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 چکیده

بافت هر شهر کمیتی پویا و در حال تغییر است که وضع کالبدی شهر و چگونگی شکل گیری آن درطول زمان را نمایان 

بافت قدیم شهر رشت و پیوستگی عناصر آن با یکدیگر به گونه ای است که بازار نه تنها به عنوان عنصر اصلی ساختار . می سازد

. اقتصادی و خدماتی محسوب می شود، بلکه شامل برخی از عناصر مهم شهری مانند مسجد جامع ، حمام ، مدرسه و غیره می باشد

ت بطوریکه با گذر از آن شکل قدیمی بافت به صورت چراغ کم نوری سوسو  می امروزه بخشی از این بافت بطور کامل تغییر کرده اس

با توجه به سرعت تغییر در بافت قدیم شهرها و با در نظرگرفتن تجربیات بسیاری از کشورها در مواجهه با مسائل و مشکالت . نماید

 .کر موزه ای، تخریب، مرمت و حفظ زندگی در بافتحفظ و نگهداری یا تف: بافت قدیم، سه واکنش عمومی را می توان دریافت نمود 
تحلیلی می باشد و بخش عمده داده های استفاده شده از طریق مشاهدات  -روش مطالعه در این پژوهش از نوع توصیفی

 .میدانی، مطالعات کتابخانه ای و تهیه پرسشنامه جمع آوری شده است

می باشد که تغییر و دگرگونی محله در گذر زمان با توجه به محدوده مورد مطالعه در این پژوهش محله آفخرا رشت 

نتایج حاصل از آن نشان می . معیارهای زندگی شهری و تغییرات ساختاری و عملکردی آن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است

ین پژوهش می تواند تا حد قابل دهد که متاسفانه وضعیت کالبدی محله آفخرا به شکل نامناسبی تغییر کرده است و  نتایج حاصل از ا

 .توجهی نشان هنده برخی از تاریخ و فرهنگ شهر رشت نیز باشد و زمینه مناسبی را برای تدابیر و اتخاذ احیاء این بافت فراهم آورد
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Check the physical fabric of the old city of Rasht (Case Study: Neighborhood 

Aafakhra ) 
 

Abstract 

The structure of each city looks like a dynamic and changing cyst which represents that city’s 

skeletal  status and its process of forming in time. The old structure of Rasht and the coherence of 

its elements have been the most important environmental clue in its social life. For example, the 

Bazar is not only considered as the main economical and service provider element, but is also 

containing some of the important urban elements such as community mosque, bath, school, and 

other. 

Today some part of this structure has been completely changed so that when crossing these 

passages old residential can be seen like a flickering lantern.  

In Attention the increasing speed of change in the old structure and considering the experiences of 

many countries in facing with the old structure problems and issues, three public reactions can be 

achieved: preserving a museum like idea, destroying, or refurbishing to keep on living in that 

structure.  

This research was conducted descriptive and analytic and at first the method ofcircling study 

including books, library, questionnairewere Aggregated 

The purpose of this research is examining the skeletal and structural environment of the 

neighborhood, Aafakhra whose results in the official process, planning and programming, 

categorizing the goals and plans, and assigning priorities lead the other researchers into clearer 

realities in its studying process. 

The area of this research is Afakhra's Rasht that we study the variations and changes of this sector 

in crossing the passage and in addition the standards of life city and change the structures and 

unfortunately. The statuse of Afakhra's skeletal change imperopely and results of the research is 

considerably able to release the history and culture of Rasht. It helps prepare a suitable field to 

plan and adopt renovation of this structure.  
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 مقدمه -1

هریک از محله های قدیمی ما گنجینه ی فرهنگی با ارزشی به شمار می آید که نمایانگر روند تاریخ حیات اجتماعی جاری در آن است و هر 

ته ای ناخیک از عناصر و فضاهای آن گویای بخشی از ویژگیهای اجتماعی، فرهنگی آن شهر است که  با بررسی کالبدی آن می توان به زوایا و ابعاد ناش

 .از تاریخ اجتماعی این سرزمین پی برد
تشکیالت خاصی به نام کمیته ویژه هنر و یادمان های تاریخی بیان  1361به طوری که در میان کشورهای اروپایی کشور فرانسه در سال  

اه سال بعد در کشور انگلستان یعنی در کرد که کارش فهرست برداری و حفظ عناصر و اماکنی بود که در معرض خطر ویرانی قرار داشت و همچنین پنج

انجمنی برای حفظ ساختمان های قدیمی پایه گذاری شد که این انجمن هنوز پابرجاست که پیشروهای بسیاری از سازمان های دیگر در  1311سال 

از می گردد که تا حال حاضر همچنان ادامه و پیشینه مجموعه قوانین مربوط به حفظ و احیای آثار باارزش به قرن نوزدهم ب. زمان حاضر به شمار می رود

 (1632عربشاهی،. )تکامل یافته است

اما در کشورهای آمریکای شمالی بیشتر به دنبال برنامه های مربوط به نوسازی تحت عنوان مناطق شلوغ و کثیف هستند که طی آن بهبود  

 .های کم درآمد انجام می گیرد واحدهای همسایگی به وسیله افراد با درآمد نسبتا باال به جای گروه

اما امروزه بافت اغلب شهرهای قدیمی به طور وسیعی دچار تخریب و فرسودگی شده است و اگر روند تحوالت به همین ترتیب پیش رود تا 

که ارزش های محیطی خود چند دهه ی دیگر اثر قابل مالتحظه ای از بافت های قدیمی در شهرها به جای نخواهد ماند و تنها عناصر منفرد و مجردی 

 .را از دست داده اند باقی خواهد ماند
محله آفخرا از جمله بافت های قدیمی شهر رشت است و وجود بقعه آقاسید فخرالدین، مسجد افخرا و حمام حاج آقا بزرگ و نزدیکی آن به 

بررسی ویژگیهای کالبدی محله آفخرا می تواند برخی از زوایای مهم مطالعه و اما . بازار اصلی رشت تراکم بسیار باالیی را در این بخش سبب گردیده است

را برای احیای ، فرهنگ این محله را آشکار کند و تا حد قابل توجهی کمبود منابع و آثار تاریخی و اجتماعی این محله را  جبران کند و زمینه ی مناسبی 

 .این بافت فراهم آورد

 

 پیشینه تحقیق -2

 دیم در ایرانتاریخچه بافت ق  - 2-1

روی داد ( 1211)ش و با وقوع انقالب مشروطه تا پایان جنگ جهانی اول  1231به دنبال تغییر و تحوالت بنیادی که در فاصله سال های 

وزه چهارچوب این تغییر و تحوالت، مداخله در روند رشد و توسعه شهرها نیز در ح. دولت ایران وظایف و نقش های جدید و متعددی عهده دار شد

همچنین با توجه به (. 1632عربشاهی، )آغاز شد ( 1631)این مداخله با وضع قوانین و مقررات به زمینه ایجاد شهرداری ها . وظایف دولت قرار گرفت

مردم و  اقدامات بهسازی و نوسازی شهری در ایران به صورت ارگانیک با مشارت 1633اسناد و مدارک موجود مشخص می شود که تا قبل از سال های 

بافت قدیم و جدید فضایی نداشته و . به بیانی دیگر رویکرد غالب انسانگرا حاکم بوده است. گرفته است منطبق با اوضاع محیط جغرافیایی صورت می

بافت قدیم اما نقطه عطف مداخله به شکل گسترده در . هماهنگی شکلی و پیوستگی فضایی در بهسازی و نوسازی فضاهای شهری مورد توجه بوده است

 (.1611، 1631پوراحمد،  -شماعی . )بر می گردد 1633شهری به دوران حکومت رضاشاه یعنی سال های 

اما با کشیده . ،     رخ داد1613همزمان با شروع فعالیت های مرتبط به مدرنیسم، نوسازی و دگرگونی چهره بافت های قدیمی در سال  

با  1612در سال (. 11، 1613هاشمی )متفقین متوقف ماند و یا به کندی و به رکود شدید گرایید  شدن جنگ جهانی به ایران و اشغال آن توسط

  این اقدامات جایگاه قانونی یافت که( قانون احداث و توسعه معابر و خیابان ها)تصویب 

 

با کشیده  1623یکن دو ماه بود از آن در شهریور ل. اصالح و مورد تجدید نظر قرار گرفت( قانون توسعه معابر)این قانون تحت عنوان  1623در سال 

به علت بی تجربگی و عدم اقتدار  1623شدن دامنه جنگ جهانی دوم به ایران، متوقف ماند، از طرفی با شروع حکومت پهلوی دوم در ایران از سال 

 (. 1632عربشاهی، . )ه شدسیاسی تصمیم گیرندگان، توجه به مسائل شهری و اهمیت و توجه به بافت قدیم نادیده انگاشت

سیاست ها و برنامه های دوره پهلوی دوم بیشتر به دنبال تصویب قوانین و روش هایی برای کسب درآمد بود و       در نتیجه اقدامات 

که از این سال به . مصادف بود 1621ی عمرانی دولت در سال  مداخله ای جهت بهسازی و نوسازی و مرمت بافت های قدیم شهری با شروع اولین برنامه

  .بعد برنامه عمران پنج ساله و برنامه توسعه پنج ساله ملی، بافت قدیم شهر نیز مورد توجه قرار گرفت

نقطه عطف بعدی دوران پس از انقالب اسالمی، شامل دوران جنگ تحمیلی بود که با طوالنی شدن جنگ تقریباً یک دهه به دلیل شرایط 

م، فضاهای قدیمی شهرها نه تنها به دست فراموشی سپرده شد بلکه به دلیل اسکان جمعیت جنگ زده و مهاجر افغانی اجتماعی حاک -خاص اقتصادی 

اما با پایان جنگ تحمیلی، بار دیگر توجه دولت مردان و . در بافت های قدیم، روند تخریب و فرسودگی و گسترش بافت های ناکارآمد شهری تشدید شد

مرحله جدیدی از ( 1616 - 1611)اجتماعی کشور  -به طوری که در دوره برنامه دوم توسعه اقتصادی . فت های شهری جلب شدبرنامه ریزان به این با
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در  هاسیاست های کشور در زمینه رویکرد به ارزش های فرهنگی در سال های اخیر نیز باعث شده است که بافت. بهسازی و نوسازی      آغاز شد

مورد توجه خاص قرار گیرد تا در عصر گفتگوی تمدن ها معماری و شهرسازی غنی ایران اسالمی به عنوان فرهنگ مجسم و محدوده های قدیمی کشور 

 (.1631پوراحمد،  -شماعی )مصداق تمدن با شکوه خود به جهانیان معرفی گردد 

 

 اندیشه صاحب نظران با توجه به بافت های شهری -2-2

 :، سه شیوه برخورد به ذهن می آیدبه طور کلی در رابطه با بافت قدیم

 . حفظ و نگهداری بی چون و چرا این بافت ها بدون هیچ گونه تغییر و یا تخریب در آنها. 1

طرفداران این تفکر بر این اعتقاد می باشند که . در واقع این روش، همان شیوه ای است که از آن تحت عنوان تفکر موزه ای یاد می کنند

در واقع برای بازدید عموم مردم و آیندگان این بافتها حم اسناد با ارزشی از . اید همانند اشیاء موجود در موزه نگهداری و حفظ شوندبافت قدیم شهرها، ب

 -شماعی . )گردند و بنابراین از هر گونه تغییر و یا تخریبی در آنها و یا اقداماتی به منظور حفاظت، می بایست جلوگیری گردد گذشته محسوب می

 (1631راحمد پو

 .قدیمی تخریب این بافتها و ایجاد بافتی نو مطابق با طرح های جدید شهرسازی، در ازای سرمایه گذاری های بیهوده در بازسازی بافت های فرسوده و. 2

فرهنگی از گذشته،  در این شیوه برخرد و دیدگاه هایی در این فضا، بدون توجه به ارزش های تاریخی و فرهنگی این بافت ها به عنوان میراث

احمی به تنها به علت فرسودگی بسیار زیاد عناصر و بناهای آن ها و یا به علت نیاز مبرم به زمین در راستای طرح های شهری، این بافت ها عنصر مز

 .باشد شمار آمده و تخریب آنها الزم می

ی، مرمت و حفظ زندگی در بافت، بازسازی با اصول گذشته، تلفیق و در کنار شیوه های مطرح گردیده، دیدگاه های بسیاری در باب حفظ، بهساز. 6

 . فرهنگی با ارزش های اقتصادی و عملکردی جامعه و تفکراتی نظایر اینها نیز وجود دارد -هماهنگ سازی ارزش های تاریخی 

بر پایه رفع نیازها و احتیاجات روحی و جسمی  افالطون، ارسطو و فارابی، از جمله افرادی بوده اند که در رابطه با شهر آرمانی و اقداماتی

از  ساکنان شهر با همکاری و همفکری شهروندان سخن گفته اند، این اقدامات نظیر اقداماتی می باشد که اکنون تحت عنان بهسازی و نوسازی شهری

 : توان به از جمله اقدامات می. آن یاد می شود

      

د، دسترسی آسان و سریع به نقاط مختلف شهر، فراهم آوری و دسترسی راحت برای تأمین مایحتاج ضروری تلفیق طرح های قدیمی با طرح های جدی

چون خوراک و پوشاک، ساماندهی داد و ستد و ساماندهی ارتباطات، مکان یابیهای صحیح و مناسبات فضاهای عمومی در شهر، نظم بخشیدن به 

 (1631حبیبی و مقصودی، ... )اکنان کم درآمد و احداث بناهای شهری و تأمین مسکن مناسب برای س

  نویسنده و متفکر دوست دار طبیعت و حفظ زیباییهای طبیعی، در آثارش، در ارج نهادن به کالبد ( میالدی 1133-1311)جان راسکین

تی را در بخش های قدیمی برای این نویسنده انگلیسی هر گونه دخال. باستانی بناهای شهرهای کهن به منزله اسناد تاریخی تالش نموده است

او ساختار شهرهای بعد صنعتی شدن را نکوهش می . ناهماهنگ نمودن اصول آنها به عنوان بخش ناپایدار و پدیده های فرساینده مورد نقد قرار می داد

و پدیده های غیرقابل بازگشت آنچنان بود افراط راسکین در دنباله روی از طبیعت . نمود و دوران صنعتی را دوران آسیب دیدگی شهرها نام برده است

فالمکی، . )که حتی کاربرد آهن را در بناهای شهری امری غیراصولی تلقی نموده و به کار بردن مصالح سنتی در عناصر شهری را تأکید می نمود

1636) 

 ته علمی، جغرافیا را در کانون مطالعات از پیشگامان مباحث برنامه ریزی می باشد که بیش از هر رش( میالدی 1162 - 1311)س دپاتریک گ

 . خود داشته است او معتقد بود شناخت تاریخ شهر و عناصر تاریخی اولین گام برای شناخت شهر می باشد

  باتریک گرس رابطه انسان با طبیعت را ضروری می دانست و معتقد بود که در مسائل شهری، عوامل جغرافیایی، جامعه شناسی و کالبدی در

ح می باشند و باید همه جانبه مورد مطالعه قرار گیرند، در این میان، گذشته، حاکی از نکات بسیاری است که بدون شناخت آن برنامه ریزی یک سط

 (1631شکوئی، . )حال و آینده ناممکن است

ین تحقیق تحلیلی است از بافت در واقع ا. در این مطالعه نیز به بررسی کالبدی بافت قدیمی محله آفخرا در شهر رشت پرداخته شده است

ت آن قدیمی محله آفخرا شهر رشت و این مسأله که این بافت به عنوان بخشی از شهر از گذشته تاکنون چه وضعی داشت است و از نظر کالبدی در باف

رات آن ، در دوره جدید شکل گرفته و یا چه دگرگونیهایی یا تغیراتی پدید آمده است و تا چه حد توانسته ارزش های اصیل خود را حفظ کند و آیا تغیی

 .از دوره های پیش و تأثیر فرایند آن را بدین گونه پدیدار ساخته است

 مفهوم محله 

منطقه، تعدادی ناحیه و  محله  1به  رشتیعنی بر این اساس، . گیرد در نگاه جدید به شهر، تقسیمات شهری از اقتضای مدیریتی نشأت می

که  ییچون دیگر به اقتضای جامعه شهر. ای داریم که ربطی به تعریف اصلی محله در گذشته ندارند تعریف شده التترتیب،  محبه این . شود تقسیم می
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بندی جدید به یک محدوده و یا  اند بلکه چون در تقسیم کنند و درک فضایی و نوع مناسبات اجتماعی که با یکدیگر دارند، شکل نگرفته در آن زندگی می

محله،  6بندی، بخشی از  حال ممکن است در این شکل از تقسیم. محله را یکی بدانیم 2توانیم این  گفته شده است، ما نمی« محله»شهر، مساحتی از 

که در آن محله صورت گرفته و تعریفی برای   بنابراین، تقسیمات اعتباری. شود یک نام جدید پیدا کرده باشد و در تعریف جدید، یک محله محسوب می

 . یافته، یکی از اتفاقاتی است که روی داده و این تعریف از تعریف ماهوی محله کامال متفاوت است خود

کردند، درصورتی که در  ها در سطح گسترش پیدا می در گذشته، محله. اند شناسی هم از یکدیگر متفاوت شده ها به لحاظ زیست امروزه محله

 .های ما نیز متنوع شده است ریخت محله. ها مواجهیم های مختلف در محله ا با انواع و اقسام ریختدلیل نوع معماری و شهرسازی، م دوره معاصر به

 (سهیال نیاکان، مقاله محالت رشت)

 

 

 محالت رشت

شهر رشت با توسعه فضایی و کالبدی خود از یک طرف، به سرعت جمعیت و فعالیت های اقتصادیش را به نواحی حاشیه ای سوق می دهد و 

 محالت در محالت داخل کالبدی ساختار. است ف دیگر با جذب امکانات شهرهای اقماری، تغییرات شگرفی را در کالبد شهری خود ایجاد کردهاز طر

 محور یک صورت به بعضی مناطق در و شطرنجی صورت به جدید محالت در و قدیمی بافت با باریک و بن بست و مارپیچ های کوچه صورت به قدیمی

 هم از ها خیابان فاصله شویم می نزدیکتر شهر مرکز به هرچه . است شطرنجی صورت به آن از منشعب های خیابان و است بسته ینگر دو و خطی

 که طوری به رسد، می          خود اوج نقطه به مرکز شهر در که جایی تا شود، می بیشتر کالبدی بافت فشردگی و شده تر نامنظم شکل شده، کمتر

 این به و است ناقص حلقوی -اعیعش شهر، کلی ساختار. است نمایان کامالٌ آن در فضا بر توده غلبه و است خم و پرپیچ و باریک های کوچه از مملو

 (1631محمود نیکویه،. )باشد نمی کارا آن در ترافیک جریان و مرور و عبور لحاظ

 ویژگی محالت رشت

ی تجاری برای تامین خواروبار و مایحتاج روزانه و هفتگی اهالی  مسجد و حمام چند مغازه در هر محله بنا به متقضیات و توان اهالی، عالوه بر

شد و عالوه بر فضای باز محله، بناهایی از قبیل  ترین تماس ها و تجمع های افراد محله محسبوب می های شهر مظهر بیش مرکز محله. محله وجود داشت

ی سال از جمله در اعیاد و  این مرکز در روزهای ویژه. گرفت بود برای تجمع اهالی مورد استفاده قرار میمسجد، تکیه و حسینیه که در مرکز محله واقع 

تعداد مساجد و  رابینو در شرح محالت و نواحی مجاور آن،. شد و اوقات دیگر نیز محل تجمع اهالی محله بود های مذهبی، مملو از جمعیت می عزاداری

 (1611رابینو؛.)است تکایای هر محله را مشخص کرده

 مطابق یک  ]نوامبر/ آبان / برابر با عقرب [المرجب سنة قوی ئیل  محالت رشت از دیدگاه میرزا ابراهیم نامی به تاریخ یوم شنبه شهر رجب

 -3خمیران کیاب  -1کیاب  -1استادسرا  -1بازار    -1صیقالن  -6خود رشت  -2خمیران رشت -1:هزار و دویست و هفتاد و شش

 (1633کشوردوست؛...)رسراچما

 

 روش تحقیق  -6

محتواى مفاهیم بصورت نظامدار ازعینى و کیفى  یتوصیف ،تحقیقنوع این  در. تحلیلی می باشد -نوع روش کار در این پژوهش به صورت توصیفی

ها،  ها، مقاله دهد؛ نظیر کتاب یل مىهاى مکتوب، شفاهى و تصویرى درباره موضوعى خاص تشکتن در واقع، قلمرو این نوع تحقیق را م. شود انجام مى

در تحلیل محتوا عناصر و مطالب موردنظر . وتحلیل و توصیف مطالب است  دنبال تجزیه محقق در چنین تحقیقى بهدر کل  .و غیره ها ها، مجله روزنامه

ای و میدانی می  پژوهش به صورت مطالعات کتابخانه روش گردآوری اطالعات در این. گیرد وتحلیل قرار مى  شود و مورد تجزیه بندى مى گردآورى و طبقه

بانکهای اطلالعاتی و شبکه های کامپیوتری  -جدول -فیش -مشاهده -مصاحبه -ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش بهره گیری از پرسشنامه .باشد

یی، تمثیل و تشبیه، نشانه یابی، مقایسه، تشخیص تمایزها و از طریق استدالل قیاسی و استقراروش تجزیه و تحلیل اطالعات در این پژوهش  . می باشد

بنابراین . کند تفاوتها می باشد، به این ترتیب که داده های گردآوری شده را ارزیابی و تجزیه و تحلیل نموده و با ذهن مکاشفانه ای خود نتیجه گیری می

لیل داده ها در این تحقیق در آغاز به صورت استقرایی، مطالب گوناگون و یافته های متعدد گردآوری شده و در پایان کار به صورت قیاسی به تجزیه و تح

 .ها پرداخته      می شود و یافته
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 یافته های تحقیق -4

 پیشینه محله آفخرا -4-1

ی آفخرای رشت به صورت زمین بایر بوده است که قسمتی از آن مربوط به قبرستان می شد  بیش از صد سال پیش قسمت وسیعی از منطقه

طوری که قاطرهای مسی زین طال را در آنجا نگهداری می کردند و یا در قسمتی بارهای مختلف را . ی چند تن از مالکان بود و قسمتی نیز جزو طویله

ی شهید مبرهن یا آزرم سابق و ساختمان خاور قدیم که االن  تقریباً مکان فعلی مدرسه. )است خالی کرده و به صورت انبار از آن استفاده می شده

 (.طق اطراف آنآپارتمان سازی شده است و منا

 

 وضعیت کنونی آفخرا بر اساس مشاهدات میدانی -4-2

، از محالت قدیمی شهر رشت محسوب  از بافت قدیمی شهر رشت می باشد% 21هکتار که دربرگیرنده  21محله آفخرا با مساحت تقریبی 

نفر  1333نفر جمعیت مرد و  1133خانوار می باشد؛ که از این تعداد حدوداً  1133نفر و  6133این محله قدیمی دارای جمعیت تقریبی . می شود

مرتبط ( بانک ملی)میدان حشمت  این محل که در بخش مرکزی شهر رشت واقع شده از شمال به میدان شهرداری و از جنوب به. جمعیت زن می باشند

می باشد که وجود آن سبب شده که این محله به نام آفخرا معروف « بقعه متبرکه سید آقا فخرالدین»یکی از اماکن به قدمت تاریخی این محل ، . است

حمام حاج آقا »واقع شده است و هم چنین می باشد که در کنار این بقعه « مسجد جامع آفخرا»از دیگر اماکن معروف و قدیمی در این محله . شده است

 .نیز یکی دیگر از اماکن قدیمی این محل می باشد« بزرگ

 

 ی آفخرا بقعه -4-3

میرزا ابراهیم که در سال . ی آفخرای رشت قرار گرفته است ی آفخرا یا مزارر سید فخرالدین بن سیدابوالقاسم امام زین العابدین در محله بقعه

ی سید فخرالدین  ی مبارکه ی خویش، از این آرامگاه با عنوان آستانه ری به استرآباد و مازندران گیالن سفر کرده، در سفرنامههجری قم 1611-11های 

 .یاد می کند( به ضم فاء و سکون قاف)مشهور به آقا فقرا 

 

 حمام حاج آقا بزرگ -4-4

ی آفخرای رشت است و در حال  ام حاج آقا بزرگ در محلهیکی از حمام های قدیمی معروف رشت که قدمتی بیش از صد سال دارد، حم

کل متراژ زمین حمام نزدیک به دو هزار مترمربع است، سقف  .حاضر هم چنان مشغول به کار است که دارای سه قسمت زنانه، مردانه و نمره می باشد

سقف حمام در قسمت های عمومی گنبدی مدور . شده است پشت بام حمام با سفال پوشیده. حمام از نظر معماری در قسمت هایی به شکل گنبد است

 .است و در باال و وسط، نورگیر وجود دارد

 

 مسجد آفخرا -4-5

با همکاری امام جماعت،  12قرن در کنار یک قبرستان مخروبه قرار داشت که در سال 2مسجد آفخرای رشت با قدمت تاریخی نزدیک به 

 .بازسازی شد "حاج رجبعلی طارمی  "شت به نام مردم محل و همت یکی از سرمایه داران ر

در بازسازی .مسجد آفخرا نزدیکای دو قرن پیش توسط حاج آقا هندی که از هندوستان به ایران آمده بود و در رشت ازدواج کرد، ساخته شد

در سمت چپ محراب، مقبره  .شده است مترمربع با تخته چوب، گل و آجر ساخته 223صورت گرفته، این مسجد با مساحت  12این مسجد که در سال 

 .می باشد( ع)آقا سید فخرالدین قرار دارد که از نوادگان امام سجاد 

 

 :تغییرات رشدوتوسعه بافت قدیمی محله آفخرا همگام با تغییر معیارهای زندگی شهری چگونگی بررسی -4-6

 حفظ شکل خطی کابری های تجاری در محله آفخرا -4-6-1

که در ساده ترین شکل با برپایی دکان هایی در دو سوی تجاری به صورت مغازه های کوچک و تک واحدی بودند در گذشته کاربری های 

و عمدتاً یک نیاز خاص را برآورده می ساختند ؛ این کاربری ها بیشترین رفت و آمد عمومی محل را به خود اختصاص می دادند  راسته شکل می گرفتند

ان ، افزایش جمعیت و افزایش نیازمندی ها و رواج تمدن غربی و ایجاد پاساژ بر تعداد واحدهای تجاری محل افزوده اما با گذشت زمان ، افزایش زم

می محله آفخرا نیز که یکی از محالت بازار شهر رشت به شمار  می آید با گذر زمان این سیر تکامل را بدنبال داشته است اما همچنان شکل قدی. گردید

 .کرده استو خطی خود را حفظ 
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 به درصد حفظ شکل خطی بازار و نزدیکی به مساکن( 1جدول 

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

1 63 61 11 1 

 1616نگارنده، : ماخذ

 حفظ شکل خطی بازار و نزدیکی به مساکن(  1نمودار

 

 1616نگارنده، : ماخذ

 شکل خطی کاربری های تجاری( 1عکس 

 

 1616نگارنده، : ماخذ

 (2)شکل خطی کاربری های تجاری ( 2کس ع

 

 1616نگارنده، : ماخذ

 

 

 

 

 تاثیر نبود پارکینگ برای میدان تره و بار رشت در محله آفخرا -4-6-2

طرفی  در واقع از. نزدیکی محله آفخرا به میدان تره و بار رشت سبب تغییرات کالبدی بسیاری همچون شلوغی و ترافیک زیاد در این محله شده است     

افزایش  میدان تره و بار رشت مکانی است که افراد از سایر خیابانها و محالت شهر جهت رفع نیازهای خود به آنجا می آیند که طی سالهای گذشته با

شهر رشت و نزدیک به جمعیت، میزان رفت و آمد به میدان تره و بار رشت نیز افزایش یافته است و از طرف دیگر با توجه به اینکه محله آفخرا در مرکز 

بنابراین وجود یک پارکینگ از . میدان تره و بار رشت قرار دارد دارای رفت و امد باالیی است که دسترسی نسبتا خوبی  نیز به دیگر خیابان ها دارد

اما به دلیل عدم وجود این الزام . می کنندالزامات در محله آفخرا می باشد به ویژه با توجه به اینکه امروزه اکثر افراد از خودروهای شخصی خود استفاده 

در واقع این . افراد ناچارند خودروهای خود را در سطح محله و اغلب در کوچه های آن که بیشتر آنها نیز باریک و قدیمی باقی مانده اند پارک نمایند

 .خرا شده اندکوچه ها تبدیل به پارکینگ عمومی گشته اند که موجب شلوغی و ازدحام فراوان در محله آف
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تاثیر نبود پارکینگ برای میدان تره و بار رشت در محله ( 2جدول 

 آفخرا

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

11 11 13 22 6 

 1616نگارنده، : ماخذ

 تاثیر نبود پارکینگ برای میدان تره و بار رشت در محله آفخرا( 2نمودار 

 
 1616نگارنده، : ماخذ

 

 (1) ود پارکینگ برای میدان تره و بار رشت در محله آفخراتاثیر نب( 6عکس 

 
 1616نگارنده، : ماخذ

 

 (2)نبود پارکینگ در محله آفخرا ( 1عکس 

 
 1616نگارنده، : ماخذ

 

 شیوه معماری و مصالح بکار رفته -4-6-3

قبیل تغییرات زیادی را بویژه در سالهای اخیر رشد سریع جمعیت ، افزایش شهرنشینی و پیشرفت علم ، کمبود زمین و دیگر عواملی از این 

در گذشته که هنوز تیرآهن در چرخه مصالح ساختمانی وارد نشده بود ، اسکلت . در شیوه معماری و مصالح بکار رفته درساخت بناها ایجاد کرده است

 سازه به وسیله چوب آماده  می گشت و حتی دیوارهای اتاق ها با چوب 

 

اما امروزه از مصالح ساختمانی نظیر آهن ، میل گرد ، کاشی ، سرامیک و غیره استفاده می شود که عمدتاً نیز از خارج از استان به . اسکلت بندی می شد

 .گیالن وارد می شوند

 
 

 

 

میزان تغییر در شیوه معماری و مصالح بکار رفته در ( 6جدول 

 به درصد واحدهای مسکونی

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

21 16 21 1 1 

 1616نگارنده، : ماخذ

میزان تغییر در شیوه معماری و مصالح بکار رفته در واحدهای ( 6نمودار 

 مسکونی

 
 1616نگارنده، : ماخذ
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 (1)مقایسه شیوه معماری و مصالح به کار رفته در بافت جدید و قدیم ( 1عکس 

 
 1616نگارنده، : ماخذ

 (2)ح به کار رفته در بافت جدید و قدیم مقایسه شیوه معماری و مصال( 1عکس 

 
 1616نگارنده، : ماخذ

 

 میزان تناسب کالبدی محل -4-6-4

یکی از مصادیق بارز امروز شهرهای ایران افت فیزیکی و اجتماعی بخشهای قدیم و فضاهای جدید شهری است که بر اثر عوامل بیرونی و 

این مشکالت مسئله مهم وجود تناسب بین فضاهای قدیم و بافت جدید شهری می باشد؛ از طرفی با  از جمله. درونی با مشکالت عدیده ای مواجه هستند

وجب افزایش جمعیت و افزایش ساخت و ساز تنها تعداد محدودی از خانه های قدیمی در بین ساختمان های چندطبقه باقی مانده اند که این موضوع م

 .که نمونه آن را  می توان در عکسی از محله آفخرای رشت مالحظه نمودکاهش تناسب قابلیت های زیست پذیری شده است 
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 میزان تناسب کالبدی محل( 1نمودار 

 
 1616نگارنده، : ماخذ

 

 

 
 

 به درصد میزان تناسب کالبدی محل

خیلی  کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 کم

1 11 61 66 1 

 1616نگارنده، : ماخذ
 

 

 (1)م و بافت جدید تناسب بین فضاهای قدی( 1عکس 

 
 1616نگارنده، : ماخذ

 (2)تناسب بین فضاهای قدیم و بافت جدید ( 3عکس 

 
 1616نگارنده، : ماخذ

 

بنابراین توانمندی فضا در ایجاد حسی . از طرف دیگر این موضوع موجب ایجاد ناهماهنگی بین واحدهای تجاری موجود در محله شده است 

مانند قرارگیری کتابفروشی، کفش فروشی، بنگاه معامالتی مسکن و اخته فروشی . خوش نمابودن در محل دیده نمی شودخاص را کاهش داده و اثری از 

همچنین از طرف دیگر انواع کاربری های تجاری موجود در این محل در مجاورت مسجد آفخرا قرار گرفته اند که این . و غیره در کنار هم در این محل

زیرا می بایست در اطراف یک مکان مذهبی کاربری هایی جانمایی گردند که با مقوله . ماهنگی و تناسب کالبدی محله می باشدموضوع خود نشانه عدم ه

 . زیارت هماهنگی داشته باشند و از لحاظ کارکردی مکمل یکدیگر محسوب گردند

 

 میزان تغییر در خیابان بندی محله ها و کوچه ها -4-6-5

ک است  که در اثر مرور زمان دچار تغییرات و آسیب هایی شده است که از جمله این تغییرات تفکیک اراضی یعنی بافت محله بافتی ارگانی

تبدیل واحدهای بزرگ به واحدهای کوچک و امتداد یافتن کوچه ها جهت دسترسی به اراضی تفکیکی عقب تر، تعریض و احداث کوچه های جدید به 

 . در بسیاری موارد باعث گسستگی بافت شده است  دنبال ورود خودرو به بافت قدیم که

در واقع تغییرات . نیز از این تغییرات کالبدی مستثنی نبوده و با گذر زمان تحوالت کالبدی زیادی در آن صورت گرفته است« محله آفخرا»

 در محله آفخرا تنها در کوچه های نزدیک به معبر اصلی محل دیده می شود و با ورود به بخش های 

 

از طرف دیگر چون ساخت و سازهای بناهای جدید که در دو طرف کوچه ها انجام . میانی محل بیشتر کوچه ها به صورت قدیمی و باریک باقی مانده اند

 .می شود با فاصله زمانی زیادی همراه است بنابراین این معابر از عقب نشینی استانداردی برخوردار نیستند
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به  ر در خیابان بندی محله ها و کوچه هامیزان تغیی( 1جدول 

 درصد

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

1 1 13 63 11 

 1616نگارنده، : ماخذ

 میزان تغییر در خیابان بندی محله ها و کوچه ها(  1نمودار  

 
 1616نگارنده، : ماخذ

 

 (1)نمونه ای از معابر داخلی محله آفخرا( 1عکس 

 
 1616نگارنده، : ماخذ

 (2)نمونه ای از معابر داخلی محله آفخرا ( 13عکس 

 

 
 1616نگارنده، : ماخذ

 

 اعمال و رعایت قوانین شهرسازی -4-6-6

در سالهای اخیر کم توجهی مدیریت شهری ، عدم رعایت قوانین شهرسازی ، محله های قدیم متحمل مشکالت و خسارت های زیادی شده 

به صورتی که در طراحی آنها از هیچ اصول و استانداردهای شهری استفاده . سب بودن معبر پیاده و سواره می باشداند که از جمله این مشکالت نامنا

محله آفخرا نیز یکی از این محالت قدیمی می باشد که با وجود قرارگیری کاربری های گوناگون چون واحدهای مسکونی، تجاری، مذهبی، . نشده است

توجه به قرارگیری این محله در مرکز شهر رشت و در نتیجه پر رفت و آمد بودن آن با مشکالت زیادی روبه روست مانند  آموزشی و غیره و همچنین با

 .نبود آسفالت مناسب و یکسان نبودن عرض کوچه ها و عدم رعایت عقب نشینی الزم در آنها و غیره

 

 

 

درصد از  13ی قرار گرفت که نتایج حاصل از آن نشان می دهد که در این رابطه پرسشنامه ای تهیه شد و نظر ساکنان محل مورد بررس

درصد خیلی زیاد معتقدند که قوانین شهرسازی در ایجاد معبر  6درصد خیلی کم و  1درصد زیاد،  16درصد متوسط،  63پاسخ دهنگان به میزان کم، 

 .پیاده و سواره در گذشته تاکنون در این محل تغییر کرده است

 

 

 

 

 اعمال و رعایت قوانین شهرسازی( 1نمودار 
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 اعمال و رعایت قوانین شهرسازی به درصد (1جدول 

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

3 16 63 13 1 

 1616نگارنده، : ماخذ

 
 1616نگارنده، : ماخذ

 

 (1)اعمال و رعایت قوانین شهرسازی ( 11عکس 

 
 1616نگارنده، : ماخذ

 (2)نین شهرسازی اعمال و رعایت قوا( 12عکس 

 
 1616نگارنده، : ماخذ

 

 

 

 

 حفظ ارزش ها و سنن قدیمی در محله آفخرا -4-6-7

که سبب نامگذاری این محل به این نام بوده و « بقعه آقا سید فخرالدین»با وجود عناصری از قبیل « محله آفخرا»ساختار بافت قدیمی 

اما با گذر . بخشی از هویت این محل را نمایانگر می سازد« حمام حاج آقا بزرگ»هم چنین  در کنار بقعه و« مسجد جامع آفخرا»همچنین قرارگیری 

از طرفی . زمان و تغییرات بوجود آمده در محالت قدیم که محله آفخرا هم از آن مستثنی نبوده ، شاهد کم رنگ شدن این سنت و هویت قدیمی هستیم

از تعداد مراجعه کنندگان به این مکان نسبت به قبل کاسته شده است و از طرف دیگر بیشتر افراد  با وجود افزایش جمعیت شاهد این موضوع هستیم که

. بنابراین این مکان بیشتر حالت نمادین به خود گرفته است تا کاربردی. قدیمی به این مکان مراجعه می کنند مگر در مناسبات و مراسم های خاص

ای قدیمی و تغییر اسم بعضی از مدارس موجود در این محل نیز به کم رنگ شدن هویت قدیمی آن کمک همچنین از طرفی نیز از بین رفتن خانه ه

  .نموده  است

درصد از  61در این رابطه پرسشنامه ای تهیه شد و نظر ساکنان محل مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصل از آن نشان      می دهد که

درصد خیلی زیاد به حفظ ارزش ها و سنن قدیمی در محله آفخرا  1درصد خیلی کم و  12درصد زیاد،  1توسط، درصد م 61پاسخ دهنگان به میزان کم، 

 .می باشند
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 به درصد حفظ ارزش های محله( 1جدول 

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

1 11 61 61 12 

 1616نگارنده، : ماخذ

 ی محلهحفظ ارزش ها( 1نمودار 

 
 1616 نگارنده،: ماخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نتیجه گیری -5

رشد و دگرگونی در معیارهای زندگی شهری  ،افزایش جمعیت ،یمی شهر رشت که  با گذر زمان دمحله آفخرا به عنوان یکی از محالت ق

ناه و عواملی از این دست افزایش تقاضا برای مسکن، افزایش قیمت خانه و قناعت افراد به داشتن حداقل سرپ. است دستخوش تغییرات بسیاری بوده

بسیاری از خانه های ویالیی به آپارتمان های چندین طبقه تبدیل شده اند و . مردم این محله را نیز رویارویی با دالل ها و بساز بفروش ها کرده است

می بیشتر داده اند و بافت قدیم این محله خانه های با بام های سفالی و شکل قدیمی جای خود را به بناهایی با شکل و سیمایی جدید البته با استحکا

هرچند که این تغییرات و دگرگونی ها بدون رعایت قوانین و استانداردها صورت . قدیمی را از لحاظ ساختاری و عملکردی دچار دگرگونی ساخته اند

وجود . لی تر کوچه همچنان قدیمی هستندبیشتر ساخت و سازها در الیه های اول محله صورت گرفته است در صورتی که مناطق داخ. گرفته است

اسب ساختمان های یک یا چند در میان کوتاه و بلند، جدید و قدیمی، عدم رعایت عقب نشینی الزم، عرض کم کوچه ها و همچنین نداشتن آسفالتی من

در صورتی که در این محله رعایت اصل سازگاری . دبا توجه به پر تردد بودن این محله نشان از عدم توجه مسئولین به رعایت قوانین و استانداردها دار

 . ضرورت بسیار دارد

در امتداد . گفتیم که میدان اصلی تره بار شهر رشت  که از جمله پر رفت و آمدترین مناطق شهر می باشد در نزدیکی محله آفخرا قرار دارد

جود دارد  که البته از جمله تغییرات عمده در شیوه و معیار زندگی شهری این موضوع مسئله استفاده بیشتر از پیش شهروندان از اتومبیل شخصی خود و

اما . وجود این موضوعات در واقع گویای این حقیقت است که یک پارکینگ عمومی از جمله الزاماتی است که می بایست در این محله اعمال گردد. است

ی شدیدی روبرو کرده است به صورتی که آرامش ساکنین را برهم زده و خوش نمایی عدم توجه مسئولین به این موضوع این محله را با مشکالت ترافیک

 .محل را نیز تحت شعاع قرار داده است
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