرد شهر، بارویی برای ایمن سازی آن در برابر  گردا که مدیریت امنیت، به رکن مهم مدیریت بحران تبدیل شده بود و در این راستا باید در  بود 
کرده بود، اما  ع تصمیم گیری تنگ  گر چه در آن ایام، محدودیت های ناشی از بحران عرصه را برای هر نو تعدیات احتمالی ساخته می شد. ا
اندیشه ی مدیریت بومی توانست با شناسایی، نظم دهی و جهت بخشی به قابلیت های مادی و معنایی موجود، اقدامات ثمربخشی برای نیل 
که بعد از زمین لرزه، متولیان شهر ـ چه در سال های پایانی دوره ی  به وضعیت دفاعی مطلوب انجام دهد. نتایج این پژوهش نشان می دهد 
زندیه و چه در سال های آغازین دوره ی قاجاریه ـ نیتی واحد در استوار ساختن و استوار ماندن این بارو داشته اند. بر این اساس، هدف نوشتار 
که در آن، هنجارهای  حاضر تحلیل چرایی و چگونگی تحقق ساختاری باروی مذکور در وضعیت بحرانی پس از زمین لرزه است؛ وضعیتی 
گرفته است  شناخته شده ی زندگی شهری از بین رفته و معاش و معیشت دچار مضیقه بود. این پژوهش به روش تفسیری ـ تاریخی صورت 
کارکردی در ترتیبات زیست جمعی این شهر داشت؟ ب. فرایند طراحی  و بر آن است به این پرسش ها پاسخ دهد: الف. باروی تبریز چه نقش 

باروی جدید، متأثر از چه عواملی و مبتنی بر چه اصولی بود؟
کلیدی: زمین لرزه، معماری دفاعی، بارو، رویکرد بومی، توانمندی های محلی واژه های 
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مقدمه
در  انــســانــی  ســکــونــت گــاه هــای  کهن ترین  از  یکی  تبریز  شهر 
در  و  تــاریــخ  طــول  در  اســت.  ایـــران  باستانی  سرزمین  شمال  غــرب 
و  ژئوپلیتیکی  خاص  موقعیت  بین المللی،  و  ملی  تعامالت  پهنه ی 
کونومیکی این شهر، عامل دو چندان شدن رونق و آبادانی در  ژئوا
آن بود. استقرار بر نقطه ی تالقی مسیر شرقیـ  غربی جاده ی ابریشم 
امتیازهای مکانی  از  یکی  بغداد،  به  قفقاز  ـ جنوبی  با مسیر شمالی 
که بر اهمیت آن می افزود. بر مدار چنین زمینه هایی،  این شهر بود 
شکوفایی اقتصاد در این شهر بدان پایه رسید که آفرینش و گسترش 
کالبدی بزرگ ترین سایت تجاری ایران ـ یعنی بازار تاریخی تبریز ـ در 
آن رقم خورد؛ بازاری که در مقیاس جهانی، یکی از شناخته شده ترین 
کاال و سرمایه در دنیای قدیم بود ]1[. اما از سویی،  کز مبادله ی  مرا
بحران های  و  زمین لرزه  طبیعی  سانحه ی  با  شهر  ایــن  سرنوشت 
با  تبریز  همجواری  سرنوشت،  این  علت  بود.  عجین  آن  از  حاصل 
استناد  به  اســت.2  ایــران  شمال غرب  گسل های  فعال ترین  از  یکی 
گاه شدت و قدرت برخی از زمین لرزه ها  اقوال معتبر، در طی تاریخ 
کالبدی شهر دگرگون و صدمات  که یکباره، موجودیت  به حدی بود 
جبران ناپذیری بر جای می ماند ]2[. اما موقعیت و عملکرد ویژه ای 
آورده بود،  کهن به دست  بر اساس مناسبات دوران  تبریز  که شهر 
ع هر حادثه ی ویرانگری، یک بار دیگر  که پس از وقو موجب می شد 
و در عین حال  اهتمام شود. معروف ترین  آن  نوسازی  و  بر عمران 
سال  به  و  زندیه  دوره ی  در  تبریز  بنیان برانداز  زمین لرزه ی  آخرین 
و  منهدم  شهر  کالبدی  کلیت  آن،  پی  در  که  داد  خ  ر ق.  ه.   1193
کثریت نفوس تلف شد ]2[. در این سانحه همچنین نظام دفاعی  ا
که سامانه ی دفاع محیطی  ج و باروهایی  شهر، یعنی مجموعه ی بر
در برابر تعدیات خارجی بود، از هم پاشید. اما در فرایند شکل گیری 
احداث  بود،  یافته  کاهش  شدت  به  آن  مساحت  که  شهر،  مجدد 
مدیریت  و  گرفت  قرار  عمرانی  تصمیمات  اولویت  در  جدید  بــاروی 
زمان  حداقل  در  محلی،  توانمندی های  اتکای  به  توانست،  بومی 
ممکن، سامانه ی دفاعی مناسبی را برای حفاظت از آسیب دیدگانی 
که قصد ادامه ی سکونت در این شهر بحران زده داشتند، پدید آورد. 
ح و خلق باروی  که در طر در حال حاضر مطالعه ی اصول و فنونی 
کار رفته بود، حائز  یادشده و در قالب برنامه ریزی پس از بحران به 
برنامه ریزان  بــرای  آمـــوزه ای  می تواند  آن،  بررسی  و  اســت  اهمیت 
حاضر  نوشتار  تحریر  از  هدف  اساس  این  بر  باشد.  معاصر  کالبدی 
که با تکیه بر اطالعات برگرفته از متون تاریخی و نیز بررسی عینی 
از مراتب فکر و  تبیین بخشی  باروی مذکور به ثمر رسیده،  بقایای 
مرحله ی  در  تبریز  شهر  دفاعی  نظام  ساختاری  آفرینش  در  فعل 
بازسازی های پس از زمین لرزه ی سال 1193 ه. ق. است. به عبارتی 
هدف پژوهش، تحلیل چرایی و چگونگی تحقق ساختاری باروی 
در  که  وضعیتی  است؛  زمین لرزه  از  پس  بحرانی  وضعیت  در  جدید 
رفته  بین  از  زندگی شهری عمومًا  آن، هنجارهای شناخته شده ی 
بودند. پژوهش حاضر به روش تفسیری ـ تاریخی به انجام رسیده و 
در صدد پاسخ به این پرسش ها است: الف. باروی تبریز چه نقش 
فرایند  ب.  داشــت؟  شهر  این  جمعی  زیست  ترتیبات  در  کارکردی 
طراحی باروی جدید، متأثر از چه عواملی و مبتنی بر چه اصولی بود؟

پیشینه ی پژوهش
مرور پیشینه ی پژوهش نشان می دهد که فراوانی منابع موجود 
در زمینه ی شناخت باروی تبریز، عمدتًا معطوف به شناخت تاریخی 
کتاب »تجربهݑً االحرار  آن است. در بین این منابع، ابتدا می توان به 
)بانی  نجف قلی خان  امیر  فرزند  عبدالرزاق بیگ  اثر  تسلیهݑً االبرار«  و 
بارو( اشاره کرد. این کتاب در حدود سال 1228 ه. ق. نوشته شده و 
در آن، شرحی بر زمین لرزه ی سال 1193 ه. ق. و نیز نکاتی سودمند 
ج است ]3[. منبع دیگر،  راجع به فرایند بازسازی باروی تبریز مندر
او  اســت؛  ــوزی  زن محمدحسن الحسینی  اثــر   » »ریــاض الــجــنــهݑً کتاب 
و  نوشته  زلزله زده  تبریز  وقایع  دربــاره ی  مطالبی  خود  کتاب  در  نیز 
ح داده است ]4[. در این زمینه  نحوه ی اقدام به ساخت بارو را شر
کتاب  در  که  کرد  اشاره  نیز  نادرمیرزا   شاهزاده  مطالب  به  می توان 
این  مطالب  است.  ج  مندر تبریز«  دارالسلطنه ی  جغرافی  و  »تاریخ 
کتاب از دقت و فصاحت باالیی برخوردار است و علیرغم اطالعات 
ــاره ی  درب آن  مطالب  فــراوانــی  شــده؛  نوشته  آن  در  که  سودمندی 

باروی مورد بحث، همانند دو منبع قبلی نیست ]5[.
»تاریخ  کتاب  در  مشکور  محمدجواد  معاصر،  مؤلفان  بین  در 
و  کــرده  بحث  بــارو  این  به  راجــع  هجری«  نهم  قرن  پایان  تا  تبریز 
 .]6[ است  نگاشته  آن  تاریخچه ی  دربــاره ی  مفیدی  تحلیل های 
مهمی  تألیفات  تبریز  تاریخ  زمینه ی  در  که  نیز  کارنگ  عبدالعلی 
دوره ی  منابع  استناد  به  آذربایجان«  باستانی  »آثار  کتاب  در  دارد، 
 .]1[ است  آورده  بارو  این  تاریخچه ی  دربــاره ی  اشاراتی  قاجاری، 
تحلیل  تبریز«  »زمــیــن لــرزه هــای  کتاب  در  ذکــاء  یحیی  همچنین 
بحث،  مورد  باروی  آفرینش  به  منتهی  تاریخی  وقایع  بر  مشروحی 
مقاله ای  در  نیز  وهـــاب زاده  عبدالرحمن   .]2[ اســت  کــرده  تحریر 
مجموعه  در  تبریز«  شهر  ــاروی  بـ و  ج  ــر ب »تــاریــخــچــه ی  عــنــوان  بــا 
کوتاه  اشـــاره ای  با  شهرسازی،  و  معماری  تاریخ  کنگره ی  مقاالت 
نموده  اداری  مصوبات  برخی  نقل  به  اقــدام  بــارو،  تاریخچه ی  به 
طرف  از  شمسی  هفتاد  دهه ی  اوایل  و  شصت  دهه ی  اواخر  در  که 
دولت درباره ی این بارو و در راستای حفظ بافت تاریخی شهر تبریز 
تفصیلی  ح  »طر به  باید  اینجا  در   .]7[ بودند  شده  ابالغ  و  تصویب 
»مهندسین  که  شود  اشــاره  نیز  تبریز  فرهنگی«  ـ  تاریخی  منطقه ی 
اهداف آن،  از  کرده اند و بخشی  تهیه  پارس«  ـ  مشاور نقش جهان 
معاصر  سیمای  در  تبریز  تاریخی  باروی  خاطره ی  احیای  به  توجه 
که  شهر است. در زمینه ی پژوهش، اسناد ارزشمندی نیز وجود دارد 
که در حدود سال 1243 ه.  عبارتند از نقشه های دقیق باروی تبریز 
ق. توسط نقشه برداران نظامی قشون روسیه و در ایام اشغال تبریز 
ـ طی جنگ منتهی به قرارداد ترکمانچای ـ ترسیم شده اند. در این 
که با اهداف نظامی تهیه شده، استحکامات دفاعی شهر  نقشه ها 
 .]8[ شده اند  ثبت  و  مستندنگاری  آن،  غیرعامل  پدافند  عناصر  و 
حاوی  مطالعه،  مــورد  حــوزه ی  در  که  قلمروهایی  شناخت  با  حال 
باقی  نیز  گشوده ای  نا عرصه های  که  می شود  روشن  اطالعات اند، 
سامانه ی  ایجاد  چگونگی  و  چرایی  تحلیل  آن ها  از  یکی  که  است 
است.  ق.  ه.   1193 سال  زمین لرزه ی  از  پس  شهر  غیرعامل  دفــاع 
مقاله ی حاضر از منظر تأمالت معماری دفاعی، قصد مواجهه با این 

خأل علمی را دارد.
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چارچوب نظری
سکونت گاه های  بــرای  دفاعی  برنامه دهی  تئوری های  غالب 
و  عامل  پدافند  تلفیق  به  مشروط  را  بهینه  دفــاع  تحقق  انسانی، 
پدافند غیرعامل می دانند ]9[. بر پایه ی این نظر، موفقیت دفاعی 
گرو برنامه ریزی برای  یک شهر در برابر تهاجمات بیرونی، صرفًا در 
نیروهای عمل کننده ی نظامی نیست؛ بلکه مستلزم توجه همزمان 
گر دفاع غیرعامل، رکن مهم  به مؤلفه ی دفاع غیرعامل هم هست. ا
اجرا شود،  و  ح  و درست طر گردد  ارکــان دفاعی یک شهر منظور  از 
از  بخشی  متقبل  می تواند  همه  جانبه،  دفــاع   هنگامه ی  در  آنگاه 
کنش عوامل مسلح را به حداقل  مسئولیت های دفاعی شهر شده و 
گر اساس هر جنگی را تحمیل اراده فرض نماییم،  رساند. از سویی ا
آنگاه هدف دفاع غیرعامل، پس زدن و بر هم زدن اراده ی دشمن از 

طریق ساختارهای مهندسی خواهد بود. 
در منابع علمی، برای تبیین مفهوم دفاع غیرعامل و انتظاراتی 
اما به اختصار  تعابیر متنوعی به چشم می خورد،  از آن می رود،  که 
اطالق  اقداماتی  مجموعه  به  غیرعامل  »دفــاع  که:  گفت  می توان 
آن  اجــرای  با  و  نبوده  جنگ افزار  کارگیری  به  مستلزم  که  می گردد 
می توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی 
و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا 
میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد« ]10[. از 
دیدگاه مدیریتی، به ویژه از دیدگاه مدیریت بحران، دفاع غیرعامل 
که »با  ح هایی را شامل می شود  مجموعه تمهیدات، اقدامات و طر
استفاده از ابزار، شرایط و حتی المقدور بدون نیاز به نیروی انسانی 
تــوان دفاعی  از یــک ســو  تــا  گیرد ...  بــه صــورت خــوداتــکــا صــورت 
مجموعه را در زمان بحران افزایش داده و از سوی دیگر پیامدهای 
را  آســیــب دیــده  بــازســازی مناطق  امــکــان  و  کاهش دهــد  را  بــحــران 
شدت  و  ع  نو که  آنجایی  از   .]10[ ســازد«  فراهم  هزینه  کمترین  با 
تهدیدات، همیشه و همه جا یکسان نیست، بنابراین تدوین یک 
گرو برآورد دقیق و واقعی از  برنامه ی موفق برای دفاع غیرعامل، در 
تهدیدات خواهد بود تا درجه ی خطر مشخص شود و بسته به آن، 
که در حد منطقی و  مأموریت پروژه، خلق ساختارهایی خواهد بود 
در سطحی مناسب اقدامات احتیاطی را محقق نمایند.3 در دنیای 
ج و خندق،  ع، همچون بارو، بر قدیم ساختارهای مهندسی مصنو
عناصر دفاعی شهرها در برابر اراده ی نیروهای مهاجم بیگانه بود. 
و  مهاجم  افــراد  داشتن  نگه  بیرون  هدف  با  امنیتی  اقدامات  »این 
نتوانند  تا  می گرفت  انجام  امن  فاصله ای  در  آن ها  ساختن  معطل 
کنند و یا اینکه پیشروی آن ها به سوی محل  صدمه ی زیادی وارد 
کافی برای آماده سازی  کندتر شود، تا بدین وسیله مدافعان، زمانی 
خود در مقابل حمله را داشته باشند. مؤلفه های فیزیکی محافظت، 
کتیکی  چه طبیعی و چه ساخته ی انسان برای مدافعان امتیازی تا
فراهم  هستند،  آنان  به  رساندن  گزند  درصــدد  که  افــرادی  برابر  در 
می آورد« ]11[. اما آنچه که عینیت یافتن و به فعلیت رسیدن عناصر 
فیزیکی دفاع غیرعامل را سبب می شد، بهره گیری از اصول و فنون 
مهندسی رایج در زمان بود و بسته به شرایط زمان و مکان، عناصر 

معماری دفاعی، تجلیات مختلفی پیدا می کرد. 

»معماری  عنوان  با  معماری،  معاصر  گفتمان  در  اینک  آنچه 
معماری  معارف  ذیل  در  معرفتی  حقیقت  در  می شود،  یاد  دفاعی« 
ح های معمارانه  ی  که رویکردی میان حوزه ای برای خلق طر است 
گر چه عبارت معماری دفاعی در ادبیات معاصر، عبارتی  امن دارد. ا
و  دارد  قدیم  بــس  سرشتی  امــا  مــی آیــد،  نظر  بــه  نوظهور  ظاهر  بــه 
کهن  بنیان های فکری آن را می توان در ترتیبات امنیتی اجتماعات 

کرد. این سرزمین و سرزمین های دیگر دنبال 

شهر ایرانی و برنامه ریزی دفاعی 

و  آفرینش  در  بنیادین  عوامل  از  یکی  تاریخ  طــول  در  همواره 
گسترش شهرها، امنیت و مهم تر از آن احساس امنیت بوده است. 
دیگر  جــوار  در  سرزمین  ایــن  ژئوپلیتیک  موقعیت  قدیم،  ایــران  در 
هند،  شبه قاره ی  میانه،  آسیای  مانند  مهم  ژئوپلیتیک  حوزه های 
بین النهرین و عثمانی و تأثیر آن حوزه ها بر امنیت ایران، موجب شده 
بود که شهرهای ایرانی برای بقا و دوام نیازمند تمهیدات و تدبیرات 
دفاعی ویژه ای باشند ]12[. در فرهنگ شهرسازی ایرانی ـ فرهنگی 
که در طی قرون و متأثر از مقتضیات زمان و مکان، به تکوین رسیده 
کاربست خردمندانه ی تدابیر دفاعی برای امنیت بخشیدن به  بود ـ 
کالبدی به شمار  ع برنامه ریزی  شهر و شهروندان، رکن اصلی هر نو
می آمد ]13[. به عبارتی در ایران قدیم، دفاع غیرعامل یک  فرهنگ  
بود و بــرای خود اصــول  و اســاس داشــت و مــردم نیز به اهمیت آن 
واقف بودند. به نحوی که کنش گران عرصه ی عمرانی، در بهره مند 
در  چه  و  خرد  مقیاس  در  چه  ـ  امن  فضاهای  از  شهروندان  ساختن 
که فرهنگ  را جایز نمی دانستند؛ زیرا  ـ تردید و تعلل  کالن  مقیاس 
 .]14[ برنمی تابید  هرگز  را  حیاتی  حوزه ی  این  در  تساهل  عمومی، 
وابسته،  استادکاران حرفه های  و دیگر  اجتماعی معماران  طبقه ی 
بود،  آنــان  عهده ی  بر  دفاعی  ساختارهای  صناعت  مسئولیت  که 
می یافتند  دست  حرفه ای  معرفت  و  بصیرت  از  بهره ای  به  معمواًل 
و  شهر  که  قابلیت هایی  نیز  و  محدودیت ها  تحلیل  و  تجزیه  با  که 
کرده بود، مؤثرترین راهکار بومی را پیشنهاد  پیرامون آن را احاطه 
دهند. البته در معماری ایرانی نحوه ی تمهید اصول دفاعی در بطن 
تکامل  رونــد  از  متأثر  و  نبود  یکسان  همیشه  عمرانی  ساختارهای 

فکری و فنی در هر شهر و منطقه ای متغیر بود. 
در این میان، باروها جزو انواع استحکامات مرسوم دفاعی بود 
کارکرد آن ها در طول تاریخ به موازات پیشرفت سالح های  کالبد و  که 
ساختمانی  ح  طر عبارتی  به  بود.  یافته  تکامل  تدافعی  و  تهاجمی 
حمله  به  نسبت  کلی  تجربه ی  و  معلومات  اساس  بر  بیشتر  باروها 
و دفاع ریخته می شد و در هر دوره ای، روش های آزموده و مقبول 

ع استحکامات انتخاب می شد ]15[. برای ایجاد این نو

الزامات دفاعی تبریز قدیم

کهن شهرهای پرآوازه ی ایرانی است و در شناخت  تبریز یکی از 
که موقعیت ژئوپلیتیکی  تاریخی آن باید به این نکته توجه داشت 
کهن  که این شهر بر پایه ی مناسبات دوران  کونومیکی خاصی  و ژئوا
که از استحکامات  کرده بود، همواره ایجاب و الزام می نمود  کسب 
مسیرهای  بر  تبریز  شهر  استقرار  باشد.  برخوردار  کارآمدی  دفاعی 
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فزونی  عوامل  مهم ترین  از  یکی  سرمایه،  و  کاال  مبادله ی  جهانی 
الزمه ی  شد،  ذکر  که  عواملی  سبب  به  بــود.  آن  در  عمران  و  رونــق 
ع در این شهر، برخورداری آن از سامانه ی  یک زندگی امن و مطبو
که به  کهنی  آثــار مکتوب  بــود. در  بــارو  و  ج  دفــاع محیطی مانند بر
اســتــوار توصیف  بــارویــی  با  و  ــزرگ، خــرم  ب تبریز شهری  مــانــده،  جا 
معروف ترین  از  یکی  غازانی(  )قلعه ی  غازانی  بــاروی  اســت.4  شده 
به  تبریز  تاریخ  در  که  بــود  حصارهایی  بزرگ ترین  حــال  عین  در  و 
کسوت  که تبریز در  ثبت رسیده است؛ این بارو یادگار روزگاری بود 
تخت گاه دولت مغول، یکی از پرشکوه ترین مراحل تاریخی خود را 
که شهر تبریز  از آن، علی رغم فراز و فرودهایی  تجربه می کرد. بعد 
گذاشت، همواره ـ به جز در  طی تاریخ پرحادثه ی خویش پشت سر 
ج و بارو به منزله ی سامانه ی دفاع شهری،  مواقعی استثنایی ـ از بر

گرد خود برخوردار بود.  گردا در 
در اواخر دوره ی زندیه و در سال 1193 ه. ق. )سال درگذشت 
زمین لرزه ی  زند(،  لطفعلی خان  نشستن  تخت  به  و  زند  کریم خان 
گذاشت.  کوبید و خسارات سنگینی بر جای  مهیبی تبریز را در هم 
که در  بنا به اقوال مشهور، زمین لرزه ی مذکور چنان شدتی داشت 
از  را به ویرانه ای مبدل ساخت5؛ یکی  تبریز  آباد  و  آنی، شهر بزرگ 
ک، انهدام باروی شهر بود. در فرایند  پیامدهای این حادثه ی هولنا
که  زیرساخت هایی  از  یکی  مذکور،  بحران  از  پس  تبریز  بازسازی 
]3[؛  بود  گرفت، دیوار دفاعی شهر  قرار  اولویت توجه  ایجاد آن در 
ع مقاله ی حاضر است.  تحلیل فرایند آفرینش باروی مذکور، موضو

در سال 1203 ه. ق. ـ یعنی حدود ده سال پس از زمین لرزه ی 
شاهی  تخت  بر  قاجاریان  و  داده  خ  ر ایــران  در  دولت  تغییر  ـ  مذکور 
نشستند. در دوره ی فتحعلی شاه قاجار و مقارن با جنگ های ایران 
ولیعهد،  به  روسیه  برابر  در  نظامی  عملیات  فرماندهی  روس،  و 
ق.  ه.   1214 سال  در  وی  شد؛  سپرده  نایب السلطنه  میرزا  عباس 
از   .]1[ نمود  انتخاب  آذربایجان  کرسی  و  خود  رسمی  مقر  را  تبریز 
ولیعهدهای  اقامتگاه  تبریز  شهر  قاجاریه  دوره ی  اواخر  تا  زمان  آن 
به جهت  تبریز  آن دوران، شهر  در  بود. همچنین  سلسله ی مذکور 
کانون  بــه  عثمانی،  و  روس  امــپــراتــوری هــای  بــا  نسبی  نــزدیــکــی 
همسایه ی  کشورهای  و  ایــران  میان  فرهنگی  و  سیاسی  ــراودات  م
شمالی و شمال غربی تبدیل شده بود. عالوه بر این باید به اهمیت 
اشاره نمود.  روزگار  بازارش در آن  کارکردی  تبریز و رونق  اقتصادی 
نوشته  قاجار  دوره ی  تبریز  وصف  در  »مرآت البلدان«  کتاب  مؤلف 
که »دارالسلطنه ی تبریز دارالملک مملکت آذربایجان و از بالد  است 
معظمه و شهرهای مشهور ایران است« ]16[. طبعًا چنین شهری از 
که  نظر مالحظات دفاعی، وضعیت امن و استواری را طلب می کرد 

متولیان شهر بر تحققش مسئولیت داشتند.

زمین لرزه ی سال 1193 ه. ق. و پیامدهای آن

همان طور که پیش تر گفته شد، در اواخر دوره ی زندیه و به سال 
که  کوبید، به نحوی  1193 ه. ق. زمین لرزه ی مهیبی تبریز را در هم 
»همه ی ابنیه ی عالیه و آثار مستحکمه ی قدیمه از مدارس و مقابر 
و معابد و عمارات و رباطات بالمره همگی انهدام یافته و بی اغراق 
دیواری به بلندی یک وجب نماند و تخمینًا دوازده فرسخ از اطراف، 

تاریخی  ]6[. یحیی ذکاء در تحلیل  یافت«  انهدام  تبعیت شهر  به 
کشتارکن  ک و ویرانگر و  این حادثه می نویسد: »زمین لرزه ی سهمنا
کرده اند، می توان  که از پیامدها و آثار آن  تبریز، ... با توصیف هایی 
داده  خ  ر تبریز  در  کنون  تا که  زمین لرزه هایی  همه ی  از  که  برد  پی 
است، سخت تر و هراس انگیزتر بوده است. ... این زمین لرزه چون 
درست در میان آخرین شب ذی حجه )سلخ( سال 1193 ه. ق. و 
خ داده، از این رو در  نخستین روز محرم )غره( سال 1194 ه. ق. ر
ع این  کرده است« ]2[. از سویی، زمان وقو نوشته ها دو تاریخ پیدا 
حادثه، مقارن با سردترین روزهای سال در تبریز بود. »زمین لرزه در 
اثر سرما و  بر  زمستان و در نیمه ی دی ماه روی داده و مردم شهر 

گرد آمده بودند« ]2[.  کاشانه های خود  شب در خانه و 
حادثه  این  انسانی  تلفات  ح  شر در  اطهار«  اوالد  »تاریخ  مؤلف 
این شهر  از اهل  بر اساس »ضبط دفاتر محاسبان  که  نوشته است 
و  زلزله  ایــن  در  کبیر  و  صغیر  و  پیر  و  برنا  از  نفر  هــزار  صد  بی نظیر، 
که  ک شدند؛ غیر از زخمداران و آن ها  ک مانده و هال تدمیر در زیر خا
مکسورالعظام شده بودند« ]17[. شاهزاده نادرمیرزا به استناد طومار 
در  و  زمین لرزه ی مذکور  از  که چند سال پس  تبریز  سرشماری شهر 
را در  کن شهر  آقا محمدخان قاجار تهیه شده بود، بومیان سا عهد 
کرده است.5 این آمار،  گزارش  ایام صدر قاجاریه چهار هزار و سی سر 
تلفات  کثرت  زیرا نشانگر  و در عین حال غمبار است؛  تأمل برانگیز 
که پس از بحران،  انسانی زمین لرزه بوده و از سویی نشان می دهد 

کهن شهر تا چه حد تقلیل یافته بود.  سکنه ی این 
موقت  مسکن  ــاره ی  درب اطهار«  اوالد  »تاریخ  مؤلف  همچنین 
و  آن شهر  »مــردم  که  است  نوشته  ع بحران  وقو از  زلزله زدگان پس 
کثر آن ها مکسوراالعضا  توابع و نواحی و بالد قریبه به آن سرزمین که ا
و  کاخ  گشته،  مجتمع  جا  یک  در  ]بودند[  زخمدار  و  دل شکسته  و 
که آن بیچارگان  نشیمن خفیف و خانه ی چوبین سرانجام نمودند 
از ضرر سرما و برودت هوا محفوظ و سالم باشند و آن زمستان را آن 
رسانیدند«  آخر  به  عنا  و  رنج  و  بال  و  محنت  صد  به  مصیبت زدگان 

.]17[
بحران  مفهوم  ق.  ه.   1193 سال  زمین لرزه ی  اینکه  خالصه 
تحمیل  و  غافلگیری  ضمن  و  نشاند  شهر  زندگی  متن  و  بطن  در  را 
الگوهای  آن،  در  کــه  آورد  وجـــود  بــه  وضعیتی  عــمــده؛  خــســارات 
کارآمد نبودند، زیرا زمین لرزه  متداول قبلی برای تصمیم گیری دیگر 
از  به  منجر  دفعی،  دگرگونی  با  که  بــود  کننده ای  بی ثبات  عامل 
از  یکی  بــود.  شــده  شهر  اوضــاع  تمامی  شکنندگی  و  هم گسیختگی 
که جماعت بازمانده ی شهر را نگران و آشفته  عوارض حاد زمین لرزه 
وابسته  و عناصر  زیرا دیوار دفاعی شهر  بود؛  امنیت  نبود  می نمود، 
ج ها و دروازه ها خراب و شهر بی پناه شده بود ]18[. به آن مانند بر
بنابراین اندکی بعد از بحران، برای رسیدن به جامعه ی امن، مانا 
اولویت ها و فوریت های تصمیم گیری قرار  بارو جزو  و پویا، ساخت 

گرفت.
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احداث باروی جدید
شناخت تاریخی

فرایند  در  و  ق.  ه.   1193 سال  زمین لرزه ی   از  پس  که  بارویی 
که  بازسازی تبریز بحران زده ساخته شد، در واقع آخرین بارویی بود 
در تاریخ، برای این شهر ساخته شد )تصاویر 1 و 2(. بانی این بارو 
کم و بیگلربیگی تبریز بود.7  نادرمیرزا قاجار  نجفقلی خان دنبلی، حا
کتاب »تاریخ و جغرافی دارالسلطنه ی تبریز« می نویسد: »نخست  در 
که حصار وسیع و استوار به تبریز بنیاد نهاد مشحون از سرای  کسی 
بیگلربیگی  نجفقلی خان  گرمابه ها،  و  خانات  و  بــازارهــا  و  رعیت 
که به سال یک هزار و یک صد و نود و چهار از هجرت  دنبلی بود 
گرد تبریز بنا نهاد و این حصاری بود بس  به حمایت احمدخان به 
 .)4 و   3 )تصاویر   .]5[ نهاد«  حصن  آن  بر  دروازه  هشت  و  متین 
که به تبع اسم بانی، برخی منابع معاصر از این بارو، با  گفتنی است 

کرده اند.  عنوان باروی نجفقلی خانی نیز یاد 
فضلعلی  پسرش  با  همراه  زمین لرزه  حادثه ی  در  نجفقلی خان 
پایش  یــک  وی  خــود  شــد،  کشته  پسرش  مــانــد،  آوار  زیــر  در  بیگ 
اطــهــار«  اوالد  »تــاریــخ  مــؤلــف   .]18[ ــرد  ب در  بــه   جــان  امــا  شکست، 
عمدة ًْ الخوانین  العظام  زمان  آن  در  تبریز  شهر  کم  »حا می نویسد: 
زیر  از  که  بوده  آذربایجان نجف قلی خان دنبلی مرحوم  بیگلربیگی 

مصائب  اغــالل  به  و  معلول  پای  از  آمــده  بیرون  زلزله  از  بعد  ک  خا
ک فرزند فرزانه ی خود مغلول شده بود« ]17[. جان گسل هال

زمین لرزه ی سال 1193 ه. ق. در زمستان و در موقعی از سال 
که به خاطر شرایط اقلیمی تبریز، امکان برقراری  ع پیوست  به وقو
کارگاه ساختمانی غیرممکن بود. نجفقلی خان، پس از سپری شدن 
کاماًل بهبود نیافته  فصل سرما و شروع بهار علیرغم اینکه جراحتش 
کردها و  که مبادا دشمنانش  از امیران افشار اورمیه و  بود، از بیم آن 
ج و بارو نتواند از شهر  شقاقی ها بر شهر تازند و او به جهت نداشتن بر
کار ساختن باروی شهر شد و  کند، بی درنگ دست به  و خود دفاع 
در زمانی اندک بارویی دور شهر پدید آورد ]2[. محمد امین ریاحی 
وجود  با  دنبلی  »نجفقلی خان  می نویسد:  ع  موضو این  تشریح  در 
از سپری شدن زمستان و قطع  پیری و پاشکستگی، بالفاصله بعد 
آغاز نهاد، و در مدت  را  باروی دور شهر  و  ج  پس لرزه ها، ساختن بر
شش ماه آن را به ارتفاع دو متر باال برد ]...[ بعد از زلزله، حکمرانان 
سراب و ارومی به تصور اینکه تبریز بعد از چنان فاجعه ی بنیان کنی 
کردند و سردار  دیگر تاب مقاومت نخواهد داشت، به آن شهر حمله 

کرد« ]18[. پیر )نجفقلی خان دنبلی( آن حمله ها را دالورانه دفع 
کتاب  در  بیگلربیگی  امیر نجف قلی خان  فرزند  عبدالرزاق بیگ 
و  ماه  شش  مدت  در  را  بارو  ساخت  تسلیهݑً االبرار«  و   »تجربهݑً االحرار 

 تصویر 1: دشت تبریز )1827م/1242ه. ق.(، ]8[.

تصویر 4: شبکه ی معابر شهری و محدوده ی بارو )1827م/1242ه. ق.(تصویر 3: محدوده ی باروی شهر تبریز )1827م/1242ه. ق.(، ]8[.

تبریز  دشت  پهنه ی  در  شهر  استحکامات  و  حومه   :2 تصویر 
)1827م/1242ه.ق.(، ]8[.
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مؤلف  اما   .]2[ است  کرده  گزارش  معتدل  انسانی  قامت  ارتفاع  به 
گفته و نوشته  کتاب »تاریخ اوالد اطهار« مدت ساخت بارو را دو سال 
قلعه ی  بنای  مــزبــور  زمستان  از  بعد  »]نجف قلی خان[  کــه  اســت 
قلعه ای  گــذاشــت،  پیوند  آســمــان  شهربند  ح  طــر و  اســاس  گـــردون 
سال،  دو  عرض  در  متانت  و  استحکام  رزانــت  و  حصانت  کمال  در 
اهالی آن  ع  اتمام رسانده و مجمو به   ... چهار دیوار وسیع الفضای 
نظر  به   .]17[ داد«  خانه  و  عمارت  جای  قلعه  آن  میان  در  را  شهر 
آن  به  اطــهــار«  اوالد  »تــاریــخ  کتاب  که  ســالــه ای  دو  ــازه ی  ب می رسد 
کارهای تکمیلی  که در آن  کرده، مربوط به مدت زمانی باشد  اشاره 
کاشیکاری ها و حجاری های پیرامون  کنگره ها،  بارو، مانند ساخت 
در ســال 1198 ه. ق.  اســت.  گرفته  انجام  و غیره  دروازه هـــا  ســردر 
نجفقلی خان چشم از جهان فرو بست.8  نادرمیرزا قاجار می نویسد: 
»پس از آنکه سور قلعه به اتمام رسید بیگلربیگی به رحمت ایزدی 
بیگلربیگی  احمدخان  جانب  از  که  خدادادخان  فرزندش  پیوست، 
دارایــی  نوبت  تا  بود  این  نمود.  حفر  را  قلعه  این  خندق  بود  تبریز 
بر  پادشاه زاده  این  نایب السلطنه عباس میرزا رسید،  به  آذربایجان 
کریز و مردرو بساخت. آنگاه فرمان  حصانت آن بیفزود. نخست خا
گشاده یابد و هر چه آبادانی بود  گرد سور یک تیر پرتاب  که به  داد 

کردند« ]5[. بیشتر به زر بخریدند و با زمین یکسان 
کتاب »مرآت البلدان« را در عهد  که  همچنین اعتمادالسلطنه ـ 
گزارش  ـ از توجه عباس میرزا به باروی تبریز  ناصرالدین شاه نوشت 
قبل  سال  هفتاد  تقریبًا  را  شهر  این  »قلعه ی  که  می نویسد  و  داده 
خندق  داشته،  محکم  بس  دیــواری  و  ساخته  دنبلی  نجفقلی خان 
نایب السلطنه  نواب  را در هزار و دویست و چهل و یک  آن  اطــراف 

مرحوم طاب ثراه )عباس میرزا( احداث نمودند« ]16[.
این بارو تا چند دهه پس از ساخت، باقی و مورد استفاده بود، 
ع تحوالت قرن نوزدهمی ـ به ویژه پیشرفت  گذشت زمان و شیو اما 
داد  ـ نشان  باروشکن  و  و توپ های دژکوب  پرتابی  جنگ افزارهای 
دفاعی  خاصیت  دادن  دســت  از  حــال  در  نجفقلی خانی  بــاروی  که 
ایام  واپسین  در  و  ق.  ه.   1243 سال  در  که  هنگامی  اســت.  قبلی 
که منجر به پذیرش قرارداد  جنگ های چند ساله ی ایران و روس، 
آن  از  »پس  و  نمود  تصرف  را  تبریز  روسیه  لشکر  شد،  ترکمانچای 

حضرت نایب السلطنه را دیگر در آبادانی آن نظری نماند« ]5[. عبور 
به  آنان  آسان  ورود  و  جدید  سالح های  بر  تکیه  با  روسی  نیروهای 
ج و بارو موضوعیت قبلی خود را در  که این بر تبریز، روشن ساخت 
نظام دفاعی شهر از دست داده است. دلیل دلسردی عباس میرزا آن 
که حصار دفاعی پیش گفته نتوانست مانع ورود نیروهای روس  بود 
به تبریز شود. طبعًا قلعه ای که مانع حمله ی دشمن نشود، توجیهی 

برای نگهداری و صرف هزینه های دفاعی نداشت. 
و  کوتوال  و  با حارس  قلعه  »این  نادرمیرزا می نویسد:  شاهزاده 
نگهبان دروازه ها تا لشکر روسیه به تبریز مستولی شد باقی بود، پس 
از آن حضرت نایب السلطنه را دیگر در آبادانی آن نظری نماند. اندک 
خرابی بدان راه یافت تا به شهریاری پادشاه ماضی )ناصرالدین شاه( 
ببریدند  اجرت  را  قلعه بانان  برداشتند،  آن دست  از حراست  یکباره 
کردن  و ثلمه ها در هر سوی پدید آمد و به دست نیز مردم نزدیک 
کردند. وقتی از درگاه خالفت به عمارت آن فرمان شد  راه را ثقبه ها 
که خرق بر راقع متسع شده بود. تا عزیزخان ُمکری سردار به درگاه 
را  این حصار  انباشته شده.  َکنده  و  افتاده  که »دیوارها  کرد  عرض 
دولت  خزانه ی  به  وافــر  زری  بفروشم،  آن  اراضــی  نمانده.  فایدتی 
 .]5[ دادنــد«  صال  رسید،  دستوری  کنند«،  آبادانی ها  مــردم  و  رسد 
»دیــوار  اســت:  کــرده  گــزارش  نیز  اعتمادالسلطنه  را  خبر  این  مشابه 
قلعه مسطور حال خراب و آنچه هم باقی مانده بود به حکم دیوان 
همایون از میان برداشته و به جای آن خانه و آبادی ساخته اند و 
ولی  می نمایند  بیرون  به  متصل  را  شهر  انــدرون  بیوتات  و  عمارات 
دروازه هــای قدیم هنوز باقی است و به هشت دروازه مشهور است 
و اسامی آن از این قرار است: خیابان، باغمیشه، سرخاب، شتربان، 

گجل، مهادمهین، نوبر« ]16[، )تصویر 5(. اسالمبول، 
زمــان  از  نجف قلی خانی  ــاروی  بـ تــدریــجــی  کهنگی  بنابراین 
عباس میرزا و پس از اشغال شهر توسط قوای روسی آغاز و سرانجام 
که بافت شهری تبریز توسعه ی چشمگیری  در زمان ناصرالدین شاه 
کلی  یافته و محالت جدیدی در بیرون بارو پدید آمده بود، تخریب 
یافت. اما این اقدام به معنای از بین رفتن تمامی اثرهای مادی و 
نحوه ی  بر  آن  پالن  هندسی  تأثیر  زیرا  نبود؛  مذکور  باروی  معنایی 
که حتی  شکل گیری هندسه ی پالن شهر و شبکه ی معابر عمومی 

 

تصویر 5: نحوه ی استقرار یکی از دروازه ها در ترکیب شکلی باروی تبریز )1827م/1242ه. ق.(، ]8[
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مشکور  محمدجواد  ماند.  باقی  بــود،  نیز  آتــی  توسعه های  بر  مؤثر 
بین  در  که سابقًا  را  اصلی  تبریز  که محل  دانست  »باید  می نویسد: 
آن  از  و  نامیده اند  قلعه  ناصرالدین شاه،  زمان  از  داشته،  قرار  حصار 
قلعه  آثــار  قاجاریه  اواخــر  تا  ولــی  بــوده  بی حصار  تبریز  چه  گر  زمــان 
اوایــل قرن  ]6[. در  اســت«  بــوده  ج آن معلوم  و خــار و داخــل  پیدا 
عظیم  مجموعه ی  آن  از  پهلوی،  دوره ی  شروع  با  مقارن  و  جاری 
که در میان بافت توسعه یافته ی شهر،  دفاعی، به جز چند دروازه 
کالبد دیگری باقی نبود. در حال حاضر نیز بقایای  محصور بودند، 
آسیب دیده ای از دو دروازه ی آن، یعنی دروازه ی خیابان و دروازه ی 

که نیازمند توجهات حفاظتی هستند. باغمیشه باقی است 

مراتب صناعت بارو

اصول برنامه ریزی
برنامه ریزی برای ایجاد باروی جدید، به دنبال تحقق اهدافی 
محسوب  شهری  حیات  اولویت های  جــزو  اوضـــاع،  آن  در  که  بــود 
ایجاد  بــرای  راهکاری  تدبیر  مذکور  برنامه ریزی  واقــع،  در  می شد. 
باید  که  زیستی  فضای  بــود؛  کــالن  مقیاس  در  امــن  زیست  فضای 
ظرف  مقام  در  اضــطــراری،  شرایط  در  هم  و  عــادی  شرایط  در  هم 
باشد.  ــان  آن معنوی  و  مــادی  حیات  مأمن  شهر،  جماعت  زندگی 
که فقط در محدوده ی  ج و باروی شهر، زیرساختی نبود  بنابراین بر
حیات  پهنه ی  کل  بلکه  باشد،  بهره برداری  مورد  مشخصی  زمانی 
تجدید  دیگر،  عبارتی  به  می گرفت.  بر  در  را  شهروندان  ــره ی  روزم
بنای بارو ـ به عنوان خلق یک عنصر دفاع شهری ـ امری صرفًا برای 
رعایت اصول دفاعی و جلوگیری از غافلگیر شدن در برابر مهاجمین 
کلی تر باید شرایط زندگی در شهر را نیز  نبود؛ بلکه در شأنی باالتر و 
به  بــارو  ســازه ی  که  نبود  معنا  بــدان  ایــن  البته  می بخشید.  بهبود 
اقتضای  به  که  منظوره ای طراحی شود  مثابه ی یک ساختار چند 
که  ایام و مناسبت ها از عهده ی عملکردهای مختلف برآید. هر چند 
که هزاران  اندرون فضای وسیع آن، به مثابه ی پناهگاه بزرگی بود 
فضای دیگر با عملکردهای مختلف مانند مسجد، مدرسه، خانه، 
بازار و غیره چیدمان یافته بودند تا امورات شهر ـ از امورات روزمره تا 

مناسبت ها ـ در آن جاری و ساری باشد.
به  باید  مذکور  کالبدی  برنامه ریزی  شد،  گفته  آنچه  اساس  بر 
نحوی تدبیر می شد که بارو در عین ایفای نقش به عنوان سامانه ی 
برابر  در  به شهروندان  و مصونیت بخشیدن  دفاع محیطی شهری 
محیطی  آسایش  و  آرامش  مؤلفه ی  دو  متضمن  بیگانگان؛  تعدی 
نیز باشد. برقرار بودن شرایط عادی حیات اجتماعی، بدیهی ترین 
طور  بــه  اینجا  در  داشتند.  انتظار  ــارو  ب از  همگان  کــه  بــود  چیزی 
با  جدید  ــاروی  ب خلق  فرایند  برنامه ریزی  گفت،  می توان  خالصه 
»تعریف  منظور  بــه  بـــزرگ«  مکانی  عــرصــه ی  یــک  »تحدید  هــدف 
که بارو در  فضای زیست امن انسانی« باید طوری انجام می گرفت 
که شهر و شهروندان  ایفای نقش اصلی خود، به عنوان ظرف امنی 

کارآیی داشته باشد.  مظروف آن بودند؛ 
گفته شد، باید به این نکته نیز توجه داشت  حال با درک آنچه 
که فرایند برنامه دهی باروی جدید در یک شرایط غیرعادی انجام 
می گرفت و پارامترهای محدود کننده و اثرگذاری در آن اوضاع وجود 

اینجا  در  بودند؛  مؤثر  بسیار  برنامه  کمیت  و  کیفیت  بر  که  داشتند 
الف. وضع بحران زده ی  اشاره می شود:  از آن ها  به پنج مورد مهم 
شهر و تلفات غیرقابل تصور جانی و مالی ب. جمعیت محدود شهر 
که پیش تر بحث شد، شمار مردم رسته از زمین لرزه ی  )همان گونه 
ک، حـــدود چــهــار هـــزار نفر بـــود( ج. ضــرورت  مــرگ آفــریــن و هــولــنــا
محافظت از بازار شهر و صیانت از اعتبار جهانی آن )عاملی که باعث 
می شد، شهر جدید در پیرامون بازار قبلی ساخته شود( د. محدودیت  
منابع  مالی  و عسرت نهاد متولی پروژه در تأمین  هزینه ها. ه. تسریع 
در اتمام عملیات ساختمانی )به خاطر تسریع آمادگی در برابر اشراری 

که قصد دست اندازی به شهر را داشتند(.

ح کلی طر اصل 

که  هر پدیده ی معماری، بر آمده از شرایط زمان و مکانی است 
طراحی  فرایند  درک  برای  اصل،  این  طبق  می شود.  پدیدار  آن  در 
ضروری  آن  آفرینش  بر  کم  حا شرایط  به  توجه  بحث،  مورد  باروی 
شرایطی  در  جدید،  بــاروی  طراحی  که  شد  دانسته  پیش تر  اســت. 
که شهر با یک بحران عمومی مواجه بود و دامنه ی  انجام می گرفت 
پایین ترین  از مرگ رسته بودند، در  که  و آسایش سکنه ای  آرامش 
حد قرار داشت. با توجه به گرفتاری ها و تنگناهای آن ایام، طراحان 
ح با حداقل امکانات ـ حتی استفاده از  که طر کردند  اصولی را اتخاذ 
این  بر  رسد.  فعلیت  به  سریعًا  ـ  شهر  در  کنده  پرا ساختمانی  مصالح 
اساس، در تفکر مهندسی آنان، آرمان های طراحی عمدتًا معطوف 
ظرائف  و  لطائف  به  پرداختن  و  بــود  بنیادی  و  اساسی  نکات  به 
گر تعریف  شکلی و فرمی در اولویت های بعدی قرار داشت. بنابراین ا
کنیم؛ آنگاه در بیانی ساده  »طراحی« را »فرایند حل مسئله« فرض 
که فرایند طراحی باروی جدید، در وهله ی نخست  گفت  می توان 
پاسخی معمارانه به دغدغه ی بی پناهی شهر و شهروندان در برابر 
»شناخت  بخش  در  که  همانطور  البته  بــود.  احتمالی  تهاجمات 
مانند  بــارو،  فرعی  عناصر  اجــرای  و  طراحی  شــد،  بحث  تاریخی« 
کاشیکاری ها و حجاری های پیرامون دروازه ها و  کنگره ها،  ساخت 

گرفت.  غیره بعد از اتمام ساختار اصلی و در فرصت مناسب انجام 

ح مکان طر

برای بازتعریف و بازتحدید شهر پس از زمین لرزه، نیاز به زمین 
هائله ی  از  رسته  جماعت  قلت  دلیل  به  زیــرا  بــود؛  کمتری  شهری 
مرگ، آمار سکنه ی شهر به شدت پایین آمده بود. عبدالرزاق بیگ 
بارو  انتخاب مکان  امیر نجف قلی خان بیگلربیگی، درباره ی  فرزند 
با  و  اتمام زمستان  با  که  تعیین حدود آن، نوشته است  و نحوه ی 
و  نیافته  بهبود  جراحات  با  نجفقلی خان  روزی  کــاری،  فصل  آغــاز 
 ]...[ بــاره  بر  حــال،  ضعف  و  محنت اندوز  تن  و  ناخشنود  جان  »با 
سوار شد و اطراف خرابه های شهر را طواف فرمود و چون در بنای 
 ،]...[ داشــت  کامل  مهارتی  حصار  و  قلعه  ح ریــزی  طــر و  عــمــارت 
کنون )سال 1228 ه. ق.( موجود است  که ا ح قلعه ی جدیدی  طر
اسد  طالع  به  تنجیم  اهل  مالحظه ی  به  یافته  اندراسی  اساسش  و 
]...[ بالجمله چون محل بروج و حصار را به نظر امعان  بنا فرمود 
سمت  در  کــه  اعــیــان  از  یکی  عــهــد ه ی  بــه  را  بعضی  ساختن  آورد، 
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ک ریخت، بنا و عمله ی  محلت او واقع بود، بازگذاشت. زرها بر خا
کار شگرف برانگیخت ]و ...[ این  بی شمار از شهر و نواحی برای این 
که دور و حصارش یک میل است، به تعجیل  محکمه ی بی مانند را 
در مدت شش ماه، به قدر قامت انسانی معتدل در هر جا از ساهره ی 
ح دارالحکومه و عمارت بیرون و اندرون و باغی  کرد و طر زمین بلند 

برای خویش افکند« ]2[. 
که  مــی دهــد  نشان  نوبنیان  بـــاروی  محیطی  خطوط  بــررســی 
بــازار،  منطقه ی  یعنی  زمــیــن لــرزه«  از  پیش  شهر  کهن  »هسته ی 
مهم ترین  واقــع  در  که  آن هــا  حواشی  و  دولتخانه  جامع،  مسجد 
کانون عملکردی شهر در همه ی ادوار بود؛ محدوده ی شهر جدید 
را شکل داده است. به عبارتی روشن تر، جماعت باقیمانده ی شهر، 
تدریجًا  قبلی،  بازار  ویرانه های  گرد  گردا در  عرصه ای  مکان یابی  با 
شروع به ساخت و ساز و عمران شهری نمودند. با چنین تصمیمی، 
که به احیای بازار بزرگ شهر نیز نائل شوند؛ بازاری  آن ها قادر بودند 

که در طی قرون، وجهه ی جهانی شهر بود )تصویر 6(.
شهر  چرا  اینکه  به  پاسخ  یافتن  و  استقرار  این  دالیــل  شناخت 
طریق  از  شــد،  نهاده  بنیان  قدیم  شهر  خرابه های  روی  بر  جدید 
که اهالی بحران زده با آن مواجه بودند، امکان پذیر  درک اوضاعی 
که  می سازد  آشکار  تبریز  تاریخی  نقشه های  روی  بر  تأمل  اســت. 

آن ها در مرحله ی انتخاب مکان برای ایجاد سکونتگاه جدید، به 
پتانسیل های باقی مانده از شهر منهدم شده ی قبلی توجه داشتند. 
پیشین  جاافتاده ی  شهرسازی  نظام  به  اتکا  آن ها،  انتخاب  مزیت 
بود. بر این اساس، شهروندان در خلق سکونت گاه جدید، توان خود 
را معطوف سامان بخشیدن و به هنجار درآوردن کالبد بحران زده ای 
که صباحی پیش عمران و رونق داشت و می شد از برخی  می کردند 
استفاده  مجددًا  ترمیمی،  اقدامات  با  آن  تأسیسات  و  زیرساخت ها 
از  کم هزینه تر  قبلی،  ابنیه ی  ــدازی  ــ راه ان آن هــا  ــرای  ب گویا  نمود. 
ایجاد  تصمیم،  این  مزایای  از  همچنین  بــود.  نو  ابنیه ی  احــداث 
گر چه شهر قبلی توسط زمین لرزه در  حس تعلق به شهر جدید بود؛ 
که  کسانی  برای  را  آشنای خود  لکن هویت  بود،  کوبیده شده  هم 
کرده بود و این عامل در تقویت حس  قباًل در آن زیسته بودند، حفظ 

تعلق اهالی به ساختار جدید، نقش بی بدیلی را ایفا می نمود.

ح الگوی طر

بود،  بــرخــوردار  کند  رونــدی  از  جوامع  تحوالت  چــون  قدیم  در 
کار برا یشان  هرگاه طراحان با موضوعی روبه رو می شدند، زمینه ی 
گر از آنان طراحی یک بارو درخواست  چندان تاریک و مبهم نبود. ا
ح مزبور در رابطه با یک نظام موروثی و آشنای دفاعی  می شد، طر
قدری  با  را  موروثی  شکل های  پیشین،  تجربیات  با  و  داشــت  قــرار 

تحول استوار می کردند. 
که بانیان باروی جدید  مطالعه ی متون تاریخی روشن می کند 
کرده اند9.   اقــدام  آن  خلق  به  پیشین،  تجارب  از  بهره گیری  با  نیز 
کتاب »تجربهݑً االحرار و تسلیهݑً االبرار« درباره ی نجف قلی خان  مؤلف 
و  قلعه  ح ریزی  طر و  عمارت  بنای  »در  وی  که  است  نوشته  دنبلی 
کتاب  ]2[. محمد امین ریاحی نیز در  کامل داشت«  حصار مهارتی 
باروی  طراحی  در  نجف قلی خان  قبلی  تجربه ی  از  خوی«  »تاریخ 
گفته است ]18[. بنابراین از نظر اصول طراحی،  شهر خوی سخن 
از قبل در منطقه  که  الگوی باروی جدید، مبتنی بر الگوهایی بود 
کسب تجارب  از طریق  بارو  بیانی ســاده، طراحی  به  رواج داشــت. 
پرداخت  امــکــان  بــحــران،  شــرایــط  اقتضای  بــه  لکن  بــود؛  گذشته 
در  بــارو  ایــن  گــر  ا طبعًا  نداشت.  وجــود  فرمی  لطائف  به  کثری  حدا
می شد،  ساخته  معمول  وضع  در  و  بحران  شرایط  از  غیر  شرایطی 

کیفیتی متفاوت می یافت )تصاویر 7 و 8(. تصویر 6: امتداد شریان های بازار تا دروازه های شهر، ]21[

تصاویر 7 و 8: دروازه های دارالسلطنه ی تبریز 
کرده است ]22[ و تصویر 8 را نقشه برداران قشون روس در حدود سال 1243 ه.  که اوژن فالندن سیاح فرانسوی ارائه  تصویر 7 ترسیمی است 

کرده اند ]8[. ق. ترسیم 
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ح روابط عنصری طر
دارای  بــود،  تبریز  شهر  پیرامون  خطی  حصاری  که  بــارو  ایــن 
هشت دروازه، به نام های دروازه ی باغمیشه )درب اعلی(، دروازه ی 
گجیل )درب سرد(، دروازه ی شتربان، دروازه ی استانبول، دروازه ی 
و  نوبر  دروازه ی  میارمیار(،  )درب  مهادمهین  دروازه ی  سرخاب، 
که هر یک به محله ای باز می شد. مطالعه ی  دروازه ی خیابان بود 
نقشه ی »حومه و استحکامات شهر تبریز« )1827م/1242ه. ق.( 
که محل و تعداد ورودی های شهر از نظر امنیتی با  نشان می دهد 
کز  مرا به  دسترسی  امکان  و  بودند  شده  برنامه ریزی  مناسبی  دید 

کنترل شده بود.  کاماًل  حساس شهری، 
ــی نـــقـــشـــه ی »دارالـــســـلـــطـــنـــه ی تــبــریــز«  ــ ــررس ــ هــمــچــنــیــن ب
بــارو،  ایــن  بنای  ح  طــر که  می کند  آشکار  ق.(  )1880م/1297ه. 
تابعی از نحوه ی ساماندهی و هدایت دیگر برنامه های عمرانی شهر 
در آن برهه بود؛ انطباق دروازه ها بر روی شریان های به جا مانده از 
ع  که در تداوم محورهای حرکتی بازار بودند، مؤید همین موضو قبل 
است، زیرا توسعه ی آتی شهر نیز دقیقًا تابعی از این شبکه ی عبوری 

بود )تصویر 9(.

ح،  طــر عنصری  روابـــط  در  دیــگــر  تــوجــه  قــابــل  نــکــات  از  یکی 
از خندق  استفاده ی همزمان  و  از عناصر دفاعی  به کارگیری طیفی 
برقراری  بــرای  الیه  چند  دفاعی  سیستم  ایجاد  به منزله ی  بــارو؛  و 
گونه ای  به  عناصر  این  ترکیب  بــود.  شهر  بــرای  کثری  حدا امنیت 
آن  و  مــی داد  جلوه  سنگر  یک  به مثابه ی  بیرون،  از  را  شهر  که  بود 
کنگره های  ستبر،  نماهای  بلند،  دیوارهای  بود:  کرده  دژمانند  را 
دندانه دار، دروازه های محدود و ایستگاه های بازرسی و حتی ایجاد 
بدین  ــا.10  دروازه هـ اطــراف  نقوش  از  استفاده  با  دفاعی  سمبولیسم 
افراشت ساختاری بارو، بر  ترتیب معماران و استادکاران سنتی، در 
مبنای خرد و شعور مهندسی خویش و به اتکای مصالح بوم آوردی 
که  کرده بودند  که محیط در اختیارشان نهاده بود؛ به نحوی اقدام 
کثر  ساختار وجودی بارو ضمن ایفای وظیفه ی عملکردی خود، حدا
هماهنگی را نیز با شرایط زمان داشت؛ مضاف آنکه در ترکیب فرمی 

اجزا تا حد امکان به معنا و زیبایی نیز توجه شده بود.  

تصویر 9: نقشه ی دارالسلطنه ی تبریز )1880م/1297ه. ق.(، ]8[

نتیجه گیری
ک در تاریخ تبریز  زمین لرزه ی سال 1193 ه. ق. حادثه ای اسفنا
که  بود؛ این حادثه چنان صدمه ای بر شهر و شهروندان وارد نمود 
ایرانی  کهن شهر  این  در  که  ساله ای  صد  چند  تمدنی  و  مدنی  آثــار 
کوبیده شد. یکی از عوارض این  گرفته بود، به یکباره در هم  نضج 
سانحه ی ویرانگر، انهدام سامانه ی دفاع محیطی شهر ـ یعنی نظام 
که منجر به بی پناهی شهر در برابر تعرضات دشمن  ج و بارو ـ بود  بر
که  گزند حیوانات وحشی شد. با این حال با همه ی مصائبی  و حتی 
بر  پایانی  نتوانست نقطه ی  تبریز رقم زد،  برای  زمین لرزه ی مذکور 
از هائله ی مرگ  که  اندکی  زیرا جماعت  باشد،  آن  شکوه و مدنیت 
کردند و به رونق آن همت  رسته بودند، بار دیگر بر عمران شهر قیام 
در  که  زیرساخت هایی  از  یکی  شهر،  بازسازی  فرایند  در  نمودند. 
روزگار  آن  در  زیرا  بود،  گرفت، دیوار دفاعی شهر  قرار  اقدام  اولویت 
قنات،  حفر  همچون  دیگری  زیرساخت های  مثل  بــارو،  احــداث 
امری واجب  بود و نشان از قدرت بازدارندگی و آمادگی دفاعی شهر 
بارو،  ساخت  برای  سرمایه گذاری  بحرانی،  وضعیت  آن  در  داشت. 
کل  که  بود  ساختاری  آفرینش  هدف،  زیرا  بود؛  موجه  کاماًل  امری 
پهنه ی حیات روزمره ی شهروندان را در بر می گرفت و باید فضای 
که هم در شرایط عادی  کالن پدید می آورد  زیست امنی در مقیاس 
و هم در شرایط اضطراری، مکان زندگی اهالی شهر و مأمن حیات 
بــاروی  ایــن  از  که  اوصافی  همه ی  با  باشد.  آنــان  معنوی  و  مــادی 
جدید در منابع تاریخی ثبت شده، به سبب قلت جماعت بازمانده 
بود.  زمین لرزه  از  پیش  شهر  باروی  از  کوچک تر  بارویی  بحران،  از 
که مدیران شهر تبریز، چه آنان  بررسی های این پژوهش نشان داد 
سال های  در  که  آنان  چه  و  زندیه  دوره ی  پایانی  سال های  در  که 
آغازین دوره ی قاجاریه بودند، علیرغم اختالف دوره ها، نیت واحد 
در دفاع  غیرعامل  از منابع  انسانی  و دیگر سرمایه های شهر داشتند و 
هدف مشترک آنان، استوار ساختن و استوار ماندن این بارو بود. اما 
کرد  جنگ های ایران و روس و غلبه ی قشون روسیه بر تبریز، ثابت 
که باروی شهر، دیگر متناسب با تهدیدات جدید نیست. از آن پس، 
متولیان شهر را انگیزه ای برای صرف هزینه های نگهداری آن نبود 
دستور  به  ناصری،  دوره ی  در  سرانجام  و  شد  فرسوده  تدریج  به  و 
حکومت و توسط والی شهر تخریب شد. در واقع با از بین رفتن این 
بارو، صحیفه ی چند صد ساله ی نظام باروسازی در شهر کهن تبریز 

برای همیشه بسته شد.

پی نوشت
ح پژوهشی تحت عنوان " مراتب صناعت سنتی در . 1 ج از طر این مقاله مستخر

معماری دفاعی شهرایران؛ مطالعه موردی: باروی دارالسلطنه تبریز" می باشد 
ح 30041/01/1 به انجام رسیده است. که در دانشگاه تهران با شماره طر

از شمال شهر . 2 و  است  گسل فشاری  یک  که  است  تبریز  گسل شمال  منظور، 
گسل یکی  تبریز با راستای شمال  غربی ـ جنوب شرقی )N115( می  گذرد. این 
تبریز در شمال  گستره ی  بنیادی ترین ساخت های زمین شناسی موجود در  از 
کارکرد آن، فرونشست فشاری دشت  که به سبب  شرقی دریاچه ی ارومیه است 

تبریز ایجاد شده است ]19[. 
همچنین برای مطالعه ی بیشتر در این زمینه ر.ک: مبانی نظری معماری در . 3

دفاع غیرعامل ]20[.
تاریخ . 4 طول  در  اما  دارند،  اشاره  امر  این  بر  عمومًا  تاریخی  منابع  مطالعه ی 
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کاتب چلبی ـ از  استثنائاتی هم در این زمینه وجود داشته است. مثاًل شاردن و 
نیمه ی دوم عصر صفویـ  هر دو بر عدم وجود بارو در پیرامون شهر تبریز سخن 
کر  گفته اند. زمان مسافرت آنان به تبریز، مقارن با روزگار پس از حمله ی عسا
کری که در نهایت بی رحمی و شقاوت، شهر تبریز  عثمانی به این شهر بود؛ عسا

کشتار قرار داده بودند. را مورد تعدی و غارت و 
سایر . 5 حتی  و  ـ  زمین لرزه  این  که  کاستی هایی  و  ویرانی ها  شدت  درک  برای 

کافی باشد به نقصان فاحشی  زمین لرزه ها ـ برای شهر تبریز رقم زده اند، شاید 
که اینک در منظومه ی میراث معماری شهر وجود دارد، دقت شود. پایه ی این 
تاریخ  آنکه در طی  با  که علیرغم دیرینه ی تمدنی شهر تبریز و  ادعا آن است 
کمتر  اینک  اما  شده؛  برگزیده  پایتختی  به  بار  چندین  ایران  سیاسی  تحوالت 
کتب و اسناد تاریخی  که توصیفاتشان در  نشان از آثار معماری بی بدیلی دارد 
آثاری شکل  ج است، چون در حال حاضر میراث معماری شهر را عمدتًا  مندر
که در سال های پس از زمین لرزه ی 1193 ه. ق. ساخته شده اند. در  می دهند 
این میان تنها تعداد انگشت شماری از بناهای پیش از زمین لرزه ی پیش گفته 
وارده،  آسیب های  شدت  دلیل  به  نیز  آثار  از  قسم  این  همگی  که  است  باقی 

کالبدی هستند. دچار نقصان 
که به فرمان . 6 کنون در نزد من است  نادرمیرزا می نویسد: »من طوماری دیدم و ا

کرده و خراج  خاقان شهید )آقا محمدخان قاجار( تبریز و نواحی آن را بازدید 
که میرزا احمد اردالنی بود مختوم. سرشماری نیز  نهاده، به خاتم همان دبیر 
کرده و خراج نهاده. آنگاه در این شهر چهار هزار و سی سر شمرده  بدین شهر 
کرده به نام سادات و علما و فقرا  از بومیان و از آن عدد دو هزار و سی نفر وضع 
و اعیان و غربا، و بر دو هزار نفس مال فرود آورده. مرا این درست است، زیرا 

که آن دبیر با آن سطوت خاقان شهید نتوانستی چیزی پوشیده دارد« ]5[.
امیر نجفقلی خان دنبلی فرزند امیر شهبازخان از طائفه ی دنابله ی مقیم شهر . 7

وی  معرفی  در  خوی«  »تاریخ  کتاب  در  ریاحی  امین  محمد  دکتر  بود.  خوی 
بود. مردی مدبر  بالیده  افشار[  ]شاه  نادر  زیر دست  می نویسد: »نجفقلی خان 
کمی دادگر و مردم نواز بود. دلیل هوشمندی و  و نرمخوی و سرداری دالور و حا
که در 37 سال بعد از نادر هم در آن سال های آشوب و  کاردانی اش همین بس 
انقالب و تغییر و تحول حکومت ها، در تمام حیات خود بر سر کار و مورد رضایت 
که  کتاب خود، رونوشت حکمی را آورده  مردم بود« ]18[. شاهزاده نادرمیرزا در 
کریم خان زند در ذیحجه ی 1177 ه. ق. نجفقلی خان را به منصب  طی آن، 
کرده است. سرانجام نجفقلی خان دنبلی  حکومت و بیگلربیگی تبریز منصوب 
که سامان دهنده ی تبریز پس از زمین لرزه ی 1193 ه. ق. بود، در شهر تبریز و 
کتاب »تاریخ و جغرافی دارالسلطنه ی  به سال 1199 ه. ق. درگذشت. مؤلف 
کمال شهامت و بسالت چهل و چهار  که »نجفقلی خان با  تبریز« نوشته است 
سال قمری فرمانروای تبریز و توابع بود تا به سال یک هزار و یک صد و نود 
کالبد او را به  گرفت.  گرمبه جهان بگذاشت و راه ملک دگر  و نه از هجرت در 
ک سپردند.  نجف بردند و در جوار ]مرقد مطهر[ امیرالمؤمنین علیه السالم به خا
]...[ پس از نجفقلی خان، فرزندش خدادادخان به جای پدر بیگلربیگی تبریز 
که در تاریخ طائفه ی دنابله، دو نفر با نام نجفقلی خان  گفتنی است  شد« ]5[. 
که  دنبلی معروف هستند؛ نخست همین نجفقلی خان پسر شهبازخان شهید 
باروی آن بود و دیگری، نواده ی وی یعنی نجفقلی خان  بانی  تبریز و  کم  حا
شهید  شهبازخان  پسر  نجفقلی خان  پسر  خدادادخان  پسر  فتحعلی بیگ  پسر 
است )ر.ک: تاریخ و جغرافی دارالسلطنه ی تبریز، ص 201 و تاریخ خوی، ص 

 .)343
تاریخ درگذشت نجفقلی خان دنبلی دو نظر وجود دارد؛ یحیی ذکاء . 8 در مورد 

که میرزا خرم در تاریخ مرگ نجفقلی خان سروده  به استناد ماده تاریخ شعری 
کرده است ]2[. ولی نادرمیرزا تاریخ  بود، سال درگذشت وی را 1198 ه. ق. یاد 

کرده است ]5[. درگذشت نجفقلی خان را 1199 ه. ق. ذکر 
که در امر بازسازی . 9 کتاب ریاض الجنه با ذکر این نکته  میرزا حسن زنوزی در 

مورد  در  بود،  شده  استفاده  کارگزار«  مهندسان  و  نیکوکار  »معماران  از  شهر 
بنای قلعه نوشته است: »در همان سال )سنه ی 1194 ه. ق.( نجفقلی خان 
کمال  بیگلربیگی به امداد احمدخان به طالع اسد باروی بزرگی به دور شهر در 

کشیده به عمارت شهر مشغول شدند« ]6[. استحکام 
اسد . 10 ج  بر در  را  جدید  باروی  طالع  آنکه  مناسبت  »به  می نویسد:  ذکاء  یحیی 

کشیده شده اند، در دو سوی  که به زنجیر  نهاده بودند، تصویر دو شیر ایرانی 
دروازه ]ها[ روبه روی هم در سنگ نقش شده است« ]2[.
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