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ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
Resilience the Values of Historical Streets in Order to Protect them
()Case Study: Chaharbagh Street, Isfahan

در همین شمارۀ مجله بهچاپ رسیده است.
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تابآوری ارزشهای خیابانهای تاریخی در راستای حفاظت از آنها
(نمونۀ موردی :خیابان چهارباغ اصفهان)
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چکیده

بیان مسئله :خیابان چهارباغ اصفهان با وجود تغییرات کالبدی و کاربریها در طول تاریخ همچنان
به عنوان یکی از خیابانهای اصلی تجاری و تفرجگاهی این شهر محسوب میشود .بازخواني تاريخ و
سير تحول معماري مجموعههای تاریخی میتواند امکاناتي براي گامهاي بعدي مرمتي فراهم آورده و
یافتن عوامل تابآوری میتواند در برنامهریزی برای طراحی فضاهای جدید مؤثر باشد .تابآوری راهی
برای تقویت جوامع و شهر با استفاده از ظرفیتهای آن است و یکی از ابعاد پراهمیت تابآوری ،بعد
فضایی است که به ادامۀ فضاهای شهری با حفظ هویتشان در طی تغییرات میپردازد.
هدف :این پژوهش با تکیه بر فرضیۀ مؤثربودن برنامهریزی در جهت بازسازی خیابانهای تاریخی
با توجه به خواستههای کاربران و ویژگیهای تاریخی در تابآوری آنها به دنبال پاسخگویی به این
پرسش اصلی است که چه عواملی سبب تابآوری خیابان چهارباغ در طول تاریخ شده است.
روش تحقیق :توصيفي -تحليلي است و برای دستیابی به این هدف ابتدا با مراجعه به منابع معتبر،
چهار شاخص کالبدی ،اجتماعی ،اقتصا دی و زیستمحیطی به عنوان شاخصهای مدل مفهومی
تابآوری ارائه شده و با مطالعۀ میدانی و پرسش از رهگذران این خیابان به بررسی دقیقتر و ارائه
زیرشاخصهایی برای هریک از شاخصها پرداخته شده است.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش نشاندهندۀ آن است که دالیل انتخاب این خیابان تاریخی و انتظارات
کاربران از اقدامات حفاظتی در آن با ویژگیهای تاریخی قرنهای  17و  19میالدی هماهنگی دارد
و اهمیت شاخصهای مختلف تابآوری از دیدگاه کاربران متفاوت بوده و شاخصهای اجتماعی و
زیستمحیطی در وضعیت مطلوبتری نسبت به شاخصهای دیگر قراردارند.
واژگان کلیدی :تابآوری خیابان چهارباغ ،شاخص کالبدی ،شاخص اجتماعی ،شاخص اقتصادی،
شاخص زیستمحیطی.

مقدمه و طرح مسئله

تابآوری دارای ابعاد متعدد کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی،
نهادی ،معیشتی ،فضایی و  ...است (Lu & Stead, 2013,
* نویسنده مسئول09121580343 ،mahdinejad@sru.ac.ir :

 .)201در بررسی تاریخی فضاهای شهری میزان تابآوری
آنها در طی دورههای مختلف مورد توجه است .با شناسایی
مؤلفههای مختلف حاکم بر خیابانهای تاریخی در طول تاریخ
با عملکردها ،مفاهیم و معانی متع د د و با دقت نظر در مسئلۀ
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مرمت و بازسازی میتوان به حفظ این آثار ارزشمن د در طول
تاریخ پرداخت.
خیابان چهارباغ یکی از خیابانهای اصلی و تاریخی شهر اصفهان
است که با گذشت زمان همچنان جذابیت خو د را برای افراد
استفا دهکننده از این خیابان از دست نداده است .تئوری مطرحشده
در این پژوهش ،بیان تابآوری خیابان چهارباغ عباسی به عنوان
یک فضای شهری تاریخی از دیدگاه بازدیدکنندگان و جامعۀ
محلی اصفهان بوده و اقدامهای مؤثر در جهت ارتقای تابآوری
این خیابان را مطرح میکند.
این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسشهای اصلی است
که چه عواملی سبب تابآوری خیابان چهارباغ در طول تاریخ
شده است ،دالیل انتخاب این خیابان تاریخی و انتظارات کاربران
از اقدامات حفاظتی در آن تا چه اندازه با ویژگیهای تاریخی آن
هماهنگی دار د  ،کاربران بیشتر خواستار اقدامات در کدام شاخص
تابآوری در این خیابان هستن د و کدام شاخصها از دیدگاه
آنها از وضعیت مطلوبتری برخوردار است .نتایج این پژوهش
ندهندۀ آن است که برنامهریزی در جهت بازسازی خیابانهای
نشا 
تاریخی با توجه به ویژگیهای تاریخی آن میتوان د در تابآوری
و تصمیمهایی که در زمینۀ حفاظت از خیابانهای تاریخی گرفته
میشود ،مؤثر باشد.
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مبانی نظری

در این بخش ،مفاهیم تابآوری و حفاظت مور د واکاوی قرار
میگیرند .تابآوری به اشکال گوناگونی تعریف شده است .تابآوری
عبارت است از درجهای که سیستم قادر است تغییرات را تحمل
د ( Alberti & Marzluff,
و خودش را دوباره سازماندهی کن 
 .)2004, 214اصطالح تابآوری اولین بار در سال  1973توسط
«هولینگ»( 1نظریهپرداز بومشناختی) در مقالهای با عنوان
«تابآوری و پایداری سیستمهای اکولوژیکی» با دیدگاه محیط
زیستی مطرح شد .وی تابآوری را به عنوان یک مفهوم توصیفی
و کیفی که فراهمآورندۀ بینش در مور د ویژگیهای پویای یک
سیستم است ( )Gross, 2008, 3و قابلیت اکوسیستم برای حفظ
خصوصیات عملکردی ابتدایی در رویارویی با آسیبها بیان میکند
(  .)Meerow & Newell, 2016, 311منتقدان این رویکرد ،با
تمرکز بر هویت و ساختار سیستمها (در نگرش تک-تعادلی) بر
این نکته پای فشردن د که تابآوری اکوسیستمی بیشتر به کارکرد
کل سیستم مرتبط است تا به ثبات اجزای کاستیهای دیدگاه
منتخب آن (جمعیت) یا حتی به توان نگهداشت (بازیابی) یک
موقعیت بومشناختی ثابت و مداوم (توالیی؛ زنگانه؛ پریزادی و
شکیبایی.)35 ،۱۳۹۸ ،
امروزه تابآوری به عنوان راهی برای تقویت جوامع با استفاده
از ظرفیتهای آنها مطرح میشو د (& Kärrholm, Nylund,
 .)del la Fuente, 2014, 121تابآوری در شهرسازی در دهۀ
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د (Lu
 1990یعنی حدو دا ً دو دهه پس از مطرحشدنش ،ظاهر ش 
 .)& Stead, 2013, 201بحث تابآوری در مطالعات شهری و
منطقهای به دنبال کاهش آسیبهای شهری (،)Thilo, 2010, 19
حفظ عملکردهایی برای فراهمکردن رفاه شهروندان(Da Silva,
 )Kernaghan & Luque, 2012, 125و حفظ یا برگشت سریع

به عملکر د مطلوب در رویارویی با یک اختالل ،یا وفق پیداکردن
با یک تغییر( )Meerow & Newell, 2016, 315یا سازماندهی
د د است (Folke , Carpenter, Walker, Scheffer, Chapin
مج 
 .) & Rockstrom, 2010, 3تشخیص زودهنگام تغییرات و تأثیرات
آنها بر روی شهر و برنامهریزی و طراحی براساس آن میتوان د به
میزان زیادی سبب ارتقای تابآوری شهر در برابر تغییرات به وجود
آمده شو د ( .)DE Souza & Flanery, 2013, 93-94کاظمیان،
باقری و شجاعی ( ،)1393در مقالۀ «بررسی میزان حمایت از
مفهوم تابآوری شهری در قوانین شهری ایران»؛ به این نتیجه
دست یافتن د که رویکر د مدیریت بحران در قوانین شهری ایران،
کالبدی بوده و تنها مقاومسازی بناها مور د توجه قرار میگیرد
و به ابعا د دیگر تابآوری شهری (اقتصادی و اجتماعی) توجه
کمتری میشود.
درواقع سؤالهایی که برای تابآوری مطرح میشود شامل
تابآوری برای چه کسی ،تابآوری چه چیزی ،تابآوری در
چه زمانی ،تابآوری در چه مکانی و چرایی تابآوری است
( .)Meerow & Newell, 2016, 316در بحث تابآوری چه
چیز به چه چیز؟ جواب چه چیز اول ،نوع سیستمی که باید
تابآور باش د را مشخص میکن د و چه چیز دوم به نوع بحرانی
که سیستم بای د در برابر آن تابآور باش د اشاره میکن د (شیرانی،
پرتوی و بهزادفر .)۵۰ ،۱۳۹۶ ،در این پژوهش تابآوری ،خیابان
چهارباغ در برابر دیدگاه کاربران مور د بررسی قرار گرفته است.
تابآوری از جهات گوناگونی قابل بررسی است و در هر مطالعه
با توجه به نوع نگرش به موضوع ،تعاریفی از تابآوری مطرح
ش دهاست .رویکردهای مفهوم تابآوری را میتوان به سه دستۀ
اصلی تقسیم کرد؛ تابآوری به عنوان پایداری :در این رویکرد،
تابآوری به عنوان مقدار اختاللی که یک سیستم میتواند
تحمل یا جذب کند ،قبل از اینکه به حالت دیگری منتقل
شود ،تعریف میشود (توالیی و همکاران ۳7 ،۱۳۹۸ ،به نقل
از  .) Beatley & Newman , 2013, 45تابآوری به عنوان
بازیابی :رویکر د بازیابی از تابآوری در ارتباط با توانایی جامعهای
برای «بازگشت به گذشته ،از تغییر یا عامل فشار و برگشت به
حالت اولیه آن است .تابآوری در اینجا معیاری است که به
زمان صرف شده یک جامعه برای بازیابی از تغییر اندازهگیری
میشود» (همان 38 ،به نقل از.)McEntire, 2014, 5
تابآوری به عنوان دگرگونی :این رویکرد بیشتر در ارتباط با
تابآوری اجتماعی و به عنوان ظرفیت جامعه برای واکنش به
تغییر و به شکل سازگارانه بیان میکند که به جای بازگشت
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پیشینۀ تحقیق

در حوزۀ تابآوری شهری مطالعات متع ددی انجام شده که
هریک موضوع را از زاویۀ دی د خو د مور د بررسی قرار دا دهاند .در
ایران پژوهشهایی به سنجش ظرفیتهای تابآوری در شهرهای
قزوین ،شمال و شمال شرق تهران ،تبریز و  ...پرداختهاند.
در مقاالت خارجی نیز این موضوع مور د پژوهش قرار گرفته
است؛ ازجمله تحقیقی به اندازهگیری تابآوری شهری در 50
شهر اسپانیا پرداخته و این نتایج ب هدست آمده که با اقداماتی
مانن د کاهش مصرف منابع ،ترویج تجارت محلی ،ایجا د فضای
مشارکت شهروندان و تنوعبخشیدن به اقتصا د محلی میتوان
به تابآوری دست یافت (& Suarez, Baggethun, Benayas
 .)Tilbury, 2016در این میان پژوهشهایی نیز در رابطه با
تابآوری فضاهای سنتی بوده است .در این خصوص در مقاله
«تابآوری فضایی بازار قیصریه اصفهان» این نتایج ب هدست آمده
که ساخت انعطافپذیر و مستحکم بازار همراه با حفاظت و مرمت
مستمر از آن ،وجو د کاربریهای متنوع ،هویت منحصربهفرد
فضا ،آسایش محیطی و زیبایی در فضا ،امکان دسترسی به
فضاها و کاربریهای مختلف از این فضا و تعلقخاطر به مکان
به تابآوری فضایی این فضای شهری تاریخی انجامیده است
(شیرانی و همکاران .)49 ،1396،در مقالۀ «سنجش نگرش
بازاریان نسبت به تابآوری ارزشهای تاریخی  -فرهنگی در
حفاظت از بازار» مهمترین علل نقصان در تابآوری کالبدی و
عملکردی بازار تاریخی -فرهنگی تهران ارائه شده است (رازقی
و درخشانی .)91 ،1394،همچنین در مقالهای عوامل مرتبط
با طراحی شهری با تأکید بر تابآوری اجتماعی در محله
جلفا اصفهان ،در شش مؤلفه ارتقای کیفی محیط ،هویت،
شدهنده و تعامالت
انعطافپذیری ،همهشمولی ،فضاهای آموز 
اجتماعی مقولهبندی شده است (پرتوی و همکاران،1395 ،
 .)99در رابطه با سنجش پیا دهراههای مختلف نیز پژوهشهایی
انجام گرفته است .برای نمونه مطالعهای که در پیا دهراه تربیت
تبریز انجام گرفته ،ساماندهی این محور در بافت مرکزی شهر
را موجب انطباق آن با سیاستهای پیا دهگستری و نویدبخش
چشمانداز روشن توسعه فضاهای تجاری و تفریحی دانسته است
(قربانی و جامکسری .)55 ،1389 ،همچنین در سالهای اخیر
احداث پیا دهراهها در تهران مور د توجه جدی مدیریت شهری
قرار گرفته است و شاه د این ادعا احداث پیا دهراههایی چون
17شهریور(شهداء)15 ،خرداد ،سپهساالر ،صوراسرافیل ،باب
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ساده به حالت قبل میتواند به معنای تغییر به حالت جدی د
که در محیط موجود پایدارتر است ،باشد (همان به نقل از
.)Matyas & Pelling, 2015, 8
در اجالس سال  2005گوتنبرگ سوئد برای تابآوری چهار
بعد کلی اجتماعی ،اقتصا دی ،کالبدی و زیستمحیطی
درنظرگرفته شد (شیرانی و همکاران 51 ،1396 ،به نقل از
 .)Resilience Alliance, 2007, 17ابعاد مورد بحث در این
پژوهش نیز از ابعاد مطرحشده در این اجالس گرفته شده
است .همچنین این پژوهش بر مبنای دیدگاه «فولک» بنا
یدار د تابآوری همیشه سیستم بازگشت
شده است که بیان م 
به گذشته یا تعادل نیست؛ بلکه احتمال انطباق و دگرگونی
در وضعیت موجود و همچنین احتمال بقا و تغییرات را در
آینده خواهد داد ( .)Folk et al., 2010, 2از آنجا که بسیاری
از پژوهشها در مورد تابآوری معطوف به ایجاد امنیت و
بدون توجه به رابطۀ عاطفی انسان با مکان انجام شدهاند؛
لیکن تجربههای بحرانهای بهوقوع پیوسته در دهههای اخیر
به روشنی بر نقش انسان در تابآوری تأکید ورزیده است
(پرتوی ،بهزادفر و شیرانی.)100 ،1395 ،
در رابطه با حفاظت نیز در دورههای مختلف به جنبههای
متعدد آن توجه شده است .حفاظت ،اقدامی اجتنابناپذیر
برای حفظ آثار تاریخی است و برای پیشبرد اهدافش با
حرفهها و تخصصهای گوناگونی از جمله تاریخ معماری
ارتباطی تنگاتنگ مییابد (ابویی و نیکزاد.)170 ،1396 ،
این واژه که در ابتدا بر نگهداشت صرف و ارتقای ساختارهای
تاریخی تأکید داشت ،در دهههای اخیر با مفهوم مدیریت
تغییر در محیطهای تاریخی مورد استفاده قرار گرفته است
( .)Drury & McPherson, 2008بهنظر میرسد در رابطه
با حفاظت از شهرها ،دهۀ 1970اهمیت اساسی داشته است
(.)Jokilehto, 2007, 17
اسنا د منتشرشده در رابطه با میراث و حفاظت ،بهطور معمول
بر هردو جنبه کالبدی و محتوایی  -معنایی تأکید داشته
و حفاظت و بازآفرینی میراث به شکل فعالیتی فراگیر و
یکپارچه مطرح شده است (حناچی و فدایینژاد.)16، 1390 ،
در سال  1975میالدی در قطعنامه کنگره اروپایی حفاظت
معماری ،رویکردی اجتماعی در ارتباط با موضوع حفاظت
از میراث معماری با عنوان «ثروتهای معماری» مطرح و بر
لزوم تقویت میزان تابآوری ارزشهای فرهنگی ،اجتماعی
و کالبدی در فرایندهای حفاظتی تأکید میشود .همچنین
یکی از بندهای این قطعنامه به اهمیت همکاری مردم در
حفاظت از معماری و مشاركتدادن آنها در امر مرمت شهر
اشاره داشته و بیان میکند که این میراث متعلق به همه
است و مردم باید به درستی مطلع شوند؛ زیرا شهروندان
میتوانند در تصمیمگیر یهای مربوط به محیط زیست

خود شرکت کنند .همچنین آنها مسئول انتقال این میراث
به نسلهای آینده هستند (Congress on the European
 .)Architectural Heritage, 1975, 1لذا بدینمنظور در
کنار مطالعه منابع تاریخی ،نظرات و دیدگاههای کاربران در
زمان معاصر نیز پرسش شده است.

..............................................................................
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همایون ،ناصرخسرو ،مروی ،صابونیان ،احسانی ،شاهعبدالعظیم
و برادران مظفر است که در تحقیقی به ارزیابی نتایج حاصل
از اجرای این پیا دهراهها و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن و
مطالعۀ تطبیقی آنها پرداخته شده است .البته به جز پیا دهراه
سپهساالر که با مشارکت مردمی اداره میشود ،احداث بقیه
پیا دهراهها بدون جلب مشارکت و رضایت عمومی بوده است
(فالح منشادی ،روحی و خداوردی.)7 ،1392 ،

روش تحقیق

روش تحقیق ،توصیفی -تحلیلی است و با جستجوی اطالعات
در پایگاههای اطالعاتی ،مشاهدات میدانی و پرسش از رهگذران
خیابان اقدام به جمعآوری اطالعات شده است .در ابتدا چهار
شاخص کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی به عنوان
شاخصهای مدل مفهومی تابآوری ارائه شده و با تکنیک تحلیل
محتوا زیرشاخصهای اساسی هرکدام از این شاخصها از نظرات
پرسششوندگان با فراوانی بیشتر ب هدست آمده است (تصویر .)1
در مرحلۀ دوم ویژگیهای خیابان چهارباغ در دورههای صفویه و
قاجار در راستای این شاخصها مطرح شده است.
•تحلیل نظرات پرسششوندگان و بررسی ابعا د تابآوری
پرسش از رهگذران خیابان چهارباغ عباسی در آذرماه  1396و
همزمان با بازسازیهای در حال انجام در این خیابان صورت گرفته
است .از پرسششوندگان خواسته شده تا سه دلیل عمده انتخاب
خو د را از خیابان مطرح کنن د که نتایج حاصل از پاسخها با فراوانی
بیشتر در جدول  1ارائه شده است .همچنین از پرسششوندگان
خواسته شده تا سه اقدام مؤثر جهت ارتقای این خیابان تاریخی را
مطرح سازن د که نتایج حاصل از پاسخها با فراوانی بیشتر در جدول
 2و مطالعات انجام گرفته توسط معاونت برنامهریزی و پژوهش
شهرداری اصفهان در جدول  3ارائه شده است.

خیابان چهارباغ عباسی

....................................................................

خیابان ،فضا یا مکانی است که برای دسترسی و رفتوآم د عمومی
استفاده میشو د ( .)Marshall, 2004, 293پيشينۀ خيابان به معناي
راه فراخ و درازي که در آن نهر آب و درختان باشد ،در شهرسازي

تصویر .1زیرشاخصهای استخراجشده از دیدگاه کاربران .مأخذ :نگارندگان.

..............................................................................
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ايراني دستکم به قرن دوم هجري ميرس د (اهری)49،1385 ،؛
اما در هيچيک از نمونهها قبل از پيدايش خيابان چهارباغ که
ميتوان آنها را فضاي شهري تلقي کرد ،مکاني طراحيشده براي
جمعشدن و توقف نبوده است (همان .)51،در ساختار اين خيابان
با درنظرگرفتن نياز انسان هم از نظر مادي و هم معنوي درص دد
برآوردن خواستههاي او بو دهاند.
سال  1006ه.ق را میتوان سال شروع فرمان شاهعباس برای
احداث این خیابان دانست (چسنی .)68 ،1385 ،امروزه این
خیابان یکی از خیابانهای تاریخی و اصلی اصفهان است که بین
چهارباغ باال و پایین قرارگرفته است .این پژوهش ویژگیهای
خیابان چهارباغ را از چهار بع د مطرحشده در تابآوری (کالبدی،
اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی) در زمان صفویه و قاجار
مور د بررسی قرار داده و زیرشاخصهای هریک از این ابعا د را از
تحلیل نظرات پرسششوندگان ب هدستآورده است .در پایان برای
دستیابی و تقویت هریک از این ابعا د راهکارهایی ارائه شده است.

ابعاد کالبدی

•ساختار فیزیکی
ساختار فیزیکی خیابان را در قرنهای  17و  19میالدی میتوان
در دو بخش عناصر مصنوع و طبیعی مور د بحث قرار داد .خيابان
چهارباغ ،خياباني عريض و از نظر هندسي مستقيم است .معابري
که به صورت فضاي شهري قبل از چهارباغ وجو د داشته يا اساساً
طراحي بدنه نداشته ،يا ذکري از آن نشده است .اما در خيابان
چهارباغ اصفهان تمامي اجزاي فضاي شهري طراحي ش دهاست و
اين طراحي نه از باب طراحي بناي معماري ،بلکه به منزلۀ بخشي
از طراحي بدنۀ شهري است .عمارتهاي بدنۀ چهارباغ به صورت
بناهاي دو طبقه با ساختاري سهقسمتي و قرينه هم در دو سوي
خيابان طراحيشده بو د و در طبقه همکف راهي از ميان عمارت به
درون باغ گشوده ميش د و طبقۀ دوم ايوانهايي رو به خيابان داشت
(اهری .)52،1385 ،نکتۀ ديگري که طراحي کالبدي چهارباغ را
متمايز ميساخت اين بو د که بدنههاي آن بهطورخاص براي استفاده
در جهت کارکردهاي مرتبط با خيابان طراحي شده بود ،نه براي
کارکردهاي خصوصي ساکنان باغ پشت عمارت ورودي .از عناصر
مصنوع این خیابان میتوان به درختان ،فضاهای سبز ،حوضها و
ما دیها و از بناها و باغهای بهجامانده این خیابان میتوان به سردر
باغ خیمهگاه ،مدرسۀ چهارباغ اصفهان و کوشک هشتبهشت اشاره
کرد .امروزه بخشهاي باقيماندۀ سردر باغ خيمهگاه در گوشهاي از
باغ خيمهگاه که به باغ بلبل پيوسته است و «پارک شهي د رجايي»
ناميده ميشود ،به حال خو د رها شده و در حال تخريب است
(قلیپور ،امینپور و بهرامیان .)5 ،1391 ،مدرسه چهارباغ اصفهان
نیز در شرق خيابان چهارباغ جاي دارد .در شمال آن بازارچه بلند
و در شرق آن کاروانسراي مادرشاه جاي دارد.
باقيمانده باغ هشتبهشت و برجايمان دههاي کوشک آن نیز از

نشریۀ علمی باغ نظر /60-45 ،)87(17 ،شهریور 1399

جدول  .1دالیل عمده انتخاب خیابان چهارباغ عباسی از دیدگاه کاربران .مأخذ :نگارندگان.
تابآوری
تابآوری کالبدی

دالیل انتخاب
 رفتن به محل کار (دسترسی و حرکت) خوانابودن خیابان به دلیل ساختار هندسه مستقیم (دسترسی و حرکت) -سرسبزی خیابان و وجود درختان بلند (زیبایی)

تابآوری اجتماعی

 گوناگونی کاربریها در این خیابان ،حق انتخاب را برای استفادهکنندگان فراهم میسازد*( .انعطافپذیری) قدم زدن در این خیابان حس متفاوتی را القا میکند( .حس تعلق) حضور مردم در ساعات مختلف شبانهروز حس امنیت به من میدهد( .امنیت روانی) چهارباغ يعنى خاطرات كودكى من ،هر روز قسمتى از اين خيابان زيبا را براى رسيدن به مدرسه طى ميكردم( .خاطرهانگیزی) حال و هوای سنتی حاکم بر بخشی از چهره خیابان (تأثیرپذیری از شرایط فرهنگی – هویت) -این خیابان فرصت مکث* ،توقف و ارتباط با افراد دیگر را برایم فراهم میسازد( .تعامالت اجتماعی)

تابآوری اقتصادی

گوناگونی کاربریها در این خیابان ،حق انتخاب را برای استفادهکنندگان فراهم میسازد*( .کاربریهای متعدد)-نزدیکی به محل زندگی (صرفهجویی در مصرف انرژی)

تابآوری زیستمحیطی

وجود فضاهای مکث* (بهرهگیری از آسایش)سایهاندازی درختان خیابان (بهرهگیری از آسایش و توجه به مسائل اقلیمی)بلوار و پیادهراههای وسط (بهرهگیری از آسایش)عالقه بیشتر به خیابان زمانی که برای اجرای مترو اجازۀ ورود به ماشین داده نمیش د و حس آرامش بیشتر داشتم (بهرهگیری از آسایش).عالقۀ بیشتر به خیابان در روزهای سهشنبه (سهشنبههای بدون خودرو) و عدم وجود آلودگیهای صوتی ناشی از اتومبیل (بهرهگیری از آسایش)-قدمزدن در پیادهراه وسط خیابان حس بودن در طبیعت را در من القا میکند (هماهنگی و سازگاری با طبیعت و محیط زیست).

* نظرات در بیش از یک شاخص قرار گرفته است.

جدول  .2اقدامات مطرحشدۀ مؤثر در جهت ارتقای خیابان چهارباغ عباسی از دیدگاه کاربران .مأخذ :نگارندگان.
تابآوری
تابآوری کالبدی

اقدامات مطرحشده
 حفاظت و مرمت خیابان استحکامبخشی به بناهای متروکه تاریخی -جریانانداختن آب در داخل خیابان

تابآوری اجتماعی

 کاربریدادن به عمارتهای متروکه -هویتبخشی و اجرای مراسم به مناسبتهای تاریخی و مذهبی

تابآوری اقتصادی

 حملونقل با دوچرخه در جهت کاهش مصرف انرژی زنده و پویاکردن خیابان در طول شبانهروز -پیادهمدارکردن خیابان در جهت ایجاد آسایش محیطی برای کاربران

تاريخ پانزدهم شهريور ماه  1343رسماً به وزارت فرهنگ و هنر
واگذار شد ،تعميرات اساسي آن بهوسيله ادارۀ باستانشناسي شروع
و از آن تاريخ تا امروز اين تعميرات ادامه دار د (هنرفر.)14 ،1351،
•عوامل زيباييشناختي
از نظر زيباييشناسي ،افزايش کيفيت تصوير ذهني و ايجاد

ارزشهاي سالمتي دو عامل مهم هستند .وجود درختان و
حوضهای آب در این خیابان پاسخگوی نیاز زیباشناسی افراد
بوده است.
از جمله عناصر بقا در شهر ،ما ديهاست .سه مادي منشعب در
خيابان ،داخل باغها میشده و به صورت نهر آبي جريان داشته است

...................................................................

تابآوری زیستمحیطی

 -ترویج حملونقل پاک (دوچرخه ،درشکه و )...

..............................................................................
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جدول  .3خواستههای کاربران از خیابان چهارباغ براساس مطالعات انجامگرفته توسط معاونت برنامهریزی و پژوهش شهرداری اصفهان.
مأخذ :خبرگزاری مهر 21 ،آبان .1396
کاربران

درصد

خواستههای کاربران

گردشگران

70

این خیابان باید به کاربریهای فرهنگی و هنری همچون سینما ،تئاتر ،سالن موسیقی و کنسرت ،فروشگاههای صنایع دستی،
گالریها و کتابفروشیها اختصاص پیدا کند.

گردشگران

71

چهارباغ عباسی باید نمادی از هویت و فرهنگ ایرانی باشد.

شهروندان

78

این خیابان میتواند مرکز عرضه صنایع دستی باشد.

شهروندان

65

عالقمند به مشاهده تئاتر خیابانی ،موسیقی خیابانی ،تعزیه ،پردهخوانی و فعالیتهای مشابه در چهارباغ هستند.

شهروندان

70

از پیادهراهشدن چهارباغ عباسی استقبال میکنند.

کسبه

63

چهارباغ عباسی میتواند تبدیل به خیابانی شود که تمام بیستوچهار ساعت شبانهروز زنده و پویاست.

(تصویر  .)2همچنين وجو د حوضهايي در کاخ هشتبهشت و باغ
بلبل ،مؤي د اين مطلب است .در منابع تاریخی به وجو د حوضها در
این خیابان نیز اشاره شده است .تعدا د این حوضها در سفرنامه
شاردن 2هفت مور د که چهار مور د آن بزرگ (شاردن،1375 ،
 )120و در سفرنامه جملی کارری 3چهار مور د ذکر شده است
(کارری )67 ،1348 ،و این احتمال وجو د دار د که وی حوضهای
بزرگ این خیابان را مدنظر قرار داده است (قلیپور.)39 ،1393 ،
سياحاني که در دورۀ صفويه به اصفهان آمدند ،تعدا د رديف درخت
چنار براي خيابان چهارباغ را دو رديف بيان داشتهان د (کمپفر،4
 196 ،1363و کارری .)67 ،1348 ،تعدا د چهار رديف درخت و از
نوع چنار نیز يک مسئله مشترک مطرح شده بين اکثر سياحاني
بوده که در دورۀ قاجار از اصفهان ديدن کر دهان د (دیوالفوا،1371 ،5
 499؛ نوردن117 ،1356 ،6و هولستر)78 ،1355 ،7؛ هرچند
نوردن به وجو د درختان صنوبر نیز اشاره کرده است .از آنجایی
که در تاریخ عالمآرای عباسی از درختان سرو ،چنار ،کاج و عرعر
(ترکمان )545 ،1350 ،و در روضهالصفویه به درختان صنوبر ،چنار
و طوبی (جنابادی )761 ،1378 ،و در سفرنامۀ فیگوئرا 8از اولین
سیاحانی که در دورۀ صفویه به اصفهان آمده و به درختان دیگر
اشاره داشته (فیگوئرا ،)221 ،1369 ،میتوان اینگونه برداشت کرد
که در هنگام ساخت ،درختانی دیگر عالوه بر چنار وجو د داشته و
پس از مدتی جای خو د را فقط به درختان چنار دا دهان د یا تعداد
این درختان بهقدری ناچیز بوده که جلب توجه نمیکرده و پس
از مدتی باالخص در دورۀ قاجار اثری از درختان دیگر دیده نشده
است (قلیپور و حیدرنتاج( .)13، 1395 ،تصویر  ،)3نمایی از
یدهد .تخريبهاي اصلي
خیابان چهارباغ را در دوره قاجار نشان م 
اين خيابان و تغيير ساختار کلي اين خيابان ،در زمان «شاهنده»،
شهردار اصفهان در زمان شاه پهلوی رخ دا د (حقیقتبین ،انصاری
و پورجعفر .)26،1386 ،درحال حاضر این خیابان دارای چهار
ردیف درخت است و محور عریض پیادۀ سنگفرشش دهای در
قسمت میانۀ خیابان به همراه دو محور برای عبور دوچرخه در
دوسمت آن و محورهایی پیاده در دو سمت خیابان قرار دارد .از

..............................................................................
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حوضهای خیابان اثری یافت نمیشو د (تصویر  .)4در بازسازیهای
در حال انجام ،طرح میانی پیا دهراه چهارباغ عباسی نیز براساس
استاندارهای میراث کشور شکل گرفته و شامل شش حوض و یک
آبراهه مربوط به عصر صفوی در حال اجراست (باشگاه خبرنگاران
جوان ،فروردین  .)98عدم عبور اتومبیل و موتور به داخل خیابان
از اقدامات دیگر در بازسازیهای اخیر است (تصویر .)5
•دسترسی ،حرکت و ساماندهي محالت
طراحي يک محور جدي د و وسيع شهري (چهارباغ) که تا آن زمان
در شهرسازي و شهر ايراني سابقه نداشتهاست ،سبب میشود
تا براي اولين بار در سازماندهي شهر ايراني ،مفهوم منطقهبندي
بهکارگرفته شو د (حبيبي .)9 ،1375 ،عالوه بر اين خط زاين دهرود
و خيابان چهارباغ ،مرزهاي اجتماعي و جمعيتشناسي حقيقي در
ميان شهر کشيد .بنابراين الگوي چهارباغ بيانگر نظام اجتماعي و
رابطۀ قدرت و جامعه نيز بو د (والچر .)685 ،1387،خيابان چهارباغ
در زمان خو د بهعنوان يک شاهراه مور د استفاده قرار ميگرفته و از
نظر عملکرد ،قسمت جنوبي دولتخانه صفويه را به قسمت بااليي
شهر ،يعني باغ هزارجريب متصل کردهاست .در حال حاضر نیز این
خیابان از جبهۀ شمال به خیابان چهارباغ پایین و از جبهۀ جنوب
به رودخانه زاین دهرو د و از جبهههای شرق و غرب به خیابانهای
متع د د متصل است.

ابعاد اجتماعی

تغييراتي که براي به بار نشستن آينده پايدار ضروري است ،همواره
قي د و بن د فرهنگ اجتماعي هر جامعه بوده و الزمۀ آن تغيير و
بازبيني الگوها و ارزشهاي اجتماعي ناهمسان و نيز احيای باورها،
سنتها و الگوهايي است که رش د در فرهنگ تاريخي يک جامعه
داشته و موافق و منطبق با تفکر پايداري هستند .نخستين قدم
در اين فرايند ،تضمين قطعي در رفع نيازهاي اصلي جامعه است
(صحرایی 15 ،1395 ،به نقل از .)Elkington, 1997
اگر توجه به جنبههای اجتماعی در تابآوری بیشتر از توجه به
زیرساختهای کالبدی و فیزیکی در مدیریت بحران اهمیت نداشته
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تصویر  .4کاربريهاي اطراف خيابان چهارباغ .مأخذ :آرشيو معاونت عمران
شهري.1391 ،

تصویر  .2محل عبور ماديها در خيابان چهارباغ .مأخذ :نگارندگان.

تصویر  .5دی د از سمت رودخانه به خیابان چهارباغ عباسی .عکس :سودابه
قلیپور.1398 ،

باشد ،دستکم به همان اندازه حائز اهمیت است (Lucini, 2013,
یدهد،
 .)255از آنجایی که فعالیتهای اجتماعی در مکان رخ م 

لذا رابطۀ ویژگیهای مکان و ابعا د کالبدی با تابآوری اجتماعی
غیرقابل انکار است .درواقع احیای یک مکان لزوماً به معنای احیای

...................................................................

تصویر .3خیابان چهارباغ،دوره قاجار .مأخذ :هولستر.1355 ،

کالبدی آن نیست؛ بلکه در شرایطی ،احیای فعالیتها و روابط
انسانی رایج در گذشته آن مکان میتوان د در احیای معانی منتسب
به آن و در نتیجه حس مکان آن محیط مقدم باش د (حقیقی؛
یزدانفر و بهزادفر.)33 ،1394 ،
•تأثيرپذيري از شرايط فرهنگي
فرهنگ و سنتهاي هر اجتماع بر نوع معماري آن اجتماع تأثير
ميگذارد .توجه به هویت و خاطرههای شهری نیز حستعلق مکانی
را به شهروندان القا میکند .يکي از باورهاي مردم ايران ،ارزشنهادن
به زندگي شخصي و حرمت آن و نيز عزتنفس ايرانيان بوده و اين
باورها ،معماري ايران را درونگرا ساخته است« .معماران حتي در
ساختمانهاي برونگرا مانن د کوشک ميان باغها نيز درونگرايي را
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سودابه قليپور و جمالالدین مهدینژاد

پاس داشتهاند» (پيرنيا .)36 ،1382،از دیگر اعتقادات مردم ،بهشت
برين بوده و سعي داشتهان د تا بهشتي کوچک در زمين بهوجود
آورند .باغها و فضاهای سبز شهری در این خیابان با هدف دستیابی
تدهنده ،مفهوم شهر آرمانی – اسالمی
به منظر شهری جدی د و هوی 
که تمثیلی از بهشت جاویدان است را تحقق بخشی دهان د (انصاری
و حقیقتبین .)81 ،1387 ،در قرآن نیز به وسعت بهشت و ديوار
و درهاي بهشتي اشاره شده است و محصوربودن و داشتن ديوار و
درب از ويژگيهاي حاشيۀ چهارباغ است که در توصيفات سياحان
نيز به اين مهم اشاره شده است.
یکی از راههای دستیابی به حستعلق به محیط ،پیا دهمدارکردن
خیابانها است« .فضاهای پیا دهمدار از نظر ادراک هویت فضایی،
احساس تعلق به محیط و دریافت زیبایی ،از اهمیت اساسی
برخوردارن د و با جذب طیف وسیعی از گروههای اجتماعی ،حس
همگرایی ،تعامل مستقیم شهروندان را با بینشها ،احساسها،
خواستهها و گرایشهای مختلف تقویت میکند» (قربانی و
جامکسری )62-60 ،1389 ،که این مهم دراین خیابان در حال
انجام است.
•تأثيرپذيري از شرايط سیاسی  -مذهبی
چهارباغ نقشي ساختاري و اصلي در نمايش خصوصيات دولت
صفوي به عنوان اولين دولت مستقل ملي و حکومت شيعي -ايراني
داشته است (اهري .)55 ،1385 ،خیابان چهارباغ با طراحی
اندیشیده و کالبدی مناسب در به نمایشگذاشتن دستاوردهای
شهر و ایجا د زمینهایی برای آیینهای عمومی؛ خصوصیتی که
به گفته کوستوف از ویژگیهای فضایی عمومی است ،کام ً
ال موفق
بوده است (اهری .)9 ،1390 ،مسیر مستقیم و طوالنی خیابان
امکان انجام آیینهای رژه و استقبال را فراهم میساخت (اهري،
 .)54 ،1385ايجا د فضايي براي به نمايشگذاشتن همبستگي ملي
و آيينهاي حکومت شيعی -ايراني مفهومي نو از فضاي شهري
عرضه کرد .نمايشهايي که در خيابان چهارباغ اجرا ميشد ،ضمن
پرکردن اوقات فراغت مردم ،زمينه ايجا د حس وحدت و يکپارچگي
را تحت لواي اولين حکومت مستقل ملي ايران فراهم ميساخت
(همان .)56 ،همچنین در برگزاری آیینها و مراسم ،بخش مهمی از
خاطرههای جمعی ساخته میشوند ،آیینهای عزاداری و جشنها
میتوانن د حیات واقعهای را شکل بدهن د (اهری.)7 ،1390 ،
• انعطافپذیری و ويژگيهاي کاربردي متفاوت
فضاهای شهری چن د عملکردی ،ویژگی تنوع را که برای جذب
د (Sharifi
یده 
اختالل و مدت زمان بهبودی ضروری است ،ارتقاء م 
 .)& Yamagata, 2016در این خیابان فعالیتهای متنوعی انجام
میگرفته است و کارکر د خيابان بهمثابه مکاني براي تفريح و
گذران اوقات فراغت بر کارکردهاي ديگر غلبه داشت .همين ويژگي
کارکردي است که خيابان چهارباغ را از نمونههاي قبلي متمايز
ميساخت و آن را نه تنها بهمنزله فضاي تفريحي دربار صفوي،
بلکه بهمنزلۀ مکان تفريح و گذران اوقات فراغت طبقات مختلف
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اجتماعي شهري مطرح ميساخت (اهري .)53،1385 ،مراسم جشن
گل ،مراسم عیدقربان (دالواله ،)522-521 ،1348 ،9مراسم آب
پاشان (عالمی ،)61 ،1387 ،گردش زنان در روزهای چهارشنبه
(دالواله ،)903 ،1348 ،مهیابودن میخانهها و قهوهخانهها جهت
معاشرت میخواران و افیونیان بیسرمایه (جنابادی)761 ،1378 ،
 ،کارکر د آموزشی و مذهبی در دو باغ تکیه دراویش حیدری و
نعمتاللهی در نزدیکی سیوسهپل (تاورنیه )394 ،1363 ،10و ...
از جمله فعالیتهایی است که در این خیابان انجام میشده است.
ناهماهنگی برخی از فعالیتها در کنار هم منظره ناخوشایندی را
برای این خیابان ایجا د کرده بود .ازجمله دکتر ویلز 11انگلیسی که در
دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار به ایران سفر کر دهاند ،حضور
دکههای میوه و قلیانفروشان در اطراف و کناره دروازه مدرسه در
خیابان را عامل کمرنگشدن جلوه مدرسه دانسته است (اشراقی،
 .)279 ،1378همچنين برقراري اتصال ميان عناصر همجوار بهويژه
باغات شاهي از ديگر ويژگيهاي عملکردي اين خيابان بوده است.
در حال حاضر نیز کاربریهای گوناگون تجاری ،فرهنگی_ مذهبی،
سازمانهای دولتی و فضاهای سبز در این خیابان دیده میشود.
•امنیت روانی
نشانۀ یک ناحیه شهری موفق آن است که فر د در خیابانهای
مملو از بیگانگان ،احساس امنیت فردی و اطمینان کن د (بهزادفر و
قربانیان 19 ،1387 ،به نقل از جیکوبز .)1386 ،یک پیا دهراه باید
در روز و شب زنده باشد .خیابانهای  24ساعته ،نه فقط جالبتر و
12
سرگرمکنن دهتر هستند؛ بلکه به خاطر مزایای نظارت شهروندی
و چشمهای بر روی خیابان 13ایمنتر هستن د (کاشانیجو،1393 ،
 .)77در حال حاضر حضور گستردۀ مردم در ساعات شبانهروز
امنیت روانی را در این خیابان همانن د گذشته به دنبال دارد.
وجو د مغازههای کوچک اغذیه و کافههای روباز در این خیابان
ازجمله فعالیتهایی است که در بازسازیهای اخیرگسترش
پیدا کرده (تصویر  )6و خیابانهای مملو از کافههای فضای باز،
احساس امنیت بیشتری القا میکنن د و درنتیجه توسط افراد
از هر رده سنی ،جنسیت و طبقه اجتماعی مور د استفاده قرار
میگیرن د ( .)Montgomery, 1997,100بهنظر میرس د این فضاها با
فراهمآوردن چنین سطحی از امنیت روانی ،توقف بانوان در خیابان
را نیز تسهیل مینمای د (.)Wekerele,1980, 208
•تعامالت اجتماعی
اهمیت ارتباطات اجتماعی در شهر به حدی است که حتی در
جامعهای با وجو د آسیبپذیری باال و ارتباطات اجتماعی قوی،
یدهد؛ لذا در این
بدیده هرچ ه زودتر رخ م 
برگشت از حالت آسی 
حالت با وجو د آسیبپذیری باال تابآوری باالست (Shaw, Scully
.)& Hart, 2014, 194
در شهر اصفهان دوران صفوی نیز ،روابط اجتماعی و همبستگی و
پیون د شهروندان در هر محله یا خیابان -از جمله خیابان چهارباغ-
بهطور عمده توسط عوامل پیدایش محله و تجمع مردم ،شکل
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میگرفت .این روابط در اثر تماسها و معاشرتهای روزمره و مداوم
لدادن سرنوشت مشترکشان باعث
شهروندان و اشتراک آنها ،در شک 
تقویت تعامالت اجتماعی آنها میش د (کجباف.)440 ،1382 ،
درواقع طراحی فضاهای باز در معماری بناها و شهرهای گذشته
ما جهت احیای مفهوم زندگی و تعامالت اجتماعی و پاسخگو به
نیازهای مردمان آن زمان بوده است .درحال حاضر وجو د فضاهای
مکث در این خیابان فرصت تعامالت اجتماعی را ایجا د میکند.

ابعاد اقتصادی

تصویر  .6کافههای روباز در خیابان چهارباغ عباسی.
عکس :سودابه قلیپور.1398 ،

ابعاد زيستمحيطي

از نظر زيستمحيطي ،کاهش آلودگي و افزايش کيفيت هواي شهر
با ايجا د فضاهاي سبز ،عاملي در حفظ محيط زيست است« .بايد

تصویر  .7غرفههای صنایع دستی در خیابان چهارباغ عباسی.
عکس :سودابه قلیپور.1398 ،

...................................................................

پايداري در اقتصا د را ميتوان در ايجا د رش د عادالنه و متوازن
جامعۀ انساني و تضمين بهرهمندي تکتک انسانها در طول
زمان ،بدون واردآوردن خدشه به منابع زيستي ،طبيعي و فرهنگي
تعريف کرد .معماران در گذشته نيز به اقتصا د توجه داشتهاند ،اما
به عنوان ابزاري براي رسيدن به هدفي باالتر .از نظر اقتصادي،
به دليل سازگاربودن گياهان با اقليم ،هزينه نگهداري کمتر است
و همچنين درختان ميوه خو د عاملي براي سودآوري هستن د و
امروزه افزايش سودآوريها از طريق جذب بازدیدکنندگان نيز
ميتوان د اتفاق بيفتد.
•صرفهجويي در مصرف انرژي
يکي از راههای ارتقای بُع د اقتصادی ،جلوگيري از اتالف انرژي و
تجدي د انرژي و استفاده از فضاي سبز است .همچنين استفاده از
مصالح و فناوريهاي متناسب با اقليم ،نقش مهمي در صرفهجويي
انرژي دارن د که این مسئله ،مشترک با بع د زیستمحیطی است.
در ديوارهاي باغهاي اين خيابان استفاده از خشت و گل به عنوان
مصالح عمده و متناسب با اقلیم ،تأييدي بر توجه این خیابان به
مسئله انرژی در معماری گذشته دارد.
دد
•ایجا د مشاغل متع 
خیابان چهارباغ عالوه بر کاربری تفریحی ،یکی از مراکز اصلی شهر
اصفهان محسوب و فعاليتهاي تجاري متع د د در اين خيابان انجام
میشد« .سیوری» در کتاب «ایران عصر صفوی» آورده است:
«چهارباغ همچون میدان نقشجهان ،میعادگاه و مرکزی برای
فعالیتهای بازرگانی و اجتماعی بود» (انصاری .)40 ،1382 ،درواقع
يکي از ويژگيهاي این خیابان توجه به انسان و منافع اقتصادي
براي اوست .برای نمونه ميتوان به مکاني به نام آسياب در نزديکي
زاين دهرو د اشاره داشت که در نقشه سيدرضاخان ديده شده و اين
يک مزيت ديگر از وجو د ما ديهاست که شغلي وابسته به آب
را بهوجو د آوردهاست .وجو د غرفههای صنایع دستی در خیابان
نیز از جمله اقدامات در بازسازیهای اخیر است که این نیز از
خواستههای کاربران این خیابان بوده است (تصویر .)7

الگوهايي از توسعه دنبال شو د که آسيبهاي کمتري به محيط
وار د کرده و قابليت تداوم و استمرار داشته باشد .لذا ميباي د در پي
ايجا د شرايطي در جهت هماهنگي با محيط زيست و بهوجودآوردن
محيط زيستي پايدار بود» (اعتمادي .)48،1385 ،ایجا د تعادل میان
مقوالت مربوط به توسعه و محیط زیست در توسعه مکانهای
ایمن و قابل زندگی ،یکی از راههای کلیدی در پرورش و گسترش
تابآوری است (.)Fema, 2000
•توجه به مسائل اقليمي
معماران سنتي به شرايط اقليمي هر منطقه توجه داشته و با
توجه به اقليم هر منطقه به انتخاب جهت ساختمان ،مصالح مورد
استفاده و  ...ميپرداختهاند.
•استفاده از مصالح بومي در معماري
ي آ ن از قلوهسنگهاي
ي كفساز 
ش بوده و برا 
ن خيابا ن سنگفر 
ف اي 
ك 
ً
ط و نسبتا درشتتر
ل رودخان ه زاين دهرو د در دو اندازه متوس 
داخ 
ي اين
ص در بسترگلآهك 
ي خا 
ت ك ه با مهارتها 
استفادهش دهاس 
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يدا دهش دهان د (خليلي .)1382،همچنین اکثر سیاحان
ن جا 
خيابا 
به مشبک بودن ،خشتی و گلی بودن دیوارهای خیابان چهارباغ
اشاره کر دهان د (بدوئن218 ،1379 ،؛ شاردن118 ،1375 ،؛
سانسون.)66 ،1377 ،14
•استفاده از گياهان بومي در خیابان
گياهان بومی ب هدليل قابليت تطابق با آبوهواي محل ،انتخاب
مناسبي براي اقليم گرمو خشک هستند .چن د مور د از ويژگيهاي
اين درختان عبارتن د از :گياهان با نياز به آب پايين ،مقاومت در
برابر خشکي ،گياهان با طول عمر زيا د و چهارفصلبودن آنها و
گياهان سازگار و کمتوقع .در اين خيابان از درختان چنار استفاده
شده است .چنار ،درخت بزرگ و زيبايي است با تنه مستقل تاجي
گسترده و شاخههاي قوي که آن را مناسب برای سایهاندازی
بدوست است و در مکانهايي که جوي آب
میکن د و بسيار آ 
از کنار آن ميگذرد ،رش د سريعي دارد .از درخت چنار با وجود
نياز به آب دائمي در اين خيابان استفاده شده است؛ زيرا آب
در پاي اين درختان وجو د داشته و مسئله سايهسازي اهميت
بيشتري براي اين خيابان که محل عبور و مرور و گردشگري
بوده ،داشتهاست.
• هماهنگي و سازگاري با طبيعت و محيط زيست
معماران سنتي با تجزيه و تحليل طبيعت اطراف به ارائه
راهکارهایی منطقي براي تلفيق اثر مصنوع در طبيعت پرداختهاند.
تمام کاخها و سردرهای این خیابان در ارتباط تنگاتنگ با طبيعت
ساخته میشدند.
براي ايجا د اين خيابان نیز ،دولت صفوي ،محوري مصنوعي عمود
بر زاين دهرو د را بدون آسيبرساندن به شهر قديم سلجوقي ،در
هماهنگي کامل با محيط طبيعي و رودخانه قرار داده و اصفهان
را تبديل به يک باغشهر کرده است .دولت صفوی با آگاهی به
این اصل که برای پایداری هر باغ یا فضای سبزی در مرحلۀ
اول تأمین آب آن ضروری است ،با تکیه بر اصل مفهوم مکان و
شناسایی سایت ،با استفاده از آب زاين دهرو د و شيب زمين و ايجاد
نهرها يا ما ديهايي از زاين دهرود ،آب را به تمام نقاط مختلف
در شهر و از جمله به خيابان چهارباغ رسانده است (حقیقتبین
و همکاران .)23 ،1386 ،درواقع مهمترين اثر ما ديها ،ايجاد
پايداري در فضاي سبز خيابان و باغهاي اطراف آن و باغهاي
متع د د در سطح شهر بوده است.
•پايبندي به آسايش بهرهبرداران
در جامعۀ اي دهآل ،رابطۀ ميان انسان و محيط باي د طوري باشد
که هيچيک مقهور ديگري نباشد .تأمین آسایش کاربران و
برطرفساختن نیازهای آنها از مهمترین هدف برای دستیابی
به معماری مردمی است .براي اين منظور ،رعايت نکاتي از
جمله حداکثر استفاده از نور طبيعي در فضا ،ایجا د سایه ،حذف
آلودگيهاي مختلف اعم از هوا ،صوت و نور ،تنظيم هوشمند
درجه حرارت و استفاده از منظرسازي و فضاي سبز در طراحي

..............................................................................
54

نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر ،معماری و شهرسازی نظر

حائز اهميت است .درواقع گذراندن ساعاتي در دل طبيعت و
فضاهاي سبز میتوان د راهي براي دستيابي به آرامش باشد.
این خیابان به عنوان یکی از مهمترین تفرجگاههای داخلی
اصفهان هر روز به هنگام غروب ،مملو از افرادی میش د که فارغ از
دغدغههای روزمره ،برای استراحت و تفریح به این محل میآمدند
(احتشامی« .)9 ،1382 ،شاردن» گردش عصرها در مدت نه ماه
از سال در این خیابان را بسیار دلپسن د و فرحانگیز عنوان کرد
(شاردن )121 ،1375 ،و «کمپفر» نیز سایههای درختان چنار
در دو طرف خیابان را برای استراحت و در امانماندن از شر
آفتاب سوزان مناسب دانسته است که بدین منظور بخشی از
سنگفرش خیابان را نیز با سنگهای صیقلی فرش کرده بودند
(کمپفر.)215 ،1363 ،
در بازسازیهای اخیر راهاندازی مسیر ویژه دوچرخه و خودروهای
برقی در چهارباغ باعث ساماندهی و نظم بیشتر جهت تر دد
افرا د و تأمین رفاه و آسایش بیشتر مردم و گردشگران میشود
(تصاویر  8و .)9
در جدول  ،4ویژگیهای خیابان چهارباغ در دورۀ تاریخی ،ادراک
و ترجیحات کاربران معاصر از این خیابان با استخراج از تحلیل
نظرات پرسششوندگان در سال  1396همزمان با بازسازیهای
در حال انجام ارائه شده است.

بحث

موضوع گسترش پیاده در شهرها و افزایش سهم پیادگان در
نظام حملونقل شهری در ح د توصیۀ مسئوالن مدیریت شهری
به شهروندان نیست؛ بلکه به صورت طرحهای قانونی در قالب
17
منشور پیاده ،15طرحهای استراتژیک 16و طرح جامع عابر پیاده
تهیه شده است .این طرحها اجرایی یا در حال اجرا هستند.
طرحهای جامع پیاده به عنوان مکملی بر طرحهای جامع شهر
در شهرهای بزرگ اروپا ،آمریکا و کانادا متداول شده است
(معینی .)204 ،1394،درواقع یکی از راههای حفاظت از بافت
کهن و احیای اجتماعی مراکز شهری ،توجه جدی و عملی به
ساماندهی حرکت پیاده و پیا دهراهها با خارجساختن محدو دههای
تاریخی شهرها از تسلط اتومبیل است و به اواخر دهۀ 1940
برمیگر د د (حبیبی.)44،1380 ،
در تحقیقی که به ارزیابی نتایج حاصل از اجرای پیا دهراهها در
تهران پرداخته عنوان شده است ،پیا دهراه سپهساالر با مشارکت
مردمی اداره میشو د و در وضعیت مناسبی قرار دار د و میتوان
اینگونه بیان داشت که مشارکت مردم در رضایت آنها تأثیرگذار
بوده است .در برخی از شهرهای دیگر ایران نیز احداث پیا دهراهها
مور د توجه قرار گرفته است برای نمونه خیابان تربیت تبریز در
بافت مرکزی شهر تبریز ،سالهاست که بهصورت پیا دهراه درآمده
است .در پژوهشی که دربارۀ این خیابان با هدف بررسی و شناخت
بیشتر خاستگاه مکانی و زمانی زایش و پویش محورهای پیاده به
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رشته تحریر درآمده ،این نتایج به دستآمده که ساماندهی این
محور در بافت مرکزی شهر موجب انطباق آن با سیاستهای
پیا دهگستری شده است (قربانی و جامکسری.)55 ،1389 ،
خیابان چهارباغ در دورۀ صفوی نیز به عنوان یک محور پیاده و
با ایدۀ خلق فضای شهری تفرجگاهی و پیا دهمدار طراحی شده
بو د و با ورو د اتومبیل در این شهر و ایجا د محورهای سواره ،این
خیابان بخشی از ویژگیهای اولیه خو د را از دست داده است .در
حال حاضر عملیات پیا دهمدارکردن این خیابان در حال اجراست.
طرح پیا دهروسازی این خیابان ،خاطرات قدیم را برای شهروندان
اصفهان و گردشگران زنده خواه د کرد .امروزه چهارباغ با حفظ
برخی از ویژگیهای کالبدی تاریخیاش از جمله معابر پیادۀ
عریض ،فضای سبز ،درختان چنار ،باغ بلبل و بناهای تاریخی
دارای ویژگیهای ارزشمن د پیا دهمدارانه است.
شاخصهایی که در تابآوری این خیابان بهدست آمده با
شاخصهای مطرحشده توسط کاربران بازار قیصریه اصفهان که
در پژوهشی دیگر ب هدستآمده همسو است .همچنین در پژوهشی
که با عنوان تابآوری اجتماعی محلۀ جلفا اصفهان انجام گرفته،
شش مؤلفه کلی مقولهبندی شده است که سه مؤلفه هویت،
انعطافپذیری و تعامالت اجتماعی با پژوهش حاضر مشترک است.
در پژوهش نگرش بازاریان نسبت به تابآوری ارزشهای تاریخی
 فرهنگی در حفاظت از بازار نیز کاهش میزان تعلق خاطر دربازاریان و افزایش گرایش به نوسازی به معنای تقلیل کیفیتهای
سنتی و جایگزینی کالب د مدرن بین بازاریان و  ...را عاملی در
عدم تابآوری ارزشهای تاریخی و فرهنگی بازار دانستهان د و
در صورتی که در برنامهریزیهای آتی بازار به باززن دهسازی آن
به لحاظ فرهنگی و اجتماعی توجه اصولی نشود ،تدریجاً آداب
بازار به فراموشی سپرده میشو د (رازقی و درخشانی،1394 ،
 .)91در این پژوهش نیز علت انتخاب کاربران از این خیابان را
میتوان بیشتر در شاخص اجتماعی جستجو کرد.

و اقداماتی را که برای ارتقای این خیابان مؤثر دانستهاند،
زیرشاخصهایی برای چهار شاخص کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی
و زیستمحیطی استخراج شده است.
نتایج هریک از شاخصها میتوان د بر شاخصهای دیگر نیز اثرگذار
باشد ،ازجمله با تنوع کاربری در فضا عالوه بر بع د اقتصادی
آن ،گروههای متنوعی از شهروندان به این خیابان جذب شده
و سرزندگی و ایجا د تعامالت اجتماعی بین گروههای مختلف
میتوان د شکل بگیرد .همچنین وجو د امنیت روانی متضمن
حضور شهروندان و حفظ حیات جمعی در این خیابان میشود.
وجو د فضاهای مکث نیز عالوه بر حس آسایش در کاربران،
فرصت تعامالت اجتماعی را نیز بین آنان فراهم میساز د و وجود
ما دیها عالوه بر سازگاری با محیط زیست ،حس زیباشناسی
را ایجا د میکند.
از آنجا که نتایج اجمالی این تحقیق حاکی از این است که
دالیل انتخاب این خیابان تاریخی و انتظارات کاربران از اقدامات
حفاظتی در آن با ویژگیهای تاریخی این خیابان هماهنگی
دارد؛ میتوان اینگونه بیان کرد که برنامهریزی جهت بازسازی
خیابانهای تاریخی با توجه به ویژگیهای تاریخی آن میتواند
در تابآوری و تصمیمهایی که در زمینۀ حفاظت از خیابانهای
تاریخی گرفته میشود ،مؤثر باشد.
بیشترین دالیل استفاده این خیابان توسط رهگذران به ترتیب
به شاخصهای اجتماعی و زیستمحیطی برمیگر د د و میتوان
از سخنان آنها اینگونه برداشت کر د که این دو شاخص بهترتیب
در وضعیت مطلوبتری نسبت به شاخصهای دیگر قراردارند.
همچنین آنها بیشتر خواستار اقدامات در شاخص اجتماعی
بو دهان د (ترجیحات).
در شاخص تابآوری کالبدی ،کاربران به دسترسیپذیربودن
خیابان و سرسبزی آن اشاره کر دهان د و خواستار حفاظت و مرمت
خیابان ،استحکامبخشی به بناهای متروکه تاریخی و احیای آب
در خیابان ش دهاند .کلیۀ این ویژگیها و اقدامات درخواستی با
ویژگیهای تاریخی خیابان همخوانی دارد.
در شاخص تابآوری اجتماعی ،کاربران به گوناگونی کاربریها،

نتیجهگیری

از پاسخهای رهگذران دربارۀ علت انتخاب این خیابان تاریخی

...................................................................

تصویر  ..8مسیر تردد خودروی برقی در خیابان چهارباغ عباسی.
عکس :سودابه قلیپور.1398 ،

تصویر  .9ایستگاه چهارباغ برای امانت دوچرخه در خیابان چهارباغ عباسی.
عکس :سودابه قلیپور.1398 ،
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جدول  .4ویژگیهای خیابان چهارباغ در دوره تاریخی ،ادراک و ترجیحات کاربران معاصر از این خیابان .مأخذ :نگارندگان.1398 ،

تعداد چهار ردیف درخت (قاجار)
تعداد دو ردیف درخت (صفویه)

ادراک کاربران (دورۀ معاصر)

تعداد چهار ردیف درخت

ترجیحات کاربران

نهر آب در وسط و پای درختان و حوضها

-------------------

احیای نهرها و حوضها و حضور دائم آب در
خیابان

ساماندهي محالت جدي د از نظر هندسی
مستقیم (خوانا)

از نظر هندسی مستقیم (خوانا)

-------------------

وجود باغها و کوشکها در اطراف خیابان

حفظ برخی بناهای تاریخی در اطراف
خیابان (مجموعه مادرشاه ،کاخ
هشتبهشت)

حفظ و احیای بناهای تاریخی

منظر شهری باهویت با مفهوم شهر آرمانی
 -اسالمی (تمثیلی از بهشت جاویدان)

حسبودن در طبیعت
وجود پارک و فضاهای سبز

-------------------

-------------------

حال و هوای سنتی حاکم بر خیابان

حفظ و احیای بناهای تاریخی
اجرای تئاتر خیابانی ،تعزیه ،پردهخوانی و ...

برگزاری جشنهای شهری
اجرای نمایش و هنرنمایی شعرا ،گویندگان
و نقاالن (کمپفر)1363 ،

خاطرهانگیزی

عالقمن د به مشاهده تئاتر خیابانی ،موسیقی
خیابانی ،تعزیه ،پر دهخوانی و فعالیتهای
مشابه

حضور مردم در ساعات شبانهروز (امنیت
روانی)

حضور مردم در ساعات شبانهروز (امنیت
روانی)

فعالیتهای شبانهروزی در خیابان

فضایی برای برقراری روابط اجتماعی مردم،
درباریان ،گردشگران

فضایی برای برقراری روابط اجتماعی
مردم ،گردشگران

-------------------

اقتصادی

فعالیتهای تفریحی ،فرهنگی ،بازرگانی
و اجتماعی

کاربریهای گوناگون تجاری ،فرهنگی -
مذهبی ،سازمانهای دولتی و فضاهای سبز

کاربریهای فرهنگی  -هنری-عرضه صنایع
دستی  -اجرای تئاتر خیابانی ،تعزیه،
پر دهخوانی و ...

زیستمحیطی

حملونقل (پیاده -سواره –حیوان)

آلودگی هوا و صوت ناشی از وسایل نقلیه

ترویج حملونقل پاک (دوچرخه ،درشکه
و )...

مکانی برای استراحت و تفریح

مکانی برای استراحت و تفریح

-------------------------

سایهاندازی درختان

سایهاندازی درختان

-------------------------

هماهنگي کامل با محيط طبيعي و
رودخانه

حس بودن در طبیعت

احیای نهرها و حوضها و حضور دائم آب
در خیابان

استفاده از سنگفرش در کف خیابان
(قلوهسنگهاي داخل رودخانه زايندهرود)
آجر به عنوان مصالح غالب دیوارها و بناها

-------------------------

-------------------------

ویژگی

....................................................................

اجتماعی

دورۀ تاریخی

ارتباط با دیگران ،تجربۀ احساس متفاوت و خاطرات قدیمی
را بیان داشتهاند و خواستار کاربریدادن به بناهای متروکه
تاریخی و برپایی مراسم به مناسبتهای مختلف مذهبی و
تاریخی شدهاند .کلیۀ این ویژگیها و اقدامات درخواستی با
ویژگیهای تاریخی خیابان همخوانی دارد.
در شاخص تابآوری اقتصادی ،کاربران به گوناگونی کاربریها و
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نزدیکبودن خیابان به محل زندگی خو د اشاره کرده و خواستار
زنده و پویاکردن خیابان با فعالیتهای شبانهروزی مغازهها و
حملونقل پاک ش دهاند .کاربریهای متنوع و عدم عبور اتومبیل
با ویژگیهای تاریخی خیابان همخوانی دارد.
در شاخص تابآوری زیستمحیطی نیز کاربران به وجود
فضاهای مکث ،پیا دهراههای وسط خیابان ،سایهاندازی درختان،

نشریۀ علمی باغ نظر /60-45 ،)87(17 ،شهریور 1399

حسبودن در طبیعت و عدم وجود آلودگیهای صوتی با
اجازهندادن به عبور اتومبیل از خیابان را بیان داشتهاند و
خواستار ترویج حملونقل پاک در این خیابان شدهاند.
کلیۀ این ویژگیها و اقدامات درخواستی با ویژگیهای
تاریخی خیابان همخوانی دارد .همچنین نتایج این پژوهش
ندهندۀ آن است که اگرچه برخی از ساختارهای کالبدی
نشا 

فضا در طول زمان تغییر میکند؛ اما آنچه موجب ادامه زندگی
شهرها و فضاها در طول زمان میشود ،ویژگیهای زندگی بشری
و اجتماعی است و احیای فعالیتها و ویژگیهای اجتماعی مکان
نقش پررنگتری در احیای یک مکان ایفا میکنن د تا احیای صرف
کالبد آن فضا .در جدول  5برخی از اقدامهای مؤثر جهت ارتقای
تابآوری خیابان چهارباغ ارائه شده است.

جدول  .5اقدامهای مؤثر جهت ارتقای تابآوری خیابان چهارباغ .مأخذ :نگارندگان.
اقدامهای مؤثر جهت ارتقای تابآوری خیابان چهارباغ

عوامل تابآوری

 -عوامل زيباييشناختي

-احیای حوضهای خیابان و به جریاندرآوردن مادیهای این خیابان

 دسترسی و حرکت و ساماندهیمحالت

 برنامهریزی صحیح برای ایجاد مسیرهای جایگزین مناسب و حل مشکل ترافیکی با اجرایپیادهراهکردن خیابان چهارباغ
 دسترسی مناسب به حملونقل عمومی -تعبیه پارکینگهای مناسب در خیابانهای اطراف

 -تأثيرپذيري از شرايط فرهنگي

 جابجایی با درشکهها توجه به هویت و فرهنگ ایرانی در کالبد و فعالیتها و ... حفظ بناهای تاریخی به منظور احیای هویتهای تاریخی طراحی مجموعههای جدید با الگوهای تاریخی -پیادهمدارکردن خیابان

 تأثيرپذيري از شرايط سیاسی-مذهبی

-اجرای تعزیه و مراسمهای متناسب ...

 انعطافپذیری و ويژگيهايکاربردي متفاوت

 -کاربریدادن به عمارتهای متروکه

-امنیت روانی

 وجود خدمات رفاهی با فعالیت شبانهروزی -روشنایی مناسب خیابان

 -صرفهجويي در مصرف انرژي

 -ترویج حملو نقل پاک (دوچرخه ،درشکه و )...

 -ايجاد مشاغل متعدد

 مرکز عرضه صنایعدستی -توجه بیشتر به کاربریهای فرهنگی و هنری در این خیابان

 هماهنگي و سازگاري با طبيعتو محيط زيست

-رسیدگی به درختان و فضای سبز خیابان

-توجه به مسائل اقليمي

استفاده از مصالح بومي در معماري (آجر فرش).... ،
استفاده از گياهان بومي در محل

 -پايبندي به آسايش بهرهبرداران

 جلوگیری از آمدوشد وسایل نقلیه در محور تاریخی چهارباغ عباسی (در حال اجرا) و کاهشآلودگیهای صوتی ناشی از وسایل نقلیه
 -جانمایی مناسب مبلمان

کالبدی

اجتماعی

اقتصادی

زیستمحیطی

پینوشتها

.1
.2
.3
.4
.5
.6

Holling, Crawford Stanley
Chardin, Jean
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Holtzer, Ernst .7
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Della Valle, Pietro .9
Tavernier,Jean Baptiste .10
Wills .11
Citizen Surveillance .12
Eyes on the Street .13

...................................................................

 -ساختار فیزیکی

 احیای عمارتهای تاریخی مخروبه در این خیابان حفاظت و مرمت خیابان-کنترل در فرم ،مصالح و  ...در ساختوسازهای حاشیۀ خیابان
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