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 The gates of the old city as a place of transition and guidance in 
the past have been highly efficient in establishing social actions 
and interactions between man and space. However, today, the 
greater tendency to the physical dimensions in the development 
of cities has caused what the urban environment offers to be 
incompatible with what citizens demand in their social lives. 
Accordingly, we attempted to study the basics of the sense of place 
and its roots in the city gates to investigate whether historical 
gates in the public opinion of the contemporary city have the 
ability to reconnect the city with the ancient structure. Therefore, 
by presenting a scientific framework and descriptive-analytical 
method and applying objective observations - presenting a 
questionnaire and interviewing a statistical population of 100 
people - the area of four gates of the Qajar fortress of Tabriz was 
studied as a case study. Based on the findings, the existence of 
various mental-memory manifestations derived from the history 
of the place, it is possible to improve the connection between the 
old core of the city with the contemporary structure by applying 
strategies such as: recreating old signs related to their historical 
position, adapting the appearance and function of the place, as 
well as creating silent spaces to create opportunities for a better 
understanding of the environment. 
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 زی: شهر تبری. نمونه موردیکهن شهر های مکان در دروازه

  2یمی، محمدرضا ابراه* 1اصل یاحد بهشت
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 . رانیتهران، ا  ، ي ا و حرفه یو شهرسازي، دانشگاه فن يارشد، گروه معمار  كارشناسی -2
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اند. لیکن  های اجتماعی و تعامل میان انسان و فضا برخوردار بوده در برقراری کنش 

محیط   آنچه گشته کالبدی سبب ابعاد سوی  به شهرها توسعه امروزه، تمایل بیشتر در
 کندمی از آن طلب ات اجتماعی خوددر حی شهروند آنچه با دهدشهری ارائه می

یابی آن ناسازگار باشد. بر این مدار سعی گردید با مطالعه مبانی حس مکان و ریشه
های های شهر به واکاوی حول این موضوع پرداخته شود که آیا جایگاه دروازه در دروازه 
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 مقدمه 
ریزان و  برنامه بسیاری از    دغدغه و  است  در فضاهای شهری    مهم دخیل امــروزه از مسائل    و مفهوم آن،   حس مکان 

،  آن هایی دانـسـت کـه نسبت بـه  تــوان درک افــــراد از محیط بـاشـد. حـس مـکـان را مــی متخصصان شهری مـی 
ای خاص بین فرد  گیری رابطه شکل حس در فضاهای شهری در واقع موجب  این  وجود  .  نسبی یـا کافی دارنــد   آشنایی 

ترین عوامل برای تداوم پایداری، هم از منظر کالبدی و هم از  عنوان، یکی از مهم که همواره از آن به   گردد و محیط می 
بر این اساس با توجه به پارامترهای همانندی همچون خاطره و هویت،    . [ 1]   1شود منظر معنایی در بافت قدیم شهر یاد می 

ها و فضاهای گذار نیز  ادراک حسی و بازخوانی ذهنی عاملی مؤثر در فهم معنا در حوزه مکان است. با این نگاه، آستانه 
های  بافت  وضعیت  بررسی  لکن .  [ 2]   دهد ای که در آن، محیط خود را نشان می هایی خاطره یابند؛ مکان حکم مکان را می 

گذارد  داده در سالیان اخیر، بیش از پیش بر این نکته صحه می بازخوانی تحوالت رخ  و  کشور  تاریخی در گستره شهری 
توجهی کرده  های حسی و کالبدی ما از مفاهیم معمارانه امروزی با مفهوم آن در گذشته تفاوت معنایی قابل دریافت که  

ذائقه فرهنگی و اجتماعی مردم  ،  دیگر   شهری معاصر کالن   ل ئ و بسیاری از مسا   ســازی مــدرن است. بر این مبنا نوگرایی،  
ثیر قرار  أ شدت تحت ت تاریخی است، به موجد ارزش    بافت   ها و دانه   مل شا خود    کالبد شهر تبریز را که در    بندی و استخوان 

  ود یا ر ب برخی از این آثار از میان سبب گشته کاسته و   آن  و تأثیرگذاری مفاهیم اجتماعی  از رونق  به مرور زمان داده و 
ر ســاختار  به عناصری مجرد د خویش    با تهی شدن از مختصات هویتی   و   ود دچار گسسـت ش   آن روابط ســاختاری  

 تجربه  همچنین  و  های شهری مکان  کیفیت  ارتقای  در  جمعی  خاطرات  مؤثر  نقش  وجود  لذا، با   .گردند شــهر بدل  کالبدی  

 خوبی  به  موضوع  این  ویژه  کشورمان، جایگاه  معماری  ادبیات  در  ایران،  تاریخی  شهرهای  در  شهری  عمومی  فضاهای  غنی 

دارد با پاسخگویی به سوال پژوهش بدین   قصد  حاضر  . بدین منظور، نوشتار [ 3]   است  نگرفته  قرار  کاوش و تدقیق نظر  مورد 
پیوندی دوباره شهر  های تاریخی در افکار عمومی شهر معاصر قابلیت برقراری هم موقعیت و جایگاه دروازه   مضمون که آیا 

خأل علمی با هدف دستیابی به امکان افزایش   این  از  رفع بخشی  با ساختار کهن آن را در ادراک شهروندان داراست؟ برای 
عاصر شهر از طریق بازآفرینی نمادین و احیای عملکردی  نفوذپذیری کالبدی و ادراکی هسته قدیمی بافت در ساختار م 

ارائه   را  ای در اذهان عمومی شهروندان در شهر تبریز امروز، بحث مستدلی های خاطره ها با در نظر گرفتن رشته دروازه 
نمادین خود از عوامل  ها در زمان حیات باروی شهر با نقش تعّین و  گونه که تداوم تاریخی دروازه همان  رسد نظر می کند. به 

؛ بازآفرینی نمادین و عملکردی آن  [ 2]   شد بندی شهر و رونق حیات اجتماعی آن محسوب می مؤثر در هسته و استخوان 
معا  مفهوم  به در  طریق  از  شهری  نشانه صر  عناصر  کنار  کارگیری  در  مکان  سیمای  و  ساختار  اصالح  یادمانی،  و  ای 

سازی آن در بستر جامعه شهری در حیطه  سازی کارکردهای وابسته عاملی مؤثر در احیای مفهوم هویت و مکان متناسب 
گیری  تقای پایداری فضایی در بعد زمان و شکل های اجتماعی، فرهنگی و تاریخی شهر گشته و در نهایت، منجر به ار فعالیت 

شود. بر این اساس، مقاله حاضر، نخست به ارزیابی  ای در فرایند ادراک بصری شهروندان می های خاطره و ماندگاری رشته 
های شهر قدیم تبریز و  تأثیرات حس مکان و تعلق مکانی در حافظه تاریخی شهروندان پرداخته و سپس با معرفی دروازه 

های قدیم در بافت نوین شهری  ختصات هویتی آنها، درصدد بررسی تأثیرات تعمیم و بازآفرینی تأثیرات تاریخی دروازه م 
به پاسخ مسیر با توجه به تمرکز بحث بر نمونه موردی، برای دست  این  باشد. در معاصر می  های مناسب، روش  یابی 

های میدانی؛  ای و کاوش های کتابخانه گردآوری اطالعات مبتنی بر بررسی تحلیلی برمبنای موردپژوهی بر پایه    - توصیفی 
 شامل مشاهدات میدانی، مصاحبه و تدوین پرسشنامه، انتخاب شده است.  

 

 
 [.1] پردازدشامای معتقد است حس مکان بهصورت کلی، به بیان رابطه پایداری و عملکردی انسان و مکان پیرامونش می 1
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 پیشینه پژوهش 

انگیزی و هویت مکانی شمار تحقیقات  طور صریح در حوزه حس تعلق به مکان، خاطره در خصوص ادبیات موضوع و به 
های علمی، نشان از اهمیت ویژه این موضوع  پردازان حوزه مکان و مطالعات معماری برای مطالعه و بررسی و اقبال نظریه 

در حوزه شهری و تأثیرگذاری آن در روابط اجتماعی منتج از فضاهای اجتماعی دارد. مفاهیم مطروحه در ادوار نخستین  
کرد. با ادامه تحقیقات و با  ها معنا می ی در افراد یا گروه را منتج از تعلق و وابستگ گیری مفهوم دلبستگی مکانی، آن شکل 

ها نیز به عنوان ابعاد  به مکان   تعلق گیری  یند و دالیل شکل ا ها، فر اهمیت یافتن چگونگی و چرایی دلبسته شدن به مکان 
  الگوی انتقاداتی بر    فوق، های متأخر از ابعاد  مدل . لکن،  [ 4]   ناپذیر مفهوم دلبستگی مکانی مورد مطالعه قرار گرفتند جدایی 

تمرکز بیشتری    ، فرهنگی مکان   - محققانی که بر بعد اجتماعی این اساس  بر  .  کرد وارد می دلبستگی مکانی    وجهی دو  
گیری معنای  داشتند بر نیاز به درک زمینه اجتماعی در پیوندهای مکانی، شامل تعامالت اجتماعی که منجر به شکل 

کنند و برایند آن  پیدا می واسطه حضور مردم شخصیت  چراکه فضاهای اجتماعی به  [ 5]   کنند شود، تأکید می ها می مکان 
های  گردد. از جمله پژوهش وجود آمدن نوعی احساس هویت در فرد در برابر فضا و محیط خویش در شهر می باعث به 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: بنیادی خارجی و داخلی معاصر در حیطه موارد مطروحه، می 
 

 تعاریف ارائه شده  سال پرداز نظریه

Relph [6] 1976 های مختلف حس مکان معرفی جنبه 

Shamai [1] 1991 شناسی حس مکان گونه 

Canter [7] 1997  ارائه مدل مکان 

Raymond [5] 2010 فرهنگی مکان -بررسی بعد اجتماعی 

 بازخوانی هویت در شهر ایرانی 1380 [ 8] وحدتی اصل

 ثر بر آنؤمفهوم حس مکان و عوامل م 1385 [ 9] فالحت

 مبانی مکان و حس مکان  واکاوی 1395 [ 10] میرغالمیآیشم و 

 پارامترهای مؤثر بر هویت و حس تعلق شهروندان 1398 [11] و همکاران لقمان

 بررسی مفاهیم مربوط به حس تعلق و دلبستگی مکانی 1394 [ 12] پورجعفر و همکاران

 دالیل و مفاهیم دلبستگی مکانی 1392 [ 13] شیبانی

 بررسی رویکردهای مؤثر بر حس مکان 1391 [14] همکارانتابان و 

 واکاوی مفهوم حس مکان  1387 [ 15] حبیبی

 های قدیم ای در دروازه های خاطره یابی رشتهریشه 1385 [ 2]  شعله

 
متفاوت فضاهای  های مختلف، متنوع و  اهم مطالعات صورت گرفته در داخل نیز درصدد است کارکردها و مؤلفه 

تکیه بر جستارهای    که بـا   بر آن بود   ساز تعامالت اجتماعی در ادبیات حوزه شهر را معرفی کند. بنابراین، سـعی زمینه 
واسع نسبت به خاطرات جمعی شهروندان و حس   ای های اجتماعی موجود، مطالعه ، مفاهیم، نیازها و کنش مطالعاتــی 

ها، بخشی از هویت شهر در اثنای دستاوردهای  پذیرد و با دقت نظر در یافته های کهن شهری صورت  مکان در دروازه 
 تاریخی بازخوانی گردد.   
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 مبانی نظری 
 هایی از حس مکان و حس تعلق مکانی انگاره 

و هویت    [ 3]   است  اجتماعی  ای پدیده  مکان،  یک  شناخت  که  داشت  مدنظر  را  نکته  این  باید  مکان  یک  شناخت  پی  در 
های  ها، کانون باشد. از این روی مکان ای خاص است از روابط اجتماعی که دارای دو وجه اصلی ماهوی و مادی می آن، آمیزه 

،  در بررسی پدیده مکان، پدیدارشناسی شود.  دار، هستی در آنها تجربه می فضایی هستند که به کمک رویدادهای معنی 
حس  در تعریف    بر این مبنا   ای دارد. جایگاه ویژه   ، ترین رویکردهایی است که در فهم و تعریف حس مکان یکی از مهم 

به معنای مرتبط شدن با مکان و به واسطه درک نمادها و  آید که حس مکان  چنین برمی   [ 16]   1فوق   مکان از دیدگاه 
.  [ 6]   و بـا گـذر زمـان عمـق و گـسترش یابـد   ید وجود آ در مکان زندگی فرد به   توانـد مـی   و های روزمــره اسـت  فعالیت 

و سـاختاری شـناختی    نظام   بـا مکـانی خاص نیست، بلکه   رابطـه   هرگونه   یا   عاطفه   معنای یک حس یا   تنها به   ، حس مکان 
از آنجا که    . [ 9]   کنـد فـرد بـا آن بـه موضوعات، اشخاص، اشیا و مفاهیم یک مکان احساس تعلق پیدا می   کـه   اسـت 
ویـژه  هـا و بـه ها، نگـرش ارزش  بر  گذارد و حس مکان نیز های فردی و جمعی بر چگونگی حس مکـان تأثیر می ارزش 

پس از ادراک مکـان    معانی و مفاهیمی که ین  ، بنابرا [ 7]   گـذارد مـی   مکـان تـأثیر و اجتمـاعی افـراد در   رفتـار فـردی 
)  و   )ادراکی(   شود در دو گـروه عوامل شناختی می   رازگشایی و دانسته   ُمدرک توسـط     های گونه   از (  کالبدی فیزیکی 

توان به این مهم نیز اشاره کرد که روح مکان در خود مکان قرار دارد اما  در این رابطه می   حس مکان هستند.   دهنده بسط 
دهنده  تنها به یک محل جغرافیایی اشاره دارد بلکه نشان مکان نه   دیگر، نظر    از   گیرد. مکان در ذهن کاربر شکل می حس  

ابعاد گوناگون    ، در مکان   ، شود. به این ترتیب است که موجب تمایز آن از سایر جاها می   جایگاه شخصیت اصلی یک  
. بر این منوال، در ادراک  [ 17]   لیت خاص را ایجاد کنند مح   ، آیند تا یک محیط متمایز و یک حس جمع می   ، انداز چشم 

و فضاگذاری را از یک قلمرو به قلمرو    [ 16]   نهند آستانه، عناصر مکان را بنیان می گیری حس مکان، مرز و  فرایند شکل 
از    ای اولی که در مرتبه   نیز به مکان  و دلبستگی    تعلق   حس نظیر باشد.  تواند در نوع خود بی د که می آورن وجود می دیگر به 

به معنای خاص و متمایز بودن، ثابت و پایدار ماندن و به جمع  ، [ 9]   در راستای تداوم حضور، مفروض است   حس مکان 
آن زاده شده و شکل گرفته است.  گیری آن منوط به محدوده و مکانی است که فرد در  و شکل   [ 18]   است   تن تعلق داش 

  غنا  را   انسان   هویت   مکان،   ه دهد و خاطر تأثیر قرار می  ای ماندگار، تحت گونه  ن نوع ارتباط با مکان، مردم را به ای   واقع   در 
   . [ 19]   بخشد می 

 ره جمعی و حافظه تاریخی های خاط بارزه 
  ؛ [ 1]   د دهن یابد و رویدادها و حوادث در آن رخ می فضای شهری، بستری است که حیات مدنی در آن جریان می 

شوند تا خاطره شکل بگیرد و  و سبب می   [ 20]   کنند ای تبدیل می رویدادها و حوادثی که حیات مدنی را به حیات واقعه 
 فضاهای  محتوای  در  نفوذ  با  جمعی  خاطرات  و انتقال  گیری شکل  فرایند  درک  ها شود؛ لذا ذهن محل انباشت خاطره 

تواند  جمعی می شود. همچنین خاطره می  محقق  کالبدی،  بستر  با  ترکیب  در  اجتماعی(  تعامالت  شهری )وقوع  عمومی 
عنوان عنصری بنیادی برای شکل دادن به هویت ملی، محلی، مدنی و مشترک در نظر گرفته شود. بر این منوال،  به 

ا؛ میان  ای آنه های گذشته و شناسایی عناصر گذشته و رشته خاطره ای مشترک از طریق یادمان دریافتن ارزش خاطره 
های  کند؛ بنابراین، سیمای کالبدی مکان ای مستقیم و قوی برقرار می سیمای کالبدی و ساختار ذهنی ساکنان آن، رابطه 

 (. 1)نمودار    [ 21]   کننده روش فکری آنها در محور زمان است شهر، تبلور ساختارهای ذهنی ساکنان آن یا مشخص 
 

 
ی بر وحدت زندگی و مکان تأکید دارد، چنانچه به 1 ناـس ولتز، مکان را نمیپدیدارـش رح داد؛ توان بهزعم ـش یله مفاهیم تحلیلی و علمی ـش وـس

 [.6] دهندآورد که دانش عینی را شکل میهایی درمیقالب انتزاع زیرا علم، امور موجود را در
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 گیری حس مکان و عوامل مکانی مؤثر در ایجاد حس دلبستگی به مکان جایگاه مؤلفه معنا در شکل. 1ر نمودا

 روش تحقیق 
های مناسب،  برای حصول پاسخ   تحقیق، دربرگیرنده رویکردی تاریخی است، با در نظر گرفتن این نکته که مسئله  

های  تحلیلی برمبنای موردپژوهی با دیدگاه پدیدارشناسانه و بر پایه گردآوری اطالعات از طریق بررسی   - توصیفی  روش 
شده است. بدین    های میدانی؛ شامل مشاهدات میدانی، تدوین پرسشنامه و اخذ مصاحبه، انتخاب ای و کاوش کتابخانه 

منظور، در گام نخست برای واکاوی ادبیات و تعریف مبانی و شناخت ابعاد و کلیت موضوع، از شیوه اسنادی بهره گرفته  
ها کاربست یافته است. برای مطالعه در  شده است. مبانی نظری حاصل از این بخش نیز در بررسی موردی محل دروازه 

آماری وابسته به مشاهدات عینی، تدوین پرسشنامه و اخذ مصاحبه در اولویت    های میدانی و سنجش نمونه بخش بررسی 
های  گیری حس مکان و تعلق و دلبستگی مکانی در محدوده دروازه قرار گرفت. در پرسشنامه مذکور، عوامل مؤثر بر شکل 

دروازه  از  دروازه  چهار  شهر؛  نه تاریخی  ترسیمی گانه های  نقشه  در  که  به  غی، دا  قراجه  سرهنگ  ای  تبریز  شهر   از 

صورت سؤاالت  انگیزی محیط برای ساکنان و شهروندان به ق در عهد قاجار مشخص است و تداوم خاطره .ه 1297سال 
های مربوطه توزیع  نفری( در محل 100شده )جامعه آماری  های مشخص ای و وزنی ساده مطرح و در بین گروه چندگزینه 
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محدوده و شهروندان گذری در محل موردمطالعه هستند که در بخش مصاحبه  ها شامل ساکنان، کسبه  گردید. این گروه 
مندی خویش  های محیطی و میزان رضایت و عالقه های خود را در خصوص عناصر، ویژگی از آنها خواسته شد دیدگاه 

 های تاریخی شهر قدیم تبریز بیان کنند.  انگیزی دروازه نسبت به بازخوانی و ارتقای خاطره 

 اسنادی   های یافته 
 دروازه شهر 

 منطقه  تجارت  در  استراتژیک و مهمی که  نقش  شهر تبریز به سبب قرار گرفتن در مسیر موسوم به »جاده ابریشم« و 

دور( داشته؛ همواره از جایگاهی ویژه و مهم در کشور و منطقه   خاور  و  شرق  آسیا،  به  اروپا  ارتباطی  الملل )محور بین  و 
سه عامل رونق بازرگانی،   از  را  خویش  حیاتی  ،نیروی  تبریز  حاضر،  قرن  قبل از  طور کلی تا به   . [ 22]   برخوردار بوده است 

 توان می  آسانی  به  نیز  شهر  پیکر  در  را  یاد شده  عامل  سه  کالبدی  است. بازتاب  کرده می  کسب  سیاسی  و  مرکزیت نظامی 

 هسته  پیرامون  در  چند  نظامی  مراکز  و  ها سربازخانه  ای گسترده، خانه دیوان  ثروتمند،  و  بزرگ  بازاری  گیری دید: شکل 

های  وازه ها هستند. در بخش در ساختار شهر، دروازه در این میان، یکی از عناصر کالبدی نمادین و هویت   . [ 23]   شهر  مرکزی 
عنوان یک نشانه در شبکه نمادین شهر، موجد هویت بوده و با ساختار و مفهوم خاص خود منتج به  شهر قدیم تبریز به 

نامه ربع رشیدی به سال  وقف  در  آمده اطالعات  انطباق  با .  [ 2]   گیری خاطرات ذهنی و خوانایی آن در شهر شده است شکل 
 روضه  و  ه.ق   975الجنان  جنات  و  الجنان روضات  ه.ق،   869مظفریه   نامه وقف  ه.ق،   782 کججیه  نامه شیخیه وقف  ه.ق،   709

 در )دروازه آهنین /قلعه  دروازه  باغمیشه(،  جدید )دروازه /ری  دروازه  های شهر قدیم تبریز: ترتیب دروازه به  ه.ق   1011اطهار  

سرد   دروازه  ویجویه(،  ورجو )دروازه  دروازه  شتربان(،  طاق )دروازه  دروازه  استانبول(،  سنجاران )دروازه  دروازه  سرخاب(، 
)دروازه  دروازه  )دروازه گجیل(،  نوبر(،  دروازه  ین(، مهادمه  نارمیان  )دروازه  )دروازه /موکله  دروازه  نوبر  خیابان(   ماهانقلق 

 علت  به  بوده،  واقع  ششگیالن  گذر  سر  بر  باغمیشه  دروازه  مقابل  سمت  در  که  اعلی  باب  میان، دروازه  این  در   .باشد می 

  است  شده  ه.ق[ حذف   1193مهیب سال  ق ]بعد از زلزله  .ه  1194 سال  در  بازسازی بارو  هنگام  دیگر  دروازه  دو  به  نزدیکی 
ه.ش به بعد و با قطع فرارشد دستاوردهای تاریخ معماری از روزگار  1300های جدید شهر از سال  سعه لیک، با تو .  [ 24] 

معاصر در حیطه تحوالت نوگرایی در کشور، موجبات تولید و انباشت فضاهای ناخوانا در شهر معاصر شده است. هر چند  
عنوان مراکز مهم کالبدی  و بار معنایی خود را به   الوصف همچنان ارزش ها نمود فیزیکی خود را از دست دادند، مع دروازه 

های  طور مشخص و عمومًا در مسیر دسترسی طوری که ردپای آنها به اند؛ به و کارکردی در ساختار اصلی شهر حفظ کرده 
ش، به  ا عنوان مفصل ارتباطی بافت قدیم و جدید، مشهود است. بر این رأی، شهر تبریز با تحوالت نوگرایانه اصلی شهر، به 

زمان« و شهرِ    - تواند به »شهر های بسیاری است که با تالشی مستمر می مکان« هنوز هم دارای قابلیت   - عنوان یک »شهر 
 . [ 25]   های گذشته را زنده کند »زنده فضا« تبدیل گردد و خاطره 
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 های قدیم شهر تبریز ها و دروازه . نقشه 1جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 [26]   های قدیم شهر در دوران تاریخی دروازه   . 1تصویر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تبریز،  دارالسلطنه  نقشه  از  بخشی   . 2تصویر  

 سال  به  داغی،  قراجه  سرهنگ  توسط  ترسیم 

 نجفقلی  به باروی  مربوط  محدوده  ، .ق .ه  1297

 [27]   گانه نه  های دروازه  محل  و  خانی 

خانی  بازسازی تصویری بافت قدیم و باروی نجفقلی   . 3تصویر  
 ها تبریز به همراه دروازه 

 
 
 

ها در ادوار مختلف اسامی دروازه   

 قاجار  صفویه  ایلخانان 

 دروازه ری 
دروازه 

 باغمیشه

دروازه 

 باغمیشه

-آهنیندروازه 

ر د  

دروازه 

 سرخاب

دروازه 

 سرخاب

دروازه 

 استانبول 

دروازه 

 استانبول 

دروازه 

 استانبول 

شترباندروازه   چیدوه دروازه  چیدوه دروازه  

ویجویهدروازه   - - 

گجیلدروازه   دروازه گجیل دروازه گجیل 

 - - باب اعلی

دروازه 

 مهادمهین

دروازه 

 مهادمهین

دروازه 

 مهادمهین

نوبر دروازه  دروازه نوبر  نوبر دروازه    

دروازه 

 ماهانقلق
خیابان دروازه   دمشقیه  
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   واکاوی نقش دروازه در خاطره جمعی معاصر شهر 
و همچون نمادها    [ 28]   حلی ملموس و بالدرنگ برای پیوستگی فضا هستند جهت و راه دهنده  آستانه و دروازه، نشان 

عنوان یکی از انواع بناهای برجسته  شوند؛ به شامل می ها در معماری که از گذشته تا امروز طیف وسیعی از بناها را  و نشانه 
های شهری؛ آمیخته به مفاهیمی همچون: میزان در  عنوان الگویی از نشانه اند و به های گوناگون داشته ای، جلوه نشانه 

های  تدریج و با تغییر نام آنها در طول دوره ها به شکل کالبدی دروازه   . [ 12]   باشد دسترس بودن، محتوا و عملکرد می 
های درونی برخی از آنها در شهر امروز،  ذهنی و با قطع فراشد تاریخی و زوال کنش   - صورت کالبدی ، به مختلف تاریخی 

ای درآمده است. در شهرنشینی ایرانی، قلمرو و محدوده شهر قدیم برای ورود را مرزهای طبیعی  خاطره   - صورت ذهنی به 
کرد. لکن در دوران معاصر، این عناصر تغییر یافتند و  تعیین می های ملزوم  به همراه حصارهای منظم، باروها و دروازه 

کالبدهای ملموس به تکنولوژی غیرقابل لمس و مدرن تبدیل شدند. به این ترتیب، مکان دروازه، محل گذاری است دو  
د که  شو سویه برای القای حس حرکت و انتقال از قلمروی شهر جدید به قلمروی شهر قدیم. بر این مبنا، روشن می 

کننده و ُمدرک را از حضور در آن فضا آگاه  وری گیری در نظام فضایی معماری، بهره معماری ایرانی به کمک تعّین و جهت 
ساخت. در حال حاضر، نقش دروازه به معنای معاصر )نمادین( مطرح است؛ نه مفهوم کارکردی آن در قدیم. دروازه  می 

باشد. بدین منظور، طراحی  نمادین برای ورود به قلمرو بافت قدیم می   صورت در این مفهوم، در واقع نقطه عطفی به 
عنوان بخشی از فضای شهری در راستای زنده کردن خاطره  ساز با فضای پیرامون آن به های هویت ها به عنوان نشان دروازه 

طور کلی، چهار خاصیت  . به [ 15]   نماید ای آن مکان متناسب با روح زمانه، امری مهم می های خاطره جمعی و تداوم رشته 
بر مدار این سخن، نقش این    . [ 29]   بخشی و هدایت توان برشمرد: تعریف فضا، تشخیص فضا، جهت ها می را برای دروازه 

های رایج معماری معاصر، چنین  و گرایش ها  را از بعد اجتماعی در حال حاضر با درنظر گرفتن جریان سیال نحله   نشانه 
 توان برشمرد:  می 
اعتالی ذائقه فرهنگی و اجتماعی شهروندان از طریق مواجهه و حضور در یک المان یا یادمان تاریخی )دروازه(   −

 موجد هویت با بار معنایی متعالی و متأثر از پیشینه شهر  

 سازمان فضایی شهر و نظام شهرسازی آن باال بردن سطح اشتیاق و ارادت شهروندان به کنکاش در   −

ها یا عناصر معماری  های عمومی جهت حفظ و حراست از چنین مجموعه سازی و باال بردن حساسیت ظرفیت  −
 تاریخی در سطح شهر 

 زدایی از پیشینه تاریخی و کالبدی و شهر کمک به ابهام  −

بازشناسی نقش عناصر اصلی و ساختاری یک شهر از بعد تاریخی با توجه به تأثیر متقابل بنا و پیرامون آن بر   −
 روی هم.  

 های قدیم تبریز در شهر معاصر  دروازه 
  و  در بستر تاریخ ؛ ند، ا حاکم هایی که امروزه بر این فضاها در کشور ما فضاهای شهری تاریخی ایرانی، متفاوت با فرم 

لکن،    . [ 30]   رسند میزند و به ثبات می آ شوند، در هم درمی کنند، متحول می یابند، رشد می شهر ایرانی ظهور می   در دل 
با   خود  گیری ل شک  و  گسترش  فرایند  در  خویش  بخش هویت  عناصر ساختارِی عینی  و  کالبدی  تبلور  های تبریز در دروازه 

توان به شش دسته تقسیم کرد: نقش  ها را می شود. ابعاد کارکردی این دروازه می  زمان مواجه  نیاز  بر  مبتنی  گسترش 
های قدیم  از آنجا که در شهر معاصر، کالبد دروازه .  [ 31]   ارتباطی، دفاعی ـ امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، یادمانی و بصری 

ای، تنها  های باقیمانده، چه به جهت کالبد و چه به جهت خاطره ست، از میان دروازه با کارکرد گذشته آن از بین رفته ا 
تواند به طور خاص مطرح باشد. در جریان توسعه شهر و از بین رفتن حصار تاریخی با  جنبه یادمانی و بصری آنها می 

های جدید و گسترش محدوده شهر به خارج از بافت تاریخی در دوره قاجار و بعداز آن در دوره پهلوی، گذرهای  توسعه 
اصلی به عنوان نقاط عطف در محدوده ارتباطی بافت قدیم و جدید کماکان باقی ماندند و در محل حصار شهر و بسیاری  
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های آنها از بین رفت،  ها و برخی نام ین، کالبد دروازه های اصلی شهر کشیده شد. در این ب از گذرهای اصلی، خیابان 
های متفاوت در یک کالبد بروز پیدا  های شهر با کالبد و برخی با نام طور که در ادوار مختلف تاریخی برخی دروازه همان 
عنوان یک گره ترافیکی  اند. دروازه مهاد مهین با کشیده شدن خیابان ارک، به تقاطع ارک تغییر نام داد. دروازه نوبر به کرده 

در غرب میدان شهرداری درآمد. دروازه سرخاب در محل اتصال بافت جدید و قدیم به کوی سرخاب تغییر نام داد. دروازه  
باغمیشه به نوعی جای خود را به شهرک باغمیشه داد. دروازه گجیل در محل قدیمی خود تبدیل به چهارراهی به همین  

نوعی تغییر شکل و ماهیت یافت و مکان  ها حفظ گردید و در این جریان، به کلیدی دروازه نام شد. به این ترتیب نقش 
 (.   2ها به عنوان محلی برای عبور و گذار از بافت قدیم به بافت جدید و بالعکس، شکلی واقعی پیدا کرد )جدول  دروازه 
 

 های قدیم تبریز در شهر معاصر . محدوده بافت و دروازه 2جدول  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

های ورودی(  نقشه استحکامات )دروازه   . 4تصویر  
 شهر تبریز 

 ماخذ: اسناد تصویری شهرهای ایران در دوره قاجار 

نمایی از محله سرخاب منتهی به محل    . 5تصویر  
 قدیمی دروازه سرخاب تبریز 

 شرقی ماخذ: آرشیو میراث فرهنگی آذربایجان 

نمایی از محله سرخاب منتهی به محل   .6تصویر 

 قدیمی دروازه شتربان در دوره پهلوی اول

 شرقیماخذ: آرشیو میراث فرهنگی آذربایجان

نمایی از محله ششگیالن تبریز منتهی   .7تصویر 

به محل قدیمی دروازه ششگیالن در اوایل دوره  

 پهلوی اول 

 شرقیماخذ: آرشیو میراث فرهنگی آذربایجان
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 های تاریخی ای دروازه های خاطره یابی رشته ریشه 
 های تاریخی، در محور زمان سه مرحله یا مقطع اصلی وجود دارد:  ای دروازه های خاطره یابی رشته برای ریشه 

 ها  دوران حیات کالبدی دروازه 
ای از ]صناعت[ فضای گذار و اتصال هستند که  ها وجود خارجی و نمود کالبدی دارند و جلوه در این دوران، دروازه 

ها عموماً  این دوران شامل تمام ادوار تاریخی است که در آن، دروازه   . [ 32]   سرآغاز یا سرانجام یک ]حرکت یا[ سفرند 
جایی  ل، جابه یابد: او ها در ادوار یاد شده، به دو شکل امتداد می اقتصادی هستند. کلیت حیات دروازه   - دارای کارکرد دفاعی 

اثر توسعه حصار شهر، و دوم تغییر نام دروازه  ها به دالیل مختلف همچون مالحظات سیاسی انجام  مکان دروازه در 
دوره روادیان شروع شده و تا اواخر   صورت مشهود، از نخستین باروهای شهر در گرفته است. این دوران در شهر تبریز به می 

گذشته بر  لکن در تطور زمانی تکوین کالبدی شهر و با در نظر داشتن حوادث و رخدادهای    . [ 12]   دار بود عهد قاجار ادامه 
آید.  نظر می های مثبوت در تاریخ شهر، بنای مجدد دروازه یا تغییر مکان آن، امری محتمل و مقبول به آن از جمله زلزله 

های باارزشی  های شهر قدیم تبریز[ و فضاهای پیرامون آنها، مکان های شهر ]از جمله دروازه بدین ترتیب در گذشته، دروازه 
همچنین شاهدی بر وضعیت اجتماعی شهر ]اشارتی    . [ 2]   گری را بر عهده داشتند دایت آمدند که نقش ه شمار می به 

ویژه به بناهای مذهبی، از تسلسل  ها و فضاهای ورود به بناها به بدین صورت دروازه .  [ 33]   آمده است شمار می نمادین[ به 
بوده  برخوردار  بسیار غنی  تنوع  قوام .  [ 34]   اند و  امتزاج  دیگر،  بیانی  در  به  آنها  نمادین  و هویت  تاریخی  عناصر  یافته 

بعداز ادراک یا تداعی آن فضا به مخاطب دست  شود که  بندی اصلی شهر، موجد لذت و انبساط خاطری می استخوان 
« آورده است:  شناسی آن و آثار باستانی و جمعیت   آذربایجان   تاریخ   به   نظری دهد. محمدجواد مشکور در کتاب » می 

  کند.« همچنین نقل است ها[ اعالم می زن، پایان یافتن ساعات قرق شبانه را ]در امتداد دروازه های صبح طبل »نزدیکی 
  شهر   داخل   به   دوباره   تردد   برای   نی کره   صدای   با   دوباره   صبح   اذان   هنگام   در   ند و بست نی می با صدای کره   را   ها دروازه   ا ه عصر 

 . [ 35]   شدند می   باز 

 ها  ذهنی دروازه   - دوران حیات کالبدی 
ها از ماهیت تاریخی و اجتماعی آن همراه است که در نتیجه، حصار و باروی شهر  این مرحله با قطع فرارشد دروازه 

های  معنایی شدند که در نتیجه آن، واژه   از کارکرد خود هم در ساختار فیزیکی و هم در معنا فاصله گرفتند و دچار تغییر 
سر  ها مصطلح شد. از اثرگذارترین عوامل برون شهرسازانه معاصر مانند فلکه، چهارراه و میدان به جای نام برخی دروازه 

های رخ داده در منطقه  های میان ایران و عثمانی و نیز زلزله توان به جنگ دخیل در رویکرد فوق در شهر تبریز می 
های اجتماعی، اقتصادی،  های موصوف در حوزه اشاره کرد. لیکن دگرگونی   [ 36] ه.ق  1193لرزه سال  الخصوص زمین علی 

اقتصادی و فرهنگی در معنای عام آن انجامیده    - کل جدیدی از روابط اجتماعی فرهنگی و سیاسی دو سده اخیر به ش 
ها از این دگردیسی بازنمانده است و به ناچار روابط کالبدی ـ فضایی  است و شهر به عنوان تبلور کالبدی این دگرگونی 

 کند.  تازه و مفهومی جدید از شهروندی را مطرح می 

 ای خاطره   - دوران حیات ذهنی 
هایی که در معنا و مفهوم معماری در عهد معاصر رخ داده است، تابعی از سیر تحوالت فکری  تحوالت و دگرگونی 

گرا و تفکر راسیونالیستی مدرن رایج، جنبه معنوی و روحانی حیات انسان و اصواًل  تمدن معاصر است، که با علم تجربه 
. با این تفاسیر در شهر تبریز یا از دید بهتر، در اکثر شهرهای کشور، در روند  [ 37]   کند وجه معنوی عالم وجود را انکار می 

های یادمانی خود به  گذشته بر اساس ویژگی هایی مثل مساجد و بناهای عمومی دیگر که در  گسترش شهر، ساختمان 
ترین بناهای شهر نیستند و اثر  گیرند؛ زیرا دیگر مرتفع بخشیدند، اکنون در درجه دوم اهمیت قرار می شهرها هویت می 
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مستقیم آنها بر مردم در حال تضعیف است و با از دست دادن کلیت کالبدی یا مقیاس مناسب خود در رابطه با شهر،  
کردند  ا نشانه ذهنی آنها رو به زوال است. این بناها که ریتم شهری را کنترل و ویژگی خود را در شهر منعکس می عملکرد ی 

ترین نقاط آن ابنیه یادمانی بود جای خود را به منحنی مقعری داده است که در  اکنون افق شهری محدبی که برجسته 
لکن، از سویی دیگر با    . [ 8]   اند اهمیت بدل گشته ای کوتاه و بی ه های مذکور در صورت ماندگاری به ابنی زیر آن، ساختمان 

محتوایی مواجه شدند. بدین صورت    - ها با تغییر کالبدی ها و نقش کارکردی آنها در شهر، دروازه از بین رفتن کالبد دروازه 
ای قابل  طره طور ذهنی و خا که جایگاه آنها به سبب ارزش مکانی و معانی شکل گرفته در طول تاریخ حیات شهر به 

ای سبب  خاطره   - ها در شهر معاصر، وجود رشته ممتد ذهنی بازشناسی است. به این ترتیب با از بین رفتن کالبد دروازه 
ای از تعلقات وابسته به آن، سبب ایجاد یک حس  ایجاد حس مکان گردیده است. ایجاد حس مکان در بافت با زنجیره 

های شهر، از  این چنین است که دروازه  . [ 2]  حساس مالکیت همخوان است گردد که به نوعی با ا اجتماعی مشترک می 
 (.  3ای تبدیل به الگوی ذهنی در بازشناسی تبریز معاصر شده است )جدول  خاطره گذشته تاکنون در یک رشته 

گرفته،  های هویتی عمیق نظامات یاد شده منتج از مطالعات اسنادی صورت و با توجه به وجود ریشه  از این رهاورد 
ای در اذهان عمومی شهروندان، همچنان عاملی مؤثر در انتقال تصاویر ذهنی  های خاطره آید که وجود رشته چنین برمی 

-ت، بافت تاریخی شهر، توانایی ترکیب و هم باشد. بدین صور شده در گذشته تا به حال می حاصل از رخدادهای حادث 
 دار با شهرسازی معاصر با راهکارهای متناسبی که در ادامه آمده است را خواهد داشت. پیوندی ریشه 

 های قدیم تبریز ای دروازه های خاطره یابی رشته ریشه   . 3جدول 
 

 
ادوار تاریخی           

 پهلوی  قاجار  هادنبلی صفویه اتابکان روادیان  ها دروازه
خاطره 

 امروز

دروازه   دروازه ری  دروازه ری  نام مصطلح دروازه  1

 باغمیشه 
دروازه  

 باغمیشه 
دروازه  

 باغمیشه 
درب 

 باغمیشه 
شهرک 

 باغمیشه 

کالبدی و  کالبدی  کالبدی  کالبدی  کالبدی* وجه نمود دروازه  

 ذهنی* 

تجسد ذهنی  

و 

 ای*خاطره 

تجسد ذهنی  

 ای و خاطره

دروازه   دروازه قلعه  دروازه نام مصطلح  2

 درآهنین 
دروازه  

 سرخاب
دروازه  

 سرخاب
دروازه  

 سرخاب
چهارراه  

 ششگیالن 
دروازه  

 سرخاب

کالبدی و  کالبدی  کالبدی  کالبدی  کالبدی  وجه نمود دروازه  

 ذهنی 
تجسد ذهنی  

 ای و خاطره
تجسد ذهنی  

 ای و خاطره

 نام مصطلح دروازه  3
دروازه  

 سنجاران 

دروازه  

 استانبول 

دروازه  

 استانبول 

دروازه  

 استانبول 

دروازه  

 استانبول 

دروازه  

 )دروازه( 

دروازه  

 )دروازه( 

 کالبدی  کالبدی  کالبدی  کالبدی  وجه نمود دروازه  
کالبدی و 

 ذهنی 

تجسد ذهنی  

 ای و خاطره

تجسد ذهنی  

 ای و خاطره

 دروازه طاق  نام مصطلح دروازه  4
دروازه  

 شتربان 

دروازه  

 چی دوه 

دروازه  

 چی دوه 

-دروازه دوه

 چی 

-سه راه دوه

 چی 

-سه راه دوه

 چی 

 کالبدی  کالبدی  کالبدی  کالبدی  وجه نمود دروازه  
کالبدی و 

 ذهنی 

تجسد ذهنی  

 ای و خاطره

تجسد ذهنی  

 ای و خاطره

 دروازه درجو  نام مصطلح دروازه  5
دروازه  

 ویجویه 
- - - - - 

 کالبدی  وجه نمود دروازه  
کالبدی و 

 ذهنی 

کالبدی و 

 ذهنی 

تجسد ذهنی  

 ای و خاطره

تجسد ذهنی  

 ای و خاطره

تجسد ذهنی  

 ای و خاطره

تجسد ذهنی  

 ای و خاطره
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ای در سه دسته: نمود کالبدی، نمود کالبدی و ذهنی و  های خاطره در چارچوب ماندگاری رشته  3آنچه در جدول  

ای بود که به  به تحریر درآمد در واقع نگاه ساده و در عین حال مبتنی بر ادوار ذهنی خاطره ای  تجسد ذهنی و خاطره 
های تاریخی  های شهر در دوران مختلف تاریخی از عهد روادیان تا قاجار است. دروازه ای دروازه یابی مکانی و خاطره ریشه 

  توان گفت می با این تفاسیر  ی در ذهن شهروندان.  گیری و ثبت خاطره جمع بستری است با قابلیت شکل   شهر قدیم تبریز، 
گونه مفاهیم   این   . [ 38]   تواند به عینیتی ملموس و قابل درک تبدیل شود جمعی می ذهنی همچون خاطره   اماًلمفهوم ک 

که  و با تمهیداتی    رند جایگاهی بیش از تاریخ شدن و تاریخ ماندن دا   ، هایشان در قلمروهای عمومی با توجه به شاخص 
 برانگیز تأمل  نکته  اما   .به خدمت گرفت در بستر جامعه شهری  توان این مهم را  می تر و در ادامه ذکر آن خواهد رفت  پیش 

فرایند، توجه به این امر است که در واقع در این کنش، بیشتر فضا نمایان و پرواضح است نه کالبد. به عبارت دیگر،   این  در 
ای در اذهان شهروندان، هدف  های خاطره ساز است، در تداوم رشته انه که فرهنگ معاصرسازی کالبد به همراه روح زم 

 آن  هسته و ساختار کهن  با  شهر  پیوندی از هم  ای دوباره  تعریف  ای، سرزنده  مراکز  چنین  به  دستیابی  باشد. برای اصلی می 

 نقش  شهر،  فعالیتی  های کانون  دیگر  با  پیوند  در  و  آورد  فراهم  را  تاریخی  بر ساختار  متکی  تغییر  و  تداوم  امکان  تا  است  الزم 

 (.  2کند )نمودار   تعریف  متوازن شهر  توسعه  در چارچوب  را  آن 
 

 

 

   ادوار تاریخی      

 ها دروازه
 خاطره امروز  پهلوی  قاجار  هادنبلی صفویه اتابکان روادیان 

 نام مصطلح دروازه  6
دروازه  

 سرد 

دروازه  

 گجیل 

دروازه  

 گجیل 
 چهارراه گجیل  درب گجیل  دروازه گجیل  دروازه گجیل 

 کالبدی  کالبدی  کالبدی  کالبدی  وجه نمود دروازه  
کالبدی و 

 ذهنی 

تجسد ذهنی و 

 ای خاطره

تجسد ذهنی  

 ای و خاطره

 نام مصطلح دروازه  7
دروازه  

 سی شاه 
 - - - - - باب اعلی

 کالبدی  وجه نمود دروازه  
کالبدی و 

 ذهنی 

کالبدی و 

 ذهنی 

تجسد ذهنی و 

 ای خاطره

تجسد ذهنی و 

 ای خاطره

تجسد ذهنی و 

 ای خاطره

تجسد ذهنی  

 ای و خاطره

 نام مصطلح دروازه  8
دروازه  

 نارمیان 

دروازه  

 مهادمهین

دروازه  

 مهادمهین

دروازه  

 مهادمهین

دروازه  

 مهادمهین
 خیابان ارک  محله میارمیار 

 کالبدی  کالبدی  کالبدی  کالبدی  وجه نمود دروازه  
کالبدی و 

 ذهنی 

تجسد ذهنی و 

 ای خاطره

تجسد ذهنی  

 ای و خاطره

 نام مصطلح دروازه  9
دروازه  

 نوبر

دروازه  

 نوبر
 دروازه نوبر  دروازه نوبر  دروازه نوبر 

میدان  

 شهرداری 
 خیابان تربیت 

 کالبدی  کالبدی  کالبدی  کالبدی  وجه نمود دروازه  
کالبدی و 

 ذهنی 

تجسد ذهنی و 

 ای خاطره

تجسد ذهنی  

 ای خاطرهو 

 
 نام مصطلح دروازه 

دروازه  

 موکله

دروازه  

 ماهانلق 

دروازه  

 خیابان 
 دمشقیه  دمشقیه  دمشقیه  دروازه خیابان 

 کالبدی  کالبدی  کالبدی  وجه نمود دروازه  
کالبدی و 

 ذهنی 

تجسد ذهنی و 

 ای خاطره

تجسد ذهنی و 

 ای خاطره

تجسد ذهنی  

 ای و خاطره

 

 راهنما 

 برده است.صورت فیزیکی موجود بوده و در دوران حیات کالبدی خود به سر میدروازه به  کالبدی:وجه نمود 

جا شده به دلیل توسعه حصار شهر، جنگ یا حوادث طبیعی، دروازه تخریب یا محل آن جابه   وجه نمود کالبدی و ذهنی:

 صورت واضح مشهود بود. لکن محل قبلی دروازه به 

گرای دیگر دروازه قدیمی از جایی دروازه یا عوامل برون به دلیل تغییر محل حصار و جابه   ای:وجه نمود ذهنی و خاطره

 بین رفته و آثار کالبدی از آن برجای نمانده است. 

10 
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 های آن در اذهان جمعی و ریشهکارکردهای خاطره  .2نمودار  

 های مطالعه پیمایشی یافته 
میزان حس دلبستگی به مکان در محدوده  در بررسی مفهوم حس مکان و تأثیرگذاری آن بر کیفیت تعلق مکانی و  

(  5و    4های متعین تاریخی شهر تبریز، از دو روش به صورت مکمل هم استفاده شده است: در روش اول )جدول  دروازه 
شده، واکاوی مفهوم حس مکان و میزان حس تعلق  های مشخص های صورت گرفته، در محدوده ها و پیمایش با برداشت 

های اخذ شده  ها و مصاحبه ( نیز با توجه به پرسشنامه 6قیق نظر قرار گرفت. در روش دوم )جدول  مکانی مورد توجه و تد 
از گروه آماری معین، معیارهای ادراک مکان و نحوه ارتقای آن مورد خوانش قرار گرفت. بر این مدار، نتایج حاصل، متضمن  

تأثیرگذار است. با این رویکرد، در این تحقیق با  اصول و معیارهایی است که بر ادراک و برداشت مردم از حس مکان،  
های عهد قاجاری شهر قدیم تبریز در فصل مشترک بافت تاریخی و معاصر و با در نظر  توجه به محل قرارگیری دروازه 

فضایی و فرهنگی محدوده بافت سنتی، چهار منطقه، محل دروازه انتخاب گردید. این    - گرفتن قدمت، مشخصات کالبدی 
 روازه عبارتند از:  چهار د 

 االمر تا امامزاده سید حمزه چی( حد فاصل مسجد صاحب راه دوه الف(. در بخش شمال بافت، دروازه شتربان)سه 
 ب(. در بخش شرق بافت، دروازه خیابان)دمشقیه( حد فاصل کلیسای ننه مریم تا مسجد میانه 

 د انگجی تا چهارراه گجیل ج(. در بخش غرب بافت، دروازه گجیل)چهارراه گجیل( حد فاصل مسج 
 راه تربیت تا ارک علیشاه د(. در بخش جنوب بافت، دروازه نوبر)خیابان تربیت( حدفاصل پیاده 

طور یکسان از افراد موجود در هر چهار محدوده فوق )در همه  نفر بودند که به 100جامعه آماری در این پرسشنامه،  
اند. در پرسشنامه مذکور  و کسبه( مورد پرسش و مصاحبه قرار گرفته اقشار سنی و جنسیتی شامل شهروندان ساکن، گذری  

های هویتی، تنوع،  انگیزی مکان، ریشه گیری حس مکان و تعلق و دلبستگی مکانی به همراه خاطره عوامل مؤثر بر شکل 
 (. 4)جدول  مورد بررسی قرار گرفت    شده های مشخص دسترسی، تعادل، تعامالت و پایداری اجتماعی و ... در محدوده 

 

 

 

 

 

ی
مع

 ج
ره

اط
خ

معانی و مفاهیم ذهنی ارتقای حس تعلق

مکان سازی در ارتباط با خاطره انگیزی مکان ایجاد حس دلبستگی به مکان

هویت مکانی و خاطرات هویت ساز شخصی مکان سازی و ایجاد حس مکان

همراهی عموم جامعه ارتقای پیوند اجتماعی
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 های تاریخی تبریز . پارامترهای مؤثر در ارزیابی حس مکان در دروازه 4جدول 
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نکته بارز در محالت یاد شده این است که در پیمایش میدانی آنها در نهایت، میراث معماری که بدان ختم  
استخوان می  همان  یعنی  شوند  شهر  اصلی  بررسی بندی  از  حاصل  نتایج  است.  تبریز  تاریخی  و  بازار  میدانی  های 

های تاریخِی موجد هویت و نیز تنوع و گوناگونی  دهد که در دروازه نوبر وجود نمادها و جداره ها نشان می پرسشنامه 
-کالبدی نشان   کند. نورپردازی، مبلمان شهری مناسب، بازآفرینی سزایی در جذب شهروندان ایفا می ها تأثیر به کاربری 

انگیزی آن  ها از جمله پارامترهایی هستند که در سرزندگی فضا و خاطره های تاریخی و وجود نماد از جنس کاربری 
 در محدوده یاد شده تأثیرگذار هستند.  

  باشد. های اجتماعی وسیع و متنوع می دروازه گجیل به دلیل نزدیکی با بازار تاریخی شهر دربردارنده تعامالت و کنش 
انگیزی به لحاظ قدمت، حفظ موردی  های جاری در محدوده بازار، خاطره های گوناگون و مکمل فعالیت وجود کاربری 

تقویت حس مکان در این بخش است. در خصوص دروازه خیابان و  های تاریخی و نیز دسترسی موفق، از دالیل جداره 
واجد ارزش تاریخی از جمله ارک علیشاه در محدوده دروازه  های  توان چنین بیان کرد که وجود تکدانه دروازه شتربان می 

االمر در محدوده دروازه شتربان ضمن تداعی رخدادهای تاریخی در اذهان شهروندان لزوم  خیابان و مجموعه صاحب 
گردد. لکن انبوه ساخت و سازهای معاصر بدون در نظر گرفتن پیشینه مکان، عدم  انگیزی مکان را یادآور می خاطره 

رغم وقوع  های تجاری و خدماتی بر اکثر گذرهای عمومی آنها علی سازی مناسب و در عین حال غلبه کاربری داره ج 
های اجتماعی از میزان تأثیرگذاری حس مکان و دلبستگی ساکنان به آن کاسته است. بدین ترتیب  تعامالت و فعالیت 

ساز و متناسب  ساخته خاطره ها در کنار نمادهای دست ری های اجتماعی قوی، تنوع کارب کنش جاری بودن تعامالت و برهم 
انگیزی مکان به دلیل پیشینه آن از جمله دالیلی هستند  ها در کنار خاطره راه با هویت مکان، نورپردازی و توجه به پیاده 

گان، نسبت به  که باعث گردیده دروازه نوبر و گجیل در مقوله میزان تعلق مکانی و دلبستگی شهروندان و استفاده کنند 
  (. 5تر عمل کنند )جدول  دو دروازه دیگر موفق 

 های میدانی شونده در حس مکان در بررسی های ارزیابی میزان اهمیت و تأثیرگذاری مؤلفه   . 5جدول  
 عوامل ذهنی عوامل اجتماعی  عوامل کالبدی و فیزیکی عوامل کارکردی

 

 

 

 

 
تواند  کالبدی در دروازه شتربان و وجه کالبدی و ذهنی در درب خیابان می بدین ترتیب توجه به بعد کارکردی و  

نسبت به توزین معنایی این دو دروازه نسبت به دو محدوده نوبر و گجیل راهگشا باشد. بر این مبنا، از میان معیارها و  
ه مکان در محالت یاد شده،  ها، رخدادها و نمادها در ایجاد و ارتقای حس تعلق ب مفاهیم مکان: تصویر ذهنی، فعالیت 

های تاریخی اماکن و محالت نقش  انگیزی مکان و جاری بودن نام بیشتر از سایر معانی مؤثرند. همچنین میزان خاطره 
رنگ  تعیین کننده در این احساس از سوی مصاحبه شوندگان؛ دارند. در ادامه، از عوامل کاهنده میزان حس تعلق و کم 

شوندگان( توسعه نامناسب شهر، تغییر محیط کالبدی  ای در اذهان عمومی شهروندان )مصاحبه خاطره های شدن رشته 
توان ادعا  باشد. براین اساس و با تکیه بر یک ظن قوی علمی می محالت مورد اشاره و نوع کاربری )تضعیف هویت( می 
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باشد که در بستر محیط حادث  تماعی می های اج کنش انگیزی نسبت به محیط، تجسدی از برهم کرد حس تعلق و خاطره 
 (.  6شود )جدول  می 

 بندی نظرات ساکنان های صورت گرفته و جمع الگوهای خوانایی مکان برمبنای تحلیل   . 6جدول  

 
کارگیری عناصر  آید که به شده و نتایج مستخرج از مطالعه میدانی و ملزومات آن چنین برمی گفته با توجه به مطالب  

ها در شهر معاصر، از جمله الگوهای متصور از دید شهروندان  ای و یادمانی و نیز اصالح ساختار و سیمای مکان دروازه نشانه 
نماید. البته درک این  یت حس تعلق به مکان، مهم می انگیزی و ارتقای میزان و کیف است که کاربست آن برای خاطره 

نکته ضروری است که گسست کالبدی بافت از دستاوردهای معماری پیشین منجر به کاهش میزان تعلق و دلبستگی به  
ای و مرور خاطرات و تصاویر ذهنی به اولویت اصلی  گردد و بیشتر عناصر نشانه مکان و احیای ساختار و سیمای آن می 

 شود.  ل می تبدی 

 گیری نتیجه 
ساز در تداوم و  هدف از نگارش این مقاله، تالش در بازخوانی زبان معماری ایرانی در ادراک و تبیین عوامل زمینه 

ها است.  ای شهروندان در یکی از شاهکارهای هنری و معماری بافت قدیم ایران، یعنی دروازه های خاطره ماندگاری رشته 
ها باشند؛ مکان استقرار  هایی که ممکن است جاذب حس تعلق بیشتری از جانب مردم بدان مکان توجه  رغم تنوع قابل علی 

عنوان درگاهی در محل ورود به بافت قدیم همواره واجد نمودی خاص بوده است. با این نگاه، برای نیل به اهداف  دروازه به 
ای تاریخی در افکار عمومی شهر معاصر قابلیت  ه متعین و پاسخگویی به سؤال پژوهش که آیا موقعیت و جایگاه دروازه 

پیوندی دروازه شهر با ساختار آن را در ادراک شهروندان داراست؟ به مطالعه مفهوم حس مکان و حس تعلق  برقراری هم 
ها  های کهن شهری پرداخته شد. سپس با بررسی اجمالی نحوه و میزان تأثیرگذاری دروازه و دلبستگی مکان در دروازه 

ای پرداخته شد. در ادامه، نمونه موردی تحقیق یعنی  های خاطره یابی رشته هان عمومی در شهر معاصر به ریشه در اذ 
ها، قرارگیری در  های مشابه با سایر دروازه چهار دروازه گجیل، نوبر، خیابان و شتربان با توجه به قدمت، نمود وضعیت 

دهد  گانه قدیمی انتخاب گردید. نتایج حاصل نشان می های نه روازه جهات اصلی جغرافیایی شهر و رونق کارکردی از میان د 
باشد. به طوری  شان متفاوت از هم می های مذکور، عوامل دخیل در موضوع تاثیرگذاری در ارزیابی حس مکان در دروازه 
ها،  زیع متناسب کاربری های کارکردی، کالبدی، ادراکی و تعامالت اجتماعی با توجه به تو که در دروازه گجیل و نوبر مؤلفه 

های اجتماعی درخور توجه در ایجاد حس مکان و سرزندگی فضا  ها و وقوع فعالیت استفاده از نمادها از جنس کاربری 
های خیابان و  دهند. در مقابل دروازه اند و از دیدگاه پدیدارشناسی به عنوان مکان به فعالیت خود ادامه می موفق بوده 

های  های معماری جدید بدون توجه به پیشینه و فعالیت بصری در جدار گذرها و آفرینش فرم   شتربان به دلیل آلودگی 

هادروازه   
 

 اولویت
 دروازه شتربان  دروازه خیابان  دروازه گجیل  دروازه نوبر 

 اول 
ای و  کارگیری عناصر نشانه به 

 یادمانی 
ساختار و سیمای  اصالح  

 مکان 
ای و  کارگیری عناصر نشانه به 

 یادمانی 
ای و  کارگیری عناصر نشانه به 

 یادمانی 

 دوم 
اصالح مبلمان شهری و  

 کارکردهای متناسب 
ای و  کارگیری عناصر نشانه به 

 یادمانی 
اصالح مبلمان شهری و  

 کارکردهای متناسب 
اصالح مبلمان شهری و  

 کارکردهای متناسب 

 سوم 
اصالح ساختار و سیمای  

 مکان 
اصالح مبلمان شهری و  

 کارکردهای متناسب 
اصالح ساختار و سیمای  

 مکان 
اصالح ساختار و سیمای  

 مکان 
 ساخت و ...های نمادین، نمادهای انسان ها، شبکه و ساختار مکان، رویداد خاص، تنوع فعالیت   تاریخچه   معیارهای تأثیرگذار: 
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ساز بودن فضا، وجود بناهای  جاری در آن از میزان حس مکان و دلبستگی ساکنین آن کاسته است. همچنین خاطره 
ای  گیزی مکان در دروازه ان شاخص و تاریخی جزو مواردی هستند که مصاحبه شوندگان برای تداعی معانی و خاطره 

های مورد  های قدیمی شهر با نمونه اند. با توجه به تشابهات تاریخی و کالبدی در سایر دروازه چهارگانه بدان اشاره کرده 
توان نتایج حاصل از پژوهش را با رعایت برخی جزییات ملزوم به آنها نیز تعمیم  بررسی، با تکیه بر یک ظن قوی علمی می 

ها در ادراک شهروندان، کاربست راهکارهایی همچون آفرینش  ساز دروازه اساس برای تداعی مفاهیم خاطره داد. بر این  
های قدیمی خود که در برخی محالت تبریز انجام پذیرفته، خواناسازی کالبدی سیمای  ها در محدوده کالبدی فرم دروازه 

سازی  ها، همچنین متناسب یر ذهنی و بازخوانی خاطره ای و یادمانی برای تقویت تصاو مکان، استفاده از عناصر نشانه 
کارکردهای وابسته به فضاهای تجاری و خدماتی و نیز اصالح مبلمان شهری در جهت ارائه فرصت و زمان کافی برای  

ای است. لذا هر نوع مداخله ملموس شهری در نواحی  ادراک بهتر محیط توسط شهروندان از وجوه مهم اقدامات زمینه 
های جدید  با در نظر گرفتن مفاهیم فوق، حرکتی خواهد بود برای القای حس نو به بافت قدیم در پیوند با توسعه   مفروض 

خواهد   مکان  ساز خاطره  مفاهیم  و  جمعی  خاطرات  با  پیوسته  ارتباط  شهری  عمومی  فضاهای  که آتیه  شهر. واضح است 
 و  کیفیت  ارتقای  در  تواند نقشی تأثیرگذار باشد و می راهگشا می شهری در این مورد   مدون  ریزی برنامه  بنابراین  داشت؛ 
 باشد.  داشته  شهری  زندگی 
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