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بندد و در قویونلو دوباره نطفه مقویونلو و آققره شهر و شهرسازی پس از اسالم در دوران
ل مدوران صفوی مفهوم گسترده شهرهای ایران در دوران صفوی،  گیرد، اما؛ ی آن ش

ی سنگین در بافت کالبدی شهر، توسعه و گسترش یافتند و به دنبال لهگونه مداخبدون هیچ
ی صفوی ای از نظر کالبدی و هویت با شهرهای دورهآن شهر دوران قاجار نیز، تفاوت عمده

ل  نداشتند، ول به تدریج در دوران ناصرالدین شاه، نخستین مظاهر تجدد طلبی، در ش
توان اذعان داشت که در عصر پهلوی، به تقلید اما؛ مکنند. های شهر ظهور پیدا مخیابان

های تکنولوژی و ماشین شدن، حاصل از انقالب صنعت در شهرهای اروپایی، از جریان
گیرد که تبعات آن گریبانگیر ها صورت متالش فراوان برای مدرن کردن جامعه و نف سنت

شت که شهرسازی معاصر ایران از دوران توان بیان داشود. در واقع مشهرهای ایران نیز م
ی این پهلوی تا کنون، تا حد زیادی تحت تأثیر شهرسازی غرب قرارداشته است که ریشه

ل و محتوای شهرهای جهان را در قرن هجدهم میالدی  تحوالت عمیق و گسترده در  ش
  وجو نمود. جست

، اقتصادی ی دوم قرن هیجدهم، ط تغییرپیدایش شهرسازی معاصر، در نیمه ات مهم فن
های در غرب اروپا به وقوع پیوست. این تحوالت پایه» انقالب صنعت«و اجتماع حاصل از 

ی اما؛ در طول قرن نوزدهم، مسئله ١اقتصادی، اجتماع و فرهنگ شهرها را دگرگون کرد.
حد  افزایش جمعیت و هجوم مردم از مناطق روستایی موجب بزرگ شدن سریع و بیش از

کردند. در این قرن گروه با تکافوی آن جمعیت را نم ،رغم وسعتشانهرها شد که علش
ی ی ی حرکت پیش رو و غیرقابل اجتناب، سع در ارائهقبول انقالب صنعت به منزله

الت شهرهای صنعت داشتند که به ترق وها و نظریات جهت رفع مش گرایان مشهور ال
ها و ساخت بناها در ارتفاع، باعث تقد بودند که تعریض خیابانبودند، متفکران این حوزه مع

افزایش فضای باز و سبز بود و در نتیجه سبب افزایش کارایی و کیفیت بهداشت عموم 
، تأکیدی بر زیبایی شناس خواهد شد. عالوه بر این استفاده از زاویه ی قائمه در طراح

های آن به دنبال خواهد داشت. گروه رحهندس و اصل کارایی و فایده انگاری را در ط
ر که فرهنگ ، به نقد گرایان نامیده مدی شوند با نگاه حسرت بار به شهرهای قدیم
  .٢کردندهایی برای شهرهای جدید ارائه مپرداختند وایدهشهرهای جدید م

فرانسه را  پس از آن در نیمه دوم قرن نوزدهم بود که ناپلئون سوم، دستور بازسازی پایتخت
  ط به طور بنیان تفاوت کرده بود؛هوسمان ابالغ نمود. در این دوره شرای به ژرژ

                                                             
ترجمه الدن اعتضادي، چاپ  ها تا منشور آتن)،شهرسازي معاصر (از نخستين سرچشمه، ١٣٨٥اوستروفسكي، واتسالف  ١

 .٤سوم، تهران: مركز نشردانشگاهي، ص:
 

  .٤٦-٢٥، چاپ اول، تهران: يزدا، ص:تاريخ طراحي شهري: سرشت و سرگذشت، ١٣٩٢زاده همايوني، مهرداد هاشم ٢

 

سردبيريادداشت   
های تاريخیارشد مرمت و احياء بناها و بافتاحمدی، دانشجوی کارشناسیحنانه تاج  

  مروری بر تاریخ تحوالت شهری
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ها عوامل های پاریس حمل و نقل شهری کانون توجهات بود و در شهرسازی، خیابانطرح 

های عریض و مستقیم در ، خیابان١٨۶٩و  ١٨۵٣های بین سال شدند.اصل محسوب م
ه هسه مرحله در شب ی آب و فاضالب و نظام حمل ی شهری مرکز پاریس ساخته شدند. شب

های بسیار طویل با نماهای شخیص و نقل شهری نوسازی شد، در حال که این خیابان
ل به سب نو های تنگ و پرپیچ و خم را پنهان رنسانس در پس خود کوچه‐متحدالش

ریب شد تا شهر بدون تخوجب می وین احداث شد که مداشتند. در اواخر این قرن حلقه
ی خط شهر در برخ شهرها ایده های توسعههای ارگانی و تاریخیش تحول یابد. ویژگ

ریزی شهری آغاز شد و مسائل شهری از جمله .  در این دوران بود که برنامه٣اجرایی شدند
، وضعیت بد محالت فقیر نشین شتراکم شهری، نامناسب بودن عوامل زیست هری محیط

هایی ی ایدهی برنامه جامع و ارائهو کمبود خدمات در دوران صنعت شدن، سبب تهیه
  همچون تقاطع غیر همسطح بود. 

وها و انگاره گرایان قرن هایی را که از آغاز توسط تخیلو در شهرسازی قرن بیستم، همان ال
وهایی که عمدتا در ی اصل سه زمینه بیستم پایه گذاری شده بودند را تحقق بخشید. ال

وی  ، فناوری و کارایی را مد نظر قرار دارد؛ ال وی خردگرا که ترق مطرح گردیدند: ال
، اداراک و زیبایی شناس تکیه مگرا که بر ارزشسنت وی های احساس ضد «کند و ال

ل جدید از استقرار » شهری که بر آن است تا مفهوم کهن شهر و روستا را در هم ریزد و ش
ن مواد ای برای گرد آوردبود، رسانه» بلوار«نشان بارز شهرسازی قرن نوزدهم . ٤را بیان دارد

ای بود، وسیله» بزرگراه«ی شهری قرن بیستم وجه مشخصه ؛اما ،و نیروهای انسان انفجاری
  .  ٥برای جداسازی و پراکنده ساختن همان مواد و نیروها

م مقرن بیست در سرنوشت شهرها برجای گذارد که برخ از این  تواند تأثیر بسزاییوی
مشارکت هرچه بیشتر مردم در تهیه و اجرای  تحوالت به مانند شهرهای دموکراتی و

ان حل های توسعهطرح ی شهری است و فضای مجازی همپای فضای شهری به مثابه م
، توجه به محیط زیست، توجه بیش از پیش به جوامع  مسائل سیاس وتضادهای اجتماع

م اسناد توسعههاست. از اواخر قرن بیستم و ابتدای قرن بیستمحل و خرده فرهنگ ی وی
ی وسیع از اسناد راهبردی گون، شامل مجموعههای گوناشهری و طراح شهری در مقیاس

مل شد و ها و ضوابط حملگذاری، دیاگرامو سیاست ونقل ویا منظر شهری وسایر اسناد م
ی سوم پدیدار اندازهای نوین را در هزارهدید و انقالب اطالعات، چشمهای جآوریفن

است و مفاهیم چون جهان شدن و شهرجهان در حال تولد است که یقینا تحوالت کرده
  .  ٦بسیارعمیق را در طراح شهری پدید خواهد آورد

                                                             
م، تهران: دانشگاه ، ترجمه: الدن اعتضادي، چاپ سومعماري و شهرسازي در قرن بيستم، ١٣٨٨ياني، ويتوريو مانياگوالمپون ٣

  .١٨شهيد بهشتي، ص:
  .٨١-٧، ١٣، شماره شهرسازي در ايران پس از انقالب)، ١٣٧٥حبيبي، سيد محسن ( ٤

  .٢٠٠ن: طرح نو، ص:تهرا، ترجمه مراد فرهاد پور، چاپ اول، ي مدرنيتهتجربه، ١٣٧٩برمن، مارشال  ٥
، چاپ اول، تهران: يزدا، ص: شت و سرگذشتتاريخ طراحي شهري: سر، ١٣٩٢زاده همايوني، مهرداد هاشم ٦

٣٨٦.  
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ران پهلوی غربی در دواما در ایران نمود عین و گسترده تأثیر پذیری از شهرسازی 
ر ترویج غربمنمود ها و آداب و رسوم بوم جامعه گرایی به نف سنتکند، به بیان دی

هدف بافت شهری برای دلیل و بیمنجر شد. در نتیجه در کالبد شهرهای ایران؛ تخریب  بی
های نوسازی شهری در اروپا، به خصوص طرح هایی به تقلید از طرحاحداث خیابان
  . ٧پاریس صورت گرفتهوسمان برای 

های گذشته به جای احداث های مسئول، در دههتوان اذعان داشت که برخ از سازمانم 
ه طبیع دسترسخیابان های بخش های متعدد، متناسب، با مقیاس و هماهنگ با شب

اند. قدیم شهرها معموال با چند خیابان عریض و مستقیم، بخش قدیم را قطعه قطعه کرده
ون از اصول به هم پیوندی متابعت دروا قع همانگونه که عناصر شهری و واحدهای مس

پارچ و هم پیوندی کردند، ترکیب در هم بافته شدهم ی گذرها نیز واجد خصوصیات ی
اند. در شهر ایران گذرهای اصل شهر در حال که کامال مستقیم نبود (به طوری که بوده

نظم داشت) در مسیر خود از فضاهای میدانچه مانندی به بافت عمدتا حالت شطرنج نام
کرد. این خصوصیت صورت حسینیه یا تکیه در ارتباط با سایر عناصر مرکز محله عبور م

نواخت و طوالن بودن مسیر گذر کم م ،جاذب فضایی کرد و در عین حال به نیازهای از ی
  .٨گفتخدمات مردم در فواصل مناسب پاسخ م

،  اما ، ازدحام جمعیت، سردرگم تصویری که امروز از شهرهای ایران داریم، با ترافی
، برج لت اغتشاشات بصری، تراکم ساختمان ها و پاساژها، روگذرها و زیرگذرها، اس

، فقدان روابط همسای و... ساختمان های نیمه تمام، سرعت، آلودگ صوت و محیط
، اه ممخدوش شده است و در این مجال کوت توان مطرح نمود که برای حفظ شهر ایران

ان الزم است؛ از لزوم تعیین ضوابط، مقررات و اجرای طرح هایی متناسب مشارکت هم
با کالبد و فرهنگ جامعه ایران توسط مسئولین و طراحان شهری گرفته تا اجرای قوانین و 

، آموزش و پژوهش در راستای حفظ  رعایت احترام به گذشته توسط مردم و آگاه بخش
اهیان. بدون ش تا زمان که منافع اقتصادی بر ارزش ها و کالبد شهر ایران توسط دانش

آرامش درون و حفظ هویت ایران اولویت داشته باشد، معضل شهرهای ایران همچنان باق 
 خواهد ماند.

 
 
 
 

                                                             
اپ دوم، تهران: موسسه انتشارات دانشگاه ، چاي بر شهرسازي معاصر ايرانمقدمه، ١٣٨٦كامروا، محمدعلي  ٧

  تهران،ص:ق.
، هاي طراحي شهري و فضاهاي مسكوني در ايرانسي: اصول و روشطراحي دستر، ١٣٩٥توسلي محمود  ٨

 .١٢٦چاپ دوم، تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران، ص: 
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 روزگار معاصر شهرهای ما 

 
زده امروز شهرهایمان حتما الزم نیست صاحب حرانبرای فهم وضعیت نابسامان و ب

های فن و تخصص و دانش خاص در زمینه معماری و شهرسازی باشیم و یا با شیوه
تخصص مدیریت شهر آشنا باشیم. هرکدام از ما ساکنان کالنشهرهایی همچون تهران، 

هایمان خانههای شهرمان و یا حت کنار زدن گوشه پرده ضخیم زدن در خیابانبا قدم
ونتشاهد تبدیل وساز عظیم مان به ی کارگاه ساختمان یا محوطه ساختشدن محل س

آنکه بدانیم صاحب حق یا قدرت برای تغییر این شرایط هستیم، گاه زیر لب ایم؛ و بیبوده
 رویش هندس سیمان و آهن و سنگبه وضعیت ناآرام، متشنج و ناپایدار دوروبرمان و بر 

ایم که واقعیت زندگ در ایم و در نهایت پذیرفتههایمان لعنت فرستادهچوب پنجرهدر چار٩
انات وسیع چیزی جز این نمشهری توسعه   تواند باشد.یافته با ابعاد و ام

ای دوطبقه و آشنا در بار شاهد فرایند تخریب خانهاحتماال هر کدام از ما، چندین
ایم؛ فرآیندی که من جای آن بودهختمان بلندمرتبه بهمان و سربرآوردن سازه یا ساهمسای

ونه حریم ی خانه کوچ دریده ایستم. نگاه مهمیشه به تماشای جزئیات آن م کنم که چ
ری فرو م ها یها و طاقچهشود، دیوارها و سقفم ریزد و در این میان گاه پس از دی

زمان بیشتری در هیأت ده و یا مدتچیزهای عجیبی از فرایند تخریب کم عقب مان
هایی همچون  چارچوب ی در، بدون دیواری که ها وتکهمانند. خردهویرانه برجای منیمه

های روزهای زیسته و زمان شده که نشانهای گچبریآن را دربرگرفته باشد، طاقچه و شومینه
انه حیاط خانه که انگار  سبزی در می رفته خانه را در خود دارند و گاه درختچهاز دست

های ویران را در ترین نشانهگاه قرار نیست ویران خانه را باور کند اما بااینحال قویهیچ
های های وسیع طرحهایی که میان ویرانهخانهها و تکدرختخود دارد. درست مانند تک
بر ویران عظیم اند و معجزه در میان بیابان وسیع ایستادهتوسعه همچون پیامبران بی

  خوانندش.م» سازندگ«و » توسعه«دهند که از قضا مدیران، شهادت م
ها هم برای من تمثیل است از روزگار معاصرِ شهرهای ما که انگار میان ساختن و این

های فلزی و متخلخل اند و آویخته از سازهبرپاشدنِ کامل و ویران مطلق، معلق و مردد مانده
زمین و هوا تاب میخورند. تمثیل است از چرخه عظیم و ناتمام تخریب و عظیم میان 

ونتگاهسازندگ که سالها و دهه ای آسوده نگذاشته است. های ما را لحظههاست شهرها و س
که » توسعه«آوری که در آن تخریب و سازندگ درست به ی معناست و چرخه سرگیجه

                                                             
  سهراب سپهرييك شعر از بخشي از  ٩

 

 عاطفه موسوی
هرانهای تاريخی دانشگاه تدانشجوی دکتری  مرمت و احياء بناها و بافت  
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و بازار و در گفتگوهای روزمره مردم عادی جایی  گاه پیش از این در ادبیات کوچههیچ
گرداند. آنچه در نهایت ظهوریست که این چرخه عبث را م نداشت، اینک کالم پرزور و نو

های عظیم سازندگ است که مدام فضاهای شود ویرانهاز این چرخه صنعت توسعه حاصل م
آورد. ر و ساکنانش به ارمغان مدلهره، اضطراب، طرد، ناآشنایی و ناپایداری را برای شه

ل های بی نام و نشانواهمهدر مجموعه داستان  ساعدیشهر مدرن که ویران های به ش
آپارتمان مدرن را  دو برادرمختلف سع در به تصویرکشیدن ماهیت آن دارد. او در داستان 

های خاک در آن ای قرار گرفته و "بولدوزرها مثل پشهکند که در میان مخروبهتوصیف م
، و مدرنکه هم لولند"م شدن به بهای زیستن در میان ویرانه، زمان نماد ویران و سازندگ

  بیماری و اضطراب ناتمام حاصل از آن است.
ایم و به بهانه توسعه اما سؤال اینجاست که ما چرا برای مدرن شدن چنین بهای گزاف پرداخته

گذاران، یم؟ طبیعتا اگر از هرکدام از ما اعم از مدیران، سیاستادر چنین چرخه عبث درغلتیده
ریزان، متخصصان و یا مردم عادی بپرسند که چه تصویری از شهر مطلوبمان داریم برنامه

مند را تصویر خواهیم هم آرمانشهرهایی با آسمان آبی، زمین پاک و مردمان شاد و بهره
یران شهرهای امروزمان ندارد؛ پس بجای آنکه کرد که هیچ شباهت به چهره بیمار و و

گاه و فرصتساده طلبی افراد تقلیل داده و به انگارانه وضعیت موجود را به سودجویی، ناآ
ای و ساختاری های اشخاص باشیم و از این طریق راه را بر نقد ریشهدنبال تفسیر نیت

ماریم که غلبه آنها بر هایی همت وضعیت ببندیم الزم است به شناخت و تحلیل جریان ب
، همچون غلبه سودا در بدن، جسم و جان شهرهایمان را جریان های آرام و متوازن زندگ

های اقتصادی سودجو و سوداگر بر مصلحت مردم اینگونه از رمق انداخته است: غلبه جریان
وکراتی محور بر حقوق دمهای اقتدارگرای دولت و کارشناسبوم آنان، غلبه جریانو زیست

جانبه ردهای ی پارچه مردم در اداره امور شهرشان و غلبه روی نگر و کالبدی به موجودیت ی
  تنیده آن. شهر و مناسبات درهم

ل همپیوسته و تفکیاینها سه جریان عمده و البته درون افزا و همواره در ناپذیرند که به ش
های اجتماع را برایمان مملو از نابرابری اند که شهرهایی چنین ناموزون، بالخیز وکار بوده

، کودکان کار، اعتیاد،  به ارمغان آورند. شاید در ابتدا معضالت همچون دستفروش
های ناش از سیل و زلزله و های فرسوده و ناایمن، ویراننشین و گسترش بافتحاشیه

طبیع بدانیم و نتوانیم  هایی ناش از فقر و یا بالیایها و بحرانسوزی را تنها آسیبآتش
ن، و توسعه بر  ‐بعنوان مثال‐ها با ارتباط وثیق میان این اقتصاد سیاس زمین و مس

ه اند که همانا نگاه استیالمحور مبنای آن بیابیم اما واقعیت آن است که اینها دو روی ی س
ل سیاه که . پواقتصادی و سیاس ما بر زمین و آسمان، و منابع طبیع و انسان است

  ایم . ایم و با آن واقعیت پررنج موجود را برای شهرهایمان خریدهداده
رسان انسان بود و آنکس که در آبادان آن اگر در باور سنت ما، زمین مل خداوند و روزی

بردار موقت آن بود، در نگاه استیالمحور امروز ما، به سرمایه گماشت، مال و بهرههمت م
ها و قرن اراض شهری به سع داللشخاص تبدیل شد و کمتر از نیمو مل طلق ا
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ل بیبسازوبفروش مآبانه قیم بین نوظهور با مدیریتای تاراج شد. این جهانسابقهها به ش
و اقتدارگرای دولت در اداره امور شهرها تسهیل شد و مدیریت شهری در راه توسعه اقتصادی 

و حریم  ‐در قالب فروش اضافه تراکم‐ذاری زمین و آسمانو کسب درآمد بیشتر، از واگ
ان و اموال عموم مردم شهر بود دریغ نکرد.  رودخانه و دامنه کوه و هرآنچه حقوق هم

ن مال ای افراد ذیفروش و واگذاری فضاها و اموال عموم شهر به عده نفوذ و آنان که تم
اف  ای به بهای طبقات و ثروتمند شدن عدهخرید آن را داشتند، عمال به بیشتر شدن ش

رفقیرتر شدن عده کیست که نداند انباشت ثروت و  .شان از شهر انجامیدشدنو رانده ای دی
فقر و گسترش نابرابری چه سرعت تساعدی و روزافزون دارد و در گفتار عامیانه فقر، فقر 

ل ناعمیزاید؟ و کیست که نداند محله ای از خدمات کمتر و ادالنههای فقیرنشین شهر به ش
تری برخوردارند؟ این در حالیست که در قانون نوسازی و عمران های ضعیفزیرساخت

ها موظفند از "رشد متناسب و موزون شهرها" مراقبت و ، شهرداری١٣۴٧شهری مصوب 
"فضاهای عموم شهر  ١٣۴۶ها مصوب قانون مال شهرداری ۴۵پاسداری کنند و طبق ماده 

اماکن عموم جزو اموال عموم مردم و در اختیار شهرداری است. و لذا شهرداری حق مانند 
روها را اجاره داده و یا بفروشد". اما ها و پیادهندارد فضاهای عموم و حت سطح خیابان

  گویا اینروزها آسمان هم متاع قابل فروش شده است.
گذاری و گذاری، قانونیاستهای سنگاه دولت قادر است همه مفاهیم را در دستگاه

شان ته کند و به مفاهیم سودآور، ایدئولوژی و اش بلعیده و از معنای حقیقاجرایی
ای در جهت بدست آوردن قدرت و تمرکز بیشتر تبدیل کند. برای مثال قادر است وسیله

به ها توسعه و پیشرفت را از معنای تالش برای وسعت و گشایش در کیفیت زندگ انسان
وساز بدل سازد. عمران را از معنای آبادان به پروژهای عمران صرفا چرخه سودآور ساخت

فیزی تقلیل دهد، مشارکت مردم در امور شهرشان را به شراکت اقتصادی در پیشبرد ماشین 
فرهنگ را کاالی گرانبهایی های مدیریت شهر فروکاهد و میراثتوسعه و پرداخت هزینه

ری را بچرخاند. فروش و واگذاری جلوه دهد که ق ادر است چرخ صنعت سودآور گردش
خانه، رستوران، هتل و گذراران برای ایجاد قهوههای تاریخ به سرمایهاماکن، بناها و سایت

ها و های سودآورتر از جمله عوارض غلبه نگاه سوداگرانه بر مصلحت انسانکاربری
جامعه برای مشارکت واقع در تعیین سرنوشت  انداختن نگاه دولت بر حقوق عمومسایه

  شهرهایشان است.
اهیان و فرهیختگان جامعه هستیم که به کم  شاید تصور کنیم که ما متخصصان، دانش

شده و های ساختهدانشمان م توانیم به  بهبود وضعیت امروز شهرها، روستاها، محیط
ویم متهای تاریخ آنبافت أسفانه تاکنون نه تنها در این امر ناتوان ها کم کنیم اما باید ب
ه گاه ناخواسته و نادانسته در تسهیل جریانبوده های قدرت و سرمایه شراکت ایم بل

، شهر داشته ونتگاههای انسان ونه؟ از طریق نظرگاه معرفت محدودمان به شهر و س ایم. چ
شناخت و نهایتا بصری زیبایی و هیأت کالبدی و تناسبات فیزی و ادراکات را تنها در فرم

مان را در های جاری در آن خالصه کردیم و بعد از آن خودمان و مسئولیتدر فعالیت
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های محدود تخصصمان جا دادیم و هیچ سؤال نکردیم که نسبت دانش و کنش ما چارچوب
با واقعیت موجود، با زیست اجتماع و هست حقیق و پویای شهر با همه ابعاد 

مان چه نقش در تولید و بازتولید اش چیست؟ حت نپرسیدیم که ما و دانشپیچیدهمدره
ایم؟ بله، ما امروز بیش از آنکه واقعیت پررنج و نامتوازن امروز شهرها و روستاهایمان داشته

الساعه وضعیت موجود باشیم نیازمند طرح پرسش و نیازمند پاسخ قطع برای بهبود خلق
 ه خودمان، دانش و معرفتمان، و مسئولیت و تعهدمان هستیم. نگاه نقادانه ب

 ، شاهد چنین ادعایی آن است که شهر در بخش وسیع از تعاریف تخصص و حقوق
های فرادست، موجودیت صرفا کالبدی، با فضاهای ریزیها و طرحگذاریها، برنامهسیاست

م شده است که صرفا به هایی خش و ایستا ترسیم و تجسفیزی انباشته از فعالیت
 شناختها و فضاهای خال میان آنها و هماهنگ بصری و زیباییای از ساختمانمجموعه

میانشان محدود است. چنین معرفت نسبت به شهر، فضاهای شهری، میراث شهر و 
، وسعت نگاه ما را از حضور انسان و روابط و تعامالت او با محیط بافت های تاریخ
های توسعه ها و برنامهته کرده و فضاهای شهر را مستعد و آماده اعمال طرحاش زندگ

هایی که در پی بدست آوردن کند. طرحهای عمران آمرانه دولت مفیزی و پروژه
اش که های مادی و درآمدهای مال از شهر و از میراث شهری، آن را از سرمایه اصلسرمایه

سازد. این در حالیست فرهنگ تاریخ زیست اوست ته م حضور انسان، زندگ متوازن و
ان هایی سرزنده، پویا و مملو از تعامالت که ما همواره و هنوز در شهرهایمان فضاها و م

، خاطرات، روایات و رویدادهای جمع داشته و داریم که در این شیوه  روزمره اجتماع
ی داریم که با مشارکت و همبستگ اند. ما شهرهاینگریستن به شهر نادیده گرفته شده

اند با اینحال در مواجهه با این شهرهای تاریخ و ساکنانش برپا، پایدار، حفظ و ایمن شده
ی ایم همین مفهوم واقع و زندهشان آنچه از یاد بردهفرهنگ تاریخ زیست حفظ میراث

  مشارکت و همبستگ و همین معنای واقع زیست اجتماع شهر است.  
ویم درست است که ما برای م خواهم در انتهای این یادداشت به ابتدای آن بازگردم و ب

زده امروز شهرهایمان حتما الزم نیست صاحب تخصص درک وضعیت نابسامان و بحران
و دانش در زمینه معماری و شهرسازی باشیم، اما برای آنکه بتوانیم بعنوان معمار، شهرساز، 

باشیم الزم  یز شهری، فهم و معرفت درست نسبت به شهرهایمان داشتهرگر و برنامهحفاظت
مان بیرون بزنیم، کفش آهن بپوشیم ساالرانه تخصصاست ابتدا از پیله تنگ، محدود و فن

ذاریم. فضاهای گوناگون زیست شهر را درنوردیم، آهنگ  و به عرصه واقع زندگ شهر پا ب
ی شهر را حس کنیم، نبض تپنده هاها و خیابانوچهها و کزندگ روزمره جاری در محله

، پنهان و فراموش یریم، تاریخ غیررسم شده شهر را به یاد آوریم، حیات شهر را در دست ب
های زور و قدرت گوش و چشم و قریحه تیز کنیم، و شنونده ها و جریاندر فهم نابرابری

، بیمها، گفتگوها، روایتنفسحدیث میدها، و نیازهای مردم کوچه و برزن ها و اهای جمع
و بازار باشیم و در ی کالم پیش از آنکه بخواهیم بواسطه دانش و تخصصمان برای 

ان و شهری تصمیم گیری کنیم، به خوبی و به تمام همچون مردم عادی سرنوشت جایی، م



11  

هورنو | شماره دوم | بهار 
۱۳۹۸

 

یم. شاید این وحیات آن زیسته باشساکن همان "جا"، زندگ را در معنای واقع و پرنبض
شده مان: شهرهایی و فراموش گشتهجستجو آغازگاه راه باشد برای بازیافتن شهرهای گم

عمد یا ناخواسته از یادها رفته است.  برای زیستن، برای ماندن و برای به یادآوردن آنچه به
نگرند به ی چینه چنان م شاید این راه ما را متصل کند به فهم شهری که در آن مردمش 

  .١٠که به ی شعله، به ی خواب لطیف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ز شعر هتك ١٠                                                              درياها شهريست«اي ا ز» پشت  ب سپهري ا   سهرا
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  بازنما هویت تاریخی توسط جوانان  
  در فضاهای شهری 

، رسانه     های الیت به عنوان ها و گروهسیاستهای فرهنگ کشور که از سوی نهادهای رسم
ر (سیاستگذار) در عرصه عموم اعما مراجع ل شده، باعث بازتولید و تقویتِ  پالیس می

  میل ِ فزاینده بدنه جامعه (بخصوص جوانان) به مدرنیت و مظاهر تمدن آن شده بود. 
، قرائت رسم و روشنفکرانه از سنت و مشتقاتِ  آن را به ل غالب جوانان ِ ایران ش

به مدرنیت و رو گرایش عجیب ناخواسته واجد قالبی سلبی و تحدید کننده یافتند، از همین
ل گرفت.   شیفتگ به مظاهر تمدن آن ش

، ما شاهد نوع نیل به هویت یابی و بازیابی گذشته در اما در سالهای اخیر، ذیل این ویژگ
وهای جدید  توان آنذائقه فرهنگ جوانان ایران هستیم که م ارگیری ال را در رونق ب

و » دیروزین«ید که حامل ِ عناصری پوشش و استفاده از برخ آثار فرهنگ و هنری د
  بودند. » تاریخ«

این گرایش به گذشته اگرچه، در بسیاری موارد، نادقیق، آمیخته با اغراق و توام با عواطف 
هایی از تمایل به توان بارقهتر به آن متشدید یافته نوستالوژی بود اما بانگاه دقیق

ار فرهن«را در قالب ی » گراییگذشته«   دید.» گراه
موند باومن ی از کسان بود که بروز این پدیده را در قالب ی  مورد » اپیدم فرهنگ«زی

  .١١بازخوان قرار داد
ومت وی خاص از پارادایمبه باور باومن در جوامع که ح های فرهنگ های ایدئولوژی ال

بدنه جامعه ذیل این کنند، و در شرایط که را در قالب گفتمان مسلط به جامعه عرضه م
و، قادر به تصور آینده روشن برای خود نیست، اتوپیای خود را در گذشته جستجو خواهد  ال

  کرد.
  نویسد:ست با نگاه انتقادی دراین مورد م» عارضه فرهنگ«او که خود منتقد این 

                                                             
11 Bauman٢٠١٧: 
 

 

 محمد تاج احمدی 
تاريخ رپژوهشگ  
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ل« ر ش تیم. و از این رو دهنده به اکنون که باید آینده از آن بیرون بیاید نیسما ظاهراً دی
امیدی اندک داریم و شاید اصال امیدی نداریم که این آینده را به این یا آن گونه سازمان دهیم، 

انهپس برایمان راحت انهتر است که از این جهان غیرخوشایند، بی ساز و پر از ترفند شده و بی
ریزیم   »...و دام به گذشته دنج و ظاهراً متعین گذشته ب

  ذشته کجاست؟اما این گ
ل اندیشیم بطور پیشبه مثابه ی بازه زمان م» گذشته«زمان که به  فرض ذهن ما ش

به مثابه بستر وقوعِ  » گذشته«شود. اما هنگام که به خط (فلت) برای زمان قائل م
اهیم شد نگریم که تداوم اثرگذاری آن تا زمان حاضر ادامه پیدا کرده، متوجه خورویدادی م

و از همه مهمتر تاریخ ، و اثر بخش آن در » حافظه«، »هویت«، »خاطره«مفاهیم نظیر  که
ل   مان را با انگاره زمان نیوتون مورد بررس قرار داد.های ذهنده به پارادایمش

ای از دیروز در تصورات ذهن جامعه ما نیز نگاه روشن به گذشته وجود ندارد. شاید هر پاره
ل که بتواند در ده به هویت و خاطرات ِ جمع ما معنایی متعین و ساختارمند بدهد را ش

  بتوان در زیر این چتر مفهوم قرار داد.
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، بسیاری از مردم به سفرهای در سال های اخیر که به دلیل افزایش هزینه سفرهای خارج
هداخل روی ، قزوینبینیم. در مهای اجتماع زیاد آوردند، مشابه این تصاویر را در شب

در حال  قدیمبا پرسونای امروزی در فضایی  جوانهای پسر و  . دختر..و اصفهان ، یزد
این فضاها ابزار بازنمایی  های موبایل درگوش دوربینیا عکس هستند.  سلفگرفتن 
ای مستقل از گفتمان مسلط با سنت برقراری رابطه هایی هستند که در پی تالشفردیت
 .هستند

) یا فرد را عنصر معنا دهنده به هایدگربدانید( هسترا عنصر سازنده کند محیط فرق نم
دهد که های جوانان در فضاهای قدیم شهر نشان مپرسه_زنفضا، بازخوان شیوه جدید 

 .هستیم متنثابه ی به م شهرمندی در و داللت بازنماییما شاهد شیوه جدیدی از 
هویت فردی جوانان، معنایی  جایی که در آن تریس (رد) داریدایی به سنت و ارتباط آن با

کنند. یابد. این جوانان گذشته را رمززدایی منسبت به سنت م (اکراه) antypathi ازفراتر
 .کنندها آنرا در خود هضم مورند و بدون اقتدار بخش به ایدئولوژیآبه زمین م

، با قابلیت دسترس عموم  کالبد شهرهای تاریخ که برخوردار از فضاهایی تاریخ
ران قرار مباشند، عمدتا به مثابه فضایی برای بازنمایی هویتمندانه بدن گیرند. های گردش

ه و بسمسجد شیخ لطفکاروانسرای سعدالسلطنه در قزوین،  یاری از اماکن تاریخ ال
 اند.فضایی را برای مردم ایجاد کرده امروز چنین

، نشان از نوع عرضه مصنوعات سنت و حضور در بازارهایها، هتل ها،کافهاز استقبال 
 .دهدسنت م کاالشدگ

  .نیز درحال گسترش است میل جوانان به گذراندن وقت در این فضاها،
ور فرهنگ سنتگرا  ر ذیل ی دیس حضور نسل جوان در این فضاهای تاریخ نه تنها دی

) ی های اتمیزه ه فردیتبل ،ا عالقمندان ِ میراث فرهنگ نیست(نظیر زائران اماکن زیارت
های مدام، و ها و تصویربرداریهای هوشمند و سلفشده افراد در این فضاها، با گوش

، بیانگر نوع تالش برای بازنمایی شخص و تحقق انتشار آنها در رسانه های اجتماع
  شود.فردیت در عرصه عموم نیز هست، که خصلت ذاتاً مدرن و امروزین تلق م

فتن در این فضاها به مثابه نوع انقطاع موقت از ارتباط پیوسته با فضای مدرن شده قرار گر
شهرها محسوب شده و بستری مناسب برای داللت سازی بصری و القای فردیت  افراد را 

  سازد.مهیا م
دهد که جامعه تلقیات ِ پیشین از تقابل و برگزیدن سنت و ما نشان مه چنین رفتارهایی ب

کند با نگاه پلورالیست (تکثرگرایانه) پذیرد و تالش متز را نمه مثابه تز و آنتمدرنیت ب
، به هضم سنت و مدرنیت د وهای چندفرهنگ ر بطن ساختار و ذائقه و با پذیرش ال

 بپردازد. فرهنگ خود
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ر سنت و تجدد باهم رابطه تیال داشته باشند. درهم آمیختگ و قرار نیست،دی ای دیال
 .کیبی هم وجود نخواهد داشتتر

ان،دودهه قبل این روزها را دیده بود: هویت چهل تکه درحال  مرحوم دکتر داریوش شای
ل   ست.اگیری ش

، اقتصادی در کنار اپیدم نوستالوژی برای ما حامل این پیام ِ معنادار  گویا اقتضائات سیاس
  است که:

یرد و تاویل جامعه قصد دارد، گذشته را از گفتمان مسلط و گرو ههای الیت ِ روشنفکر پس ب
  خود را از آن بسازد.

  
  منابع:

1-Bauman Zygmunt : Retrotopia - Polity Press – 2017 
2- Leach Neil - Rethinking Architecture: Reader in Cultural Theory -  Routledge 
– 1997 

  نشر مرکز –ساختار و تاویل متن  –احمدی ، باب ‐٣
شماره سوم  – ٢نامه علوم اجتماع ج –ترجمه یوسف اباذری  –شهر و حیات ذهن  –زیمل ؛ گئورگ ‐۴
  ١٣٧٢بهار  –
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



16  

هورنو | شماره دوم | بهار 
۱۳۹۸

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 عکس از شيما ساعدی،  تبريز، مقبره ارگ عليشاه
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  دکتر بهزاد فر:
  

  سال عقب هستیم  ۵۰راحی شهری دنیا ما از ادبیات ط
  ایمایم و جلو نیامدهسال گذشته مانده ۵۰در 

 

دانشكده معماري و شهرسازي و رئيس  في بهزاد فر عضو هيئت علميبا دكتر مصط وگوگفت
ي ئل آن، در شماره دوم نشريه هورنو. ودانشگاه علم و صنعت ايران، پيرامون موضوع شهر و مسا

استراليا و فوق ليسانس شهرسازي، از دانشگاه -داراي دكتري طراحي شهري از دانشگاه سيدني
  تهران است.

  زادههرا شفيع ز
ارشد مرمت و احياء بناهای تاريخی دانشگاه هنردانشجوی کارشناسی  
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  تعریف شما از شهر ایران چیست؟‐
توان تعریف کرد. تعریف عام و تعریف خاص. در تعریف شهر ایران را از دو زاویه م

صادی عام آن، نیرو ، اقت ، فرهنگ ، اجتماع س سیا  ، ، تاریخ های جغرافیایی، اقلیم
ل گیری شـــهر نقش دارند. تغییرات در این موارد باعث تغییر در شـــهرها شـــده در شـــ

های متراکم و ســـال پیش در مناطق از مرکز ایران جنگل ٣٠٠٠برای مثال در  اســـت،
انبوه وجود داشــته اســت که با اقلیم بیابان امروز متفاوت بوده و شــهرها به صــورت 

ری بوده   اند.دی
، ویژگ هایی که باعث تمایز شــــهر ایران با شــــهر غیر در تعریف خاص شــــهر ایران

یل مشـــوند و هایران م هایی که در کالبد دهند، نقش دارند. ویژگویت آن را تشـــ
دهند، مانند محرمیت که در شــهری، کالبد معماری و ریخت شــناســ خود را نشــان م

لمعماری ایران دیده م ــــ ــــهرهای مختلف به ش ــــود. همین محرمیت در ش های ش
اصرار به محرمیت،  ها در شهر یزد وشود، برای مثال درونگرایی خانهمختلف دیده م

پس از ورود اســـالم به ایران، برای در امان بودن از رفتار مذبوحانه اعراب، در کوچه و 
شته، ول برخ تنها دالیل طبیع خیابان ست و تنها دالیل طبیع ندا شده ا صل  ها حا

ف مرا نگاه م ه تمام این عوامل درکنند، یا تنها به ی دلیل را م  دانند، در صــورتی
ل   اند.گیری شهر مؤثر بودهش

ری که م شــمال ایران اســت. شــمال ایران تنها جایی بود که  توان اشــاره کرد،مثال دی
ــــالم بدون جنگ و خونریزی وارد شــــد، دمای هوای آن از مناطق مرکز ایران کمتر  اس

 ها برونگرا هستندبینیم که خانهاست و همچنین رطوبت زیادی دارد، در این مناطق م
ــــمیمیت بین مردم نیز زیاد اســـــت و اعتماد زیادی بین آن ها وجود دارد، تراکم و ص

  ها در میان باغ یا زمین قرار دارند.ها کم بوده و خانهخانه
ـــته م ـــمال غربی که برویم، از رطوبت هوا کاس ـــود و مبه ش ها بینیم که تراکم خانهش

ست. از طرف در جنوب ایران گرمای هوا شده ا شتر  ست و رطوبت باالیی نیز  بی زیاد ا
ــــش گیاه متراکم و زیاد وجود ندارد و  ــــمال ایران پوش وجود دارد ول بر خالف ش

  شهرها نیز با شمال ایران متفاوت هستند.
صادی، طبیع و... در پس آیا م‐ ، اقت س سیا  ، توان گفت برآیند مسائل اجتماع

ل   گیری شهرها شده است؟ی روند ارگانی باعث ش
ست که نیروهای طبیع در آن نقش عمده دارند. روندی  ، روندی ا خیر، روند ارگانی

ه است که به صورت آهسته و بطئ تحت تأثیر نیروهای طبیع پیشروی م کند؛ در صورتی
ل ــ ــ و اجتماع در در ش ــیاس ــیل و تحوالت س ــهرها تحوالت آن مانند زلزله، س گیری ش

لمقاطع باعث تسریع و شتاب در رو   اند.گیری شهر شدهند ش
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، ی از زلزله خیزترین نقاط کشــور ایران اقلیم ناپایداری دارد. از لحاظ زمین شــناســ
ــــریع در روند  ــــ باعث تس ــــیاس جهان اســـــت و عالوه بر آن تغییرات و تحوالت س

ل   اند.گیری شهرها شدهش
شته است، حاصل تسریع شدی که اصفهان در دوره صفویه دا روند رشد  برای مثال ر

صفویه و  شهر قزوین قبل از دوره  ست و یا  شدن آن ا صفویه و پایتخت  شهر در دوره 
از دوره صــــفویه تا پیش از دوره پهلوی روند رشــــد غیرارگانی داشــــته اســــت. مثال 

ری که م ست. بازار تبریز، بخش کوچ از مجموعه دی شهر تبریز ا شاره کرد،  توان ا
ــــجد ک ــــهری بزرگ بوده که مس ــــته و در بود، ارگ و بخشش ر را در بر داش هایی دی

اند و تغییرات آن باعث سال پیش در تبریز رخ داد، از بین رفته ٢٠٠ای که حدود زلزله
ل   گیری شهر شده است.تسریع روند ش

به نظر شما مهم ترین ویژگ شهر ایران چیست؟ و کدام ویژگ تاکنون حفظ شده ‐
  است؟

ها و هزارتوی بافت شـــهر ایران در ویژگ شـــهر ایران را پیچ و خم ترینشـــاید بتوان مهم 
های شـــهر ایران و شـــهر اروپایی متفاوت هســـتند، شـــهر اروپایی نظر گرفت. پیچ و خم

ل قابل پیشگونه و قابل پیشنقاش بین در کنار بین است و فضاهای پر و خال آن به ش
ه در شهر هم قرار گرفته ، در عین اینکه اند در صورتی ، قرارگیری فضاهای پر و خال ایران

  بین است.منظم است، غیرقابل پیش
یده ماین پیچ و خم قاط ایران د مام ن ثال پیچها در ت ــــود، برای م هایی در و خم ش

ـــاهده م ـــتان مش ـــتان کردس ـــتای پالنگان اس ـــابه همین پیچ و خمروس ها در کنیم، مش
ها را در ی از روستاهای نزدی و خم از همین پیچشود و بروستای ماسوله دیده م

  بینیم.کاشان م
  تز دکتری خانم فالحت به مقایسه هزارتوی ایران و هزار توی غیرایران پرداخته است.

ها در معماری ایران دارای نظم توان دید. خانهها را مها نیز همین پیچیدگخانه در
بین کنیم فضــای توانیم به فرض پیشتیم و مهســتند برای مثال در ی فضــایی هســ

ــمت ــت، در این قس ــاها به راحت بعدی پذیرایی اس ها دارای دو دری اســت و... . فض
قابل فهم هستند. من حت با افرادی که تحصیالت معماری و تحصیالت مرتبط ندارند 

ه پالن ها نیز قابل درک اسـت؛ ول هنگاها برای آنام، این سـادگنیز صـحبت کرده می
ـــیم م ـــویم که چه پیچیدگکنیم، متوجه مخانه را ترس ـــاهای پر و ش هایی دارد و فض

ونه با پیچیدگ در کنار هم قرار گرفته   اند.خال چ
 خورد.های ایران به چشم مبافتدر  این پیچیدگ در عین سادگ هم در بناها و هم 
ش شدند، خیابانبا طلب مدرنیته که در دوره پهلوی وارد ایران  شهرها دگرگون  های د، 

ها وارد فضـــاهای شـــهری شـــدند که دارای معابر عریض و مناســـب برای تردد اتومبیل
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ها گســترش یافت و رشــد عرض بودند. شــهرها شــروع به رشــد کردند و وســعت آنکم
های های جدید شهر که در حاشیه قسمتها، باعث شد قسمتسازیشهرها و خیابان

ست صورت بیقدیم و ه صل بودند، به  شد ه ا شهر ر صل  سته قدیم و ا ارتباط با ه
  کنند.

معیارهای باال شـــهر و پایین شـــهر نیز تغییر کرد و در تمام شـــهرها، مانند شـــهرهای 
شهر یزد را مثال م شد. من  شهرهای ایران به دلیل این اروپایی  سبت به بقیه  زنم که ن

از ، ها دارندپایبندی بیشــتری به ســنت م مردم آنکه هم در مرکزیت ایران قرار دارد و ه
ر در  ر شهرها بیشتر حفظ شده است؛ در همین شهر یزد، ساکنین اصل شهر، دی دی

ر مثال صــــفائیه محالت اصــــل و قدیم شــــهر زندگ نم ه در محالت دی کنند، بل
را دارند،  ای با معماری التقاط که هم اجزائ از معماری گذشـــتهکنند. محلهزندگ م

و هم اجزائ از معماری جدید را در بر دارند. جالب این جا اســـت که در هســـته اولیه 
  کنند.شهر امروزه بیشتر ساکنان غیر ایران زندگ م

ــــتفاده م ــــت ول من از کلمه التقاط اس کنم نه کلمه آمیزش، آمیزش قابلیت مثبت اس
  در خود دارد. های منفهای مثبت و هم ویژگالتقاط هم ویژگ

کنیم و از های ایران رلوه مهایی که امروزه ما به عنوان خانهواقعیت این اســــت خانه
های مردم ها بوده است نه خانههای ثروتمندان و خانبریم، خانهها لذت مجزئیات آن

ــــته و مجموع اینها در بین خانهعادی، ول همین خانه ر قرار داش ها با های مردم دی
یل مهم    داده است.بافت شهر را تش

امروزه باالشــهر نشــین باعث جدا شــدن بافت ثروتمند شــده اســت، با این حال، برای 
عرض، نشین شمال تهران هستند. معابر کممثال بدترین محالت تهران، محالت اعیان

الت شهری بسیار زیاد ناش  ، ترافی و مش تراکم جمعیت بسیار بسیار باال، شلوغ
الت به نوع مد و مایه فخرفروش مردم تبدیل شده است. ن، ول همیناز آ   مش

 ۵های دانش جهان شــهرهای ما پایداری ندارند، پایداری به مفهوم عام با آخرین داده
، اقتصــــادی، ، فناوری. هرکدام از این ابعاد بر زیســــت بعد دارد: اجتماع ، مدیریت محیط

عدادی ارزش عت تأکید دارد. ب پارچ زیســـــتها  به ی ، بعد د زیســـــت محیط  محیط
، بعد مدیریت به انســـجام  اقتصـــادی به رونق اقتصـــادی، بعد اجتماع به عدالت اجتماع

وار از فناوری تأکید دارند. ول در کشـــور ما وقت گیری مردممدیریت و بعد فناوری به بهره
  شود.در نظر گرفته ممحیط آن شود، فقط بعد طبیع و زیستپایداری گفته م

، همین اســت. شــهرهای کنون شــهر ایران هســتند، همین  در هر صــورت، شــهر ایران
های دگرگون شــده، همین شــهرهای ناپایدار شــهر ایران شــهرهای شــلوغ، همین بافت

ه شـــهر ایران امروز و حال اســـت. اگر  امروز اســـت، این شـــهر غیرایران نیســـت، بل
ست ندخانه ست و ها را نقد ماریم، اگر آنهای آن را دو شهر ایران همین ا کنیم، هم 

  غیر از این نیست.
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یعن از نظر شــما ویژگ خاصــ که از شــهر ایران به امروز رســیده باشــد، وجود ‐
  ندارد؟

بینیم. اندوه یا نوستالژی ممسئله این است که اکثرا شهرهای ایران را با نگاه دل
ه شناسانه به شهر ایران نگاه مد کالبدی و ریختبیشتر مقاالت فقط از بع کنند، در حالی

ان بر  بوم، بعد: ریخت، فضـــا، زمان، زیســـت ٩شـــهر فقط بعد کالبدی نیســـت، تحلیل م
  کارکرد، اجتماع، ادراک، مدیریت و منظر است.

ــــهر ایران بیان م ــــما به عنوان ش کنید، همین کالبد معماری و ببینید این چیزی که ش
ست که خیل جاها هنوز وجود دارد، مانند بافت فردوس ری و بعد ریختشه سانه آن ا شنا

هایی مانند محله در خراسان جنوبی، بافت زواره در استان اصفهان، بافت قدیم یزد و بافت
عل قل آقا در اصـــفهان. اگر امروزه هم شـــما به آن جا بروید، همان اجزای بافت قدیم را 

ها را ببینیم، توانیم همه اینزار، مادی و حمام هنوز وجود دارند. ما مبینید، مســــجد، بام
ــــته نگاه مها نماما زندگ را در آن مثال  بینیم،ها را مکنیم، روابط بین آدمبینیم. به گذش

گرفتند، پدربزرگ فالن کار ها همه دور او را منشست، بچهجا م گوییم مادر بزرگ اینم
» ای کاش«ها ی بینیم و از تداع آناندوه مها را با نگاه دلو...، اما همه اینکرد را م

  در ذهن داریم.
توانیم روند اندوه وجود خارج ندارد، در ذهن ما اســـــت. ما مول این نگاه دل

ـــدهتحوالت را ببینیم، مثال با دیدن مادی ـــ ش ـــفهان که امروزه خش توانیم اند، مهای اص
توانیم رد تحوالت اجتماع و تاریخ را ببینیم ول بین الت طبیع را ببینیم. مروند تحو

، امروزه، همین چیزی اسـت که  شـهر قدیم و شـهر جدید ارتباط وجود ندارد و شـهر ایران
  داریم.

  بزرگترین معضل و مسئله شهرهای ایران در حال حاضر چیست؟‐
ــر مدیریت ج  ــئله حال حاض ــل و مس ــت. از دوره پهلوی طلب بزرگترین معض امع اس

کنم، مدرنیته وارد ایران شد شهرها شروع به گسترش کردند. من از طلب مدرنیته استفاده م
ه چیزی که ما با آن مواجه بودیم، طلب مدرنیته بود. ی  زیرا مدرنیته وارد ایران نشــــد بل

ر از چیزهایی که ما از دست داده   ایم، بوده است.ه داشتهمدیریت محل که در گذشت ایم،دی
یت ایران از  تا کنون جمع هان دوم  نگ ج یان ج پا حدود  ١٠از  به   ٨٢میلیون نفر 

ــت، جمعیت تقریبا  ــیده اس ــتاها از حدود  ٨٠میلیون نفر  رس ــت. تعداد روس ــده اس برابر ش
هزار روســـتا با جمعیت  ۶٠هزار نفر به حدود  ٣، ٢نفر تا  ١هزار روســـتا با جمعیت  ٣٠٠

  هزار نفر رسیده است. ۵اکثر حد
ــهرها و روســتاها هنوز هم در حال گســترش وســعت هســتند، من معتقدم نیازی به  ش
توسعه بیشتر شهرها نیست. همین شهرهای کنون و همین روستاهای کنون قابلیت این را 

  دارند که باز هم جمعیت بیشتری را در خود جای دهند.



22  

هورنو | شماره دوم | بهار 
۱۳۹۸

 

ونت کرد؛ اصـــال آن توان بافت قدیم را مرمت و بازســـازیم  ها را کرد و آماده ســـ
  خراب کنیم و دوباره بسازیم، ول شهرها را گسترش ندهیم.

توانند تا چندین ســال آینده جمعیت را در خود هم شــهرها و هم روســتاهای کنون م
یرد. ی مدیریت  جای دهند ول برای این منظور الزم اســـت تا اقدامات جدی صـــورت ب

یرد، نیاز اســت. باید از نســل آینده نگر که بتوانجامع د همه ابعاد توســعه شــهر را در نظر ب
  آموزان و دانشجویان امروز، خودشان شروع کنند و اقدام انجام دهند.کشور، دانش

ــــهرها را ســـــاخت، ترین ابزاری که مبرای مثال ی از مهم ــــطه آن ش توان به واس
صاحبه ست. با م ری ا ش سئله حگرد ه به ی برنامه عمل ل نمها و مقاالت، م شود، بل

  نیاز است.
  چرا طراح شهری بی توجه به کیفیت فضای منسجم شهر ایران است؟‐

ــــهری دنیا   ــــهری در ایران. ما از ادبیات طراح ش  ۵٠به دلیل ادبیات خام طراح ش
  ایم. ایم و جلو نیامدهسال گذشته مانده ۵٠سال عقب هستیم. در 

اند. طلب مدرنیته موجب شـــد که از دچار گســـســـت شـــده شـــهر قدیم و شـــهر جدید
شهرهایی که حوزهطراح شهری غربی تقلید کنیم،  ست، ی های  شده ا ها در آن تفکی 

  جا برای کار است، ی جا برای زندگ و ی جا برای تفریح.
ها بازگشــــت و نیازی به این توان به خانهم ITامروزه به کم فناوری مثال فناوری 

  ها عقب هستیم.ول ما از این تکنولوژی  نباشد،تفکی
ان ســازی، البته بیشــتر تألیف  بنده در حال تألیف و ترجمه کتابی هســتم موســوم به م

  ام.است تا ترجمه. در این کتاب به این موضوعات پرداخته
ــازی به بافت ‐ ــهرس ــهری و یا ش ــین طراح ش ــص ــین و متخص چرا برخ از مهندس

  م گویند؟ تاریخ بافت فرسوده
هایی از شــــهر و برای بخش ٨٠این اصــــطالح بافت فرســــوده در قوانین که در دهه 

شده، در این تعاریف بافت ست، ایجاد  سودگ تعریف شده ا هایی که دارای ی مفهوم فر
  شوند.های تعریف شده باشند، بافت فرسوده حساب مسری ویژگ

شما آیا بهتر ن‐ ستبه نظر  ری ما ی شود؟ چرا از واژه دی ستفاده  نند بافت تاریخ ا
  گذارد.ها مکه واژه بافت فرسوده تأثیر منف در اذهان مردم نسبت به این محدوده

هایی های مثبت اســتفاده شــود، در هر صــورت بهتر خواهد بود. واژهچرا، اگر از واژه
، بافت تاریخ و همین بافت فرسوده واژه ، ول مثال های مختلف هستندمانند بافت قدیم

  تواند تأثیر منف در ذهن داشته باشد.بافت فرسوده و حت بافت قدیم م
آیا طرح های باز  آفرین شهری که به تازگ تصویب شده و درحال اجرا هستند را ‐
  کنید؟تایید م
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  اگر به خوبی اجرا شوند، بله. 
نه برخ  فا ــــ تأس ندارند. کم ــــحیح  ــــطالحات ترجمه ص ماص بازآفرین ل ترجمه ه 

recreation  است، اما؛ بهregeneration .اطالق شده است  
ل ندارید؟یعن شما با خود طرح   ها مش

ــل را نه در خود طرح ل اص ــ ه در اجرای آنمن مش بینیم. اگر حت ی ها مها، بل
  بسیاری از مسائل قابل حل خواهند بود. دو بند از ی طرح به خوبی اجرا شود،

شهر‐ صین بافتچرا بین  ص صله و سازان و مرمت گران و یا متخ ها و بناهای تاریخ فا
ونه قابل حل خواهد بود؟ ل چ   اختالف نظر در ایران وجود دارد؟ و این مش

ــــته ای نداریم. معمار، مرمتگر، مهندس عمران هر کدام به دلیل اینکه ارتباط بین رش
ســـــاالری ه همان نگاه خان و خاننظر جداگانه و غیرقابل انعطاف خود را دارند، این نگا

ــــت که هر کس در هر حوزه ــــئله نگاه متاریخ ما اس کند و ای فقط از دید خودش به مس
ر را قبول ندارد.   حوزه دی

ها با هم جمع شوند تا بتوانند نظر جامع بدهند. معماری، مرمت، باید همه تخصص
ترونی و مهم ، مهندس ال انی باید  ITتر از همه مهندس مهندس عمران، مهندس م

  با هم جمع شوند تا بتوانند مثمر ثمر باشند.
ـــما ‐   ـــهر ایران وارد آورد از نظر ش ـــیون بر ش ـــربه ای که مدرنیزاس بزرگترین ض
  چیست؟

کرد؛ ای به شهر ما وارد نمشد، ضربهخود مدرنیزاسیون اگر به خودی خود وارد م 
ــــیون را طلــب کردیم ــــنوعــا طلــب کردیم و فقط هم بعــد منته مــا چون مــدرنیزاس ، مص

شـناسـانه آن را در شـهرهایمان تحمیل کردیم، رابطه گذشـته و آینده ما را قطع کرد که ریخت
ــیم کرد که همترین تأثیر آن بود، و حال و آیندهاین مهم ــهر ما ترس پیوندی آن با ای را برای ش

ویم.گذشته خیل کم است. این را م   توانم به طور خالصه ب
ونه م‐   بینید؟آینده شهرهای ایران را  چ

ــــهر ایران به ترتیبی که االن دارد  ــــت. ببینید اگر چرخ ش ــــخت اس ــــش س خیل پرس
ـــیار ناپایدار از همه ابعاد، چه ریختم ـــهرهای بس ـــانه که کامال چرخد، بچرخد، ش ـــناس ش

ند، چه ادراک که همه حس مملموس اســـــت و همه م بدون اینکه حتبین ند،  یان کن  ب
نند، غم درون زندگ در شهر را با خودشان حمل م محیط که مستمراً کنند، چه زیستب

شاهدیم، چه ف شودگ آرام آرام نمود تخریب طبیعت و کاهش پوشش گیاه را  ضایی که گ
چه زمان که رابطه  شــود،بندد در شــهرهای ما و محصــورگ دارد تقویت مخت مدارد ر

نده مرتب در حال قطع شـــدن اســـت، چه اجتماع که غریب مردم در گذشـــته و حال و آی
بانکوچه بانها و خیا ندگ در خیا ید و چه ها مها وجود دارد و راحت در ران ید ببین توان
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ــــمحالل اســـــت. همین گونه م ری رو به اض گوییم اگر مدیریت که با تأکید بر بخش دی
ل را در آینده خواهیم داشت.نخواهیم تغییرات را انجام دهیم، ناپای   دارترین ش

ـــم اما چارهنم ـــهرمان را نمخواهم بدبین باش توانیم ای ندارم. ما با این طرز تفکر ش
ســازیم در مســیر تخریب؛ ول اگر ی اتفاق در خرد جمع بیفتد به کنیم. مســازی بهینه

مرمت شهری، محیط طور عام، و اتفاق در خرد جمع شهرسازان، معماران، متخصصین 
ن است بیفتد شهری و نظیر آن بیفتد، م شود آرام آرام ی تغییرات را داد. ی اتفاق مم

ــ بیایند در  ــ در جامعه اتفاق بیفتد، نیروهای خاص ــ ی فهم خاص ــورت جهش که به ص
 گرایی داشته باشند و بتوانند شهرهای ما را نجات دهند؛مشغول اجتماعجامعه که واقعا دل

بینم. شــــهرهایی که در غیر این صــــورت من اصــــال آینده خوبی برای شــــهرهای ایران نم
ویم م شما ب شبینانه ،در آیندهتوانم به  آبی، مردم را به ، بی حتما 1410ترین حالت  تا خو

ان توســعه فضــای ســبز وجود نخواهد داشــت، کســ هم در اندیشــه  ســتوه خواهد آورد، ام
شهر، صال  جلوگیری از وسعت  ست. این اگر اتفاق نیفتد، انتظاری ا شهر نی وسعت سطح 

  نیست.
رود در دو روز که شــهر ی واقعیت فقط فیزی نیســت. فقط باز کردن مســیر زاینده

من اصفهان بودم، چنان مردم را به شعف و شادی آورده بود که من نه به عنوان شهرساز که 
ابرشان. آخرین شعر امسال من درباره لبخند به عنوان ی شاعر نتوانستم مقاومت کنم در بر

  مردم اصفهان است.
شـــوند، یعن مردم خواهند. پس وقت مردم با آب خوشـــحال ممردم فقط ســـاختمان نم

عت را من بعید مطبیعت را م ــــهر. این طبی ــــود، بعید خواهند در ش ر تکرار ش دانم دی
، خرد جدید بخواهدم ر اینکه گفتم مدیریت  حاکم شـــود. خیل ســـخت اســـت، دانم. م

  شود.دانم چه مخیل سخت است. نم
  خودم هم زیاد امیدوار نیستم. خواهم شما را ناامید کنم،نم

تان یزد از  ــــ ــــهر مهریز کیلومتری یزد م ۴٠آب قنات دولت آب در اس آید، داخل ش
ــــود،م ازد. اآلن با این ســـــآباد را مآید تا باغ دولتکند، چند بار بیرون محرکت م ش

ر آن قنات وجود خارج نخواهد داشــت. پس برداری ســنگین که مبهره کنند، ده ســال دی
رود. خانه آقازاده ابرکوه هم که روی خانه کشف مهریز هم نم رود،آباد هم نمبه باغ دولت

روع کنم، های تلویزیون که خواستم شتومان نقش دارد، و من در ی از برنامه ٢٠٠٠پول 
ست، این که ارزش به پول م شان دادم و گفتم این ا دهد، همین گفتم پول دارید؟ پول را ن

  است.
توانند آن را رویم، به صـــورت موضـــع هم نمحت با این وضـــع که داریم پیش م

  حفظ کنند.
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ــرفتهکه ببینید در کویت  ــبانهظر تأمین آب پیش ــت با ش ــده اس ــور دنیا ش روزی ترین کش
سمت اعظم آب آن نیز از  ١٣۵ ست. ق شورها جلوتر ا صرف آب هر خانوار، از همه ک لیتر م

شــود. باالترین بهداشــت را هم دارد. ما درســت دو برابر کویت آب کن تولید مآب شــیرین
  کنند؟لیتر در شبانه روز. چرا؟ مدیران شهری ما چه کار م ٢٧٠کنیم، مصرف م

  و از آن جدا نیست.  ش از زندگ استشهرسازی و معماری و مرمت ما بخ
اه، اگر من اآلن چیزی م دانم به خاطر آن اســـت که ی روز بعد از آن که رفتم دانشـــ

ستادم  دستم را گرفت، من را برد در دفترش و گفت کار کن. هم کار کردم، سر کار. ا  رفتم 
ندگ به آموختم که هم ز ندازه کاف تجر به ا تأمین کردم و هم  بتوانم در کالس برای ام را 

دانشــجویانم مفید باشــم. ول شــما اگر صــد تا کتاب هم بخوانید ول ی پروژه کار نکنید، 
شوید، در رشته معماری و شهرسازی و هنر چنین است. خب شرایط برای شما نماستاد 

شـــود، چیزها تأمین م که بروید کار کنید. بنابراین شـــهرســـازی ما با اینشـــود فراهم نم
  شود خودمان درس بخوانیم.نم

ــــمایید که باید تغییر اگر اتفاق نیفتد، نم ــــید، ش توانیم کاری کینم. ول ناامید نباش
  ای بیندیشید.چاره
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  مهندس محمدحسن محبعلی: يادداشت
 
 

  انسان در ارتباط با تاریخ و طبیعت
 

) شد و  ١٣۴٢در سال مهندس محمدحسن محب عل  اه مل (شهید بهشت وارد دانش
وی دو سال  .عماری فارغ التحصیل شدارشد مبا کسب درجه کارشناس  ١٣۴٨در سال 

نیز دوره تخصص مرمت را در انستیتو مرمت ایران زیر نظر بزرگان مرمت همچون مرحوم 
پروفسور پیروسان پائولزی و مرحوم دکتر دتس و مرحوم دکتر کسایی در گنبد سلطانیه 

ن، کارشناس از جمله سوابق مدیریت و اجرایی او مدیر دفتر فن طرح جامع تهرا .گذراند
ارشد دفتر فن سازمان مل حفاظت آثار باستان استان فارس، مدیر دفتر فن سازمان مل 
حفاظت آثار باستان استان آذربایجان غربی، مدیر دفتر فن سازمان مل حفاظت آثار 
باستان استان تهران، معاون حفظ و احیا سازمان میراث فرهنگ وقت کشور، رییس 

ده ابنیه اه  پژوهش   است. و بافت بوده و مدرس دانش
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و  های فرهنگ است که با اقلیم، مذهب، اقتصاد، تولید، رسمهرکشوری دارای ریشه
مات خود هماهنگ دارد، که زیرساخت استقالل و پیشرفت اجتماع و مل آن کشور رسو

های گذشته راه آینده ترسیم و ای الزم و ضروری است که بر روی پایهاست و در هر رشته
  ساخته شود. 

  ساز است. ی تاریخ مسلما آیندهمسئله تاریخ و تجربه
 ان ا یجاد حرکت و تحول در جامعه هیچ سیاستمداری بدون دانستن تاریخ، ام

 ندارد.
 اش به سرانجام نخواهد رسید. هیچ انقالبی بدون شناخت تاریخ و گذشته جامعه 

های سالم، تاریخ تار وپود آینده بوده است. در کشاورزی اگر شناخت در تمام موارد زندگ
ان تولید وجود ندارد، طبیعت خود با توجه به گذشته  ته محیط و گذشته نباشد ام خود دی

ان دارد م انات چه نوع زندگ ام انات وجود دارد و با این ام کند که در این منطقه چه ام
ست مواجه خواهد شد.    در غیر اینصورت جدال با طبیعت است که مسلما با ش

در معماری و شهرسازی که تمام مسائل اجتماع و اقتصادی و طبیع در آن حضور دارد و 
ر فرهنگ گذشته و تجربیات بسیار که سالها پاخورده و فرم گرفته تا بدست شهر که دارای با

ان مارسیده است، به ما نشان م حرکت دهند که بدون این استفاده از این تجربیات ام
  . وجود ندارد البته حرکت سالم

حرکت ناسالم در هر رشته و هر زمان وجود دارد که عاقبت آن کامال منف و بدون نتیجه و 
  حت مخرب است. 

شخص مطالعه وطراح خوبی خواهد داشت، بدون غرض و فقط برای شناخت گذشته با 
ها زمان برده و نفرات زیادی بر روی آن فکر کرده و استفاده از تجربیات استثنایی که سال

، از نظر زیبایی و ا ز سینه به سینه انتقال پیدا نموده، در طراح و ساخت آینده از نظر بازده
نظر خواست مردم آن منطقه، بسیار ارزنده و منطق خواهد بود. مسلما انسان نیاز به تجربه 
ان ندارد در ی نسل کامل شود، به خصوص تجربیات که جنبه  دارد این تجربه ام

خواهد که به تکامل نسبی برسد ها زمان مشناس آن بسیار است. این تجربیات سالجامعه
ادعا کند که در ی زمان محدود ی موضوع را به تکامل رسانده، شما  تواندهیچ نسل نم

ن است سرعت تکامل در  هرموضوع را رسیدگ نمایید مرتبا در حال تکامل است. مم
های مختلف فرق کند ول نیاز به زمان دارد، همین ماشین را در فاصله صدسال بررس زمان

ر صد سال آینده با داشتن تجربیات گذشته تکامل ای به دنبال داشته مسلما دکنید چه تجربه
  بیشتری خواهد یافت. 
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ن است که نتیجه م گیریم که "تاریخ و تجربه" زیربنای حرکت آینده هستند و اصال غیرمم
یرد و این مسئله در هر کشور و هر اقلیم  ی حرکت سالم بدون حرکت تاریخ صورت ب

د، و این حرکت تاریخ در جوامع مختلف با توجه به های زندگ وجود دارو در تمام شاخه
کند و باید هر حرکت در محل اصل بررس ها و روابط با هم فرق ممسائل اجتماع و سنت

کند جای فکر کردن تدریج ادامه پیدا مشود و این حرکت سالم در ی نظام هماهنگ که به
  آورد. و عمل را به وجود م

خدمتتان عرض شد در ادامه تجربیات مرمت بناها و شهرسازی در  با این شرح مختصری که
ی بهره برداری از گذشته در ساخت آینده ها بودم و تجربهچند کشور که از نزدی شاهد آن

ونه به شهر خود نگاه ماست و نشان م   شود.کنند به بحث گذاشته مدهد این کشورها چ
  تلف در سه کشور را برای مطرح خواهم کرد. های مخاینجانب سه موضوع را در برداشت

 مردم شناس  -1
 شهرسازی -2
 تا حدود کشاورزی و تولید  ‐معماری -3

ول برای شغل و حرفه معماری، اجبارا باید با جامعه شناس  ندارم من ادعای مردم شناس
سان آشناباشم و مطالعه در این مورد بسیار تعیین کننده خواهد بود، لذا ی از مسائل که ان

در درجه اول باید دقت نماید آداب و رسوم و اعتقادات، اقتصاد، کار و عالقه های مردم 
  است. 
ها، تجربیات و برخوردهای زندگ و کم عمیق نیز، مطالعه روی تاریخ آن مردم است، سنت

گنجد. ول اینجانب ی در این مورد منابع وسیع وجود دارد که طرح آن در این مجال نم
ام برای شما ام که مطالعه روی ی شخص داشتهنه در سفر به عنوان تجربه ذخیره نمودهنمو

  نمایم. تعریف م
ری فرودگاه که در آن  در شهر ایروان دو ساختمان مدرن شاخص دیدم، ی سینما و دی

شد. از طراح آن سوال کردیم گفتند طراح آن در قید حیات فکرهایی از نظر طراح دیده م
تر از ت ول در سن پیری بود. مایل بودیم با این معمار از نزدی آشنا شویم چون مهماس

را  اثر، شخص طراح است، باالخره مارا به خانه این مهندس پیر بردن، اوال ایشان وقت ما
ینکه بر روی معماری گذشته تأمل داریم بسیار خوشحال شد و تشویق نمود که کار ا دید از

ام که زیرساخت کارهای اید من تجربیاتم را از این راه بدست آوردهکرده خوبی را انتخاب
مدرن است و مدت دوساعت که در خدمت ایشان بودیم اصال از معماری مدرن خودش 

سال بود که شهرهای روسیه را گشته بود ١٠صحبت نداشت، تمام صحبت ایشان درمورد 
خالصه شد و در این مدت تمام طراح و  و از بناهای قدیم و تاریخ برداشت کرده بود،

های خودش را به ما نشان داد و افتخارات این معمار موفق به گفته خودش استفاده برداشت
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ی معماری گذشته بوده، که برای ما سه موضوع در کنار هم جالب بود. ی معمار، از تجربه
ری برداشت ن موضوع برای بنده ی های وی و در نهایت  معماری مدرن ایشان که ایدی

ساز است. مسلماً اگر وقت بیشتری بود که بتوانیم درس خوبی بود که چه مقدار گذشته، آینده
با این هنرمند در تماس باشیم ریزه کاری برداشت و انتقال آن را به زمان بیشتر متوجه 

  شدیم. م
، شهر سمرقند و ها، سه محل را شرح خواهم داد. شهر باکودر مورد شهرسازی ومجموعه

 . ده توریست در تسون کره شمال   ده
  شهر باکو 

در شهر باکو موضوع که قابل تأمل است، نحوه طراح بود که با گذشته قطع رابطه نداشته، 
وقت آینده تظاهری از گذشته است. که به نظر اینجانب طراح موفق بوده. چند مطلب در 

. شهر قدیم، دریا، گسترش شهر در آینده و مرکز شهر برای طراح مورد مطالعه قرار گرفته
اجتماع و اداری شهر که معمار ی المان را فصل مشترک موضوعات فوق قرار داده. به 
عقیده اینجانب این فصل مشترک ی مرکز فرهنگ و تفریح شهر است، ابعاد این فصل 

بز در داخل آن، تمام متر بوده که به عنوان فضای س ٨٠٠کیلومتر در  ١٫۵مشترک در حدود 
شود در ی طرف قلعه که هم اکنون مورد های مراسم فرهنگ در آنجا برگزار ممراسم

  استفاده است، وجود دارد.
های دریا هم که ی مسئله طبیع موجود است طراح در گذشته این دوقسمت را به قسمت 

نموده. این فضای  جدید شهر و مرکز جذابیت اجتماع شهر که بعدا ساخته شده متصل
اکنون به عنوان فصل مشترک چهار قسمت شهر وجود دارد، بسیار فرهنگ و تفریح که هم

سازنده و موفق بوده است و بدون اینکه بر روی هم تأثیر منف داشته باشند، برعکس تأثیر 
مثبت داشته اند؛ چون در بافت جدید معماری از ی مقیاس معقول برخوردار بوده است که 

نماییم. بناهای جدید با استقامت خوب در شهرهای روسیه کمتر به این موضوع برخورد م
یده ها تاریخ ساخت دروی نمای ساختمانساخته شده و بساز بفروش نیستند و در جلو و 

ن است برای ی آدم عادی مهم باشد ول برای ی معمار بسیار م شود که این موضوع مم
قای ساختمان را در آینده شهر دیده،  چون در گذشته هیچ موقع فکر ارزنده است که طراح ب

م و خوب م ٢۵کردند که این ساختمان برای نم ها ساختند که سالسال باشد، چنان مح
  باق بماند که خود انتقال تجربه باشد.

یل شده ی بافت قدیم و شهر سمرقند ، که ی شهر تاریخ است و از دو قسمت تش
ری ب افت جدید و گسترش شهر. شهر سمرقند از نظر آب و هوا و اقلیم و مردم، بسیار دی

شوند شبیه شیراز است و همین جای تأمل دارد که وقت آب و هوا و اقلیم بهم نزدی م
  . شوند و حت نوع پرندگان و گیاهانها نیز به هم شبیه مروحیات انسان
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انجیر و انار و خرمالو و میوه بهار وجود دارد، وقت در اطراف شهر قدیم باغات میوه از قبیل 
یابد، طراح از این موضوع استفاده نموده و در پشت این باغ شهر جدید را شهر گسترش م

طراح نموده است. این فضای طبیع فصل مشترک بسیار خوبی را ایجاد نموده که اوال 
شتن میوه، ی موزی بسیار جالب بدون هزینه بوده و ثانیا گذشته از سبزی و طراوت و دا

از صدای پرندگان به خصوص در صبح در روی شهر جدید و قدیم به وجود آورده است، که 
اما؛ این حرکت کنیم بسیار مفید خواهد بود. نوع پرندگان مینا است. به واقع اگر با طبیعت 

  توان به انسان داد.آرامش را با پول، ماشین و تکنولوژی نم
خود و طبیعت آشنا و هماهنگ شوید، با گذشته و طبیعت جنگ نداشته باشید که  با گذشته 

های منظره ها، فضاهای سبز، پست و بلندیشود. تجربهکامال به ضرر زمان و آینده تمام م
در شهر باید مورد نظر باشد، تا شهر قابل زندگ باشد، در غیر این صورت شهر به ی 

اه در تاری شب تبد   شود. یل مخواب
ده توریست در تسون کره شمال   ده

  احیا ی بافت تاریخ در مرز دو کره 
ده در مرز دو کر ایی در امان مانده است. ی ده ه به دلیل مذهبی بودن آن از بمباران آمری

سان نمودند، فقط این منطقه بمباران نشده و زندگ چون آن ها تمام کره شمال را با خاک ی
ها و محققین قابل بازدید ؛ به همین دلیل این منطقه برای توریستشودمآن دیده گذشته در 

ده توریس اعالم نموده و مردم در همان  بود و دولت کره شمال این منطقه را ی ده
ده مکنند، بناها مرمت مها زندگ مخانه شود، در هر شوند، مهمان وقت وارد این ده

گیرد که به این امر اختصاص داده اشد و اتاق در اختیار مهمان قرار متواند مهمان بخانه م
شده و از همان مواد غذایی که خودشان مصرف م نمایند برای مهمان هم م آورند و مبلغ 

ده با تمام سنتشودمورد از طرف مهمان پرداخت ممشخص در این  های گذشته . ده
و زبان؛ البته این موضوع بستگ به روحیات و زنده است، معماری، مردم، غذا، رفتار 

  تواند برقرار شود. اعتقادات مردم هر کشور دارد که به انواع مختلف م
  معماری 

مرمت و نگهداری بناهای تاریخ در کشورهای مختلف به دو دلیل وجود دارد، ی به دلیل 
ر ی به علت استفاده مادی تاریخ و سابقه ی کشور که شناسنامه هر شهر و روستا است و دی

های مادی که اکثر کشورها در حال به کاربردن از آن هستند که همان و معنوی بوده، استفاده
  صنعت توریسم است. 

دهاستفاده ها و استفاده محققین است که های معنوی آن برای حرکت و تجربه در دانش
ونه از این اسناد و تجربیات و سوابق گذشته در حرکت آیند ه برداشت نمایند. چون این چ
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اسناد کامال گویای سیر تحول تاریخ هستند. لذا نوع مرمت در کشورهای مختلف فرق 
کند دربعض کشورها بسیار با احتیاط انجام م شود و سوابق و اسناد را ورق به ورق م

کار نمایند؛ در بعض کشورها ظواهر را فقط حفظ نموده و دخالت بیشتر در پشت حفظ م
ده های دارند ول به هرصورت ادامه حرکت گذشته در آینده است که از وظایف اصل دانش

  معماری خواهد بود .
  نتیجه 
ها در سازمانده نگرند که به دانش و تجربه آنریزان به شهر همچون عرصه عمل مبرنامه

فائق گردانند و به بافت مرج  ها م کوشند تا نظم را بر هرج ونواح ساخته شده نیاز دارد آن
ل دهند و آنشهر،    های کاربران است. د که کارشان پاسخ به خواستنها اعتقاد دارش

ر تاریخ نویسان برنامه ریزی شهری، شهرها را همچون ی روند مداوم توسعه  از سوی دی
یل شدههای متوال سبکنند که از دورهترسیم م دوره است. هر های گوناگون معماری تش

های تولید مخصوص به های ویژه خود و شیوهای خاص خود و اعمال روشمفهوم توسعه
  تواند ی منظومه شهری را توضیح دهد. خود را دارد که م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



32  

هورنو | شماره دوم | بهار 
۱۳۹۸

 

  
  

  میراث در خطر باغستان قزوین
. ربودم ما چشمان از را خواب نشده کاریروغن هاییچرخ صدای اذان، از بعد صبح هر

 کردند،م آغاز برکت پر روزی ی طلب در تو امید به اله گفتن با را خود روز که باغداران
 پیچ بقچه کوچ ایقابلمه و بود خورجین آن پشت در که هشت و بیست دوچرخه بر سوار
 عاشقانه تابستان گرمای در. شدندم باغستان راه همراه، به آب از ایکوزه و شده

 ایجعبه با. آمدندم پر دست با. شاکر ول خسته، گشتندبازم هنگام غروب. ندکوشیدم
 با باشند موظف که گویی را محل هایبچه از هرکدام سهم و تازه هایمیوه از مملو چوبی
 از کاروان عصرها شد،م که هامیوه چیدن وقت... نو از روز فردا باز و. دادندم باز رویی

 هوش از را ایبیننده هر که رنگین هاییمیوه از باری با بود مشهود هاچهکو در چهارپایان
 هرزی علف چون نبود هاباغ سوزیآتش از خبری بود، فراوان بود، خوب روزها آن. بردم

 و شاداب ایقطعه هر! وسیله نه بود هدف توسعه چون نبود تخریب از خبری. نداشت وجود
 خاک در ایعده خبر؟ چه نسل آن از راست. بود ناظر و ضرحا همیشه که باغبان و سرزنده

 که نسل و. هستند هم هنوز که اندک تعدادی و اندشده ناتوان و نشین خانه بعض آرمیدند،
تار پانصد و هزار دو داندنم اصال  اهمیت برایش! چه یعن ساله چندصد و هزار میراث ه

 بدهند ساخت اجازه اگر که انداختن چرتکه حال در شب و روز. باغستان نبود و ندارد، بود
 و هاپل. گشته هامهریبی اسیر. است خون هم باغستان دل روزها این... نکنیم که هاچه

رش هاجاده  لی. نشیندم زخمش روی بر نم همچون آتش هایشعله و دریده را پی
 ایستاده همچنان که نکشا زحمت هستند و بخشدم حیات و کشدم نفس. است زنده هنوز

  .تالشند در آن حفظ برای و
 حمایت. یاری انتظار چشم دو هر و رنجور دو هر پیر، دو هر نجیب، دو هر باغستان و باغدار

  .شود دمیده کالبدشان در تازه روح تا باید را شهر حاکمان و ما
. گرددم باز قزوین شهر أسیست دوران به کهن قدمت با قزوین سنت باغستان احداث

 هزار حدود در خسرو ناصر سفرنامه به است مربوط باغستان خصوص در نوشته ترینقدیم
 چیز هیچ و خار و دیوار بی داشت بسیار باغستان" معروف جمله با آن در که پیش سال سه و

و شهری را قزوین و نبود. راه رفتن در شود مانع که  آن بر کنگره و حصین باروی دیدم نی
 باغستان وجود به ."زیرزمین به کاریز در بود اندک وی در آب آنکه اال خوب بازارها و نهاده

ل و شهر این اطراف در  به قبادیان خسرو ناصر که گونههمان اما. کندم اشاره آبی کم مش
یل زمان تواننم گمانبی است، داشته اذعان خود حیات هنگام زنده باغستان وجود  تش

ران و کارشناسان گواه به کهچنان. داد نسبت مذکور دوران به را آن  از مستدل شواهدی کنش
   دهه چند همین تا که باغستان. دارد وجود ساسان دوران در قزوین سنت باغستان قدمت

 

پور سعيد زارع  
 کنشگر فرهنگی و دبير انجمن فرهنگ قزوين
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تار ۴٠٠٠ وسعت با پیش  با بود، گرفته فرا را قزوین شهر گرداگرد سبز ایحلقه همچون ه
 هایزمان در و دیده آسیب شدت به شمال ناحیه از پهلوی، دوران در شهر گسترش شروع

 شهر توسعه هایسال همان در کهآن ضمن. شد تخریب کامال آن شمال قسمت متمادی
 هایقسمت به را هاییخرابی نیز هاخیابان و جاده و گاز هایلوله عبور آهن،راه احداث
ری تار ٢۵٠٠ به آن وسعت که نحوی به. نمود تحمیل باغستان از دی ل و ه  آن ظاهری ش

  .رسید اسب نعل به شبیه چیزی به حلقه از
 ادامه خود حیات به همچنان قزوین کهن باغستان گذشته، در نامالیمات همهآن وجود با اما
الت از بسیاری رفع در را سزاییبه نقش تنهایی به و دهدم  ایهنمونه از. کندم ایفا مش

 مهار شهر، به ریزگردها ورود از جلوگیری هوا، پاالیش توانم را باغستان مزایای بارز
ل رفع قزوین، دشت و شهر به پایهکوه از شده جاری فصل هایسیالب  با آبیکم مش
 در آب ذخیره آب، طومار وسیله به حقابه تقسیم اساس بر غرقابی آبیاری سامانه از استفاده

  .نمود عنوان... و ینزیرزم هایسفره
 معرض در است، شده باغداران و فعاالن مردم، از بسیاری نگران باعث امروز که چیزی
تار ۵٠٠ حدود گرفتن قرار خطر  ترطوالن زمان در باغستان بقیه و مدت کوتاه در ه

  .گرددم جدی هایآسیب و خطرها عوامل به اشارات ادامه در که باشدم
   سوداگرانه نگاه
یل باغبان و باغداری را قزوین مردم اکثریت شغل گذشته در اگر  کنار در امروز داد،م تش

 را باغ تا کنندم تالش جانانه و ورزندم عشق باغستان به هنوز که هاییخانواده و باغداران
ان هستند دارند، نگه زنده  ستانباغ و باغ به ندانسته یا دانسته و داشته مال دغدغه که مال

 ها،باغ به رسیدگ عدم ضمن نتیجه در. نگرندم مال منبع ی و زمین ایقطعه دید به
 ترنزدی خود مال اهداف به تا پندارندم فرصت را آن یعامدانه تخریب و سوزیآتش

 کمبودهای از بخش توانندم کاربری تغییر با نیز شهر اجرایی نهادهای کهآن ضمن. شوند
  . نمایند جبران را خود مال

  هرز هایعلف
 رشد، از پس هرز هایعلف ساله همه باغستان، هایزمین زدن شخم و رسیدگ عدم دلیل به
یده تابستان فصل در  که. شوندم بدل وسیع هایسوزیآتش برای مناسبی بستر به و خش

  .است زده رقم گذشته هایسال در را تلخ هایتجربه موضوع این
  آبیاری مسیرهای قطع

 عبور از پس و گرفته سرچشمه پایهکوه از باغستان حیات هایشاهرگ شد اشاره که طورهمان
 دست هرگونه. شودم باغات وارد شهر دل در هاییرودخانه از گاه و مختلف مسیرهای از

    . اندازدم مخاطره به نیز را باغستان آینده و گذشتهقطعا   ها،راه این به بردن
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 میان رودخانه سطح پوشاندن با دقیقا رضا امام به موسوم پل نخست فاز مثال نعنوا به
، جمهوری کمربندی ان بینپیش بدون و آن روی از پل عبور اسالم ل الیروبی ام  ش

الت گرفتگ صورت در که گرفت ر نمونه ی. آورد خواهد وجود به را ایعدیده مش  دی
 غربی و شرق هایقسمت پیوستگ آن احداث با که اشدبم اعظم پیامبر بلوار و قدس پل

یدن سبب موضوع همین و رفته بین از بلوار   .گردید قدس میدان حاشیه هایباغ خش
یدن خطر    اصل شریان خش
،( ارنزک رودخانه باغستان به فصل هایسیالب هدایت مسیر تریناصل ) ارنزج ارنج

 شهر حاشیه هایباغ به قزوین به ورود و باراجین روستای کنار از گذر از پس که باشدم
 امروز شوربختانه رودخانه، باالدست از آب مجاز غیر برداشت بر عالوه. شودم سرازیر
 به جبهه دو از کرد،م تامین را باغستان حقابه هاقرن که ارنزک رودخانه که هستیم این شاهد
 در پارک سافاری احداث به است طمربو نخست جبهه. است گرفته قرار هجوم مورد شدت
ری منطقه  مورد آب و تعبیه مصنوع هاییدرياچه تا بناست آنجا در). فدک( باراجین گردش

 اما کند،م رد را آن مذکور مجموعه مدیر که ایمسئله. شود برداشت رودخانه از آن نیاز
 رودخانه ریمح و بستر بر شرق کمربندی احداث دوم جبهه. مدعاست همین گویای شواهد

 طرح در و است الزم مجوزهای و زیست محیط هایپیوست فاقد آن طرح که باشدم
 میدان به آن انتهای و شورا میدان از آن آغاز که کمربندی این. ندارد وجود نیز شهر تفصیل
 سیالب مهار در آن که نقش ارنزک رودخانه برای تهدید ترینبزرگ شود،م ختم مینودر
  .آیدم شمار به شد، دیده وضوح به باغستان به هاآب هدایت و ١٣٩٨ لسا ابتدای

  رویهبی سازهای و ساخت
 بروز عامل و خطرات ترینمهم از باغستان در ویال و خانه ساخت و هاخیابان ها،پل عبور

الت   .شد اشاره هاآن به باال در که است باغستان در ایعدیده مش
  تخریب؟ یا توسعه پارک،باغ

 هایباغ زیباترین از ی که گرددبرم پهلوی دوران به قزوین در پارکباغ ساخت سابقه
م نام به ایران شهریدرون  ماندهباق و نمودند بوستان به تبدیل را آن و تخریب را آبادح

، هایساختمان نیز و خیابان احداث اثر بر مرور به نیز هاباغ ون  و درمان اداری، مس
 هایباغ و گردید تکرار مالخلیال بوستان در تلخ تجربه این. شد کشیده نابودی به آموزش

 برای و دادند سنگ و آهن و بتن جنس از هاییسازه به را خود جای ساله چندصد پسته
ان به تا شد محصور و حفظ سیمان هایباغچه در پسته کهن درخت چند نمونه،  ثابت هم

 به نوبت باراین و دارد ادامه چنانهم داستان و! است مهم درختان وجود قدرچه که شود
، هایباغ  پارکباغ  پدیده اسیر تا است رسیده بدر پنجاه معنوی آیین برگزاری محل مصل

  .شود
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 میراث این قزوین، کهن باغستان پیش، در خطرناک و آمده پیش مسائل همه به توجه با حال
 باز تا است دلسوز مسئوالن و شهر مردم غداران،با از اعم همه همت انتظار در ما ارزشمند

  بماند. آیندگان شرمنده حاضر نسل مبادا تا بیاورد ارمغان به را زندگ و بماند زنده هم
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 علل از بین رفتن هویت فرهن خیابان الله زار تهران
  

  
یده   چ

ان توان یان فضا و مردم وابسته است. زمان مبه ارتباط متقابل م هویت فرهنگ ی م
ان را واجد هویت فرهنگ دانست که حضور مردم در آن فضا پررنگ باشد. هویت  ی م

ان عمل م کند و به آن  شخصیت و اعتبار منحصر فرهنگ به عنوان شناسنامه ی م
وبخیابان اللهبخشد. به فرد م رداری ناصرالدین زار تهران که در دوره ی قاجار و با ال

شاه از شانزه لیزه بنا شد، در مدت زمان کوتاه به ی خیابان واجد هویت فرهنگ و 
ان تفریح اه بدل شد. این خیابان که شامل بیشترین تعداد سینماها، ‐م گردش

تئاترها و همچنین نخستین هتل تهران (گراند هتل) بود، به عنوان قطب فرهنگ تهران 
ی پهلوی انگیز برای مردم شهر فراهم آورد؛ پس از دورهفضای خاطره شناخته شد و ی

دوم و با بروز انقالب اسالم در ایران الله زار دچار افت کیفیت شد و بسیاری از تئاترها 
های سینما به سرعت متروک و خال از تماشاگر گشتند. پس از آن به تدریج  و سالن

تری شد و اکنون یل به راستهزار به صورت خودجوش تبدخیابان الله ی فروش لوازم ال
تری یاد کرد. این پژوهش به توان از اللهم زار به عنوان بورس فروش محصوالت ال

زار از اواخر دوره پهلوی دوم تا دوره بررس عوامل موثر در بروز تحوالت گسترده در الله
انجام شده و از تصاویر  تحلیل ‐پردازد. پژوهش حاضر به روش توصیفی حاضر م

تهیه شده در محل برای روشن تر شدن موضوع پژوهش استفاده شده است. در این 
ل گیری و توسعه خیابان الله زار در دوره ی قاجار و پهلوی مورد  پژوهش ابتدا روند ش
، اقتصادی و سیاس ایران در اواخر  مطالعه قرار گرفته و سپس با بررس اوضاع اجتماع

پهلوی دوم عوامل موثر در افول الله زار و متروک شدن آن شناسایی و  ذکر شده  دوره ی
کند که  رشد جمعیت و هجوم کارگران، اند. نتایج حاصل از این پژوهش بیان م

مهاجرت اعیان و بزرگان از الله زار به مناطق شمال شهر، افت کیفیت برنامه ها، عدم 
رنیته به سنت گرایی نقش اساس در از پا در بازده اقتصادی و بازگشت مجدد از مد

  آمدن این خیابان فرهنگ داشته است. 
، تغییر کاربری، خیابان الله زار کلمات کلیدی:   هویت فرهنگ

 

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه هنر حميده فيروزی،  
 دکتر محمود ارژمند، عضوهيئت علمی دانشکده معماری دانشگاه هنر



38  

هورنو | شماره دوم | بهار 
۱۳۹۸

 

  مقدمه
ی قاجار و استمرار آن در انتخاب شهر تهران به عنوان پایتخت ایران در دوره  

ون را برای شهر تهران رقم زد. احداث های روزافزهای تاریخ پس از آن، پیشرفتدوره
 ی وجود نهاد.پا به عرصه که برای نخستین بار در همین دوره رخدادی بودخیابان در ایران، 

ان مفرح در خیابان الله زار به دستور ناصرالدین شاه، با هدف ارتقای فرهنگ و ایجاد م
ی وم نوین بود که به عنوان عرصهزار اولین خیابان احداث شده با مفهالله .تهران بنا شد

ان های تفرج تجددگرایی در ایران آن روزگار مطرح شد. تئاترها، سینماها و بسیاری از م
ترین خیابان زار تأسیس شدند و این خیابان اندک اندک به مهمبرای نخستین بار در الله

ان برای گذران اوقات فراغت خانواده رو . پیادهتبدیل شد های ایرانفرهنگ تهران و م
وبرداری شاه قاجار از شانزهخیابان الله ، لیزه زار که با ال ساخته شده بود، رویدادهای فرهنگ

اجتماع و سیاس مهم را در تهران قدیم رقم زد و به تدریج به عنوان خاطره جمع در 
  ذهن شهروندان نقش بست.

ی پهلوی دوم و سپس بعد از پیروزی وره، در اواخر دزاربا وجود استقبال مردم از الله
، شاهد افول الله هستیم. متروک ماندن سینماها و تئاترها و تبدیل شدن زار انقالب اسالم

تری شاهدی بر این مدعاست. اللهخیابان به راسته زار به سرعت هویت ی فروش وسایل ال
اش برای تفریح با خانواده خود را از دست داد و تبدیل به محل برای گذر شد. امروز کس

روی یا تماشای فیلم و تئاتر انتخاب زار را برای پیادهرود، هیچ کس اللهزار نمبه الله
ر برای خرید لوازم کند، و کمتر کس را منم ث کند م توان یافت که در این خیابان م

! الله اه و تجمالت به خیبرق ابان صرفاً عبوری و زار در مدت کوتاه از خیابان گردش
لتپر ازدحام تبدیل شد و مخصوصاً در سال ها و های اخیر، محل تردد و پارک موتور سی

  ده است. ی دودزا شوسایل نقلیه
  بیان مسأله

زار و تغییر پژوهش حاضر با هدف بررس علل از بین رفتن هویت فرهنگ خیابان الله
گرایانه صورت گرفته است. پرسش اصل فکاربری آن به ی خیابان صرفاً تجاری و مصر

   این پژوهش با این مضمون مطرح م شود:
های فرهنگ آن و تبدیل زار تهران، متروک ماندن کاربریعلل بروز تحوالت خیابان الله

  آن به ی خیابان صرفاً تجاری و محل گذر چیست؟ 
  بارتند از:سواالت فرع که در راستای شفاف سازی پرسش اصل اضافه شدند، ع

ل گیری واجد هویت فرهنگ بوده است؟. آیا خیابان الله١   زار تهران در ابتدای ش
ی پهلوی دوم و پس از انقالب اسالم دچار تغییر زار تهران در اواخر دوره. آیا خیابان الله٢

  و تحوالت در کاربری و مخدوش شدن هویت خود شده است؟
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 پیشینه پژوهش
های انجام شده مرتبط های پژوهش، به بررس پژوهشی به پرسشگویدر راستای پاسخ

  .استبا این موضوع پرداخته شد. نتایج حاصله به صورت خالصه در ذیل آمده
 
اری در راستای تجدید حیات بافت  )، در مقاله خود تحت عنوان١٣٩۶نیائ ( ‐ راه

ری پایدار،  یت تاریخ و ارزش بر اهمتاریخ شهر به جهت توسعه و ایجاد قطب گردش
ی تالطمات معنوی الله زار قدیم تأکید کرده و فراموش الله زار را نتیجه ‐های مادی

اجتماع دانسته که موجب تحوالت گسترده در فرم و محتوای آن شده است. این پژوهش 
ردی و تقویت بافت های کالبدی الله  ارهایی جهت ایجاد کیفیت عمل در جستجوی راه

  فته است.  زار صورت گر
ل ) در مقاله ١٣٩۵در پژوهش صورت گرفته توسط راست دوست ( ‐ ونگ ظهور و ش چ

، به تاریخچه پیدایش خیابان الله زار و تأثیر آن در توسعه فضاهای گیری خیابان الله زار
 پردازد.شهری و نقش آن در گسترش فرهنگ جدید در جامعه سنت تهران م

فضاهای شهری خاطره ) در مقاله ١٣٩۴سط منفرد و عباس (طبق بررس انجام شده تو  ‐
، محور الله زار پتانسیل های زیادی در زمینه مندی شهروندانانگیز و تأثیر آن بر هویت

ردها و فعالیت های جمع دارد و  در راستای خلق خاطره جمع م تواند به  فضاها، عمل
  عنوان فضایی خاطره انگیز خود را مطرح کند.

ارهای ارتقای تعامالت اجتماع در شهر تهران بر  ا استناد به پژوهش با عنوانب  ‐ راه
ان سوم اولدنبرگ ) به بررس خیابان ١٣٩٣، که در آن نوذری و شریفیان (پایه نظریه م

تفریح بوده است که امروزه با  ‐زار تهران محوری فرهنگاند، خیابان اللهزار پرداختهالله
، حیات شهری آن رو به زوال رفته های ناسازگارها و فعالیتیق کاربریبی توجه و تزر

است. در انتهای این پژوهش با در نظر گرفتن نظریه اولدنبرگ، ارتقای تعامالت اجتماع 
  در این خیابان تاریخ مد نظر قرار گرفته است.  

هری در خوانش از تجربه ش) با عنوان ١٣٩٣در پژوهش منصور رضایی و مدیری ( ‐
، نویسنده به مقایسه دو خیابان های استانبول تا پرسه زن ذهن در خیابان های تهرانخیابان

با دو فرهنگ متفاوت اما با شباهت های بسیار به هم، م پردازد. خیابان استقالل استانبول 
ل نیز پس ای نزدی به هم داشته و همانند الله زار، خیابان استقالزار تهران، تاریخچهو الله

، در دوره ای مورد بی مهری قرار گرفته است، با این  وفایی و سرزندگ از گذراندن اوج ش
وه پیشین را باز یافته  تفاوت که برخالف الله زار، اکنون مورد بازسازی قرار گرفته و ش

  است. 
، عامری سیاهویی و فروزانفر ( ‐  ) با ١٣٩٣پژوهش صورت گرفته توسط باقری بهشت

های ، از خیابان الله زار به عنوان ی از خیابانعوامل موثر در ایجاد سرزندگ شهری عنوان
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ی قاجار به باغات اختصاص داشته ی ما یاد م کند که در دورهی گذشتهتاریخ و سرزنده
ان خارج های لوکس ها و اعیان در این منطقه، عمال فعالیتو بعدها با استقرار و اس

  ها به این منطقه سرازیر گردید. مربوط به آن
، گرفتگ و اندوه آن به  تری اما در حال حاضر با تبدیل شدن خیابان به بورس لوازم ال

گراند هتل در دوره قاجار به عنوان نخستین هتل  روشن قابل مشاهده است. به طور مثال، 
تری تبدیل شده به سب اروپایی تأسیس شده بود، اما اکنون این هتل به پاساژ لوازم  ال

زار جنوبی سینماهای فراوان و چندین تئاتر و تماشاخانه فعالیت است. همچنین زمان در الله
دام فعال نیستند. از جمله ها ی آنداشتند، اما پس از انقالب از رونق افتادند و اکنون هیچ

  ل تخریب است.توان از تئاتر نصر نام برد که اکنون تعطیل شده و ساختمان آن در حام
بررس تحوالت معماری و ) در پژوهش با عنوان ١٣٩٢دیوساالر و محمود کالیه (  ‐

، سیر تحول کالبدی شهر تهران را با محوریت موضوع شهرسازی ایران و عوامل موثر بر آن
های با ظهور اندیشهی قاجار مطرح م کند و معتقد است تقلید از معماری غرب در دوره

صد و پنجاه سال اخیر، این تحوالت در قالب تقلیدنوگرا و تج های سطح دد طلب در ی
  و نابجا منجر به تبدیل شهر ایران به وارد کننده سب معماری و شهرسازی از اروپا م گردد. 

ی تاریخ باغهای ، پیشینهزارهای اللهباغ) در پژوهش تحت عنوان ١٣٨٩میرزایی ( ‐
کند. بر طبق پژوهشهای صورت گرفته، در دوره قاجار در محدوده ی قاجار را بررس مدوره

، باغ بزرگ به نام باغ اللهخیابان الله زار وجود داشته که ناصرالدین شاه پس از زار کنون
کند و زمینهای اطراف آن را به درباریان بازگشت از فرنگ بخش از آن را به خیابان تبدیل م

توان ها مها به ی باغ یا پارک تبدیل م شود که از جمله آن م فروشد. هری از آن زمین
، باغ ظهیرالدوله، باغ امینبه پارک نظم الضرب و ... اشاره کرد که شرح  مبسوط از المل

  است.زار در این پژوهش بیان شدههای اللهباغ
، قزوین حائری و س ‐ ) ١٣٨٩ادات (در زمینه تأثیر شهرنشین تهران بر قشربندی اجتماع

تحوالت شهری تهران را در  بزرگ شدن تهران و کوچ شدن ایران،در پژوهش با عنوان 
ی ناصری و رضاخان مورد بررس قرار داده و عوامل موثر بر آن را مورد ارزیابی قرار دوره

داده اند. در این پژوهش از تحوالت معماری و شهرسازی، تحوالت طبقات اجتماع و 
  ها پرداخته است.    نگ نام برده شده و به شرح آنتحوالت فره

ردهای نظری تا ) در پژوهش ١٣٨٩آشنا و روحان ( ‐ هویت فرهنگ ایرانیان، از روی
به تببین مفهوم هویت و هویت فرهنگ م پردازد. به طور کل هویت را مولفه های بنیادی 

تی نظام ذهن و ساختار اجتماع و فرهنگ  قلمداد م کند؛ اما هویت حاصل دیال
فرهنگ نسبت هویت با مفاهیم پیجیده ای چون فرهنگ و ملیت را نشان داده که کالف در 

  هم تنیده را پدیدار م سازد.  
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های تداوم یافته در تبیین هویت بررس شاخص) در پژوهش با عنوان ١٣٨٨توکل (  ‐
 ‐هاعل الخصوص خیابان ‐ای شهری، بحث هویت فضاهزار تهرانفضاهای خیابان الله

کند و به عنوان نمونه از خیابان الله زار تهران یاد م کند و این خیابان را واجد را مطرح م
انگیزی ، مندی را خاطرهداند زیرا ی از عوامل مهم و تأثیرگذار در بحث هویتهویت م

ند که این خصوصیات در داحس تعلق خاطر  و ارتباط متقابل افراد با فضای شهری م
  ار قدیم موجود بوده است.   زالله
، عرصه تفرج از باغ تا خیابان ‐الله زارای با عنوان ) در مقاله١٣٨٧حبیبی و اهری ( ‐

ی ناصری پس از سفر ناصرالدین شاه به پاریس دستور ساخت کند که در دورهعنوان م
های نوین به  تأسیسات جدید شهری و سب خیابان داده شد که این خیابان با آراسته شدن

زار، خیابان معماری نماد نووارگ و تجدد در تهران قدیم شد. مدل اصل ایجاد خیابان الله
  شانزه لیزه پاریس بوده است. 

، به طور خالصه تاریخچه الله زار را مورد الله زار) در پژوهش با عنوان ١٣٨۵منشوری ( ‐
ل گیری در دوره قاجار تا دوره افول و نزول آن و روزگاری مطالعه قرار داده و از ا بتدای ش

که بر آن گذشته است را بیان م کند. هدف اصل این پژوهش جمع آوری اطالعات و معرف 
  خیابان الله زار  به عنوان ی از مهمترین خیابان های تاریخ شهر تهران است. 

عیارهای شناخت و ارزیابی هویت کالبدی م) در پژوهش با عنوان ١٣٨٣میرمقتدایی ( ‐
، به بحث پیرامون مفاهیم مرتبط با هویت کالبدی و طبقه بندی معیارهای ارزیابی شهرها

کند که به صورت منحصر به فرد پردازد. و هویت را تشخص ویژه هر شهر معرف مآن م
ری متمایز م یابد و آندر آن تجل م ین پژوهش معیارهای کند. نویسنده در ارا از دی

های تمایز/تشابه، تداوم/تحول و وحدت/کثرت تقسیم ارزیابی هویت کالبدی را به دسته
 کرده است.

در پژوهش خود با  همین عنوان به بررس  پیر بوردیوهای تحلیل اندیشه) با ١٣٨٣توسل (‐
رد ساختارگرایی او اشاهای این نظریهدیدگاه کند.  در این ره مپرداز پرداخته و به نقش روی

پژوهش به رابطه میان فرهنگ و هویت اشاره شده و به تعریف واژه فرهنگ پرداخته شده 
شناخت فرهنگ آن چیزی است که های این نظریه پرداز، معنای انساناست. مطابق اندیشه

  دهد و به همین دلیل اکتسابی و قابل انتقال است. فرهنگ را در برابر طبیعت قرار م
ای تحت این عنوان بررس را در مقاله سیر تحوالت تاریخ شهر تهران)، ١٣٧٩اسم (ق‐

کرده و به صورت مجزا هر دوره تاریخ را مورد بحث قرار داده است. هجوم سب غربی 
به فرهنگ ایران و معماری و شهرسازی ایران در دوره قاجار آغاز شد و تا اوایل پهلوی دوم 

اسالم ایران زمینه ساز  کنار گذاشتن فرهنگ غربی و دوری از آن  استمرار یافت. انقالب
  شد. 

  
  



42  

هورنو | شماره دوم | بهار 
۱۳۹۸

 

  روش پژوهش
ای انجام تحلیل و با استفاده از منابع کتابخانه –این پژوهش به روش توصیف   

زار ای، تحقیقات میدان در محل خیابان  اللهشده است و پس از  انجام مطالعات کتابخانه
  ست.صورت گرفته انیز 

  مبان و مفاهیم نظری
 هویت 

،  ابتدا به تعریف واژه ی "هویت" و بررس دیدگاه نظریه در تبیین مفهوم هویت فرهنگ
  پردازیم.پردازان در این مبحث م

نامه دهخدا چنین تعریف شده است: "هویت عبارت است از نظر لغوی هویت در لغت
یمان مشهور است/ هویت گ اه بر ماهیت با تشخص اطالق از تشخص و همین میان ح

  .)٣۴٩: ١٣۴۵گردد که عبارت است از حقیقت جزئ تر (دهخدا، م
، وجود، آنچه موجب شناسایی  در واقع معنای تحت اللفظ واژه "هویت" شامل هست

ء یا شخص و... م   گردد. شخص باشد، حقیقت یا ماهیت ی ش
، هویت بر ماهیت، هست و وجودی اطال    شود که از طریق صفات ق مبه طور کل

) قابل شناسایی است. این صفات، آن ذات و هست را از  ، عین یا ذهن (ذات یا عرض
ار مغیر خود متمایز کرده و شباهتش را با خودی کند. این معنا که هویت به ذات ها آش

 ستباری تعال نیز اشاره دارد، متضمن ارزشمند بودن ذات و صفات آن هست و وجود ا
  .)١٣٨٣(میرمقتدایی، 

ان ١٩۶٠کوین لینچ ( ان را به عنوان آنچه که موجودیت مستقل برای م ) هویت ی م
انفراهم م کند. از کند، تعریف مها ایجاد مآورد یا فرم مشخص و متمایزی از سایر م

ان که مشخصات منحصراین مطلب، تنها این نکته برداشت م اشته فردی دبهشود که هر م
ای که واجد باشد، قابل تعریف خواهد بود. به طور کل هویت صفت است که به هر پدیده

،  شود خواه این هویت دارای وجوه مثبت باشد یا منفتصور و تظاهر باشد اطالق م (توکل
١٣٨٨(.  

  فرهنگ و هویت
ویت را ی هویت و فرهنگ ناش از ارتباط هر دو مفهوم با کنش اجتماع است. هرابطه

هم تی تلق کرد که فرد بین شب هتوان حاصل نسبت دیال ی ی معنایی ذهن خود و شب
ای در تکوین، حفظ، تغییر و کند. محیط فرهنگ نقش برجستهروابط اجتماع برقرار م

ران تحول هویت دارد. اگرچه ساختارهای عین مستقل و بیرون از اراده ی فرد به کنش کنش
ی میان فرد ها نیز از خالل تکوین اجتماع برآمده از رابطه، اما همین ساختدهدجهت م

، (طبیعت ثانوی) و اجتماع (عرصه) ایجاد م به نقل از  ١٣٨٣شوند (توسل
  .)٢٠٠٢بوردیو،
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  فرهنگ هویت
گاه نسبت به انباشت تاریخ از تجربه های هویت فرهنگ ی ملت حاصل خودآ

ل گرفته استفرهنگ آن ملت است که  ،  در طول زمان ش   .)١٣٨٩( آشنا و روحان
ر، هویت فرهنگ مجموع ها و... است که سبب ها، باورها، سمبلی ارزشبه عبارت دی

ر افراد و جوامع م شود. از این رو، هویت شناخته شدن و متمایز کردن فرد و جامعه از دی
ر حرکت م دی . فرد ١چرخند: د که حول ی محور مکنفرهنگ بر سه مدار پیوسته با ی

. ٢تواند در قبیله، طایفه یا گروه اجتماع ظهور کند؛ درون گروه و جماعت واحد که م
ها که هویت فرهنگ مشترکشان به مثابه وجه تمایز آنان به های مدرن ملتجماعت و گروه

ر ملل. . ملت٣رود؛ شمار م پارچه در مقایسه با دی بنابراین سه نوع هویت های واحد و ی
ر متمایز کرد. رابطهفردی، گروه و مل را م دی ی میان این سه، ثابت و توان از ی

ه در آن جزر و مدهای دائم وجود دارد و در بین آنی ها، در نواخت نیست، بل
اریآید؛ تغییرات که برآمده از تقابلهای مختلف، تغییرات پیش مموقعیت ها و ها، هم

(جوادی  شودهاست که بر اساس منافع و مصالح فردی، جمع و مل ایجاد مفقدان آن
انه و عزیزی،    .)١٣٨٧ی

 زار در دوره ی صفوی.هویت تاریخ الله١
هایی که به علت قرار گرفتن زار در دوران قاجار باغ بوده است در مجاورت زمینالله

ردهای مهم و متجدد (از جمله سفارت ومت هخانعمل ها) و همچنین همسای با ارگ ح
ده خوش آب و هوای شمیران، از مرغوبیت نسبتاً باالیی برخوردار  و قرار گرفتن در مسیر ده

ه. ق و قبل از آن  ١١٩٠بوده است. این باغ در بیرون از حصار شاه طهماسبی در طول سال 
طرح این باغ همانند طرح ترین باغ سلطنت به شهر تهران بود. ساخته شده بود و نزدی

ان برای گردش و تفریح خاندان قاجار و محل  باغهای ایران به صورت چهارباغ بوده و م
آمده است... مناسب برای اقامت درباریان و نمایندگان کشورهای خارج به شمار م

ستان خان و جنوب غربی باغ نگارزار در نزدی دروازه شمال ارگ کریمموقعیت باغ الله
  .)١٣٩۵است (راست دوست،بوده

ه.ق پس از تخریب حصار شاه طهماسبی و گسترش شهر و ساخت باروی  ١٢٨٨در سال 
، باغ الله های سلطنت به حصار تهران) در شهر و ترین باغزار (نزدیجدید هشت ضلع

اه و نقش گرفت قرار جدید باروی  نیز دولت ی جدیدمحله و یافت شهری درون تفرج
،  شد یجادا   .)١٣٩٦(نیائ

  ی ناصریاحداث خیابان الله زار در دوره‐٢
است، دوران تحوالت ی سلطنت ناصرالدین شاه که به عصر ناصری شهرت یافتهدوره

، سیاس و فرهنگ در ایران محسوب م شود. در این دوره تحت تأثیر تمدن مهم اجتماع
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ها برای متحول ساختن شهر خستین کوششصنعت اروپا، ایران وارد مرحله نوین شد. ن
ومت ناصرالدین شاه صورت گرفت.    قدیم در دوران ح

ی قاجار به تغییر و تحوالت ترین دالیل اهمیت یافتن تهران در اواخر دورهی از عمده
های پایان دوران قاجار، هم گردد. انقالب مشروطه در سالعمده سیاس این دوره بازم

هایی چون خ اندیشه نوسازی و اصالحات صورت گرفته در دوره صدراعظمخود مولود رسو
، میرزا تق خان امیر کبیر و میرزا حسین خان سپهساالر قزوین و هم قائم مقام فراهان

عامل در جهت نوسازی بیشتر در کشور بود. طبیعتاً نخستین اثرات این نوسازی در پایتخت 
شورای مل دارای نماینده شدند و نمایندگان از  به منصه ظهور رسید. اصناف در مجلس

ونت گزیدند که اغلب ایشان اعیان و سرشناسان  شهرهای مختلف کشور در پایتخت س
ردهای مدرن مانند کافه، سینما، دفاتر روزنامه و در این … شهرهای خود بودند. برخ عمل

ردها بهدوره فراگیر شده و در دسترس مردم عادی شهر قرار گرفتند. وجو تدریج د این عمل
سب زندگ و نوع تفریحات مردم را تحت تاثیر قرار دادند و اثرات آن را م توان در 

ان اههای شهری همانند پارکم زار مشاهده کرد (دیوساالر و هایی همچون اللهها و گردش
  .)١٣٩٢محمودکالیه،

 و مدرنیته دستاوردهای یهمشاهد فرنگ و م. به ١٨٧٣  سال در شاه ناصرالدین سفر با
وهبا مراسم با توأم لیزه شانزه در وی که از شایان استقبال با ویژه به  ایده آمد، عمل به ش
مقایسه  گیرد.کار قرار م در دستور سفر از بازگشت در پایتخت در ایلیزهشانزه ایجاد تفکر و

یر تهران با کوچه هاي تنگ، بوي بد و حصار طهماسبی آن با آنچه ناصرالدین شاه  شهر دل
 هایویژگ به توجه با لذاکند تا شهري جدید بنا کند. بینـد، وي را وادار مدر فرنـ مـ

ان ترینتویلری مناسب و الیزین های باغ توسط آن شدن احاطه و لیزهشانزه خیابان  برای م
 شد آن بر تصمیم و فتگر قرار شناسایی مورد ناصری یدارالخالفه در فضایی چنین ایجاد

 تفریح وسایل زارالله باغ در آن از شود. پس احداث زارالله باغ جوار در زارالله که خیابان
،  شودم احداث وحش باغ نیز باغ شرق در قسمت آید،م فراهم تماشا و  .)١٣٩٦(نیائ

ه ای است ی نماد تجدد اولین پژواک از شهرسازی "هوسمان" گونایجاد خیابان به نشانه
الملل یافت و در ایران نیز ای بینم اروپا جنبه١٩٢٠ی های نوگرایان دههکه با نظریه پردازی

و به  شنیده شد. این تغییرات جدید تهران را به طور کامل از پیشینه تاریخ خود ته کرد
  .)١٣٨٩(قزوین حائری و سادات،  شدت بر ابعاد محتوایی این شهر اثر گذاشت

 به خاطر آن نسبی امنیت و ) زارالله باغ غربی باغ (کوچه زارالله خیابان عال موقعیت
 مقربین توسط آن غرب طرف هایزمین شد که باعث زارالله سلطنت باغ با مجاورت

 شده، سنگ فرش خوب زارالله خیابان زمان این در گردد. آباد و خریداری دربار مخصوص
 جانب در شده، کاشته فراوان درختان است، جاری نآ طرف دو در که جویباری طول در
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 و دولتمردان به متعلق هایباغ خانه غربی جانب در و قرار گرفته زارالله باغ آن شرق
، م اشغال را خیابان غربی یمحوطه که است خارجیان   .)١٣٩٦کند (نیائ

ل ‐١‐٢    زارگیری خیابان فرهنگ اللهش
اه به سب شانزه لیزه پاریس احداث کند و در آن نیز شاه قاجار درصدد بود گردش

اه اصلموفق بود. از این رو الله تهران تبدیل شد و مردم شهر  شهر زار به سرعت به گردش
ر یا تماشاگر ‐هاها و حادثهبرای حضور در واقعه  بدان روی آوردند. خیابان ‐خواه بازی

 تفکر این از پشتیبان هایفعالیت و ها ریبو کار ایران تجددخواه انسان حضور بستر که
، گل اولین چون هاییکاربری سازد.فراهم م را شهر در اولین  هتل، اولین فروش

شویی، اولین کافه، اولین رستوران،  معتبر برندهای اولین نمایندگ سینما، اولین خش
  .)١٣٨٧(حبیبی و اهری،  یابندزار بروز مجهان، همه در الله

 نیاز و تهران به اروپايیان سفر با و کرد رشد اين محل در راحت به غرب نوين هایهپديد
ونت به ل هاهتل اروپايی، به سبك موقت س در همین دوره بود که اولین هتل  .گرفتند ش

ایرانیان یعن گراندهتل در این خیابان ساخته شد و  پای هنرمندان همچون میرزاده عشق 
کم سینماها، کافه کمی اجرای نمایش و موسیق به این خیابان باز شد. و عارف قزوین برا

های شی و مدرن در این خیابان به وجود آمد و پای اتومبیل نیز به این ها و مغازهرستوران
خیابان باز شد. و به علت اینکه محل تفریح زنان و مردان شی و مدرن آن زمان شد، به 

، نوگرایی  خیابان عشاق نیز ملقب گردید. بعدها در اوایل پهلوی، نمادی بود از تجدد فرهنگ
بود، شاه طور که مدنظر ناصرالدینو بخش مهم از هنر تهران و ایران و خیل زود همان

، لیزه تهران لقب گرفتشانزه   .)١٣٩٤(برگرفته از منفرد و عباس
تا زندگ شبانه شهری نیز به دنبال آن، خیابان الله زار را با چراغ های گاز روشن کردند  

  .)١٣٨٧(حبیبی و اهری، تین بار در شهر ایران تجربه شودبرای نخس
خیابان باید گفت، قرارگیري عناصر جدید متاثر از  –در خصوص معماري شهري 

رافخانه، هتل، تئاتر در کناره خیابان باعث تحول در معماري  معماري اروپایی چون تل
عماران تالش کردند تا کاربري مـدرن را در کالبد سنت شهري شد. در مرحله نخست م

نجانند ول در ادامه، این دو، در هم حل شد. همچنین تغییر ماهوي خیابان از معبر بـه  ب
ـاه و محـل تجارت منجر به این شد که الیه واقع شده در لبه، این نقش مبادالت   –تفرج

  .)١٣٩٢ه،(دیوساالر و محمودکالی ارتباط را متضمن شود
ونت محل عنوانبا آغاز نهضت مشروطیت، الله زار به  درآمد  فكر روشن و مرفه افراد س

 اين از هر گوشه در که طوری به شد، استبداد علیه مبارزه و تجمع مراکز مهمترين از و
 مختلف هایدسته شاه، رضا کار آمدن روی با بودند،که روزنامه چاپ مشغول ایعده خیابان
ر قرار يك روبه روی سیاس و فرهنگ ،د گرفتن دي   .)١٣٩٤(منفرد و عباس
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  ی پهلوی اولزار در دورههویت فرهنگ الله‐٣

، دوره ای است که به سبب دوره پهلوی در میان دو انقالب مشروطه و جمهوری اسالم
س ایران و داری جهان از طریق نفت، تغییر رژیم سیاورود ایران به مناسبات نظام سرمایه

تحوالت سریع تکنولوژی، چهره زندگ اجتماع و اقتصادی و سیمای کالبدی تهران 
دگرگون یافت و از ی شهر سنت محصور در حصار و خندق به ی شهر جدید با ساختار 

ش، با کودتای رضاخان دوره جدیدی در کشور و پایتخت ه. ١٣٠٠نوین مبدل شد. از سال 
ومت پهلوی در این دوره آن، تهران، به دلیل ت ثبیت دولت و امنیت نسبی آن آغاز شد. ح

داری و مدرنیزاسیون همراه با نظام سیاس وظیفه تاریخ هدایت کشور به سوی نظام سرمایه
عهده گرفت. در این دوره، جامعه ایران بر اثر ورود تکنولوژی و تمدن صنعت اقتدارگرا را به

رف اجتماغرب دست اقتصادی و به تبع آن، شهرسازی شد. برخ  –عخوش تحوالت ش
اند و خوانده» تجددگرایی«این دوره را دوره نوگرایی، مدرنیزاسیون و به تعبیر دوره مشروطه 

ر آن را    .)١٣٩٢(دیوساالر و محمودکالیه، اندنامیده» گراییغرب«برخ دی
 ناگزیر به نیز زارلهی المنطقه تهران، شهر تحوالت با همراه رضاخان آمدن کار روی با

 اروپا با ترگسترده ارتباطات ایجاد با مقارن این دوران .شد تغییرات و تحول دستخوش
 و خیابان فردوس راستای در خارج هایخانهسفارت استقرار به با توجه و است

 جدید اقشار فراغت اوقات گذران و و تردد اقامت محل بعنوان زارالله خیابان مخبرالدوله،
ردهای و سبب فضاها این به و شودم  آنان سازمان خواست و نیازها با متناسب را خود عمل
  دهد.م

 )  kojaro.com(مأخذ  قدیم  خیابان الله زار۱تصویر 
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ونساختمان کالبدی همچنین ساختار وی از که های مس  درونگرایی تاریخ و سنت ال
 دهدم اروپایی و بوی رنگ با هاییساختمان به را خود جای هستهآآهسته کردندتبعیت م

وی و مشاهده هاآن در خوبی به اروپا معماری تأثیرات و  کامال جدیدِ هایساختمان ال
،  مراکز همچنین .گردندم اروپایی و مدرن و اصل خیابان به رو بارزِ دارای نمای خیابان

 هااپرت تئاترها، سینما، نوظهور هایسالن ها،انواع کتابفروش مانند جدید هنری و فرهنگ
ه و اپراهاو   اما .گردندم ایجاد زاردر الله عموم برای بار اولین برای غربی سب به بالماس

ر کارکرد  خیابان دی
 اوقات فراغت گذران و اجتماع محل غالباً  شبانه، تفریح مرکز عنوان تنهابه زارالله 

،  است هاکافه و هاهتل در سالن سیاحان و هااروپایی افراد، از خاص قشر شبانه (نیائ
١٣٩٦(.  

ی ناصری بود؛ زیرا هدف اصل تغییر در دوره ی رضاشاه تحوالت، عمیق تر از دوره
جامعه ایران و منطبق ساختن آن با مقتضیات قرن بیستم و وضعیت جدید به وجود آمده پس 

 ) Shahrefarang.com (مأخذ ۱۳۲۰ خیابان الله زار  اواخر دهه ۲تصویر 

 ) ۱۳۹۶  کافه پارس تقاطع خیابان الله زار و خیابان استامبول (مأخذ نیا۳تصویر 
 



48  

هورنو | شماره دوم | بهار 
۱۳۹۸

 

های انها، رستورها، ویترینهای تازه و مغازهاز پیدایش نفت بود. رضاشاه با ساختن خیابان
خواست به تدریج آداب استفاده از فضای عموم را مشرف به خیابان مانند هتل نادری، م

  .)١٣٨٩(قزوین حائری و سادات،  تغییر دهد
  

  زاردوره پهلوی دوم و بروز تحوالت در الله ‐۵
 .شد ساخته تریبیش سینماهای های نمایش تئاتر وسالن و هادوم، کاباره پهلوی دوره در
 اما ؛کردند آغاز را خود کار محافل هنری و یافت مثبت جهت زار،الله فرهنگ هایعالیتف

 سرازیر منطقه این به اجتماع پایین طبقات و شد دگرگون اوضاع دوران، این اواخر در
ان ترینمبتذل به زار،الله سینماهای و هاو کافه شدند  و شدند بدل تهران هایم

اه ، و تریال لوازم هایفروش یل خیابان را غالب کاربری صوت  امروز به تا که دادند تش
  .)١٣٩٣(نوذری و شریفیان،  همین روند ادامه دارد نیز

 . عوامل موثر بر تغییر۵‐١
در  اواخر سلطنت محمدرضا پهلوی، خیابان الله زار رونق و شادابی خود را از دست 

یران و به خصوص شهر تهران در این دوره، داد و دچار بحران هویت شد. با بررس اوضاع ا
، اجتماع و اقتصادی بر م زمینه اصل تغییرات الله زار را   خوریم کهبه تحوالت سیاس

 ها جستجو کرد.توان در آنم
  و سیاس  . وقایع اجتماع۵‐١‐١

ایی سال  ور داری در ایران و تبدیل کشو تثبیت نظام سرمایه ١٣٣٢به دنبال کودتای آمری
اه مهم در مبارزات دو اردوگاه جهان از ی طرف، و تثبیت رژیم پهلوی دوم و  به ی پای

) ۱۳۸۵  بخ از خیابان الله زار قدیم (مأخذ منشوری۴تصویر   
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ر، پویشعظمت های شهرنشین و توسعه شهری در ایران و طلبی استبدادی آن از طرف دی
) و ١٣۴١به ویژه تهران، وارد مرحله کیف نوین شد. با انجام اصالحات ارض (

ها، افزایش  شهر و روستا، هجوم انبوه مهاجران روستایی به شهرریختن مناسبات سنتدرهم
، توسعه های اقتصادی و ی زیرساختسریع درآمد نفت، رشد وسیع نیازهای خدمات

، افزایش وسیع صنایع اساس و مونتاژ و به دنبال این ها رشد وسیع دستگاه اداری و ارتباط
، باعث شد که نقش و کارکردهای شهر ته ران به عنوان پایتخت و مرکز این تحوالت دولت

تر شود. در این دوره شهر تهران به بزرگترین تر و پیچیدهای گستردهجدید به نحو بی سابقه
بازار جذب جمعیت، سرمایه، کار، درآمد و خدمات تبدیل شد. به بیان م توان گفت که 

جانبه است  ت بنیادی و همهمایه غالب تاریخ معاصر شهر تهران همان تغییر و تحوالدرون
ل بندی اجتماع ماقبل سرمایه ل بندی سرمایهکه گذر از ش ومت داری به ش داری را ح

های هاست که در تمام عرصهها و تنشی گذار، بروز انواع تعارضکند. پیامد این دورهم
ن و مدیرانش خورد، شهری که آهنگ و ابعاد تغییر آن از نظر ساکناحیات تهران به چشم م

 .)١٣٨٢زاده، (مهدی نمایدغیر قابل کنترل م
همزمان با تحوالت جنگ جهان دوم و ورود قشون خارج به ایران، اوضاع تهران    

ذران عاملزار، دستخوش تغییرات شد. و به خصوص الله  فراغت اوقات گذران و خوش
 شدن سرازیر و جنگ پایان با .شودم تقویت زار الله در هاداریزنده شب و شب در

رد تقویت با خیابان این خارج کاالهای نمایندگ  و عمده فروشندگ مقر به گذشته عمل
 شدن تکمیل با .شودم خارج لوکس اجناس خرید برای محل معتبرترین و بدل هاکمپان
ل منطق از تقلید به زمان، طول زار در الله خیابان بدنۀ  رفتص با سنت بازار گیریش
، هاینزمی ن بای خیاآنچه بعدها در آینده .آمدند بوجود بسیاری پاساژهای و هامغازه پشت

اه لوازم برق ساسانیان به خیابان الله زار بود که  الله زار بسیار تأثیر  گذاشت، انتقال فروش
تری  اثر در همچنین  د.آم بوجود خیابان این در  با این حرکت اولین مغازه صنف ال

التم الت بازار هایقسمت به آمد و رفت ش  شهر تعداد از قسمت آن در داری انبار و مش
تری از زیادی  چراغ گاز خیابان در استقرار محدودیت علت به خارج و بازار محلۀ از هاال

ردهای و هاکاربری .شدند منتقل زار الله بود به آمده در آنها اصل محل صورت به که  عمل
ر نقاط عمدتاً به زارالله گذشته  اکنون که زار الله صنوف جدیدد. شونم منتقل شهر دی
 کار دفاتر و ا، انبارهاهاهکارگ تدریج نفوذ به بیند،م عمده تقریبًا بدون رقیب را صحنه

 تفکی با و مایندناقدام م زار الله هایباغ و قدیم منازل پشت شامل ایهالیه به خود
تر هایقواره به زرگ اعیانب باغات و اراض ، دفاتر و کارگاه کوچ  ها،شرکت فن

 کالبدی، سیمای ...و هامسافرخانه و هتل بانک، سینما، تئاتر،کاباره، بار، کافه، رستوران،
ردی ،م تغییر کامل به طور زار اجتماع الله ساختار و عمل   .)١٣٩٦یابد (نیائ
  . رشد جمعيت و صنعت شدن۵‐١‐٢
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یری به وجود آمد. در این  ١٣٠٠ز سال ا به بعد در شهرهای ایران تغییرات کالبدی چشم
با ورود اتومبیل به شهرها، ی یافت. امیان، تهران به عنوان پایتخت کشور اهمیت ویژه

ها اضافه شد و این مسئله موجب سهولت در حمل و نقل های تجاری به کنار خیابانفعالیت
ایران  ‐که البته آغاز آن مصادف با دوره ناصری بود ‐از این دوران .و توزیع کاالها گردید

ای جدید در طبقهها و صنایع، رشد سریع کارخانهشدن گردید. با وارد مرحله نوین صنعت
تهران پدید آمد که اغلب افراد آن مهاجر و کارگر بودند. کارگران که برای کارهای ساختمان 

ترین قشر اجتماع کردند. این کارگران جزو ضعیفمهاجرت مشمال تهران به جنوب تهران 
بندی اجتماع و فضایی شهر داشتند. هجوم جمعیت از کننده بر البهبودند و اثری تشدید

ل ‐عل الخصوص شهر تهران ‐مناطق روستایی به شهرها گیری مظاهر همراه با ش
تر در شهرها شد(قزوین تردهمدرنیته، باعث تغییر ساختار کالبدی قدیم و تحوالت گس

 .)١٣٨٩حائری و سادات، 

  . گسترش شهر۵‐١‐٣
تغییرات سیاس و اقتصادی دهه چهل، منجر به بروز تغییرات در ساختار فضایی و 

های کوچ نزدی تهران، به بندی شهر تهران شد. بسیاری از روستاها و آبادیاستخوان
ر تهران تحلیل » آباد«لب با حفظ پسوند های شهری تبدیل شدند و اغتدریج به محله در پی

آباد، فرمانیه، دروس، نیاوران و... بدین آباد، خانهای یوسف آباد، سعادترفتند مثل محله
) شهر را احاطه کردند ترتیب نواح حومه (قدیم ای شهر رشد یافتند و بافت میان

از آب و هوای بهتری برخوردار  بافت جدید در مقایسه با بافت تاریخ .)١٣٨٢زاده، (مهدی
های نوساز در این محالت جدید احداث شدند و در مقایسه با بافت بود. به تدریج ساختمان

انات بیشتری برای زندگ برخوردار بودند. انتقال ادارات و سازمان ها به مناطق تاریخ از ام

 (مأخذ نگارنده)  رشد جمعیت و ازدحام موتور سیکلت ها در الله زار۶و  ۵ تصویر
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اه توجه نسبت به ، بیها و مراکز تفریح و فرهنگ جدیدشمال شهر و  احداث فروش
  بافت تاریخ را در پی داشت و موجبات نابودی الله زار را فراهم کرد.

  . انتقال جمعیت  از بافت تاریخ شهر به مناطق شمال۵‐١‐۴
ی تهران، مهاجرت کارگران به بخش های مرکزی و با افزایش روند رشد و توسعه  

ر جاذبه ‐جنوبی تهران ها را به پایتخت کشانده های تهران آنکه عمدتًا بخش صنعت و دی
شدت بیشتری گرفت. استقرار کارگران و طبقه فرودست عرصه را بر ساکنین قدیم  ‐بود
دست خارج شود و دچار زار از یزار تنگ کرد. این اقدام به نوع باعث شد محله اللهالله

بدین ترتیب ار وارد شده بودند و زازدحام گردد. اینک، افراد غریبه و قشر پایین طبقات به الله
های مرفه تهران تصمیم به های تهران، اعیان و خانوادهبا بروز اختالف طبقات بین محله

ان نمودند و  ترک محله قدیم خود گرفته، به مناطق شمال و محالت جدید و آباد نقل م
ته از قزوین حائری و (برگرففقرا را در محالت قدیم باق گذاشتند و خود باالنشین شدند 

  .)١٣٨٩سادات، 
ه ای و هویت مبتن بر نظام محله را مختل ی نظارت محلهاین فرآیند به کل کارکرد شب

ر را نمم دی شناختند و به شدت دچار بحران هویت بودند کرد؛ زیرا مهاجران معموال ی
در آن دوره بدل شد. از سوی های روان ها به ی از علل بروز بیماریتا جایی که این بحران

ر ساکنان قدیم ان به شمال شهر مقاومت کرده بودند، نسبت دی ای نیز که در برابر نقل م
انه بودند و تحت این فشارها دیر یا زود به شمال شهر  به این مهاجران و ساکنان جدید بی

ان کردند ان اعیان و ثروت .)١٣٨٩(قزوین حائری و سادات،  نقل م باره افت نقل م مندان به ی
ای متوسط (و حت کیفیت محله الله زار  را موجب شد و از ی بخش اعیان نشین به محله

  سطح پایین) از نظر اقتصادی و فرهنگ تبدیل شد.  
  زارالله .افت کیف و مفهوم سینماها و تئاترهای۵‐١‐۵

زین از الله های اعیان و متمولینمهاجرت خانواده قشر فرودست و کارگران، زار و جای
زار مخاطبان فرهیخته و اصیل خود را از دست دهد.  همچنین واحدهای موجب شد الله

ها به تر به دنبال مشتریان خود راه مناطق شمال شهر شدند و کیفیت مغازهتجاری لوکس
، کنندگان جدید تنزل پیدا کرد فراخور مصرف   .)١٣٨٨(توکل

ائز اهمیت است، افت کیف و محتوایی سینماها و تئاترها ای که در این مورد حمسئله
وارد بودند و به تازگ به تجربه مدرنیته بود. مخاطبان جدید سینماها، اکنون مهاجران تازه

های عامه پرداختند. صاحبان سینماها و تئاترها برای کسب درآمد بیشتر به نمایش برنامهم
زین نمایشهای کپسند و سطح پرداختند و برنامه های عارف و عشق مدی و مبتذل جای

  .)١٣٩٣(برگرفته از  منصور رضایی و مدیری، و سایر هنرمندان مشهور آن زمان شد 
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  . غربزدگ و بازگشت به سنت ۵‐١‐۶
خصوص تهران ، که اکثر شهرهای ایران، به١٣۵٧بعد از پیروزی انقالب اسالم در سال 

هنگ و ساخت بناهای تاریخ به سب غربی وابستگ عجیبی عنوان پایتخت، از لحاظ فربه
ی انقالب اسالم به سب شرق و اسالم رو به رشد و توسعه پیدا کرده بود، در دوره

، نمودند ای بود تا فرهنگ غربی حاکم در زمان بروز انقالب اسالم زمینه .)١٣٧٩(قاسم
های صورت گرفته در الله زار مغایر با یتقاجار و پهلوی، کنار گذاشته شود. بسیاری از فعال

ای کامال برگزاری تئاترها، کنسرت ها و اپراها که پدیده فرهنگ اسالم شناخته شد؛ بنابراین،
  شد و کم کم به حاشیه رانده شد.غربی و مدرن بود، ناپسند شمرده م

  
  
  
  
  

  
  

  تئاتر تهران (سمت چپ) (مأخذ نگارنده) تعطی سینما الله (سمت راست) و متروک ماندن ۱۰و  ۹تصویر
  

  

ینما ایران  (مأخذ سدر  ۱۳۳۷در فروردین » طوفان در شهر ما«(سمت راست) نخستین روز نمایش فیلم ۸و  ۷تصویر
jahannews.com(مأخذ نگارنده) (سمت چپ) وضعیت فع سینما ایران و تغییر کاربری آن ( 
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  نتیجه گیری
  

یابیم که با استناد به  تعاریف ارائه شده از هویت فرهنگ در ابتدای پژوهش،  در م
هایی از تاریخ زار در بدو تأسیس از این مفهوم برخوردار بوده  و حت در دورهخیابان الله

وفایی و سرزندگ بوده است اما رفته رفته این مفهوم کمرنگ شده و اکنون  خود در اوج ش
 ‐به طور کل از بین رفته است. شاید بتوان علت عمده این ناکام را فرهنگ  و تمدن ایران

 دانست که در دوره ی قاجار با ورود فرهنگ غربی، به فراموش ‐به خصوص معماری ایران
توان به نوع تالش برای فاصله گرفتن از مدرنیته و سپرده شد. متروک ماندن الله زار را م

رد با بروز انقالب اسالم در ایران شدت  بازگشت مجدد به سنت قلمداد کرد که این روی
بیشتری گرفت؛ تا حدی که الله زار به عنوان نمادی از مدرنیته و جهان غرب و در تضاد با 

های اپرا ها و سالنکه این خود باعث تعطیل کاباره ایران و اسالم مطرح شدهای ارزش
  شد. 

) از خیابان شانزه   لیزه و صرفاً با هدف از طرف دولت قاجار با تقلید کالبدی (و نه مفهوم
تجددطلبی و نوگرایی اقدام به ساخت خیابان الله زار کرد؛ در حال که شانزه لیزه در پاریس 

ان   نقشبرای تجارت و زندگ مردم بوده و در واقع گردش کاال و سرمایه در این خیابان م
داشت. بی توجه دولت قاجار  پاریس شهر داریاقتصاد سرمایه نظام گرفتن پا در اساس

ریزی در این خصوص، سبب شد خیابان الله زار بازده نسبت به این مسئله و عدم برنامه
اه خود را حفظ کند؛ این در حال اقتصادی چندان نداشته با رد تفرج شد و صرفاً عمل

انات تفرج جدیدتری در مناطق شمال شهر و  توسعهاست که با گذر زمان  ی تهران، ام
فراهم شد که هم کیفیت الله زار  قدیم را دارا بود و هم از نظر اقتصادی پربازده بود. از سوی 

ر با ورود مهاجران کارگر و مهاجرت اعیان و اشراف زادگان به  مرکزی شهربه مناطق  دی
یرتری یافت. بخش   های شمال شهر، مخاطبان سینماها و سالن های نمایش کاهش چشم

این شرایط زمینه را فراهم کرد تا خیابان الله زار در مدت کوتاه از چشم کاربران خود 
اه  بیفتد و متروک گردد. تعطیل تئاترها و سینماها و  همزمان آن با  آغاز به کار فروش

تری "ساسانیان"، که در آن زمان از نظر اقتصادی رونق قابل توجه یافته بود،  وسایل ال
اه تری به الله زار بود. به تدریج فروش هایی که زمان سرآغازی بر هجوم لوازم برق و ال

و  ندکابل مواجه شد شد، با ازدحام المپ و سیم وها عرضه مکاالهای لوکس فرنگ در آن
توان بورس اصل لوازم ها افزوده شد. تا جایی که اکنون الله زار را مروز به روز بر تعدد آن

  برق در تهران دانست.
با وجود تغییرات صورت گرفته در طول زمان، الله زار هنوز قابلیت باززنده سازی را 

ر با احیای سینماها و تئاترها و راه داراست و فرصت برای بازگشت به تاریخ فرهنگ  الله زا
ست. همان گونه که خیابان استقالل استانبول پس از مدت دوباره به اوج ا ها مهیااندازی کافه
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وفایی بازگشته است. در این خصوص الزم است ی برنامه ریزی فرهنگ در راستای ش
  زار در دستور کار قرار گیرد. هویت بخش به الله

  
  خذمنابع و مآ

، محمدرضا. ( ‐ ردهای ١٣٨٩آشنا، حسام الدین، و روحان ). هویت فرهنگ ایرانیان، از روی
، دوره    ١۵٧‐١٨۵، ۴، شماره ٣نظری تا مولفه های بنیادی. فصلنامه تحقیقات فرهنگ

، آیدا، عامری سیاهویی، حمیدرضا، و فروزان فر، جالل ( ‐ ). عوامل موثر در ١٣٩٣باقری بهشت
گ شهری، نمونه موردی خیابان الله زار. دومین همایش مل معماری، مرمت، ایجاد سرزند

  شهرسازی و محیط زیست پایدار.
، غالمعباس. ( ‐ ). تحلیل از اندیشه پیربوردیو درباره فضای منازعه آمیز اجتماع و ١٣٨٣توسل

، شماره  . مطالعات جامعه شناخت   ١‐٢۶، ٢٣نقش جامعه شناس
، علیرضا. ( ‐ ). بررس شاخص های تداوم یافته در تبیین هویت فضاهای خیابان الله ١٣٨٨توکل

  ٧٠‐٧٧، ٣زار تهران. آرمانشهر، شماره 
انه، محمدرضا و عزیزی، جلیل. ( ‐  جوانان بين در اجتماع و فرهنگ هويت). ١٣٨٧جوادی ی

   ایران، فرهنگ تحقیقات رسانه. عامل به توجه با شيراز شهر
عرصه تفرج، از باغ تا خیابان. هنرهای  ‐). الله زار١٣٨٧سن، و اهری، زهرا. (حبیبی، سید مح ‐

  ۵‐١۵، ٣۴زیبا، شماره 
اه تهران.١٣۴۵دهخدا، عل اکبر. ( ‐   ). لغت نامه دهخدا. تهران، انتشارات دانش
). بررس تحوالت معماري و شهرسازي تهران ١٣٩٢دیوساالر، شاپور، و محمودکالیه، سعید ( ‐

  موثر بر آن. سازمان زیباسازی شهر تهران. و عوامل
‐ ) . ل گیری خیابان الله زار. مجموعه ١٣٩۵راست دوست، مصطف ونگ ظهور و ش ). چ

  مقاالت کنگره بین الملل نوآوری در مهندس و توسعه تکنولوژی.
‐ ) . ، عل   ٢٠‐٢۵، ١). سیر تحوالت تاریخ شهر تهران. دانش جغرافیا، شماره ١٣٧٩قاسم
). بزرگ شدن تهران و کوچ شدن ایران! ١٣٨٩قزوین حائری، یاسر، و سادات، سید محمد. ( ‐

. زمانه، شماره  ، ٨٩و  ٨٨تأثیر شهرنشین تهران در قشربندی اجتماع در دوره ناصری و رضاخان
١٠٢‐١٠٩   

ه. ( ‐   ۵۶‐۵٩، ٣٩). الله زار. شهرنگار، شماره ١٣٨۵منشوری، عطاال
). خوانش از تجربه شهری در خیابان های ١٣٩٣ید، و مدیری، آتوسا. (منصور رضایی، مج ‐

استامبول تا پرسه زن ذهن در خیابان های تهران، نمونه موردی: استقالل استامبول، الله زار تهران. 
  ۴٣‐۵۶، ١، شماره ١٩هنرهای زیبا، دوره 

، زهرا. ( ‐ طره انگیز و تأثیر آن بر ). فضاهای شهری خا١٣٩۴منفرد فردین فر، رویا، و  عباس
مندی شهروندان، نمونه موردی محور الله زار تهران. کنفرانس بین الملل دستاوردهای نوین هویت

  در عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری.
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فضایی شهر تهران.  فصلنامه  ‐). نظری به روند تاریخ توسعه کالبدی١٣٨٢مهدی زاده، جواد. ( ‐
  .٣٧‐٤٣ ،٤زی، شماره جستارهای شهرسا

  ٨۴‐٨٩. ٣٢). باغ های الله زار. جستارهای شهرسازی، شماره ١٣٨٩میرزایی، مریم. ( ‐
). معیارهای شناخت و ارزیابی هویت کالبدی شهرها. نشریه هنرهای ١٣٨٣میرمقتدایی، مهتا.( ‐

  ٢۶‐١٧، ١٩زیبا، شماره 
ارهای). ١٣٩٣نوذری، مژده، و شریفیان، محمدامین. (‐  شهر در اجتماع تعامالت ارتقای راه

ان نظریه پایه بر تهران تهران. کنفرانس مل  زار الله موردی:خیابان اولدنبرگ، بررس سوم م
  شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار. 

، الهه. ( ‐ اری در راستای تجدید حیات بافت تاریخ شهر به جهت توسعه و ١٣٩۶نیائ ). راه
ری پ ایدار(نمونه موردی محله الله زار تهران). کنفرانس بین الملل عمران، ایجاد قطب گردش

  معماری و شهرسازی ایران معاصر. 
  

- http://www.jahannews.com/analysis/ 
- https://www.kojaro.com/2016/2/17/117297/laleh-zar-street/ 
- http://shahrefarang.com/lalezar-glorious-days/ 
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  ١٢حفاظت از مراکز تاریخی شهر
Konstantin Bezrodnya,*, Mikhail Lebedev a, Roman Larionov a 

a NIPII Lenmetrogiprotrans OJSC, Saint-Petersburg, 191001, Russia    
یده  چ

های بســیاری را برای توســعه شــهری به ســاخت مترو در ســن پترزبورگ، چالش
کم  شدت ی شهر به طور های موجود، به ویژه در حومهوجود آورده است. ایستگاه

ستند.  ستگاهه ستند، به همین دلیل باید خطوط هاای ی انتهایی دارای تراکم باالیی ه
موازی برای کاهش این تراکم ســاخته شــوند. در ســن پترزبورگ برای دســترســ به 

ــــخره متر حفر  ۴٠های عاری از آب (خاک رس)، تونل مترو را در عمق بیش از ص
و در الیه   قرار دارند،های آبی منجمد و ناپایدار نمایند. در الیه باالتر از آن، شــنم

اف١٣ای از "ســنگ های رســوبی و فســیلباالتر مجموعه های " قرار دارند، که با شــ
ــــخص ممتعدد الیه ــــوند. اما، حت در اعماق خاک نیز، های متغیر خاک مش ش

تار را پوشش مهای زیادی در مناطق وسیع رخ مجنبش دهد. دهد که چندین ه
ــت ــاخت ایس ل های مترو و تونلگاهتکنولوژی کنون س ــ های مایل، منجر به تغییر ش

ها هایی که روی آنها و سازههای معدن و همچنین ساختمانهای زمین و سنگالیه
شده سازهاند، مساخته  ست دادن قدرت و تعادل  ای و شود؛ و گاه منجر به از د

معرض ی در هاشــود. حفظ، تعمیر و تقویت ســاختمانها مانهدام کامل ســاختمان
خطر به پول و زمان قابل توجه نیاز دارد. این امر به ویژه برای ســـــاخت مترو در 

ــاختمان ــهر، هنگام که س ــاخص معماری های یادبود و گونهمرکز تاریخ ش های ش
ستگاه گریبودووتهدید م ساخت، از ای ست. درطول  شده ا ساز  ل  ش تا  ١٤شود، م

ت سپ ای پرو س ساختمان١٥نو ساخت  ، نیم از ی  تاریخ از بین رفت، و برای 
ایا ون ســالم باید تخریب شــود، و به جای آن ١٦ایســتگاه ادمیرال تســ ، بنای مســ

یرد. بنابراین، توسعه و اجرای طرح های ی پوسته ی ظاهری مشابه و جدید قرار ب
ل ساختمان های موجود، در ساخت ها  و سازهپیشنهادی برای جلوگیری از تغییر ش

ر تأسیسات زیرزمین در مناطق مرکزی سن پترزبورگ، بسیارمهم است.  مترو و دی
ل الیه ل تغییر ش پارچه مورد نیابرای حل مش رد ی ز های سطح زمین، ی روی

های پایین خاک الیه  عمودی و افق ه شامل نظارت بر جابجایی و نشستک است
  شود. م
  

                                                             
12 Preservation of urban historic centers 
13 Vendian clays  
14 Griboyedov 
15 Nevsky Prospekt 
16 Admiralteiskaya 

 

  ترجمه: سارگل گائينی
ارشد مرمت و احياء بناهای تاريخی دانشگاه هنردانشجوی کارشناسی  
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 پیشینه  -1
سال در  ١٧مترو لنینگراد خطه پیشینه بیندازیم، اولین اجازه دهید نگاه اجمال ب    

جایی و  ١٩٥٥ جاب ی کاهش  به عنوان "تکن مان چیزی  ته شـــــد. در آن ز ســـــاخ
جدا از آن، درطول ساخت، میزان فرونشست به چندین فرونشست" وجود نداشت. 

ها را به شرایط خطرناک رساند و موجب تخریب سانتیمتر هم رسید، که ساختمان
  د.یپروژه به حالت تعلیق درآ موجب شد ها شد، که ز آنبرخ ا

ایا،١٩۶٧‐١٩۶۴درسال   مترو، که  ٣در خط ١٨در ساخت ایستگاه مترو مایاکووس
ها موجب اســت، این حفاری ١در خط ١٩مســیر ارتباط با ایســتگاه پلوشــدواســتانیا

ل الیه ش ون وی حمامتغییر  س ست و عدم تعادل چندین بنای م ش  های زمین، ن
ینزکایا ، بودمیلیمتر  ۶٢٠ین عدم تعادل برابر شـد. بیشـتر ٢٠تاریخ در خیابان پوشـ
به ثبت رسیده است. نشست این ساختمان زمان   ۴که در پی و ستون خانه شماره

ای نیز، خانه و میلیمتر نشست کرد ١۵٠شدواستانیا حاصل شد، که ایستگاه مترو پلو
ینزکای  ‐بهبود اســــاســــ فن و ا نیازمند به تعمیرپنج طبقه در خیابان چهارم پوشــــ

نه خا ردی شـــــد. در  به ۴و  ۶های عمل ناحیه دوران پهنای ترک  میلیمتر  ٧٠، در 
  رسید. 

ی های مایل، و همچنین دو خانهی تحت تاثیر حفاری، به طور خاص در تونلناحیه
 ٧۵ وقسمت داخل ساختمان ٢١) را در خیابان ماراتا۴و  ٢آجری پنج طبقه (شماره 

ت  ای پروسپ طبقه به آن افزوده شد و ٣سالن ورزش که بعدها، –در خیابان نوس
ون مورد استفاده قرار گرفت گیرد. و نیز، حداکثر را دربر م ‐به عنوان فضای مس

ها در خیابان ماراتا به میلیمتر رسید. دیوارهای خانه ٧٣۶ها به نشست این ساختمان
ر نیرو وارد م دی به سمت  ۴د، و به تبع آن دیوار طول در خانه شمارهکننسمت ی

م داد.   بیرون ش
ی یخ زمین، الزم به ذکر است، که بیشترین نشست در حفر تونل در برخورد با الیه

  ثبت گردیده است.
ت خط ای پروسپ   ساخته شد. ١٩۶٣ ‐١٩۶١، در ٢ایستگاه نوس

‐١٧٩٩های ر ســالکه د ٢٢در طول ســاخت این ایســتگاه، ســاختمان تاریخ دوما
ل صــــفحات زمین قرار گرفت و  ١٨٠٢ ســــاخته شــــده بود، تحت تأثیر تغییر شــــ

نشــســت کرد. پایش و شــاهد گذاری روی دیوارها و زمین، بیشــترین فرونشــســت را 
میلیمتر در هر روز  ٢/١نشــســت دامنه تغییرات میلیمتر نشــان داد و بیشــترین  ١۶٠

  بوده است. 
میلیمتر،  ٧تا  ۵های ثبت شده این ساختمان به رکدرطول ساخت ایستگاه، پهنای تَ

  های آجری طبقه اول و سردر ورودی، رسید. هایی از طاقدر بخش
                                                             
17 Leningrad 
18 Mayakovskaya 
19 Ploschad Vosstaniya 
20 Pushkinskaya 
21 Marata 
22  City Duma is the Parliment/legislative branch of power of in the Russian Empire and contemporary Russian cities, and before the entry into force of the new administrative-territorial division in 2009, in all the cities of Latvia 
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کشـــ و ســـاخت تونل قرار های موجود در این منطقه تحت تأثیر کانالبعدها، خانه
  ی یخ زمین شروع به آب شدن نمود. گرفتند و نیز الیه

فرونشــســت خاک تحت ســاختمان دومای روســیه ، بیشــترین ١٩۵۶در پایان ســال 
ل ٣٣۴   ). ١میل متر بود (ش
قاب ترک نابراین برخ از  نده بود. ب ما را پوشـــــا باربر ن های عمودی دیوارهای غیر

های نمای طبقه اول با آجر پوشــانده شــد و ســاختمان با اتصــاالت فوالدی، و پنجره
ی محور نیز قوس با میلـه ٢٠های آجری در طول  های فوالدی، تقویـت متری، 

  شدند. 
   

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ل  ٢٣. نشست زمین در ساختمان تاریخ دوما (راست) و گاستین دیوور١ش
ت و گاستین دیوور (چپ) در حال ساخت ایستگاه ای پروسپ های نوس

ت؛ ‐١. ١٠/١١/١٩٦٧ ای پروسپ ‐٢نشست حاصل از تونل زن به خیابان نوس
نشست حاصل  ‐٣ی یخ زمین پس از حفر تونل؛ دن الیهنشست حاصل از ذوب ش

ای ‐٤از تونل زن به خیابان گاستین دیوور؛  الیه ی یخ تونل خیابان نوس
ت   پروسپ

  
                                                             
23 Gostiny Dvor 
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میلیمتر بوده است.  ٤٧٦بنای دوما در زیر ، بیشترین نشست زمین ١٩٦٧درسال 
سیمان به ترک سه و  صاالت ، مالت ما شد و ها در آن زمان، پس از حذف ات تزریق 

ل، انحراف و پیچش  ١٠تحت فشار  اتمسفر قرار گرفت. اما عدم تعادل و تغییر ش
های مرتفع، ادامه و از هم گســیختگ و پوســته پوســته شــدن دیوارها به ویژه در طاق

  دارد.
سال ستین دیوور در  شد. و با حفر تونل و  ١٧٧۵‐١٧۶۶های ساختمان گا بنا 

ت، به حالت عدم به تبع آن ذوب شدن الیه یخ  ای پروسپ زمین، در ایستگاه نوس
سال  ست برابر با  ١٩۶۴تعادل رسید. که در پایان  ش میلیمتر بود، این  ١٩٧این فرون

اف ترک  ٢٤نشست موجب تشدید خمیدگ در قسمت رواق به سمت حیاط شد. ش
 میلیمتر در ١٠هــایی بــه پهنــای و نیز ترک میلیمتر بود ٧٠هــا برابر بــا تیبــهروی ک

های های متصـــل به قوسدیوارهای گالری و همچنین به صـــورت افق روی ســـتون
  میلیمتر) مشاهده شدند.  ٢٠تا  ١۶آجری (

ت ٣ســاخت ایســتگاه گاســتین دیوور در خط ای پروســپ ، که به ایســتگاه نوســ
میلیمتر افزایش داد. این ساختمان  ٣۵٢شود، فرونشست این ساختمان را متصل م

ای گذاشته است. و شاهدی که بر بنا نصب گردیده بیشترین تأثیر ر ا بر خیابان نوس
  میلیمتر را نشان داده است. ١۴۶بود فرونشست برابر 
ون شماره های یخ حاصل از حفر تونل، خانهذوب شدن الیه و  ٢٧های مس

ت را تحت تأثیر قرار م ٢٩ ای پروسپ دهد. نشست نامتقارن هردو ساختمان نوس
ر شده است . م ٢١٠حدود  دی   یلیمتر بوده، که موجب تکیه این دو ساختمان به ی

ار اســـت که نشـــســـت چندین ســـانت الت زیادی را برای آشـــ متری زمین مشـــ
های پیشــــین به وجود آورده اســــت. اما در دوران اتحاد جماهیر ســــازندگان نســــل

رد ی ســاختمان آســان م چون تر بود، چرا که مفاهیشــوروی، تعلیق یا تغییر عمل
یت خصوص و اجاره ساختمان ها و غیره وجود نداشت. امروزه، تغییر کاربری مال

ین ، ساختمان آشفتگ  دارای های تاریخ با تصویب دولت، و جلب رضایت مال
الت بسیاری روبرو است. و پیمانکار، مسئول نگهداری عالوه بر آن  بصری، با مش

  باشد. های شاخص معماری ماز نمونه
  

 کاهش نشست در عمق خاک -2
پیشنهاد و اجرا  ١٩٧٠ها در سال های به حداقل رساندن نشست الیهی از روش   

گیرد. این تکنی برای ساخت و مورد استفاده قرار م شد، و در حال حاضر نیز
ی ی پیش ساختههای سنگ است، به این صورت که ی حلقهحفر تونل در الیه

های سنگ با ماشین حفر تونل، بالفاصله در ردن الیهبتن مسلح، پس از جدا ک
و اتصال  بودهی بتن مفصل های حلقهشود. اتصال بین بلوکمحل حفر مونتاژ م

سخت نیست، بنابراین زمان قرار دادن سازههای نگهبان25 در تونل کمتر شده و نیز 
ل ل الیهاتغییر ش های زمین نیز یهی که تونل دارد کمتر است، در نتیجه تغییر ش

یل حفره در پشت سازهکاهش م های نگهبان و یابد. سپس برای جلوگیری از تش
                                                             
24 Perinnaya Line 
25 Lining 
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دست شدن پوشش و این تکنولوژی  کنندی سنگ مالت سیمان تزریق مهای
گیرد.امروزه نیز در مترو سنت پترزبورگ مورد استفاده قرار م  

های تک های ســـنگ در ایســـتگاهیههای نگهبان برای التکنی به کارگیری ســـازه   
های بتن مسلح ساخته ها از بلوکشود. قوس تاق اینگونه ایستگاهخط استفاده م

شــــده اســــت. که با نصــــب مهارهای فوالدی در رأس قوس تعدیل گردیده اســــت. 
ی پیش ، نشــان دهنده۴تن بوده اســت. تصــویر ٢۵٠بیشــترین نیروی فشــاری وارده 

در جوالی  ٢٦ت زمین در باالی ایســتگاه پلوشــدموژســتوابین میزان نشــســت صــفحا
میلیمتر بود. و  ٩۴م باشــد. در آن زمان بیشــینه نشــســت در مرکز آن صــرفا  ١٩٧۴

ــــال ــــت به  ١٩٧۵ونیم بعد در نوامبر ی س ــــس ــــید. طبق  ٢٢٠این نش میلیمتر رس
ل گذاردمیلیمتر هم پای فراتر م ۴٠٠ها، این نشست از بینپیش و یعن د، )٢(ش

  گیری شده. برابر مقادیر واقع اندازه
  

  
 

  
  

ل ل صفحات زمین در باالی ایستگاه پلوشدموژستوا .٢  ش  تغییر ش
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یری از جابجایی مقطع عرض در جداره داخل بنا -3  پیش
تا     باال ذکرشـــــد،  مانطور که در ما ه جداره  %۴٠ا نل، روی  ــــ تو مقطع عرض

ل، ســـــازمان لن مترو  دهد. برای کاهشتونل رخ م٢٧داخل ــــ این نوع تغییر ش
طرح را ارائه داد که در قســــمت جداره ســــنگ داخل با کم ی  ٢٨جیپروترنس

سیستم فایبرگالس که با پیچ و مهره و به صورت عمودی در بدنه ی نما نصب شدند 
ال و مقاومت فشــاری بســیار  ۵۵٠که دارای مقاومت کشــشــ در حدود  اپاســ م

 ٢٩لوژی زمان پیاده سازی شد که ورودی تونل بوخارست کایااین تکنو ناچیز است.
، که بعد از استقرار ایستگاه به ی کانال ۵در حال حفر و ساخت و ساز بود، درخط

متری به  ١۴میلیمتر در عمق  ١٠٠ها در ی گمانه به قطر هواکش تبدیل شــــد. پیچ
اخل این گمانه ی انتقال مالت نصب شدند و سپس مالت سیمان به دی لولهوسیله

  تزریق شد. 
ــــفحه از لولهی پیچبعد از نصـــــب همه متری  ٧٠های فوالدی در عمق ها، ی ص

ها با مخلوط ســـیمان غیر متخلخل ها و فضـــای بین آنی لولهســـاخته شـــد، و همه
  .)٣(تصویر رسیدمانند ی پشتیبان به نظر مپرشدند، که 

رکت کرد. و پس از هر پس از نصــــب صــــفحات، زمین با ی دســــتگاه حفاری ح
ــب م Hمرحله از حفاری، ی تیر  ل در محل حفر نص ــ ــای بین ش ــد. و به فض ش

  شد. های داخل بتن شاتکریت مقوس
ــــازه ــــطح خارج تونل و برای نظارت بر روند اجرای س های نگهبان و جابجایی س

ال انجام شد. ٣٠سطح بیرون زمین   ، ی نظارت ژئوتکنی
ال ال مش   ت زیر را حل کرد:نظارت ژئوتکنی

ــــ رفتار تنش - ) اجزای ســـــازه نگهبان و توده خاک SSB( کرنش‐بررس
 ؛اطراف آن

 ؛بررس پایداری جرم خاک در سطح زمین -
ل سطح زمین -  ؛تعیین تغییر ش

ال، بندهای زیر حاصل شد:   بر اساس بررس نتایج ژئوتکنی
ولوژی دهد که ی تکنبدون حرکت ماندن سطح زمین به ما این باور را م -

 ساخت بدون نشست اجرا شده است.
 است. γНاز  %٢٠فشاره شعاع برسازه نگهبان و پوشش سنگ زیر آن  -
ال بر پیچ ١٩٠فشــــار  - ــــ اپاس میلیمتری  ١١ها و حرکت افق بیش از م

، در فاصله کمتر از   شود. متر از سطح شروع م۶جداره داخل
  ه شود. خاک رس باید در نظر گرفت ٣١در این محاسبات خزش -

                                                             
27 Ahead of the face 
28 Lenmetrogiprotrance 
29 Bukharestskaya 
30 Day surface 
31 Creep 
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  قسمت از تونل آزمایش و بدون هیچ ساختمان بر روی آن بوده است. 

ل های تزریق بتن با لوله‐١: تمهیدات تثبیت خاک، پیش از حفر تونل،  ٣ش
ه فوالدی ‐٣ای از لوله های فوالدی، صفحه‐٢فایبرگالس،   Hهای قاب‐۴شب

ل،    الیه بتن‐۵ش
 

 
  ی چهارم خاکتکنولوژی کاهش فرونشست در الیه -4

مورد  بررس قرار  ٣و  ٢های هایی که برای کاهش فرونشست در بخشروش
م و استوار قابل اجرا هستند. در الیهگرفتند، تنها برای حفاری در صخره ی های مح

) به همراه ماشین مهارکننده فشار زمین TBMهای حفرتونل (چهارم زمین، از ماشین
، برای راه اند   شود.ازی و حفرتونل استفاده مو نیز هیدرولی

در حفر تونل، در ایستگاه  TBMالزم به ذکر است که، پیش از استفاده از 
ایا وروداس های سنگ اطراف استفاده از ی تکنولوژی برای تثبیت الیه ٣٢زینوی

  شد، که ترکیب منجمد خاک و نم را به اطراف تونل تزریق نمود.
افزایش فشار خاک در جهت عکس (رو به باال)  فرآیند تزریق مواد منجمد موجب 

شود. به موازات آن، شود، که منجر به باال آمدن سطح زمین حین عملیات مم
ایط در این شر  شود،رطوبت در ترکیب خاک موجب افزایش تخلخل در آن م

انجماد موجود در خاک ذوب شده و به طور قابل  دهد کهفرونشست زمان رخ م
از باال آمدن سطح زمین است. خاک متخلخل قابلیت فشاری کمتری توجه بیش 

  کند. شود، سطح زمین نشست مدارد، بنابراین هنگام که یخ زده و سپس ذوب م
توریا TBMاولین کاربرد  برای ساخت  ٣٤همراه با سیستم مهار فشار آب ٣٣وی

ستگاه های بود، برای حفر تونل بین ای ٢٠٠٠متروی سنپترزبورگ در اوایل سال 
  " نامیدند.  ٣٧که هنگام کار آن را "شستوشو ٣٦و پلوشد موژستوا ٣٥لسنایا

                                                             
32 Zvenigorodskaya 
33 TBM Victoria 
34 Hydro pressure balance 
35 Lesnaya 
36 Ploschad muzhestva 
37 Wash-out 
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کند که شامل عبور م ٣٨ای با شیب زیادقسمت از تونل در حال تأسیس از دره
های آبی با فشار هیدرواستاتی باال است. استفاده از سیستم مهار فشار آب ماسه

TBMرا  زمین و حداقل نشست سطح زمینزیر های، فشار هیدرواستاتی آب
  مهار کرد. 

ها، مشغول به ، در سنپترزبورگ برای حفر تونلTBMسیستم مهار فشار زمین 
های مترو انتخاب شده است، زیرا اگرچه کار است. این تکنولوژی برای حفر تونل

لگران  کند. اولینهای صفحات زمین را مهار متر است، اما؛ جابجایی و تغییر ش
در حال حفر بود، استفاده  ٤٠در تونل که برای ایستگاه آبودن EPB TBM٣٩بار از 

ایادر ساخت تونل در ایستگاه TBMشد. این  ایا و اسپاس به کار  ٤١های ادمیرالتیس
ی این در نظر گرفته شد. همه ٤٢شد و نیز برای حفر تونل در ایستگاه بلشویبرده

ی شهری، ی حفاظت شدهدارد، در محدوده ها در مرکز تاریخ شهر قرارایستگاه
های شاخص معماری ها میراث با ارزش تاریخ و گونهساختمان %١٠٠جایی که 

هایی که برمالت آه قرار دارد، ساخته شده ها از الشه سنگهای آنهستند. که پی
م، برای مقاومت در برابر عملیات های زیرزمین را است؛ و ساختاری سفت و مح

  د. ندارن
برای اولین بار، برای ساخت تونل کم عمق، در سنپترزبورگ، تصمیم گرفته شد که ی 

برای این منظور استفاده شد.  بخش اول بین   EPB TBMتونل دوطرفه بسازند. و از 
ت سیلویایستگاه ) . مسیر تونل ۵درحال ساخت است (خط ٤٤و یوزنایا ٤٣های پروسپ

رسد، از خطوط حمل و نقل شهر به پایان مدر ی قسمت توسعه نیافته در جنوب 
ت آهن) عبور مها و راهها، خیابان(جاده کند، عمق تونل نزدی به ایستگاه پروسپ

گیرد. این متر است و بیشتر در داخل خاک رس قرار م ١۵تا  ١٢سیلوی نزدی به 
ای بهره انجام شد و هم اکنون در حال آماده سازی و تجهیز بر ٢٠١۵بخش تا اواسط 

  برداری است. 
های نیوا ی چهارم خاک، در حال حاضر میان ایستگاهبخش دوم نیز در الیه    

ینا ٤٥وایسیلویس ) با همان ٣کایا (خط ٤٧و نیز ایستگاه پری مورس ٤٦و و خیابان ساووش
  ، درحال احداث است.  EPB TBMروش 

رین ارتفاع سطح تونل دوطرفه و سطح است. و نیز کمت ۵مانند بخش خط      
متر است. اما شرایط زمین شناس در این بخش بسیار  ۵/٩زمین از نوک قوس تونل 

ینا در باالی  چالش برانگیز است. در اینجا مسیر تونل از آغاز و تا ایستگاه ساووش
های آبی است، احداث شده است. برای چند صد ی دره با شیب تند که حاوی شن
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های بزرگ پوشیده شده است، که با تخته سنگ ٤٨گو موراینمتر، مسیر تونل از لو
ستگ و خرابی ابزار کار کند. این ی حفر دشوار استور معب  که منجر به ش

TBM شود، و نیاز به زمان بسیار برای بازسازی و تعمیر ابزار آالت دارد. تونل م
ایا که که به سمت ایستگاه پری مورس ۵کف خلیج فنالند هم مانند بخش خط 

تر میشود، است؛ با این تفاوت که فاصله سطح کند و با شیبی مالیم عمیقحرکت م
  مترهست.  ٢٠تا  ١۶زمین تا نوک قوس حدود 

های حفر تونل برای ساخت و ساز الزم به ذکر است که در استفاده از ماشین     
ال مداوم ی های درحال اجرا، پایش ژئوها از قبیل تونل مترو  و نیز تونلتونل تکنی

ی ساخت و ساز به همراه ثبت امر ضروری است. که شامل بررس زمین شناسانه
ل ساختمان ها به کم ی آنالین جابجاییهای سطح زمین، و مشاهدهمنظم تغییر ش

کرنش  ‐گیری جابجایی، رفتار تنش است. عالوه بر اندازه ٤٩شاهد گذاری،
)SSB(پارچه قرار گرفتهاز پوشش تونل مورد ارزیابی  ٥٠ است. این پایش های ی

ان بارگذاری بحران در طول زمان و ارزیابی سیستم الیه های خاک و پیش بین ام
ل   کند. های سطح زمین به دلیل ساخت مترو را، میسر متغییر ش

  
 جمع بندی -5
 ش فرونشست سطح زمین، و در نتیجه کاه جهتتوان گفت که بندی مجمع برای

مترو در سنت عملیات حفاری  درهای تاریخ شهر نف بر ساختمانیر مکاهش تأث
پارچه مورد نیاز است، پیترزبورگ رد ی آوری نیز استفاده از ی فن و ی روی

شناس خاص، و با بررس دقیق ساخت با کاهش فرونشست،  برای شرایط زمین
  سازد.وساز را میسر مپارامترهای ضروری، فرآیند ساخت

 ترجم  سخن م -6
با بررس این تجربه این نتیجه حاصل شد که برای توسعه و پیشرفت و نیز      

اه اولین و ساده ترین و سریع ترین مطابقت زمینه های تاریخ با نیاز های روز، هیچ
 ‐روش، بهترین روش نبوده. و نیز حذف هر کدام از این دو مؤلفه (ساخت مترو

) آثا ر زیان باری را برای شهر به همراه دارد. بنابراین زمینه و ساختمان های تاریخ
یریم.    امید است که از این تجارب درس ب

  
ل  –کلمات کلیدی: مترو    تکنولوژی –پایش  –تغییرش
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  ٥٣نژاد، محمدمهدی کريم٥٢ضا ابوئی، ر٥١پورالهام احسان

  
  داالن دراز در بازار اصفهان یسرا اءیطرح مرمت و اح

  
یده:   چ

یل شده بازار های است، که هری دارای ویژگاز مجموع عناصر معماری متعددی تش
خاص از نظر نوع معماری هستند. ی از این فضاهای معماری سراها بوده که در کنار 

گردد که بخصوص اند. رونق ساخت سرا به دوره صفویه باز م ساخته شدههای اصلراسته
است. این سراها در بازار اصفهان از آن دوره و سپس دوره قاجار سراهای متعددی باق مانده

در بازار اصفهان، در روزگاری نه چندان دور از تحرک، نشاط و سرزندگ زیادی برخوردار 
الت درون و تحت فشار محیط، حیات کم  بودند، اما متأسفانه امروزه سر در گریبان مش
باشد که مشاهدات کنند. ی از این سراها، سرای داالن دراز مرونق و روبه افول را ط م

نشان از اصالت معماری اوایل دوران قاجار آن دارد. اهمیت حفظ این اثر که نشان از هویت 
کند. بر ت ارائه طرح مرمت و احیا آن را ایجاب مفرهنگ و تاریخ ایران را داراست، ضرور

دهد که بهترین کاربری روی این موضوع در مقاله حاضر کار شده و نتایج تحقیق نشان م
  تجاری است._  احیای این بنا، کاربری قبل آن یعن اقامت

  دراز، طرح مرمت، طرح احیا.بازار اصفهان، سرای داالن کلید واژه:
  مقدمه:

، اجتماع و اقتصادی هر شهر است؛ که عمدتًا حفظ و نگهداری آن باز ار، میراث فرهنگ
است. بازارهای ایران دارای عناصر معماری در تمام دوران به عهده مردمان آن سرزمین بوده

یل متعددی هستند، به طوری که م توان گفت این عناصر در کنار هم قلب تپنده شهر را تش
نصر بازار را از شهر حذف کنیم بسیاری از فضاهای اجتماع و فرهنگ دهند، و اگر عم

شهر نیز حذف خواهند شد. ی از این عناصر که هم جنبه اقتصادی و هم کارکردی دارد 
ها در خورد که ساخت آنباشند؛ در بازار اصفهان سراهای متعددی به چشم مسراها م

                                                             
 يزد   ي دانشگاه آزاد اسالمي واحدارشد مرمت و احيا بناها و بافتهاي تاريخ كارشناس ٥١

elham.ehsanpour@gmail.com 
   مدير گروه دكتراي مرمت و عضو هيئت علمي دانشگاه هنر اصفهان مرمت معماري شهري، دكتراي ٥٢

r.abouei@aui.ac.ir 
             

 ommm.karimnejad@gmail.c      دانشجوي دكتراي مرمت، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد يزد ٥٣
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ه در ی طومار خط به ابعاد دوره صفویه رونق زیادی پیدا کرد، به ط - سانت ٢۴×٢٧۵وری
سته ٢٠٩۴متر که تحت شماره  نستعلیق در موزه مربوط به اواخر عهد صفویان به خط ش

است، که کاروانسرا و سرا در بازار اصفهان معرف شده ۴٣شود بریتانیا ثبت و نگهداری م
و سازها تا دوره قاجاریه رواج  است. این ساختمتأسفانه تعداد اندک از آنها باق مانده

داشته است و علت اصل ساخت سراها در بازار کم بودن فضای راسته بازارها برای انجام 
های مبادالت اقتصادی بین تجار بوده است برای این منظور سراها معموال در پشت راسته

رد آنها برای تسهیل در امر تجارت ب وده، به طوری اصل و فرع بازار ساخته شده و عمل
ان انجام مکه حت قیمت شده است. اجرای گذاری اجناس و کاالها نیز در در این م

سراها در تشریفات و برگزاری مراسم جشن و عزاداری نیز به دلیل وسیع بودن مساحت میان
شده است. سراها در اصفهان نیز نقش مراکز عمده فروش را به عهده داشتند آن انجام م

ان هم برای اقامت کاالهای واردات و صادرات را در خود جای مو اغلب  داده و ضمناً م
ویژه در گذشته (دفاتر بازرگانان های خارج بهخانهاند. حت دفاتر تجارتمسافران داشته

است. چهارپایان را به ها واقع بودهمحل و دالالن سرشناس و انبار و دفاتر تجاری در آن
انداخل سراها مع های مخصوص وجود داشته که صرفاً برای خال موال راه نبوده، ول م

نامند) (شفق ها را باربند یا بهاربند مکردند که آنها استفاده مکردن بار از آن محل
های سراسری در طبقه دوم بوده که اغلب سراهای بازار دو طبقه و دارای رواق .)۶٢، ١٣٨١

نشین است که فضای سرا را ها طبقه دوم دارای عقبعض آنمشرف به حیاط است، در ب
شوند. ی از کند. سراها از ی یا چند نقطه به بازارهای اصل متصل مدلبازتر م

-باشد که دارای ویژگدراز مسراهایی که در اوایل دوره قاجاریه ساخته شده، سرای داالن
های گذشته بر اثر مداخالت ط زمانهای منحصر بفردی در طرح و معماری است، ول 

-دیدگ قسمتهای جدی بر آن وارد شده که باعث تخریب و آسیبرویه و سنگین آسیببی
ها و علل بوجود آمدن ها و پتانسیلاست. در این مقاله سع بر ارائه ویژگهایی از بنا شده

ارهایی برای جلوگیری از تخریب بیشت ر آن و ارائه طرح مرمت آسیب در بنا و نیز ارائه راه
 است.و احیا شده

ان سرای داالن   درازموقعیت م
واقع در محله گلبهار، در راسته  )١تصویر شماره در بازار اصفهان (] ١[دراز سرای داالن

با ) ١تصویر شماره جهان و جنوب میدان عتیق (شرق میدان نقشدر شمال] ٢[درطاالر 
ل قرار دارد و در تاریخ مترمربع، ب ٢۵٠٠مساحت در حدود  شهریور ٢٣ا پالن مستطیل ش

است. سراهای به عنوان ی از آثار مل ایران به ثبت رسیده ١٠٢١٩تحت شماره  ١٣٨٢
است اکثراً در ساخته شده در بازار که محل برای ورود کاال، از شهرهای دور و نزدی بوده

- ورود چهارپایان به داخل بازار مزاحمتشده، زیرا های میان بازار ساخته منزدی کوچه
دراز نیز از این قاعده است. سرای داالنکردهداران و خریداران ایجاد مهایی را برای حجره

است ها میان بازار بنا شدهی خیاطی حاج عباس و کوچهمستثن نبوده و در نزدی دو کوچه
زاحمت برای افراد انجام شود. این که عبور و مرور کاروانیان به آن، به راحت و بدون م

، کاروانیان را به درون سرا هدایت می حسنها از دو دروازهکوچه -کردهآباد و طوقچ
ان ویژه. سرای داالن ]٣[اند  ای که در بازار اصفهان دارد، از چند دراز به خاطر موقعیت م
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های ها و کوچهاز خیابان ای که هم از داخل بازار و هممسیر قابل دسترس است، به گونه
  توان به آن وارد شد.مجاور بازار به راحت م

  
  
  

  
 سازمان میراث فرهنگ اصفهانمنبع:  دراز.: موقعیت و محدوده بازار اصفهان و موقعیت سرای داالن١تصویر شماره 

  
  دراززمان ساخت سرای داالن

میان شهرهای مختلف ایران گسترش ی صفوی حجم مبادالت تجاری از آنجا که در دوره
وی این اقدامات نبوده، ساخت سراها رشد چشم گیری بیشتری پیدا کرد و فضای بازار جواب

ه این روند تا اوایل دوره قاجاریه ادامه داشته دراز نیز در است و سرای داالنداشته بطوری
وفایی خود را ط م د با معماری و طرح صفوی کراوایل دوره قاجار که هنوز بازار دوران ش

جهان و میدان های اصل بازار (راسته درطاالر)، در مسیری میان میدان نقشدر ی از راسته
  است.، ساخته شده)١تصویر شماره عتیق (

یت سرای داالن   درازمال
یالت اوقاف اداره م شده و تجار یا بازرگانان با سراهای درون شهری اغلب توسط تش

ای در اختیار داشته باشند و مسئولیت توانستند حجرهی ماهیانه مل و اجارهپرداخت سرقف
نگهداری از حجرات و اموال به عهده سرایداری بود که هنگام غروب در کاروانسراها را 

ها بود، که این امر در بیشتر سراهای بازار اصفهان بست و تمام مدت شب مراقب حجرهم
ی همچنان ادامه دارد. ویژه در ت مشترک به دلیل قوانین ارث کشور، در بازار اصفهان به(مال

خورد و چون هر مال سهم ناچیزی از مل بازار را سراها بیش از سطح شهر به چشم م

قعيت سراي داالن مو
 دراز در بازار اصفهان

 ميدان عتيق
 (سبزه ميدان)

 ميدان نقش جهان
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توجه مانع تغییر داند و در نتیجه بیگذاری و توجه به آن را صحیح نمدارد بنابراین سرمایه
 ها شده است)ها و موجب مخروبه و متروکه شدن آنکاربری و تعمیر و بازسازی آن

، یر ). نقش موقوفات و رقبات آن٢٢٠، ١٣٨١(شفق ها در بازار اصفهان بسیار چشم
ها، ناهماهنگ خاص ها و تغییر اسام آنخواران با دخل و تصرف در آناست. لذا موقوفه

کند و همین امر نیز در تر مراحتها را اند که سواستفادهوجود آوردهها بهرا با وقف نامه
یت اولیه و شش دانگ سرا طبق مدارک به دست دراز اتفاق افتادهسرای داالن است، مال
هجری قمری که در دسترس قرار دارد متعلق  ١٢۵١ی موجود مربوط به سال نامهآمده و وقف

ن را وقف بوده که دو دانگ آ ] ۴[به محمد مهدی ابن میرزا محمد کاظم سرخط نویس 
نامه، با های بعدی به علت مفقود شدن سند وقفاست. در دورهمسجدی به نام مهدی کرده

دانگ) و محمود بارانیان ۴های جعل این سرا به آقایان رضا صالح اصفهان (سندسازی
اصفهان مربوط به سال  ٣ی دانگ) واگذار شد و پرونده ثبت آن در شهرداری ناحیه٢کثیر (
، موجود م شمس ١٣۴٩ باشد. طبق گفته آقای عباس صالح فرزند آقای رضا صالح

سال پیش متعلق به آقای حسین فخراالشراف (تاجرپنبه و پارچه) بوده  ۶٠این سرا در حدود 
ن ایشان نیز در نقشه سال  سید رضا خان در مجاورت این سرا به همین نام  ١٣٠٢که مس

باشد. البته در حال حاضر بادگیر بلندش موجود ماست و این خانه هنوز با دو مشخص شده
این سرا در  ] .۵[است تق لباف در سازمان میراث فرهنگ ثبت شدهاین بنا به نام محمد

ین بنا قسمت از سرا را به  ١٣۶٧سال  ری واگذار شد و بعد از آن مال نیز به اشخاص دی
) م١٣٩۴اداره اوقاف واگذار کردند؛ اکنون ( یت قسمت از آن به عهده هجری شمس ال

یت خصوص است ر دارای مال   .اداره اوقاف شهر اصفهان و قسمت دی

  
. منبع: احساننسرا) داالنمای کل از حیاط اصل (میان: ٢تصویر شماره    پوردراز با حجرات پیرامون

  درازتوصیف سرای داالن
-سرایی وسیع، حجرهامل میانپالن این سرا همانند سراهای مشابه خود در دوره صفوی ش

هایی در اطراف و بهاربندی در پشت آن جهت تخلیه بار طراح شده، و از نظر نوع معماری 
ر سراهای ساخته شدههای حجرهو قوس و طاق ی عصر ها و داالن آن نیز بسیار شبیه دی

ورودی  توان توصیف کرد: هنگام گذر از درگونه مصفوی است. سرای داالن دراز را این
داالن بزرگ  بزرگ سرا که دری چوبی و قدیم است و اصالت و زیبایی خود را حفظ کرده

متر از سقف ورودی  ٣خورد که در حال حاضر متر به چشم م٢٨و طویل مسقف به طول 
است. در میان این سقف نیز نورگیری هشت ضلع (هورنو) وجود دارد که آن تخریب شده

ه آهن  طاق و چشمه پوشیده شده و  ۶است. سقف این داالن با الحاق شدهبر روی آن شب
خورد که با درهای چوبی قدیم هنوز اصالت خود هایی به چشم مدر دو سوی آن حجره

سرای بزرگ پیش روی ما قرار دارد که اند. بعد از گذر از داالن حیاط و یا میانرا حفظ کرده
-خورد. حجرههایی در دو طبقه به چشم من حجرهدر چهار طرف (به غیر از ضلع جنوبی) آ

ل که همان طرح اولیه بنا  ف، بعضاً دارای درهای چوبی با ورودی هالل ش های طبقه هم
ر دارای درهای آهن بزرگ و چهار لنگه ای است که در دوران است، قرار دارد و تعدادی دی
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ها محل انبار کاال بوده و در حال اخیر جای درهای چوبی قدیم را گرفته است. این حجره
  .)٢(تصویر شماره  باشدداران اطراف سرا مها انبار حجرهحاضر نیز تعدادی از آن

ری وجود دارد که نسبت به داالن در گوشه جنوب  شرق حیاط، داالن مسقف دی
تر است. سقف این داالن نیز بصورت طاق چشم ه ورودی سرا، از نظر اندازه و ارتفاع کوچ

ایت از مرمت و بازسازی نادرست  بنا شده ول وجود مصالح جدید از جمله آجر و سیمان ح
ها، نوجود دارد که تمام آ آن در دوران متأخر دارد. در طرفین این داالن نیز چهار حجره

رسیم که باشند؛ بعد از گذشتن از این داالن به بهاربند سرا مدارای در آهن و مدرن م
تر از حیاط اصل و فقط در ضلع جنوبی آن دو حجره در ی ست به نسبت،کوچحیاط ا

-طبقه قرار دارد. دو ضلع شرق و شمال حیاط دیوار مشترک است بین بهاربند سرا و خانه
ون مجاور آن، و دیوار ضلع غربی آن مربوط به حجره ی درون داالن بهاربند است؛ های مس

ر بوده است که  این حیاط مخصوص تخلیه بار و ان چهارپایان تجار شهرهای دی اس
سرا که در  اولپله ورودی طبقه اند. راهکردهبصورت موقت چند روزی در این سرا اقامت م

هایی است از سنگ و مالت سیمان و کامال مشخص است غربی واقع شده، پلهگوشه شمال
در سه ضلع آن به غیر از ضلع  اول است. در طبقههای آجری اصیل بنا تعویض شدهبا پله

تر هستند و این هایی قرار دارد که به نسبت از حجرهجنوبی حجره ف کوچ های طبقه هم
ان مسافران در نظر گرفته شدهحجره ها آثاری از بخاری است. داخل این حجرهها برای اس

ان مسافران را در این سرا به یقین تبدیل مدیواری به چشم م . این طبقه کندخورد که اس
  های آن به آسان میسر باشد.دارای رواق سرتاسری است تا دسترس به حجره

ی (خانه ها و متصل به خانه مجاور سراغربی بنا بر روی بام حجرهدر گوشه جنوب 
خورد که پایه آن هنوز پابرجا به چشم م] ٧[آثاری از ی برج ] ۶[تاریخ محمدتق لواف) 

متر همراه با مالت گل به سانت٢٠×٢٠×۵هایی به ابعاد یه سرا خشتمصالح اولاست. 
یل مسانت ٢ضخامت تقریبی  ل تش ها در دهد. در بعض قسمتمتر و نیز اندود کاه

های اخیر از گچ برای پوشش دیوارها استفاده شده است. پی بنا از نوع شفته آه است سال
بام، نمای جرز دیوارها، تزیین قوس خشت در رخو از آجر به علت مقاومت بیشتر نسبت به 

ار رفته در آن بیشتر از نوع پنج او های گنبدی استفاده شده است. نوع قوسو سقف های ب
ها اغلب طاق آهنگ و در چند مورد کلمبو های اجرا شده در حجرهباشد. طاقهفت تند م

ها است. درهای اصل حجرهها نیز به صورت تاق و تویزه اجرا شده است و پوشش داالن
است. کاالهای ورودی چوبی بوده که بصورت ی لنگه، دو لنگه و چهار لنگه اجرا شده

های نخ بوده که پس از ورود کاروان به سرا و گذشتن از حیاط اغلب پنبه و نخ و پارچه
 های طبقهاصل بارها در حیاط بهاربند تخلیه، توزین و ارزیابی شده و سپس در حجره

ف انبار م های طبقه اول اند و تجار غیر بوم برای مدت چند روزه در حجرهشدههم
  .)٣تا ١های شماره (نقشه اندکردهاقامت م
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ف (وضع موجود) سرای داالن پالن طبقه: ١نقشه شماره    پوردراز. منبع: احسانهم

  
  پوردراز. منبع: احسانداالن پالن طبقه اول (وضع موجود) سرای: ٢نقشه شماره 

 بهاربند

 ورودي سرا

 داالن ورودي

راه پله براي 
دسترسي طبقه 

سراميان  

داالن ورودي 
 بهاربند
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  پوردراز. منبع: احساننماهای وضع موجود سرای داالن: ٣نقشه شماره 

  درازها در سرای داالنبرررس و علل آسیب
ری عوامل جوی است. ی از مهم ترین عوامل مخل در بناهای تاریخ کهنگ و پیری و دی
سیدگ مداوم به بنا در برابر عوامل مخل، های مقابله با این معضل محافظت و راز راه

کند و موجب هایی را در بنا ایجاد مخصوصاً عوامل جوی است. عوامل مخل، عدم تعادل
دراز که بر اساس مشاهده و های سرای داالنشود. آسیبهایی به بنا موارد آمدن خسارت

، فرسودگ و گسیخ تگ مصالح، آسیب معاینه نزدی بررس شده بیشتر ناش از کهنگ
، و اینکه چرا وضعیت ظاهری بنا اینقدر آشفته )٢و١(نمودار شماره  انسان و محیط است

داران و مسئولین ذیربط برای و نابسامان است، دلیل بر نبود مدیریت و هماهنگ میان حجره
داران بر اساس سالیق حفاظت و مرمت آن بر اساس اصول درست مرمت است، زیرا حجره

، هری دخل و تصرفات کالبدی در عناصر حجره خود نمودهشخ اند. که همین امر ص
دار شدن اصالت و دوری از طرح اولیه و ایجاد حذف و الحاقات نادرست در باعث خدشه
ها، تخریب تعدادی . فرسودگ و کهنگ مصالح و مالت)٣(تصویر شماره  بنا شده است

بندی نامناسب بام، پوسیدگ رطوبت نزول و عایقها به علت افزایش بار مرده و از سقف
ها، ها و ورودی حجرههای پلهها و درهای چوبی، خردشدگ و پوسیدگ سنگنعل درگاه

ل ها از دیوارهای متصل به آن، ترک در باالی قوسجداشدن تویزه ها، تخریب اندود کاه
ر از آسیبمتر از سقف داالن ورودی، ت٣ها و تخریب روی دیوارها و سقف های عدادی دی

برای جلوگیری از تخریب بیشتر سرا  ).٣قشه شماره باشد (ندراز موارد شده به سرای داالن
ارهای علم ارائه و اجرا شود تا بتوان بنا را از خطر نابودی در امان نگه داشت، که باید راه

رده و آگاه از مبان های وااین امر با شناخت بنا و مطالعه و شناخت عوامل مخل و آسیب
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ارهای علم روز دنیا قابل اجرا است. طرح مرمت با هدف اعاده  نظری مرمت و راه
شود؛ با توجه به شناخت و پیشینه وضعیت کالبدی بنا در مقطع زمان مورد نظر تعریف م

نظر دراز برای بازگرداندن هویت به بنا، باید طرح و اقدامات اساس برای آن در سرای داالن
شود، که این اقدامات گرفته شود که در نتیجه باعث ایجاد وحدت سب و فرم در سرا م
ل اولیه خود م   باشد.شامل بازگرداندن نماها و فضاهای تغییر یافته به ش

  
  پوردرصد تقریبی تاثیرگذاری عوامل مخل در سرا. منبع: احسان: ١نمودار شماره 

  
 پورهای وارد شده در سرا. منبع: احسانی آسیبدرصد تقریب: ٢نمودار شماره 

  

رطوبت

نشست

تخريب انسانیعوامل بيولوژيک

نيروهای وارده کهنگی

عوامل مخل در سرا

رطوبت نشست عوامل بيولوژيک تخريب انسانی نيروهای وارده کهنگی

ترک
لکه رطوبتی

ريختگی مصالحفرسايش

پوسيدگی و خوردگی

آسيب های وارد شده در سرا

ترک لکه رطوبتی فرسايش ريختگی مصالح پوسيدگی و خوردگی

). منبع: احسانوضعیت فعل سرای داالن: ٣تصویر شماره    پوردراز(ضلع شمال و شرق
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پله ورودی طبقه اول). منبع: غربی، راهدراز(ضلع شمالوضعیت فعل سرای داالن: ۴تصویر شماره 

  پوراحسان
  درازعلل بازسازی سرای داالن

و گردند، از همین ربناهای با ارزش تاریخ و فرهنگ جزء منابع تجدید ناپذیر محسوب م
ها از اهمیت واالیی برخوردار است، زیرا در اثر غفلت، آثاری از در سطح مل مدیریت آن

ها محال است. کشورهای با فرهنگ کهن و غن با تعداد رفت که تجدید آندست خواهند
زیادی از بناهای قدیم روبرو هستند که باید مورد حمایت، نگهداری و حفاظت قرار گیرند. 

رد باشند، در زمان کوتاه دچار تخریب واقع خواهند شد. در گذشته اگر این بناها ف اقد عمل
رد خود را از  به علت سرعت معقول حرکت تغییرات اجتماع و اقتصادی بناها کمتر عمل

دادند، اما امروزه در اثر رویارویی جوامع با تغییرات سریع از ی سو و ارتقاء دست م
زدایی (در تسهیالت، ایمن (در جوامع غربی) و فرهنگ استانداردهای مربوط به خدمات و

ال روبرو ساخته است. جهت گریز از این جهان سوم) امر استفاده از بناهای قدیم را با اش
وضعیت و یا هدف حفظ منابع تجدید ناپذیر، که جزء الینفک مواریث فرهنگ جامعه 

ردهستند، با اتخاذ روش  شود.بین مبناهای قدیم پیشهای تازه برای های خاص، عمل
ها را گیرد، این است که آنبهترین راه برای حفاظت بناها که در تضاد با سایر موارد قرار م

گردد و با مدرنیزه بناها مبه عمل که باعث ارزش بخشیدن دوباره  ،مورد استفاده قرار دهیم
ل اصل بیا بدون دخل و تصرفکردن و  ه طور عموم بهترین حفاظت ، استفاده با همان ش

  .باشداز ساختار است، چرا که به معن کمترین تغییرات م
ر مورد استفاده کاروانیان نیست و اغلب در حواش بازار اصفهان  برخ سراهای بازار که دی

کاربری شدیدی را به خود دیده که تنها اسم از دوران گذشته را بر خود  قرار دارد، تغییر
ر به علت از دست دادن کاربری خود به فضاهای مرده بازار تبدیل شده دارد و برخ اند. دی

دهد باشد به حیات خود ادامه مدر کل سراها در بازار اگر تغییر کاربری مناسبی پیدا کرده
شد. این عناصر گاه زیبا و از نظر معماری با اهمیت هستند، وگرنه به نابودی کشیده خواهد

ها، معماران و دانشجویان هنر و معماری است. سرای آن، بازدید توریست اما تنها کاربرد
دراز نیز ازین قاعده مستثن نیست و نه تنها کاربری خود را از دست داده و به فضای داالن

ه آسیب های جدی بر آن وارد شده و روند تخریب آن بسیار زیاد است و مرده تبدیل شده بل
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ن صورت نگیرد، سایر فضاهای باقیمانده سرا نیز تخریب خواهد اگر تالش در جهت حفظ آ
دراز الزم است مانده از سرای داالنهای قدیم باقشد؛ در نتیجه به منظور حفظ بخش

های فضایی ها و نمایش کیفیتاقدامات حفاظت و مرمت در جهت انسجام بخشیدن به آن
  م گردد.مجموعه به دلیل نمایان شدن هویت اصل آن، انجا

  
  پورنمای شمال در طرح احیای پیشنهادی. منبع: احسان: ۵تصویر شماره 

  درازطرح مرمت و باززنده سازی سرای داالن
، بهترین روشدر طرح مرمت سرای داالن انات دراز با انتخاب ی طرح جامع مرمت ها و ام

ها طرح مرمت رین آنتشود که ی از اصولبرای حفظ موجودیت و هویت بنا اتخاذ م
اماستحفاظ است، بطوری های آسیب دیده از بخش جرزها و سقفکه با تقویت و استح

  شود.بروز تخریب بیشتر بنا جلوگیری م
- ترین اقدامات حفاظت اضطراری است که شامل: شمعدراز ی از اصلدر سرای داالن
دی و بستن اطراف برج برای بنهای آسیب دیده در معرض فروریختن، شمعگذاری سقف

های مجاور سرای سفید، آواربرداری از گذاری دیوارهای حجرهجلوگیری از ریزش آن، شمع
ل موقت برای جلوگیری از تخریب پشت بام برای سب تر شدن آن و اجرای اندود کاه

ر اقدامات مرمت در نظر گرفته شده در سرای داالباشد. ها محجره بیشتر سقف دراز ناز دی
) است که قسمت ها و عناصر الحاق شده به بنا حذف الحاقات فاقد ارزش (پاکسازی سب

برداشته شود و فضاها و نماهای بنا را به همان صورت اولیه بازگرداند. این اصالحات شامل 
، دیوارچین های مورد برای جدا کردن فضاها از هم، حذف پلههای بیحذف درهای آهن

باشد. انگیزه اصل این نوع مرمت فراهم کردن ها بوسیله مصالح من طاقچهسنگ و پرشد
های مستند و همچنین جلب رضایت عالقمندان به اصالت شرایط مناسب جهت برداشت

  .)١جدول شماره بنا است (
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  پوراحسان: عناصر و فضاهای مورد نیاز طرح مرمت. منبع: ١جدول شماره 
  دراز:موارد مهم برای اجرای طرح مرمت در سرای داالن

  کانال ناکش :  ‐ ١
متر به سانت ۶٠متر و عرض سانت ٧٠اجرای کانال ناکش در داخل مغازه به ارتفاع 

متر از دیوارها به نحوی که ارتباط مناسبی با فضای خارج از مغازه داشته سانت ٣٠فاصله 
نده هوا (فن) برای جلوگیری از اشباع های خروج و باشد و دهانه ورود هوا و نصب م

  گردد.رطوبت به دیوارها پیشنهاد م
  کف سازی: – ٢

های همرنگ آجر مانند کف سازی ترجیحاً توسط آجر فرش سنت و کاش یا سنگ
  متر الزام است.سانت ٢٠×٢٠سنگ گندم شیراز به ابعاد 

  ها:بدنه – ٣
، س ، و انواع چوب اعم از طبیع و مصنوع بر روی نصب هرگونه سنگ، کاش رامی

دیوارها ممنوع و نازک کاری دیوارها صرفاً توسط اندود گچ مرغوب با زیر کار گچ و خاک 
  صورت پذیرد.

  درب: – ۴
ام   بخش گردد.درب چوبی موجود حفظ و به صورت گذشته استح

  الزامات: – ۵
یخ بنا مانند تغییر در ارتفاع کف، هرگونه عملیات که سبب تغییر در اصالت تار

اری و کاش ها، نصب کاری بدنهتراشیدن جرزها به منظور افزایش حجم تجاری و یا چوب
باشد. استادکار باید مورد تایید کولرهای آبی یا گازی ثابت داخل و خارج از مغازه ممنوع م

  .نشان در مغازه الزام استسازمان باشد، ضمنًا نصب کپسول آتش
ای سازی سراهای بازار اصفهان امر بسیار مهم است، در جهت ثبت ذرهاحیا و باززنده
تواند نتایج را ها و یادگارهای گرانقیمت این شهر، و انجام گرفتن آن مناچیز از ارزش

  توان به دو نکته اشاره کرد:شامل شود که از آن جمله م
بازار(مخصوصا حواش آن، زیرا  های مختلفاقتصادی بخش ‐احیای اجتماع – ١

  های زندگ آن.اغلب سراها در حواش بازار قرار دارند) و حفظ و تقویت واپسین نشانه
های بر جای مانده انسجام بخشیدن به کلیت کالبد بازار و تقویت و حفظ بخش – ٢

  قدیم آن.
د بودن آن ارزش بنا و منحصر بفر – ١های عمده در احیای سرای داالن دراز : مشوق

واقع شدن در محدوده بافت قدیم و مجاورت با بناهای شاخص بازار  – ٢از نظر معماری 
ان دسترس مناسب  – ٣  ام

های تجاری و به عبارت تواند زمینه توسعه و ارتقا فعالیتدراز مسازی سرای داالنزندهباز
ر ضمن جلوگیری از ای را فراهم آورد و از نگهایی برای اشتغال عدهایجاد فرصت اه دی

_فرهنگ به تحرک بازار نیز کم نماید ضمن آنکه  اضمحالل یا فرسایش این اثر تاریخ

 عناصر و فضاهای مورد نیاز طرح مرمت
- بازسازی و مرمت طاق

  ها
بندی بام و اطراف عایق

 هاناودان
 تعویض پله ها با مصالح سنت هاتعویض ناودان

کف سازی حیاط و حجره  اجرای حوض و باغچه اجرای کانال ناکش
 ها

ها و آجرهای تعویض مالت
 فرسوده

  اندود دیوارهای داخل اندود دیوارهای خارج هادوخت و دوز ترک
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ویی مناسب برای ریزی، طراح و اجرای صحیح مدر صورت برنامه تواند بصورت ال
 توضعیبه همان تواند مبنا  ینهای ابه منظور طرح احیا حجره های مشابه عمل کند.نمونه

کش و تاسیسات گرمایش و سرمایش را ها لولهقبل باق بماند با این تفاوت که در حجره
ورودی بنا از طرف بازار و  اما موجودیت فیزی بنا به همان حالت سابق بماند موداحداث ن
ل زیبا و شایسته مورد استفاده مجدد قرار  وضعیت فعلبا حفظ  در گیرد و با خود به ش

، مذهبی و اعتقادی حفظ ارزشنظر گرفتن  ، فرهنگ که قبال  بنا، به طوریهای اجتماع
، در طرح احیا نیز به همان صورت بازگردانده شود داشته است تجاری_اقامتکاربری 

  . )٢جدول شماره (
  

 نقاط قوت نقاط ضعف فرصت ها تهدیدها
ساخت و سازها با 

 مصالح جدید
و  سرا اسب ازنگهداری نامن های تاریخوجود نشانه

 بافت پیرامون
ان باززنده سازی ساختارهای  ام

 ارزش با
کهولت و فرسودگ 

 مصالح
ضعف طرح سامانده و  وجود عناصرشاخص

 نادر ب نظارت
وهای اصیل معماری  وجود ال

بی توجه به مسئله 
ری  گردش

ان معرف و برجسته ک عدم آگاه ناکاف ساکنین سرا زنده بودن و پویابودن ردن ام
های بنا جهت باالبردن ارزش

 حس تعلق و ارزشمند بودن بنا
واقع بودن سرا در راسته  عدم توجه مسئولین امر

 اصل بازار
نبود نظارت اداره اوقاف و 

صاحبان بنا برای نگهداری از 
 بنا

دسترس به سرا از مسیرهای 
 گوناگون

متروکه شدن بسیاری از 
ها به علت حجره

 مشخص نبودن صاحبان
 اصل بنا

های وجود زیرساخت
 شهری

وهای به  وجود آسیب های منظری نماسازی بر اساس ال
 جا مانده

  پوردراز. منبع: احسانها و نقاط ضعف سرای داالنپتانسیل: ٢جدول شماره 
  دراز:طرح احیا ارائه شده در سرای داالن

معرف بهتر و  دراز و حفظ موجودیت اصیل آن،به منظور طرح احیا در سرای داالن
، هنری، فرهنگ و معماری موجود در بنا و با هدف هویتتر ارزشوسیع بخش های تاریخ

توان به بنا جهت اعتالی روحیه باور داشتن خود در جامعه، بهترین طرح احیا برای آن را م
ن تجاری در نظر گرفت؛ زیرا این طرح، هم با کاربری اصل بنا در بدو ساخته شداقامت 

ر مزایای استفاده هماهنگ کامل دارد و هم مورد نیاز منطقه و بافت بازار نیز م باشد، و دی
، اقتصادی و خدمات آن اشاره کرد، از توان به دارا بودن جنبهاز این طرح را م های فرهنگ

 تجاری‐اینرو با در نظر گرفتن حفظ اصالت در طرح و معماری بنا، مناسبترین گزینه اقامت
بندی گونه تقسیمتوان ایندراز را مباشد و به طور کل دالیل عمده احیای سرای داالنم

وی ساخت  ‐١کرد:  ارزش بنا و منحصر بفرد بودن آن از نظر معماری (قدمت قاجاری و ال
 ‐٣واقع شدن در محدوده بافت قدیم و مجاورت با بناهای شاخص بازار  ‐٢صفوی) 

ان دسترس مناسب  ) مسجد جامع تا  ‐۴ام (مسیر اصل ل گردش قرار گرفتن در سی
توان و در آخر م های متعدد در دو طبقهدارا بودن دو حیاط و حجره‐۵میدان نقش جهان 

ریزی، طراح و اجرای دراز با برنامهسازی سرای داالنگونه بیان کرد که به منظور زندهاین
ها و اصول احیای بناهای تاریخ آیین نامهصحیح، همسو با کاربری قبل آن با توجه به 
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ویی مناسب برای نمونه های مشابه قرار هویت اصل به این بنا را بازگرداند و بصورت ال
 .)۶تصویر شماره گیرد (

است بصورت اداری، تجاری، فضاهایی که در طرح احیا برای این منظور در نظر گرفته شده
، اقامت و رفاه عرصه است، که این فضاها خود شامل ریزفضاهایی شده بندیخدمات

کند. ریزفضاهای مشخص شده برای طبقه هستند که نیازهای افراد مقیم در سرا را تامین م
ف سرا طبق کاربری اولیه بنا که انبار و دفتر حجره داران بوده است شامل: اطالعات و هم

، حجره های تجاری دفتر امور حجره های تجاری، نمازخانه، سرویس بهداشت ونگهبان
شاپ و های رستوران، کافهای واقع در داالن و حیاط بهاربند کاربریباشد، برای حجرهم

  . )۴نقشه شماره است (اتاق تاسیسات در نظر گرفته شده

  
ف. منبع: : ۴نقشه شماره    پوراحسانموقعیت ریز فضاها (در طرح احیا) در پالن طبقه هم

ان تجار غیر بوم در نظر گرفته شدهدر مورد ریز فض است اهای طبقه اول سرا که برای اس
باید تمهیدات رفاه مناسبی برای رفاه حال این مسافران در نظر گرفته شود که شامل: 

، نمازخانه، سرویس بهداشت و حمام جداگانه برای آقایان و خانمها (این حجره های اقامت
توان در هر های طبقه اول نمبه علت مساحت کم حجره شود کهنکته باید در نظر گرفته

حجره سرویس بهداشت و حمام جداگانه تعبیه کرد و به این منظور در چهار حجره مجزا 
- است)، آبدارخانه، خانهها و آقایان در نظر گرفته شدهسرویس بهداشت و حمام، برای خانم

شمال طبقه اول سرا نیز قسمت اداری  باشد. در قسمتنت و اتاق تلویزیون مداری، کاف
باشد: دفتر پذیرش، هایی برای امور مختلف ماست که شامل حجرهمجموعه طراح شده

، حسابداری، دفتر مدیریت سرا، دفتر امور حجره ان نقشه های اقامت و اتاق جلسات (بای
  ).۵شماره 
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  پوراحسانن طبقه اول. منبع: موقعیت ریز فضاها (در طرح احیا) در پال: ۵نقشه شماره 

  
  

  پوردراز. منبع: احساننمای کل از وضعیت احیا شده سرای داالن: ۶تصویر شماره 
  گیرینتیجه

از آنجا که کشور ایران دارای فرهنگ کهن و غن است و با تعداد زیادی از بناهای قدیم 
ر گیرند. اگر این بناها روبروو است باید این بناها مورد حمایت، نگهداری و حفاظت قرا
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رد باشند، در زمان کوتاه دچار تخریب واقع خواهندشد. بهترین راه برای  فاقد عمل
ها را مورد استفاده گیرد این است که آنحفاظت از بناها که در تضاد با سایر موارد قرار م

یزه کردن و یا گردد و با مدرنقرار دهیم، عمل که باعث ارزش بخشیدن دوباره به بناها م
، به طور عموم بهترین حفاظت از  ل اصل بدون دخل و تصرف، استفاده با همان ش

باشد، ی از بناهای در حال تخریب ساختار است، چرا که به معن کمترین تغییرات م
گردد باشد که قدمت آن به اوایل دوره قاجاریه باز مسرای داالن دراز در بازار اصفهان م

ر پس از گذشت سالیان که از ساخت است تجاری بوده –د اصل این سرا، اقامت و عمل
و رونق سرا سپری شد، به علت تغییرات اجتماع و اقتصادی و ارتقا استانداردهای مربوط 
به خدمات و تسهیالت و فرهنگ زدایی در جوامع جهان سوم و فوت وارثان سرا و نبودن 

یت خصوص و  است، یا وقف آن سرا دچار فرسودگ و تخریب شدهمدارک کاف جهت مال
رد جدید به این بنا همسو با کاربری قبل آن با توجه به  و اینک امید است با اعطای عمل

زمینه شود و ها و اصول احیای بناهای تاریخ هویت اصل به این بنا بازگرداندهآیین نامه
ر ضمن جلوگیری از فرسایش های تجاری فراهم شود و از توسعه و ارتقا فعالیت نگاه دی

اعتنایی به بناها چرا که بییا تخریب این اثر تاریخ فرهنگ به تحرک بازار نیز کم نماید 
ماندگ ها و در نهایت عقبهای تاریخ حاصل جز تجربه کردن مجدد آزمودنو بافت

  فرهنگ را به دنبال نخواهد داشت.
  ها:پی نوشت

ها دارد، برخ با نام سازنده های خاص شهرت دارند که ریشه در گذشته آناصفهان به نام سراها در بازار ‐١
ر به نام تجاری که در آن رفت و آمد داشتند، برخ به نام کاالی خاص که در آن مورد  و بان آن، برخ دی

ر مانند سرای داالنمعامله قرار م ذاری شدهدراز بخاطر نوع معماری آن نگرفت و برخ دی اند. به علت ام
نام های مشابه در سراهای بازار است، این سرا بهمتر)، که درازتر از داالن ٢٨این سرا ( حدوداً  ورودی طویل

  شود.دراز خوانده مسرای داالن
داری این راسته وجود سرای بزرگ ‐٢  در اثر این است. قاجار دوره به مربوط باشد کهطاالر م علت نام

  .است رسیده ثبت به ایران مل آثار از ی عنوانبه ٩٠٨٩ ثبت شماره با ١٣٨٢ خرداد ١٠ تاریخ
دراز منته به راسته ها، در مجاورت سرای داالنهای حاج عباس و خیاطباید ذکر شود که مسیر کوچه ‐٣

  باشد.درطاالر م
است. سرخط را دادهف . سرخط نویس کس است که تعلیم خوشنویسان م ‐سرخط نویس: سرخط ‐۴

گوید: (هر گه که فغان از دل پر درد اند. میرزا صائب تبریزی ممرادف سرمشق و خط و یادداشت دانسته
رود اما ز سبزه گوید: ( بهار مکشیدیم . شد شاخ گل و سرخط مرغان چمن شد) و یا میر اله همدان م

  فرهنگ جامع فارس آنندراج خط تو . ز نامه سرخط تعلیم صد چمن دارد) به نقل از
) سرای  ۶٠حدود  ‐۵ سال پیش دایی آقای عباس صالح (محمود بارانیان) و پدر ایشان (رضا صالح

دراز را از فخراالشراف خریداری کردند، بعد از فوت آقایان صالح و بارانیان، ورثه ایشان در اوایل دهه داالن
عل دانگ آن را به آقای رجب ۵محمدحسن عبدیزدان و شصت هجری شمس ی دانگ از سرا را به آقای 

دانگ خود را وقف بیت رهبری و  ۵شمس آقای ابراهیمیان سهم ١٣۶٨و بعدها در سال  ابراهیمیان فروخته
ه غیوری نماینده امام در هالل احمر م بهد از درگذشت آقای ابراهیمیان  ١٣٧٩نماید. سپس در سال آیت ال

  اند.قای عبدیزدان نیز اقدام در جهت کسب اجاره از حجره داران نکردهورثه ایشان و حت آ
 خیابان قیام، میدان اصفهان، در و است قاجار دوره به مربوط لواف تق محمد خانهخانه محمدتق لواف  ‐۶

 ٢٩ تاریخ در اثر این و شده واقع ای(حاج عباس)، کوچه فخر، بن بست فخر،کنده عباس هارونیه،کوچه
  .است رسیده ثبت به ایران مل آثار از ی عنوانبه ٩٩٩ ثبت شماره با ١٣۵٣ ورشهری
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خورد، پایه این برج در فاصله دو متری از ای از ی برج به چشم مدر جنوب غربی طبقه اول بنا ویرانه ‐٧
رج، انباری وجود رسد، زیر این بمتر م ۵ع قسمت از آن که موجود است به حدود  کف طبقه اول است و ارتفا

   شود.دارد که طاق گنبدی آن کف برج م
  فهرست منابع:

  .٨٩‐٨٠، ١۴٩شماره ). بازار بزرگ. کتاب ماه تاریخ و جغرافیا. ١٣٨٩رضا. (فر، حمیدآریان
اه هنر، تهران.١٣٨٠اهری، زهرا. ( تب اصفهان در شهر سازی. انتشارات دانش   ). م

.رشیو عکس). آ١٣٩٧‐١٣٩٣پور، الهام. (احسان   های شخص
، سید محمد. قیوم بید هندی، مهرداد. ( . ١٣٨٨بهشت ). فرهنگ نامه معماری ایران در مراجع فارس

  شهر، تهران.نامه تاریخ معماری ایرانانتشارات دانش
فروش ). فرهنگ نامه جامع فارس آنندراج. جلد دوم و سوم و پنجم. انتشارات کتاب١٣۶٣پادشاه، محمد. (

  م، تهران.خیا
اران. ( ، ایرج و هم . انتشارات مرجع، تهران. ١٣٨٩پروشان   ). بازار در تمدن اسالم

. انتشارات سروش دانش، تهران. ١٣٨۶پیرنیا، محمد کریم.(  ). سب شناس معماری ایران
 ). آشنایی با معماری اسالم ایران. انتشارات سروش دانش، تهران.١٣٨٨پیرنیا، محمدکریم. (

  .٢٢٠‐۵ ،٢۴شماره ها. اثر. ). چفدها و طاق١٣٧٣ا، محمد کریم. (پیرنی
اه تهران. ( اه پردیس هنرهای زیبای دانش ، ١٣٨٨جهاد دانش اه . انتشارات جهاد دانش ). بازار ایران

 تهران.
، کامبیز. (حاج  ی سبز، تهران. ). بناهای بازار. انتشارات ستاره١٣٨٣کاظم

اه تهران، تهران. )١٣٨۶محسن. (حبیبی، سید  . از شار تا شهر. انتشارات دانش
. (ناصر یم ناصرخسرو قبادیان مروزی. ١٣۵۴خسرو، قبادیان ، محمددبیر مصحح). سفرنامه ح ، سیاق

اه تهران، تهران.  انتشارات دانش
، انتشارات اترجمه شماع الدین شف). سفرنامه پیترو دالواله(قسمت مربوط به ایران)، ١٣۴٨دالواله پیترو. (

  بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران.
، ترجمه بهنام پدرام). راهنمای مطالعه اصول بناهای تاریخ و علل آسیب هایشان، ١٣٨۶دوسات، آنجلیس. (

  انتشارات سپاهان، اصفهان. 
  ). ریخت شناس بازار، انتشارات آگاه، تهران. ١٣٨۵رجبی، آزیتا. (

  .١٧٣‐١۵۶.  ٢٨شماره زی بخش از بازار اصفهان. اثر. ). بازسا١٣٧۶رستمیان، بهروز. (
. ١٣٨۴زمرشیدی، حسین. (   آزاده، تهران. انتشارات). معماری ایران مصالح شناس سنت

، محمد مهدی بن محمدرضا. ( ). نصف جهان ف تعریف االصفهان. ١٣۶٨ستوده، منوچهر. االصفهان
  انتشارات امیرکبیر، تهران.

). فضاهای ورودی در معماری سنت ایران. انتشارات شهرداری تهران معاونت ١٣٧٢سلطان زاده، حسین. (
، تهران.    اموراجتماع و فرهنگ شرکت توسعه فضاهای فرهنگ

. انتشارات دفتر پژوهش١٣٨٠سلطان زاده، حسین. ( ، تهران.). بازارهای ایران   های فرهنگ
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های ای تاریخ ایران. انتشارات دفتر پژوهشه). فضاهای شهری در بافت١٣٨۵سلطان زاده، حسین. (
، تهران.   فرهنگ

  ، انتشارات نگاه، تهران.ترجمه حسین عریض). سفرنامه شاردن(بخش اصفهان). ١٣۶٢شاردن، ژان. (
، سیروس.( ). بازار بزرگ اصفهان. انتشارات سازمان فرهنگ تفریح شهرداری مرکز اصفهان ١٣٨۴شفق

  ن.شناس و خانه ملل، اصفها
، سیروس. (  اه اصفهان، اصفهان. ١٣٨١شفق  ). جغرافیای اصفهان. انتشارات دانش

، سیروس. (  ۶۶‐۴۵، ٣٨شماره ). عناصربازار اصفهان و موقوفات آن. وقف میراث جاویدان. ١٣٨١شفق
.  

) . ، عل . ١٣٩۴شفیع   ). مصاحبه شفاه
. ). تاریخچه کاروانسرا. تاریخ پژ١٣٩٢زالوآبی، آرش. (صبوری   .١٨٢‐١۴۵، ۵۵شماره وه
، فرهاد. اصغریانفخاری رد جدید به بناهای ١٣٧٢جدی، احمد. قدیری، بهرام. (تهران ). احیاء(اعطای عمل

). صفه.    .٢٠‐٧، ٣شماره قدیم
. انتشارات بهمن آرا، قم.١٣٨٧یار، حسین. (فرخ   ). بناهای سنت

، محمد منصور. (   ری از ونیز تا شیراز. انتشارات فضا، تهران. ). سیری در تجارب مرمت شه١٣٨۴فالم
، محمد اه تهران، تهران. ١٣٨٧منصور. (فالم . انتشارات دانش  ). باززنده سازی بناها و شهرهای تاریخ

اه تهران، تهران.١٣٨٩قبادیان، وحید. (  ). بررس اقلیم ابنیه سنت ایران. انتشارات دانش
اووس جهانداریکمپفر. ). سفرنامه ١٣۶٠کمپفر، انگلبرت. ( . تهران. ترجمه کی   ، انتشارات خوارزم

، محمد یوسف. ( . انتشارات سمت، تهران. ١٣٨٩کیان  ). معماری ایران دوره اسالم
، محمد یوسف. ( سراهای میدان نقش جهان و ). معرف ی نسخه خط موزه بریتانیا کاروان١٣٧١کیان

   ١۵١‐١۴۴،  ٢١ شمارهبازار اصفهان. اثر. 
 انتشارات حوزه هنری، تهران. )، بناهای عام المنفعه.١٣٧٩مالزاده، کاظم. محمدی، مریم. (

، کاظم. (   . ١٩‐٩، ٢٣٨ شماره). بازار در بافت نوین شهری. یغما. ١٣۵١ودیع
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و معرفی کنیسه مالیعقوب   شرحی بر محله جویباره  
  

ومت هخامنشــ و ترین هســته اولیه شــهر اصــفهجویباره اصــل ان اســت که منشــأ آن به ح
بازم ــــتور کوروش  به دس بل  با ای که یهودیان در آن رحل گردد. نقطهمهاجرت یهودیان 

اقامت افکندند، تا قرن پنجم هجری به دارالیهود معروف بوده است، امابعدها تغییر نام داد 
آن را به جاری شـــدن و به جهانباره و جویباره معروف گشـــت. البته برخ هم وجه تســـمیه 

  دانـــــــــنـــــــــد.جـــــــــویـــــــــی در آنـــــــــجـــــــــا مـــــــــربـــــــــوط مـــــــــ
های شهر اصفهان شد و در دوران سلجوق های بعد از اسالم ی از محلهجویباره در دوره

مرکزیت برای شـــهر پیدا کرد که وجود آثار تاریخ کهن همچون منار ســـاربان و منار چهل 
اعتنایی به این محله آن را ا با بیدختران روشنگر این موضوع است. صفویان و قاجاریان ام

ر بافت قدیم را  ومت پهلوی با کشــیدن چند خیابان پی به دســت فرســودگ ســپردند و ح
ــــفهان مورد بی مهری قرار گرفت و عمال تکه تکه کرد و به این ترتیب محله جویباره اص

و حدت  متروک ماند. این قضیه بویژه با مهاجرت ساکنان یهودی آن در سالیان قبل شدت
ــــین نیســـــت.  مل یهودی نش به طور کا ر  له امروز دی فت. این مح به خود گر ــــتری  بیش

اند و ســاکنان فعل آن بیشــتر مهاجران هســتند که به تر از آن کوچ کردههای قدیمخانواده
ن ارزان تر به محل کوچ کرده   اند.دنبال تأمین مس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 زهرا هيبتی
ت و احياء  بناهای تاريخی دانشگاه هنردانشجوی کارشناس ارشد مرم   
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ی محله جویبارهی اولیههسته  
ن اســـت در قرن ســـوم میالدی یعن در زمان ســـلطنت شـــاپور دوم تاســـیس کل  یهود مم

ی کلیمیها و ی خیابان هاتف کنون و محلهصورت گرفته باشد. آثار بدست آمده از محدوده
 ، یزدآباد و  امامزاده اســماعیل حاک از آن اســت که قبل از بوجود آمدن محله جویباره فعل

ونت داشــت ی شــهر مســلمان نشــین اند که به علت رشــد و توســعههکلیمیها در این محل ســ
ان به حومه ی شــــهر که اصــــفهان و به دلیل برخوردهای قوم و مذهبی، مجبور به نقل م

یل مجویباره  گردند.دهد می کنون را تش
ای به خط ی یهودیان است سنگ توشتهای که دال بر استقرار اولیهاز جمله آثار بدست آمده

 که در امامزاده اسماعیل موجود است.عبری است 
شــــود وجود های اســــالم دیده می جویباره مرکز محله به صــــورت که در محلهدر محله

تواند داشـــته باشـــد؛ اول اینکه جویباره در مجاورت ندارد، این موضـــوع دو دلیل عمده م
ــهر واقع گردیده و در ظاهر بخش عمده هال محل از این ی مایحتاج امیدان قدیم و بازار ش

ان ها از مراکز اصــل تجارت و خرید و فروش شــهر نقاط تهیه م شــده اســت، که این م
ــــنن مذهبی هیچ ی از اصــــفهان بوده و م باشــــد. دوم اینکه به علت اختالف آداب و س

 گردد.های اسالم در این محله مشاهده نمهای مشخصه مرکز محلهالمان

  
  
  

 فضاي سبز باير
 پاركينگ

 محور اول جويباره
 محور دوم جويباره

 وضع موجود محله جويباره
 



85  

هورنو | شماره دوم | بهار 
۱۳۹۸

 

ها و های خاص بناهای این محله،  استفاده از آب روان درون زیر زمین خانهزگاز جمله وی
ی موجود در زیر زمین را پر است که حوضچهدر فضایی به نام میغوه (غسل خانه) بوده

  شده است. کند و برخ آداب مذهبی یهودیان در این محل انجام مم
هایی که اغلب به منظور پنهان کردن اشیای های یهودیان بجز دارا بودن مخف گاهدر خانه

رفته دارای غسل خانه یا سرداب خاص نیز بوده است که قدیم در دوران نا امن به کار م
هایی به چاه آبی ختم عبارتست از ی زیر زمین نسبتا وسیع که در کف آن با ایجاد پله

ها از کف زیرزمین تا دهانه تر و پلهمتر ا زکف حیاط پائین ٢شدند.کف زیرزمین حدود م
ه آب ٣تا ٢چاه دارای عمق  ها های زیرزمین که در اصفهان با پر آبی مادیمتر است.بطوری

ها را فرا و فصول مختلف سال در نوسان است، با باال آمدن سطح ایستایی، آب، پله
هها با عمق آبگیرد.عمق میغوهم در بعض  های زیرزمین ارتباط مستقیم داشت. بطوری

  از نقاط محله به عمق بیشتر و زمان به عمق کمتری نیاز داشت.
ل مستطیل است احداث م ل دلخواه و اغلب پائین اتاق پذیرایی که به ش گردید میغوه به ش

ر ساخته م ال هندس دی ها است. دور تادور این سردابشدهو در موارد استثنایی به اش
وهای متعددی است که شد. طول و عرض جهت رخت کن خانوارها استفاده م دارای س

ها دارای طاق های باالی آن دارد. سقف کلیه میغوهها ارتباط مستقیم با بزرگ اتاقمیغوه
  است تا در مقابل رطوبت مقاوم باشد.ضربی است و از آجر ساخته شده

ها نیز یژه میوهایی به واز میغوه در فصول گرم سال جهت استراحت و نگهداری مواد غذ
  شد.ماستفاده

این نکته قابل ذکر است که فقط مساکن یهودیان توانگر، دارای میغوه بوده و خانه فقرا فاقد 
 ١٣۴٨میغوه در بخش یهودی نشین محله جویباره در سال ٨آن بوده است. مطالعه بر روی 

ر که با توسعه های شههای زیرزمین با خش شدن مادیبیانگر این واقعیت است که آب
میغوه دارای آب  ۴شهری در ارتباط بوده به میزان قابل توجه افت کرده و در آن سال تنها 

ها دارای آب نیستند و ظاهرا یهودیان اصفهان به ترک بوده است و اکنون هیچ ی از میغوه
  اند.چنین آداب و رسوم مذهبی خویش مبادرت نموده

ر به دو محور جویباره هر دو از بازار  دی غاز جنب میدان عتیق شروع شده و با زاویه از ی
  شوند.سمت خیابان کمال و سپس سروش و حصار سلجوق شهر ختم م

عرصه بین دو محدوده تاریخ واقع شده در میانه بلوک شهری عمده مراکز محالت این 
کند. م محدوده را در بر دارد. سطح حد فاصل بین محورهای اصل را به چهار بخش تقسیم

های مختلف به شرح این چهار سطح بسته به شرایط کالبدی و اجتماعیشان پذیرای کاربری
  باشند:مذیل

عرصه شمال همجوار با خیابان کمال به عرصه سبزینگ نامیده شد. این محدوده در عین   
ای باشد. قطعه بعدی که بین گذرهحال شامل کنیسه ارزشمند مالیعقوب و مقبره کمال م

ن ون دارد و مس های موجود از محدوده کمال و حاج اسماعیل است غالبا کاربری مس
بافت فرسوده مصوب شهر اصفهان بودند؛ یعن عمدتا شامل سه ویژگ بافتهای فرسوده 
، نفوذناپذیری و کالبد فرسوده هستند. در این بلوک با توجه به مذاکرات  شامل ریزدانگ

ن ارائه شده است. متعدد یا مشاور منطقه، پ یشنهاد کل تفکی و تجمع و نوسازی مس
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ویی، جهت معماری در بافت قدیم و با مشارکت  ن مشارکت با ویژگ کالبد ال وی مس ال
 اهال به بازسازی بافت فرسوده خواهد انجامید.

  
 ٢٠ه ی بعدی حد فاصل گذر حاج سلیمان و گذر پیرپینه دوز است.در این قطعمحدوده

تاری، همنشین و روابط انسان بین ادیان کلیم و مسلمان کامال مشهود است. این  ه
محدوده شامل مسجد حاج سلیمان، کنیسه حاج الیاس، آسیاب ارزشمند و قدیم و 

های تاریخ متعددی است. بدین لحاظ برخورد کل پیشنهادی جهت محدود مذکوره خانه
باشد. زیرا این محدوده در گذرهای خدمات مهندسان مرمت، سامانده و بازسازی م 

مشاور و در همجواری میدان عتیق با خدمات شهری واقع شده است ترجیحا کاربری 
، جهانگردی برای این محدوده پیشنهاد م یتخدمات ، گردد ول به لحاظ مال های شخص

ین  جهت تغییر کاربری اصل بازسازی و مرمت ارجح بوده و حت در صورت عدم توافق مال
ون باق بمانند. عرصه بعدی که حد م توانند پس از مرمت و سامانده با کاربری مس

فاصل گذر پینه دوز و میدان عتیق است تحت عنوان اراض ذخیره میدان عتیق و با کاربری 
خدمات شهری توسط مشاور، طرح سامانده میدان عتیق طراح خواهد شد. عالوه بر 

ر و توقف پروژه در چهار سطح بین دو محور، دو مرکزیت نیز روی محور دوم سطوح مذکو
 های بسیار تأثیر گذار خواهد بود. اند که سامانده این دو گره نیز از جمله فعالیتواقع شده

  
  

 اراضي ذخيره ميدان عتيق عرصه بازسازي عرصه نوسازي عرصه سبزينگي عرصه هاي بين دو محور جويباره



87  

هورنو | شماره دوم | بهار 
۱۳۹۸

 

  
  

   کنیسه
 اي كه در اصفهان وجود دارد (كنيسه عمو شعيا) در محله جوباره است كهقديميترين كنيسه

ونه تزئينات ندارد و فاقد جنبه   هاي معماري جالب توجه است. از لحاظ هنري، هيچ
)  ١٣۵٠به نوشته دكتر هنرفر، يهودياِن اصفهان (در سال  اند؛ كه كنيسه داشته ٢٠شمس

دو كنيسه در محله دردشت، يك كنيسه در محله گلبهار، شانزده كنيسه در محله جوباره 
ه  و   شاه عباس (فلسطين امروز).  يك كنيسه نيز در فل
است. به گفته اين ردهعدد ذكر ك ١٢هاي اصفهان را ي از محققين كليم تعداد كنيسه 

ر معماري اين كنيسه ها كامال مشابه با كليساي ارامنه است. با اين تفاوت كه پژوهش
ونه تزئينات داخل ندارند. علت نيز اين است كه يهوديان تصاوكنيسه ير انسان را ها هيچ

، ساختمانبر ديوار رسم نم شرق  ‐ها، غربي هاي كنيسهكنند. از نقطه نظر نوع شناس
وهائ هستند كه ها مربوط به دوران قاجار هستند. اين كنيسهبوده و بيشتر آن ها فاقد س

هاي يهوديان اصفهان است. در حال حاضر، كنيسهشدهها انجام ممراسم مذهبي روي آن
كنيسه  ‐كنيسه بزرگ ‐كنيسه مالربيع ‐كنيسه مالنيسان ‐تند از: كنيسه ماليعقوب عبار

ترين  ‐كنيسه اتحاد ‐كنيسه گلبهار ‐كنيسه كل ‐كوچك كنيسه دكتر داوود و ... نزدي
اي به نام كوچه (پيرياالندوز) واقع شده كنيسه يهوديان به محله مسلمان نشين در كوچه

 عناصر ارزشمند
محور اول و محور دوم جويباره   

حور دوم جويبارهم عناصر ارزشمند  بازار غاز محور اول جويباره 
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ده بوده و داراي گنبدي است كه باالي گنبد نورگيري تعبيه شده سااست. اين كنيسه بنائ 
  خارج كامال ساده و بي پيرايه است.است، اين ساختمان از 

  
  كنيسه ماليعقوب

موقعييت فعل بنا: در كنار مقبره كمال الدين اسماعيل شاعر اصفهان (خ كمال،محله ي 
  جويباره)

  سال دارد. ١٠٠تاريخچه: قدمت حدود 
  ع بهره برداري:كاربري مذهبي ومحل اجراي مراسم آئيننو
  
  
  
  
  
  

مالنيسان كنيسه  
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مشخصات بنا: از آن بناهايي است كه به علت از بين رفتن بافت مجاور تا حدودي به طور 

الدين اسماعيل شاعر شهير قصيده سراي كند، قبر منسوب به كمالشاخص خود نمايي م
ه قرار دارد و به تازگ يك ساختمان ه.ق در مجاورت اين كنيس۶٣۵اصفهان متوف به 

اه بر روي آن ساخته شده است. در زير زمين آن، مقبره تعدادي از بزرگان جامعه يهودي آرام
اصفهان از جمله ماليعقوب بان آن وجود دارد. پس از عبور از درب ورودي وارد يك داالن 

رسيم، که توسط وچك مدرجه به يك هشت ك ٩٠شويم در انتهاي آن با يك تغيير جهت م
ري وارد يك حياط كوچك. ورود به ي از اضالع هشت وارد عبادتگاه م شويم و از دي

، راه پلهي جنوبي ضلع شرق صورت معبادتگاه از گوشه ر اين هشت اي گيرد.در بخش دي
شده  ي جنوبي به بنا ملحقمربوط به بخش بانوان قرار دارد كه به صورت نيم طبقه در جبهه

ير اين بناست كه است. پنجره اه تورات از عناصر شاخص و چشم ي موجود در باالي جاي
ها ي فرمان دين مبن بر داشتن پنجره رو به اورشليم است. ساختار فضايي اين كنيسهبرآورنده

يل شده است.كاربندي سقف هاي جوباره از يك گنبد خانهمانند بيشتر كنيسه ي مركزي تش
ها مدور ول ستون سنگ استوار گشته. مقطع ستون ۴شاقول است كه بر  ١۶ه گنبد خان
ل گلدان پيدا كردهسر ستون  اند.ها به تدريج از مقطع مدور به مربع تبديل شده و ش
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 نماي شمالي

 نماي جنوبي

 نماي غربي
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های کنیسه مالیعقوب:ویژگ نیسهتداوم در بدنه خارج و داخل ک   
های ای و همچنین نورگیرهای موجود در گنبد و قاب بندیهای نیم دایرهتکرار قوس‐ ل نوع ریتم را در بنا بوجود آورده اند.مستطیل ش  
اند.هم در بدنه داخل بنا و هم در بدنه خارج از قرینه سازی مرکز گرا استفاده کرده‐  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فضای داخل کنیسه مالیعقوب

الف-مقطع الف  
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داخل کنیسهتباین در بدنه خارج و   
تر شاخص کردن فضای مرکزی داخل بنا با استفاده از تیزه دار کردن قوس و عریض‐

 بودن آن؛
بلندتر بودن ارتفاع در قسمت مرکزی کنیسه؛‐  
ای کنیسه.های نیم دایرهدار در بنای مجاور کنیسه در کنار قوساستفاده از قوس تیزه‐  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نماي شمالي كنيسه

الدين اسماعيلمقبره كمال  

 نماي غربي كنيسه

ب-مقطع ب  
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 دنه کنیسههای بصری در بوزن
 شود؛ها معناصر افق این بنا شامل کشیدگ افق کنیسه و همچنین خطوط افق قاب بندی

کنند و عناصر عمودی در این بنا شامل گنبدهای کنیسه که حس کشیدگ بنا را تجدید م‐  همچنین دو ستون مرکزی داخل بنا است؛
ر را خنث کرده‐ دی اند وی حس آرامش بصری را القا عناصر عمودی و افق در این بنا ی  کنند. م
 
 
 
 
 
 
 
 

است.باعث ایجاد نظام خاص در بدنه کنیسه شدهوجود گنبدها در کنیسه سبب شده که ارتفاع بدنه با عرض آن ی شود که این تناسب ‐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اصل ارتباط با طبیعت
 بوجود آورده است.نزدی شدن ارتباط روابط انسان با کنیسه شده و فضای دلنشین را در اطراف کنیسه قرار دارد، این موضوع سبب ی غربی کنیسه در مجاورت پارک کمال در محله جبهه‐
  

عرض بدنه کنیسه: تناسبات ارتفاع به  
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  مداخالت نسنجیده در فضاها و بناهای  محور جویباره
(کنیسهمتر‐   ها)؛وکه شدن برخ فضاهای قدیم
ون در بخش جنوبی گذر ب‐   ها؛ه انبار بدون تناسب با کالبد فرسوده آنتبدیل شدن واحدهای مس
  تفکی بیش از اندازه فضاهای اولیه(وجود چندین خانوار در ی پالک)؛‐
های داخل ها و محوطهساخت و ساز در فضاهای عموم و مشاع بازار، نظیر: ورودی‐

  هاو...؛ایوان
ون ‐ بصری در استفاده از مصالح نامناسب جهت پوشش کف، سقف، بدنه و ناهم

  بازار؛ داخلفضاهای
؛ها، ویترینعدم وجود ضوابط خاص برای تابلوی مغازه‐   ها و فضاهای داخل
ها با های شمال و فشردگ بافت در این بخشهای تجاری در بخشتمرکز عمده فعالیت‐

ون؛ مداخالت   ناهم
  ایجاد فضاهای تجاری غیر متجانس (پاساژها) با بافت سنت بازار؛ ‐
رتباط(سلسله مراتب فضایی) بازار با بافت پیرامون به دلیل فشردگ خدمات و فعالیت در بازار ا‐

شود که الذکر، دستخوش تغییر شده و این امر سبب مهای فوقو نفوذ سطح خدمات به بافت
  های بالفصل بازار یا تغییر کاربری داده یا به سطوح مخروبه و متروکه تبدیل گردند؛بافت

وجه به ساختار درونگرای بازار سبب کمرنگ شدن دید و منظر درون بازار و ناخوانایی تبی‐
 محیط داخل آن شده است. 

، فرهنگ و ...)؛ایجاد فرصت رشد محدوده از طریق وارد نمودن بافت در چرخه حیات شهر(اقتصادی، ‐  تعادل بخش  تاریخ و توریست جویباره‐احیای گذر فرهنگ ، فعالیت و تحقق عدالت اجتماع به منظور افزایش توان اقتصادی؛‐  اجتماع ان طبقه متوسط و باالتر در محدوده)؛‐  ارتقا کیفیت زندگ ؛‐  توانمندسازی ساکنان (آموزش، ایجاد اشتغال، حمایت و ارائه تسهیالت)؛‐  ایجاد اختالل اجتماع (اس وهای متنوع و مناسب طراح هها، دسترسها، تراکمن سرانهمشخص نمودن میزا‐  ارائه ال های ارتباط و مراکز و سطوح ها، شب ؛ ای در داخل قطعات شهری بافت قدیم منطبق بر محورهای اصل معرف محورهای بین محله‐  خدمات ان با بهره‐  حیات بخش    این قطعات. های هویت بخش و مشارکت گیری از ویژگتقویت حس شهروندی و تعلق به م ؛احیای ارزش‐  ؛ساکنان ؛‐  های اجتماع و خاطرات جمع ری؛–های فرهنگ تقویت ویژگ‐  فاظت بافت تاریخ محسوب م شوند؛حدر نظر گرفتن ابزارهایی برای تشویق مردم به مرمت و نوسازی واحدها، که خود از عوامل ‐  اعتماد سازی و اطمینان بخش به منظور توسعه مشارکت ساکنین؛‐  پرهیز از نگرش صرفا کالبدی و توجه به ابعاد و اهداف مختلف اجتماع و فرهنگ (معرف عناصر با ارزش معماریاحیای پتانسیل‐  گردش )؛‐های هویت       سامانده سیما و منظر گذر و بدنه سازی.‐  ایجاد و ارتقاء فضاهای جمع و مطلوب؛‐  تاریخ
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  منابع:

  ل شهر اصفهان.وزارت راه وشهرسازی استان اصفهان..بازنگری طرح تفضی١٣٨٢مهندسین مشاور باوند.
  .طرح راهبردی برای بهسازی محله جویباره. ١٣٧۶مهندسین مشاور پلشیر. 

  طرح جامع شهر اصفهان 
  تاریخ شهر اصفهان‐گزارش طرح احیا محور فرهنگ

  گزارش بهسازی محالت قدیم اصفهان
.   ر سرزندگ فضاهای شهری.هویت شهر .عوامل موثر ب١٣٨٩خستو،مریم و نوید سعیدی رضوان

،مهدی، و حسن بی محمدی و زهره مهدیزاده. .تحلیل بر طرح های احیا و نوسازی بافت ١٣٨٩مومن
 )٧(٢های فرسوده نمونه موردی محله جویباره اصفهان.مجله مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای 

:٣١-۵٢.  
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  نبرج رادکا معرفی
ری و بازدید از جاذبه ، امروزه با پیشرفت دنیای مدرن و اهمیت یافتن گردش های تاریخ

کسان که اطالعات بیشتر و مطالعه بهتری داشته باشند در امر بازدید از آثار تاریخ و 
معماری توفیق بیشتری داشته و به تبع آن لذت بیشتری هم خواهند برد. داشتن اطالعات 

شود که قضاوت بهتری در مورد های تاریخ سبب مدر بازدید از جاذبهنجوم و معماری 
های تاریخ و معماری ایران است که بسیاری این آثار داشته باشیم. برج رادکان ی از جاذبه

های خاص اند و برخ نیز به آن توجه کرده و برداشتاز آن دیدن کرده و از کنار آن گذشته
  .انداز آن کرده

  
  متری ۵٠ر تصویر هوایی برج رادکان از فاصله تصوی

  
 : وسط ه ت ه شد هی / ت ه سمت برج رادکان  هد ب ی از مش یاب یر ویر مس وگل مپتص  گ

در  رو دشت توس قرار گرفته است و  های کاروانبه لحاظ جغرافیایی در میانه راه رادکان میل
قرار دارد. در این منطقه برج قرار گرفته کیلومتری چناران  ٣۶و  مشهد کیلومتری شمال ٧۴

اه رادکان که معروف به است. این برج را جزئ از شهرستان چناران به حساب  برج آرام

 

  ليلی باقرجيران 
 های تاريخیکارشناس مرمت و احياء بناها و بافت
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شود از این برج نیز بازدید نمایید، فاصله آورند. اگر قصد سفر به مشهد داشتید توصیه مم
  محاسبه شده است. دقیقه ٢٠ساعت و  ١زمان از مشهد تا برج رادکان حدود 

:   پیشینه تاریخ
آن را مدفون » هرتسفلد«این بنا را مقبره ی از سالطین یا رجال معتبر،  و » اعتمادالسلطنه«

آن را  مستشرق فرانسوی،» گدار«است. دانسته ۶٧٣ارغون خان (ارغون آغا) متوفا به سال 
اه ی زن و  ، این بنا را »دونالد ویلبر«اند. دها مآن را از آثار دیلم» سمشالمطلع«آرام

هایی در نمای خارج آن ساخته داند که نیم ستونترین مقبره برج ایران مقدیم
وی طراح برج کاشمر (کشمر) مشده داند. اما آنچه مسلم است. به عالوه این بنا را ال

ها و ی از آناست؛ این بنا از آثار قرن هفتم هجری قمری است. این برج دو ورودی دارد 
است که مسجد جامع احتمال داده» اعتماد السلطنه«شود که های عمارت باز مرو به ویرانه

شهر بوده باشد. این بنا در گذر زمان آسیب دیده بود، به طوری که قسمت فوقان سردر و 
 شمس سازمان مل حفاظت ١٣۴۶گنبد داخل تقریباً خراب شده بود. از این رو، در سال 

از طرف سازمان میراث  ١٣٩٧همچنین در شهریور ماه  .آثار باستان ایران آن را مرمت کرد
ام سازی پوشش داخل گنبد صورت گرفت.فرهنگ نیز مرمت   هایی جهت استح

ران اظهار نظرهای متفاوت برای این برج ارائه شده است، به طور  از آنجایی که میان پژوهش
توان این طرح کرد و در بحث مطالعه وضعیت تاریخ اثر مقطع نم توان موضوع را م

  ها را به صورت فرضیه در نظر گرفت.نظریه
ر و مؤلف کتاب  ر به برج«پژوهش ـ منوچهر آرین، از اولین کسان است که » هانگاه دي

برج رادکان را با نگاه ویژه بررس کرده است، به گفته وی "كتاب به بررس رفتار معماري 
پردازد. وي افزود: در متون قديم هاي کهن با نگاه ويژه به برج رادکان مجوم سازهن

 معرف خواجه نصيرالدين توس ینوان رصدخانهعي حافظ ابرو، برج رادکان بهمانند نوشته
  شده است (ایسنا)."

  مشخصات معماری و عناصر تزئین برج:
متر و قطر خارج آن ١۴ت. قطر داخل بنا متر اس٣۶بلندای برج رادکان چناران در حدود 

ل  ٢/۵متر است. منظر بیرون بنا تا ارتفاع ٢٠ ضلع و از آن جا تا زیر گنبد ١٢متری به ش
ستون ساخته شده است. برج رادکان گنبدی مخروط دارد و نیم ترک ٣۶به صورت 

نا را هرتسفلد در قمری به پایان رسیده است. تاریخ احداث این ب ۶٠٧ساختمان آن در سال 
هجری قمری  ۶۶٠ق.م ذکر کرده است. تاریخ منقوش بر کتیبه روی برج نیز سال  ۶٨٠سال 

را که همزمان با اتمام ساخت بناهای وابسته به رصدخانه مراغه است به عنوان تاریخ ساخت 
ام مغول م» هرتسفلد«دهد. برج، نشان م امیر داند که برخ او را برج را مقبره ی از ح

ذکر  اند. این درحال است که برخ منابع مقبره ارغون را در سلطانیهارغون مغول دانسته
  .اندکرده

بخش  ١٢گذاری شده که برج را به دیوار خشت بیرون با پهنا و بلندی، پایه١٢این برج با 
در دیوار  گیرد. دودرجه از زاویه افق را در بر م ٣٠کند. هر دیواره ای تقسیم مدرجه ٣٠

 ترک ٣۶ترک نیم ستون وجود دارد که برج را به  ٣۶۵مقابل هم ساخته شده و بر دیواره 
ان درها و دریچهدرجه١٠ دهد ها در برج نشان مای تقسیم کرده است. دقت در انتخاب م

گانه است. بدنه برج ها یحتمل اتفاق نبوده است. این برج دارای منفذهای دوازدهکه تعبیه آن
امای دارد و دارای تزیینات گچآجرچین ساده بخش بیشتر، حد بری است. برای استح
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فاصل بندهای آجرها با فشار انگشت دست به داخل فشرده شده است که قابل توجه باشد. 
ورودی بنا که به صورت هالل است در ضلع جنوبی گنبد است. زیباترین قسمت بنا بخش 

یل شده که در میان فوقان آن است که از دو رد یف قطاربندی و دو کتیبه کوف و پهلوی تش
بری که نام بان و تاریخ ساخت بر آن نوشته شده قرار دارد. طرح تزیینات آجرکاری و گچ

داخل گنبد رادکان مدور و دارای نمایی ساده و اندود گچ و آه است. مالت گچ و آه 
  .و آجر در تمام بنا به کار رفته است

نا دارای کتیبه های کوف و نسخ است که طرح های آجرکاری، تلفیق آجر و کاش فیروزه این ب
 ١٣١٠دی ماه  ١٥در تاریخ ای بر روی نیم ستونها بر زیبایی آن افزوده است. این اثر تاریخ 

  در فهرست آثار مل کشور به ثبت رسیده است. ١٤٦ ره با شما

  "برج رادکان آغازگر نوروز": کارکرد ویژه  
برخ معتقدند برج رادکان در روزگار خود برای استفاده نجوم ساخته شده است. برخ نیز معتقدند 

اههای عصر دیلمیان، برخ چنین تصوری که برج مقبره بوده است. به دلیل شباهت ای ن برج به آرام
ان درها، دریچهروزنه بوده ١٢اند. گفته شده این برج دارای کرده ها در برج اتفاق نیست، انتخاب م

است درها درست در راستای طلوع یلدایی (آغاز زمستان) و غروب آغاز تابستان در پهنه برج ساخته شده
 توان از طریق آن چهار فصل، سال کبیسه و آغاز نوروز را معین کردت که مو این برج تنها برج اس

شویم که تقویم جالل که امروزه این درحال است که اگر کم اطالعات تاریخ داشته باشیم متوجه م
بریم در عصر سلجوقیان یعن چندین قرن پیش از مغول توسط خیام ابداع شد و مورد آن را به کار م

ده قرار گرفت. در دوره ایلخانان مغول، مباحث تقویم و نجوم تقریبا فراگیر شده بود و به آن حد استفا
ه از پیشرفت رسیده بود که این برج نم توانست تنها وسیله تعیین چهارفصل و یا کبیسه باشد. بل

برج رادکان  توان گفت این برج شاید ی از ابزارهای نجوم آن عصر بوده است.م توان گفت کهم
   سال! ٧٠٠، تقویم است  با قدمت 

 

از ليلی باقرجيرانعکس   
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از ليلی باقرجيران
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ونگ تشخیص آغاز فصول: چ  
درجه عرض  ٣٧درجه طول گرینویچ و  ٥٩برج رادكان از نظر عرض و طول جغرافیایی در 

آن واقع شده است. مهندس معماری این بنا طوری است كه از طریق آن م توان آغاز فصول 
أله توان اول بهار، تابستان، زمستان و پاییز را تعیین كرد كه این مسرا تشخیص داد یعن م

از طریق كارشناسان نجوم نیز اثبات شده است. به عنوان مثال در اول فروردین از طریق 
افتد و در اول تابستان هم دریچه های قسمت باالیی، نور وسط درگاه ورودی برج م

  كند.خورشید به موازات دو در برج كه روبه روی هم است، غروب م
آفتاب از وسط درگاه م گذرد و در اول پاییز از  برای تعیین زمان در اول زمستان هم اشعه

كند، سازندگان این بنا این سازه را طوری جانمایی كردند كه با روزنه باالی در، نور عبور م
تغییرات زمین هماهنگ باشد و بتوان از طریق آن تغییر فصول را مشخص كرد. همه اندازه 

های ها و اندازهه است براساس مقیاسهایی كه در ساخت این بنا در نظر گرفته شدگیری
های این بنا گذاشته شود، این امر ثابت ایران است به طوری كه اگر خط كش در بندكش

  .شودم

  
  منابع

https://article.tebyan.net/ 
https://www.isna.ir/news/ 
https://www.kojaro.com/2018/6/9/143117/ 
https://www.arthut.ir/tomb-and-shrine/634-tower-of-radkan.html 
https://fa.wikipedia.org/wiki/ 
https://googlemaps.com/ 

  توسط لیل باقرجیران ١٣٩٧برداشت میدان در اردیبهشت سال
  چناران  –مشهد 
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  حفاظت  انجماد و تکرار در خود ندارد 
  لکه در بطن خود حیات و بازتولید تاریخ را داردب

  
، این داستان روایت است از ی خانه اندلس قدیم که « معرف رمان خانه اندلس

ان، شهیدان و خائنان و... را به  عاشقان و قاتالن، فرشتگان و شیاطین، نجیبان و فرومای
های قرن و نخستین سال ٢٠های قرن خود دیده است. این خانه هم اکنون، در آخرین سال

» برج اندلس«، در شرف تخریب به دست سوداگران و تبدیل شدن به برج عظیم به نام ٢١
  »است...

  
ایم. حفاظت پیش از آن که در این گزارش به نگاه شـــــاعرانه در حفاظت پرداخته

اه و مدون در قالب  یافته شــــود، گفتمانهای علم و ســــازمانتبدیل به گفتمان دانشــــ
ین دیده شــاعرانه و هنری داشــته اســت. این بیان شــاعرانه در آراء و اندیشــه های جان راســ

ین، آغازی بود  یدر واقع این بیانات شاعرانه به همراه پشتوانه  شود.م فکری عمیق راس
ــــول، آیین ها و نامهبر نگاه که امروزه به امر حفاظت وجود دارد. قوانین، مبان نظری، اص

شــــمار و رو به رشــــدی که امروزه در حفاظت در جریان اســــت، به دنبال نگاه بی تجربیات
ــــتند مدارنه و نه مرمتحفاظت ین هس ــــ ، دکترحبیبمدارانه راس ــــ ــــن طبس ه (محس ال

, آیت   .)١٣٨٢الله
شم م شاعرانه در آثار ادبی نیز به چ صد داین دیدگاه  شماره ق اریم خورد. در این 

، «به ی از این آثار بپردازیم: کتاب  ــــ ــــ، Mémorium البیت االندلس ، »خانه اندلس
اه سوربن  نگاشته شده توسط واسین االعرج، نویسنده سرشناس الجزایری و استاد دانش

سال  سه، که در  شان مل  ٢٠١٠فران به چاپ رسیده است. وی در همان سال، به دریافت ن
خانه «ل از ســـوی اتحادیه نویســـندگان الجزایر برای رمان بهترین شـــخصـــیت فرهنگ ســـا

ــ ــت » اندلس ــینما و ادبیات, (همنائل آمده اس آیی قلم و دوربین، گفت و گوهایی درباره س
١٣٩٧(.  

به خالصـــــه یلدر زیر  ند تهای از گزارش نرگس ق مان پرداخ ایم. این زاده از این ر
آیی قلم و دوربین، با موضــوع فتنه نوشــتن (خوانش های همنشــســت گزارش در مجموعه
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، منتشر شده است. الزم به ١٣٩٧ماه دی ١۵های واسین االعرج)، به تاریخ ایران از رمان
  فارس برگردان نشده است. ذکر است این اثر به زبان

الن، این داســــتان روایت اســــت از ی خانه اندلســــ قدیم که عاشــــقان و قات«
ان، شهیدان و خائنان و... را به خود دیده است. این  فرشتگان و شیاطین، نجیبان و فرومای

، در شــــرف ٢١های قرن و نخســــتین ســــال ٢٠های قرن خانه هم اکنون، در آخرین ســــال
  است.» برج اندلس«تخریب به دست سوداگران و تبدیل شدن به برج عظیم به نام 

، ب»روخو« ــــ قرن پیش از اندلس رانده شــــد و این  ۴یش از ، جد بزرگ موریس
ی پیر که از نســل »مراد باســطا«ســاخت. » ســلطانه«عمارت را به خاطر عشــق به همســرش 

ونت دارد و بر حفظ این میراث اصرار داشته و تخریب آن را  اوست، اکنون در این خانه س
  داند.خیانت به میراث و پاک کردن حافظه جمع م

الحمایه شد. استعمار فرانسه، نخستین شهرداری الجزایر تحت این خانه در دوران
های پس از استقالل، مدعیان وراثت خون شهدا بر سر خانه به جان هم افتادند و سرنوشت

خانه، مرکز قراردادهای قاچاق ترتیب خانه به کاباره، روسپیبسیاری بر آن وارد کردند. بدین
  مواد مخدر، سالح و... تبدیل شد.

ستان، دو روایت را بیان ماین  ست رفتن اندلس دا سرت از د کند، ی روایت ح
ری اصرار و جانفشان بر حفاظت از آنچه که مانده است.   و دی

سلمانان.  ست رفته م شت از د ست از به ، نمادی ا س که نامش » روخو«خانه اندل
پس از رانده نیز شــهرت داشــته اســت، » گالیلئو«بوده اســت و به » ســیدی احمد ابن خلیل«

شدن از اندلس و برگشت به الجزایر، نزد جواهر سازی یهودی کار کرده و با درآمد خود، به 
خرد. در باغ یاد عشــــقش که جریان تحوالت وطن باعث جداییشــــان شــــده بود، باغ م

ها حاصـــل معبدی از دوران امپراطوری روم بود که در هایی وجود داشـــت. این ویرانهویرانه
م به مرکز حراســت ســاحل تبدیل شــده و بعدتر زاویه و مقبره پیری مقدس به دوران اســال

ــب و  وه و به س ــ ــمایل با ش ل و ش ــ ــده بود. روخو این ویرانه را به ش ــاخته ش جای آن س
ساخته و با این کار گویی زمان س در وطن جدیدش  انسیاق اندل های مختلف را ها و م

  دهد.در جسم آن تجل م
شـود تر ذکر شـد، دسـتخوش جریانات متنوع مدید نیز چنانچه پیشاین بنای ج

اه خدمتکار بودند، خانه  ـــیت روخو مبن بر اینکه فرزندانش حت اگر در جای ول طبق وص
  را ترک نکنند، نسل اندر نسل به نوادگان وی رسیده است.

ر داستان،  ا«شخصیت دی وری آای است، که کار جمعزن جوان و فرهیخته» ماسی
را بر عهده دارد. او نیز از نسل موریس » خانه اندلس«های قدیم و جدید و تدوین روایت

ــیطا در حفظ این میراث خانوادگ های جدید خانه و درد و رنجبوده و روایت های مراد باس



103  

هورنو | شماره دوم | بهار 
۱۳۹۸

 

کند. این روایات، اصــرار مراد بر حفظ این میراث و دغدغه اصــل وی را ثبت و ضــبط م
  ن در خانه و نجات آن به هر قیمت را، در بر دارد. یعن ماند

س شته موری ا تمام روایات گذ سی شده به ها که به خط خانوادگ آنما شته  ها نو
پارچه کرده و پیش چشم مخاطب داستان مقول همراه نقل   »گذارد.های مراد، منسجم و ی

داند و به م –رار و نه تک –زاده مضـــمون محوری این داســـتان را بازتولید قندیل
شاره ممثال ضمون ا شتهایی از این م سخ خط ذکر کند؛ مانند پانو ا از ن سی هایی که ما

ها خطوط قرمز مغربی، خطوط محو به زبان التین، خطوط به کند. در این پانوشـــــتم
ر به رنگ قرمز متناوباً در طول تاریخ بر روی هم نوشـــته شـــده  و در زبان عربی و خط دی

ای محو از خط قبل نقش بســته و روایت به روایات گذشــته افزوده واقع هر خط بر ســایه
  است.

ای که روخو مثال دوم، خود خانه و تاریخچه آن از دوران امپراطوری روم تا خانه
ســاخته و جریاناتِ وارد بر آن اســت؛ این مثال نیز به بازتولید تاریخ و توال و تحول زمان، 

ان و فرهنگ   ها اشاره دارد. م
ــل ــاید اص ــوم نیز که ش ــد، مثال س ــنده در آن نهفته باش ــود نویس ترین پیام و مقص

ترین چیز در صـنعت ما خطرناک«ای اسـت که اسـتاد جواهرسـاز به روخو داده اسـت: آموزه
ری باشـــد. قطعه شـــبیه مطلقاً ارزشـــ ندارد، تکرار اســـت. هر قطعه ای باید متفاوت از دی

ــــخه ای در طال نیازمندیم تا آن را قلیدی اســـــت. ما به رد خاص و هنرمندانهای تچون نس
ری سخ کنیم گوید که هویت استثنایی بدان بخشد، وگرنه کاری که م نواداریم به زبان دی

  .)١٣٩٧زاده, (قندیل» چه ارزش دارد؟
ر مهایی که ذکر شــــد، از نظر نگارنده ایعالوه بر مثال تواند ن مطلب، مورد دی

باشد. این شخصیت خود بازتولید » انجل«شخصیت اصل داستان، سید احمد ابن خلیل 
کیشوت را از زبان وی نقل کرده و شده همان شخصیت است که سروانتس سرگذشت دون

  .)١٣٩٧زاده, (قندیلکیشوت بوده است همنشین و فرشته آزادی دون
ازنظر نگارنده، هدف واســین در این داســتان، تأکید بر حفظ گذشــته و زندگ در 
ــــورت توأمان اســــت. زندگ در زمان حال، تکرار را از بین برده و هویت  زمان حال به ص

کند میراث را که از گذشته بر ما مانده، حفظ کند و از سویی نیز ایجاب متاریخ ایجاد م
که ارزش دارد، هویت اســــت و از بین بردن میراث گذشــــتگان، از بین کنیم؛ چرا که چیزی 

بردن هویت ما است. پس بهترین عمل حفظ گذشته و رقم زدن زمان حال است و به همین 
ــت که مراد نم ــته، باعث دلیل اس ــود و در واقع همین حفظ کردن گذش گذارد خانه نابود ش

ل خالف آن چه که در بدایت امر به نظر  گیری و روند تاریخ خانه شده است. حفاظت برش
ه در بطن خود حیات و بازتولید تاریخ را دارد. م ــد، انجماد و تکرار در خود ندارد، بل رس

  نابود کردن خانه به مثابه قطع شریان حیات و در نتیجه نابودی هویت است.
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ری که م هه توان در این کتاب اشـــــاره کرد این اســـــت که نابودی هر برنکته دی
، با آغاز دوره حیات جدیدی همراه بوده است و این اصراری که در خاندان موریس  زمان

ن است اشارهبر حفظ حیات خانه آن   ای بر تمایل به بقا باشد.ها وجود دارد، مم
 منابع

تهران: مدرسه  .بیاتآیی قلم و دوربین، گفت و گوهایی درباره سینما و ادهم .(١٣٩٧) .زاده, نقندیل
، بنیاد سینمایی فارابی اه علوم انسان و مطالعات فرهنگ  .مل سینمای ایران، پژوهش

، دکترحبیب ه آیتمحسن طبس ین، بررس  .(١٣٨٢) .اللهال نگاه به زندگ و آثار جان راس
 ,دو فصلنامه هنر، شماره شصت و .های او بر هنرمندان ابتدای قرن بیستمتأثیر اندیشه
١-١٢٢۴۵. 

تهران: مدرسه مل سینمای  .آیی قلم و دوربین، گفت و گوهایی درباره سینما و ادبیاتهم .(١٣٩٧)
، بنیاد سینمایی فارابی اه علوم انسان و مطالعات فرهنگ  .ایران، پژوهش
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از شيما ساعدی، بافت سردشت فردوس، خراسان جنوبی هاعکس  
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  عکس از شيما ساعدی، بازار تبريز
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