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  مقدمه

شهر تبريز يكي از چهار شهر بزرگ كشور در حال حاضر و از شهرهاي تاريخي و مشهور ايران 
ي آن نيز  اين شهر، گسترش و توسعة فيزيكةبه تبعيت از تاريخ پرحادث. هاي مختلف است در دوره

به دليل كمبود منابع و مدارك، تصور جغرافيايي يا . با تغييرات و تحوالت زيادي همراه بوده است
فضايي از نحوة رشد و گسترش شهرهاي تاريخي كاري مشكل و تنها بر برآورد و فرض مبتني 

د و با در اين مقاله سعي شده تاريخ گسترش شهر تبريز با استناد به منابع و مدارك موجو. است
سازي از نظر مقياس به نوعي به تصوير  استفاده از امكانات كارتوگرافي كامپيوتري پس از يكسان

  .اي تجسم نمود گونه هاي مختلف به  شهر را در دورهةكشيده شود تا بتوان تغييرات و رشد و توسع
دورة ) ١: هاي مختلف تاريخي در سه دوره بر اين اساس، توسعة شهر تبريز به تبعيت از دوره  

دورة مدرن يا جديد بررسي شده ) ٣دورة اسالمي يا ماقبل دورة مدرن؛ ) ٢باستان يا ماقبل اسالم؛ 
و نقشة محدودة شهر براي پنج مقطع زماني يعني قرن هشت قبل از ميالد، قرون يازده، سيزده، 

 ةقاجار و دوركه به ترتيب شامل دورة مادها، سلجوقيان، مغولها، ) م١٩٦٦(نوزده و دورة جديد 
  .جديد است ترسيم و امكانات فيزيكي شهر براي هر دوره تجزيه و تحليل شده است
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   ماقبل اسالم ةپيدايش و توسعه فيزيكي شهر تبريز در دور

وضعيت احتمالي شهر تبريز در دورة باستان يا ماقبل اسالمي متأسفانه خيلي روشن و واضح 
ريز در اين دوره، اغلب مبتني بر فرضياتي است كه آن را  شهر تبةامكان بررسي تاريخ توسع. نيست

از ميان اين نظريات، يك مورد آن مربوط به هرتسفلد است كه در آن، . اند برخي مورخان ارائه داده
هرتسفلد بر پاية منابع آسوري معتقد است . سابقة شهر تبريز به دورة مادها نسبت داده شده است

در اطراف درياچة اروميه شهر ايراني ) Oratours(با اوراتورس زماني كه سارگون دوم در جنگ 
 قبل از ميالد ٧١٤را در سال ) شهر كنوني اسكو در چهل كيلومتري جنوب تبريز(نام اوشكايا  به

نام   ديگري را با دو ديوار و خندقي بر اطراف آن در نزديكي اسكو بهةتصرف كرد، شهر يا قلع
 به عقيدة هرتسفلد به دليل نزديك بودن اسكو به تبريز، شهر ١.درا تصرف نمو) Tawarir(توارير 

 با توجه به اينكه مادها بيشتر در ٢.توارير به احتمال زياد همان شهر امروزي تبريز بوده است
كردند اعتقاد بر اين است كه تبريز يكي از اين ده دژها  نام ده دژ زندگي مي اجتماعات كوچكي به
نام مهاد مهين در شهر تبريز شايد از وجود بخش قديمي منتسب به  اي به بوده است و وجود محله

چاي در بخش قديمي تبريز بر پاية  موقعيت احتمالي توارير در كنار رود قوري. دهد مادها خبر مي
 تهيه كرده است، به ١٣٧٢اي كه سازمان مسكن و شهرسازي استان آذربايجان شرقي در  نقشه

توان گفت كه عامل اصلي آذربايجان  بر اين اساس، مي. شود آورد مي هكتار بر٢٣وسعت تقريبي 
  . بوده است) قرن هشتم قبل از ميالد( باستان ةپيدايش تبريز در دور

نام خسرو در  اي است كه بناي شهر تبريز را به پادشاه ارمني به عقيدة دوم مربوط به نظريه  
، )قرن سوم قبل از ميالد(رمني فاوست ، از مورخان ا٣وهرام. دهد  ميالدي نسبت مي٢٥٣سال 

 ةكند كه نام تبريز از كلم نقل مي) قرن چهاردهم ميالدي(و وارتان ) قرن يازدهم ميالدي(آسوليك 
داستان از اين قرار . معني انتقام است گرفته شده است كه در زبان ارمني به(Da-i-verg) » دايورج«

در سال . ن، پادشاه ايراني ارتباط نزديكي داشته استبوده كه پادشاه ارمني به نام خسرو با اردوا
 ساسانيان را بنا ةكشد و سلسل  ميالدي اردشير، وزير اردوان، در يك توطئه پادشاه را مي٢٤٣
آيد و سرانجام پس  شود درصدد انتقام از اردشير برمي زماني كه خسرو از اين خبر مطلع مي. نهد مي
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دهد و در محلي كه وي جنگ را برده بود دستور ساخت  از ده سال جنگ اردشير را شكست مي
كه پس از گذشت زمان اين اسم به تاورز و در نهايت به تبريز » دايورج«نام  دهد به شهري را مي
  .شود تبديل مي
بر دو نظرية باال، نظر ديگري را هم بايد از داليل احتمالي ديگر بر وجود تبريز در  عالوه   

كه ظاهراً در منابع موجود كمتر بدان اشاره شده است و آن وجود نام تبريز دورة باستان اضافه كرد 
 ٣.گذشته است در نقشة جادة ابريشم است كه در حدود دو هزار سال قبل از شمال ايران نيز مي

 غرب هميشه موقعيت ممتاز -هاي عمدة تجاري شرق استقرار جغرافيايي شهر تبريز در كنار جاده
در اين خصوص، ما شاهد . غربي ايران به اين شهر بخشيده است ر شمالمركز مهم تجاري را د

رو   ابريشم يا ديگر راههاي كاروانةظهور شهرهايي چون مرو، نيشابور، سمنان و ري در كنار جاد
  ).١ ةنقشة شمار(ايم  در دورة باستان بوده

  
  

 

  

فته است اما پس از آن، براي شكل گر"تبريز در دورة مادها يا در اوايل دورة ساسانيان احتماال
براي اينكه از قرن سوم تا قرن . قرنها يا خيلي كوچك مانده يا در دورة ساسانيان از بين رفته است
داليلي كه براي از بين رفتن . نهم ميالدي ظاهراً اسمي از اين شهر در منابع تاريخي برده نشده است
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ود يكي حوادث و سوانح طبيعي چون زلزله توان مطرح نم  باستان ميةاحتمالي اين شهر در دور
اي كه در طي هزار سال گذشته، سبب ويراني و آسيبهاي جدي به اين شهر شده  است، حادثه

دوم، از بين رفتن احتمالي اين شهر از طريق جنگ است همچنان كه اين شهر چندين بار در . است
گانگان تخريب فراوان شده طي حيات خود حتي تا اين اواخر، جنگ جهاني دوم، و اشغال بي

  .است
  

   اسالميةتبريز در دور

  اوايل دورة اسالمي

 برخي معتقدند ٥.زماني كه اعراب آذربايجان را فتح كردند تبريز يك قلعة كوچك نظامي بيش نبود
 يك گروه از قبيلة ةعتقاد دارد كه منصور خليف ا٦يفرا. كه شهر تبريز در دورة اسالمي بنا شده است

افراد اين قبيله پس از ساختن ديواري براي . نام الرواد را در منطقة تبريز سكنا داد  بهساكن يمني
دانان عرب قرن يازدهم ميالدي، ياقوت  در نقلهاي ديگر از جغرافي. تبريز در داخل آن ساكن شدند

بيده از ظاهراً زماني كه ز. الرشيد بنا كرده است حموي و حمداهللا مستوفي، تبريز را زبيده زن هارون
يابد، شهري را بنا كرد و اسم آن را   ميالدي رهايي مي٧٩١ تبريز به سال ةيك تب شديد در منطق

 تبريز مدتها قبل از زبيده وجود داشته است و او ٧به نظر لوكارت.  تب نام نهادةيعني ريزانند» تبريز«
دليل احتمالي ديگر براي رد . تنها قناتي را براي اين شهر ساخت كه تا چند دهة قبل باقي مانده بود

كه  كنند فارسي بودن اسم اين شهر است، در حالي اين نظريه كه بناي تبريز را به اعراب منسوب مي
آنچه دربارة وضعيت تبريز در . داشت اگر اين شهر را اعراب ساخته بودند احتماالً اسمي عربي مي

تأثير شهرهايي چون اردبيل و مراغه توان گفت اين است كه اين شهر تحت   اسالمي ميةاوايل دور
  .براي مدتها شهري كوچك باقي ماند

نزديكي به روسيه و تركيه و قرار گرفتن در كنار خط گسل سبب شد تا شهر تبريز حوادث   
 م اين شهر را زلزله از بين برد ٨٥٨در سال . تاريخي دردناكي را در هزار سال گذشته شاهد باشد

دان عرب، مقدسي، از تبريز نام  يك قرن بعد جغرافي.  بازسازي شداما به دستور خليفه متوكل
حوقل  م، ابن٩٩٨در سال . اند برد كه شهر بارونق و باشكوهي است و باغات آن را محاصره كرده مي
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در سال . برند ترين شهر آذربايجان نام مي عنوان بزرگ م ابن مسكويه از آن به١٠٣٠و در سال 
نهد و ازجمله ديوار شهر،  ا پنجاه هزار نفر تلفات در اين شهر برجاي ميم زلزله مهيبي چهل ت١٠٤١

 اما زماني كه ناصرخسرو ٨.كند ارك، بازار و بيشتر ساختمانهاي حكومتي و مساكن را ويران مي
تر از شهرهاي رقيب يعني  كند آن را شهري ثروتمند و مهم چند سال بعد از اين شهر ديدن مي

به گفتة ناصرخسرو در اين زمان پنجاه كاروانسرا در شهر تبريز . كند مياردبيل و مراغه توصيف 
بر اين اساس، . بود)  كيلومتر١٦/٤حدود (وجود داشت و ديوار گرد آن به طول شش هزار قدم 

  ).٢ ة شمارةنقش(شود   هكتار برآورد مي١٣٥مساحت شهر براي آن زمان در حدود 
م، يك بار ديگر اين شهر ١٠٥٤ر سال طغرل فاتح سلجوقي با تصرف شهر تبريز د  
م ياقوت حموي بار ديگر ١٢١٣الشعاع شهرهاي اردبيل و مراغه قرار گرفت ولي بعداً در سال  تحت

ازجمله اقدامات سلجوقيان براي اين شهر در طي . كند ترين شهر آذربايجان توصيف مي آن را مهم
 چندين بار بازسازي در مركز فعلي دو قرن حكومت، ساختن بازار و مسجد جامع بوده كه پس از

  .شهر تبريز باقي هستند
  

   مغولةدور

يكي از گسترشهاي وسيع شهر تبريز در گذشته در دورة مغول و در اواخر قرن سيزده و اوايل قرن 
پس از . شود هاي موفق براي شهر تبريز محسوب مي چهاردهم ميالدي اتفاق افتاد كه يكي از دوره

شود كه از  ترين مركز اداري امپراتوري مي كند، اين شهر مهم يز را پايتخت ميخان تبر اينكه غازان
در زمان مغول شهر تبريز بسيار فراتر از . چين تا مصر و از قفقاز تا اقيانوس هند گسترده بوده است

از آنجايي كه ديوار شهر خيلي كوچك بود . محدودة خود در زمان سلجوقي گسترش يافت
گسترش شهر عمدتاً در جهت . اد تا ديوار جديدي بر دور شهر احداث شودخان دستور د غازان
در دو انتهاي شهر دو .  غربي انجام گرفت و رود قوري چاي محور اين گسترش گرديد-شرقي

 ٣٢٠٠اگرچه مساحت . غازان در غرب و رشيديه در شرق بنا شد شهرك جديد به اسامي شنب
آميز باشد ولي براساس  رسد اغراق نظر مي  به٩ده استهكتاري كه چاندر براي تبريز برآورد كر
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 سازمان مسكن و شهرسازي، وسعت شهر تبريز براي دورة ةبرآورد فرضي محدودة شهر طبق نقش
  .شود  هكتار با ديواري به طول تقريبي پانزده كيلومتر برآورد مي١٢٦٥مغول در حدود 

هاي  اختمانهاي باشكوه زيادي در دروازهخان كاروانسراها، بازارها، حمامهاي جديد و س غازان  
وي همچنين آرامگاهي را براي خود در حومة جديد شنب احداث كرد و . ورودي شهر بنا نمود

هايي را براي جذب  اي را به تقليد از رصد مشهور هوالكو در مراغه و مدارس و كتابخانه رصدخانه
  .رد نقاط امپراتوري خويش در تبريز بنا كةدانشمندان از هم

اي رشيديه در سمت شرقي تبريز در  خان، با ساخت شهرك حومه رشيدالدين، وزير غازان  
او در اين شهرك، دانشگاهي را بنا كرد كه در آن . سزايي داشت توسعه و گسترش اين شهر نقش به
او همچنين در اين شهر بيمارستاني . هزار دانشجو مشغول بودند چهارصد نفر معلم به تربيت هفت

شهرك رشيديه همچنين داراي . ردبا پنجاه پزشك حاذق از هند، چين، مصر و سوريه احداث كرا 
 كاروانسرا، باغهاي زيبا، كارگاههاي رنگرزي، ٢٤اي بزرگ،   مغازه، كتابخانه١٥٠٠هزار خانه،  سي

 .كاغذسازي، داروخانه و حمامهاي عمومي و چندين قنات بود
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» مسجد عليشاه«نام  شاه، شروع به ساختن مسجدي عظيم بهالدين علي رقيب رشيدالدين، تاج  
از آنجايي كه اين مسجد خيلي زود ساخته . در تبريز نمود كه بعدها به ارگ عليشاه معروف شد
امروزه تنها ديواري بيش از اين بناي عظيم در . شد گنبد عظيم آن پس از چند سال فرو ريخت

 نفر برآورد ١٢٥٠٠٠ جمعيت تبريز را در دورة مغول چاندر. جا نمانده است مركز شهر تبريز به
رسد با توجه به گسترش زياد شهر در اين دوره، ساخت دو شهرك در  نظر مي نموده است كه به

  . احتماالً كمتر تخمين زده شده استةحوم
م با انتقال پايتخت از تبريز به سلطانية زنجان در زمان الجايتو، توسعة شهر ١٣١٣در سال   
م، تبريز براي حدود نيم قرن صحنة ١٣٣٦ به كندي گراييد و پس از سقوط مغولها در سال تبريز
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در دورة جاليريان و چوپانيان برخي بناهاي مهم . درگيريهاي قومي بين جاليريان و چوپانيان بود
مانند مسجد استاد و شاگرد و آرامگاه دمشقيه در تبريز احداث شد، ولي پس از اينكه تبريز را 

م و پسر خود ميرانشاه را در آنجا گمارد، ساختمانهاي زيادي ١٣٨٦ور اشغال كرد در سال تيم
  .تخريب شد
دست  م به١٤١٨م، تبريز يك بار ديگر در سال ١٤٠٢پس از مرگ تيمور در سال   
عنوان پايتخت،  م جهانشاه قره قويونلوها با انتخاب تبريز به١٤٣٧قويونلوها افتاد و در سال  قره

م با غلبة اوزون حسن بر ١٤٦٧در سال .  بنا كرد١٤٤٥را در سال » مسجد كبود«روف به مسجد مع
. م بر اين شهر حكومت كردند١٥٠٠عنوان پايتخت تا سال  قويونلوها و انتخاب مجدد تبريز به قره

مشاركت . قويونلوها براي اولين بار با اروپا ازجمله حكومت ونيز رابطه برقرار شد در زمان آق
  ١٠. حسن در توسعة شهر تبريز ساخت بازار قيصريه استاوزون
  

   صفويهةتبريز در دور

م در شهر تبريز تاجگذاري كرد اين شهر در حدود ١٥٠١زماني كه شاه اسماعيل در سال   
 اما از آن زمان تا حدود دو قرن بعد تبريز صحنة جنگهايي بين ١١. نفر جمعيت داشت٢٥٠٠٠٠

پيامد جنگهاي ايران و عثماني و اشغال تبريز كه سلطان سليم در . بودايران و امپراتوري عثماني 
م و ١٥٤٨ آن شد و انتقال پايتخت به قزوين در سال ةم پس از چند روز مجبور به تخلي١٥١٤سال 

دست عثمانيها، ساختار فيزيكي شهر تبريز آسيبهاي زيادي را  م به١٥٨٤اشغال مجدد تبريز در سال 
م، وي از طريق ايجاد ١٦٠٠وزي غرورانگيز شاه عباس بر عثمانيها در سال پس از پير. متحمل شد

هايي، استحكامات دفاعي شهر را تقويت نمود و مجموعة رشيديه را، كه تخريب شده بود،  قلعه
ترين مركز تجارت ايران تبديل گشت   در زمان شاه عباس، شهر تبريز به بزرگ١٢.بازسازي كرد

 كه در سال ١٣اوليا چلبي. شد ايران با تركيه و اروپا از اين شهر انجام ميطوري كه اكثر مبادالت  به
 كليسا ٤٠ مدرسه، ٤٧ مسجد، ٣٢٠ كاروانسرا، ٢٧٠م از اين شهر ديدن نموده است از وجود ١٦٣٩

م، تبريز با زلزلة شديد ديگري مواجه ١٦٤١در سال . دهد و گذرهاي تميز بسيار در تبريز خبر مي
كند آن را دومين شهر بزرگ ايران  م از اين شهر ديدن مي١٥٧٠ در سال ١٤ شاردنشد اما زماني كه
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 ٣٠٠ مسجد و ٢٥٠ نفر داشته و ١٥٠٠٠٠بر اين اساس، جمعيتي در حدود . كند توصيف مي
  ١٥.كاروانسرا داشته است

جنگها و حوادث طبيعي متعدد در قرن هجده به تخريب و افت شديد تبريز منجر شد   
ين شهر از يك شهر بزرگ در قرون شانزدهم و هفدهم به شهري كوچك در قرن طوري كه ا به

م، درست قبل از حملة تركها و روسها به اين شهر سبب ١٧٢١هجدهم مبدل گرديد، زلزلة سال 
علت  به. تلفات هشتاد هزار نفر از ساكنان شهر و تخريب بسياري از ساختمانها و ديوار شهر گرديد

 -١٧٣٨ و همچنين طاعون در سالهاي ١٧٢٤ -١٧٣٠ها در تبريز در سالهاي اشغال شش سالة عثماني
ها و  م، جمعيت تبريز شديداً كاهش يافت و بسياري از خانه١٧٨٠م و زلزلة ديگر در سال ١٧٣٧

م ١٨٠٦هزار نفر و در سال  م به سي١٧٣٠جمعيت تبريز با آن ابهت خود در سال . شهر كوچك شد
م ١٨٠٦ ديپلمات فرانسوي كه در سال ١٦لوكارت به نقل از پير ژوبر. هزار نفر كاهش يافت به چهل

 هزار نفري با   كه بعد از وي از تبريز ديدن كرده بودند، آن را يك شهر پنجاه١٧و جيمز مورير
  ١٨.كند ساختمانهاي مخروبة بسيار در اطراف شهر موجود نقل مي

  
  تبريز در قرن نوزدهم

ة قاجار وليعهدنشين شد تبريز دومين شهر مهم كشور محسوب با انتخاب شهر تبريز كه در دور
گيري از موقعيت  با توسعة تدريجي روابط تجاري با اروپا و روسيه در قرن نوزده و با بهره. گرديد

رغم كشتارهاي ناشي از وبا و طاعون، شهر تبريز  جغرافيايي مناسب در سر راه ايران به اروپا و به
طوري كه جمعيت آن در سالهاي  ر ساختار شهري ايران به دست آورد بهتدريج اهميت خود را د به

 در اين دوره، اكثر ساختمانهاي اداري ١٩.هزار نفر بالغ گرديد اواخر قرن نوزدهم به حدود دويست
م تبريز ١٨٨٠در سال ). ٣نقشة شمارة . (در قسمت مركزي شهر و در اطراف بازار متمركز شده بود

 .شدند تشكيل مي» برزن«نام  بود كه هركدام از چند واحد همسايگي بهمتشكل از بيست محله 
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  تبريز در دورة جديد

بيشتر محققان دورة جديد را در تحوالت شهري در كشور ما مقارن با روي كار آمدن رضاشاه در 
هاي اقتصادي و  اي را در زمينه مالحظه اي كه تحوالت قابل  دوره٢٠.دانند اوايل قرن حاضر مي

در اوايل دورة جديد، . اجتماعي و تكنولوژيكي در حيات شهري تا به امروز به همراه داشته است
هزار نفر جمعيت داشت كه هم اندازة جمعيت شهر تهران بود ولي با  شهر تبريز حدود دويست

هاي نفتي  م و انتقال منافع تجاري به حوزه١٩٢٠كاهش روابط تجاري ايران با روسيه پس از سال 
كندي   شهر تبريز در مقايسه با ميانگين نرخ رشد شهري كشور و بخصوص تهران بهةب توسعجنو

 درصدي جمعيت شهري كشور در دورة ٦/١اي كه در مقابل متوسط نرخ رشد  گونه به. پيش رفت



 

  

  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي738

 درصد رشد مواجه شد اما در اين دوره، شهر تهران با ١٦/٠م، جمعيت تبريز تنها با ١٩٠٠ -١٩٥٦
  ٢١.رو بود  درصد روبه٥٢/٢ ةشد ساليانمتوسط نرخ ر

  :توان مطرح نمود براي رشد پايين شهر تبريز سه دليل عمده مي
شدنهاي متعددي كه دولتهاي روسيه و عثماني انجام دادند  اول به دليل سابقة جنگها و اشغال  

شد و در نتيجه، صاحبان سرمايه،  گذاري محسوب نمي اين شهر محلي امن براي سرمايه
  ٢٢.هاي خود را از اين شهر به بيرون ازجمله تهران منتقل كردند ايهسرم
دوم اينكه، تبريز به دليل نزديكي به روسيه و تركيه رابطة فرهنگي خوبي با اين كشورها   

داشت و به همين خاطر، از نظر سياسي داراي گروههاي سياسي راديكال و نه چندان موافق با 
  .گذاري قرار گرفت كمتر مورد توجه دولت مركزي براي سرمايهبه همين خاطر . دولت مركزي بود

سوم، تبريز براي مدتها به خاطر نقش اصلي خود كه نقطة بزرگ ارتباط تجاري بين ايران و   
ولي توسعة حمل و نقل دريايي و . اروپا و محل ذخيرة كاالهاي تجاري بود بهرة خوبي داشت

رمشهر، آبادان و بندرعباس در جنوب خيلي از اين منافع ايجاد بنادر جديد ارتباطي همچون بنادر خ
 بنا به اين داليل شهر تبريز در نيمة اول قرن حاضر حتي با ٢٣.تجاري را به بنادر جنوب منتقل كرد

  .مهاجرت مواجه شد
 اول قرن بيستم، شهر تبريز شاهد يك سري تغييرات و ةرغم رشد اندك جمعيت در نيم به  
ين تغييرات عمدتاً شامل تعريض خيابانهاي اصلي ازجمله خيابان سرتاسري ا.  فيزيكي بودةتوسع

آهن در غرب شهر بود كه ارتباط تبريز را با روسيه و  آهن و ايستگاه راه شرق به غرب، ساخت راه
 مراغه و -هاي ترانزيت تبريز تهران برقرار نمود، ساخت فرودگاه در شمال شهر، احداث جاده

آهن، فرودگاه و محورهاي ترانزيتي فضاي  هاي موجود بين شهرها، ايستگاه راه مرند در زمين-تبريز
  .مناسبي را براي استقرار فعاليتهاي صنعتي و توسعة شهر به طرف غرب شهر فراهم نمود

طوري كه  اي را از نظر فيزيكي شاهد بوده است به مالحظه نيمة قرن بيستم تبريز رشد قابل  
در اين . م رسيد١٩٩٦ نفر در سال ١١٩١٠٤٣م به ١٩٥٦فر در سال  ن٢٨٩٩٩٦جمعيت اين شهر از 

اطالعات موجود . رو بوده است  درصد روبه٦/٣ ةچهل سال شهر تبريز با متوسط نرخ رشد ساليان
 هكتار در سال ٢١٢٧ ساخته شدة تبريز از ةراجع به وسعت شهر بيانگر اين است كه سطح محدود
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 روند سالهاي اخير كه رشد بسيار ٢٤. افزايش يافته استم١٩٩١ هكتار در سال ٧٩٦٥م به ١٩٦٦
تغييرات ). ٤ ةشكل شمار(اي دارد  چشمگيرتري را از گذشته شاهد بوده نياز به تحليل جداگانه

 ٥ ةهاي مورد بحث از حدود يك هزار سال قبل در شكل شمار جمعيتي شهر تبريز در كلية دوره
  .نشان داده شده است
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  گيري نتيجه

 اين مقاله سعي شده است با استفاده از منابع موجود مراحل مختلف توسعه و رشد شهر تبريز در
نويسندة اين مقاله همچنين تالش . هاي مختلفي تاريخي در قالب نقشه نشان داده شود در دوره
كند تا عوامل مختلف دخيل در مراحل مختلف رشد شهر را به همراه برخي از ويژگيهاي  مي

توان در موارد زير  نتايج اين مطالعه را مي. ناصر شهري آن مورد بررسي قرار دهدفيزيكي و ع
  :خالصه نمود

 موقعيت مناسب جغرافيايي شهر تبريز در مركز آذربايجان و قرار گرفتن آن در سر راه مهم -
 در  اروپا شرايطي را براي اين شهر فراهم كرده است تا مركز مهم اقتصادي و اداري-ارتباطي ايران

اين موضوع احتماالً از داليل اصلي . سطح منطقه و كشور براي يك دورة طوالني تاريخي باشد
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به دليل موقعيت شهر . رغم حوادث دردناك متعدد بوده است  حيات آن بهةپيدايش اين شهر و ادام
تبريز كه در نزديكي كشورهاي روسيه و تركيه است، تاريخ اين شهر تا حدود زيادي با مسائل 

  .اي كه رشد يا عدم رشد آن با تصميمات سياسي رابطه داشته است گونه سياسي گره خورده به
گونه آثاري كه داللت بر  بر پيدايش شهر تبريز در دورة باستان، هيچ رغم وجود فرضياتي مبني  به-

ور شود و ساختار فيزيكي شهر تبريز به ط هاي قبل از اسالم نمايد در اين شهر مشاهده نمي دوره
اين ساختار . كلي در دورة اسالمي بخصوص از قرن يازده ميالدي به اين طرف شكل گرفته است

هاي جديد هنوز در بخش قديمي شهر و در محالت مركزي  رغم گسترش زياد شهر در دوره به
متأسفانه به دليل حوادِث تاريخي متعدد نظير زلزله . بخصوص در اطراف بازار قابل مشاهده است

اكثر عناصر شهري تاريخي تبريز از بين رفته است و تنها در معدود مواردي بخشهايي از يا جنگ 
  . اند جاي مانده كه بعضاً مرمت شده يا به حالت فرسوده باقي مانده اين آثار به
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