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حفاظت از منظر شهری تاریخی در جداره های تجاری؛
تبیین چارچوب مداخله بر مبنای تجارب بهسازی خیابان ناصرخسرو تهران*

چکیده
منظر شــهری، موضوعی اســت که بر ویژگی های بصری و کیفّیات محیط مصنوع متمرکز می شود. مسائلی چون بررسی جداگانه هر 
یک از ابنیه به لحاظ دورة ساخت، مصالح و سبک معماری به مقولة منظر شهری ارتباطی ندارد، بلکه عمده توّجه آن به ویژگی ماهوی و 
کیفّیت مجموعة ساختمانی و فضایی است که توسط تک بناها تعریف می شود. منظر شهری به مسائلی چون نوظهور بودن، تعجب برانگیز 
بودن، زیبایی و نظم و ترتیب مرتبط می شود. در نتیجه، زمینه های برگرفته از مفهوم منظر شهری در ارتباط با تأثیر بصری سه  بعدی محیط 
شــهری مصنوع است و ازاین رو باید به منظر شهری، به مثابه هنر نگریسته شود. فرایند ارزیابی از منظر شهری، عالوه بر روابط ایستای میان 
ســاختمان ها و فضاها، به جنبه های پویای جابه جایی ها و ترّدد مردم نیز می پردازد. این ها عناصر مهمی مشخص کنندة مقیاس هستند و به 
ارزیابی ماهّیت، کیفّیت و صفات منظر شهری کمک می کنند. فضاهای شهری تنها زمانی زنده خواهند شد که تمام عناصر منظر شهری، با 
هم ترکیب و ممزوج شــوند. از سویی دیگر، حفاظت به مثابه مفهومی فراتر از مرّمت و نگه داری، ماهّیتی چند بعدی دارد. اگرچه به طور 
مشــخص پیوندی ناگسستنی با گذشــته دارد، اما فرایندی است که به عصر حاضر می پردارد و در عین  حال نگاه به آینده دارد. حفاظت، 
موضوع بســیار ســاده بازگرداندن بنا به حالت اولیه یا مرّمت و نگه داری آن در وضع موجود نیست. البته در برخی شرایط، گاه حفاظت 
مســتلزم مرّمت و احیای صرف یک بنا یا مجموعه ای از بناهاست که به واسطة موضوع هایی چون ارزش های نادر عناصر معماری داخلی 
و خارجی آن یا اهمّیت مفاهیم تاریخی بنا ضرورت می یابد. در بســیاری از شرایط، مرّمت و بازسازی جداره های شهری می تواند بخشی 
از فرایند پویای حفاظت باشــد. اگر این رویکرد با حساســّیت به کار بســته شود، از خصوصّیات مناظر شــهری ویژه محافظت می کند و 
درعین حال، اجازة بهبود در سایر جنبه های کیفی زندگی را می دهد. در این پژوهش، بر مبنای مطالعات میدانی و مستندنگاری اقدامات 
صورت گرفته، تالش شــد تا شــرح اقداماِت صورت گرفته در قالبی قابل تجزیه و تحلیل تدوین شده و در گام بعدی، با گردآوری نتایج 
آماری از جامعة ذی نفعان و ذی نفوذان اعم از کارفرما، مجری، مشــاور، مالک و بهره بردار، چارچوب منعطفی برای اقدامات مداخالتی 
مشــابه آماده سازی شــود. از جمله یافته ها و نتایج این پژوهش می توان به شکل گیری یک نظام اولیه علمی برای طرح ریزی مداخله در 
جداره های شهری ناهمگنی اشاره داشت که سبک های مختلفی از معماری را در خود دارند و هر یک شیوة مداخلة خود را می طلبد. در 
این پژوهش، به رغم وجود چالش های فراوانی که بر سر راه مداخلة کالبدی در آثاری از جنس میراث فرهنگی وجود دارد، تالش شد تا 

مبنایی برای طرح موضوع و نحوة مواجهه با آن فراهم آید.

واژگان کلیدي: جدارة شهری، نمای تجاری، منظر شهری، هوّیت، مرّمت و حفاظت، خیابان ناصرخسرو.

پیروز حناچی1، فرهنگ مظفر2، یاسر جعفری3 * )نویسنده مسئول(

1 استاد دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، تهران، ایران 

2 دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت،تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مرمت بناها و بافت های تاریخی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان،اصفهان، ایران

)تاریخ دریافت: 97/04/19             تاریخ پذیرش: 97/08/14(
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مقّدمه
منظر شــهری، به شــکل جدایی ناپذیری با جداره سازی مرتبط 
است. نماهای ساختمان ها مشارکتی جدی در ایجاد چشم اندازهای 
مناســب از مناظــر شــهری دارند. ایــن نماهای شــهری، عناصری 
حیاتــی در ایجاد حس مــکان و کیفیّات کالبــدی و فضایی به 
شــمار می روند که موجب هویّت بخشــی به محدوده های شهری 
می شوند. تصمیم گیری در خصوص مسائلی چون حفظ، ساخت 
مجّدد، ســاخت نمای مشــابه با الگوی تاریخی یــا تعویض آن و 
ماهیّت بازسازی فضایی کالبد پشت نما، اهمیّتی اساسی از لحاظ 
کیفیّــت منظر شــهری دارد. به طورمعمول، در تدوین چشــم انداز 
بــرای برنامه ریــزی میراث فرهنگــی، تمامی مالحظــات حفاظتی 
را به عنــوان پیامدی اقتصــادی از مجموعة گزینه هــای پیش رو در 
خصوص آنچه درخور نیازهای امروزی اســت، در نظر می گیرند. 
بنابراین، این فرایند به جای عرضه، بر مبنای تقاضا شکل می گیرد. 
ازایــن رو، فرایند حفظ و به ســازی جداره های تاریخی شــهری یا با 
اندکی فاصله گرفتن از آرمان گرایی، ساخت المثنای تاریخی آن را 
می توان به عنوان راه کاری برای مرتفع ســاختن نیازهای حال حاضر 
در خصوص دو مقولة حفظ ظاهر مکان تاریخی برای فعالیّت های 
حیاتی و هم چنین فراهم ســاختن اســتانداردهای مــورد نیاز برای 

فضای زیستی به روز و مدرن در نظر گرفت.
از ســوی دیگر، در مواجهه با جداره هایی کــه عالوه بر ماهیّت 
تاریخی، کارکرد تجاری آن ها نیز باید در نظر گرفته شود، موضوع 
پیچیده تر خواهد بود؛ چراکه عــالوه بر مؤلّفة معماری جداره های 
تاریخی تجــاری، موضوع اقتصاد و خط مشــی تجــاری در جلب 
مشــتری و به بیانــی دیگر، مؤلّفــة اقتصاد نیز مطــرح خواهد بود. 
بنابرایــن، تغییرات مــداوم جداره های تجاری در بدنه های شــهری 
تاریخــی چندان دور از ذهن نیســت. در طی این فرایند دگرگونی، 
همواره این امکان وجود داشــت که تغییرات به اســتحاله، تغییر یا 
حتی نابودی عنصر معماری متمایزکنندة بنا، که در عین  حال برای 
آن هویّت تاریخی نیز به همراه داشته است، منجر شود. بااین حال، 
افزایش اعتبار فضاهای شهری تاریخی در نزد مردم و شهروندان )در 
اینجا شــهروندان تهرانی( از یکسو و تغییر دیدگاه مدیریّت شهری 
در حفظ و ارتقای این جداره ها شــرایطی را فراهم آورده اســت که 
می توان اشــتیاق رو بــه تزاید جامعه را در حفــظ ماهیّت تاریخی 
بناهــای تجاری مشــاهده کرد. با ایــن نگاه، حفاظت و به ســازی 
جداره های تجاری تالشــی برد- برد محســوب می شود که عالوه 
بــر افزایش میزان دعوت کنندگی فضــا و متعاقباً تحرک اقتصادی 
در مقیاس خرده فروشــی، شاهدی بر مدعای تالش موفق در جهت 
احیای مراکز تاریخی شــهری به شــمار می رود. ایــن مقاله بر آن 
اســت تا با مــرور تجربه های جهانی و هم چنیــن اقدامات صورت 
گرفته در محور تاریخی ناصرخســرو تهران، چارچوب مناســبی را 
برای پاسخ گویی به سؤاالت زیر در حین ارزیابی و برنامه ریزی برای 

مرمّــت و حفاظت جداره ها آماده ســازد. در نهایت، به رغم تمرکز 
این نوشــتار بــر موضوع جداره، اما این تذّکر مهــم را نباید از ذهن 
دور کــرد که این کار باید در چارچوبی گســترده تر و با تمرکز بر 
حفــظ و نگه داری کل ســاختار معماری و بنــای تاریخی صورت 
پذیرد؛ چراکه همــواره این احتمال می رود که عدم توّجه به تعمیر 
و نگه داری سایر اجزای ساختمان، صرف هزینه برای نمای تاریخی 
را بی اثر کند. بر این مبنا، این مقاله در پی پاســخ به پرســش های 

ذیل است:
- تعیین نوع مداخالت در جداره هایی که اصالت خود را حفظ 
کرده اند اما به لحاظ کالبدی دســتخوش آســیب های جدی 

هستند، به چه صورت خواهد بود؟
- در مواجهه با جداره هایی که کاماًل به صورت مدرن بازســازی 
شــده اند و مستنداتی در خصوص شــکل اولیه آن در دست 

است، چه سیاستی را باید اتخاذ کرد؟
- آیا باید تغییرات را به حال خود رها کرد یا جداره را به شــکل 
تاریخــی آن بازگردانــد و یا از نو طرحــی جدید برای آن در 

نظر گرفت؟
- در صــورت تغییــر کاربــری تجــاری بــه ســایر کاربری هــا 
)علی الخصوص در طبقات(، آیا نمای اصیل در اولویّت است 

یا نمای جدید باید با کاربری جدید هم خوانی داشته باشد؟

روش تحقیق
بــا توّجه بــه زمینه و موضــوع مطالعات صورت گرفتــه و نتایج 
حاصــل از آن، روش تحقیــق حاضر را می تــوان ترکیبی از روش 
تاریخی و تحقیق تجربی دانســت. چراکه عالوه بر بررسی پیشینة 
تاریخی موضوع و تحلیل نحوة حادث شــدن شــرایط موجود، در 
جای خود، شــرایط مختلف مرتبط با منظر شهری نظیر مداخالت 
یا محافظت بررسی شده و نتایج آن بر یک منوال مشترک ارزیابی 
و در قالب نوشــتار حاضر عرضه شــده اســت. برداشت میدانی و 
مصاحبــه با صاحب نظران و عامة مردم به  عنــوان ابزار این تحقیق 

به کار گرفته شد.

مبانی نظری پژوهش
در ابتدا باید دو مقوله ســربرآوردن جداره هــای تجاری تاریخی 
و رویکرد حفاظت از آن ها را، موضوع هایی جدای از هم دانســت 
و هــر یــک را در جای خود بررســی کــرد. تاریخ گرایــان بر این 
عقیده اند که گذشــته، درس هایي عیني براي شهرســازي کنوني 
فراهــم مي کند. اگر جامعه اي خود را از گذشــته جدا کند، تالش 
انســان، گذشــته را بیهوده فرض کرده است. انسان در یک کلمه، 
طبیعتي ندارد، آنچه دارد، تاریخ اســت. تنها فرق میان تاریخ انسان 
و تاریخ طبیعي آن اســت که تاریخ انسان هرگز نمي تواند از ابتدا 
آغاز شود. چندین هزار سال است که حیوانات روز خود را همانند 
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گذشــته آغاز می  کنند، اما در مورد انسان ها قطع استمرار تاریخي، 
تحقیر حیات گذشتة اوست. به گفتةه پوپر»ما تحقیقي را انتخاب 
می  کنیم که ســابقه اي از تکامل علم در پشــت آن نهفته است و 
ســعي در ادامة آن داریم. باید از آنچه که گذشتگان انجام داده اند 
بهــره گیریم، در غیر این صورت در هنگام مرگ هنوز مانند آدم و 
حوا رفتار خواهیم کرد. اگر بخواهیم در علم پیشــرفت کنیم باید 
بر روي شانة پیشکسوتان بایســتیم و سنّت خاصي را ادامه دهیم«. 
جوهر جامعه و توســعة آن به سنّت پیوند خورده است. همان طور 
که فرضیّه براي کشــف واقعیّت ها در علم به کار می  رود، ســنّت 
همیــن نقش را براي جامعه دارد. گرچه ســنّت قابــل نقد و تغییر 
اســت، اما نظمي خاص ایجاد می  کند و مبنایــي براي عمل قرار 
می  گیرد )Rowe & Koetter, 1978: 118-122(. با این نگاه، الگوی 
حفاظت از منظر شهری نه تنها به حفظ هویّت و سنّت می انجامد، 

بلکه می تواند آینده را برای نسل های بعدی پر معناتر سازد.
خیابــان تجاری با این مفهومــی که امــروز از آن تصور داریم، 
موضوع جدیدی در شــهرهای ایرانی محســوب می شود؛ البته اگر 
خیابان کشــی صفوی مشــهد )باال خیابان( با محوریّت تجاری آن 
را نادیده بگیریم. نخستین خیابان کشی ها در تهران به بعد از سفر 
ناصرالدین شاه به فرنگ و مشــاهده مصادیق نوگرایی در شهرهای 
اروپایی بازمی گردد. در این ســفرها خطوط ارتباطی آبی، قطارهای 
مســافربری و ایســتگاه های شیشــه ای و فلزی، خط آهن، سیستم 
تراموا در تمامی شــهرها از یک ســو و وجــود بلوارهای عریض با 
ســاختمان های چند طبقه متحدالشــکل که در سمت مقابل خود 
بوستان های شهری دارند یا بلوارهایی که در دو سو ساختمان هایی 
با عملکرد مشــابه داشــتند )پایین تجاری، باال مسکونی(، عواملی 
بودند که ناصرالدین شــاه را عاشــق دل خسته خود کردند )اعتصام، 
1375(. مقایســة شــهر دلگیر تهران با کوچه های تنگ و بوی بد 
و حصار تهماســبی آن با آنچه ناصرالدین شاه در فرنگ می بیند، 
وی را وادار می کند تا شــهری جدید بنا کند. تراموا به واگن اسبی، 
قطار به ماشــین دودی تبدیل می شود. حصار جدید هندسی ایجاد 
می شــود. در این میان، محل خندق قدیمــی نیز به خیابان ناصریه 
تغییر هویّت پیدا می کند و بخشی از حصار نیز تبدیل به فضاهای 
تجاری می شوند )اروجی، 1375(. این اصول نوسازی شهری عمدتا 
بی توجه به الگوهای تاریخــی و بی توجه به ارزش های درون زای 
فرهنگی اعمال می شــد  )پوراحمد، فرجــی مالیی، منوچهری، و 
عظیمی، 1390(. بااین حال، این تازه شــروع شــکل گیری محوری 
تجاری غیر از بازار و با شــکل مــدرن آن بود. تفکرات نوگرایانه و 
باســتان گرایانه دوره رضاشاه، به این تغییرات و جریان شکل گیری 
فضای تجاری جدیــد دامن زد  )محمودکالیــه، آذری، و حناچی، 
1392(. به رغم توســعة مرزهای شهر تهران در عصر ناصرالدین شاه 
بــه میزانی بیش از آن چــه واقعاً نیاز بود، میزان تراکم انســانی از 
43/5 نفر در ســال 1262 شمسی به 105 نفر در سال 1311 شمسی 

افزایــش یافت. همین امر باعث شــد که بلدیة تهــران به زعامت 
کریم خان بوذرجمهری در ســال 1309 شمســی دستور به تخریب 
باروها و گسترش شهر دهد؛ هم چون مرحلة پیش، باروها و خندق، 
محلّی برای احداث خیابان ها و بلوارهای عریض شــدند. هم چنین 
خیابان هــای تازه ای از میان بخش هایی از بافت قدیمی شــهر که 
کثیف، بدمنظر و پرتردد بودند عبور کرد. فشــار بر نهادهای سنّتی 
نظیر بازار - گذرهای قدیمی بازار به دلیل غیرقابل اســتفاده بودن 
با اتومبیل مورد تهدید بازســازی قرار گرفته بود – ، خرده فروشان و 
کسبة بازار را وادار کرد تا آنجا را ترک و تجارت خود را به حاشیه 
خیابان هــا منتقــل کنند )مدنی پــور، 1381(. خیابان ناصرخســرو 
تهــران که به عنــوان پرچمدار نســل اول خیابان هــای تجاری در 
شــهرهای ایران محســوب می شــود، این گونه شــکل گرفت. این 
ســبک از معماری شــهری، برخالف معماری سنّتی ایرانی روی به 
سمت خیابان داشت. ســاختمان های این دوره معموالً در دو طبقه 
شــکل گرفتند که طبقة همکف آن تجاری و طبقة باال به کاربری 
مسکونی، اداری یا صنفی بازرگانی اختصاص یافت. پوشش طبقة 
اول به صــورت طاق یا تیرپوش بود و در طبقة دوم از ترکیب ســازه 
تیرپوش و شــیروانی استفاده می شد )ذکاوت، 1375(. این جداره ها 
به تبعیّت از معماری اروپایی و به طور خاص ســبک نئوکالسیک، 
خط آســمان ثابت و ارتفاع یکســان دارند و در عین  حال از نظم 
و تقارن بهره مند هســتند )اعتصام، 1375(. پــالن فضاهای فوقانی 
بسیار ســاده بود و با یک مسیر خطی، تعدادی اتاق به هم متصل 
می شــدند. بالکن به عنوان عامل اساســی به نما اضافه شــد و روی 
موقعیّت ورودی، تأکید ویژه ای  شــد. با بررســی پالک های مجاور 
محور ناصرخسرو می توان این گونه نتیجه گیری کرد که تنها عامل 

محدودیّت ارتفاع در این ابنیه، ضعف در فناوری ساخت است.

تصویر شمارة 1: وضعّیت بخش از جداره تجاری یک خیابان در 
تهران، اواخر دوره پهلوی اول؛ مأخذ: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

فقدان تجربة شهرسازی در سبک جدید می توانست به افزایش 
آشــفتگی منظر شــهری دامن بزند؛ بلدیه تهران که نسبت به این 
موضــوع وقوف داشــت، دســت به وضــع ضوابطی بــرای کنترل 
شــرایط زد. در اعالن هــای بلدیه که در روزنامــة اطالعات آن دوره 
به چاپ رســیدند، مشاهده می شــود که عالوه بر دستورالعمل های 
مرتبط با معماری، بر نحوة اســتفاده از مصالح و عدم تقلید صرف 
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در پالک های مجاور تأکید شــده اســت. از سوی دیگر، تغییر در 
تفاوت ظاهــری فضای تجاری از حجره به فروشــگاه مدرن باعث 

می شد که دستورالعمل هایی در این خصوص نیز اعالن شود.
برای مثال، در سال 1307 خورشیدی بلدیه دستور داد که صاحبان 
مغازه ها باید جلوی مغازه در و پنجره شیشه ای نصب کنند. در سال 
1311، احــداث بنــا در جبهة معابر عمومی بــدون مجوز کتبی از 
بلدیــه ممنوع شــد و مالکان باید ابتدا نما را به تصویب مهندســان 
معمار نقشــه می رساندند. دیوار خشتی و چینه ای و کاه گلی بدون 
روکش نیز ممنوع شــد. در ســال 1318 و در بیانیــة بلدیه، اصالح 
نمای ســاختمان ها، یکدســت کردن تابلوهــای جورواجور و تهیة 
نئــون در خیابان اصلی در دســتور کار قرار گرفــت. هم چنین به 
مالکان خیابان های شــاه و الله زار دستور داده شد برای مستغالتی 
که فاقد مزایای الزم هستند، عمارت هایی که غیر جالب ساخته اند 
یــا عمارت هــای قدیمی و کهنه، نقشــه ای توســط مهندســین یا 
معماران دیپلمه تهیه و با تصویب شــهرداری شروع به اصالح نمای 

ساختمان های خود کنند )صفامنش و منادی زاده، 1378(.
در غرب اما فضاهای تجاری بدین شکل قدمت بیش تری دارند؛ 
طــی قرن 18 و اوایل قرن 19 میــالدی، بنگاه های تجاری عمدتاً در 
طبقه همکف ســاختمان های مشــرف به خیابان قــرار می گرفتند 
و به واســطة مقیــاس درها و پنجره های شــان، اغلــب از خانه های 
مجاور خود قابل  تشــخیص نبودند. بااین حــال، بعضاً با عناصری 
چون دهانه های بزرگ یا پنجره هــای بیرون زده بالکنی، مغازه ها از 
فضاهای مجاور خود منفک می شد. سایه بان های چوبی و کرباسی 
و تابلوهایــی روی دیــوار کنــاری، از دیگر عناصــر معماری نمای 
بناهای تجــاری اولیه بودند. طبقة همکف بنگاه های تجاری بزرگ 
)به خصوص در دهة اول قرن 19( توســط فضاهای منظم، جرزهای 
ســنگین ســنگی یا آجری که با درهای لنگه ای یا ارســی هایی با 
جام هــای کوچک تشــّخص می یافتند. ورودی هــا به عنوان بخش 
جدایی ناپذیر نما، معموالً کمی عریض تر و هم سطح سایر بازشوها 
تعبیه می شدند. تســهیل تأمین چدن بعد از سال 1840 میالدی به 
تغییر در طرّاحی نمای فروشگاهی کمک کرد؛ زیرا معماران شروع 
به اســتفاده از ســتون ها و نعل درگاه های آهنــی در طبقة همکف 
کردند )Toman, 2000(. پیشــرفت های مشــابه در صنعت شیشــه 
اجازه ســاخت جام های بزرگ شیشــه را با قیمتــی معقول می داد. 
ترکیب این دو دســتاورد فنی منجر به شکل گیری نماهایی تجاری 
شد که ما امروزه می شناسیم. تبلیغات تجار و فروشندگان به همراه 
محصوالت شــان در نمای بنا و ویتریــن، در فضای تجاری و رقابتی 
مرکز شــهر به سرعت تبدیل به عامل مهمی شد. با افزایش مهارت 
آهنگران و ظهور ســبک های تزیینی معمــاری، نماهای چدنی با 
جزییــات ایتالیایی، گوتیک ونیزی و دورة دوم امپراتوری فرانســه 

ساخته شدند  )پوربهادر و فدائی نژاد بهرامجردی, 1397(.

تصویر شمارة 2: جوی استریت واقع در بارنزتاپل، دیوون شمالی. یک 
نمای بازسازی شده در مقابل یک فروشگاه خرده فروشی اجرا شده است؛ 

مأخذ: ریچاردز، 1397: 19

در دهه های نخســتین قــرن 19 میالدی، نمای تجــاری در کنار 
ویترین ها، درهای تک یا دو لنگه ای با عقب نشســتگی داشتند که 
عالوه بــر محافظت در برابر عوامــل آب و هوایی، فضای نمایش 
کاال را بیش تر می کردند. برای قاب بندی از عناصر ســازه ای الغر 
چدنی یا چوبی به جای جرزهای بنایی استفاده می شد. اغلب یک 
کتیبه یا یک مجموعه از کتیبه ها )تشــکیل شــده از یک یا چند 
جام شیشــه ای( باالی هر پنجره یا در قرار می گرفت. تابلوی باالی 
نمای فروشــگاه تبدیل به قســمتی مهم از بنا شــد. ســایه بان های 
کرباســی )بعضاً از جنسی دیگر( معموالً بر نماهای فروشگاهی در 
 HISTORIC PRESERVATION( اواخر قرن 19 سایه می افکندند
REVIEW BOARD, 2010(. استفاده از آهن برای نمایش نوگرایی 

به شــّدت افزایش یافت. از ســال 1850 تا 1900 میالدی، تحواّلت 
شــگرفی در طرّاحی جداره های تجاری رخ نــداد. در اوایل قرن 20 
میالدی، کتیبه های روشــنایی و بعضاً بازشــو )با هــدف تهویه( به 
پیشانی نمای فروشــگاه ها اضافه شد. المپ های نئونی که به عنوان 
اختراع جدید به کار گرفته می شــدند، عالوه بر جلب مشــتری، به 
جداره تجاری حیات شــبانه دادند؛ تاثیر ایــن پدیده را می توان در 
چند دهه بعد در دســتورالعمل های ابالغی بلدیه تهران، مشــاهده 
کــرد. در دهه های نخســت این قــرن، تنوّع مصالــح به کاررفته در 
نمای ســاختمان دیگر محدودیّتی برای خود نمی دید. خالقیّت در 
چیدمان ویترین، فراگیر شدن المپ های نئونی چشمک زن و تابان، 
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ترکیب توأمان تابلوها و کتیبه ها، اســتفاده از رسم الخط های متنوّع 
برای تابلوهــا و در نهایت نورپردازی حرفــه ای، از افزوده های نیمه 
 .)Jandl, 1982( نخســت قرن بیســتم به جداره های تجاری بودنــد
نمایــی که امــروزه در غرب به دنبال تثبیت و احیای آن هســتند، 
تقریباً چیزی پس از افزوده های این دوره را شــامل نمی شــود. طبق 
برخی مطالعات میدانی، بیش ترین تاثیر در بین عناصر تاثیرگذار 
منظر روی شــکل گیــری و تقویت هویت، به جداره های شــهری 

اختصاص دارد )ضرغامي و امینیان، 1391(.

تصویر شمارة 3: تفاوت نمای اصلی با نمای جانبی قدیمی تر عمارت 
برونل در بریستول؛ مأخذ: ریچاردز، 1397: 14

تا بدین جا، ریشه های شــکل گیری جداره های تجاری به همراه 
توصیفی از آن چه باید حفظ شــود، ارائه شد؛ اما ظهور اندیشه های 
حفظ و احیای این جداره های تجاری قدمت چندانی ندارد. از اوایل 
دهة 1970 میالدی، یکی از دغدغه های اصلی مقولة حفاظت شهری 
در غرب به حفظ و ارتقای ویژگی و ظاهر عناصر شاخص فضاهای 
مصنــوع که از لحــاظ تاریخی و معمــاری دارای ارزش های باالیی 
بودند )نظیر راســته های تجاری( بازمی گشــت و در این باره، تالش 
می شــد تا در طی فرایند تغییرات شهر، تمهیدات الزم برای تداوم 
حیات این عناصر در نظر گرفته شــود. این عناصر ارزشمند شامل 
تمامی بخش هایی که به نوعی منظر شــهری محســوب می شوند، 
مجموعه های تاریخی، تک بناهــا و بخش هایی از بناهای تاریخی 
می شد )Heller, 2007(. نماهای این ســاختمان ها می توانند دارای 
ارزش ها و کیفیّات زیبایی شناســانه ذاتی یا دارای نوعی پیوستگی 

تاریخی باشــند که آن را فارغ از ســایر بخش های کالبدی اثر که 
نما به آن الحاق شده اســت، شایسته نگه داری می کند. هم چنین، 
در طی آماده سازی بنا برای استفادة مجدد ممکن است تا این گونه 
احســاس شــود که ویژگی محــدودة تاریخی می توانــد از طریق 
بناهای جدیدی که دارای نمایی منطبق با الگوی تاریخی هســتند 
یا نماهایی که با الهام از ســبک های تاریخی طرّاحی شــده اند، به 
بهترین شــکل حفظ شــده یا ارتقا یابند )Rifkind, 1977(. ممکن 
اســت که وجود چنین بناهایی برای حفظ ظاهر و هویّت محدودة 
مورد نظــر ضروری باشــد و طرّاحی فضــای داخلــی آن و ایجاد 
تغییرات برای اعطــای کاربری، تنها به منزله ابزاری برای اطمینان از 
حفظ و بقای بنا باشــد. در نهایت، اســتفاده از عناصر ویژه سبکی 
که در طرّاحی بناهای پســت مدرن مشــاهده می شود، تالشی برای 
دســت یابی به رویکرد توسعة زمینه گرا درون مناظر شهری تاریخی 
محسوب می شود )Richards, 1994(. در توصیه نامة منظر شهری 
تاریخی )2011 م.( حفظ میراث شهری و حفاظت از منابع، راهبردی 
برای رســیدن به تعادل میان توسعة شهری و کیفیّت زندگی پایدار 
معرفی شــده است. در این سند »میراث شــهری، شامل مؤلّفه های 
ملمــوس و ناملموس بــه مثابه منبعی اصلی در ارتقای ســرزندگی 
مناطق شــهری و ترویج توســعة اقتصادی و انســجام اجتماعی در 

محیط جهانی در حال تغییر به شمار می آید».

تبیین چارچوبی برای مداخله
تاکنــون طرح های زیادی برای احیای مراکز تاریخی شــهری در 
ایران و به خصوص تهران تهیه شده است؛ برای مثال برای محدودة 
خیابان ناصرخســرو، طرح هایی چون به ســازی نمــا در اوایل دهة 
1370 خورشیدی، پیاده راه ســازی دهة 1390، اصالح گذر مروی و 
در نهایت پروژه اجرایی به ســازی جداره هــای تجاری تاکنون تهیه 
و اجرا شــده اســت؛ در کنار این طرح های موضعی، شــمار زیادی 
طرح هــای کالن مقیاس نیــز وجود دارنــد که تا حــدودی به این 
محــدوده پرداخته اند. چنان چــه قرارگیری در مجــاورت مجموعه 
کاخ گلســتان که به عنــوان تنها اثر دارای ثبت جهانی در شــهر 
تهــران و محدودیّت ها و ضوابط ناشــی از قرارگیری در حریم این 
اثر نیز در نظر گرفته شود، موضوع پیچیده تر خواهد شد؛ همة این 
طرح ها به دنبال جذاب سازی محیط و ارتقای کیفی فضا به لحاظ 
کف ســازی، مبلمان و جداره های تجاری تاریخی بودند. در این جا 
بخشــی از اصولی را که به عنوان مبنــای طرّاحی و برنامه ریزی این 
محدوده بودند، مرور می شــود. این اصــول مجموعه ای از ایده های 
ســاده بودند که گوناگونی در طرّاحی بناهــای جداگانه را تقویت 
و انســجام کالبدی - عملکردی ســاختمان ها را حفــظ کرده اند 
تا تصویری واحد برای مرکز شــهر ایجاد کننــد. این اصول ابزاری 
منعطف، اجرایی و مؤثّر هستند که به دنبال تأمین محیطی جّذاب 
در مرکز شــهر هستند. طی مداخالتی که در ادوار مختلف بر این 
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جداره ها رخ داده است، سیمای یکپارچه و منظر شهری این محور 
از بین رفته و حتی مرمّت هایی نادرست صورت گرفته اند که تعلّق 
ابنیه مجاور به یک هویّت واحد را زیر ســؤال می برند. به رغم تمام 
این تحواّلت، اکثر ابنیه ویژگی هــای اصلی خود را حفظ کرده اند 
و امکان احیای آن ها و نوزایی محیط جّذاب شــهری در این محور 
کماکان میّسر است. اصول مذکور بر مبنای مرمّت سبکی نبوده و 
تنها به دنبال احیای ماهیّت اصلی جداره ها به بهترین شکل ممکن 
اســت. معموالً فعال ترین بخش از نمای ساختمان، فضای تجاری 
و همکف آن اســت که به واســطة کاربری اقتصادی و مجاورت با 
پیاده روها، بیش ترین توّجه عابران و متعاقباً مداخالت، متوّجه آن ها 
است. تغییر بهره بردار، الگوهای فرهنگی، مدهای تجاری و فناوری 
باعث تشــدید تغییرات معماری در نمای تجاری شده است. نسل 
به نسل، نماهای تجاری دســت خوش تغییر می شوند، درحالی که 
معمــوالً قســمت های فوقانی ســاختمان به همان شــکل ســابق 
باقی مانده یا رها می شــوند و بعضاً در مســیر فرســایش و تخریب 
قرار می گیرند. تنــاوب این تغییرات، مشــکالت اصالح فضاهای 
تجاری را تشــدید می کند و شناســایی این مداخالت و دوره بندی 
آن هــا، اهمیّت زیادی می یابد )Sharon, 1980(. پیش از تجویز هر 
راه کار، شناخت سبک ســاختمان و جزئیات نما از اهمیّت باالیی 
برخوردار اســت و از تصمیم ســریع دربارة نما اجتناب می شــود. 
برخــی از ریزه کاری هایــی که در زمــان خود ارزشــمند بودند، در 
صورت نبود نمونة تاریخی، نیازی به رجعت ســبکی ندارند. حفظ 
ماهیّت نما به رغم تغییر کاربری ضروری است. استفاده از مصالحی 
که در زمان ســاخت جداره تجاری وجود نداشتند )نظیر آلومینیوم، 
شیشه های بازتابنده و آیینه ای، سنگ مصنوعی و غیره(، به هیچ وجه 
.)Rome Main Streets Alliance, 2017( نمی شــود   توصیــه 
 انتخــاب رنــگ باید بر اســاس شــواهد تاریخی صــورت گیرد. 
سطوحی که هیچ وقت رنگ نشده اند، نباید با رنگ پوشانده شوند. 

تنوّع رنگ در هر جداره، از کیفیّت فضایی آن می کاهد.

تصویر شمارة 4: عناصر متداول در نماهای تجاری تاریخی؛ بررسی 
اجمالی مصالح، عناصر و ارتباط آن ها با طبقات فوقانی جداره های 
تجاری می تواند به تشخیص نمای اولیه بنا و تغییرات صورت گرفته 

Knibbe, 1981: 15 :در آن کمک کنند؛ مأخذ

ارزیابی اولیه
کلید موفقیّت در به سازی جداره های تجاری تاریخی یا هر نوع 
نمای تاریخی دیگر، برنامه ریزی و انتخاب روش های درمانی حساس 
به ماهیّت معماری اثر است؛ از این رو به عنوان اولین مرحله، ارزیابی 
و شناسایی مصالح ســازه ای نمای تجاری موجود، عناصر معماری 
و ارتباط آن با طبقات فوقانی اســت. این ارزیابی اجازه درک بهتر 
نقــش و اهمیّت نمای هــر یک از آثار را بــا در نظر گرفتن طرح 
کلی محور تاریخی فراهم می کند. بررســی دقیق شرایط کالبدی 
نمای تجاری برای مشــّخص کردن وســعت و ماهیّت اقدامات از 
 HISTORIC PRESERVATION( اهمیّت یکسانی برخوردار است

.)REVIEW BOARD, 2010

در خصوص ســتون ها یا جرزهای نگه دارنده، بررســی هایی باید 
به لحاظ شــکلی )جرز سبک یا ســنگین(، هم تراز بودن یا تفاوت 
ســطح آن با ویترین ها و هم چنین نقش ســازه ای و تزیینی جرزها 
صــورت گیرد. ویترین ها و کتیبه ها نیز در این بررســی ها به لحاظ 
مواردی چون اســتفاده از شیشــه های یک تکه، نحوة اجرا به لحاظ 
عقب نشستگی های ســطحی، نوع پنجره ها و ســطح نور طبیعی، 
ارزیابــی می شــوند. ورودی ها نیــز از نظر اصلی بــودن، موقعیّت 
دعوت کنندگی نســبت به بنا، تمایز موضعی یــا موردی، الحاقات 
و تغییــرات ادوار مختلــف مــورد بررســی قرار خواهنــد گرفت. 
عناصر تزیینی به عنوان بخشــی از مهم ترین عوامل هویّت بخش به 
نما به همین ترتیب مورد بررســی قرار خواهنــد گرفت. رخ بام ها، 
سرســتون ها، گچ بری ها، طاقچه ها، کاشــی کاری ها و ســایه بان ها 
در زمره ایــن عناصر قرار می گیرنــد )Jandl, 1982(. ارتباط نمای 
تجاری با طبقه فوقانی، تفاوت ها، انســجام کالبدی میان این دو و 
میزان ارتباط تزئینات بخش تجاری با سایر بخش های ابنیه باید به 
همین ترتیب مورد بررســی قرار گیــرد. انجام مطالعات مفصل در 
خصوص تشــابهات هر یک از پالک ها نســبت به سایر پالک ها 
)ســایه بان ها، روشنایی، تابلوها( و تمایزات آن ها نسبت به یکدیگر 
ضروری اســت. این مســئله به تشــخیص اهمیّت هر یک از ابنیه 
به صورت منفرد یا در ارتباط با ســایر ســاختمان ها کمک می کند 
)Gelbloom, 1978(. بــه بیانــی دیگر، تشــخیص این که هر بنا از 
ابتدا جزئی از منظر شــهری بوده اســت یا خیر، از این طریق میّسر 

می شود.
بررسی شرایط کالبدی

پیش از هرگونه ارائة راه کار، بررســی وضعیّت کالبدی در قالب 
آسیب شناســی به ارائــة راه کارهای بهتر کمک شــایانی می کند. 
دسته بندی فرسایش کالبدی به سه گروه خفیف، متوسط و شدید، 

کار ارزیابی را تسریع خواهد کرد.
فرســایش و آســیب های خفیــف عمومــاً تنها بــه درمان هایی 
در حــد تعمیر و نگــه داری نیاز دارند. نیاز مصالــح نما به تعمیر، 
پوسته شــدگی رنــگ، زنگ زدگــی اجزای فلــزی، نیــاز مجّدد به 
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نوع عملیات

کد نوع زائده ی گروه
الحاق

جدید

تعمیر و 
ح

اصال

ی
جایگزین

ی
جابجای

ف
حذ

CS1 سیستم سرمایش

ت مکانیکال 
تاسیسا

)M
U(

EW1 سیم کشی برق ت 
تاسیسا

)EU( الکتریکال

EW2
AW1 آنتن و سیم آنتن
AW2

FC1 پوشش نما

)BF( جداره ساختمان

BW1

پنجره ساختمان

BW2
BW3
BW4
BW5
BW6
BW7
WS1

WS2ویترین مغازه
WS3
WS4

WF1 نرده و حفاظ
SS1 تابلو مغازه
SS2

WG1

شیشه ها

WG2
WG3
WG4
WG5
WG6
WG7

ED1 درها و ورودی ها

نوع عملیات

کد نوع زائده

ی گروه
الحاق

جدید

تعمیر و 
ح

اصال

ی
جایگزین

ی
جابجای

ف
حذ

GD1

شیشه نوشته

)BF( جداره ساختمان

GD2

GD3

GD4

GD5

GD6

GD7

GD8
SG1

SG2استند

SG3
ST1

سنگ کاری

ST2

ST3

ST4

ST5

ST6

BE1 بالکن و پیشروی
SC1 سایبان بازشو
FD1

در کرکره ای
FD2

FD3

FD4
SE1 انبارنمایان
SE2

EA1 زوائد متفرقه

تصویر شمارة 5: نمای یک جداره تجاری )ساختمان سرای روشن در خیابان ناصرخسرو( متعلق به اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی نخست که 
در آن الحاقات زیادی ایجاد شده است.در اینجا به دلیل آنکه الحاقات دوره های بعد فاقد هرگونه ارزش معماری و تاریخی بودند به طور کامل 

کدگذاری، شناسایی و حذف شدند؛ ماخذ: نگارندگان
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درزبندی بازشوها ازجمله فرسایش های خفیف محسوب می شوند. 
آســیب ها و فرسایش متوسط به مواردی چون لزوم تعویض مصالح 
با جایگزین های هماهنگ، نیاز به بندکشــی و لکه گیری، شرایط 
آب بندها و اتصاالت، وضعیّت سیستم تهویه و مواردی ازاین دست 
اشــاره دارد که عمدتاً با تعویض های کوچک مقیاس یا تعمیراتی 
از جنس وصله زنی قابل  رفع هســتند )Weir, 2008(. آســیب های 
جدی به مواردی چون تخریب مصالح در نتیجه وندالیسم، نشت یا 
نفوذ آب تا مرحلة تخریب مصالح به صورت غیرقابل تعمیر، از بین 
رفتن یکپارچگی سازه ای، کمانش، از بین رفتن اجزای باربر مربوط 
می شــود و برای درمان، اصالحات اساسی و جایگزینی کامل اجزا 

.)Jandl, 1982( در دستور کار قرار می گیرد
پیش از تصمیم گیری بر مبنــای ارزیابی در خصوص حفاظت 
یا تغییر نمــای تجاری، به عنوان اندیشــه ای راهبردی باید پذیرفت 
Hen- )که طرح مناســب می تواند به هر دوره ای تعلّق داشته باشد  

ry, 2013(؛ بــرای مثــال، جدارة متعلق به دوران پهلوی نخســت یا 

حتی دوم، الزاماً از جدارة قاجاری کم ارزش تر نیســت و گاه ارزش  
بیش تری نیــز دارد؛ حتّی اگر این نمای متأخــر، به نمای تاریخی 
و قاجاری الحاق شــده باشــد. تنوّع ســبک و جزئیات از دوره های 
مختلــف، بــه هویّت محــور تجاری کمــک می کنــد. نمی توان 
حــذف جداره ای مدرن از میان جداره هایی کالســیک را به عنوان 
بهترین راه کار حفاظتی دانســت. اگر طرّاحی نمای تجاری نمایندة 
شایســته ای از سبک معماری دوران خود باشد و در طول زمان قدر 
و منزلت یافته باشــد، باید در قالب ارزیابــی تاریخی از بنا، مدنظر 
قرار گیرد و بر حفظ آن کوشــید؛ ایــن تمایزات معماری می تواند 
به مثابه مزیّــت اقتصادی عمل کند، چراکه خــود موجبات جلب 

 توّجه به سمت ساختمان را فراهم می کند.
چارچوب طّراحی

پیش از تعیین دســتورالعمل های مداخالتی، تعریف چارچوب 
منعطف و منطقی در خصوص برخورد با یکایک عناصر معماری 
بدنــة تجاری تاریخــی ضــرورت دارد؛ ازاین رو، پیشــنهاد های زیر 
به عنــوان مبانــی و چارچوب طرّاحی هر یــک از این اجزا در نظر 

گرفته شد.
تابلوها: نســبت تابلوها بــه معماری باید به گونه ای باشــد که 
تصویری مثبت از مشــاغل جداگانه و محور تجاری به عنوان یک 
مجموعه ایجاد کند. طرّاحی آن باید متناســب با نمایی باشــد که 
روی آن نصب شده است؛ ابعاد آن باید به گونه ای باشد که سراسر 
نما را پوشش ندهد و به جای اینکه عنصری الحاقی از جداره باشد، 
بخشــی از نمای کلــی به نظر بیاید. به همیــن ترتیب، هیچ یک 
از جزئیات معماری نباید با تابلو پوشــانده شــود. هماهنگی میان 
تابلوهــای جداره بــا هم نیز حائز اهمیّت اســت و باید به گونه ای 
طرّاحــی شــوند که گویــی متعلّق بــه یکدیگرنــد. در هر پالک 
با عــرض معمول، نباید بیش از 2 یا 3 تابلو وجود داشــته باشــد. 

تابلوهای ســاختمان های همسایه باید با هم متجانس باشند. نیازی 
نیســت که شبیه به هم باشند، اما نباید رنگ، اندازه و طرّاحی شان 
در تضاد با یکدیگر باشد. در نهایت، هر یک از تابلوها باید دارای 
کیفیّت باالی طرّاحی، مواد و مهارت در ساخت باشد. تابلوی ساده 
اما خوش ســاخت، بســیار مطلوب تر از تابلوی عجیب و پر خرج 
اســت که ظاهری شلوغ داشته باشد. اســتفاده از تابلوسازان مستعد 
محلّی، باعث تولید تابلوهایی باکیفیّت می شود که ارتقای ماهیّت 
هر بنا به صورت مجزا و خیابان به عنوان یک مجموعه یا کل واحد 

.)Rome Main Streets Alliance, 2017( را در پی دارد

تصویر شمارة 6: تغییراتی ازجمله اجرای پوشش فلزی، تغییر ابعاد 
تابلوها و سایبان ها که در طول سالها در جداره تجاری ناصرخسرو 
ایجاد شده است. ساماندهی جداره این آثار مستلزم طرح و برنامه 

دقیق و اقداماتی ازجمله حذف تابلوها و الحاقات نادرست و انتخاب 
رنگ مناسب و همخوان با روحیه تاریخی این خیابان خواهد بود تا 
از این طریق باعث افزایش کیفّیت بصری و محافظت از حس مکان 

و زمان در محدوده طرح شود؛ مأخذ: نگارنده گان

ویترین: ویتریــن نماهای تجاری، نقش مهمــی در منظر مرکز 
شــهر تاریخــی دارد. ویتریــن مناســب بهترین تبلیغ اســت که به 
مشــتریان بالقوه، اطالعــات می دهد و آن ها را جــذب می کند؛ به 
عالوه در ســرزندگی بصری خیابان نیز تأثیر دارد و آن را به مکانی 
هیجان انگیــز و جــذاب تبدیل می کنــد. در طرّاحــی ویترین، 3 
مقولة مخاطب، کاال و پیام را باید مد نظر داشــت. ویترین به عنوان 
بخشی از نمای ساختمان دیده می شــود و ازاین رو، باید به درستی 
با نما هماهنگ باشــد. هرچه نمای فروشگاه ساده تر باشد، طرّاحی 
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 HISTORIC PRESERVATION( ویترین منعطف تر خواهــد بود 
REVIEW BOARD, 2010(. بااین حــال، نباید از یاد برد که فارغ 

از چارچوب کلی که به انسجام جداره سازی مرتبط است، طرّاحی 
ویترین تاحد زیادی به سلیقة معمار بستگی خواهد داشت.

سایبان ها: در جداره های تجاری تاریخی، اغلب از سایبان هایی 
به جنس کتان و قابل جمع شدن استفاده می شد. در تابستان سایبان 
می توانست پایین تر آمده تا بر نمای فروشگاه سایه افکنده و آن را 
خنک تر سازد. باال رفتن آن در زمستان به کنترل نور ورودی کمک 
می کند. در طول ســال نیز برای پیاده رو سرپناه محسوب می شود. 
به عالوه، ســایبان نشــانه ای از الگوی تجاری در خیابان محسوب 
می شــود. امروزه تنوّع مصالح برای سایبان ها بسیار زیاد شده است. 
ســایبان ها می توانند نقش مهمی در بازگرداندن هماهنگی بصری 
به خیابان های تجاری تاریخی ایفا کنند؛ به خصوص در بناهایی که 
نمای قسمت پایین و باال ارتباط چندانی با یکدیگر ندارند، افزودن 
سایبان مناســب این تضاد بصری نامطلوب را به حداقل می رساند 

.)Heller, 2007(
درها و پنجره ها: درهای نماهای فروشــگاهی تاریخی، صرفاً 
کاربری ورودی نداشــتند و تناســبات بزرگ مقیاس آن ها به همراه 
مصالــح چوب و شیشــه، موجب اعتبار آن ها می شــد و به جلب 
مشتری کمک می کرد. ورودی نمای تجاری امروزی نیز باید نقش 
مشــابهی را ایفا کنــد. در صورت امکان اســتفادة مجّدد از درهای 
تاریخی توصیه شــده و در غیر این صورت، بازســازی نمونة مشابه 
آن بالمانع اســت. در صورت نامشــّخص بودن الگوی در از درهای 
چوبی و شیشه ای ســاده با طرّاحی سنّتی استفاده شود. با جزییاتی 
خاص مانند دســتگیرة برنجی زیبا، پاخور برنجی یا تابلوی رنگی 
جّذاب می توان در را شاخص کرد. درهای تاریخی تقلّبی یا درهای 

مدرن بــا تزیینات زیاد به هیچ وجه توصیه نمی شــود. در خصوص 
پنجره ها، بازشوی پنجره هیچ گاه نباید تغییر کند؛ اگر برای قاب از 
مصالحی به جز چوب استفاده شده باشد، باید تا حد ممکن رنگ 
و جزییات آن با اصل هماهنگ باشد. هم چنین در تعمیرات حتماً 

از شیشه های دو جداره استفاده شود.
تزیینات: هرگونه تریینات تاریخی موجود باید حفظ شــود. این 
تزیینات موجب تقویت ماهیّت تاریخی شهر می شود و به آن غنایی 
می بخشــد که با هیچ حربة دیگری قابل دســت یابی نیست. معموالً 
طی تحوالت ساختمان تجاری، جزییات تزیینی اصلی به عنوان بقایای 
بصری دســت نخورده باقی  مانده یا با عناصر الحاقی جدید پوشانده 
شده است. در هر صورت، حفظ، احیا، مرمّت، تکمیل و بازسازی این 

.)NYC Small Buisness Service, 2008( تزئینات ضروری است

راهبردهای اجرایی
ارزیابی عناصر معماری نمای تجاری در محور تاریخی و شرایط 
کالبدی آن می تواند در تشــخیص بهترین سلسله اقدامات اجرایی 
در روند به ســازی، بسیار مؤثر باشد. بر اساس مطالب گفته شده در 
باال، می توان دو خط مشــی اساسی در برخورد با جداره های موجود 

اتخاذ کرد. 
ـ در صــورت موجــود بودن نمــای اصلی یــا ارزش مند، عناصر 
تاریخــی را باید با اســتفاده از روش هایی که در ادامه بدان اشــاره 

می شود، تعمیر و احیا کرد. 
ـ در صورت از بین رفتن نمای اصلی یا ارزشمند یا شرایطی که 
امــکان حفظ نما وجود ندارد، اتخاذ یــک رویکرد مدرن به لحاظ 
مقیاس، طرّاحی، مصالح، رنگ و بافت در قیاس با سایر بخش های 

ساختمان، پیشنهاد می شود.

تصویر شمارة 7: چند نمونه از مستندنگاری های 
صورت گرفته از تزئینات خیابان ناصرخسرو؛ 
تزیینــات موجب تقویــت ماهّیت تاریخی 
شــهر شــده و غنای حاصل از آن با هیچ 
حربه دیگری قابل دســتیابی نیست. انجام 
مســتندنگاری دقیق از تمامی این جزئیات 
ابزار  مرّمتــی، می تواند  راه کارهای  ارائة  و 
مناســبی برای حفاظت از منظر شهری به 

شمار رود.
مأخذ: ترسیم: نگارندگان
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در غیر این صورت، فرایند مرمّت و بازســازی باید به دقّت و بر 
مبنای مطالعات تاریخی و شواهد فیزیکی صورت پذیرد. چنان چه 
هیچ گونه شــواهدی در خصوص شکل اصیل بنا در دست نباشد، 
نوعــی طرّاحی که جنبة تجاری را نیز گوشــة نظر داشــته باشــد، 
صحیــح خواهد بود. طرّاحی و جزئیات اجرایی ســاختمان جدید 
نباید به گونه ای باشد که توّجه را از ساختمان های تاریخی منحرف 
کند؛ بلکه باید به ماهیّت تاریخی موجود در تمام ابنیة مجاور خود 

احترام بگذارد.
ســاخت نمای جدید به تقلید از بناهای مجاور به لحاظ عناصر 
و جزییات ســنّتی، به رغم ایجاد ظاهر تاریخــی و ترکیب با بافت 
مجــاور خود، از نظر برخی از کارشناســان به منزلــة دروغ تاریخی 
دانسته می شــود، چرا که چنین بنایی هیچ گاه وجود نداشته است. 
به این دلیل طرّاحی بر اســاس حدس و گمان، حتی اگر بر اساس 
ســاختمان های مشــابه در جاهای دیگر یا در همسایگی بنا باشد، 
توصیه نمی شــود. با این  حال، شــرایطی وجود دارد که بر اســاس 
اصول نماگرایی، حفظ منظر شهری منوط به چنین امری بوده و در 
طرح های کالن، انجام چنین کاری پیش بینی شــده است؛ در این 
شرایط، جداره ســازی با رعایت مواردی که مبانی آن خود موضوع 

 .)Bargery, 2005( مفصلی است، مجاز خواهد بود
در تعمیرات مربوط به مصالح بنایی، ابتدا باید عوامل فرســایش 
نظیــر رطوبت صعودی و نزولی مشــّخص شــوند. در برخی موارد 
بندکشــی بخش هایی کــه مــالت آن از بین رفته و امــکان نفوذ 
رطوبــت وجود دارد، ضروری اســت. ترکیب مــالت جدید باید از 
شــرایط شــکلی و اصول مرمّتی تبعیت کند. آجرهــای متورق و 
تخریب شده یا سنگ های متالشی شده را می توان با دانه گذاری یا 
وصله چسبانی مرمّت کرد. بسیاری از آسیب ها به واسطة پاکسازی 
نادرســت یا رنگ آمیزی ها متوالی هستند. بهترین روش پاکسازی، 
شستشــو با آب کم فشــار و مواد شــویندة خنثی است. استفاده از 
روش های ساینده برای پاکسازی به هیچ وجه توصیه نمی شود. پیش 
از شروع مداخالت، از تثبیت شرایط سازه ای اطمینان حاصل شود.
رطوبــت، تخریــب انســانی، حملة حشــرات و عــدم تعمیر و 
نگــه داری از جملــه عوامل از بین رفتن چوب هســتند. آســیب 
پوستة رنگ به معنای آسیب چوب نیست. با یک درفش می توان 
وضعیّت چــوب زیر رنگ را ارزیابی کرد. چوب ســالم با حرکت 
درفش، به صورت تراشه های فیبری بلند از روی چوب جدا می شود. 
برای تعمیر جزئی چوب، می توان از وصله زنی یا استحکام بخشی 
با مواد شــیمیایی و در نهایت پوشــش های محافظ اســتفاده کرد 
)یونگر و شــنیوبند، 1389(. در تعمیر چوب خشــک شــده، ابتدا 
بایــد آن را با پنتاکلروفنــول ضدعفونی کرد و آن را با روغن برزک 
جوشــیده مالش داد. پس از بتونه کاری و درزبندی، آســتر و رنگ 
نهایی اجرا می شــود. مطابق با نظریّه های متخصصانی چون یونگر 
و شنیوبند، چوبی را که بخشی از آن پوسیده شده می توان با تزریق 

مواد شیمیایی )اپوکســی های نیمه خشک( تقویت و تثبیت کرد. 
تعویض قطعات بسیار پوسیده نیز کار چندان پیچیده ای محسوب 
نمی شــود. به عنوان قانونی کلی، از برداشــتن رنگ چوبی خارجی 
تاریخی غیر از مواقع کاماًل ضروری، باید پرهیز شــود. در شــرایط 
ضرور، می توان از روش های پوســته برداری با سشوار صنعتی، رنده 
دستی، مواد رنگ بر شیمیایی استفاده کرد که در آخری، پاکسازی 

کامل سطحی برای رنگ کردن بعدی الزم است.
در خصــوص عناصر فلزی باید توّجه داشــت کــه نیاز یکی از 
اجزا به تعمیر، توجیهی برای تعویض گســترده این مصالح نیست. 
اگر چه ذات تعمیر به وســعت خرابی، نــوع فلز و محل قرارگیری 
و هزینة کلی چنین تعمیراتی بســتگی دارد، اما معموالً تعمیر این 
 Gayle, W. Look, &(  بخش ها راه کار معقولی به شــمار مــی رود
Waite, 1980(. معمــوالً وصله زنی قطعات آســیب دیده با مصالح 

هم خانواده )بــرای جلوگیری از واکنش فلــزات مختلف در کنار 
هم و پیشــرفت فرســایش شــیمیایی( با رعایت تمهیدات مربوط 
HISTORIC( به مهاربندی و شــمع کوبی، چندان دشــوار نیســت 

توّجــه  بــا   .)PRESERVATION REVIEW BOARD, 2010  

به توزیع شیشــه های رنگــی در بازار و تولید مجــّدد آن، یکی از 
مهم تریــن دغدغه های دهه های قبل در خصوص مرمّت و تعویض 
این عناصر هم از بین رفته اســت. تا پیش از این، معموالً به واسطة 
کمبود این شیشــه ها به کارهایی چون بندزنی شیشه های شکسته 

رنگی اقدام می شد که امروزه دیگر نیازی به این کار نیست.

جمع بندی و نتیجه گیری
بــا توّجه به پژوهش حاضر، به طــور خالصه می توان گفت که 
قدمت و تاریخ، به طور خاص به مناطق شــهری هویّت مشــخصی 
می بخشــند و تظاهر بیرونــی این مناطق شــهری از طریق نماهای 
شهری، کیفیّتی حیاتی اســت که محافظت از این عناصر، بخش 
الینفکی از فرایند حفاظت اســت. نماها عناصر شاخصی از مناظر 
شــهری هســتند که روی ادارک جامعه از محیط مصنوع، بســیار 
تأثیرگذارند. صحنه ها، مناظر، نقاط شاخص و نماد های چشم آشنا، 
با اشــارات مســتتر در خود با مخاطبان ارتباط برقرار کرده و دامنة 
گسترده ای از احساســات را برای ایشان موجب می شود. البته باید 
در نظر داشت که کالبد قدیمی تر باعث می شود تا تصمیم گیری 
دربارة حراســت صرف نمای خارجی بنا مشــکل تر شود، زیرا که 
قدمت و نادر بــودن احتمالی فضای داخلی و عناصر آن، به همان 
اندازه نمای خارجی مهم اســت. حفاظت شــهری باعث می شــود 
که معانی خفته در منظر شــهری به راحتی قابل  تشــخیص باشند، 
چراکــه معنادار بودن منظر شــهری ارتباط مســتقیمی با درک آن 
از ســوی مخاطــب دارد. به این منظور، می تــوان حفاظت کالبدی 
از جداره های تاریخی و تجاری شــهری را که به عنوان بخشــی از 
فرایند حفاظت شــهری در این جا به بحث گذاشته شد، رویکردی 
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عملیاتی دانســت که البته مســتلزم رعایت اصول زیادی است که 
شــرایط تاریخی و محدودیّت های مربوط به مداخله در آثار متعلق 
به حوزه میراث فرهنگی، به کار تحمیل می کند. تجربه به ســازی 
خیابان ناصرخسرو و جداره های تجاری آن با چالش هایی همراه بود 
که تا حدودی به پرســش های مطرح شده در مقّدمة پژوهش پاسخ 
می دهــد؛ مواجهه با جداره های اصیل و آســیب دیده، جداره های 
بازســازی شــده و تغییر یافته، تاثیر تغییر کاربری و لزوم تغییرات، 
همگی در زمره مســائلی هســتند که پیش از آغــاز به کار مطرح 
بودنــد و در نهایــت طی تدوین چارچوب مداخله، تالش شــد که 
بر تمامی مشــکالت مذکور غلبه شود. مستندنگاری کامل، انجام 
ارزیابی اولیه مطابق با الگویی که بدان اشــاره شد، ایجاد چارچوبی 
منعطف برای طرّاحی که تمامی مســائل مذکور را پوشش دهد و 
نهایتــا ارائة راهبردهــای اجرایی منطبق با مبانــی نظری و در قالب 
چارچوب مذکور، اصولی را تشکیل دادند که در تمامی طول پروژه 
بــه عنوان مرجع تصمیم گیری مد نظر قرار داشــتند. احیای هویّت 
کالبدی که به عنوان یکی از اهداف حفاظت شهری در این محور 
منظور نظر بود، مســتلزم توّجه به عوامل زیادی اســت که به درک 
همگانی از مــکان، ایجاد کیفیّت بصــری و فضایی متمایز و نیز 
احیای هویّت مکانی منجر می شــود. با در نظر گرفتن عواملی که 
در هویّت یک منطقه تأثیرگذار هستند، می توان این گونه استدالل 
کرد که ابقا، بازسازی و مرمّت جداره های شهری تاریخی می تواند 
نقــش مهمی را در فرایند حفاظت شــهری و احیای هویّت مکانی 

و فردی ایفا کند.
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