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!شهر، زیر پاي آنهاست
نگاهی کوتاه به پیامدهاي بلنـد مرتبـه سـازي در    « 

»شهر تبریز

امیر ثناجو

info@sanajou.ir

تلوزیون را روشن کـرده  گاهی شما نیزاگر هر از
ي استانی سـهند زده باشـید قطعـا    و سري به شبکه

-تبلیغات فروش و یا پیش فروش یکی از برجآگهی 

اید کـه در آن گوینـده بـا لحنـی     تبریز را دیدههاي
ن بـرج را اعـالم   آحماسی، خبـر فـروش واحـدهاي    

میکند که گویی شاهکاري معماري و یا بنایی ملی و 
در این نوشتار، به اختصار !مردمی ساخته شده است

هاي بلندمرتبه در شهر برخی از پیامدهاي ساختمان
.خواهد آمدتبریز ذکر 

بلندمرتبه سازي که یکی از نتـایج رونـد   ي پدیده
که در استشهرسازي دوران معاصر بوده چند سالی

افـزایش  . گرفتـه اسـت  پر و بـال نیز شهرمان تبریز 
هــا بــه شــهر تبریــز از جمعیــت و میــزان مهــاجرت

بلنـد  . اسـت بـوده  شیوع این پدیده عواملمهمترین 
مرتبه سازي پیامدهاي منفـی بـا خـود داشـته کـه      

نها بحث امنیـت و مسـائل اجتمـاعی آن    آمهمترین
ــذیري بیشــتر ســاختمانآســیب. باشــدمــی هــاي پ

تـرین  سوزي و زلزلـه اصـلی  بلندمرتبه در برابر آتش
هایی است، به ویژه در خطرات زندگی در چنین برج

کـه یکــی از  ون تبریــزچـ منطقـه زلزلـه خیــزي هم  
هاي ایـران جهـان را در دامـان    ترین گسلخطرناك
هـا  ن سکونت در این ساختمانآعالوه بر .خود دارد

را افـزایش  هـاي روانـی  شان استرسبه دلیل ماهیت
ها، خـروج  با توجه به طراحی این گونه برج. دهدمی

عمومـا  ، یا همان واحد مسکونی و یـا اداري، از خانه
سانسور و محیط پارکینگ استآده از تفامستلزم اس

صـرفا  شود ساکنین آن که همین مسئله موجب می
در مواقع ضروري از خانه خود خارج شوند کـه ایـن   

-ي خود موجب افزایش استرس و تـنش نیز به نوبه

و بـه ویـژه کودکـان   افراد ساکن در آنهاي روحی 
.شودمیسالمندان 

هاي هاي ایرانی در خانهنظر به اینکه عموم خانواده
هـاي قـدیمی شـهر زنـدگی کـرده و      سنتی و بافـت 

ي فرهنـگ و شـیوه  ناشـی از ود خـ میکنند که ایـن 
زندگی سنتی مردمان شهر بوده که تفاوت فضـاهاي  

ي هاي بلند و در نتیجـه شـیوه  زندگی در ساختمان
ادهاي ضــایجــاد تن، موجــبآزنــدگی متفــاوت در 

،هـاي بلنـد  در ساختماندر واقع .گرددفرهنگی می
مانند سنتیدیگر خبري از عناصر شهري و معماري 
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بن بست و گذر مستقیم از خانه کوچه، درب منزل،
و کوچه به معبـر اصـلی نیسـت و جـاي آن را درب    

واحــد ب وروديپارکینــگ و آسانســور و درالبــی و
.مسکونی و یا اداري گرفته است

هاي بلند کـه منـاظر چشـم   امروزه این ساختمان
اي ، گونـه ایجاد کرده استآزاري را براي همشهریان 

ر مردمان شهر تحمیل منفی بو چیرگی حس تسلط 
د که این خود موجب القاي سـردي و کـاهش   کنمی

هـاي شـهري و عمــومی   انگیـزه مـردم در مشـارکت   
هاي طبقاتی را در اقشار گردیده و حس وجود فاصله
.کندمختلف جامعه را بیشتر می

مردم شهر تبریز کـه روزگـاري بـا یـک نگـاه بـه       
اف شهر رطهاي اهاي عینالی، تپهدوردست، کوهپایه

گـر بودنـد امـروزه    و حتی کوه شیبلی را هـم نظـاره  
گر هسـتند  هاي بلند را مشاهدهحصاري از ساختمان

ی بـه شـاهگلی   تهـ که این مسئله در حاشیه بلوار من
ب سـ انـداز منا ود چشمجعدم و. بیشتر ملموس است

شهري و طبیعی و نیز میزان باالي تـردد خودروهـا   
-ها و تنشاسترسمعیت، جدر شهر به علت افزایش 

دهد هاي روحی و روانی ساکنین شهر را افزایش می
که متعاقب آن از میزان کیفیـت زنـدگی اجتمـاعی   

کاسته شده و کارکردهاي شهري تحـت تـاثیر قـرار    
.گیردمی

هاي اخیر، به علت سود چند برابـري  در طی دهه
هـا و  گزاري در بخش ساختمان، برخی بانـک سرمایه
ا در سوداي کسب سود بیشتر وادار به داران رسرمایه

سازي، حتی در مناطق سرمایه گزاري در صنعت برج
بسیار پر خطر و زلزله خیزي همچون رشدیه، نموده 

از سـوي دیگـر، بخشـی از جامعـه کـه داراي      . است
آینـد،  سرمایه بوده و یا از قشر نوکیسه به شمار مـی 

ر را در طبقـات بـاالت  هها و به ویژزندگی در این برج
، به دلیل داشـتن چشـم انـدازي طبیعـی و شـهري     

دهند و هم سـازندگان و هـم خریـداران    ترجیح می
هاي بلند، خـود را بـر فـراز و فراتـر از     این ساختمان

شـهر، زیـر پـاي    : بینند؛ و به عبـارت بهتـر  شهر می
!آنهاست
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