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معماری اصیل شیرازی
شاهدی عینی بر بهسازی بافت شهری
دکتر طاهره نصر

عضو هیئت مدیره و نائب رئیس کمیسیون انرژی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
شــیراز از پشــتوانهی تاریخــی بســیار غنــی برخــوردار بــوده و
فرهنــگ خــاص خــودش را داشــته اســت ،کــه متأســفانه در حــال
حاضــر ،از ایــن پشــتوانه بــه دور مانــده و مســئولین ،هویــت اصیل
آن را فرامــوش کردهانــد .دکتــر طاهــره نصــر (عضــو شــورای
مرکــزی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان و عضــو هیئــت
علمــی دانشــگاه آزاد اســامی شــیراز) در ایــن رابطــه بیــان کــرد:
در قــرون مختلــف تاریخــی ،هویــت شــیراز همــواره در
توســازهای شــهری مــد نظــر بــوده اســت بــه طــور مثــال
ساخ 
مــی تــوان مؤلفههــای طبیعــی هویــت ،هــم چــون اقلیــم را
برشــمرد کــه در ساختوســاز ســ ّنتی کشــور از جملــه شــیراز،
همــواره مدنظــر بــوده اســت و معمــاری اقلیمــی ایــران زبانــزد
جهانیــان اســت.
وی ادامــه داد :توجــه بــه اقلیــم را فقــط در معمــاری سـ ّنتی بناهــا
نمیتــوان مشــاهده کــرد ،بلکــه در نگاهــی بــه اقلیــم ،از منظــر
تعریــف شــهر یــا ایــن کــه «یــک شــهر بــه چــه صــورت بایــد
باشــد» میتــوان دریافــت هویــت طبیعــی شــهر مبحــث بســیار
مهمــی بــوده کــه بــه آن توجــه میشــده اســت و اینکــه شــهر
روی چــه رونــی قــرار گرفتــه ،بــدان معناســت کــه جهتگیــری
شــهرها ،بــه کدام ســمت باشــد تــا بیشتریــن اســتفاده را از هویت
طبیعــی آن منطقــه داشــته باشــند .مثـ ً
ا وزش بــاد غالــب شــیراز،
از ســمت شــمال غربــی بــه جنــوب شــرقی بــوده و شــکل گیــری
ســاختار شــهر بــر ایــن اســاس نیــز صــورت میگرفتــه اســت.
بــر همیــن اســاس از مؤلفههــای طبیعــی هویــت همچــون نــور،
بــاد و  ...اســتفاده بهینــه میشــده و همچنیــن ،ســاختار یکســان،
متعــادل و زیبایــی را بــرای شــهر رقــم مــیزده کــه بــه دور از
اغتشــاش بــوده اســت.
وی افــزود :انتخــاب متریالهــا و مصالحــی کــه بــرای ساختوســاز
سـ ّنتی اســتفاده میشــده اســت ،نیــز فــوق العــاده ،حائــز اهمیــت
بــوده کــه متأســفانه امــروزه بدان توجــه نمیشــود .بنابرایــن امروزه
ســاختمانهای بلنــد مرتب ـهای را شــاهد هســتیم کــه بــا نمــای
یکســان ســاخته میشــوند و تنهــا مســأله ،توجــه بــه اقتصــادی
اســت کــه حاصــل انعقــاد قراردادهــای کالن با شــرکتهای اســت
کــه متریــال خاصــی را وارد کــرده و بــه تبــع آن ،چهــرهای از شــهر
ســاخته میشــود کــه هیــچ ســنخیتی بــا هویــت تاریخــی شــهر
نداشــته و بدیــن صــورت نــه تنهــا در شــهرهای مختلــف کشــور،
بلکــه از شــهری تاریخــی و بــا قدمــت همچــون شــیراز چهــرهای
ســاخته میشــود کــه هماننــد آن را در شــهرهای دیگــر هــم
میتــوان مشــاهده کــرد .بنابرایــن نمیتوانیــم بــرای آن هویتــی
قائــل شــده و یــا بگوییــم کــه ایــن چهــرهی شــهر شــیراز اســت و
معمــاری آن ،یــک معمــاری شــیرازی اصیــل اســت.
دکتــر نصــر در رابطــه بــا تخریــب پالکهــای مســکونی بافــت
تاریخــی شــیراز نیــز بیــان کــرد :متأســفانه در اســتان فــارس ،عدم
همدلــی و تعامــل بین ســازمانهای مختلف را شــاهد هســتیم که
ثمــرهای جــز خســارت بــه کالبد شــهر تاریخــی و فرهنگی شــیراز
را نــدارد .اگــر هــم همــکاری و تعاملــی میــان ســازمان میــراث
فرهنگــی و یــا شــهرداری و همچنین ،شــورای شــهر باشــد بســیار
ناچیــز و کمرنــگ میباشــد کــه نتیجــه آن عــاوه بــر فرامــوش
کــردن هویــت شــهر ،فراموشــی ســاکنان بافــت تاریخــی اســت.
وی ادامــه داد :بافــت تاریخــی شــیراز ،فــوق العــاده ارزشــمند
بــوده ،امــا نــگاه میــراث فرهنگــی بــه ایــن بافــت ،بــه صــورت
تکدانـهای میباشــد ،بدیــن صــورت کــه یــک خانــه را ماننــد بنای
مــوزهای ،نگهــداری کــرده و مابقــی بافــت تاریخــی را به فراموشــی

میســپارند؛ ایــن در حالــی اســت کــه ایــن خانههــا هســتند کــه
کنــار هــم قــرار گرفتــه و بافــت را تشــکیل دادهانــد.
گذرهــا نیــز از درجــه اهمیــت باالیــی برخــوردار بــوده ،چــرا کــه
ایــن خانههــا در گذرهــا قــرار گرفتــه و مــردم میخواهنــد از ایــن
گذرهــا عبــور کننــد .ســؤال ایــن اســت کــه چگونــه میخواهیــم
ایــن خانههــا و گذرهــا را حفــظ کنیــم؟ همدلــی و تعاملــی کــه
بــرای حفــظ بافــت و همچنیــن امنیــت مردم ســاکن در ایــن بافت
تاریخــی انتظــار مـیرود متأســفانه وجــود نــدارد.
برخــی از بناهــای بافــت آن قــدر فرســوده هســتند کــه ابقــای آن را
میتــوان نادیــده گرفــت؛ بایــد بــه یادداشــت کــه در زمــان فاجعــه
در یکــی از ایــن کوچههــای بافــت بــه دلیــل عــرض کــم معابــر،
بافــت فرســوده و ریزدانــه ،امــکان امــداد رســانی ســلب خواهد شــد.
وی تصریــح کــرد :البته دیــدگاه مــن ،دیدگاه تخریبی نیســت ،بلکه
بایســتی میــراث فرهنگــی تعاملــی را بــا شــهرداری داشــته باشــد تا
بتواننــد بــا همــکاری یکدیگــر ،پالکهــای تاریخــی را حفــظ کــرده
و بناهایــی کــه ناکارآمــد و فرســوده میباشــند را بــه عنــوان فضــای
بــاز در نظــر بگیرنــد ،چــرا کــه در بازســازی بافتهــای مختلــف،
فضاهایــی بــه صــورت فضــای بــاز نیــز در نظــر گرفتــه میشــود تــا
بتــوان در هنــگام وقــوع حادثــه ،از ایــن فضاهــا ،جهت امداد ،اســکان
و کمــک رســانی بــه مــردم اســتفاده کــرد.
دکتــر طاهــره نصــر ،در رابطــه بــا بافتهــای ناکارآمــد توضیــح داد:
منظــور از بافــت ناکارآمــد ،بافتهــای فرســودهی ناکارآمــد میباشــد،
کــه ریاســت محتــرم جمهــوری نیــز در ایــن رابطــه تأکیــد کردهانــد
کــه بایســتی هــر چــه زودتــر ،مــورد توانمندســازی ق ـرار بگیرنــد.
امــا الزم بــه ذکــر اســت کــه تنهــا بافتهــای درون شــهریمان
ناکارآمــد نیســتند ،بلکــه بســیاری از ایــن بافتهــا را بافتهــای
حاشــیه نشــینی تشــکیل میدهنــد کــه مــردم در آن زندگــی
میکننــد کــه توجــه بــه آن نیــز باید مدنظر مســئولین شــهر باشــد.
وی در ادامــه گفــت :در نشســتی کــه (روز معمــار) بــا حضــور
مســئولین شــورای اســامی شــهر و شــهردار شــیراز برگــزار شــد

ایــن موضــوع را بیــان کــردم کــه اگر مســئولین یــک شــبانه روز را
در ایــن بافتهــا بــه ســر ببرنــد ،تصمیمگیــری و تصمیمســازی
در مــورد بســیاری از مشــکالت بافتهــای فرســوده و ناکارآمــد،
راحتتــر صــورت میگیــرد.
وی بیــان کــرد :هرچنــد بافتهــای ناکارآمــد ،مســتقیماً از
جانــب ریاســت جمهــور پیگیــری میشــود ،امــا بــه نظــر
میرســد کــه بایســتی یــک حلق ـهی اتصــال نیــز وجــود داشــته
باشــد ،زیــرا دفاتــر توانمندســازی بــدون همــکاری بــا شــهرداری
و ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان نمیتواننــد وارد عمــل
شــوند .قابلذکــر اســت کــه ســازمان نظــام مهندســی میتوانــد
بــا برگــزاری دورههــای آموزشــی ،ســطح کیفــی مهندســی را بــه
صــورت تخصصــی بــرای ورود خدمــات بــه ایــن بافتهــا ارتقــاء
بخشــد ،تــا مهندســین بتواننــد ســاخت و ســازها را بــا دیــدگاه
علمــی و تخصصــی در ایــن بافتهــا بــه انجــام برســانند.
شــهرداری نیــز ،از آن جهــت کــه در قبــال چهــره و ســیمای
شــهر ،مســئولیت دارد ،بایســتی بــه مباحــث هویتــی ورود کنــد.
در کنــار هــدف توانمندســازی و بهســازی بافتهــای فرســوده و
ناکارآمــد مذکــور ،بــا توجــه بــه موضــوع «محلــه محــوری» توجــه
بــه ســیمای یکســان ،بــرای محلههــای مختلــف ،نقطــه ضعفــی
بســیار بــزرگ میباشــد.
در صورتــی کــه اگــر در بــاز زنــده ســازی و بهســازی ،مؤلفههــای
هویتــی شــهر در محــات مختلــف مدنظــر قــرار گیرنــد ،میتــوان
ســیمای مطلوبــی را بــرای ایــن شــهر و محــات در نظــر گرفــت
و میتــوان شــکلگیری بهینــه توانمندســازی را شــاهد بــود.
قابــل ذکــر اســت کــه در ایــن راســتا ،میتــوان فرهنــگ را بــه
عنــوان یــک مؤلفه ارزشــی در نظــر گرفــت و راه را برای مهندســی
فرهنگــی نیــز گشــود؛ چــرا کــه در نهایــت ،ایــن فرهنــگ اســت
کــه میتوانــد خــود را در کالبــد بنــا و بافــت نشــان دهــد و بدیــن
صــورت اســت کــه میتــوان یــک «معمــاری اصیــل شــیرازی» را
در بهســازی و توانمندســازی بافــت شــهری شــاهد بــود.
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میزان تأثیر آموزش
در ارتقاء پایه و سطح دانش فنی مهندسی
دکتر جعفر زارع

معاون آموزش ،توسعه و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
یکــی از وظایــف مهــم ســازمان نظــام مهندســی ،آمــوزش
میباشــد .از آن جاییکــه آمــوزش ،نقــش و جایــگاه ویــژهای در
ارتقــای ســطح دانــش اعضــای ســازمان بــر عهــده دارد ،لــذا جهت
ارتقــای پایــه و ســطح دانــش فنــی و حرف ـهای اعضــای ســازمان
نظــام مهندســی ،دورههــای آموزشــی جهــت مــورد مذکــور برگزار
میگــردد.
ایــن مطلــب را دکتــر جعفــر زارع ،معــاون آمــوزش ،توســعه و
پژوهــش ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان فــارس در
گفتوگــو بــا خبرنــگار ســیوان بیــان کــرد ،وی ادامــه داد :یــک
ســری از ایــن دورههــا ،جهــت ارتقــای پایــه مهندســین میباشــد
کــه براســاس شــیوهنامهی مصوبــه دفتــر مقــررات ملــی و کنتــرل
ســاختمان بــه ســازمان نظــام مهندســی اســتانها ابــاغ شــده
اســت.
ایــن دورههــا بــا همــکاری چهــار مجــری آمــوزش (چهار دانشــگاه
در اســتان فــارس) کــه بــا ســازمان نظــام مهندســی همــکاری
میکننــد و تحــت نظــارت ســازمان نظــام مهندســی و بــا معرفــی
مدرســانی کــه از طــرف نظــام مهندســی انتخــاب شــدهاند ،برگزار
میگــردد.
وی افــزود :عــاوه بــر ایــن دورههــا کــه ویــژهی ارتقــای پای ـهی
اعضــاء میباشــد ،دورههایــی نیــز جهــت ارتقــای دانــش فنــی و
حرف ـهای افــراد برگــزار میگــردد .ایــن دورههــا از طــرف اعضــای
ســازمان درخواســت شــده و در کارگروههــای تخصصــی و
کمیتههــای آموزشــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه و بــا حمایــت
هیئــت رئیســه و هیئــت مدیــره ســازمان ،ســمینارها و دورههــای
آموزشــی غیــر مصــوب بــه صــورت جامــع و کامــل بــرای هــر

هفــت گــروه و هفــت رشــته مهندســی برگــزار گردیــده اســت.
دکتــر زارع در رابطــه بــا رونــد شــرکت اعضــای ســازمان نظــام
مهندســی در دورههــا و ســمینارهای آموزشــی بیــان کــرد :کل
فراینــد شــرکت اعضــای ســازمان نظــام مهندســی در دورههــا و
ســمینارهای آموزشــی بــه صــورت الکترونیکــی صــورت گرفتــه
کــه از طریــق ســایت ســازمان نظــام مهندســی فــارس ،ارســال
پیامــک و همچنیــن شــبکههای اجتماعــی بــه اعضــای ســازمان
اطــاع رســانی میشــود .وی ادامــه داد :ســمینارها و دورههــای
آموزشــی غیــر مصــوب در شهرســتانهای اســتان فــارس بــه
صــورت مجــازی و آنالیــن برگــزار میشــود .الزم بــه ذکــر اســت
کــه ایــن امــر بــرای اولیــن بــار در کشــور ،توســط ســازمان نظــام
مهندســی اســتان فــارس صــورت گرفتــه کــه در این زمینه بســیار
موفــق بودهایــم.
ضمنــاً تمامــی ســمینارها و دورههــای آموزشــی تصویربــرداری
شــده و اعضــای ســازمان میتواننــد از طریــق مراجعــه بــه حوزهی
معاونــت آمــوزش و همچنیــن کتابخانــه ســازمان از آنها اســتفاده
کنند .
دکتــر جعفــر زارع ،عضــو هیئــت رئیســه کمیســیون آمــوزش،
پژوهــش ،آزمــون و انتشــارات ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
کشــور ،در رابطــه بــا نقــش آمــوزش در ارتقــای کیفیــت
ســاخت و ســاز بیــان کــرد :یکــی از رســالتهایی کــه در حــوزهی
آمــوزش ســازمان نظــام مهندســی وجــود دارد ،ارتقــای کیفیــت
ســاخت و ســاز میباشــد .بنابرایــن فعالیــت هــای آموزشــی
بســیاری را در ایــن زمینــه بــه انجــام رســاندهایم.
بــه طــور مثــال :حــدود چهــار ســمینار و دورهی آموزشــی جهــت

آسیبشناســی زلزل ـهی کرمانشــاه در ســازمان نظــام مهندســی
فــارس صــورت پذیرفــت.
دکتــر زارع در پایــان در رابطــه بــا طــرح پایلــوت (طــرح آمــوزش
مهندســان قبــل از ورود بــه حرفـهی مهندســی) گفــت :ســازمان
نظــام مهندســی طــرح جامع آمــوزش مهندســان را بــه وزارت راه و
شهرســازی اعــام کــرد که مــورد اســتقبال وزارت راه و شهرســازی
واقــع شــد .ایــن طــرح بــه چهــار دوره تقســیم میشــود:
دورهی اول :آموزش مهندســی در ســطح دانشــگاه اســت (بنابراین
بایســتی بیــن ســازمان نظــام مهندســی ،وزارت راه وشهرســازی و
وزارت علــوم ،تعاملــی صــورت گرفتــه تــا در ســرفصل آموزشــی
مهندســی تجدیــد نظــر صــورت گیــرد).
دورهی دوم :ویــژهی آمــوزش مهندســان قبــل از ورود بــه حرفهی
مهندســی میباشــد.
دورهی ســوم :ویــژهی آمــوزش مهندســان جهــت ارتقــای پایــه
مهند سی .
دورهی چهــارم :آمــوزش مهندســان جهــت تمدیــد پروانــه و بــه
ویــژه مهندســان دارای پایــه مهندســی یــک و پایــه ارشــد.
بنابرایــن بایســتی قبــل از ورود بــه حرفهی مهندســی ،مهندســین
مــا بــه وســیله آمــوزش بــا تکنیکهــای روز مهندســی آشــنا
شــوند تــا بتواننــد بــه عنــوان ناظــر در ســاختمانها به وظایفشــان
بــه بهتریــن شــکل ممکــن عمــل کننــد.

اهمیت حضور زنان در نظام مهندسی ساختمان
توســعه جوامــع بشــری نیازمنــد توجــه بــه منابــع انســانی و
در گــرو توانمنــدی و مشــارکت تمامــی اعضــای جامعــه اســت.
تردیــدی نیســت کــه ارائــه الگــوی مطلــوب توســعه بــدون لحــاظ
کــردن نقــش و جایــگاه زنــان بــه عنــوان نیمــی از پیکــره جامعــه
نمیتوانــد نمــادی از الگــوی کامــل توســعه باشــد؛ بنابــر ایــن
جامعــه ای در مســیر توســعه و پیشــرفت موفــق خواهد بــود که از
تمــام تــوان نیروهــای بالفعــل خــود بهــره ببــرد و شــرایطی ایجــاد
کنــد کــه تمامــی افــراد جامعــه از جملــه زنــان بــه عنــوان نیــروی
بالقــوه گســترده بــا مشــارکت بالفعــل خــود در طیــف فعالیتهای
متنــوع و کارآمــد از جملــه فعالیتهــای مهندســی و اجرایــی
چرخهــای جامعــه را همــگام بــا مــردان بــه حرکــت درآورده و
توفیقاتــی روز افــزون از ایــن رهگــذر بــه دســت آیــد .بــا توجــه بــه
رونــد رو بــه افزایــش درصــد فــارغ التحصیــان زنــان دانشــگاهی
و بــه کارگیــری نیــروی بالقــوه فعــال و اشــتغال آنــان در حیــات
اجتماعــی ،فرهنگــی ،علمــی و اقتصــادی جامعــه میتــوان انتظــار
داشــت کــه در چنــد ســال اینــده بــا افزایــش مشــارکت شــغلی
زنــان ،زمینههــای افزایــش کارایــی علمــی و توســعه اقتصــادی
جامعــه بیــش از پیــش فراهــم شــود.
عــاوه بــر ایــن ،لــزوم توجــه بیشــتر بــه حضــور بانــوان مهنــدس
در عرصــه ســاختو ســاز و ایجــاد فضاهــای متناســب و در شــأن

بانــوان مهنــدس و بهرهگیــری از ایــن پتانســیل نهفتــه در جامعــه
مهندســی کشــور امــری ضــروری و حائــز اهمیــت اســت.
امــروز بــر خــاف گذشــته مشــارکت زنــان ،دیگــر فقــط بــه
صــورت یــک «پزسیاســی» نمایان نیســت ،زنــان تحصیل کــرده و
فرهیختــه در سراســر کشــور بــا تــوان بیشــتری پــا بــه عرصههای
کالن مدیریتــی نهادهانــد و ایــن رونــد خوشــبختانه رو بــه افزایش
اســت.
نبایــد فرامــوش کنیــم زن و مــرد در تمامــی امــور دارای حــق و
حقــوق یکســان هســتند و زنــان نیــز در اموری همچــون تحصیل
کار ،مالکیــت ،رای دادن ،رای گرفتــن همــان حقوقــی را دارنــد که
مــردان از آن برخوردارنــد.
هــر چــه زمینــه فعالیــت زنــان در عرصــه اجتماعــی و مدیریتــی
بیشــتر فراهــم شــود ،قطعــا توانمنــدی بانــوان بــه جامعــه بیشــتر
عرضــه شــده و ایــن خــود ارتقــای جایــگاه زنــان در جامعــه را بــه
دنبــال خواهــد داشــت.
در عرصــه نظــام ساختوســاز کشــور زنــان میبایســت دوشــادوش
مــردان تــاش کننــد و حضــور فعــال داشــته باشــند و ایــن امــر به
دســت خــود بانــوان اســت کــه بــا عملکــرد خــود ،ضریــب اعتمــاد
نســبت بــه مدیــران زن را افزایــش دهنــد و زمینــه الزم بــرای
ایفــای مســئولیت زنــان در ایــن حــوزه را فراهــم کننــد.

قانــون اساســی کشــور هــم راه را بــرای تصــدی بیشــتر مناصــب
تصمیــم گیــری بــرای زنــان بــاز گذاشــته اســت کــه توجــه بــه آن
میتوانــد تــداوم توســعه و شــتاب در کشــور را بهدنبــال داشــته
با شد .
زنــان ســرمایههای اجتماعــی جامعــه محســوب میشــوند کــه
بــا توجــه بــه افزایــش ســطح تحصیــات و بــه تناســب ســطح
انتظاراتشــان بــرای اســتفاده از ظرفیتهــا و پتانســیلهای موجــود
در آنــان بایــد برنامهریــزی صحیحــی علــی الخصــوص در صنعــت
ســاختمان انجــام شــود تــا در آینــدهای نــه چنــدان دور شــاهد
موفقیتهــای روز افــزون جامعــه زنــان بــه خصــوص در حیطــه
مهندســی ســاختمان باشــیم.
ویژگیهــای شــخصیتی زنــان بــرای احــراز مدیریــت در
پژوهشهــای صــورت گرفتــه نشــان میدهــد زنــان در قــدرت
بخشــیدن و تشــویق کارکنــان و تیــم هــا بهتــر از آقایــان عمــل
میکننــد بنابرایــن اســتفاده از تخصــص و دانــش زنــان امــروز
میبایســت در کشــور بــه بهتریــن وجــه ممکــن صــورت پذیــرد و
حضــور مؤثــر و ســازنده در جایــگاه خطیــر مدیریــت ساختوســاز
در کشــور مــی توانــد نوید بخــش و راهگشــای اصــاح فرهنگهای
نادرســت رایــج در جامعــه ،افزایــش جــرات خطرپذیــری و حضــور
زنــان در عرصــه هــای مدیریتــی صنعــت ســاختمان باشــد.
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خانه های ایرانی
مهندس علیرضا گل گلی

مدیر طرح ملی و مستندنگاری خانههای ایرانی
بافت تاریخی شـیراز 360هکتار و قدمت آن  1400سـال میباشـد
ً
کاملا ارگانیـک بـوده اسـت .بهدلیـل زلزلههایـی
کـه سـاختار آن
کـه در اواخـر دورهی زندیـه و اوایـل دورهی قاجـار در شـیراز بـه
وقـوع پیوسـت ،تقریباً تمـام خانههایی که در بافت تاریخی شـیراز
بهجـای مانـده ،از دورهی قاجـار بـه بعـد میباشـد .از آنجایـی که
این خانهها جزء منابع ملی و بخشـی از پیشـینهی تاریخی کشـور
ما محسـوب میشـوند ،حفظ و نگهداری از آنها ،از اهمیت بسـیار
باالیـی برخوردار میباشـد.
بـ ه منظـور آشـنایی بیشـتر بـا ایـن خانههـا بـا مهنـدس گلگلی
(مدیـر طـرح ملی و مسـتندنگاری خانههـای ایرانی) بـه گفتوگو
نشسـتیم کـه در ادامـه تقدیـم عزیـزان میگردد.
اصـول و چارچوبـی کـه خانههای ایرانی و با دقت بیشـتر خانههای
شـیرازی ،از آن پیـروی کـرده و براسـاس آن شـکل گرفتهانـد،
اعتقـادات میباشـد ،بدیـن معنـی کـه وقتـی شـما وارد خانههای
شـیرازی میشـوید ،تمام اعتقادات موجود در ذهن معمار شیرازی
و یـا بعضـاً شـخصی کـه در آن خانـه زندگـی میکـرده را بـه طور
کلـی درک خواهیـد کرد.
سـردر ورودی در خانههـای ایرانـی ،هلال تزئینـی روی در و تنهـا
قسـمت خـارج از خانـه بـوده و معموالً طوری سـاخته میشـد که
ف و بـاران و در تابسـتانها از تابـش
در زمسـتانها از ریـزش بـر 
مسـتقیم آفتـاب جلوگیـری کرده و در باالی سـردر آیاتـی از قرآن
کریـم یا عبارات مذهبی نوشـته میشـد تا هنـگام ورود و خروج از
زیـر آیـات قرآنـی یـا روایات و عبـارات دینی عبـور کنند.
از آنجایـی کـه در خانههـای ایرانـی به تفکیک جنسـیتی اعتقاد
داشـتند ،در بیشـتر خانههـای ایرانـی درهـای ورودی دولنگـه و
چوبـی بـوده کـه هر لنگه کوبهای نیز داشـته اسـت ،زنها حلقهای
کـه صـدای زیر و مردها کوبهی چکشـی شـکل را کـه صدای بمی
داشـت بـه صـدا در میآوردند.
از دیگـر جنبههـای اعتقـادی قابـل توجـه در خانههـای ایرانـی
محرمیـت میباشـد ،بدیـن صورت کـه بالفاصلـه پـس از ورودی،
فضـای هشـتی شـکل گرفتـه و اغلـب به شـکل هشـت ضلعی یا
شـشضلعی و یـا بیشـتر مواقـع چهارضلعـی بـوده کـه تقسـیم
فضـا از ایـن مـکان صـورت گرفتـه و بـه شـما اجـازه نمیدهد که
بـه تمامـی فضاهـا اشـراف داشـته باشـید و ایـن برخلاف چیزی
اسـت کـه امـروزه در طراحـی خانههـا مشـاهده میشـود .پـس از

عبـور از هشـتی از طریـق راهروهـای ورودی (کـه دارای یـک پیچ
و خـم بـوده) ،وارد حیـاط خانه میشـویم کـه دور تـا دور آن اتاق
چ وخـم راهـرو بـرای رعایـت حریـم خصوصـی خانه
میباشـد .پیـ 
بـوده تا عابر نتواند سـریعاً فعالیتهـای جاری در حیـاط را متوجه
شود.
حیاط خانه برای شـخص مسـلمان بهشـت را تداعی میکند ،زیرا
براسـاس گفتههـای قرآنـی و احادیـث ،هرچیـزی کـه در بهشـت
وجـود دارد ،در حیـاط خانههـای ایرانـی نیز دیده میشـود ،چراکه
شـخص بهخاطـر داشـته باشـد در دنیایـی گـذرا و فانـی زندگـی
میکنـد.
بنابرایـن ،شـکلگیری کالبـد براسـاس موازیـن اعتقادی اسـت و
سـبب شـده مبحث تفکیـک جنسـیتی در دورهی زندیـه کمتر از
دورهی قاجـار ،و امنیـت اجتماعـی بیشـتر از دورهی قاجـار مطرح
گـردد ،بهطـوری کـه در خانههـای دورهی زندیه بهدلیـل باال بودن
امنیـت اجتماعـی ،پنجـره خانههـا به سـمت کوچـه باز شـده ،اما
در دورهی قاجـار امنیـت اجتماعـی کاهـش یافته و تنهـا دریچهی
سـرویس بهداشـتی (جهت تهویـه) به سـمت کوچه باز میشـود.
علاوه بـر دیـدگاه اعتقـادی ،دیـدگاه اقتصـادی و مهندسـی نیـز
در اصـول و چارچـوب خانههـای ایرانـی ،دخیـل بـوده اسـت .از
آنجایـی کـه خانههـای تاریخـی در زمسـتان به راحتی گـرم و در
تابسـتان بهراحتی خنک میشـدند ،مبحث مهندسـی و چگونگی
قرارگیـری فضاها در خانههای شـیرازی ،از اهمیت باالیی برخوردار
بـوده اسـت ،زیـرا با یک مهندسـی خـاص ،ضخامت جرزهـا و نوع
پوشـش سـقفها انتخاب شـده که آسـایش و راحتی در خانههای
ایرانی فراهم شـده اسـت.
بـا ورود مدرنیـزم در دورهی پهلـوی اول بـه ایـران ،در خانههـای
ایرانـی تغییراتـی ب ه وجود آمـد .از آنجایی که یکـی از نگرشهای
مدرنیـزم ،رفـاه اجتماعـی میباشـد ،شـاکلهی خانههـای زندیـه و
قاجـار در دورهی پهلـوی تغییـر کـرد ،بدیـن صورت کـه زیرزمین
در خانههـای ایرانـی بـه اتـاق زیرزمیـن تبدیـل شـد ،زیرا بـا ورود
امکانـات گرمایشـی و سرمایشـی دیگر نیـازی به کنتـرل انرژی در
خانههـای ایرانـی نبـود و همچنین تـا اواخر دورهی قاجـار به دلیل
ایـن کـه حیاط خانههای ایرانی بهشـت را تداعی میکرد ،سـاختار
مربـع یا مسـتطیل شـکل خود را حفظ کـرده و امـکان ورود پلهها
بـه حیاط وجود نداشـت امـا در دوران پهلوی اول ،حیاط به شـکل

صلیـب (چلیپـا) تغییـر شـکل یافـت و پلههـا بـا ارتفـاع کمتـر از
گوشـه و کنـار به حیـاط راه پیـدا کردند.
آپارتمانهـا و مرتفـع سـازیهایی کـه در سـطح شـهر رؤیـت
میشـود ،از عواقـب مدرنیـزم میباشـد .در انگلیـس (بـه عنـوان
بنیانگـذار آپارتمـان سـازی در سـال  ،)2004حـدود  17درصـد
از مـردم آپارتمـان نشـین هسـتند بـا وجودیکـه ایـران از آخرین
کشـورهایی اسـت که به آپارتمان نشـینی روی آوردهاسـت بیش
از  70درصـد از مـردم آن آپارتمـان نشـین میباشـند .از آنجایـی
کـه آپارتمـان نشـینی عـدم تعلـق خاطـر به محـل سـکونت را به
همـراه دارد بنابراین ،بیماریهایی از قبیل روانپریشـی اجتماعی
دامنگیـر اجتمـاع خواهـد شـد ،زیرا مسـکن فضایی اسـت که در
آن نیازهـای روحـی و جسـمی افراد تاًمین میشـود و در خانههای
تاریخـی ،ایـن نیـاز بـه خوبی برطرف میشـده اسـت.
به طوریکه کودک در سـه سـالگی ،وارد حیاط شـده و با آب وگل
و خاک و درخت و ،...آشـنا میشـود.
در شـش سـالگی کوچه را لمس کرده و در هشت سالگی ازکوچهی
اصلی عبور کرده و در دوازده سـالگی به گذر و کوچه میرسـند.
بنابرایـن سلسـله مراتـب ادغام شـدهی جامعه را سـپری خواهند
کـرد ،ولـی در آپارتمان کودکان هیچ سلسـله مراتبی را بـرای ورود
بـه جامعـه ندارنـد و بـزرگ تریـن هزینـهای کـه بـرای جامعـه به
وجـود میآورنـد روانپریشـی اجتماعی میباشـد.
امـا هنگامیکـه بافـت تاریخـی به وجـود آمـده ،مبنـای اقتصادی
آخریـن مبنایـی اسـت کـه مـد نظـر قـرار گرفته شـده اسـت و از
آنجایـی کـه دنیـا به سـمت منابع تجدیـد پذیر در حـال حرکت
میباشـد ،بنابراین به نفع کشـورهایی اسـت که پیشینهی تاریخی
بیشـتری دارند متأسـفانه ،شـهرداری شیراز سـیزده پالک تاریخی
را جهـت اجـرای پـروژهی سـرای هنـر (در محلهی سـنگ سـیاه)
تخریـب کـرده و ادارهی میـراث فرهنگـی اسـتان فـارس نیـز در
ایـن زمینـه پشـتیبانیهای الزم را بـه عمل نیـاورده بـه طوریکه
شـاکلهی مجموعـهی سـاخته شـده بـا شـاکلهی بافـت تاریخـی
همخوانـی نـدارد .در صورتـی کـه تـک تـک خانـه هـای تاریخی،
جـزء منابـع ملی ما هسـتند ،بنابراین بایسـتی بهجـای نابودکردن
بافتهـای تاریخـی ،آنهـا را احیا کـرده تا بدین وسـیله راه را برای
توریسـت بـاز کـرده و همچنین بـرای کشـور ،درآمد زایی داشـته
باشیم.
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صدورگواهینامهاستفادهازبتنآمادهاستانداردبرای
ساختوسازهایشهری
مهندس علی صادقی
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات پیش ساخته بتنی استان فارس
مهنــدس علــی صادقــی رئیــس انجمــن صنفــی کارفرمایــی
تولیدکننــدگان بتــن آمــاده و قطعــات پیشســاخته بتنــی اســتان
فــارس در خصــوص فعالیــت هــای انجمــن صنفــی اســتان
اینگونــه توضیــح داد :
انجمــن صنفــی اســتان در ســال  87تأســیس و فعالیــت رســمی
خــود را آغــاز نمــود و طــی ســالیان گذشــته زحمــات بســیاری
بــرای تولیدکننــدگان و تالشهایــی جهــت پیشــرفت صنعــت
بتــن آمــاده در انجمــن صــورت گرفتــه اســت .هــم اکنون در شــهر
شــیراز و صــدرا حــدود  40کارخانــه تولیــد بتــن آمــاده فعالیــت
میکننــد کــه از ایــن تعــداد  27کارخانــه در انجمــن صنفــی
عضویــت دارنــد.
وی در مــورد وظایــف اساســی و فلســفه تشــکیل انجمــن بتــن
آمــاده فــارس گفــت :ایــن انجمــن در جهــت اســتیفای حقــوق و
خواســتههای مشــروع و قانونــی اعضــا از طریــق ایجــاد زمینههــای
مســاعد ،ترویــج و اشــاعه فرهنگ اســتفاده از بتــن آماده اســتاندارد
و ارائــه و برگــزاری دورههــای آموزشــی تخصصــی ،نظــارت بــر
ارائــه خدمــات واحدهــای تولیــدی (بــا همــکاری اداره اســتاندارد)
و رســیدگی بــه شــکایات معترضیــن ،تشــکیل کمیتههــای
تخخصصــی فنــی ،آموزش ،نظــارت و بازرســی فعالیــت میکندکه
بــا همــکاری و تــاش اعضــای محتــرم انجمــن صنفــی روز بــه روز
در حــال پیشــرفت در ایــن زمینههــا میباشــد.
مهنــدس صادقــی افــزود از فعالیتهــای مهــم انجمــن ،عقــد
تفاهمنامــه همــکاری دو جانبــه بــا اداره اســتاندارد بــا موضــوع
برنامهریــزی و همــکاری بــرای نظــارت دقیــق جهت جلوگیــری از
تولیــد و مصــرف بتن آمــاده غیر اســتاندارد و همچنیــن هماهنگی
و کنتــرل چهــار جانبــه در خصــوص ایجــاد تعامل و ارتباط بیشــتر
مخاطبیــن انجمــن بتــن بــا ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
اســتان فــارس ،اداره کل اســتاندارد فــارس و اداره کل تعزیــرات
حکومتــی در راســتای نظــارت بهینــه بــر تامیــن ،توزیــع ،قیمــت،
کیفیــت و تاکیــد بــر کنتــرل رونــد تغییــرات قیمت محصــول بتن

آمــاده در جهــت حفــظ و حمایــت از منافــع مصــرف کننــدگان به
امضــا رســیده اســت.
مهنــدس صادقــی از صــدور گواهینامــه و پروانــه اجبــاری خبــر
داد و گفــت :در راســتای ترویــج فرهنــگ اســتفاده از بتــن آمــاده
اســتاندارد و لــزوم رعایــت حقــوق مصــرف کننــدهی نهایــی ،انجمن
بتــن آمــاده فــارس در آســتانه عقــد تفاهمنامــهای بــا ســازمان
نظــام مهندســی (ســاختمان) فــارس ،شــهرداری شــیراز و اداره
کل اســتاندارد اســتان فــارس بــوده تا بــرای ســازندگان ،گواهینامه و
پروانــه اجبــاری اســتفاده از بتــن آمــاده اســتاندارد در ســاختمانها و
ســازههای شــهری صــادر شــود.
رئیــس انجمــن صنفــی کارفرمایــی تولیدکننــدگان بتــن آمــاده و
قطعــات پیشســاخته بتنــی اســتان فــارس در بخــش دیگــری از
ایــن گفتگو ،عمده مشــکل کنونــی تولیدکننــدگان بتن آمــاده را در
کنــار صــدور مجوزهــا و پروانههــای بیرویــه ،وجــود کارخانههایــی
دانســت کــه بــدون پروانــه بهرهبــرداری و پروانــه اســتاندارد مشــغول
بــه فعالیــت هســتند و چــون جوابگــوی هیــچ دســتگاه نظارتــی
نمیباشــند طبیعتــا هزینههایــی یــک تولیــدی اســتاندارد اعــم از
آزمایشــگاه و کنتــرل کیفیــت و ســایر مــوارد را ندارنــد و ایــن امــر
رقابتــی منفــی و ناســالم با ســایر تولیدکننــدگان را به راحتــی ایجاد
مینمایــد کــه ایــن مســئله قطعــا مشــکالت فنــی از جملــه کاهش
کیفیــت محصــول و کاهــش مقاومــت در ســازهها را در پــی داشــته
اســت .وی در ادامــه افــزود :معضــل دیگــر در صنعــت بتــن آمــاده و
صنعــت ســاختمان اســتفاده کارفرماهــا و ســازندگان از خالطههــا
میباشــد کــه علیرغــم مصوبــه هیئــت وزیــران در ســال  84مبنــی
بــر اســتفاده از مصالــح اســتاندارد در ســاختمانها و ســازهها و
همچنیــن صــدور دســتور العمل اســتفاده از بتن اســتاندارد توســط
شــهرداری شــیراز از یــک ســو و از ســوی دیگــر اســتناد بــه مبحــث
نهــم مقــررات ملــی ســاختمان مبنــی بــر اینکــه پیمانــه کــردن
مصالــح تشــکیل دهنــده بتــن ســازهای بایــد بــه روش وزنــی انجــام
گیــرد و اختــاط بتــن ســازهای بــا دســت بــه هیــچ وجــه مجــاز

نیســت و بــه عبارتــی تولیــد بتــن بــا خالطــه و هــر روش حجمــی
شــبیه آن ممنــوع اســت .ایــن در حالــی اســت کــه متاســفانه
همچنــان شــاهد بتنریــزی غیــر اســتاندارد در کالن شــهر شــیراز
هستیم .
جهــت پیشــگیری از رونــد ســاخت و ســاز غیــر اســتاندارد و
اجــرای قانــون بــه منظــور جلوگیــری از فجایــع آتــی ناشــی از
بالیــای طبیعــی و افزایــش عمــر ســاختمانها و نیــز حمایــت
از ســرمایههای ملــی در راســتای توســعه پایــدار ،طراحــی یــک
سیســتم نظارتــی قــوی بــر تولیــد بســیار ضــروری و الزم االجــرا
میباشــد چــرا کــه ایــن امــر راه را بــرای رســیدن بــه ســوی
شــهری ایمــن بــاز مینمایــد.
البتــه ایــن بــدان معنــی نیســت کــه مشــکل کیفیــت بتــن در
کشــور ناشــی از نبــود دســتگاههای کنترلــی اســت بلکــه عمــده
مشــکالت ناشــی از نبــود اخــاق حرفـهای و وجــدان کاری اســت
کــه یکــی از دالیــل اصلــی ایجــاد و راه انــدازی دفتــر فــروش
متمرکــز بتــن آمــاده اســتاندارد در شــهر شــیراز (بــا همــکاری
اعضــای انجمــن تولیدکننــدگان بتــن آمــاده) ،نظــارت بــر کیفیت
بتــن آمــاده در راســتای حقــوق مصــرف کننــدگان بــوده اســت .از
طرفــی اگــر تفاهمنامــه صــدور گواهینامــه (اجبــاری) اســتفاده از
بتــن آمــاده اســتاندارد در ســاختمانها و ســازههای شــهری ،بــا
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان فــارس ،شــهرداری شــیراز و
ســازمان اســتاندارد کــه در ایــن راه همــکاری بســیار خوبــی بــا مــا
داشــتهاند اجرایــی شــود ،از بــروز چنیــن اتفاقاتــی تــا حــد زیــاد
جلوگیــری میگــردد.
مهنــدس صادقــی در پایــان تاکیــد نمــود :ایــن انجمــن و تمامــی
اعضــای آن متعهــد میگردنــد عــاوه بــر تامیــن کل بتــن مــورد
نیــاز درخواســتی شــهر شــیراز و صــدرا بــا ارائــه ضمانــت اجرایی و
قانونــی ،عرضــه بتــن بــه ســاختمانهایی کــه فاقــد پروانــه احداث
و تعمیــرات میباشــند نداشــته باشــد و در راه رســیدن بــه شــهری
ایمــن و ســالم تــاش نمایند.

نقشریشههایگیاهیدرمقاومسازیبتن
محققــان اخیــرأ نشــان دادهانــد کــه هویــج عــاوه بــر
ارزش غذایــی ،مصالــح ســاختمانی را نیــز تــا حــد زیــادی
تقویت میکند.
گروهــی از پژوهشــگران «دانشــگاه لنکســتر» بــه منظــور تولیــد
مصالــح مقــاوم و ســازگار بــا محیــط زیســت ،بــا اســتفاده از
مخلــوط کــن خانگــی ذرات ریشــه ســبزیجات را بــا ســیمان
ترکیــب کردهانــد.
مــاده حاصــل از ایــن آزمایــش کــه از ترکیــب ســیمان معمولــی
بــا نانــو پالکتهــای اســتخراج شــده از هویــج بــه دســت آمــده،
در برابــر تــرک خــوردن مقــاوم بــوده و  ۸۰درصــد از نمونههــای
معمولــی مســتحکمتر اســت .پروفســور «محمــد صافــی»
محقــق اصلــی ایــن پــروژه مزایــای مــاده جدیــد را اینگونــه
بیــان میکنــد :ایــن کامپوزیــت نــه تنهــا از نظــر ویژگــی هــای
مکانیکــی و ریزســاختاری نســبت بــه محصــوالت کنونــی برتــری
دارد بلکــه در آن از ســیمان کمتــری اســتفاده شــده اســت .ایــن

مســأله مصــرف انــرژی و انتشــار دی اکســید کربــن ناشــی از تولید
ســیمان را بــه شــکل چشــمگیری کاهــش میدهــد.
گفتههــای پروفســور صافــی بــه نظــر بــا واقعیــت تطابــق دارد
چــرا کــه بــر اســاس برآوردهــای «آژانــس بیــن المللــی انــرژی»
هفــت درصــد از کل انتشــار دی اکســید کربــن ناشــی از
تولیــد ســیمان اســت .در آزمایشهــای ایــن تیــم تحقیقاتــی
مشــخص شــده کــه اســتفاده از نانــو پالکتهــای هویــج در هــر
متــر مکعــب بتــن بــه صرفــه جویــی  ۴۰کیلوگــرم ســیمان و
کربــن دی اکســید منجــر مــی شــود :یافتههــای مــا حاکــی از
ایــن اســت کــه در هــر متــر مکعــب بتــن ،بــا اضافــه کــردن نیــم
کیلوگــرم نانــوذره هویــج ۱۰ ،کیلوگــرم ســیمان کمتــری بــه کار
مـیرود.
نکتــه جالــب اینجاســت کــه هویــج هــای بــه کار رفتــه در بتن از
پســماندهای مــواد غذایــی بــه دســت آمدهانــد.
محققــان دانشــگاه لنکســتر همچنیــن در حــال توســعه روشــی

جدیــد بــرای مقــاوم ســازی ســازههای ســیمانی موجــود از طریق
اضافــه کــردن مــواد دیگــر هســتند ،بــه گون ـهای کــه نیــاز بــه
بازســازی آنهــا از ابتــدا نباشــد .یکــی دیگــر از راههــای احتمالــی
اســتفاده از الیــاف چغنــدر قنــد در ســیمان اســت.
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گاراژ ایرانپیمــا ،از آثــار تاریخــی بهجــای مانــده از دوران پهلــوی
اول در شــیراز میباشــد و از زیباتریــن و فاخرتریــن بناهــای
تاریخــی ایــن دوره بــوده کــه در تاریــخ دوم آبــان مــاه ســال
هــزارو ســیصد هشــتاد و دو در فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت
رســیده اســت .ایــن بنــا در ضلــع شــمال غربــی چهــارراه زنــد
شــیراز واقــع شــده اســت .همانطــور کــه میدانیــد ،خیابــان
زنــد از مهمتریــن و قدیمیتریــن خیابانهــای شــیراز بــوده و
هــر روز شــاید بــه دفعــات از آنجــا عبــور کردهایــم ،امــا کمتــر
بــه اطــراف خــود و ســاختمانهای اطرافمــان توجــه میکنیــم.
یکــی از ایــن ســاختمانها گاراژ ایرانپیمــا میباشــد کــه ایــن
بنــا جــزء اولیــن ســاختمانهای دو طبقــه در شــیراز بــوده اســت
و ایــن خصوصیــت ســبب شــده ایــن بنــا بیشــتر مــورد توجــه
قــرار گیــرد .هــرروزه ســاختمانهایی رامیبینیــم کــه روز بــه روز
بــه ارتفــاع آنهــا افــزوده میشــود ،امــا روزی ایــن ســاختمان،
بلندتریــن بنــا در شــیراز بــوده اســت کــه مــردم شــیراز صندلــی
گذاشــته و آن را نظــاره میکردنــد.
گاراژ ایرانپیمــا در ســال  1310بــه دســت معمــاری شــیرازی
اســتاد ابوالقاســم معمــار مهندســی بــا ســبک معمــاری دوره
اول پهلــوی کــه یــک تجربــه جدیــد در معمــاری ایــران بــود
ســاخته شــده کــه اســاس آن ،معمــاری خارجــی دورهی

ویکتوریــن بــوده اســت .وقتــی ایــن معمــاری وارد ایــران شــد و
بــا هنــر معمــاری ایرانــی تلفیــق گردید بــه نــام معمــاری پهلوی
اول شــیراز ،شــکل و فــرم خاصــی بــه خــود گرفــت.
حــدود هشــتاد و هفــت ســال از عمــر ایــن بنــا میگــذرد کــه بــا
کاربــری گاراژ ،محــل توقــف و تعمیــر ماشــینهای بیــن راهــی
و بعضــاً شــهری بــوده کــه درســالهای اخیــر از آن بــه عنــوان
پارکینــگ اســتفاده شــده اســت و ماننــد دیگــر بناهــای تاریخــی
شــیراز از تخریــب مصــون نمانــده اســت .در ســال( )1387ایــن بنا
توســط مهنــدس جــواد زاده مرمــت و بازســازی گردیــد و تــا حــد
زیــادی حــال و هــوای گذشــته بــه ایــن بنــا برگشــت داده شــد.
مهنــدس محمــد جــوادزاده (مدیــر عامــل شــرکت دیباچــهی
معمــاری) در ایــن رابطــه بیــان کــرد :از آنجایــی کــه در
ساختمانســازی جدیــد ،جزئیــات کار مشــخص هســتند
مــا میتوانیــم بــا ســرعت بیشــتری حرکــت کــرده و نیــازی
بــه کیفیــت ،آن چنانــی دیــده نمیشــود .امــا در کار مرمــت
بایــد ســرعت را پاییــن آورده و بــه کیفیــت بیافزاییــم ،چــرا کــه
عنصــری متفــاوت جــدا از ســاختمان در بنــای مــا وجــود دارد
کــه آن هــم تاریــخ و هویــت شــهر مــا میباشــد .زیــرا اگــر
اشــتباهی صــورت پذیــرد بخشــی از هویــت و تاریــخ ایــران پــاک
شــده و قابــل برگشــت نمیباشــد.

وی ادامــه داد :موضوعــی کــه گاراژ ایرانپیمــا را منحصــر بــه
فــرد کــرده ،اســتوانههای طرفیــن ورودی میباشــد ،کــه چشــم
هــر بیننــدهای را بــه خــود جــذب خواهــد کــرد ،بدیــن معنــی
کــه گاراژ ایرانپیمــا ســاختمان دو اســتوانهای اســت کــه بخشــی
از شــاخصههای مکتــب ویکتوریــن میباشــد و نمونههــای
بســیاری از آن ســبک (ویکتوریــن) در جهــان ســاخته شــده ،امــا
هیچکــدام از آنهــا بــا ســاختار گاراژ ایرانپیمــا قابــل قیــاس
نیســت بهطــوری کــه نظیــر آن را نمیتــوان یافــت.
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مهندس سیامک بصیری

گذری کوتاه و جذاب در بافت
تاریخی شیراز

مسئول فنی اداره کل میراث فرهنگی استان فارس
بافــت فرهنگــی ،تاریخی شــیراز با وســعتی بالــغ بر  360هکتــار در
قلــب شــیراز بــدون شــک یکــی از منحصــر بــه فردتریــن بافتهای
تاریخی کشــور اســت.
در تمثیلــی ســاده میتــوان بافــت شــهری را بــه فرشــی تشــبیه
کــرد کــه گذرهــا و محــات آن همچــون تــار و پــودی بــه هــم گره
خوردهانــد.
بافــت تاریخــی شــیراز مجموعـهای اســت کــه از ارگ کریمخانــی و
عمــارت دیــوان خانــه ،محــل حکومــت کریــم خــان آغــاز میشــود
و تــا مدفــن حضــرت شــاهچراغ ،امامزادههــا ،مســاجد ،خانههــای
مســکونی ،کنیســهها ،کلیســاها ،بازارهــا ،راســتهها ،ســراها
تیــم چههــا ،کاروانســراها ،ســاباتها ،آب انبارهــا ،گذرهــا پایــان
مییابــد.
تمــام ایــن عناصــر ،هــر کــدام در جایــگاه خــود ارزش معمــاری و
ویژگــی تاریخــی خــاص خــود را دارنــد و مــردم در هــر یــک از آنها
بــه زندگــی ،عبــادت ،اســتحمام ،تحصیل و کســب وکار مشــغولند و
مســیر ارتبــاط ایــن اماکــن گذرهــا هســتند ،گذرهایــی که بخشــی
از خاطــرات مــردم را در دل خــود جــای دادهانــد و ایــن خاطــرات
شــیرین جامع ـهای متعــادل را بــه ارمغــان م ـیآورد و بــه غیــر از
تمامــی مســائل اجتماعــی ،جذابیتهــای تاریخــی و گردشــگری را
بــه دنبــال دارد کــه خــود محــرک چــرخ اقتصــادی شــهر اســت.
از دالیــل منحصــر بــه فــرد بــودن بافــت تاریخــی شــیراز میتــوان
مجموعــه زندیــه را نــام بــرد کــه تنهــا مجموعــه شــهر ســازی در
ایــران را داراســت و از دیگــر جنبههــای برجســته ایــن بافــت توالــی
دورههــای تاریخــی آن اســت و آثــار بــر جــای مانــده معمــاری از
یعقــوب لیــث صفــار ،دوره صفویــه ،زندیــه و قاجاریه در آن مشــهود
اســت و بــا وجــود حــرم مطهــر شــاهچراغ در دل بافــت تاریخــی

قطــب مذهبــی هــم بــه گردشــگری شــهر اضافــه گردیــده اســت.
یکــی از جذابیتهــای بافــت تاریخــی شــیراز ،وجــود یــازده دروازه یا
حصــار بــرای ورود و خــروج از شــهر بــوده اســت کــه بــه مــرور زمان
از تعــداد آنهــا کاســته شــده اســت و کلهایی مانند کلمشــیر ،کل
شــازده قاســم جــای آنهــا را گرفتــه اســت و دروازههــا در همــان
شــش دروازه دوره کریمخــان ثابــت ماندهانــد.
جالــب اســت بدانیــد کــه شــیرازیها بــه ظرفهــای لــب پــر ''کل''
میگوینــد و دلیــل نامگــذاری ایــن مکانهــا بــه کل از همیــن
کلمــه نشــأت گرفتــه اســت.
حصارهــای شــهر بــا خشــت و چینــه درســت شــده بــود و از
آن جــا کــه مــردم همیشــه
بــه دنبــال کوتاهتریــن و
ســریعترین راه بــرای عبــور
و مــرور هســتند بــر اثــر
عبــور و مــرور آنهــا در ایــن
حصارهــای سســت بنیــاد
رخنههایــی بــه وجــود آمــد
کــه بــه اصطــاح محلــی
آنهــا را ''کل'' میگوینــد.
بنابرایــن عــاوه بــر شــش
دروازه اصلــی ،چهــار کل در
جــای دروازههــای قدیمــی
بــه وجــود آمــده بــود کــه
در واقــع ماننــد دوره پیــش از
زندیــه تعــداد آنهــا بــه ده دروازه میرســید کــه از ایــن قــرار اســت :
 -1دروازه اصفهــان  -2دروازه باغشــاه -3کل مشــیر در ابتــدای دروازه

بیضــای قدیــم  -4دروازه کازرون  -5کل شــاهزاده قاســم  -6دروازه
شــاه داعــی  -7دروازه قصابخانــه  -8کل شــیخ ابوذرعــه (دروازه
دولــت قدیــم)  -9دروازه ســعدی  -10کل تیمــوری (بیــن دروازه
ســعدی و دروازه اصفهــان).
نکتــه جالبــی که در مــورد گذرهــای بافت تاریخی شــیراز وجــود دارد
ایــن اســت کــه اکثــر گذرهــا از دروازههــا و کلهــا شــروع میشــوند
و عمومـاً بــه شــاهچراغ ختــم میشــوند چـرا کــه در بافــت تاریخــی
هــدف تمامــی گذرهــا رســیدن بــه شــاهچراغ بوده اســت.
مطلــب جالــب توجــه دیگــر ،مســاجد هســتند ،در شهرســازی
معمــاری اســامی چندیــن فاکتــور از جملــه مســجد ،مســجد
جامــع و بــازار از اهمیــت
ویــژهای برخوردارنــد بــه
ایــن دلیــل کــه خانههــای
مســکونی ،راســتهها ،سراها
و  ...در کنــار اینهــا شــکل
میگیرنــد.
در شــیراز  76مســجد
تاریخــی وجــود دارد و
جالــب ایــن کــه هیــچ یــک
از آنهــا گنبــد ندارنــد و
دلیــل آن در حرمتــی اســت
کــه معمــار شــیرازی بــرای
امامزادههــا قائــل اســت و
گنبــد را عنصــری کامــ ً
ا
روحانــی و فلســفی میداننــد و آن را مخصــوص امامــزاده میداننــد
و عامدانــه بــه طراحــی مســاجد بــدون گنبــد پرداختــهاســت.
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سنگ سیاه ،میراث کهن شیراز
مهندس محمد مینوسپهر
کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیطزیست ،مشاور مدیریت شهری و محیطزیست

مهندس سهیالسادات فاضلزاده حقیقی
کارشناسی ارشد بناها و بافتهای تاریخی ،دانشگاه تهران مرکز

مقدمه
پیشــتر ،خیابــان بــه معنــای امــروزی نبــود ،هــر شــهر و دیــاری با
محلههــا شــناخته و گذرهــا و معابــر همــه در قالــب یــک محلــه
تعریــف و نامگــذاری میشــد.
شــیراز نیــز ماننــد ســایر شــهرهای ایــران ،از محلههــا و دروازههای
متعــددی تشــکیل شــده بــود ،محلههایــی کــه بــا وجــود گــذر
ایــام ،نــام بعضــی از آنهــا زبــان بــه زبــان گشــته و مانــدگار اســت.
محلــه درب شــاهزاده ،میــدان شــاه ،درب مســجد نــو ،صبــاغ ،ســر
دزک ،لــب آب و کلیمیهــا و همچنیــن محلــه ســنگ ســیاه.
شــيرازيهاي قديمــي را امــروز كمتــر در ميــان محــات تاريخــي
ايــن شــهر ميتــوان يافــت ،محالتــي كــه همــه در نقاطــي قــرار
گرفتــهاســت كــه اكنــون بافــت فرســوده نــام دارد و هــزاران
مشــكل آن را احاطــه كــرده اســت ،امــا همچنــان زندگــی در آنها
جریــان دارد.
بنــا بــه گفتــه ﻣﺅلــف فارســنامه ناصــری از زمــان ســلطنت

کریــم خــان زنــد طــاب ثــراه ،محلــه درب کازرون را کــه محل ـ ه
علیحــدهای بــوده جــزء ایــن محلــه کردنــد و تمــام آن را محل ـه
ســنگ ســیاهگفتنــد و ایــن محلــه محــدود اســت از شــمال بــه
محلــه میــدان شــاه ،ســرباغ ،ســردزک و بــاروی مغربــی شــهر.
شــمار خانههــای ایــن محلــه در ســال  1301هـ.ق ،شــمرده شــده
 465خانــه اســت و شــماره اهــل آن  2082نفــر ذکــور و  2207نفر
انــاث اســت (تصویــر (.))1
در فارســنامه ناصــری بــه بزرگانــی کــه در آن دوران بــه محلــه
ســنگ ســیاه تعلــق داشــتهاند اشــاره شــده اســت .از جملــه
چهرههــای مهــم ایــن محلــه ،حــاج ابراهیــم خــان کالنتــر اســت
کــه در نبــرد آغــا محمدخــان بــا لطفعلــی خــان زنــد ،دروازههــای
شــیراز را روی خــان زنــد بســت و در عهــد فتحعلیشــاه قاجــار بــه
منصــب وزارت رســید .همچنیــن خاندان مشــیرالملک و شــوریده
شــیرازی بــه ایــن محل ـ ه کهــن تعلــق داشــتهاند.

تصویر  :1شناسنامه مختصری از محالت بافت قدیم شیراز

سنگ سیاه گنجینهای از آثار تاریخی
از بلــوار کریمخــان زنــد کــه راهمــان را بــه ســمت شــاه چــراغ(ع)
کــج کنیــم تابلــوی گــذر تاریخــی ســنگ ســیاه کــه جــزء
اصلیتریــن مســيرهاي گردشــگري شــيراز محســوب ميشــود در
ســمت راســتمان خودنمایــی میکنــد .این تابلــو گردشــگران را به
محلــهای تاریخــی هدایــت میکنــد کــه کوچههایــش هنــوز هــم
احســاس قــدم زدن در گذشــته را در وجــود انســان برمیانگیــزد.
ایــن محلــه پهنــه بزرگــی بــا حــدود  80هکتــار اســت کــه آثــار
تاریخــی از  12قــرن پیــش تاکنــون ،خانههــای قدیمی و بــا  ارزش،
بازارچههــا و کوچــه پــس کوچههــای پرپیــچ و خــم ،زیرطاقیهــا
کــه پــدران و مــادران مــا را بــه یــاد خاطراتــی خــوش در آن
خانههــا میانــدازد ،بــوی گل یــاس و عطــر بهــار نارنــج ،حــوض
وســط حیــاط ،شیشــههای رنگــی درکهــا و ارســیهای خانــه،
حمــام خزین ـهای محلــه ،دولچــه دوزهــای اطــراف ،فانوسهــای

نفتــی و پیهســوز و  ...بــه همــراه زندگــی ادیــان مختلــف در کنــار
ی چــون حیــا ،اندرونــی و بیرونیهــا،
هــم و ســنتهای حســنها 
احسان ،نیکی و موقوفهها را میتوان در آن دید.
در محلــه ســنگ ســياه ،خانههــاي تاريخي كه قدمتشــان بــه دوره
قاجــار ميرســد چــون فــروغ الملــك (مــوزه هنــر مشــکینفام)،
مصطفــوي ،ســعادت (خانــه خاتــم) ،ضیائیــان و احتــرام تصمیــم
حقیقــی را ميتــوان ديــد ،همچنيــن در ايــن محلــه ،مســجد
مشــيرالملك ،مســجد ميــرزا هــادي و مســجد بغداديهــا بــا
تمامــي ويژگيهــاي معمــاري و تزئينــات خاصشــان و بــازار
حــاج زينــل ،مقبــره ســيبويه ،بقعــه بــي بــي دختــران و امامــزاده
ســید تاجالدیــن غریــب ديــده ميشــود ،همچنيــن ميتــوان
بــه كليســاي مریــم مقــدس یــا ارامنــه شــیراز اشــاره كــرد كــه
قدمتــش بــه دوره صفــوي بــاز ميگــردد (تصویــر (.)2

تصویر  :2کلیسای مریم مقدس شیراز
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محلـهاي كــه روزگاري نــه چنــدان دور ،محــل زندگــي بــزرگان شــيراز بــوده و جاذبههايــي را در دل خــود جــاي داده كــه در هيــچ كجــاي دنيــا نميتــوان آنهــا را ديــد ،بــه طــور مثــال ميتــوان بــه مســجد
مشــيرالملك کــه زیباتریــن مســجد دوره قارجاریــه در شــیراز اســت ،اشــاره كــرد .مســجدي كــه داراي نخســتين ســاعت زنــگ دار جنــوب كشــور میباشــد و پــر اســت از کاشــی کاریهــای رنگی آراســته شــده
(تصویــر ( ))3و يــا ميتــوان آرامــگاه ســيبويه را مثــال زد كــه قدمتــش بــه قــرن دوم هجــري ميرســد و بــه بــاور مــردم قدیــم شــيراز ،ســنگ قبــر آن جــزء ســنگهاي شــهابي و شــفابخش بــوده اســت و
باقيمانــده گورســتان قديمــي شــيراز بــه نــام باهليــه اســت و نــام محلــه ســنگ ســياه نيــز برگرفتــه از ســنگ قبــر ايــن عالــم قــرن دوم هجــري اســت كــه ســياه رنــگ بــوده اســت (تصویــر (.))4

تصویر  :3ساعت زنگ دار مسجد مشير

تصویر  :4آرامگاه سیبوبه

يكــي از بناهــاي تاريخــي ایــن محلــه كــه قدمتــش بــه قــرن  8هجــري بــر ميگــردد بقعــه بــي بــي دختــران اســت كــه خــود بــه تنهايــي میتوانــد بــه يــك جاذبــه گردشــگري تبديــل شــود.
بــی بــی خدیجــه ،ام عبــداهلل فرزنــد امــام ســجاد (ع) اســت کــه نــزد شــیرازیها بــه بــه بــی بــی دختــرون معــروف اســت و در قدیــم اعتقــاد داشــتند دخترهــا بــرای یافتــن شــوهر از بــی بــی
دختــرون حاجــت میگیرنــد و بیــن دخترهــای جــوان رســم بــوده پارچــه یــا نخــی را بــه عنــوان داشــتن حاجــت بــه حــرم بــی بــی دختــرون میبســتند و در زمــان گرفتــن حاجــت نذر خــود را
ادا میکردنــد .ایــن بنــای چهــار ضلعــی کــه در هــر قســمت آن درگاهــی تعبیــه شــده دارای دو طبقــه یــا اشــکوب بــر روی ســطح زمیــن و یــک زیرزمیــن میباشــد کــه گنبــدی آجــری بلنــد و
دوار در مرکــز آن قــرار گرفتــه اســت .درون ایــن بقعــه ،آینــه کاری دیــده نمیشــود امــا ســنگ نوشــتهها و کاشــیکاریها و منبــت کاریهــای زیبایــی وجــود دارد .فضــای درونــی آرامــگاه بســیار
آرام اســت و ایســتادن در آن جــا بــه بازدیدکننــده فرصــت میدهــد تــا بــرای دقایقــی تنشهــای زندگــی شــهری را از روح و تنــش بزدایــد .حیــاط آن نیــز دارای حوضــی مربعی اســت که توســط
دو باغچــه کــه بــه زیبایــی فضــا افزودهانــد احاطــه شــده و قــدم زدن در آن بازدیــد کننــده را بــه یــاد باغهــای ایرانــی میانــدازد و جنــب و جــوش فوارههــا چشــم را مینوازنــد (تصویــر (.))5

تصویر  :5بقعه بی بی دختران

امــا تمامــي ايــن ويژگيهــا و آثــار تاريخــي هــم نتوانســته محلــه ســنگ ســياه را بــه يكــي از جاذبههــاي اصلــي گردشــگري شــيراز بــدل كنــد و هنــوز آثــار تاريخــي ايــن محلــه بــه درســتي
معرفــي نشــده اســت و تورهــای گردشــگري کمــی از آن ديــدن ميكننــد و امــکان بازدیــد از تمامــی جاذبههــای مهــم و ارزشــمند آن وجــود نــدارد و بعضـاً گردشــگران بــا دربهــای بســته
ایــن آثــار مواجــه میشــوند ،آثــاری کــه هــر یــک بــه تنهایــی میتوانــد فرهنــگ و هویــت شــیراز را روایــت کنــد.

سخن پایانی
امــروزه بــا ارزش بــودن بناهــا و بافتهــای تاریخــی و لــزوم
حفــظ و حراســت از آنهــا ،امــری اســت پذیرفتــه شــده و
ضــرورت توجــه بــه آن بــر هیــچ کــس پوشــیده نیســت.
ارزشهایــی کــه مردمــان شــیراز در طــول تاریــخ زندگــی
خویــش آنهــا را ایجــاد ،کســب و تجربــه کردهانــد ،موجبات
دوام و تکامــل فرهنــگ اصیــل شــیراز را فراهــم خواهــد کرد.
در زمینــه نگهــداری از بافــت تاریخــی بــه جــای توصیههای
عمومــی و کلــی ،عــاوه بر نیــاز به مرمــت و معمــاری ،انجام
اقدامــات عملــی و مســتمر در زمینــه مدیریــت اجتماعــی
در بافــت نیــز الزامــی اســت .گردشــگرى و حفاظــت

مجموعههــاى تاریخــى ،بایــد بــا احتــرام بــه عالیق ،ســنن و
خواســتههاى مــردم محلــى و منطقـهاى در جهــت ارتقــاى
ســطح زندگــى آنــان همــراه باشــد .در کشــورهای پیشــرفته
و موفــق در زمینــه توریســم و گردشــگری ،تمامــی امکانــات
مــدرن کــه در ســایر قســمتهای جدیــد شــهر موجــود
میباشــد بــه داخــل ایــن گونــه بافتهــا آورده شــده و
دولــت بــا در اختیــار قــرار دادن تســهیالت ویــژه بــرای افــراد
ســاکن در بافــت ،آنــان را ترغیــب بــه زندگــی و نگهــداری
اماکــن تاریخــی مینمایــد و مســلماً هیــچ چیــز مثــل
زندگــی افــراد ســاکن در بافــت نمیتوانــد بــرای حفــظ و

صیانــت بافــت مؤثــر باشــد.
در آخــر ،امیــد اســت؛ مســئوالن امــر بــه جــای صحبتهای
کلیشـهای و تکــراری ،بــا همدلــی و هماهنگــی و بهرهگیری
از پتانســیل بیبدیــل مالــکان ،ســاکنان ،متخصصــان،
ســازمانهای مــردم نهــاد و ســرمایهگذاران ،بــا ارائــه
یــک برنامــه اجرایــی مشــخص و قابــل دســترس بــرای
تمامــی شــهروندان ،تکلیــف ســاکنان و ســرمایهگذاران ایــن
محلــه تاریخــی را روشــن نماینــد تــا ضمــن بهبــود و ارتقــاء
وضعیــت ایــن محلــه ،شــاهد افزایــش رونــق گردشــگری و
درآمــد پایــدار در شــهرمان باشــیم.
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آیا درب های دروازه قرآن به روی عموم باز خواهد شد؟!

مهندس محسن زارع
کارشناس ارشد مهندسی معماری اسالمی
کارشــناس مرمت و بازسازی سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری شیراز
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دروازههــا یکــی از عناصرکالبــدی در ســاختار فضــای شــهری ،بــرای تقویــت کیفیــت نمادیــن و هویتبخــش شــهرها بودهانــد .دروازه شــهر قدیــم بــه عنــوان یــک نشــانه شــهری در شــبکه نمادیــن شــهر ،کــه
از عناصــر اصلــی ساختارشــهر اســت میتوانــد مطــرح شــود .ایــن عناصــر اصلــی ،ابزارهــای هویتدهنــده و نقــاط عطفــی در ســطح شهرهســتند .دروازههــا میتواننــد نقشهــای کارکــردی متفاوتــی داشــته
باشــند کــه ایــن ابعــاد کارکــردی را میتــوان بــه شــش دســته تقســیم نمــود :نقــش ارتباطــی ،دفاعــی و امنیتــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،یادمانــی و بصــری.
از آن جایــی کــه امــروزه کالبــد دروازههــای باقــی مانــده بــا کارکــرد گذشــته آن از بیــن رفتــه اســت .تنهــا جنبــه یادمانــی و بصــری آنهــا را میتــوان بــه طــور خــاص مطــرح نمــود .ضمــن مــروری بــر تحــول
ی رشــتههای خاطــرهای آن ،قابلیــت تعمیــم چنیــن رویکــردی بــه آســتانه و قلمــرو بافــت قدیــم در ارتبــاط بــا بافــت جدیــد و ایجــاد پیونــد میــان ایــن دو
تاریخــی دروازههــای شــهر قدیــم شــیراز و پیگیــر 
از طریــق تقویــت حــس مــکان ،مــورد توجــه خواهــد بــود.
الف) بنیانگذار تا دورهی آلبویه:

و) دورهی قاجار:

تــا دورهی آلبویــه بــه دلیــل عــدم وجــود حصــار در شــیراز،
دروازهای وجــود نداشــته اســت.

در ایــن دوره محــدوده شــهر تغییــر محسوســی نمیکنــد ،حصار
شــهر نیــز بــه ســمت ویرانــی ســوق داده میشــود و عــاوه بــر
شــش دروازه کریــم خانــی ،مــردم ،محلهایــی از حصــار مخروبــه
را بــرای رفــت و آمــد انتخــاب کــرده و آن را (کل) مینامنــد.
کلمشــیر ،کلشاهزادهقاســم و کلشــیخابوذرعه ،جــزء ایــن
مکانهــا بودهانــد.
بــه دلیــل اهمیــت وجــود دروازههــا در ســاختار فضــای شــهری
و همچنیــن بازســازی و احیــای دروازه قــرآن کــه اخیــرا ً توســط
ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری شــیراز ،صورت پذیرفته
اســت؛ بــا مهنــدس زارع (کارشــناس مرمــت و بازســازی ســازمان
نوســازی و بهســازی شــهرداری شــیراز) بــه گفتوگــو نشســتیم.
وی در ایــن رابطــه بیــان کــرد :از آنجایــی کــه دروازه قــرآن در
حصــار شــهر قــرار نگرفتــه بــود ،بنابرایــن فقــط بــه عنــوان راهی
جهــت ورود بــه جلگــه شــیراز محســوب میشــده اســت .امــا
الزم بــه ذکــر اســت کــه بنــای اولیــه آن در (دورهی آلبویــه)
و در زمــان حکومــت عضدالدولــه (328هـــ ق) پیریــزی شــده
اســت کــه بــا گذشــت زمــان ،تخریــب و در دوران زندیــه
(1193هـ ـ ق) دوبــاره بنــا شــده اســت،که عــاوه بــر آن یــک
اتاقــک (در قســمت بــاالی بنــا) ســاخته و قــرآن نفیســی (کــه
توســط ســلطان ابراهیــم ابــن شــاهرخ تیمــوری نوشــته شــده
بــود) در آن مــکان قــرار داده شــد.
پــس از آن در دوران قاجــار آســیبهای وارده بــه آن ،توســط
ذکــی خــان نــوری بازســازی و مرمــت گردیــد و در نهایــت در
ســال  1315بــه علــت طرح توســعهی راه شــمالی شــیراز (جهت
عبــور وســایل نقلیــه) بــه دســتور والــی شــهرتخریب گردیــد.
وی ادامــه داد :ایــن بنــا در ســال  1327توســط تاجــر مشــهوری
بــه نــام حاجحســینایگار(هفتادمتر پایینتــراز محــل قبلــی)
مجــددا ً ســاخته شــد و یکــی از خصوصیــات منحصــر بــه فــرد
ایــن دروازه ،رؤیــت گنبــد شــاهچراغ(ع) از زیــر طــاق اصلــی
دروازه قــرآن میباشــد.
محســن زارع ،کارشــناس ارشــد مهندســی معمــاری اســامی
در رابطــه بــا ســاختار دروازه قــرآن اذعــان داشــت :بنــای دروازه
قــرآن شــامل یــک طــاق اصلی بلنــد میباشــد (در گذشــته از آن

ب) دورهی آلبویه:
در ایــن دوره بــه علــت وجــود حصــار ابوکلنجــاری ،شــیراز دارای
هشــت دروازه(دروازه اصطخــر ،دروازه شوشــتر ،دروازهبندآســتانه،
دروازه غســان ،دروازه ســلم ،دروازه کــوار ،دروازه منــدرود و دروازه
مهنــدر) بوده اســت.
ج) دورهی اتابکان:
در ایــن دوره شــیراز دارای نــه دروازه (دروازه اصطخــر ،دروازهبیضا،
دروازه کازرون ،دروازه ســلم ،دروازه فســا ،دروازه نــو ،دروازه دولــت،
دروازه ســعادت و دروازه دراک موســی) بوده اســت.
د) دورهی صفوی:
در ایــن دوره دروازههــای شــهر بــا گســترش محدوده حصارشــهر
بــه خصــوص در ســمت شــمالغرب و گشــوده شــدن تنگــه
اهلل اکبــر یــا همــان دروازه قــرآن امــروزی در ســمت شــمال بــاز
شــناخته میشــود .در ایــن دوره ،حصــاری ماننــد دورههــای
پیــش ،گرداگــرد شــهر را فــرا گرفتــه و خندقــی عمیــق ایــن
حصــار را از حومــه و بــاغ هــای اطــراف جــدا میکــرده اســت
و چهــار دروازه (اصطخــر ،ســعادت ،دراک موســی و ســلم) از
اهمیــت خاصــی برخــوردار میشــود.
ه) دورهی زندیه:
در ایــن دوره کریــم خــان زنــد در تجدیــد بنــای حصــار شــهر،
محیــط آن را قــدری کوچــک تــر کــرد ،وی دروازههــای
دوازدهگانــه را بــه شــش دروازه (باغشــاه ،اصفهــان ،ســعدی،
قصابخانــه ،شــاهداعی و کازرون) منحصــر ســاخت کــه ایــن
دروازههــا تــا اواخــر عهــد قاجــار و اوایــل ســلطنت پهلــوی نیــز
بــا همــان نــام و نشــان قدیــم وجــود داشــت.

جهــت عبــور ســواره اســتفاده میشــده اســت) کــه در طرفیــن
آن دو اتاقــک پلهکانــی بــه چشــم میخــورد .در قســمت بــاالی
ایــن طــاق بــام اصلــی قــرار گرفتــه کــه ایــن بــام ،دارای یــک
اتاقــک (جهــت نگهــداری قــرآن) میباشــد (درســال 1315بــا
تخریــب ایــن بنــا ،قــرآن بــه مــوزه پــارس انتقــال داده شــد)
وی گفــت :اتــاق قــرآن در شــرق و غــرب هرطــرف دو درب و
در ضلــع شــمالی و جنوبــی هــر طــرف ســه پنجــره دارد کــه
پنجرههــا بــه رنــگ فیــروزهای مزیــن شــده اســت و در ضلــع
شــمالی اتاقکقــرآن ،آیــه شــریفه 9ســوره بنــی اســرائیل ،در
ضلــع جنوبــی آیــه  88ســوره بنــی اســرائیل ،در ضلــع شــمالی
گوشــه ســمت غــرب آیــه  8ســوره حجــر و ادامــه ایــن آیــه
در ضلــع شــرق نوشــته شــده اســت و در طرفیــن اتاقکهــای
پلهکانــی طــاق اصلــی ،دو طــاق کوچکتــر قــرار گرفتــه کــه در
بــاالی هــر یــک از آنهــا یــک اتــاق وجــود دارد کــه ســقف آنها
تــراس را شــامل میشــود کــه در گذشــته از ایــن طــاق جهــت
عبــور پیــاده اســتفاده میشــده اســت .در قســمت شــرق ایــن
بنــا (زیــر پلــکان درب شــرقی) نیــز ،آرامــگاه حاجحســینایگار و
همســرش قــرار گرفتــه اســت.
مهنــدس زارع در رابطــه بــا ســازه اصلــی دروازه قــرآن گفــت:
ســازه اصلــی دروازه قــرآن ،آجــری بــوده کــه با فــرم پلکانــی خود
توانســته انتقــال بــار ،از طــاق اصلــی بــه طاقهــای دیگر را میســر
ســازد .بنابرایــن از نظــر ایســتایی ،مقــاوم میباشــد .درایــن ســازه
عــاوه بــر آجــر ،تیرآهــن نیــز بـهکار رفتــه کــه در طــاق اصلــی،
تیرآهــن بــه عنــوان قالــب ،جــرز اصلــی آجــر را فراگرفتــه اســت.
وی افــزود :پاگردپلههــا و ســقف اصلــی (کــه زیــر اتاقــکقــرآن
میباشــد) دال بتــن مصلــح و ســقف اتاقکقــرآن ،خرپــای
یکطرفــه چوبــی میباشــد.
ایــن بنــا پــس از مطالعــات طــرح و احیــاء در ســازمان نوســازی
و بهســازی و تصویــب آن طــرح در ســازمان میــراث فرهنگــی
و معاونــت فنــی و شهرســازی شــهرداری ،مرمــت آن توســط
ســازمان ســیما و منظــر فضــای شــهری شــروع شــده و بخــش
اعظــم مرمــت انجــام شــده اســت.
در پایــان مهنــدس زارع نکاتــی را بیــان کردند کــه ادامه صحبتهای
ایشــان را میتوانیــد بــا دانلــود  QRفــوق دنبال کنید.
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یکی از مشکالت امروزه صنایع کشور
عدم ورود کامل دانش در فرآیند تولید می باشد
دکتر مهدی نعمتی
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهر سازی ( ،بخش فناوری بتن)
متخصصیــن ،اســاتید و مجریــان پروژههــای بتنــی طــی
ســالهای اخیــر در رونــد افزایــش کیفیــت بتــن در ســطح
کشــور ،نقــش بســزایی را ایفــا کردهانــد امــا اگــر بخواهیــم خود
را بــا کشــورهای توســعه یافتــه مقایســه کنیــم ،قطعــأ نســبت
بــه آنهــا فاصلــه زیــادی داریــم ،بنابرایــن بایســتی بــا تــاش
روزافــزون ایــن فاصلــه را بــه حداقــل برســانیم .ایــن مطلــب را
دکتــر مهــدی نعمتــی ،عضــو هیئــت علمی مرکــز تحقیقــات در
بخــش فنــاوری بتــن بیــان کــرد.
وی همچنیــن در رابطــه بــا اینکــه چــرا در ایــران از بتــن
پرمقاومــت کمتــر اســتفاده میشــود ،اظهــار داشــت :همــواره
میــان صنعــت و مراکــز تحقیقاتــی ،فاصلــه بــوده اســت ،زیــرا
صنعتیهــا بــه دلیــل مشــکالتی کــه وجــود داشــته معتقــد
بودنــد کــه بایســتی نســبت بــه رشــد و توســعهی تکنولــوژی
در دنیــا بــا ســرعت کمتــری حرکــت کننــد .امــا بــا ایــن حــال
بســیاری از پروژههــا اعتمــاد کردنــد و در ســازههای بتنــی
خــود از بتنهــای پرمقاومــت اســتفاده نمودنــد کــه نظیــر آن را
در اســتانهای اصفهــان و تهــران شــاهد بودهایــم.
وی افــزود :بــه طــور مثــال در یکــی از پروژههــای بــزرگ
تهران(ســال  )1387در یــک مجموعــهی اداری-تجــاری از
بتــن خــود تراکــم بــا مقاومــت  60مگا پاســکال اســتفاده شــد و
ایــن نشــان میدهــد کــه در آن زمــان نیــز ،از بتــن پرمقاومــت

اســتفاده میشــده امــا عمومیــت نداشــته اســت.
وی ادامــه داد :نگرانــی کاربــران ،عــدم تســلط تولیــد کننــدگان
بتــن آمــاده بــرای تولیــد بتــن پرمقاومــت میباشــد ،بــه همیــن
دلیــل ســعی بــرآن داشــتهاند کــه طراحــی ســازهها را محــدود
کنند .
دکتــر مهــدی نعمتــی گفــت :تقریبــأ امــروزه بــه مــرز بتنهــای
عــادی و بتنهــای پرمقاومــت رســیدهایم و اگــر مقاومــت
مشــخصهی بتــن را  40مــگا پاســکال در نظــر بگیریــم ،خواهیم
دیــد کــه در اکثــر پروژههــای بــزرگ تهــران ،مقاومــت
مشــخصهی بتــن  40مــگا پاســکال میباشــد و حتــی در
بعضــی پروژههــا بتــن مقاومــت  50مــگا پاســکال نیــز اجــرا
شــده اســت .امــا در شــهرهایی کــه از مراکــز جمعیتــی فاصلــه
دارنــد ،ایــن رونــد بــا ســرعت کمتــری پیــش خواهــد رفــت و
علــت آن هــم تــرس و واهم ـهی طــراح و تولیدکننــده اســت.
بنابرایــن بایســتی در شــهرهای کوچــک فاصل ـهای کــه میــان
کارخانههــای بــزرگ و مراکــز علمــی و تحقیقاتــی وجــود دارد
را کاهــش داده کــه ایــن امــر بــا فرهنــگ ســازی میســر خواهــد
شــد بــه صورتــی کــه بــا برگــزاری همایــش ،کنفرانــس و
دورههــای آموزشــی متعــدد از یــک طــرف تولیدکنندههــا را
مجــاب کنیــم کــه امــکان تولیــد بتــن پرمقاومــت بــه راحتــی
وجــود دارد و از طرفــی دیگــر مصــرف کننــده و مهندســین

طــراح را قانــع کنیــم کــه از بتــن پرمقاومــت اســتفاده کننــد.
وی در رابطــه بــا ســطح دانــش در اســتفاده از افزودنیهــای
بتــن گفــت :در پروژههــای بــزرگ عمرانــی ماننــد وزارت
نفــت ،وزارت نیــرو ،راه و شهرســازی و  ،.....دانــش اســتفاده از
مــواد افزودنــی در ســطح باالیــی قــرار دارد امــا در پروژههــای
کوچــک شــهری در ســطح پایینتــری قــرار دارنــد.
وی در پایــان گفــت :یکــی از مشــکالتی کــه امــروزه در کل
صنایــع کشــورمان وجــود دارد ،عــدم دخالــت یــا ورود کامــل
دانــش در فراینــد تولیــد میباشــد .زیــرا اضافــه کــردن دانــش
مهندســی بــه بســیاری از مشــکالت پاســخ خواهــد داد .مرحــوم
دکتــر قالیبافیــان ،بتــن را ترکیبــی از ســنگدانه ،ســیمان ،آب و
اندکــی شــعور دانســتهاند .بنابرایــن اگــر مــا از دانــش مهندســی
بــه حــد و انــدازهی خــودش اســتفاده کنیــم ،قطعــأ میتوانیــم
بتــن پرمقاومــت بــا حداقــل هزینــه را تولیــد کنیــم .متأســفانه
در برخــی از کارخانههــا دانــش را خیلــی اضافــه نکردهانــد و
بتــن را بصــورت ســنتی تولیــد میکننــد بــه همیــن خاطــر مــا
از دانــش روز فاصلــه گرفتهایــم و کیفیتمــان خیلــی افزایــش
پیــدا نکــرده و اصطالحــأ در جــا زدهایــم .در نتیجــه امــروزه
بهکارگیــری دانــش مهندســی کــم هزینــه بــوده و بایســتی
تولیدکننــدگان را مجــاب کــرده کــه از ایــن دانــش بــه درســتی
اســتفاده کننــد.

بیت کوین چیست
بیـت کوین یـک شـبکه و ارز پرداخت جدید اسـت .تراکنشهای
ایـن شـبکه بـه صـورت همتا بـه همتـا و بدون نیـاز به واسـطهها
انجـام میشـوند .این بدان معناسـت که ما برای انجـام تراکنشها
نیـاز بـه نهادهای متمرکـز مانند بانک یا مؤسسـات دیگـر نداریم.
تفـاوت اصلـی بیـت کویـن بـا ارزهـای سـنتی غیرمتمرکـز بودن
آن اسـت .بیـت کویـن روی یـک پایـگاه داده غیرمتمرکز به اسـم
بالک چین فعالیت میکند.
مختـرع یا توسـعه دهنده بیـت کوین ،فردی (یا افرادی) ناشـناس
به اسـم ساتوشـی ناکاموتو اسـت .تاکنـون هویت این فـرد یا گروه
فـاش نشـده اسـت و فقط چنـد حدس و گمـان دربـاره آن وجود
دارد .گفتـه میشـود که زمـان ارائه بیت کوین ،ساتوشـی ناکاموتو
حـدود  ۱میلیـون کویـن بـرای خـودش اختصـاص داد .بنابرایـن
اگـر ایـن روایـت حقیقـت داشـته باشـد ،او روز بـه روز ثروتمندتر
میشـود و اگـر قیمت بیت کویـن همینطور افزایش پیـدا کند ،او
تبدیل بـه ثروتمندتریـن فرد جهان خواهد شـد.
شـبکه بیـت کویـن هیـچ مالکـی نـدارد ،درسـت همانطـور کـه
هیـچ فـردی مالـک هـوا نیسـت .در بیـت کویـن کاربران سراسـر
جهـان به شـبکه متصـل میشـوند و آن را باهم کنتـرل میکنند.
توسـعه دهنـدگان بیـت کوین اگرچـه آن را بهبود میبخشـند اما
تغییـر در پروتـکل اصلی بیـت کوین امکان پذیر نیسـت.
بیـت کویـن بـه صـورت متـن باز منتشـر شـده اسـت ،هـر کاربر
میتوانـد نسـبت بـه نیازهـای خـود از پروتـکل بـرای سـاخت
برنامههـای کاربـردی اسـتفاده کندبـا پول سـنتی ،انتقال وجـوه از
یک حسـاب به دیگری نیاز به برخی از سـازمانهای واسـطه اسـت.
بیـت کویـن کاملا متفاوت عمـل می کنـد و هیچ واسـطه ای در
کار نیسـت .در پروتـکل بیت کوین ،اعتماد از سـازمان و انسـانها

به کامپیوترها منتقل شـده اسـت .انسـان و سـازمانهای واسـطه
میتواننـد خواسـته یـا ناخواسـته مرتکـب اشـتباه شـوند ،امـا
کامپیوترها فاقد احساسـات و اشـتباهات انسـانی هسـتند.
بـه طـور کلـی تمـام تراکنشهـای دیجیتالـی (متمرکـز یـا
غیرمتمرکـز) ،بـرای انجـام نیـاز بـه تاییـد دارند .وقتی شـما قصد
ارسـال پولـی از طریـق بانک داریـد ،در حقیقت طی یک پروسـه،
سیسـتم ابتـدا موجـودی حسـاب بانکـی شـما را چـک میکند و
در صـورت مقـارن بـودن آن بـا مبلـغ تراکنـش در مرحلـه بعـد،
موجـودی حسـاب شـما را کـم میکنـد و بـه موجـودی حسـاب
دیگـر اضافـه میکنـد.
امـا همانطـور که گفتیـم ،بیت کویـن غیرمتمرکز فعالیـت میکند
و واسـطههایی ماننـد بانـک در ایـن شـبکه حـذف شـدهاند .پـس
کامپیوترهای سراسر شبکه وظیفه تایید تراکنشها را انجام میدهند.
بیـت کوینهـا در فضایـی بـه اسـم  walletیا کیف پـول ذخیره
میشـود .کیـف پـول ماننـد حسـاب بانکـی اسـت اما تحـت نظر
هیـچ واسـطهای نیسـت و متعلـق به خودتان اسـت.
فـرض کنیـد بـا اسـتفاده از بیـت کوین قصـد انتقـال پـول را دارید.
شـما آدرس کیـف پول فرد دیگـری را از دریافت میکنید و تراکنش
را انجـام میدهیـد .مقـدار بیـت کویـن از آن تراکنـش وارد شـبکه
میشـود امـا اینجا دیگر بانک یا شـرکتهای واسـطه نقشـی ندارند
و سیسـتمهای کامپیوتـری ،محاسـبات تراکنش را انجـام میدهند.
در پروتـکل بیـت کویـن ،افـراد مختلفـی در سراسـر جهـان
کامپیوترهـای قدرتمنـد خـود را در اختیار شـبکه قـرار میدهند.
امـا ایـن کار آنهـا فقط برای کمک به شـبکه بیت کوین نیسـت.
کسـانی کـه کامیپوترهای خود را در اختیار شـبکه قـرار میدهند
ماینـر یا اسـتخراج کننـده نامیده میشـوند .به ازای محاسـبات و

تأییـد تراکنشهـا ،بیـت کوینهای جدیـدی تولید میشـوند و به
ماینرهـای شـبکه تعلق میگیرند یـا به نوعی ماینرهـا بیت کوین
را اسـتخراج میکنند.
به طور کلی راه های تهیه بیت کوین به صورت زیر است :
اسـتفاده از روش پرداخـت بیـت کویـن و فـروش کاال و خدمات
به افـراد دیگر
دریافت بیت کوین به عنوان دستمزد یک فعالیت
خرید از صرافی ها و مبادله گرهای آنالین
مبادله مستقیم
استخراج بیت کوین
البتـه بیـت کویـن در ایـران فعلا قانونـی نیسـت امـا اسـتفاده
از بیت کوین در کشور جرم هم نیست.
بانـک مرکـزی ایـران در دی مـاه سـال  96طـی اطالعیـهای
بـه کار گیـری بیت کوین و سـایر ارزهـای مجازی در تمـام مراکز
پولـی و مالی کشـور را ممنوع اعلام کرد.
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 10راز برای موفقیت در تجارت
ســرمایه گــذاری خــوب و مطمئــن هــم مثــل هــر کار و پیشــه
دیگــری نیازمنــد دانســتن اصــول و برنامــه ریزی اســت و کســی
مــی توانــد ادعــای انجــام ســرمایه گــذاری موفــق داشــته باشــد
کــه از اصــول آن پیــروی کنــد.
گذر زمان را دریابید
گاهــی ممکــن اســت شــرایطی پیــش آیــد کــه بــازار ناکارآمد و
متالطــم باشــد ،امــا مســلماً ایــن شــرایط پایــدار نیســت و صبر
و شــکیبایی شــما بــه همــراه اعتمــاد بــه ایــن کــه گــذر زمــان
بســیاری از مشــکالت را حــل مــی کنــد ،مــی توانــد راهگشــا در
ســرمایه گذاری باشــد.
نه قرض بدهید و نه قرض بگیرید
اگــر بــرای ســرمایه گــذاری ،زیــر بــار قــرض دیگــران برویــد،
بــه نوعــی بــا ادامــه حیــات خــود بــازی کــرده ایــد و هــر چــه
قــرض شــما بیشــتر باشــد ،احتمــال مشــکالت آینــده نیــز
بیشــتر اســت .از طرفــی هــم تــا حــد امــکان ســعی کنیــد
دارایــی خودتــان را بــرای ســرمایه گــذاری بــه دیگــران ندهیــد،
چــون اگــر جــواب ندهــد ،ایــن ســرمایه شماســت کــه بــر بــاد
می رود.
همه دارایی های تان را یک جا نگهداری نکنید
جایــگاه هــا و پایــگاه گوناگــون ســرمایه گــذاری را امتحــان
کنیــد؛ بدیــن معنــا کــه بهتــر اســت همــه پــول و دارایــی خــود
را در یــک کار خــاص ســرمایه گــذاری نکنیــد .اگــر امکانــش را
داریــد ،حتمـاً بــه چنــد نــوع ســرمایه گــذاری فکــر کنیــد.

صبور باشید و برنامه بلند مدت داشته باشید
عجلــه نکنیــد! وقتــی ســرمایه گــذاری ،آن هــم بــا برنامــه ریزی
انجــام دهیــد ،بایــد صبــر و شــکیبایی را جایگزیــن نگرانــی و
تشــویش کنیــد .انتظــار ایــن کــه در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن
یــا حتــی در بــازه زمانــی متوســط بــه اهدافتــان برســید ،تنهــا
استرســتان را بیشــتر مــی کنــد .پــس بــا صبــر و برنامــه ریــزی
بــه افــق روشــن آینــده امیــدوار باشــید.
ریسک ها و مزیت ها را بپذیرید
هــر ســرمایه گــذاری همــراه بــا خطــرات و منافعــی اســت
کــه ســرمایه گــذار بــا شــناخت آن هــا مــی توانــد گام هــای
مســتحکم و اســتوار در راه ســرمایه گــذاری بــردارد .پیــش از این
کــه قــدم در راه ســرمایه گــذاری بگذاریــد ،بــه دقــت شــرایط
را بســنجید ،مزیــت هــا را مشــخص کنیــد ،بــه ریســک هــا
پی ببرید و بعد شروع کنید.
خوشبین باشید
آیــه یــأس خوانــدن در ســرمایه گــذاری ،عاقبتــی جــز شکســت
نــدارد .ســعی کنیــد در عیــن منطقــی بــودن و داشــتن برنامــه
ریــزی درســت و ســنجش همــه جوانــب ،نیمــه پــر لیــوان را
ببینیــد .خــوش بینــی باعــث مــی شــود کارها بهتــر پیش بــرود.
در رقابت سختکوش و شجاع باشید
اصــوالً کســانی در میــدان رقابــت برنــده هســتند کــه دســت از
کوشــش برنمــی دارنــد و تــرس بــه دلشــان راه نمــی دهنــد .جزو
آن دســته از کســانی باشــید کــه چیــزی بــرای از دســت دادن

ندارنــد و بــه ایــن ترتیــب تــاش مــی کننــد تــا دســتاوردی را
از آن خــود کننــد.
مقایسه نکنید
گاهــی اوقــات خبرهایــی مــی شــنوید مبنــی بــر ایــن کــه برخی
از افــرادی کــه مــی شناســید ،بــا رفتــن مســیری یــا انجــام کاری
بــه ثــروت و ســرمایه ای رســیدند و ناخــودآگاه او را بــا خودتــان
مقایســه مــی کنیــد .ایــن بدتریــن کاری اســت کــه مــی توانیــد
انجــام دهیــد .بــه جــای ایــن کــه دیگــران را بــا خــود مقایســه
کنیــد ،تــاش کنیــد تــا بــا پیــدا کــردن منابــع مناســب و
اطالعــات کافــی ،نــام خــود را بــر ســر زبــان هــا آشــنا کنیــد.
ساده است ،باور کنید
کار را بــرای خــود ســخت نکنیــد تــا همــه چیــز بــه خوبــی
پیــش بــرود .نگرانــی هــای بــی مــورد ،افــکار منفــی و ایــن
دســت مســائل فقــط کار را ســخت و پیچیــده مــی کنــد امــا
ســرمایه گــذاری برخــاف ظاهــر پیچیــده و ســختی کــه دارد،
درصورتــی کــه فکــر و برنامــه ریــزی همراهــش باشــد ،کاری
ســاده و حتــی لــذت بخــش اســت.
خود را به خوبی بشناسید
پیــش از ایــن کــه قــدم در راه ســرمایه گــذاری بگذاریــد ،حتمـاً
بایــد نیازهــا و خواســته هــای خــود را بشناســید .از خود بپرســید
هدفتــان از ســرمایه گــذاری چیســت و اصـ ً
ا چــرا تصمیــم بــه
ایــن کار گرفتــه ایــد .در صورتــی کــه هــدف و آرمــان معینــی
داشــته باشــید ،همــه چیــز بــه خوبــی پیــش مــی رود.

