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چکیده

میراث معماری صنعتی به عنوان یکی از زیر شــاخههای میراث معماری معاصر ،پدیدهای نوظهور و حاصل صنعتی
شدن جهان در اواسط قرن نوزدهم است که نمایندة فرهنگ ،شرایط تاریخی ،روشها و تکنولوژی و دستاوردهای
هر جامعه اســت .چگونگی برخورد بــا میراث معماری صنعتی و حفاظت آن به یکــی از دغدغههای جهانی تبدیل
شده است .نشانههای این امر را میتوان در تشــکیل نهادهای بینالمللی در شناخت و روششناسی حفاظت جست
و جو کرد .یکی از پیشنیازهای حفاظت میراث معماری صنعتی شــناخت و درک جایگاه آن است .حفاظت صحیح
از میراث معماری صنعتی نیازمند شــناخت درســت در مقیاس کالن و بازشناسی ارزشهای آن در مقیاس منطقهای
است .نمونههای میراث معماری صنعتی ،مکانیابی در نقاط واجد کیف ّیت شهر و انعطافپذیری نقشهها و به خصوص
مدوالر بودن ســاختار آن ،برای تغییر کاربری و استفاده به عنوان مراکز خدمات عمومی و شهری ،از قابل ّیت باالیی
برخوردار هســتند .یکی از مهمترین ارزشهایی که میتوان میراث صنعتی و فنــاوری های نوین معماری در هر
متصور شد نقش آن در هو ّیت معماری منطقه است .هدف اصلی این مقاله بررسی نقش میراث معماری صنعتی
منطقه
ّ
در هو ّیت معماری شهرهای تاریخی است .نمونة مورد بررسی مکینه آردی (کارخانه تولید آرد) در محله صحرابدر
مشرقی دزفول است که در حال حاضر به راستهبازار تبدیلشده است .متغ ّیری که بهمنظور تعریف هو ّیت معماری
بررسیشــده ،اســتفاده از مکینه آردی به عنوان نشانه برای آدرسدهی افراد مح ّله اســت .روش تحقیق در این
پژوهش ،پیمایش و روش جمعآوری اطالعات پرسشــنامه اســت .جمع ّیت آماری مورد بررسی افراد باالی  55سال
ســاکن مح ّله صحرابدر مشــرقی (محلهای که میراث صنعتی در آن واقع اســت) نتایج پژوهش نشان می دهد که با
توجه به متغ ّیر انتخابی برای تعریف هو ّیت در ســطح منطقه ،میراث معماری صنعتی به عنوان یکی از زیر شاخههای
ّ
معماری معاصر ،نقش غیر قابل انکاری در هو ّیت معماری شــهری دارد و موجب بهبود شرایط محدودههای تاریخی
از این منظر خواهد بود.
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مقدّ مه
ایدة اولیة مي راث معماری صنعتي در اواسط قرن بيستم مطرح شد.
شروع بحث و ّ
تفک ر در مورد ارزشهای این می راث واکنشی به تخ ريب
چندين ساختمان صنعتي در انگلستان بود که پس از آن تالشهاي
زیادی در جهت شناخت آثار مي راث معماری صنعتي شکل گرفت.
«مي راث معماری صنعتی شــامل آثار باقيمانــده از فرهنگ صنعت
اســت کــه داراي ارزشهاي عملي ،معمــاري ،اجتماعي يا تاريخي
باشــد .ورود صنعت به اي ران در دورة معاصر و پديدة صنعتي شــدن
کشــور کــه از دورة قاجار با صنايع نظامي آغاز شــده بود ،در دوران
پهلوي به اوج خود رســيد و به هم راه خود شکلي از معماري را وارد
کشــور کرد که تا پيش از آن سابقه نداشــت» (حناچی.)7 :1393 ،
امروزه بسیاری از کشــورهای توسعه یافته ،با استفادههای متن ّوعی از
مجموعههای صنعتی ،آنها را به فضاهای مسک ونی ،اداری ،فرهنگی
و نمایشــگاهی تبدیلمیکنند (مهدوی نژاد .)1383 ،این در حالی
است که در ای ران ،برخالف وجود ساختمانهای صنعتی منحصر به
فرد ،به خصوص می راث معماری صنعتی دوران پهلوی که از بهت رین
و زیبات ریــن نم ونههای معماری صنعتی در جهان هســتند ،تخ ریب
این دســته از ابنیه بیشتر از حفاظت آنها انجام گرفته است و تنها
نم ونههای معدودی احیا و تغییر کاربری داد ه شدهاند.
بناهای صنعتی که در چارچوب می راث معماری صنعتی دستهبندی
م یشــوند ،ب هواسطة دانهبندی نسبتاً بزرگ ،مکانیابی در نقاط واجد
کیفی ّت شهر و انعطافپذیری نقشــهها و به خصوص مدوالر بودن
ســاختار آن ،ب رای تغییر کاربری و اســتفاده به عن وان م راکز خدمات
عمومی و شــهری ،از قابلی ّت باالیی برخوردار هستند (مهدوينژاد و
منصوری مجومرد .)22 :1394 ،از سوی دیگر ،موضوعه ویّت یکی از
معضالت امروزه شهرها است که گاه متصدیان امر تالش م یکنند با
اقداماتی ه مچون ایجاد مح لّههای خاص یا ساختن الما ن در فضای
شــهر ،این مشــکل را م رتفع نمایند .امّا این تالشهــا ب هخودیخود
نمیت وانند به نتیج های برسند ،زی را ب رای آنکه اقدامات انجام گرفته
کارایــی حداقلی پیدا کنند بایــد با فرهنگ و تاریخ مــردم ارتباط
مناسبی داشته باشــند و مردم آن را ب هعن وان قسمتی از فرهنگ خود
توج ه به جمیع شــرایط
قلمــداد کنند (برزگ ران و دیگ ران .)1391 ،با ّ
توج ه به پیشینة
مذکور اســتفاده از می راث معماری صنعتی منطقه با ّ
مناسب در فرهنگ و تاریخ منطقه م یت واند ب هعن وان عنصر مؤث ّر در
ت معماری گزینة مناسبی باشد.
ه وی ّ 
بیان مسأله
شــهر هم واره در طول تاریخ به عن وان مکان شــکلگیری روابط
توج ه بوده
اجتماعی ،ارزشهای فرهنگی و ه ویّت مل ّی و مح ل ّی مورد ّ
توج ه ف راوان به موضوع ه ویّت در شــهرها و
اســت .همین امر باعث ّ
سک ونتگاههای انسانی شــده است .ه ویّت معماری به عن وان یکی
از مصادیق عینی ه ویّت شهری نقش بس زایی در بح ران عدم ه ویّت

شهر و ســاکنان آن دارد و تا وقتی که این بح ران ب هعن وان موضوعی
پیچیده و حل ناشدنی باقی بماند ،سای های از سستی و خودباختگی
شهرها را ف را م یگیرد .یکی از دالیل بح ران ه ویّت در سطح شهر ،نبود
تع ریف مشخّ ص از ع واملی است که در ه ویّت شهر و به خصوص
ه ویّت معماری مؤث ّر هســتند« .ب یه ویّتی ،ناهماهنگی و یکن واختی
که امروزه بر فضای شهرها قابل مشــاهده و ب هصورت روزافزونی در
حال گســترش است ،نهتنها ســیمای نامطلوب و محیطی نامأنوس
را ب رای ســاکنان ایجاد م ینماید ،بلکه تمامی ابعاد زندگی اجتماعی
زیســتمحیطی را در ج وامع شهری تحتالشعاع خود ق رار م یدهد،
زی را فرم فی زیکی شهرها در حقیقت هستة جهان اجتماعی است که
در تمامی ابعاد جامعه از اقتصاد گرفته تا زیبای یشناختی مؤث ّر است»
(كاركنان نصرآبادي .)19 :1387 ،به گفته لینچ شکلی از شهر که در
ذهن مردم شــکل گرفته ،با نشانههای شاخصی عجین شده است و
این نشــانهها هستند که تص ّور و درک مشترکی به ساکنان و کارب ران
از منطقــه م یدهــد ( .)lynch, 1960در این بین می راث فرهنگی هر
قوم و ملّت ب هعن وان نقطة اتصال مردم به گذشــته و فرهنگ و بینش
گذشــتگان نقش غیر قابل انکاری در ه ویّت معماری در شهر دارد.
بناهای معماری (چه تاریخی و چه معاصر) با داشــتن قابلی ّت نشــانه
بودن در این چارچوب گنجانده م یشــوند .ایــن پژوهش در پی آن
اســت که می راث معماری صنعتــی را به عن وان نم ونــهای از می راث
معماری معاصر بازشناسی کرده و نقش این نم ونه از نشانههای شهری
را بر روی ه ویّت معماری در محدودههای تاریخی ای ران بررسی کرده
و با تأیید فرضی ههای پژوهش تأثیر می راث معماری صنعتی را بر روی
ه ویّت معماری شــهری و اهمی ّت حفاظــت از این نوع ابنیه از منظر
ه ویّت معماری تبیین نماید.

روششناسی
نــوع تحقيق در اين پژوهش توصيفــي -تحليلي و روش تحقيق
پيمايشي است .در جمعآوری اطالعات از منابع کتابخانهای ه مچون
کتابهــا ،مقالههــا و آمارنامههــا و نیز در جمــعآوری نظر مردم از
شیوة پر نمودن پرسشنامه اســتفادهشده است .روش پرسشنامه ب رای
جمــعآوری اطالعات م ربوط به حوزه ه ویّت جمعی روشــی معمول
در پژوهشهــای معتبــر اســت ()Uzzel & others, 2002: 27
( .)Sazgar & Seyedian: 2015: 955جمعی ّــت آمــاري كليه اف راد
باالي  55ســال محله صح رابدر مشــرقی دزفول اســت .سن اف راد
نم ونه به این دلیل انتخابشــده که  45ســال از مدت متروکه شدن
بنا و تخ ریب آن م یگذرد و این اف راد در زمان متروکه شــدن مکینه
حداقل  10ســال داشــتهاند و خاط رات آن برهه از زمــان را ب هطور
معمــول م یت وانند تا حدی به یــاد آورند .داشــتن خاطره ب هعن وان
عاملی مهم در ه ویّتبخشی هر شیء و بنا در ذهن مردم محسوب
م یشود ( )Moshabaki Esfahani, 2014: 232که به کار بردن آن
در کارهــای روزانه ازجمله آدرسدهی بر ه ویّتبخشــی آن صحه

م یگــذارد

;Wang & Prominski, 2015: 28; Lynch,1960:6

.)Ece Postalc & Others, 2006: 2

مباحث نظری
«میــراث معمــاری صنعتی بــر طبــق بیانی ههای مؤسســههای
بی نالمللی آن چیزی است که از گذشته مانده است و ما م یت وانیم
به ط ریقی در آینده از آن اســتفاده کنیم و بــه آینده انتقال دهیم»
( .)Unesco, 2003: 1گرچه این می راث بازتابی گزینشــی است که
تاریخ با گذر زمان آنان را ب رای ســالم ماندن انتخاب کرده است و
نم یت وان بر طبق آنها ب هتمامی ج وانب فرهنگی ج وامع درگذشته
پی بــرد ،اما بهت رین راه ب رای شــناخت هرچه بهتر گذشــتة ج وامع
اســت (« .)Graham & Others, 2000; Fan & Xu, 2013: 161اگر
فرهنگ ب هعن وان عامل در نظر گرفته شود ،تغیی رات ایجاد شده در
مناطق طبیعی و چش ماندازهای فرهنگی نتایج حاصل از این عامل
توج ه به تغیی رات ساختاری فرهنگ
اســت» ( .)Chen,2013: 116با ّ
و بــه ف راخور آن صنعت از جنب ههای مختلف و ه مچنین ســطوح
مختلف این تغییر و در نظر گرفتــن ع وامل مؤث ّری مانند تغیی رات
در جامعه و اقتصاد ج وامع« ،فضاهــای صنعتی ب هطور معمول باید
تغیی راتی را متحمل شــوند تا نیازهای جدید صنعتی را پاســخگو
باشند ،یا اینکه به دلیل عدم پاسخگ ویی به این نیازها متروکه و در
ش رایط بدتر دچار خسارت ش وند» (.)Yang, 2013: 138
«می راث معماری صنعتی ب هندرت به یک مکان و یا محدودهای جدا
افتاده محدود م یشود که معموالً شامل مجموعه سایتهای م رتبط با
ل مشاهده است که حاوی ش واهدی
هم در چش ماندازی گســترده قاب 
از ع وامل ت ولید ،انتقال ،سازماندهی و سایر ف رایندهای صنعتی است»
توج ه به تفاوتها و تن ّوع م وارد موجود و پیچیده
( .)Douet, 2012: 48با ّ
شدن شناخت می راث صنعتی طبق تع ریف ،دستهبندی این می راث راهی
مناسب ب رای شناخت اینگ ونه می راث و ایجاد سادگی در بررسی نحوة
برخورد با گ ونههای مختلف آن است ،اگرچه دستهبندی در ذات خود
باعث پنهان ماندن قسمتی از موضوع م یشود ،اما به دلیل پیچیدگی
موضوع امری ضروری است (نمودار شماره .)1
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بنــا بــه تع ریف ،آدرسدهی سیســتمی اســت بین مــردم ب رای
شناســایی خیابانهــا و مح لهــای مختلف که معمــوالً در آن از
ع وامل اصلی ،بیش تر شناختهشــده و قاب لفهم اســتفاده م یشــود
توج ه به جمعیت
( .)Farvacque-Vitkovic & Others, 2005: 2بــا ّ
شهر دزفول ( 422552نفر) مطابق با آمار سال  1390و بررسی ت راکم
نسبی مح لّة موردنظر به می زان میانگین  10000نفر در کیلومترم ربع
و وسعت نسبی  0/25کیلومترم ربعی مح لّة صح رابدر مشرقی و بر
طبق آخ رین هرم سنی منتشرشــده(  19درصد از مردم دزفول باالی
 55ســال سن) مشخّ ص شــد تعداد  475نفر فرد باالی  55سال در
محله صح رابدر مشــرقی وجود دارند .حجم نم ونــه انتخابی ب رای
پاســخ به پرسشــنامه از روش فرمول کوک ران 1و جدول مرگان 2با
ســطح خطای  %10ب رابر  106نفر اســت که پرسشنامة تهی هشده از
ط ریق مصاحبه با اف راد نم ونه پر شد.

«می راث صنعتی شــامل م وارد باق یمانده از فرهنگ صنعتی اســت
که از ارزش تاریخی ،تکن ولوژی ،معماری و یا علمی برخوردار اســت»
( .)Casanelles, Logunov, 2003: 170نوع ارزشهایی که ب رای این نوع
ابنیه در نظر گ رفته م یشود باید ب هطور کامل در سطح کالن و در سطح
نم ونة مورد بررســی ارزی ابی شود« .می راث معماری صنعتی به جز اينکه
شناسنامة ورود صنعت به کشور هستند به لحاظ نوع معماري آنها نيز
بازگوکنندة ويژگيهاي معماري اين دوره به ويژه نحوة تعامل معماري و
معماران اي راني با شيوههاي وارداتي است» (حناچی.)7 :1393 ،
شناخت ارزشهای می راث معماری صنعتی به مدی ریّت علمی صنایع
فرهنگی کمک میکند؛ چ راکه ن ه تنها با روند ادغام صنعت و فرهنگ،
منعکسکنندة نیازهای جدید از توسعه در صنایع فرهنگی است ،بلکه
ب هعن وان یک الگوی ارتباطی ب رای توســعة تعاملی صنعتی در خدمت
می راث فرهنگی اســت(پرویزی و دیگ ران« .)10 :1394 ،مســیر صنعتی
شــدن فرهنگی ب رای تحقق ارزشهای می راث صنعتی شامل مدلهای
گردشگری اقتصادی ،کنف رانس و نمایشــگاه مدل ،هنر و خالق مدل
م ونتاژ اقتصادی و بازسازی فرهنگی شهری است» (.)Xu&Cao, 2012: 2
بحــث در مورد ارزشهای این بناها با برگزاری مجمع بی نالمللی
می راث صنعتی بســیار منظم و هدفمند پیگیری م یشود؛ ازجمله
مه مت رین دستاوردهای این مجمع در سالهای زیر م یت وان به م وارد
مندرج در جدول شمارة  1اشاره کرد.
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جدول شمارة  :1مهمترین دستاوردهای کنفرانس بینالمللی حفاظت از میراث صنعتی از آغاز تا کنون

سال و محل
برگزاری

مهمترین دستاوردها

سال و محل
برگزاری

مهمترین دستاوردها

( 1973بریتانیا)

شروع بحث و ایجاد تکاپوی فکری بین فعاالن و
مسئوالن ( 61نفر از  8کشور)

( 1994کانادا)

تغییر نگرش از صنعت بهسوی میراث صنعتی

( 1975آلمان)

تبیین ارزشهای بناهای صنعتی و لزوم حفاظت از آنها

( 1997یونان)

متوجه معادن بهعنوان یکی از بزرگترین
تبیین خطرات
ّ
ساختارهای میراث صنعتی

( 1978سوئد)

شروع به کار گروه جمعآوری گزارشهای ساالنه ملّی

( 2000بریتانیا)

( 1981فرانسه)

جلب حمایت و هماهنگی با وزارتخانههای بازرگانی و
صنایع کشورهای عضو

تدوین قوانین ICOMOS- TICCIH
ایجاد تغییر نگرش از فرهنگ مصرفگرایی به فرهنگ
صنعتی و تدوین چارچوب the First Trustees

( 2003روسیه)

تدوین منشور نیژلی تاگیل

( 1984آمریکا)

تبیین جایگاه حرکتهای ملّی و منطقهای

( 2006ایتالیا)

( 1987اتریش)

بینالمللی شدن کمیته حفاظت از میراث صنعتی
بهصورت رسمی

ارزیابی تأثیر فعالیّتهای تولیدی قدیم بر توسعة شهری
با تأکید بر جنبههای رابطهای ،سازمانی و غیرمادی

( 2009آلمان)

( 1990بلژیک)

تبیین جایگاه صنعت ،انسان و منظر صنعتی در تقابل باهم

( 2012تایوان)

( 1992اسپانیا)

شروع به جمعآوری گزارشهای ملّی بهصورت مدون
و منظم

تدوین بیانیه تایپه در ارتباط با میراث صنعتی آسیا (اولین
کنفرانس در آسیا)

( 2015فرانسه)

تبیین نقش شهروندان در احیای میراث صنعتی

تبیین ارتباط بین مسائل زیستمحیطی ،اقتصادی ،فنی،
تاریخی و اجتماعی میراث صنعتی

مأخذ :حناچی و دیگ ران1386 ،

همانگ ونه که مشــخّ ص اســت نوع نگــرش به ایــن می راث در
سالهای گذشــته دچار تغییر و دگرگ ونی شده است و «از آنجایی
که بناهای می راث معماری صنعتی نمایندة فرهنگ ،ش رایط تاریخی،
ف رایندهــا ،فنآوریهــا و دســتاوردهای برجســتة منطقه هســتند».
(« ،)ICOMOS Generla Assembly, 2011: 2در زمــان اســتفاده
آن ،ب هعنــوان می راثــی ناملموس بایــد مورد محافظت قــرار گی رند»
( .)Taipei Declaration, 2012: 1بــر ایــن اســاس ارزشهای می راث
صنعتی را م یت وان در قالب م وارد زیر دستهبندی کرد .1 :ارزش تاریخی،
 .2ارزش تکن ولوژیک .3 ،ارزش اقتصادی .4 ،ارزش آموزشی .5 ،ارزش
روانشناختی (.)Jie, 2009; Xu, Cao, 2012
همــواره پس از بحــث در مــورد ارزشهای میــراث صنعتی و
تق ریبــاً ب هصورت م وازی با آن ،بحث در مورد ضرورت و چگ ونگی
حفاظت از آن ها مطرح بوده اســت« .با تع ریــف می راث صنعتی و
تبیین ارزشهای آن در اواســط دهة  1950باستانشناســی صنعتی
ب هصورت یک شــاخة مســتقل در مجامع آموزشــی شروع به رشد
کرد» (« .)Cossons, 2007: 34اگرچه در ابتدا محققان و پژوهشگ ران
تردیدهای بسیاری راجع به حفاظت می راث معماری صنعتی داشتند
و امکان تفســیرهای منفی را در حفاظت این نوع ابنیه در بین مردم
در نظر م یگرفتند ،اما با شروع روند حفاظت و بررسی بازخوردهای
آن ،از شدّت انتقادها کم شد و پژوهشگ ران منتقد ب هنوعی به جمع
م وافقــان حفاظت از ایــن بناها پیوســتند» (Summerby-Murray,
 .)2002: 54در دورة کن ونــی می ت وان یکــی از ع وامل مهم و مؤثر
را که ضرورت حفاظت می راث معماری صنعتی یادآوری می شــود،
اســتفاده از این می راث ب همنظور جذب گردشگر دانست که «عالوه

بر رشد اقتصادی جامعه موجب ایجاد حس غرور ب رای ملتی است
که صاحب آنها است» (.)Landorf, 2010: 23
یکی از پی شنیازهای حفاظت می راث معماری صنعتی شــناخت
ارزشها و جایگاه آن در ه ویت معماری منطقه است که تأثیر زیادی
در انجــام تالش ب رای حفاظــت این میــراث دارد« .اگرچه تخ ریب
اینگ ونة واجد ارزش از بناهای صنعتی حاصل ف رایندی چندین ساله
و تدریجی اســت ،اما حفاظت و باز زندهسازی آنها م یت واند امری
ک وتاهمدت و نسبتاً ساده باشد و تصاویری زیبا و دلانگیز از فرهنگ
و تاریخ منطقه را به نمایش بگذارد؛ مانند بازسازی شهر مع دنی بروکن
هیل که در بعضی ســطوح موجب تغییر فرهنگ در مردم اســت رالیا
شد» (.)Jackson-Stepowski, 2009: 209
بــا در نظر گرفتــن ارزشهای می راث معمــاری صنعتی ب هعن وان
می راثــی ب رای عصــر حاضر و آینــدگان ،می ت وان اشــاره کرد که
ارزش های روانشــناختی نیز نقش بســیار مهمی در ایجاد دغدغه
بــرای حفاظــت این دســته از ابنیــه در بین مــردم ایفــا می کنند
(مهدوي نــژاد .)53-43 :1393 ،دغدغــة حفاظت از می راث معماری
صنعتی از آنجا ناشــی م یشــود که مردم حس کنند این می راث
قســمتی از تاریخ و ه ویّت آنها را تع ریف می کند و ب رای معرفی
خود به دیگ ران م یت وانند به گذشته و می راث خود ببالند و با افتخار
توج ه داشــت که هر بنای تاریخی جزو می راث
از آن نام بب رند .باید ّ
ملی به شــمار نم یآید ،بنایی که عالوه بر ســابقة تاریخی با روح
و فرهنگ مردم عجین و خاطرهســاز باشــد ،اف راد جامعه به راحتی
از آن ب هعنــوان می راث خود اســتقبال م یکنند و در روزگار کن ونی
م یت واند نقشی در ه ویّت معماری ایفا کند.

هویّت در فرهنــگ لغتهای مختلف مفهومی اســت بینابین
تشــخیص (دهخــدا ،)1106 :1334 ،شــخصی ّت (عمیــد:1363 ،
 ،)1265هســتی (معیــن )985 :1371 ،و کیســتی و چیســتی
( .)Oxford, 2008: 1531هويّــت بــه معنــاي آنچه شــخص را

م یشناســاند م یت واند مفهوم ديگري نيز در بر داشــته باشد .این
مفهوم در دوران مختلف و ســطوح مختلف دچار تغیی راتی شــده
است که در جدول شماره  2قابل مشاهده است.

جدول شــمارة  :2مقایســة رویکرد به هو ّیت در سه دوره زمانی پیش از مدرن ،مدرن و پس از مدرن

تبیین معنای هو ّیت

جامعه

قوانین جامعه

اصول سازنده از سوی فرستادگان

قرارداد اجتماعی مبتنی بر نظر
اکثریت

قرارداد شخصی مبتنی بر نظر فرد

هدف انسان

یافتن هویّت الهی واحد

یافتن هویّت ویژه واحد برای جهان

رویکرد کلی نسبت به
هویّت

یافتن هویّت ویژه متکثر برای
خویشتن

خدایی بودن

یکی بودن اجباری

خود بودن

واحد و الهی

واحد و اکتسابی

متکثر و اکتسابی

جهانبینی سنتی و پایبندی به
ارزشهای معنوی و اصل نظم در
بینظمی

عملکردگرایی

کثرات گرایی و برداشت التقاطی از
مفاهیم سنتی

ساخت بناهای همشکل و هندسی
طبق استاندارها

تقلیدی از معماری گذشته و معماری
مدرن

بهرهگیری از تکنولوژی و
ساختوساز صنعتی

بهری گیری از نماد ،تزئینات ،فرمهای
انتزاعی ،تقلید از معماری گذشته

همگرا (در مقیاس کالن)

واگرا
معماری منها
هویّت متکثر

دیدگاه نظری نسبت به
هویّت
مبانی نظری معماری
معماری

طراحی معماری
ویژگی سبکی

شهر

معماری منسجم مبتنی بر اصل
وحدت در عین کثرت متأثر از
محدودیتهای اقلیمی و فنی

بهرهگیری از طاق و قوس و گنبد
و مناره به معنی ترجمان فناوری
ساخت در آن دوران

تعبیر مردم از معماری شهر

همگرا (در مقیاس خرد)

ویژگی شهر

معماری ما در مقیاس خرد

معماری ما در مقیاس کالن

هویّت در معماری

هویّت ثابت و منطقه شمول

هویّت ثابت و جهانشمول

مأخذ :مهدوینژاد و دیگ ران120 :1389 ،

آنچه که در این مقاله مورد بحث ق رار م یگیرد شکل خاصی از
ه ویّت است که معلول محیط مورد مطالعه است .بی شک محیط
در القــای ه ویّت به فردی که کاربر محیط تع ریف م یشــود نقش
دارد و نم یتــوان نقش آن را انــکار کرد ،اما در این موضوع بازیگر
نقش اصلی ه ویّت محیط اســت« .انسان بودن به معنای زیستن در
دنیای سرشــار از محی طهای با اهمی ّت و بــه معنای برخورداری از
مکان و شــناخت نسبت به این برخوداری اســت .به تعبیر مارتین
هایدگر «مکان جنبة عمیق و پیچیدة تج ربة انســان از دنیاســت»
(افــروغ  .)50 :1377 ،لذا رابطة انســان و محیط را م یت وان از منظر
ه ویّت و محیط بررسی کرد ،این بررسی پایه شناخت مفهوم ه ویّت
شهری است.
با در نظرگرفتن رابطة متقابل انســان و محیط ،مشخّ ص م یشود
این تعامل در یکی از ایدهآلت رین شــکلهای خود موجب تداعی
ه ویّت مکانی م یشــود .ه ویّت مکانی به عن وان بخشــی از ه ویّت
شخصی محصول تج ربة محیط و بازتابی است از ش رایط اجتماعی
و فرهنگی مکان .از نظر گاب ریل مارســل «یک فرد جدای از مکان
خود نیست ،او همان مکان است» ( .)Marcel, 1951: 45از دیدگاهی

«محیط شــامل مجموعهای از ق رارگاههای رفتاری اســت که درون
یکدیگر ق رار می گی رند و با هم فصول مشترکی دارند» (منصوری و
م ولوی .)1 :1394 ،راپاپورت محیط را حاصل برق راری ارتباط معنادار
م یداند (راپاپورت ،)1384 ،پارکینســن محیــط را حاصل برق راری
تعامل میان افــراد و مکان کالبدی م یداند (پارکینســن )1380 ،و
«گیفورد نیز به این تأثیر متقابل اعتقاد دارد» (م رتضوی.)46 :1380 ،
صحبــت از ه ویــت معماری ،طیفــی از ه ویّتهای انســانی را
شامل می شود که هر چند لزوماً شکل خطی و از ساده به پیچیده
ندارند ،اما به هر رو ،از نوعی منطق برخوردار است« .ه ویت مکانی
از اشــکال بی ولوژیک (زیســتی) یعنــی ه ویّــت در کالبد فردی و
جنســی ّت و ســن آغاز م یش وند و ســپس به ه ویّتهای مبتنی بر
قالبهای خ ویشاوندی ه مچون طایفه م یرسد و س رانجام با افزوده
شدن قالبهای ذهنی ،مناسکی و باورها به ه ویّت محلی و مکانی
نیز می رســد .این نوع از ه ویّت ،با ه ویّت اجتماعی عجین شــده و
ســب کهای زندگی متفاوت فردی و گروهی را نیز در بر می گیرد»
(فکوهی)9 -7 :1381 ،
ه ویّت شــهری الاقل از ســه بعد دیگر نیز قابل بررســی است:

میراث معماری معاصر و هو ّیت صنعتی در محدودههای تاریخی (نمونه موردی؛ شهر دزفول)

پیش از مدرن

مدرن

پستمدرن
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«بعــد تاریخی ،بعد جغ رافیایی و بعد کارکــردی .در بعد تاریخی،
پیشــینه یک شــهر ،ه مچون کارنامهای که به شکل مکتوب یا به
شکل شفاهی ب رای آن در نزد ساکنانش و در نزد دیگ ران ثبت شده
اســت ،از آن تص ویری م یسازد که مطلوب یا نامطلوب ،شهر را به
گ ونهای ،هم راهی م یکند و سیاستگذاران هر شهری باید بت وانند
به شــکلی که مناســب تشــخیص م یدهند آن را حفظ و تق ویت
کرده یا بر عکس تضعیف نموده و تغییر دهند ...شهرهای قدیمی
همــواره چندین تص ویر تاریخی را با خود حمل می کنند ،هر چند
ممکن است بدان شکل موزهای بدهند» (فکوهی.)3 :1391 ،
«ادوارد رلــف در کتاب مکان و ب یمکانی ســه بعــد اصلی ب رای
ه ویّت مکانی قائل اســت» (تابــان و پورجعفــر .)86 :1391 ،در این
نظ ری ّه «مشخصات فی زیکی ،فعالی ّتها و معنی ،اجزای اصلی ه ویّت
مکانی را شــکل م یدهند» ( .)Relph, 1976: 47دونینگ درارتباط
بــا خلق مکان بامعنا بیان م یدارد کــه «اگرچه هر تص ویر خاصی از
مــکان منحص رب هفرد اســت ،الگوهای به وجود آورنــده قلمروها نیز
برگرفتــه از این تصاویر ذهنی اســت :مکان مقــدّس ،مکان مح ل ّی،
مکان اجدادی ،مکان مشترک ،مکان تنهایی ،مکان صمیمی ،مکان
گروهــی و مکانهایی که محصوریّت و حفاظت ایجاد میکنند از
جمله اینگ ونه مکانها هستند» (.)Downing, 2003: 216

شماره بیست و دوم زمستان 1394
نمودار شمارة  :2عوامل شکلدهنده به هو ّیت مکانی،
مأخذ :پورجعفر و همکاران88 :1390 ،
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ســاختار کالبدی مکان ب هعنــوان یکی از مه مت ریــن ویژگ یهای
بصــری مــکان بــا خصوصی ّات ،تجــارب فــرد از مــکان ،خاطره و
احساســات درونی و فردی هر شــخص وابسته اســت (نمودار شمارة
 .)2در ایــن پژوهــش ،آدرسدهی بــه محل مورد نظــر متغی ّر ه ویّت
مکانی در ســطوح مختلف در نظر گ رفتهشــده است .این متغی ّر که
چند ســالی است در پژوهشهای بی نالمللی معتبر متغی ّری همسو با
ه ویّت شــهری در نظر گ رفته م یشود ،عمدتاً از ط ریق پرسشنامه و یا

مصاحبه رودررو ســنجیده م یشــود (Dale & McLaughlin, 1988:

 .) 31) (Camparg, 2014: 827آدرسدهــی سیســتمی اســت بیــن
مردم ب رای شناســایی خیابانها و مح لهای مخالــف که معموالً در
آن از ع وامل اصلی بیشتر شناختهشــده و قاب لفهم استفاده م یشود
( .)Farvacque-Vitkovic & Godin, 2005: 2این مفهوم در سال 2005
و در کتاب آدرسدهی خی ابانها و مدی ریّت شــهرها از سوی مؤسسة
بانــک جهانی تبیین گردید و زوایای مختلف آن مورد بررســی ق رار
گ رفت (پیشــین .)22 :آدرسدهی به دلیل ماهی ّت خاص خود و الزمة
منحص رب هفرد بودن آن ب رای مشــخّ ص شــدن محل دقیق مکان دارای
ویژگی یگانهپنداری است (.)Farvacque-Vitkovic & Godin, 1997: 2
ه مچنین اســتفادة خاص از عامل مورد نظر ب رای آدرسدهی بیانگر
داشتن خاطره از آن ب هطور مستقیم و یا غیرمستقیم (نقل داستانهای
ناشــی از خاطره و رویداد خاص) اســت .مکان خاص دارای ســیمای
خاص نیز هســت که از نظر کالبدی نیز مکان مورد نظر را از ســایر
مکانها متفاوت م یکند (.)Rivera & Lagos, 2013:6
آنچه که باید در این جا به آن اشــاره داشــت این نکته است که
در سیست مهای مختلف آدرسدهی که بانک جهانی در انتشارات
خود به آن پرداخته اســت و جزو روشهــای آدرسدهی معتبر در
دنیا به شــمار م یآید ،در نظر گرفتن شــماره و یا شاخص شهری
اســت .با بررســی وضعیت بافت شــهری مناطق مختلف و شیوه
متوج ه قدمــت تاریخی بافتهایی م یشــویم
آدرسدهــی آنهــا ّ
که با اســتفاده از اســم خیابان و نشــانه ،آدرس بنای مــورد نظر را
مشخص م یکنند ،البته می زان شناخت بنا در سطح مح ل ّی ،شهری،
منطقهای و کشوری بر می زان استفاده از آن مؤث ّر است ،درحالی که
در بافتهای نوســاز شهری مشاهده م یشــود که آدرس هر مکان
خاص ،با شــماره خیابان و پالک مشخّ ص م یشود .شناخت بنا در
آدرسدهی مطمئناً ب رای اف رادی استفاده م یشود که شناختی کافی
و تص ویر ذهنی روشنی از آن دارند.
«ه ویّــت معماری به عن وان شــاخ صت رین نمــود فضایی ه ویّت
جامعــه ،عهــدهدار تعیین ارزشهــا ،هنجارها و روابط انســانی در
ســاخت فضایی شــهر اســت .یکی از مفاهیم م رتبط با جنب ههای
ه ویّت معمــاری ،تص ویر ذهنی اســت که در اثر تج ربة مســتقیم
محیــط فیزیکــی رشــد م ییابــد .تص ویــر ذهنی برداشــتهایی
اســت که مخاطبان مختلف مناظر شــهری ،از شهر و بخشهای
مختلف شــهری در ذهن دارند که نمادها و نشانهها یکی از همان
برداشتهایی است که در روند ادراک ه ویّت شهر ق رار می گی رند»
(مبهوت و دیگ ران« .)1 :1392 ،نمادها و نشــانههای شــهری همان
عناصــر طبیعــی و مصنوعی که عالوه بر ارتقــای ذهنی جامعه از
محیــط و اعتالی خ وانایی شــهر ،موجب ایجــاد آرامش و ه ویّت
معماری در فضاهای کالبدی م یگردند و به دلیل آنکه در زندگی
روزمرة انســانها هر لحظه ابداع و تک رار می شــوند ،حس خاصی
از معنا و ه ویّت را در شــهرها تق ویت م یکنند .مطمئناً اســتفاده از

بناهــای خاصی در آدرسدهی نشــان از شــناخت دقیق و تص ویر
ذهنی روشــن از آن است» (پیشین) .این تص ویر روشن طبق مطالب
مذکور نشان از مؤث ّر بودن در ه ویّت معماری است.

تصویر شمارة  :2کروکی سردر اصلی مکینه آردی دستپاچه،
مأخذ :نگارندگان

بررسی و تحلیل
جدول شماره  :3نتایج حاصل از جمعآوری اطالعات از طریق پرسشنامه

متغیر
شناخت مکینه

استفاده از مکینه در آدرسدهی
برای افراد محله

استفاده از مکینه در آدرسدهی
برای افراد محلههای اطراف
استفاده از مکینه در آدرسدهی
برای افراد سایر محالت شهر

استفاده از مکینه در آدرسدهی
برای افراد ساکن شهرهای
اطراف دزفول
استفاده از مکینه در آدرسدهی
برای افراد ساکن شهرهای
استانهای دیگر

تصویر شمارة  :1کروکی از محل مکینه آردی دستپاچه در بافت
دزفول ،مأخذ :نگارندگان

ایــن مکان در حال حاضر به راســتهای فرعی از بازار واقع در حد
فاصل خیابان منتظری و خیابان کشــاورز موسوم به بازار روز تبدی ل
شــده و راستة فروش میوه و ســب زیجات است .این مکان از نظر دانه
بندی بسیار بزرگ و مساحتی معادل  8تا  10خانه آن روزگار را شامل

پاسخ مثبت

پاسخ منفی

تعداد

درصد

تعداد

100

94

6

85

80

21

72

67

34

57

53

49

8

7

98

2

1

102

ب رای شــناخت جایگاه ه ویتی مکینه ،مقیاسی با  6پرسش مطرح
شــد که بــه ت رتیــب از حوزههای محلی شروعشــده و پلــه به پله
حوزههــای ف راتر و بزرگتر را مورد ارزیابــی ق رار میدهند .بی شت رین
کاربــرد مکینه در آدرسدهی به ت رتیب در ســطح مح لّه ،مح لّههای
اط راف ،سایر مح لّهها و شهرهای اط راف مشاهده شد .یافتهها حاکی
از آن اســت در مقیاس ف را اســتانی اســتفاده از این می راث معماری
صنعتی در آدرسدهی کاربرد ندارد.
توج ه به آمارهای ب هدستآمده و تحلی لهای آماری پرسشنامهها
با ّ
م یت وان م وارد زیر را ب هوضوح استنباط کرد:
توج ه بــه کارکرد مکینه در روزگار پیش و کاربری خاص
 -1با ّ
و مهــم آن ب رای تمامی اف راد مح لّه 94 ،درصد اف راد مورد ســنجش
آن را م یشناســند .اف رادی که در زمان کار مکینه در محله حضور
داشتهاند و آن را به یاد ندارند ،یا زن بودهاند که در آن دوران زیاد در

میراث معماری معاصر و هو ّیت صنعتی در محدودههای تاریخی (نمونه موردی؛ شهر دزفول)

بررسی نمونه موردی
دزفول به عن وان یکی از شــهرهای اســتان خوزســتان در جنوب
غ ربی ای ران ،در ســاحل شــرقی رود دز و در جنوب غ ربی رشتهکوه
زاگرس واقع اســت که «پیشینة آن به چندین هزار سال م یرسد و از
کهنت رین شــهرهای استان خوزستان به شمار م یرود و از دید تاریخ
و فرهنگ ویژگ یهای برجســتهای دارد» (امام اه وازی« .)10 :1382 ،بر
پایة گفتههای کاوشگ ران باختری در سدههای گذشته (کسانی مانند
والتر هینتس آلمانی) آوان پایتخت نخستین امپ راتوری پهناور کشور
عیالم در دزفول کن ونی جای داشته است» (افشار.)48 :1378 ،
در بررســی می راث صنعتی دزفول ،بر طبق تع ریف و دستهبندی
عمده در بخش قبل ،م یت وان می راث صنعتی دزفول را به شــرح زیر
نام بــرد :مکینههای آردی؛ مکینههای یــخ ،مکینة برق ،کورههای
آج رپزی ،منبع آب قدیمی (کاشفیه) ،پل بتنی دزفول موسوم به پل
جدید و تأسیســات و منازل مح لّة سوم شعبان (معماری انگلیسی)
توج ه به جایگذاری
و تعــدادی بنای کوچک دیگ ر .در این بین با ّ
مکینة آردی دستپاچه در مجاور بافت تاریخی دزفول و واقعشدن
آن در محل صح رابدر مشــرقی باعث شــده که این محل از پیش
از دورة صنعتی شــدن محل زندگی باشــد و متغیر ه ویّتبخشــی
را به دلیل ســابقة بــاالی آن و حضور مداوم مــردم در آن م یت وان
بهتر بررســی کــرد .این میــراث در طبقهبندی میــراث صنعتی به
ت رتیب زیرشــاخه می راث ملموس ،می راث غیرقابل حرکت ملموس،
ساختمانهای صنعتی و کارگاهها ق رار دارد.

م یشــده است .این مکینه که با نام مکینه آردی دستپاچه معروف
است یکی از مکینههای اصلی شهر در کنار مکینه کج باف است.
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مح لهای صنعتی حضور نداشــتند و مردان خانه کارهای بیرون از
خانه را ب رایشــان انجام م یدادند و یا مردانی بودهاند که در آن زمان
در محله حضور نداشتند.
 -2مکینه ب هعن وان می راثی صنعتی مورد شــناخت مردم اســت؛
ب هطورکلــی در  85درصد از م وارد از این میــراث معماری صنعتی
ب رای آدرسدهی در سطوح محلی استفادهشده است.
 -3بی شت رین می زان استفاده از عنصر مکینه در آدرس دهی یک
بنای خاص ،ب رای اهالی مح لّة صح رابدر مشــرقی در ســطح مح لّه
است که  85درصد از پاسخگ ویان به آن اشاره کرده اند و با بزرگتر
شدن مقیاس از می زان استفاده از این بنا در آدرس دهی کاسته شده
و بــه ت رتیب در ســطح مح لّههای اط راف به  72درصد ،در ســطح
شهر به  57درصد و در سطح شهرهای اط راف به  8درصد می رسد.
کمت ریــن می زان نیز م ربوط به اســتفاده از مکینه در آدرس دهی در
سطح ف را استانی است که تنها  1درصد از پاسخگ ویان به آن اشاره
کرده اند.

(استان خوزستان و سایر استانها) در کمتر از  10درصد م وارد از مکینه
آردی ب رای آدرسدهی استفاده شده است .این بررس یها شناخت مردم
از مکینه آردی را به عن وان یک نشــانة شهری تأیید میکند .این یافته
نقش این می راث معماری صنعتی را در ه ویّت معماری در سطح شهر
به خ وبی تبیین م یکند .روشن ساختن نقش می راث معماری صنعتی
در ه ویت معماری شهرهای تاریخی دغدغة حفاظت از آن را بیش از
پیش آشکار م یکند که ب هعن وان عاملی مهم در احیا و باز زندهسازی
این می راث ایفای نقش م یکند ،چ را که در ف رایند احیای این دســته از
طراحی و اج رای طرح
ابنیه مشــارکت مردم در م راحل تصمی مگیریّ ،
احیا موجب تســهیل امور و باال رفتن کیفی ّت حفاظت م یگردد که
امید اســت این مهم توجه مسئوالن ،مردم و جامعه علمی را به می راث
معماری صنعتی جلب کند.

پ ینوشت ها

1- Kukran Formula:

2- Morgan Table
3- TICCIH

فهرست منابع و مراجع

نمودار شمارة  :4تحلیل آمار پرسشنامه ها

نتیج هگیری
توج ه بــه می راث صنعتــی در مجامع بی نالمللی و شــناخت آن
ّ
طی ســالهای اخیر رواج بیشتری یافته است .با عنایت به اهمی ّت
اینگ ونه ابنیه در شــناخت شــرایط و ف رایندهای ت ولید و صنعت هر
قوم و ملّــت ،حفاظت از می راث معماری صنعتی هر کشــور دارای
درجة اهمی ّت باالیی اســت .به منظور دستیابی به حفاظت درست،
ن بناها از جنب ههای مختلف و سطوح متفاوت
شــناخت ارزشهای ای 
تکن ولوژیک ،اجتماعی ،فرهنگی و  ...امری الزامی است .امروزه بح ران
بیه ویّتی در زمینههای مختلف اجتماع به مسئلهای چالش ب رانگیز
تبدیل شده است .در این بین ه ویّت معماری ب هعن وان یکی از ع وامل
اصلی در دلبســتگی ج وامع به می راث معماری نقش پررنگی دارد.
اســتفاده از می راث معماری در نقش نشانة شــهری به عن وان یکی از
روشهای معمول آدرسدهی شناخته میشود.
بــا توجه بــه پژوهش به عمل آمده در بررســی اســتفاده از می راث
معمــاری صنعتی (مکینه آردی دزفول) در آدرسدهی و نتایج تحلیل
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