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بازخوانی و ساماندهی میدان و مجموعه تاریخی بالفصل مسجدجامع بروجرد
سپیده محمودی چگنی
کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناهای تاریخی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد

چکیده
شهرستان بروجرد ،یكی از  9شهرستان استان لرستان ،با  1101کیلومتر مربع مساحت ،از شمال به شهرستان مالیر ،از شمال غربيی
به شهرستان نهاوند ،از شرق به شهرستان شازند ،از جنوب شرقی به شهرستان دورود و از جنوب و غيرب بيه شهرسيتان يرا آبياد
محدود میشود .محله دودانگه از مهمترین محالت تاریخی شهر است که مسجد جامع و بازار به عنوان مهمترین ابنیه شهری در آن
واقع شده اند .عناصر تاریخی دیگری در پیرامون مسجد وجود داشته که امروزه یا اثری از آنها نیست و یا نیازمنيد توجيه و حمایيت
جدی هستند .این عناصر شامل :مسجد جامع ،میدان جمعه ،حماا پای مسجد ،غریب انه ،آب انبار و همچنيین میيدانی دیگير در
فضای جلوی مسجد که با بررسی های میدانی در این رساله پی آن بردیم ،در میان این عناصر مسجد و غریب انه باقی مانيده انيد.
در قدیمی ترین نقشه های تاریخی موجود میدان جمعه را به عنوان بزرگترین میدان تاریخی شهر عنوان می کنند .هریک از عناصر
به شكلی در معرض آسیب های جدی قرار دارند این عناصر یا متروک شده اند یا حتی آثار آنها محو شده ضرورت بير حفيح حيریم
مسجد و ساماندهی این عناصر تاریخی ضرورت دارد .هدف ایين رسياله بياز وانی و سياماندهی میيدان و عناصير تياریخی بالف يل
مجموعه مسجد جامع بروجرد با روش مطالعات تطبیقی ،کتابخانه ای و میدانی اطالعاتی گرداوری شده است.
کلمات کلیدی :مسجد جامع بروجرد  ،عناصر تاریخی ،میدان جمعه.
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مقدمه
براساس نقشه ی 1580ا ، .که توسط نقشه برداران نظامی روسی به ثبت رسیده ،در ادامه چار سوق بازار سرپوشیده فضای باز دیده
می شود به ناا میدان جمعه که احتماالً عناصرکالبدی شهر پیرامون این میدانگاه بوده است .می توان چنین گفت کيه ایين عناصير
شامل مسجد ،حماا ،آب انبار ،وضو انه ،بنای غریب انه ،میدان و سایر متعلقات باشد مسجد جامع در قدیمی تيرین منطقيه بافيت
تاریخی واقع شده که در سال  1332-1331با عبور یابان و اضافه شدن عناصر اضافه بر اطراف این مجموعه باعي از بيین رفيتن
ارزش و هویت تاریخی مجموعه مسجد جامع بروجرد شده است .در ع ر پهلوی سا تار منسجم این میيدانگاه و بيازار تحيت تياثیر
شرایط جدید زندگی و نیز روشهای تازه ای که شهرسازی کشور را دگرگون سا ت ،از هم پاشیده شد .ایين مسيجد مجموعيه ای از
بناهای عاا المنفعه را نیز ،در کنار ود داشته که امروزه ،تنها بقایای بعضی از آنها باقی است که عبارتند از :آب انبار ،حماا ،راسيته
بازار ،وضو انه و آبریزگاه و شاید بناها یا فضاهای شهری دیگری که ما از وجود آنها بی اطالع باشیم مثل میدان ،مدرسه ،دارالشيفا و
غیره که در طی قرون متمادی تغییر شكل داده و از بین رفته باشند.
میدان جمعه در قدیمی ترین محله شهر واقع شده که هسته اولیه شهر در این محله شكل گرفته است .اهمیيت ایين موضيوع از آن
جهت مشخص می گردد که این محله مرکز تجاری و اقت ادی بافت می باشد و تاثیر بسزایی در روند شيكل گیيری و جهيت دهيی
بافت در دوره های مختلف دارد .میدان جمعه شامل بناهای است که تدریجا در دوره های مختلف ،براطراف محوطه بياز مرکيزی آن
شكل گرفته اند و باز وانی و ساماندهی آنها گامی مهم در جهت حفاظت و تداوا حیات مجموعه مسجد و ابنیه باقی مانده و به طور
کلی بخشی از بافت تاریخی شهر است که همچنان در سا تار امروزی شهر واجد اهمیت است .هدف ميا در ایين مقاليه بياز وانی و
ساماندهی میدان و عناصر تاریخی بالف ل مجموعه مسجد جامع بروجرد است .قدیمی ترین محله شهر ،محله دودانگه می باشد که
هسته اولیه شهر در این محله شكل گرفته است .اهمیت این محله از آن جهت است که مرکز تجياری و اقت يادی بافيت تياریخی و
تاثیر بسزایی در روند شكل گیری و جهت دهی بازار و هدایت آن به سمت میدان جمعه بوده ،با احيدا یابيان و میيدان جعفيری
این آمیزش دگرگون شده است .در جبهه شرقی مسجد جامع کيه امتيداد بيازار در گهشيته بيوده و براسياس گفتيه معميران ،بيازار
کالهدوزان و نمدماالن در آن راسته وجود داشته که می توان گفت راه ارتباطی بین شرق و غرب بافت تاریخی در ایين مسيیر بيوده
است .هم اکنون این راسته به کوچه ای تبدیل شده که چندین حجره دارد و در آن مشغول به پیشه های سنتی همچيون راطيی،
نمدمالی ،آهنگری . . .می باشند .با توجه به دگرگونی بافت و احدا یابان و جيایگزین ابنیيه براسياس سيازمان جدیيد شيهری در
یك د و پنجاه سال گهشته؛ بازیابی و باز وانی موقعیت و نسبت عناصر شهری مرتبط با مسجد و میدان جمعيه از طریيم مطالعيات
تاریخی ،تطبیقی و میدانی مساله اصلی این تحقیم می باشد .این مطال عه پيی شيرس سياماندهی وضيعیت موجيود بافيت بالف يل
میدان و مسجد بوده که با توجه به اهمیت تاریخی و فرهنگی مجموعه ضرورت دارد .از دستاوردهای تبعی ساماندهی این مجموعيه،
احیا و حمایت از پیشه های سنتی و فراموش شده این شهر در مجموعه مسجد جامع می باشد.
روش تحقیق
 -1روش کتابخانه ای :یكی از روشهای گردآوری اطالعات در این پژوه روش کتابخانه ای است .که با جستجو در کتب و منابع
نوشتاری و ت ویری تاریخی و سفرنامه های بروجرد درباره چگونگی وجود میدان جمعه و عناصر پیرامون اطالعات کسب می کنیم.
همچنین از طریم مطالعه قوانین ،منشورهای مرمتی بین المللی و معلومات و آگاهیهای حاصل از کاوش های علمی در موضوعات
مشابه در این زمینه برای حفح و ساماندهی این مجموعه بهرهمند می شویم.
 -2روش میدانی  :در این پژوه یكی دیگر از روشهای جمع آوری اطالعات روش میدانی می باشد که با برقراری ارتباس
مستقیم معمرین ،ری سفیدان و کارشناسان میرا فرهنگی اطالعات مورد نظر را گردآوری می کنیم .در واقع ابزار سنج
م احبه و مشاهده و ت ویربرداری می باشد که گرداوری اطالعات را به شكل میدانی در این پژوه تكمیل می نماید.
09

مطالعات هنر و فرهنگ
دوره  ،7شماره  ،2تابستان  ،1401صفحات 90 -119

 -3روش تحلیلی :مجموعه اطالعات جمع آوری شده به دو روش فوق درمجموع نیاز به تحلیل و مطابقت داشته تا درنهایت
ت ویر روشنی از وضعیت اصیل کالبدی و کارکردی میدان حاصل شود .پس از مطابقت این ت ویر با وضع موجود طوس کلی طرح
ساماندهی متناسب با شأن و اصالت تاریخی این مجموعه روشن می شود.
 -4روش مقایسه ای /تطبیقی :در واقع روش تطبیقی ر وش کشف اشتراک ها و افتراق ها بین یک یا چند موضوع در فضاهای
زمانی و مكانی مختلف است .که در بخشی از این رساله از روش تطبیقی /مقایسه برای پیشبرد طرح این پژوه از موضوعات
مشابه استفاده می شود.
جامعه آماری در این رساله مسجد جامع بروجرد و بناهای وابسته در بافت مجاور است .شیوه تجزیه و تحلیل اطالعات در این
پژوه به روش تجزیه و تحلیل کیفی است به منظور بیان هر مسئله می بایست شنا ت دقیم نسبت به موضوع پژوه حاصل
گردد از این رو با بهره گرفتن از تكنیک های مطالعه و مشاهده اسنادی با استناد به مطالب مندرج در کتب ،مقاالت ،اسناد معتبر و
مطالعات میدانی داده های ابتدایی را جمع آوری و سپس از راهبرد های استدالل منطقی تالش واهد شد تا مطالب دسته بندی
شود و براساس سامانی منسجم تدوین گردد و در نتیجه بستری مناسب برای چگونگی ادامه راه و مسیر حرکت به سوی اهداف
مورد نظر فراهم آورد.
پیشینه تحقیق
تاکنون پژوه جامعی در این مورد صورت نگرفته است ،بر ی از اشاراتی که در پژوهشهای قبلی آمده اند ،به قرار زیر است:
براساس نقشه شهر بروجرد در سال  1580ا ، .برداشت توسط مساحان نظامی روسی ،موقعیت میدان جمعه که مجموعه
مسجد جامع پیرامون این میدان وجود داشته نمایان است( .مهریار و دیگران)1375 ،
برطبم اسناد میرا فرهنگی استان لرستان در سال  ،1384محوطه نسبتا وسیع مثل شكلی در سمت شرقی و در مجياورت
مجموعه بناهای مسجد جامع قرار داشته است .بنابر گزارشهای سال  1384ابراهیم حیيدری ،کارشيناس باسيتان شيناس سيازمان،
سا تمان حماا قدیمی مربوس به دوره زندیه در این محل قرار داشته است که سا تمان گرمخانه و بخشی از گنبد آن و راهروهيای
جانبی گرمخانه حماا مورد مشاهده قرار گرفته است و به قابل استفاده بودن این بنا تا چهل سال قبل اشياره شيده اسيت( .گيزارش
میرا فرهنگی)1384 ،
در مقاله ای از محمد مهریار در مجله اثر  1311آمده است مسجد جامع بروجرد شامل بناهایی است که تدریجا در دوره های
مختلف ،بر اطراف محوطه باز مرکزی آن شكل گرفته اند .این مجموعه در شمال یابان جعفری واقع شده و دارای دو در ورودی در
دو سمت شرقی و غربی می باشد .سا تمان وضو ان ه دارای دو در ورودی در شرق و جنوب می باشد و در حال حاضر فقط ورودی
شرقی آن مورد استفاده قرار می گیرد .یک آب انبار که در گهشته مورد استفاده قرار می گرفته نیز در سمت غربی این معبر قرار
داشته است( .مهریار)1311 ،
در گزارش محمدجواد مقدس جعفری با همكاری محمد مهریار که به سال 1312در مورد مسجد جامع بروجرد تهیه کرده اند
اشاره شده است این مسجد مجموعه ای از بناهای عاا المنفعه را نیز ،در کنار ود داشته که امروزه ،تنها بقایای بعضی از آنها باقی
است که عبارتند از  :آب انبار ،حماا ،راسته بازار ،وضو انه و آبریزگاه و شاید بناهای دیگری که ما از وجود آنها بی اطالع باشیم
مثل میدان ،مدرسه ،دارالشفا و غیره که در طی قرون متمادی تغییر شكل داده و از بین رفته باشند( .مقدس جعفری)1312 ،
باز وانی :باز وانی در این پژوه به معنای شنا ت اصالت و هویت تاریخی میدان و مجموعه مسجد جامع بروجرد براساس اسناد
و شواهد ت ویری ،مكتوب و یا شفاهی می باشد.
احیا :حیات بخشیدن ،دوباره وارد نمودن یک اثر در چر ه حیات ،وارد نمودن یک اثر با کاربری اولیه و قدیم یا جدید در زندگی
انسان ها
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تعیین حریم :تحوالت تاریخی سبب جدا شدن بناها از بافت طبیعی ،روستایی و شهری ود شده اند .به هر تقدیر ،چه این انف ال
رخ داده باشد وجه بنا در همان وضعیت به حیات ود ادامه دهد ،پی بینی حریم و ضوابط ویژه حفاظتی ضروری است تا بتواند
این بناها را از ضایعات و صدمات احتمالی م ون دارد.
ساماندهی :بهبود وضع موجود در جهت افزای شرایط مناسب زندگی در محدوده های شهری
توانبخشی :توانبخشی به معنای تجدید توان ،تجدید حیات و حتی تجدید حیثیت که بافت کهن است .توانبخشيی از طریيم تزریيم
فعالیت جدید در فضا سبب تجدید حیات بافت کهن می گردد.
در این پژوه ساماندهی به معنای حفح ،نگهداری و صیانت از آداب ،سنن و رفتارهای فرهنگی -اجتماعی شهر ،از طریم مرميت و
حفاظت این مجموعه و همچنین اعطای کاربری به عناصر مجموعه مسجد جامع می باشد.
موقعیت جغرافیایی شهر
شهرستان بروجرد ،یكی از  9شهرستان استان لرستان ،با  1101کیلومتر مربع مساحت ،از شمال به شهرستان مالیر ،از شمال غربيی
به شهرستان نهاوند ،از شرق به شهرستان شازند ،از جنوب شرقی به شهرستان دورود و از جنوب و غيرب بيه شهرسيتان يرا آبياد

محدود میشود .این شهرستان در  45و  48طول شرقی و  33و  83عرض شمالی قرار گرفته (سازمان ميدیریت و برناميه ریيزی
استان لرسيتان ،1379 ،ص  )4و دارای دو بخي مرکيزی و اشيترینان اسيت .بخي مرکيزی بيه مرکزیيت شيهر بروجيرد شيامل
دهستانهای واالنجرد ،همت آباد ،شیروان و دره صیدی و بخ اشترینان به مرکزیت شهر اشترینان شامل دهستانهای اشيترینان،
برده سره و گودرزی است (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان ،1379 ،ص .ج) .شهر بروجرد در  45و  40طول شرقی و

 43و  84عرض شمالی قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا  1870متر است (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ،1372 ،ص  )71و
شیب عمومی آن از شمال به طرف جنوب است.
شکل  .1موقعیت جغرافیایی استان لرستان

خصوصیات اقلیمی
بروجرد دارای آب و هوای معتدل کوهستانی است .در واقع این شهر تابستان معتدل ود را مرهون رشته کيوه هيایی اسيت کيه در
جنوب و غرب آن واقع شده اند و از وزیدن بادهای گرا جنوبی جلوگیری می کنند .از دیگر سو بادهای شمالی ضيمن فيراهم آوردن
شرایط مناسب ریزش برف ،زمستان سرد را با ود به همراه می آورنيد .ژاک دومرگيان در مياههيای ژونين و ژونیيه سيال  1591ا/
 1305ق ناحیه مالیر و بروجرد را مورد مطالعه قرار داده ،جغرافیای طبیعی ناحیه را این گونه بیيان کيرده اسيت« :ایين نيواحی. . .
محدود است به کوه های لرستان . . .قلل عمده آن عبارت اند از چهل نابالغان و کوه گرو و اشترانكوه و سيفید کيوه کيه . . .شيیب و
دامنه اش به سمت ایران در حدود  38است .ارتفاع متوسط جلگههای واقع در پای شمالی این کوهها از  1100تا  1700متر اسيت.
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به نحوی که دیوارة کوهستانی حداقل  2800متر باالی در ههای بروجرد و نهاوند برافراشته میشوند .در شمال ارتفاعات کم اهمیت
ترند .در این جا کوهها به نسبت کوههای لرستان تپههایی بی نیستند .به عالوه به تدریج که به سمت فالت ایران روند ارتفاع آنها
به سرعت کاه مییابد.» . . .

به طور حتم اگر ما از روی شكل طبیعی منطقه قضاوت کنیم این پدیده وجود داشته است .آثار به جا نهاده شده به توسط رودها در
پای کوهها محققاً بسیار قدیمی است .زیرا دره بروجرد پوشیده از تپه شاهدهای م نوعی است که قدمت آنها مورد شک نیست .در
یک جمله ،موقعیت طبیعی شهر را می توان چنین بیان کرد :بروجرد شهری در شمال یک جلگه حاصل یز است که از سيه جانيب
به کوهستان محدود می شود.

شکل .2منطقه گلدشت در غرب شهر بروجرد
منبع :نگارنده
آب و هوا
بروجرد و بطور کلی دشت سیال ور از نظر اقلیم شناسی جزء مناطم نیمه شک و مالیم محسوب می گردد و دارای آب و هيوای
متنوعی است که این تنوع از شمال به جنوب از شرق به غرب کامال محسوس می باشد .موقعیت توپوگرافی دشت سيیال ور باعي
شده که به علت ارتفاع کم در موقعیت بادپناهی قرا ر گرفته ،در نتیجه در ف ل بهار ،بارش های اورگرافیک باران های کوهسيتانی
کمتری را دریافت می کند .در حالی که ارتفاعات بياالتر آن بعيد از ف يل زمسيتان ،بهيار مرطيوبترین ف يل اسيت ( .یاراحميدی :
) 1350:105
در حقیقت ارتفاعات منطقه به علت عمود بودن بر مسیر حرکت توده های ورودی باع تشدید صعود آن ها شده و در دامنه هيای
رو به باد قلل موجب باران های از نوع اورگرافیک می نماید .در دامنه ی مقابل بر اثر سرد و سنگین شدن توده هوا از رطوبت توده
هوا کاسته شده و باران های کمتری نسبت به دامنه های غربی دریافت می شود و معموال موجب باد های سرد و تندی که رطوبيت
کمتری نسبت به دامنه های غربی دارند که به ناا باد فون معروف است ،می شوند .این نوع باد سرد را در منطقه " گروی " گویند.
که باع سردی هوا در دشت های سیال ور و بروجرد می شود( .همان  ،ص ) 99
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تاریخچه مختصر شکل گیری و تطور شهر
نام و وجه تسمیه شهر
نكته جالب در وص شهر بروجرد این است که در دوران پس از اسالا ناا این شهر به صورتهای گوناگونی ثبيت و ضيبط شيده
است که این تنوع در نوع ود جالب و کم نظیراست .در کتاب جغرافیای تاریخی بروجرد (روح بخشان ،ص  34 )15-17صورت کم
و بی متفاوت از ناا این شهر گرد آمده است که از آن جمله اند:
اُزُذکرد ،اُروگرد ،الوکرد ،بَرْجود ،بَروجرد ،بُرُوجرد ،بروکرد ،بَروگرد ،بِروگرد.
در منابع گاه بروجرد با صفتهایی یاد شده کيه از آن جمليه اسيت« :شيهر سيبز حضيرت سيلیمان»( ،ظيل السيلطان ،1315 ،ج،2
ص« ،)890شهر شجاعان» ،به علت این که شجاع الدین لر مدتی چند در این شهر بوده اسيت (مقيدس جعفيری ،1351 ،ص )41و
«زادگاه فرزانگان» (گودرزی ،1371 ،ص .)4اما لقب شهر ،آن گونه که منابع ت ریح دارند« ،داراالسرور» (سرای شادمانی) بيوده کيه
ظاهراً در دوران فتحعلی شاه به این شهر داده شده است .محمد تقی ان حكیم در وص علت این ناا گهاری می نویسد« :چون
در ف ل بهار می توان گفت که با صفاترین اغلب شهرهای ایران است از این جهت آن را دارالسرور نامیدهاند» ( ،1311ص.)195
پیوستگی کالبدی شهر با عوامل جغرافیایی – اقلیمی و اجتماعی
ارتباس بین شهر و جغرافیا بواسطه عناصر ملموس کالبدی راه  ،آب (قنات) و عناصر غیر ملموس ماننيد روابيط اجتمياعی -فرهنگيی
قابل جستجواست .شهر بروجرد بر اساس آن چه در بخ مطالعات اقلیمی بیان شد نیاز به چگونگی هدایت آب بيه عنيوان یكيی از
عوامل مؤثر شكل گرفته است .شكل گیری شهر در دشت و درست در مسیر شیب طبیعی و تبعیت گهرها از این شیب و استفاده از
قنات در بر ی نقاس پاسخی مناسب به نیاز مهکور بوده است.
توسعه شهری در بروجرد با تامین نیازهای شهری برای هرمحله همراه بود به طوری که تمياا محيالت و حتيی زیير محيالت دارای
عناصر شهری مانند مسجد ،حماا و دیگر ملزومات زندگی بوده اند.
همچنین بررسی نظاا های اجتماعی ،اعم از آیین های جوانمردی و انجمن های صنفی ،وجود نوعی مدیریت سازمان یافتيه فطيری
در مجتمع های زیستی اسالمی را روشن می سازد .این مدیریت ها برای گردهمایی و تشكل ود نیاز به جایگاه هایی داشته اند که
منجر به پیدای جایگاه های اص کالبدی در سطح شهر شده همچون :رباس ،زاویه ،انقاه ،زور انه برای آیین هيای جيوانمردی،
سرا ،تیم ،تیمچه ،چهارسوق و  . . .در بازار برای انجمنهای صنفی .عالوه بر این سا تارهای کالبدی ،در زمینه اداره شيهر و محيالت
(پاتوق ها) و ایجاد تعادل در مجتمع زیستی نق فعال و سازنده ای داشته اند که موجبات تداوا حیيات در مجتميع هيای زیسيتی
بوده است .گرای به کار گروهی ( تعاون و تناصر ) و همبستگی میان اعضا از وجوه بارز و مشخص این تشكل هاسيت و احتمياال از
علل ماندگاری این نظامات تا قبل از تاثیر پهیری عمیم از استثمار در قرن نوزدهم همین وجه از کار است.
وجود چنین نظامات اجتماعی در جوامع می تواند به عنوان ضمانت اجرایی طرح های مرمت و احیا بافت هيای تياریخی باشيد زیيرا
تجربه ثابت نموده است که طرح هایی که پشتوانه های پهیرش مردمی داشته باشند نسبت به طرح هایی که دارای پشتوانه مردميی
نیستند از موفقیت بیشتری بر وردار بوده اند.
بنیادهای اجتماعی زندگی شهری در تمدن اسالمی حداقل در چهار عن ر عمده است که امروز این عناصر به عنوان ویژگی تياریخی
شهر نشینی در اسالا محسوب می گردد . . .حكومت ،امت ،اصناف (بازار) و محالت است1 .
قبل از اینكه محله ای سا ته شود و بخشی نو برپا شود ،ابتدا بازار و میدان سا ته می شدند و سپس مردمان به گونه ای کامال آزاد
به دور آنها سكنی می گرفتند و محله ای جدید برپا می شد .به همین اعتبار است که می توان از بازار به عنوان ستون فقيرات شيهر
دوره اسالمی ناا برد .اگر شهر دوره اسالمی جای است که مومنان در آن جمع هستند و بیان فضایی جهان بینی اسالمی -بی تردید
1اشرف ،احمد؛ ویژگیهای تاریخی شهرنشینی در ایران دوره اسالمی؛ ص 24
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با تفسیر سیاسی زمان آن -است ،به همان اندازه ،شهر دوره اسالمی مكان تبلور کالبدی -فضایی روابط تولیدی در معنيای گسيترده
است .وجود بازارهای مملو از کاالها و مردمان نشان از قدرت اقت ادی شهر دوره اسالمی دارد .دولت اسالمی ود یكی از بنیانگيهار
کاال و سرمایه مردمان تابعه وی نیاز دارد ،بلكيه بيدان عليت کيه يود
و تقویت کنندگان بازار است .نه بدان علت که به چر
صاحب اصلی سرمایه و کاالست.
کالبد شهر در این روزگاران عبارت است از میدان اصلی و بزرگ (اغلب در میانه شهر) که در پیرامون آن کا ها ،دیوانها ،جامع و گاه
بیمارستان قرار دارد .دهانه اصلی بازار به این میدان باز شده و شا ه های ود را در شهر می گستراند و برگرداگيرد ایين مجموعيه
است که محالت شهری بنابر موقعیت اجتماعی ،اقت ادی و فرهنگی وی در کنار هم قرار می گیرند .هر محله تنها از طریم گهر
اصلی مربوس به ود تغهیه می شود ،گهری که معموال یک دهانه اش به بازار تم می شود و دهانه دیگرش به دروازه ای تم ميی
گردد که بر روی جاده ها و مسیرهای گشوده می شود که به سوی روستایی هم فرقه ،هم کی  ،هم مههب و  . . .محله راه می برد.
مدارس و مساجد اصلی معموال درهای ود را بر روی بازار و یا گهرهای اصلی و عاا می گشایند و از اینكيه در عميم محيالت واقيع
شوند ،به دور می ماند .هر مدرسه و مسجد ،موقوفات اص وی را دارند ،و هير محليه ،بازارچيه ،حمياا ،مسيجد ،گورسيتان. . . ،
اص ود را داراست .کل مجموعه شهری در درون دیوارهای سنگین جسیم قرار می گیرد ،گاه با ندق و گياه بيی آن ( .حبیبيی،
)42 ،1375
تغییر و تداوم کالبد شهر تا به امروز
ویژگی های کالبدی شهر تاریخی متأثر از موقعیت هسته اولیه شهر با کارکردهای مههبی -تجاری و اجتماعی و نحوه توزیيع محليه
های مسكونی که از جنوب غربی تا شمال شرقی امتداد دارد ،تا دوره قاجار تداوا داشته اند .میادین مختليف شيهر از جمليه میيدان
جمعه ،میدان بزیستان ،میدان گمرک ،در ارتباس با بازار به عنوان ستون فقرات شهر ،نقي اساسيی در سيازماندهی شيهر داشيتند.
بافت کالبدی این هسته به شدت متراکم ،دارای معابر کم عرض و اشكال غیرهندسی و هارمونی الزا بین بناهای آن است .محله هيا
با مراکز کوچک ود ،تدریجاً در اطراف ارگ بنا شده اند .البته محله ها از یک نظاا مشخص و از مسیر یابان ها تبعیت نكرده انيد،
بلكه مردا انه های ود را به نحو متقاعد کننده ای در رابطه با مراکز شهر بنا نموده اند .در نتیجه ،یيک نظيم فراکتيالی در نظياا
شكل گیری محالت وجود داشته که از لحاظ عملكردی و دسترسی ها و  . . .پاسخگوی نیازهایشان در مقاطع زميانی مختليف بيوده
است.
در دوره پهلوی اول در بخ غربی هسته قاجاری همزمان با سیاست های یكجانشینی عشایر ،بافتی که عمدتاً سكونتگاه طوایف می
باشد شكل می گیرد .
از آغاز قرن حاضر سا تار منسجم شهر متاثر از شرایط جدید زندگی و نیز روشهای تازه ای که شهرسازی کشور را دگرگون سيا ت
لطمات زیاد دید .تحمیل الگوهای جدید زندگی به حیات شهری باع فروریختن ح ار پیرامون شد و شهر در اطراف ود شروع به
گسترش نمود .با تكیه بر الگوی بناهای جدید ،در دهه  40روند توسعه شهر شتاب گرفت و به تبع آن بيی نظميی در بافيت بيه اوج
ود رسیده است.
در پس یابانهایی که بافت جدید و قدیم شهر را از یكدیگر منفک سا ته است سیمای واقعی شهر پنهان است .بافيت ارگانیيک بيا
کوچه پس کوچه های زیبای کاهگلی ،داالن های سرپوشیده ،مساجد محلی کوچيک و مراکيز سينتی ،نمایيانگر ارزش واقعيی شيهر
قدیمی هستند که بدون آنها بروجرد هویت تاریخی و فرهنگی اص ود را از دست می دهد .به طيور کليی ميی تيوان گفيت کيه
محدوده دیوار قدیم شهر دارای سلسله مراتبی تاریخی از محالت مختلف مانند دودانگه ،صوفیان ،قيدغون و یخچيال ميی باشيد کيه
نمایانگر کلیه وصیات تاریخی ،فرهنگی -قومی ،اجتماعی و اقت ادی شهر در کالبد این محيالت در دوره هيای مختليف تياریخی
است.
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مرکز شهر در نظاا طراحی شهری حالت مسلطی دارد و در مقیاس شهری حكم محوری را دارد کيه توانسيته راه حيل پیچیيده ای
برای حل مسایل شهری ،ارانه نظاا محله ای حل و ف ل گردیده که تمامی آنها به راسته های مسقف تجاری مرتبط هستند.
از مهمترین عوامل تغییر سا ت کالبدی شهر تا به امروز ،بخ وص در محدوده تاریخی آن می توان به احدا یابان هيا و میيادین
اشاره نمود .احدا یابان جعفری در سال  1321به طول  1150متر و عرض  20متر( .موالنا بروجردی )28 ،1383 ،مهمترین آنها
بوده که بافت پیرامونی مسجد جامع شهر را بریده و ارتباس آن را با بازار قطع می کند .بدین طریم راههای ارتباطی قبليی یيا بطيور
کلی مترود و یا کاربرد آنها بنحوی چشمگیر کم شده و در بر ی موارد هم با تعریض هایی که در سالهای ا یير انجياا شيده بكليی
تغییر شكل داده اند.
موقعیت مسجد جامع در دوره پهلوی
اما رفته رفته با پیشرفت صنایع و ورود تكنولوژی از غرب و همچنین تغییر حكومت و یابان کشی های به اصطالح توسعه ای شهر
در دوره رضا ان در اکثر شهر های کشور و از جمله بروجرد تاثیرات زیادی بر روی معماری  ،شكل شهر ها و تفكرات سينتی ميردا
گهاشته است .یابان کشی های عریضی که در عكس هوایی  1338دیده می شود نیز حاصل همین تغییرات است .همان طيور کيه
دیده می شود این یابان کشی ها راسته اصلی بازار را در منتهی الیه شمال شرقی و در نزدیكی مسجد جامع قطع کرده است و در
واقع با این کار یک سال ی بزرگ در شاهرگ اصلی شهر انجاا شد و آن قسمت از بازار را که در نزدیكی مسيجد جيامع بيوده را بيه
بخ حقیر بازار تبدیل کرده و احتماال باع فراموشی بسیاری از حرف سنتی موجود در آن بخ از بازار شد.

شکل  .3تصویر منظری از مسجد و بافت اطراف آن در دهه 1331
منبع :ادراه میرا فرهنگی شهرستان بروجرد
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شواهد تاریخی مسجد جامع
شبستان شمالی مسجد جامع در دوره قاجار به آن الحاق شده است براسياس کروکيی مقيدس جعفيری و سيا تار بناهيای شيمالی
مسجد می توان چنین نتیجه گرفت که در فضای باز میدانی که عناصر مجموعه مسجد جيامع برگيرد آن بنيا شيده بودنيد در دوره
قاجار بناهای مسكونی در این فضای باز سا ته شد و در سال  1310این بناهای مسكونی تخریب و مدرسه ای جایگزین آنها شد.

شکل 4
با توجه به گفته های حزین شبستان شمالی مسجد در سال  1213ه . .ق در شمال مسجد احدا شده ،ولی منبع اطالعاتی ود را
ذکر نكرده ،و با وجود محرابی قدیمیتر ،در زیر محراب کنونی شبستان شمالی و ارج از محدودة شبستان فعلی و در فضای کنونی
حیاس ،یا ورودی گوشه شمالشرقی شبستان به کوچه مجاور ،و وجود دیوار شتی زیرنمای آجری دیيوار شيمالی فعليی شبسيتان،
مسانلی هستند که در آینده باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و حتی بعیيد نیسيت نشيانه یيا سيرنخی از مسيجد اولیيه در ایين
شبستان بدست آوریم( .حزین)28 ،1350 ،
در ادامه این بخ به طور مخت ر به بررسی سیر تغییرات کالبدی مسجد جامع می پردازیم اهمیت این بررسی به عليت پیوسيتگی
مسجد و بافت شهر در دوره های مختلف اهمیت دارد .به وص تعیین محدوده مسجد در دوره قاجيار و سيا ت و سيازهای ایين
دوره می تواند به عنوان شاهدی در تعیین محدوده میدانگاه شمالی مسجد موثر باشد.
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سیر تحول مسجد جامع از دوره سلجوقیان تاکنون

کشف چهار سکة نقره با تاریخهای  851و 853

پیرنیا و مورخیگ اعتقاد بر ایگ دارند که

در شبستان غربی ایگ احتمال را که

مسجد جامع در ابتدا آتشکده بود و در اوایل

شبستانهای مذکور در نیمة دوم قرن نهم

اسالم به مسجد تبدیل شده است.

هجریقمری ساخته شده باشد تقویت میکند.

در سال  151تا  226توسط حمو بگ علی بنا
شده است.

با توجه کتیبه های موجود در سال ،1169 ،1122

قطعاتی از تزیینات نقاشی روی گچ در بخش فوقاانی

 1219 ،1192هجری قمری ،ورودی غربی را متعلق

نمای محراب به دست آمده که به دورة تیموریان و زماان

به ایگ دوره می دانند.

احداث شبساتان هاای طارفیگ گنبدخاناه نسابت داده
میشود .برخی معتقدناد کاه شبساتان غربای و شارقی

همزمان با کف گنبدخانه بنا شده است.
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حزیگ ،نوشته است که شبستان شمالی مساجد در

در سال  ،1219تقیخان رازانی ،حاکم بروجرد در

سال  1213ه .ق در شمال مسجد احداث شده ،ولای

دورة فتحعلیشاه قاجار ،ایوان و منارههای طرفیگ

منبع اطالعاتی خاود را كکار نکارده ،و باا وجاود

آن را احداث و به گنبدخانه ملحق کرد .در سال

محرابی قدیمیتر ،در زیر محراب کناونی شبساتان

 ،1213حاج سلیمانِ کاشی شبستان شمالی مسجد

شمالی و خاارج از محادودة شبساتان فعلای و در

را بنا نهاد.

فضای کنونی حیاط ،یا ورودی گوشه شامال شارقی
شبستان به کوچه مجاور ،و وجاود دیاوار خشاتی
زیرنمای آجاری دیاوار شامالی فعلای شبساتان،
مسائلی هستند که در آینده بایاد ماورد تجزیاه و
تحلیل قرار گرفته و حتی بعیاد نیسات نشاانه یاا
سرنخی از مسجد اولیه در ایاگ شبساتان بدسات
آوریم،

شکل 5

پالن مسجد در حالت کنونی

999

مطالعات هنر و فرهنگ
دوره  ،7شماره  ،2تابستان  ،1401صفحات 90 -119

مطالعات ماکسیم سیرو
 مسجد جامع بروجرد /ماکسیم سیرو /بولتن موسسه فرانسوی باستان شناسی شرق 1941برابر با  1328شمسی
مسجد جامع بروجرد به دلیل اهمیت بسیار ود ،همواره مورد توجه محققین بوده است .یكی از تحقیقات مهمی که در باب مسجد
جامع شهر بروجرد صورت گرفته ،مطالعه ای تحت عنوان مسجد جامع بروجرد تالیف ماکسیم سیرو می باشد :در این مطالعه ،بخ
های مختلف مسجد جامع ،بررسی و به طو ر مف ل معرفی گردیده و در عین حال از سنت شفاهی نیز در راستای شنا ت بهتر،
استفاده شده است.

شکل .6مسجد جامع بروجرد مطالعات ماکسیم سیرو1946 .
در ابتدای این مطالعه اشاره شده است:
محراب و ایوانی بزرگ ،دو سالن نماز شرق و غرب ،مسجد زیرزمینی در شمال حیاس ،در غرب آن یک اتاق با حفاظهای چوبی در
این سمت است ،یک اتاق وضو انه ،با تشتاب ،نشان می دهد .حمامی واقع شده در شرق .هسته اولیه مسجد محراب ،است. . .
آسیب شناسی اجتماعی
آسیبهای که بر روی بافت تاریخی شهر بروجرد نیز به وبی محسوس است .به طوریكه سياکنان بافيت قيدیمی ،انيه هيای محيل
سكونت ود را که با نوع معماری سنتی و کهن منطقه بنا شده اند به علت عدا سازگاری بيا زنيدگی روز و مناسيب نبيودن آنهيا را
ترک نموده و به بافت جدید و نوساز شهر پناه (هجوا) آورده  .ترک بناهای قدیمی عامل مهم متروکه و تخریب (مخروبه) شدن ایين
بناها به شمار می آید به طوریكه این بافت در محدوده های وسیع عمالٌ به رابه های غیر قابل سكونتی تبدیل شيده کيه بيه ميرور
زمان به وسعت آنها نیز افزوده می شود.
رشد جمعیت نیز یک عامل پر اهمیت در تخریب بناهای مسكونی فرسوده و یا جدید است بطوریكه با افزای جمعیت افراد در یيک
سا تمان مسكونی (با حفح امكانات قبلی) میزان استفاده از امكانات سا تمان و در نتیجه استهالک آن افزای می یابيد .اسيتفاده
بیشتر از آب در سا تمان ،حجم بیشتر رفت و آمد و صدمات جانبی و  . . .از این موارد هستند.
از آسیب هایی که در لیست آسیب های وارده به بناها و محوطه های تاریخی می توان به آنها اشاره کرد د يل و ت يرف در حيریم
یک اثر است که این مورد در شهر بروجرد دیده می شود .در مواردی از این دست اهالی محل و همسيایه هيا بيدون محيدودیت بيه
حریم بنا تجاوز کرده و در آن د ل و ت رف می کنند.
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در مورد عدا رسیدگی و در نتیجه متروکه و مخروبه شدن سا تمانها و منازل مسكونی در بافت قدیم و جدید شهر بروجيرد مسيأله
ساکنین و ورا نیز شایان ذکر است .نیاز به ارتقاء سطح کمی و کیفی شرایط زندگی ،تغییيرات و تحيوالتی را منجير ميی شيود .در
بروجرد در بر ی موارد دیده شد که قسمتی از یک منزل مسكونی دچار تغییر و تحول شده و از لحاظ سيالمت و حتيی سيا ت بيا
بقیه سا تمان کیفیتی متفاوت دارد .علت این است که فرزند انواده هنگاا زندگی برای تهیه مسكن دچار مشكل بيوده و قسيمتی
از منزل والدین را برای ود از سا تمان منفک و مجزا می کند و پس از مدتی به دالیلی که ذکر شد از والدین جيدا شيده و منيزل
مسكونی او که قسمتی از سا تمان يانه اصليی است عمالً بيه مرور زمان متروکيه میگردد که این ود عياملی اسيت اساسيی در
تخریب و استهالک بنا .
کاربری های غیر ضروری
محور بطور کلی دارای اهمیتی اص می باشد این محور عمدتاٌ ب ورت پیاده مطرح گردیده که از کنار فضاهای اص و ابنیه هيای
تاریخی و مهم رد می شود و هویت تاریخی بافت قدیم را نمایانگر میسازد در بعضی نقاس ميدا الت ب يورت عملكيردی ميی باشيد
معموالٌ کاربری مزاحمی در بافت تاریخی دیده می شود که متناسب با یابان جعفری نیست.
در کل بافت مدا الت هم ب ورت عم لكردی واهد بود و هم ب ورت کالبدی در بعضی نقاس از بافت قدیمی که بر اثر زلزله یا غیره
تخریب گردیده است نوسازی میگردد ولی این نوسازی بخاطر عدا تخریب بافت نیاز به یكسری قوانین و مقررات اص ود دارد.
د

فرسوده
نیمه فرسوده
سالم
تخریب شده

شکل .3کیفیت ابنیه در بخش مرکزی محله دودانگه
منبع و ترسیم  :نگارنده

در این مجموعه مدا الت مرمتی و حفاظتی که این آثار شا ص نیاز بيه استحكاا بخشی بخاطر زلزله و پس لرزههای آن و مرميت-
دارند.
یكی از نیازهای مهم بافت های تاریخی فضاهای سبز و از طرفی بهینه سازی تأسیسات و تجهیزات شهری می باشد.
مدا الت بعدی در بافت شامل تقویت وضعیت اقت ادی و تقلیل عوامل فرساینده کالبدی در بافت و ایجاد فضاهایی که بر وردهای
اجتماعی را تكمیل نماید میشود.
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جمع بندی و آسیب شناسی اقتصادی بازار و محدوده
با رشد هر شهر و فرهنگ شهر نشینی آن ،مردا نیز بر اساس نیازهای ود ،شرایط زندگی را با تحيوالت اقت يادی و اجتمياعی روز
تطبیم میدهند .طبیعتاً این مسأله بر روی محل زندگی و همچنین ویژگیهای مكان سكونت آنها هم تياثیر مسيتقیم دارد .در شيهر
بروجرد هم این مسأله مستثنا نبوده و وصاً در بافت قدیم شهر بخوبی محسوس است.
از طرفی وضعیت اقت ادی ساکنین شهر نیز تأثیر بسزایی در حفح بافت تاریخی دارد به طوریكه بر ی از بناها که بعضاً حيانز ارزش
و اهمیت تاریخی و نشانگر فرهنگ معماری بومی منطقه هستند دارای مالكیت وصی اند ولی صياحبان آنهيا بيه دالیيل مختليف
چون عدا توالی مالی و  . . . .تمایلی به تعمیر ،مرمت و حفح بنای ود ندارند.
در بر ی مواقع نیز بر ی از ابنیه های تاریخی که از مساحت زیادی نیز بر وردار می باشند با پردا ت مبلغی پيول از طيرف بنگياه
داران و سایر عوامل سا ت و سازهای شهری ریداری شده و بدون توجه به قدمت و ارزش بنا ،سا تمان را کامالً تخریب نميوده و
سا تمانهایی جدید می سازند علت این امر نا آگاهی صاحب اصلی بنای تاریخی از ارزش سا تمان ود و یا نیياز ميالی ایشيان بيه
پول می باشد در بر ی مواقع نیز این سا تمانها که به صورت موروثی به بازماندگان آنها به ار رسیده است به منظور تقسيیم ار
فرو ته می شوند و در معرض نابودی قرار می گیرند.
در بازار نیز عرضه کاالهای صنعتی مشابه کاالهای دست ساز با قیمت ارزانتر و بسته بندیهای شكیل تر و همچنین تعداد بیشتر کيم
کم تقاضا را برای کاالهای دستیکم نموده در نتیجه عرضه این کاالها نیز کمتر میشود
و نهایتاً تولید کاالهای دست ساز منسوخ می گردد و در این راستا است که بازار تاریخی شهر در معرض نابودی قرار ميی گیيرد هير
چند که سا تمانها و مغازه ها همچنان باقی است ولی نوع اقت اد موجود در بازار تغییر یافته و دیگر جلوه های گهشيته را تماشيای
توریستها و گردشگران به وجود در بازار تغییر یافته و دیگر جليوه های گهشته را نخواهد داشت..

شکل 8
در این محله کیفیت نگهداری و تعمیر سا تمان ها نیز بسیار بد است .زیرا درآمد اندک ناشی از این گونيه مالكیيت هيا بيه معنيای
نبودن بودجه کافی برای هزینه های مرمت است .بنابراین همه فرسودگی های جوراجور در چنيد نقطيه پوسيیده تير بافيت شيهری
متمرکز شده اند .پوسیدگی از این نقاس به هرسو گسترده می شود تا آنكه با بافتی استوار ،در پناه جاذبه های تجاری یا ارزش هيای
معمارانه با شكوه روبه رو شود .این روند رو به ویرانی باع تحرک هایی پیوسته ،گرچه اندک در جمعیت می شود .از یک سو گيروه
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های اجتماعی تازه وارد شهر را ،که می توانند تراکم و شرایط ناسالم را بپهیرند ،جهب می کند و از دیگر سو ساکنان قيدیمی را کيه
پهیرای ویرانی فزاینده بافت نیستند ،در جستجوی استانداردهای برتر زندگی به سوی محله های نوساز روانه ميی کنيد .تيداوا ایين
روند به دو وضعیت اقت ادی می انجامد که هر دو به یک اندازه طرناکند .نخست ،جاماندن تدریجی یادمان های مهم تاریخی و
معماری در میان دریایی از سا تمان های فرسوده و در شرایطی که پیوسته با تجاوز ساکنان ناآگاه منفعل و موقت بيه حيریم ارزش
ها همراه است .دیگر ،شكل گیری مناطم بزرگ تازه ای که از استانداردهای شهری و محیطی پایین بر وردارند وليی ساکنانشيان را
مردمی فعال تشكیل می دهند که از مرکز شهر کوچ کرده اند.
جدول 1
گستره

نقاط قوت


فرهنگی

برخورداری از

نقاط ضعف


فرصت ها

ضعیف باودن فرهناگ



امکان تبدیل شدن باه

یم محوطه باارزش

گردشگری

تااااریخی و یااام



فرهنگ با اصالت

از وجود جاكبه های گردشگری



و فرهنگ مردم محله دودانگه

حس تعلق مکان برای ساکنیگ

اطالع رسانی نامناساب


اقتصادی

نزدیکااااای



مجموعااه و بااازار در

در فضاااهای تجاااری ایااگ

کنار هم

مجموعه

یاام مجموعااه گردشااگری
فرهنگی



فرهنگ سازی و ایجااد



حمایت از صنایع دستی

کاربری های جدید باه غریاب
خانه مساجد بارای فروشاگاه
های صنایع دستی
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از بیگ رفاتگ عناصار

مجموعه

محله
کاربری های نامناساب

تهدیدها

مهااااجرت سااااکنیگ

گذشته
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جدول 2
گستره

نقاط قوت


دارا بااااودن ارزش و

قدمت تاریخی بسیار باال

کالبدی

وجااود جاكبااه هااای

تاریخی و مذهبی ،بازار


متناسب بودن مصالح

نقاط ضعف


فرصت ها





فرسودگی کالبادی

مجموعه تاریخی
خوانااااا نبااااودن

مجموعه تاریخی و از بایگ
رفتگ کامل عناصر مجموعه

بناهای محوطه باا اقلایم آن



جا

مجموعه تاریخی

بی اطالعای از ایاگ





مناساابفرهنگی در راسااتای
عملکردی

جذب و پذیرش گردشگران


وجود بناهای تاریخی

باااا ارزش باااودن

محوطه و بناهای تاریخی


بااااااااازخوانی و

ساماندهی ایگ مجموعه

مرماااات هااااای

غیراصولی


عاادم رساایدگی و

نبود حفاظات مساتمر در
مجموعه


سخت و ساز غیار

اصولی


تقویاات زمینااه هااای

تهدیدها

امکاااان اساااتقرار

فعالیاات هااای ماارتبط بااا


از دسااات رفاااتگ

عملکرد بناهای تاریخی

جذاب

گردشگری


توسااعه و تقویاات

صنایع دستی با تکیاه بار



از بااایگ رفاااتگ

عملکرد بناهاای تااریخی
محوطه

منااابع بااومی و ارتقااای
کیفیت آن ها



وجااود ایااگ چناایگ

مجموعه ای در قدیمی تریگ
محله شهر
گردشگری





نزدیکاای بااه بااازار و

ساختار گزشته آن



نا امنی در ایگ محله

بااه اقشااار بیکااار و کاام
بضاعت


کاااهش اشااتغال در

زمینه صنایع دستی

تقویاات و توسااعه

صنایع گردشگری ،به ویژه
گردشاااگری فرهنگااای-
تاریخی
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فرصت ها
نقاط ضعف
تحلیل درونی

نقاط قوت

چارچوب تحلیل سوات

تهدیدها
تحلیل بیرونی

نمودار  1آسیب شناسی و ارائه نقاط قوت و فرصت در بافت محدوده

با بررسی و تحلیل آسیب های موجود در محدوده مورد مطالعه نقاس قوت ،ضعف ،تهدیدها و فرصت های در قالب جدول زیير آورده
شده است.
دسته بندی اقدامات ،طرح ها و برنامه های پیشنهادی
به طور کلی اصول حاکم در بر ورد مطلوب با مسانل را می توان به شرح زیر الصه کرد :
 ارتقاء زندگی شهری جنبه های متعددی دارد  :جنبه کالبدی  ,فرهنگی  ,زیست محیطی و اقت ادی و قيانونی ( از جمليه صيورتقانونی دادن به حقوق مالكیت )
 برنامه های بهسازی و توا نمند سازی را باید به مثابه بخشی از برنامه جامع توسعه پایدار شهری و منطقه ای تلقی کرد و نه برناميهای در ال و از سوی دیگر گسترده این برنامه باید شهر باشد .
 مقامات محلی و دیگر ذی نفوذ ها باید از قدرت کافی برای ت میم گیری در مورد برنامه  ,بودجه  ,اجرا ومدیریت سیاست شيهریال آنچيه در برناميه سيوا توسيعه آميده اسيت) بر يوردار باشيند
همسو با جهت گیری های سیاست های کالن اقت ادی کشور ( مث ً
همچنین ت میماتی که گرفته میشود باید منعكس کننده نیازهای عاجل و اولویت های نخست این مناطم باشد به نحيوی کيه بيه
توسعه پایدار شهری و منطقه ای کمک کند .
 جابجایی فیزیكی محل سكونت فعلی باید استثناء تلقی شود نه قاعده و صرفا در موارد پر طر  ,مثل مواردی که طيرات زیسيتمحیطی  ,بالیای طبیعی یا کمبود زیر سا تها و دمات شهری (مناطم سیلگیر  ,شیبهای تند  ,دسترسی نداشتن به جيادههيا)
تهدید کننده هستند صورت گیرد ,آن هم با جلب موافقت کامل و طی مراحل الزا و جبران شرایط از دست رفته .
 اقداماتی که در چهار چوب این پروژه با مشارکت ساکنین تحقم واهد یافت در واقع وسیله ای است تا ساکنین محالت با تيداواآن در آینده به سكونت و زندگی ود در محیط پایداری بخشند .
الزا است تنوع جغرافیایی  ,فرهنگی و اقت ادی مناطم مختلف ایران به هنگاا طراحی استراتژی فوق مورد توجه کافی قرار گیرد .
به نظر می رسد در صورت اعمال سیاستها و روش های اعالا شده بتوان در یک دوره مناسب ,مجموعه بافت قدیمی محله دودانگه
و حتی بافت تاریخی شهر بروجرد را به روش مشارکت های مردمی و با استفاده از سرمایه های ود تجمیع ,سياماندهی و بازسيازی
نمود .
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ارائه راهکارهای پیشنهادی
 -1رید و تملک اراضی واحد های مسكونی ( به جای فضای درمانی و سبز یا سایر فضياهای بافيت ) درشيرایط عيادی بيه جهيت
مسانلی که در زیر مطرح میگردد نیازمند مقدمه چینی و طی مراحلی به شرح ذیل است :
 -1-1از نظر قانونی بایستی اجباری برای مالكان به فروش امالکشان به وجود آید  .چه در غیر این ورت به طور مداوا به قیمت آنها
افزوده می شود و در عین حال به تقاضای تغییر و بازسازی انفرادی آنها نیز باید پاسخ داده شود  .طبیعتياً سيا تمانها بعيد از ميدتی
فرسوده میگردند و نیاز به نوسازی دارند در نتیجه مالک جهت آن به شهرداری مراجعه می کند و دستور نقشه میگیرد به ایين نيوع
سا تمانها واا یا تراکم نباید داده شود و این قبل از شروع کار باید اعالا گردد .طبیعی است که مالک مجبور به فروش مليک يود
جهت اسكان در منزل نوساز می شود یا دارای ملک معوض میگردد ( .درباره ابنیه مورد لزوا در بافت جهت تغییر کاربری یيا ميورد
پروژه طرح بهسازی بافت )
 -1-2اعتبار مورد نیاز رید امالک یاد شده باید تامین شود .
 -1-3قیمت های مناسبی برای امالک تعیین گردد به طوری که رغبت فروش در مالكان ایجاد شود .
 -1-4بازسازی بافت تخریبی بایستی با سرعت زیاد و حداقل هزینه انجاا شود تا امكان رید واحد های مسكونی تازه احدا شيده
توسط مالكان و ساکنان قدیمی مناطم مهکور محفوظ ماند و در گهر زمان و تورا اقت ادی مسكن مورد نیاز از دسترسی اقت يادی
انوار دور نشود .
 -1-8تجمیع قطعات و تفكیک مجدد آنها و طراحی دسترسی ها و پر کيردن چياه هيا و انبياری هيا بایسيتی توسيط دسيتگاهی بيا
کارشناسان و متخ ان رشته های مختلف انجاا شود .
 -2شهر داری هیچگونه عوارضی بابت افزای تراکم (تراکم های تشویقی ) در یافت نخواهد کرد .
 -3در مناطق ی که ضریب دارندگی ودرو سواری کمتر از متوسط شهر بروجرد است با نظر منطقيه ميی تيوان تعيداد پارکینگهيای
احداثی را تا حد الزا کاه داد .
 -4نظاا بانكی با معرفی شهر داری به پردا ت واا های سا ت قابل انتقال به ریدار با سود و کارمزد توجیهی اقداا نماید .
 -8ضوابط سا توساز نوین و مطابم با معیارهای جهانی وملیکهمیبایست توسط شهر داری تدوین گردد راهنميای اقيدامات فيوق
واهد بود .
 -1یارانهها :به نظر میرسد پردا ت یارانهها قبل از وقوع حادثه ای مرگبار منطقی تر  ,اقت ادی تر و انسانی تر باشد به همین لحياظ
توصیه میگردد متوسط هزینه ای که دولت به عنوان جبران حواد غیر مترقبه (درمورد زلزله) به هریک از انوارها تخ يیص ميی
دهد  ,و مورد تانید شهر داری نیز می باشند قرار دهد .
-7اصوالً ایجاد یک شهرداری مجزا جهت بافت قدیم در تمامی شهرهای ایران که دارای بافت قدیم میباشند بنظر الزامی است.
چه از نظر اجرا و حفح ضوابط و مقررات در بافت و چه از نظر اجرای دمات رسانی ویژه ای که نیاز این نوع بافتها می باشد.
تهیه و تدویگ ضوابط تجمیع و تفکیم ونوسازی در مقیاس ابنیه و بافت
 -1در محله دودانگه بناهای با ارزش می باشند (که به کاربری های اص ا ت اص یافته و باید حفاظت گردند) هیچگونيه تفكیيک
مجاز نمی باشد.
 -2در سایر قطعات هماهنگ با عكس هوانی سال  1338و با صدور مجوز از طرف سازمان میرا فرهنگی و گردشگری باشد.
 در محدوده بازار هرگونه تفكیک اراضی ممنوع می باشد و تجمیع آن بر اساس عكس هوانی سال  1338و با مجوز سازمان میيرامی باشد.
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 در مورد ضوابط تجمیع هم هرگونه تجمیع بر اساس عكس هوانی سال  1338و با مجوز سازمان میرا فرهنگی می باشد.ضوابط و مقررات نوسازی در محله دودانگه به شرح كیل می باشند.
در مرحله اول ابنیه و اراضی ک ه در مسیر محورهای اصلی دا ل بافت قرار می گیرند که همان مسیر اصلی گردشگری می باشند که
تابع ضوابط و قوانین زیر میگردند:
 -1تمامی ابنیه بایستی از م الح بوا آورد سنتی در نماسازی پیروی کنند مثل کاهگل  +شت  +آجر
 -2بدنه های بیرونی سا تمان تابعیت از فرمهای هندسی سنتی دوره قاجار نمایند
 -3احدا سقفهای تیرپوش – طاق آهنگ و مسطح مجاز می باشد.
 -4نماسازی طبم ضوابط در کلیه سا تمانها الزامی می باشد.
 -8سا تمانها در بدنه های ارجی بهیچوجه پنجره نداشته باشند و همگی طبم سا تمانهای سنتی در بافت درون گرا باشيند و
احدا پنجره در طبقه دوا با فرمهای هندسی سنتی بالمانع می باشد ( ابعاد پنجره تابعیت از اقلیم را داشته است ) .قاب پنجره هيا
چوبی باشند ،پنجره های مشرف به معابر دارای سطوحی حداکثر تا یک هشتم سطح بنای رو به معبر (طبقه دوا) را داشته است.
 -1دربها ب ورت پیرنشین حالت سردر ورودی کيه جزنی از فرهنگ شهری می باشد اجرا گردد .دربها از جنس چوب باشند.
 -7درباالی بدنه ها محل گهر سیمهای برق و محل روشنایی گهر طراحی گردد.
 -5بدنهها نمی توانيد از سنگ باشد زیيرا سنگ عایم وبی در منطقه نمیباشيد .بيا توجيه بيه اقليیم شيهر بروجيرد (بخ يوص در
زمستانها)
 -9کلیه بدنه نماهای شمالی -جنوبی – شرقی – غربی که توسط دیوار همسيایه پوشيانده نشيده باشيد بایيد نماسيازی شيوند( .بيا
هماهنگی سازمان میرا فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری)
 -10ایجياد پارکینگ در واحيدهای مسكونی و تجاری در بيافت قدیم الزامی نمی باشد.
 -11پارکینگ در بافت قدیم ب ورت متمرکز در نقاطی که نیاز باشد باید طراحی گردد.
 -12حداکثر ارتفاع سا تمان  1پیلوت و  2طبقه ( به میزات ارتفاع  ) 9/30واهد بود که البته این امر باید مورد کنترل قرار گرفته
ارج از ظرفیت جمعیت منطقه را فراهم نگرداند کيه البتيه در محيدوده هيای اصيی و حيرانم آثيار کيه دارای
و موجبات افزای
معماری ویژه می باشند این میزان کمتر از عدد فوق واهد بود ( با حفح و متناسب بودن ط آسمان) .
تهیه و تدویگ ضوابط بهسازی در مقیاس ابنیه و بافت
بهسازی اصوالٌ شامل یک سری اقداماتی است که به منظور بهبود کالبد که در نتیجييه فرسيای فعالیيت تحقيم یيافتييه اسيت در
کيوتاه مدت صورت میپهیرد در واقع بهسازی زمانی صورت میگیرد که فرسودگی نسبی فضا از لحاظ عملكردی حاد شده باشد.
این مغازه ها می توانند گاهاً تبدیل به مغازه های صنایع دستی مخ وص شهر بروجرد و بافت قدیم گردند.
در طول محورهای فرعی و اصلی بافت قدیم ابنیه ای به چشم می ورند که به علت بروز حادثه زلزله دچار آسيیبهای جيدی شيده
اند و جزء ابنیه فرسوده مطرح می باشند در نهایت این ابنیه نیازمند بهسازی می باشند البته تعداد بسیاری از ابنیيه کيامالً تخریيب
شدهاند و تقریباً الی شده و ضوابط و مقررات بدنه سازیها را در بخ نوسازی شامل می شوند .ضمناً اکثر مغازه هایی که در مراکز
محالت واقع می باشند در حال حاضر دربهای چوبی هستند که امكان مرمت آنها نیز هست.
تهیه و تدویگ ضوابط بازسازی در مقیاس ابنیه و بافت
بازسازی به معنای از نو سا تن است بازسازی زمانی صورت می گیرد که در بناء مجموعه و یا فضای شهری فرسيودگی بيه صيورت
کامل ایجاد شده باشد فرسودگی کامل معموالٌ بر اثر فرسودگی (نسبی یا کامل) فعالیت و کالبد توامان صورت می پهیرد.
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فرم ساختمان :
با توجه به مطالعات انجاا شده و نیازهای حرارتی سا تمان در شهر بروجرد نتایج بدست آميده در رابطيه بييا فيرا سيا تمانها بييه
شيرح زیر میباشد :
 اجتناب از احدا سا تمان در شیبهای منفی و فرورفتگی ها. استقرار سا تمان درجهت تاب حداکثر انرژی ورشیدی در مواقعسرد - .استفاده از در تان زان دار به منظور ایجاد سایه بيرروی سا تمان و نک سازی در مواقع گرا.
 استفاده از م الح سنگین و عایقهای حرارتی یكپارچه در سطوح ارجی  .سا تمانهانی که ترکیب فضيایی آنهيا از نظير هندسيیاشكال همگن دارند .در مقابل زلزله مقاومت بیشتری از ود نشان میدهنيد و در صيورت ات يال اجسياا بيه یكيدیگر از طریيم درز
استنباس جداسازی آنها فراهم شود.
تهیه و تدویگضوابط مربوط به ایجاد و توسعه فضاهایگردشگری ،تفریحی و فرهنگی
گردشگری شهری :
 -1کاربری های مجاز در این پهنه عبارتند از فضاهای سبز در مقیاس محله دودانگه
در زمینه تفكیک اراضی و احدا بنا در این منطقه الزا است نكات زیر رعایت شود:
 -1از کل مساحت هر قطعه فضای سبز تنها می توان  10درصد آن را به مبنای سا تمان ا ت اص داد.
 -2احدا واحدهای فرهنگی از قبیل کتابخانه ،موزه ،نمایشگاه و تاالرهای نمای در دا ل تمامی پارکها مجاز است .مشيروس بير
اینكه سطوح ا ت اص داده شده ،جزو همان  18درصد از سطح مجاز احدا بنا در پارک ها باشد .بدیهی است که تأمین پارکینيگ
اضافی با توجه به کاربری احدا شده ،الزامی واهد بود.
تهیه و تدویگ ضوابط مربوط به ایجاد یا توسعه کاربری های مورد نیاز شهری
کلیه فضاهای سبز واقع در درون محله دودانگه بافت کهن جنبه محله ای دارند و تامین کلیه فضاهای سبز مورد نیاز در بافت کهين
مقدور نمیباشد این بدلیل فضاهای کوچک و تراکم در بافت کهن می باشد.
اما بدلیل اینكه اکثر انه ها درحیاس ود دارای باغچههای بزرگی میباشند و دور تا دور شهر فضای سبز می باشد لها از ایين مهيم
میتوان گهشت.
قبل از هر چیز به نظر میرسد یكی از مهمترین ضوابط حفح جمعیت درون بافت در همین حد می باشد ،که بعد بر اثر این می توان
کاربریها رامشخص نمود.
در مورد کاربریها هم حفح وضعیت موجود کاربری تجاری الزامی بوده و اضافه نمودن آن در بافت تاریخی مجاز نمی باشد در مراکيز
محالت و براساس مجوز از میرا فرهنگی و گردشگری میسر می باشد.
تهیه و تدویگ ضوابط مربوط به شبکه معابر
معابر درون محله تاریخی دودانگه و لبه آن فقط جهت دسترسی است:



معابری که ار ابتدا تا انتها تعریض گردیده اند (از دو طرف )

 این نوع معابر هنوز نیمی از هویت وی را دارا می باشند و ادامه تعریض به طور کل ممنوع می باشد و عقيب رفتگيی هيای
سا تمان ها با طراحی شهری شكل اولیه معبر را به آن الزاماٌ برگرداند.


هر گونه تعریض ممنوع می باشد

 این گونه معابر هم در زمان پهلوی اول سا ته شده و از قدمت و ارزش اص ود بر وردار است لها بدنه سازیها و احجاا پير
و الی آن بایست حفح گردد و هرگونه تعریض در آن ممنوع می باشد .
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تهیه و تدویگ ضوابط مربوط به مبلمان شهری
بنظر می آید که جمع آوری زباله از معضالت محله دودانگه می باشد اگر این عمل را ب ورت ماشینی انجاا دهند یلی از مسانل و
مشكالتی که عمالٌ در بافت بوجود می آورد حل میگردد دیگر زبالهها در حاشیه معابر ریخته نخواهد شد یكی از پیشينهادات جهيت
این عمل قراردادن سطلهای بزرگ زباله در بعضی از نقاس در بعضی از نقاس محله می باشد ،همچنین از نظر شیر آت نشيانی هيم
الزا است در درون بافت در نقاطی کيه امكيان دسترسی و تعریض دسترسیها نمیباشد گهاشته شود که بتوان در مواقع اضيطراری
از آن استفاده شود (بوسیله موتور سوار آت نشان که شهرداری باید در ا تیار داشته باشيد جهيت بافيت هيای قيدیمی در تميامی
شهرها) .اورژانس نیز باید موتور سوار جهت محله دودانگه یا شهرهای پر ترافیک داشته باشد از نظر تیرهای چراغ بيرق بهتير اسيت
روشنایی ها روی دیوار قرار بگیرند و طوری طراحی گردند که کوچه ها روشنایی کافی داشته باشند اعالنات روی دیوارهيا چسيبیده
نگردد تابلوهای راهنما جهت گردشگران در مسیر راه نیياز میباشد.
تهیه و تدویگ ضوابط مربوط به کنترل کیفی راه ها و جداره های بالفصل آنها
الف  -واحدهای با ارزش و واقع در کوچه مسجد جامع
مرمت عناصر مجموعه که حتماٌ حریم آنها رعایت گردد و با رعایت حریم مسیر مشخص گردد چون ایجاد هر گونه لرزش زميین بير
اثر تردد و رفت و آمد ماشین ممكن است به آن ابنیه لطمه بزند.
ب -ابنیه قابل نگهداری و قابل ارزش های معماری
ابنیه ای که می توانند در شكل موجود باقی بمانند شناسانی و در تملک مالک اصلی باقی می ماند و در عین حال مرمت میگردد.
پ -اراضی بایر و واحدهای مخروبه و غیر قابل نگهداری
اراضی بایر و محل استقيرار واحيدهای مخروبيه فاقد هر گيونه ارزش میتوانند به یكی از روشهای زیر مورد استفاده قرار گیرد.
 جهت فضای سبز و باز و پارکینگ از طریم شهرداری مورد استفاده قرارگیرد. به احدا واحدهای مسكونی با تراکم متوسط ا ت اص یابد با معماری همگون با واحدهای همجوار .در حال حاضر یابان مورد نظر به لحاظ حرکت پیاده در وضعیت بسیار نامطلوبی به سر می برد .به طوری که بیشتر عيابران جهيت
عبور و مرور از قسمت سواره یابان استفاده می کنند .این در حالی است که بر ی مراجعه کنندگان با پارک اتومبیل های شخ ی
در حاشیه یابان ،ازدحاا سواره را در این محدوده افزای می دهند؛ در نتیجه نوعی ا تالل حرکتی در این مسیر بوجود امده کيه
عابر پیاده را دچار تن می کند .از طرفی عدا توجه مسئولین شهر به بناهای ارزشمند تاریخی در این محدوده سبب گردیيده کيه
بر ی از بناهای تاریخی شهر به مرز نابودی کشانیده شوند ،و سا ت و سازهای جدید بيدون توجيه بيه بناهيای ارزشيمند کهين در
اطراف ود ،منظر شهری را دشه دار نموده است.
در حال حاضر نیز باید به این نكته توجه کرد که محالت قدیمی از مزیت هایی نسبت به سایر محيالت شيهر بر وردارنيد از جمليه
موقعیت مناسب ،وجود بازار م رف محلی ،پیوند و ارتباس با محله های اطراف و وجود منابع انسانی به ویژه نیروی کار ساده.
برنامه و طرح ساماندهی محدوده
هویت هر شهر به واسطه ویژگیهای ب ری محیط آن شنا ته می شود و محیط م نوع شهرها ،حاصل افكار و اندیشيه هيای انسيان
هاست ،لها زیبایی و زشتی متاثر از فرهنگ و رفتار شهروندان آن است 2 .فضای شهری یكی از اصلی تيرین عناصير سيا ت فضيایی
شهر است که همراه با تاریخ یک ملت در ادوار مختلف ،به وجود می آید و دگرگون می شود .این عت ر که فعالیيت هيای فرهنگيی،
اجتماعی ،اقت ادی یا سیاسی همواره در آن جریان داشته ،با قلب تاریخ شهر تپیده و سرگهشت شهر را رقم ميی زده است(توسيلی،
 .)40 :1371شهرهای تاریخی و مناطم شهری سا تارهای فضایی هستند که بیان کننده تكامل یک جامعيه و هویيت فرهنگيی آن
 1وهابزاده ،نغمه؛ ساماندهی سیمای شهر؛ جستارهای شهرسازی؛ 1358؛ شماره  17و 15
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است .شهرهای تاریخی و مناطم شهری شواهدی زنده از زندگی روزمره انسان می باشند که حفاظت و ادغاا آن اساس برنامه ریزی
و توسعه ای پایدار برای آن شهر تاریخی است .پس از چند دهه که از تالش هيای بيین اللملليی بيرای توسيعه گهشيته بيود ،نتيایج
نشاندهنده ی عدا هرگونه دگرگونی بنیادین در زندگی مردا جهان بود؛ شرایط جهيان نشيان از بحيران هيایی ميی داد کيه عميدتا
برآمده از روند توسعه به صورت ناپایدار بودند .از این رو در نیمه دوا دهه  1970از گزارشی بناا توسعه ی دیگر سخن به میيان کيه
در سال های بعد چارچوب موضوعات مختلفی قرار گرفت و در شكل گیری اندیشه ی نوین تاثیر گهار شد.
نقشه طرح ساماندهی راهبردی ساماندهی
قبل از هر چیز الزا است که شنا ت کافی به سا تار کالبدی و فضایی بافت قدیم بروجرد داشته باشیم تا بتيوانیم راهبيردی بيرای
آن تدوین نمانیم این شنا ت مسلماٌ در طول زمان و حرکت در درون بافت بازدید و برداشت مسانل بافت و تيدبیر کيردن در ميورد
راه حلهای آن بدست واهد آمد.
در مورد سا تار کالبدی ،بافت شامل یكسری سا تمانهای مسكونی یكسری سيا تمانهای يدماتی جدیيد یيا قيدیمی ميی باشيد
اسكلت بافت که همان کوچهها میباشد که اکثراً متاسفانه تعریض شده اند فقط جهت دسترسی بهتر گاهی اصالٌ هيم نیياز بيه ایين
تعریض نبوده است بهرحال کوچهها در جهت شیب آب و ب ورت ارگانیک سا ته شيدهانيد اقليیم روی سيا تار کالبيدی آن تياثیر
زیادیداشته است بدلیل اقلیم کوهستانی و محرمیت آندیوارهای بدنههای کوچهها همگی بدون پنجره (میباشند) اکثير م يالح از
م الح بوا آورد هست که شامل کاهگل و شت و در سا تمانهای جدید آجيری ميی باشيد در شيهر بروجيرد از نميای سينگی در
سا تمان هم استفاده شده است .بنظر میآید که بهتر است جهت راهبرد سا تار کالبدی از همان م الح بيوا آورد اسيتفاده گيردد
طوس در بدنه سازیها اکثراٌ عمودی بوده بدنهها اکثراٌ روبهکوچه بسته بوده و ورودیهای انه های قدیمی با انواع تزنینات آجری و
شتی نمای زیبایی در کوچه ها بوجود آورده اند .ورودی ها اکثراً دارای پیرنشین و سر در زیبایی تزنینی می باشند ر باا هيا هيم
دارای تزتینات اص ود می باشند .استفاده از م الح بوا آورد و سا ت و ساز طبم سا تمانهای قدیمی باعي اجيرای صيحیح و
ایجياد تهویيه مطبوع و عدا م رف تاسیسات مكانیكيی میباشد از نظر فضایی هر محله ای برای ود مرکزی دارد که در آن مرکيز
یک مسجد یک آب انبار و یک حماا و تعدادی مغازه وجود دارند .تماا راههای محله به مرکز آن دسترسيی دارد در عكيس هيوایی
سال  1338بعضی از این مراکز محالت مشخص گردیده اند که فقط به اطر یابانها بعضی از آنها از بین رفته اند .در بافيت قيدیم
آنچه که بی از حد می باشد منازل مسكونی و مراکز فرهنگی و تجاری است تقریباً مرکز شيهر از نظير تجياری در محيدوده بافيت
قدیمی می باشد .این باع گردیده که از یک طرف سواره به آن دسترسی یابد و از طرف دیگر آن پیاده در ضمن ترافیک سيواره در
محدوده بافت بخ وص در مرکز آن زیاد گردد .در کل بافت مساجد هنوز کاربری ود را دارند ولی آب انبار متيروک شيده اسيت و
حمامها هنوز کاربری دارند ولی با تغییرات در دا ل آنها که زینه بسته شده و فضاها ب ورت دوش تقسیم شده اند .در بافت اصوالٌ
فضاهای فرهنگی بسیار کم می باشد از طرفی در کل شهر موزه ای جهت مردا شناسی و یا موزه آثار تياریخی ایين منطقيه موجيود
نمی باشد .فضاهای فرهنگی در کل شهر و در بافت بسیار کم است .لها بنظر میرسد یكی از سا تمانهای قدیمی تبدیل به یک موزه
مردا شناسی گردد بدین طریم سعی در حفح و استحكاا بخشی و مرمت آن هم میگردد .در هر مرکز محله اقداا به تقویت قسمت
تجاری مرکز محله گردد بطریقی امكان پهیر تا اقت اد محله رونم یابد و محله بتواند دوباره زندگی وی را از سر گیرد.
محله دودانگه در طول  12ساعت که ساعت اوج ترافیک در محدوده بافت تاریخی شهر عميدتاً سياعات نزدیيک بيه ظهير (-12/00
 )11/00و ساعات پایانی ع ر ( )15-19اتفاق میافتد.
بر اساس نتایج حاصل از مطالعات ،تقریباً اکثر یابانهای اصلی شهر و دارای کیفیتی مطلوب از نظر آمد و شد هستند و این معابر بيا
محدودیت و مشكالت جدی درارتباس با تراکم ترافیک در ساعات اوج مراجه نمی باشند بر پایه این اطالعات ،یابانهایی که با تراکم
و ازدحاا بی از حد ترافیک و کمبود ظرفیت مواجه می باشند عبارتند از:
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یابانهای شهدا ،ایتدای جعفری از صفا تا میدان جعفری ،ابتدای شهید قندی ابتدای صفا (از قیاا تا سه راه جعفيری) ،بحرالعليوا ،
یابان شریعتی از میدان صفا تا چهار راه شریعتی.
اعطای کاربری ،زیر مجموعه پروژه 3احیاست با هدف یافت بهترین کاربری قابل اعطا به بنای تاریخی که بیشترین میيزان از اهيداف
پروژه احیا را برآورد .ورودی این پروژه بنای قابل احیا و کاربری های اعطا به بنای تاریخی است و روجی آن بهترین کاربری بيرای
اعطا به بنای مورد نظر .البته یافتن بهترین کاربری به طور مطلم بسیار ایده آل است.
مجموعه ارزشمند و تاریخی میدان و مجموعه چنانچه در ف ل های پیشین گفته شد جداره های ضلع جنيوبی مسيجد بيا یابيان
جعفری هم جوار است .ضلع غربی مسجد به ناا کوچه مسجد جامع چندین عن ر شا ص واقع شده ،غریب انه ،آب انبار و مسجد
و حماا در ضلع شرقی مسجد مجموعه ای را تشكیل دادند .با توجه به موارد گفته شده از شرح این مجموعه بيا گهشيت زميان آب
انبار ،حماا و میدان متعلم به مجموعه مسجد جامع از میان رفتن اما راهكارهای بيرای بازگردانيدن ایين عناصير چیسيتق حيداقل
د الت ممكن در مجموعه و بازنمایی مجدد روحیه گهشته بناها با مطالعات گسترده و ژرف به عنوان بیانیه بنیيادین در مطالعيات و
طرح کل مجموعه مد نظر بوده است .اگر بنا به ضرورتی ویژه ،د ل و ت رفی در بنایی صورت گرفته بازگشت پهیر بيودن آن حتيی
المقدور در دستور کار قرار داشته است.
اعطا ی عملكرد مطابم با گهشته و یا همسو با عملكرد تاریخی بنا از دیگر موارد قابيل ذکير در ایين رابطيه اسيت .احیيا کارکردهيای
تاریخی مجموعه اعم از بازنمایی گهرهای کهن و دمات گهشته ،اقامت کوتاه و بلند مدت ،ساده ترین پيهیرایی تيا نيوع متعيارف و
بعضا مف ل آن ،اقامت کوتاه وبلند مدت ،ساده ترین پهیرایی تيا نيوع متعيارف و بعضيا مف يل آن ،امكانيات بهداشيتی -تفریحيی و
گهراندن اوقات فراغت برای مسافران و همچنین اهالی مورد تدقیم قرار گرفته است .توجه به جهب اهالی شهری به سوی مجموعيه
و همچنین کار آفرینی برای ایشان از ابتدای تجهیز کارگاه مورد نظر بوده و یكی از ارکان پیشرفت و موفقیت آن بوده و واهد بيود.
به موازات این ت میم توجه به تغییرات عمده در رفتارها ،نیازها و امكانات معاصر مدنطر قرار گرفته و متناسب با هير یيک پیشينهاد
ویژه ارانه شده است .تفاوت عمده در سرعت جابه جایی گهشته و امروزه ،حجم ترددها ،رفاه طلبی روز افزون ،امكان ارتباس مجازی،
ارتقا سطح بهداشت ،ایمنی و  . . .نهایتا رعایت ضوابط ،مقررات و آیین نامه از اهم موارد قابل ذکر است.

 3پندیدن ،علی؛ بررسی و شنا ت معیارهای موفقیت پروژه های اعطای کاربری به بناهای تاریخی؛ مجموعه مقاالت نخستین همای
اماکن تاریخی و فرهنگی؛ بهار 1359؛ چاپ نخست؛ تهران
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شکل  .9نقشه طرح راهبردی ساماندهی
ترسیم :نگارنده
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شکل .11کوچه شرقی مسجد جامع
ساماندهی کوچه جبهه شرقی مسجد جامع که ادامه بازار است و با توجه به اسناد تاریخی این مسیر سرپوشیده بوده و در این
راهبرد ساماندهی هم سرپوشیده می شود و همچنین ن ب تابلو برای حماا پای مسجد الزامی است.

شکل  .11آب انبار


جداره سازی با توجه به ت ویر تاریخی



مشخص کردن محدوده آب انبار



ن ب تابلو راهنما برای گردشگران

999

مطالعات هنر و فرهنگ
دوره  ،7شماره  ،2تابستان  ،1401صفحات 90 -119

غریب خانه بعد از پاکسازی بادون هیچگوناه دخال و
تصرف مرمت ،استحکام بخشی و احیاا شاود کااربری مانناد مرکاز
فرهنگی به ایگ عنصر داده شود:
.1

مهمتریگ دلیل اینکه اهالی محله نیاز به مرکز
فرهنگی همچون موزه یا پایگاه اداره میراث
فرهنگی دارند

 .2گردشگران برای شناخت بیشتر مجموعه و محله
تاریخی دودانگه
 .3روحیه گذشته ایگ بنا از نقاط قوت مجموعه در
جذب گردشگران خواهد بود.
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کوچه غربی مسجد جامع در ایگ کوچه مسجد ،غریب خانه ،آب انبار واقع شده و بسیار مهم می باشد.
.1

رعایت حریم پیرامونی مسجد جامع

.2

جداره سازی

.3

کفسازی

بازسازی شماتیم از میدان جمعه
منبع و ترسیم  :نگارنده
میدان :با توجه به عکس هوایی و عناصری که جایگزیگ میدان شده اند می توان به صورت شماتیم ایگ عنصر
را بازسازی و بازنمایی کرد به صورتی که رابطه ای مستقیم با میدان ،باازار و دروازه دودانگاه و دروازه باروا

داشته باشد.
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حماا :باز کاربری عملكرد گهشته و به ویژه آداب قابل تكرار آن در طرح مرمت این بنيا ميدنظر
قرار داشته و با مخت ر کاست افزودهایی فعالیت های بهداشتی تفریحی در آن دنبال واهد شد همچنین شهر
بروجرد فاقد حمامی متعلم به دوره زندیه می باشد نگه داشتن چنین عن ری برای تاریخچه بناهيای تياریخی
این شهر نیاز است.
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