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نگاه

نصر و پارس جزو خاطرهها شدند

ساختار شبكههاي ارتباطي در شهر
حسين ميرزايي

فرزانه نيكروحمتين

مدتها از بس��ته شدن دو سالن
تئات��ر سرش��ناس و قديمي خيابان
اللهزار و به عبارتي اولين سالنهاي
نماي��ش در تاري��خ تئاتر اي��ران به
نامه��اي نصر و پ��ارس ميگذرد اما
متاس��فانه هيچ نهاد و مس��وولي در
اين مورد پاسخگو نيست و بسياري
از مسووالن با امروز و فردا كردن در
اين مورد با وعدههاي انجام نشدني،
بازگش��ايي و مرمت اين سالنهاي
قديمي را به تعوي��ق مياندازند .در
اين س��الها كه از الل��هزار جز ياد و
خاطرهاي بيش نمانده و گذشتهاش
در انبوه��ي از مغازهها و پاس��اژهاي
الكتريكي مدفون شده ،باز هم كساني
هستند كه مشتاقانه و دلسوزانه در
پ��ي زنده كردن يادها هس��تند و از
آنچ��ه كه گريبانگير حي��ات اين دو
تئاتر شده ،ناراضياند .صالح پناهي،
دكورات��ور قديم��ي كش��ورمان كه
هفتهاي ،س��ه ،چهار بار به تئاتر هنر
سر ميزند با حسرت ميگويد« :برايم
سخت است كه سالن نصر را كه در
واقع خانه اولم بوده اينگونه ببينم،
من از 13سالگي در اين تئاتر بودم و
با آن بزرگ شدم» ،امروزه تئاتر نصر
با بناي فرسوده با كركرههاي بسته شده به خرابهاي بيش
شباهت ندارد .راهرو ورودي آنكه روزگاري محل رفتوآمد
بزرگان تئاتر بود از مصالح س��اختماني انباش��ته ش��ده و
س��الن در خاموشي مطلق فرو رفته است .در اطراف تئاتر،
خردهفروش��ان براي خود بس��اط راه انداختهاند و هركدام
داستانهاي جداگانهاي از تعطيلي نصر را شرح ميدهند.
پناهي ادامه ميدهد« :س��ه ،چهار سال گذشته مسووالن
قول دادند كه تئاتر نصر را بازسازي كنند و آنجا را به موزه
ملي تئات��ر تبديل كنند ،اما بعد از چند ماه ،نصفه و نيمه
تئاتر را به حال خود رها كردند و ديگر كس��ي س��راغي از
آن نگرفت».
به همراه صالح پناهي از راسته اللهزار باال ميرويم بعد
از كوچه باربد (ملي) ،تئاتر پارس را با نام پاساژ پارس پيدا
ميكنم .باجه بليتفروش��ي تئاتر در ميان انواع و اقس��ام
كاالهاي برقي و الكتريكي مدفون ش��ده اس��ت .پناهي به
طبقه باالي پاساژ اش��اره ميكند و ادامه ميدهد« :اينجا
تئاتر پارس است ،همانجايي كه عزتاهلل انتظامي كارش
را آغاز كرد ،وضع ساختمان اينجا خيلي بدتر از نصر است
و ديوارهايش در حال ريزش اس��ت ،حتي همين چندين
روز پيش تلويزيون گزارشي از اوضاع بناي ساختمان پخش
كرد اما كو گوش ش��نوا» ،از پناهي ميپرسم حاال اگر اين
دو ساختمان تئاتر مرمت شوند و دوباره سالنهايش به روي
مردم باز ش��ود با توجه به س��النهاي ديگر تئاتر در شهر،
اين سالنها ميتوانند به حيات خود ادامه دهند؟ با كمي
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با افزايش ابعاد و وس��عت كالنشهرها ،تركيب
انواع شهركها و حومهها ،توسعه بزرگراهها ،تركيب
انواع حركت سواره و پياده ،افزايش سرعت در فضاي
شهري ،توسعه ساختمانهاي بلندمرتبه ،توسعه و
تنوع وسايل حمل و نقل ،تعدد و تنوع اثاثيه شهري
و مانند اينها ،ش��رايط نويني پديد آمده اس��ت كه
تحقق اهداف و موازين زيباشناختي را در سيماي
شهرها بسيار دشوار و دس��تنيافتني كرده است.
عالوه بر اينها ،دخالت نيرومند نيروهاي اقتصادي،
سياس��ي و اجتماعي در حيات شهرهاي بزرگ ،از
جمله عواملي اس��ت كه با اهداف برنامهريزيهاي
شهري در تضاد قرار ميگيرد.
از ط��رف ديگر ،ب��ه دليل طبيع��ت پيچيده و
چندبعدي شهرهاي كنوني ،دانش شهرسازي نيز
در معرض كشاكش رشتههاي مختلف مثل اقتصاد،
مهندسي سازه ،مهندسي ترافيك ،جامعهشناسي،
برنامهري��زي ،مديريت ،معماري ،محيطشناس��ي،
جغرافياي شهري و غيره قرار گرفته است .در نتيجه
نميتواند به آساني به اهداف مشترك و روشهاي
مشترك دست پيدا كند.
بديهي اس��ت كه در شرايط نوين ،دانش و هنر
معماري ،بر خالف گذشته ديگر قادر نيست كه به
هستي ش��هرها ،هم از نظر عملكردي و هم از نظر
زيباشناختي ،ش��كل دهد .اينك هماهنگي ميان
هنر و فن در شهرسازي ،اسير كشاكش نيروهايي
شده است كه نه تنها همسويي ندارند ،بلكه گاه در
تعارض با يكديگر عمل ميكنند .اينك مسووليت
تاريخي و خطير شهرس��ازي اين اس��ت كه ميان
ضرورتهاي ناسازگار مثل توسعه صنعتي ،توسعه
كالبدي ،توسعه رفاه اجتماعي ،توسعه حمل و نقل،
حفظ محيطزيست و تامين نيازهاي زيباشناختي،
هماهنگي و سازگاري ايجاد كند .كار بزرگي كه تمام
شهرسازي جهان را به خود مشغول داشته است.
در ح��ال حاضر ،انواع نيروه��ا و گروهها و انواع
دانشه��ا و فن��ون ،به طور آگاهان��ه و ناآگاهانه در
ي ش��هرها دخالت دارند .حاصل كار اين
شكلگير 
اس��ت كه شكل و سيماي كالبدي اغلب شهرهاي
موجود ،پديدهاي تصادفي و اتفاقي است كه عنصر
آگاهي و انتخاب نقش ناچيزي در آن دارد .بديهي
است كه با اين وضع ،نميتوان به آساني به اهداف
هويت ،زيبايي و جذابيت در سيماي شهرها دست
پيدا كرد.
اين��ك اصطالح «شهرس��ازي» مفهومي مبهم
و چندپهل��و پيدا كرده اس��ت كه عرص��ه عمل و
مسووليت آن روشن نيس��ت و در كشاكش ميان
حوزههاي علوم مهندس��ي ،علوم اجتماعي ،علوم
انساني و هنرها معلق مانده است.
در ح��ال حاض��ر ج��دا از تاثير وس��يع عوامل
اقتصادي ،سياسي و اجتماعي ،ميتوان از چندين
رش��ته در عرصه شهرس��ازي نام برد كه كموبيش
به طور مستقيم در چگونگي شكلگيري سيماي
شهرها و كيفيت سازمان بصري آنها دخالت دارند.
اهم اين رش��تهها عبارتند از :برنامهريزي ش��هري،
طراحي شهري ،منظرس��ازي ،معماري ،مهندسي
سازه و مهندسي ترافيك.
حد و م��رز وظايف و حوزه عمل هر يك از اين
رش��تهها و چگونگي روابط ميان آنها به درس��تي
روشن نيست ،به طوري كه برداشتها و تعبيرهاي
مختلف از آنها ارايه ميشد كه در عمل با سليقهها و
نظرات شخصي همراه ميشود .نتيجه كار اين است
كه اغلب در ميان عرصههاي مختلف شهرس��ازي
ناهماهنگ��ي و حتي تعارض پدي��د ميآيد كه در
نهايت به نبود تعادل كارك��ردي و ناهماهنگي در
سيماي عمومي شهر منجر ميشود .اين عارضهاي
اس��ت كه از آن به عنوان «ع��دم كليت» و «عدم
سرزندگي» در شهرس��ازي معاصر ياد ميكنند و
براي آن راه چاره ميجويند.
ش��گفتتر اينكه در شهرس��ازي معاصر ،هنوز
معلوم نيس��ت كه مسووليت سازمان دادن به نظام
بصري و ابعاد زيباش��ناختي سيماي شهر بر عهده
كدام رشته علمي ،يا نهاد مطالعاتي يا اجرايي است.
در واقع در كش��ورهاي مختلف جهان به اقدامات و
تجارب گوناگوني در اين زمينه توسل جستهاند .ولي
هنوز يك دانش نظاميافته يا روششناسي كارآمد
براي س��امان دادن به اين نياز بزرگ تمدن معاصر
فراگير نشده است.
در ح��ال حاض��ر ،ع�لاوه ب��ر نق��ش س��نتي
معم��اري ،نقش زيادي بر عهده «طراحي ش��هري»،
«منظرس��ازي» و «زيباسازي شهري» گذاشته شده
اس��ت .ولي حقيقت اين اس��ت كه جايگاه اينها نيز،
از نظر مباني روششناس��ي علمي به درستي روشن
نيست .مهمتر اينكه ،در عمل همكاري و هماهنگي
كافي مي��ان آنها وجود ندارد .در واقع مس��اله اصلي
اين است كه بر خالف دس��تاوردهاي ارزشمند ولي
پراكنده معماري ،طراحي ش��هري ،طراحي منظر و
اقدامات زيباسازي ،چگونه ميتوان ميان عناصر اصلي
س��يماي شهر ،يعني طراحي ش��هركها و محلهها،
طراحي بزرگراهها و پلها ،طراحي پاركها و فضاها و...
نوعي انسجام و هماهنگي عملكردي و زيباشناختي
پدي��د آورد؟ طراحي منظر يا منظرس��ازي نيز ،خود
را به عرصههاي محدود و جزيرههاي كوچك س��بز
مشغول كرده است .اين نوع طراحي از درگير شدن با
محيط عمومي شهر و معيارهاي فراگير طفره ميرود.
زيباسازي نيز مفهومي است كه بيشتر اسير مالحظات
اجرايي و خردهكاري است كه از حوزه «بزك» و تزيين
فراتر نميرود .امروزه «زيباسازي» كلمهاي زشت است
كه بوي حقهبازي از آن استشمام ميشود.
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تئاتر فروريخت و اين مساله باعث شد كه سازمان ميراث
تامل پاسخ ميدهد« :بس��تگي به مديرش داره اگر خوب
فرهنگي به اين مكان هنري فراموش شده توجه نشان دهد
بچرخونتش چرا كه نه».
و نصر را در فهرست آثار ملي به ثبت رساند اما پس از آن
تئاتر نصر
مجددا اين س��الن فراموش شد تا در تابستان  1386خبر
تئاتر نصر كه در هنگام تاسيس به نام تئاتر تهران معروف
س��رقت از تئاتر نصر ،اهالي هنر و مسووالن را متوجه اين
بود ،به عنوان اولين هنرستان هنرپيشگي در سال 1318
بناي باارزش كرد 13 .رديف صندلي و صد متر از س��قف
توسط دكتر واال در جوار گراند هتل احداث شد .دكتر واال
نكته
كاذب نصر ،از موارد سرقت شده بود.
به پاس گراميداشت سيدعلي نصر كه
بعد از اي��ن تاريخ ،اداره كل هنرهاي
بنيانگذار تئاتر نوين ايران بود نام اين
امروزه تئاتر نصر با بناي فرسوده با
نمايشي تصميم گرفت تا ساختمان
تئاتر را به نصر تغيير داد .نصر نقش
كركرههاي بسته شده به خرابهاي
بيش شباهت ندارد .راهرو ورودي
سالن تئاتر را مورد بازسازي و مرمت
موثري را در سروسامان گرفتن هنر
آنكه روزگاري محل رفتوآمد
ق��رار دهد و آنج��ا را تبديل به موزه
تئاتر ايرانزمين ايفا كرد و بس��ياري
بزرگان تئاتر بود از مصالح
ملي تئاتر كن��د .در اين موزه قرار بر
از هنرپيش��گان حرف��هاي را تحويل
ساختماني انباشته شده و سالن
اين بود كه اس��ناد تاريخ تئاتر ايران
جامع��ه تئات��ر و س��ينما داد و از او
در خاموشي مطلق فرو رفته است
شامل نمايشنامهها ،متون ،آثاري از
تعداد زيادي نمايشنامه به جا مانده
هنرمندان،پيشكسوتانوعكسهايي
اس��ت .تئاتر نصر تا  28مرداد 1332
از نمايش دهههاي پيش ارايه ش��ود .اين تصميم در ابتدا
به عنوان يك مركز روشنفكري در خدمت اهالي تئاتر بود
عملي شد و افشين هاشمي يكي از كارگردانان تئاتر در يك
كه بعدها با فشار دستگاههاي امنيتي رژيم پهلوي ،به عنوان
اقدام خيرخواهانه ،فروش بليت نمايش يك شبش را براي
يك محل فرهنگي با هدف ارايه آثار نمايشي سرگرمكننده
عمليات بازسازي تئاتر نصر اهدا كرد .حتي براي بازسازي
درآمد .بعد از پيروزي انقالب اس�لامي ،تئاتر نصر توس��ط
ساختمان ،مهندسي در نظر گرفته شد كه بعد از چند ماه،
كميته امداد خميني به عنوان ملك بدون صاحب مصادره
مرمت تئات��ر را به دليل عدم پرداخت طلب  150ميليون
و هر از چندگاهي در آنجا برنامه يا نمايش اجرا شد .جهاد
تومانياش نيمهتم��ام رها كرد البت��ه خيليها مدعياند
دانشگاهي در سال  1366تئاتر را به اجاره خود درآورد تا آن
كه وي كالهبردار بوده اس��ت .از س��ال  1387تا به امروز
محل را مورد مرمت و بازسازي قرار دهد اما چنين هدفي
همچنان در تئاتر نصر روي عالقهمندان بس��ته و ميزبان
عملي نشد تا اينكه به دليل فرسودگي بنا ،بخشي از سقف

خاك اس��ت و مسووالن در جواب به
روند بازسازي تئاتر ،كمبود بودجه را
عنوان ميكنند .جالب اينكه در چند
ماه اخير قضيه مالكيت اين س��الن
تئاتر نيز به آن افزوده شده است.
تئاتر پارس يا پاساژ پارس
تئاتر پارس از س��النهاي قديمي
تئات��ر ايران اس��ت كه مانند س��اير
س��النهاي نمايش اللهزار در سكوت
و فراموش��ي به س��ر ميبرد .قدمت
اي��ن تئاتر را به دوران قاجار نس��بت
دادهان��د .در ابت��دا تئات��ر پ��ارس با
عنوان تماش��اخانه فرهنگ در زمان
س��لطنت پهلوي اول توس��ط كلنل
علينقي وزيري از همكاران سيدعلي
نصر ،آغاز به ك��ار كرد كه در ابتدا به
نماي��ش خيمهش��ببازي اختصاص
داش��ت .در س��ال  ،1324ساختمان
تئاتر دچار حادثه آتشس��وزي شد و
پس از بازس��ازي تئات��ر ،آنجا را تئاتر
پارس ناميدند .س��الن پارس ،همان
سالني است كه عبدالحسين نوشين،
احمد بهروزي ،علي تقوايي ،غالمرضا
خويي ،عزتاهلل انتظامي روي س��ن
آن پ��ا گذاش��ته و ب��ه ايف��اي نقش
پرداختهاند .اين سالن بعد از پيروزي
انقالب اسالمي ،مصادره و تحويل سازمان تبليغات اسالمي
داده شد و طبقه همكف آن به كاربري تجاري تغيير يافت
و به نام پاساژ پارس در قبضه فروشندگان لوازم الكتريكي و
برقي درآمد .سالن پارس براي ادامه فعاليتهاي نمايشياش
توس��ط انجمن تئاتر آزاد ايران اجاره ش��د اما بعد از مدتي
دادگاه انقالب به دليل نپرداختن اجارهبها به بستن تئاتر بعد
از ثبت در فهرست آثار ملي ايران اقدام كرد .اما به دليل فشار
افكار عمومي ،چراغ تئاتر گهگاهي روشن ميشد اما شرايط
بهگون��هاي نبود كه مديران تئات��ر بتوانند حتي  50درصد
مخارج س��الن و اجارهبهاي آنجا را تامين و پرداخت كنند
و باالخره به دليل فرس��ودگي ساختمان مذكور ،چراغ اين
سالن هم خاموش شد و ميزبان جعبههاي لوازم الكتريكي و
باجه بليتفروشي آن با المپها ،سرپيچها و سيمها پر شد
حتي شهرداري تهران قول داد كه با خريد اين مكان ،آنجا
را در اختي��ار اهالي هنر و تئاتر قرار دهد اما چنين وعدهاي
نيز عملي نشد .بعد از مدتي نيز مسووالن به اهالي هنر قول
دادند كه تئاتر را بازسازي ميكنند و بعد از رها شدن تئاتر
نصر به حال خود ،پارس را به موزه ملي تئاتر تبديل ميكنند
اما همچنان بيش از دو س��ال از وعدههايش��ان ميگذرد و
پارس به حيات انبار بودن خود در زير س��قفهاي در حال
ريزش ادامه ميدهد.
با بسته شدن اين دو سالن تئاتر ،آخرين نشانههاي مركز
هنر و تجدد در اللهزار نيز از بين رفت و امروزه از آن اللهزار
فقط يك تابلو بر سر يك خيابان باقي مانده است و بس.

وقتي شهر تابلوی نقاشي ميشود
ثريا خواصي
لغت گرافيتي (ديوارنگاري) از واژه گرافيو در زبان ايتاليايي مشتق شده كه
به معناي اثرگذاري سريع يا خطخطي است و ممكن است اصل اين واژه به
«گرافاير» (نوشتن با قلم فلزي) در التين عاميانه بازگردد( .گرافيون :نوشتن)،
بر اساس ريشهشناسي لغوي اين واژه از مدتها پيش به معناي نوشتن يا حك
خطوط روي سطوح مورد استفاده بوده است.
ديوارنويس��ي بخش��ي از هنرهاي خياباني و نيز از عناصر اصلي فرهنگ
هيپهاپ به شمار ميآيد .منظور از هنر خياباني آن بخش از گرافيك است كه
در كوچه و خيابان و سطح شهر با آن برخورد ميكنيم .اين هنر ،تاريخچهاي
بس��يار كهن دارد و ريشه در سنگنوش��تههاي تاريخي غارها و كتيبههاي
باستاني نقاشيهاي ديواري كه در ابعاد گوناگون ديدهايد از همين دستهاند.
در سده بيستم و كمابيش همزمان با جنگ جهاني دوم ،مشاهده درج نام و
نش��ان گروهها روي ديوارها تبديل به امري عادي ش��د .در برخي مواقع اين
ديوارنويسيها بسيار با دقت و هنرمندانه اجرا ميشوند و سبكهاي متعددي
به خود ميگيرند .برخي از اين آثار بار معنايي بيشتري را به دوش ميكشند
كه ممكن است حاوي يك پيام اجتماعي يا سياسي باشد كه حتي با استفاده از
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افشانههاي رنگي روي ديوارها ،ساختمانها و قطارها رسم ميشوند .شايد شما
هم تصاويري از ديوار برلين را ديده باشيد كه لبريز از اين آثار است يا نگارههاي
ديگر اينترنتي را كه دست به دست يا بهتر بگويم ايميل به ايميل ميچرخند
كه حاوي تصاوير نقاشيشده سه بعدي بر كف خيابانها هستند .اينها تماما
هنرهاي خياباني هستند .در ايران ديوارنگاري در دو دسته ديوارنويسي مردمي
و ديوارنگاري رسمي قابل تشخيص است .دسته نخست بيشتر تبليغات مشاغل
و آگهيها و همچنين مسايل سياسي روز است و دسته دوم شامل تبليغات
عقيدتي و تزيينات شهري توسط شهرداريهاست.
ديوارنگاري همچنين يكي از شاخههاي هنري وابسته به تزيينات شهري
اس��ت كه با كاركردهاي متفاوتي ،متناسب با نياز فرهنگي صورت ميپذيرد.
خطوط نوش��تاري براي ش��عار و تصويرس��ازي براي زيباس��ازي شهري يا
تبليغات فرهنگي و به طور كلي رسم هر گونه اثر هنري شامل متن ،تصوير
و برجس��تهنگاري كه توسط طراح صورت پذيرفته باشد ،در هنر ديوارنگاري
قابل دستهبندي است.
گرافيتي يا نقاشي ديواري به آن دسته از ديوارنوشتهها يا نقاشيهايي گفته

ميشود كه با انگيزهاي شخصي روي در و ديوار شهرها و اماكن عمومي كشيده
ميشود .اين كار تقريبا در همه جاي دنيا با منع قانوني مواجه است .گرافيتي
با نوشتههاي سر دستي و يادگاريهاي روي ديوار متفاوت بوده و نيز مختص
سن يا طبقه فرهنگي و اقتصادي خاصي نيست .هرچند شروع گرافيتي مدرن
از كشور آمريكا (نيويورك) بوده ،اما در حال حاضر هنر گرافيتي بيشترين تنوع
خود را در كشور برزيل و به خصوص در شهر سائوپائولو تجربه كرده است .در
خاورميانه كشورهاي امارات متحده عربي ،ايران و فلسطين اشغالي بيشترين
تنوع در گرافيتي را دارند.
گرافيتي بيش از هر هنر ديگري مورد بدفهمي و استفاده نابجا واقع شده
و در بس��ياري از كشورها جنبه تاثيرگذار و بيانگراي خود را از دست داده و
به ديوارنوش��تههايي رنگارنگ و پرپيچ و تاب (كه البته آن هم خالي از ارزش
نيس��ت) مبدل شده اس��ت .اس��تفادههاي نابجا و يكجانبه از گرافيتيهاي
نوشتاري در كليپهاي ويديويي و تبليغ بيش از حد اين رسانهها در منسوب
كردن آن به فرهنگ معترض س��ياهان نيز از داليل اصلي اين عدم توجه و
دستكم گرفتن هنر گرافيتي است.

گرانترين خانههاي جهان
مجله فوربس مدعي اس��ت ،گرانتري��ن خانه جهان به
ارزش  ۱۲۲ميلي��ون دالر در لندن واقع ش��ده و گرانترين
خانههاي آس��يا نيز بيش��تر در چين و هنگكنگ متمركز
شدهاند .اين اولين فهرست جامع گرانترين ساختمانهاي
مسكوني روي زمين است .نويسندگان فوربس هزاران آگهي
مس��كن را بررسي و قيمت صدها خانه را مقايسه كرده و با
دهها بنگاهي تماس گرفتهاند.
برخ��ي از اي��ن س��اختمانها خيل��ي بزرگ هس��تند.
ارزش��مندترين خانه دنيا ،عمارتي ب��ا  ۱۰۳اتاق در منطقه
ساري ،از حومههاي اعياننشين لندن است كه پنج استخر
شنا دارد .اين ملك بيش از  ۱۲۲ميليون دالر ميارزد و ۵۸
جريب مساحت دارد .اين خانه امسال براي فروش به بنگاهها
معرفي شده است .اين عمارت به نام آپداون كورت در قرن
نوزدهم ميالدي بنا ش��ده ولي اكنون براي هشت ليموزين
پاركينگ زيرزميني دارد .اين خانه  ۵۰ميليون دالر از دومين
خانهگران اين فهرست بيشتر ميارزد .تحقيق فوربس نشان
ميدهد كه گرانتري��ن خانهها در مناطقي خاص متمركز
شدهاند .مثال با ارزشترين خانهها در قاره آفريقا ،در آفريقاي

جنوبي قرار گرفته و گرانقيمتترين امالك آمريكاي جنوبي
را ميتوان در برزيل يافت .از همينرو عجيب نيست كه در
آمريكا گرانترين منازل در مناطق ثروتمندنشين نيويورك و
كاليفرنيا متمركز شدهاند .مجموعا گرانترين خانههاي جهان
در آمريكا ،بريتانيا و فرانسه هستند.
يك يافته ديگر اين اس��ت كه صاحب��ان امالكگران در
آمريكا ،ش��هروند اين كشور هس��تند .بهعنوان نمونه ،يك
بانكدار به نام مارتين زويگ گرانترين آپارتمان جهان را كه
يك پنتهاوس  ۷۰ميلي��ون دالري در باالي هتل «پيئر»
نيويورك اس��ت ،دارد .اما در لن��دن همانند بافت رنگارنگ
جمعيت آن ،صاحبان خانههاي گران ،چهرههاي بينالمللي
هستند .تروور آبرامسون ،تحليلگر بازار مسكن گفته است:
«لندن را شايد بتوان پايتخت امالك دنيا دانست .من از دهه
 ۱۹۷۰ه��ر مليتي را در اين ب��ازار ديدهام .هرگاه كه قيمت
نفت باال ميرود يا هرگاه تالطم سياسي پيش ميآيد ،همه
پناهجويان ثروتمن��د به بريتانيا ميآيند و امالك فوقالعاده
شيك را ميخرند».
آبرامسون چند سال پيش خانهاي صد ميليون دالري در
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لندن را به الكش��مي ميتال ،غول فوالد جهان ،فروخت كه
يك ركورد براي فروش مسكن بود .به عقيده اين كارشناس،
مهاجران و پناهجويان متمول با خريد خانههاي گرانقيمت
در انگلس��تان هم ارزش پول خود را حفظ ميكنند ،هم به
دولت متبوعشان اجازه نميدهند دارايي آنها را مصادره كند
و هم منزلت اجتماعي فاخري در بريتانيا به دست ميآورند.
بزرگترين خانه خشتي جهان
خانه حاجآقا علي در روس��تاي قاسمآباد در فاصله شش
كيلومتري ش��هر رفسنجان واقع شده و در گذشته به خانه
وقفي شهرت داشته است .اين خانه داراي 12هزار مترمربع
مس��احت و هفت هزارمترمربع زير بناس��ت .اين مجموعه
نمونهاي زيبا و باشكوه از معماري عصر قاجار است و مشتمل
بر هش��ت قسمت بازار ،آب انبار (تامينكننده آب اهالي كه
داراي سردري با آجرهاي گلدار تزيين شده بوده و ديوارهاي
آن داراي نقوش آجري و كاشيكاريهاي زيباست) ،مسجد،
كاروانسرا ،حمام ،حسينيه و يخدان است كه هر يك كاربري
خاصي داشتهاند.
خانه حاجآقا علي با معم��اري زيبا و ايراني بزرگترين

خان ه خشتي و س��نتي جهان است كه توسط حاجآقا علي
معروف به زعيماهلل رفس��نجاني (بزرگترين تاجر ايراني آن
دوره) در س��ال  1136هجري خورش��يدي بنا شده است.
در س��اخت خانه يادشده اصول و شيوههاي معماري ايراني
به كار گرفته ش��ده است .در هماهنگي با اقليم منطقه و با
وجود گرماي نسبتا زياد ،خشكي هوا ،بادهاي متغير و وجود
ش��نهاي روان بنا حالتي درونگرا داشته و با ديوار چينهاي
نسبتا بلندي محصور شده است .دروازهاي رفيع و با عظمت
ورودي اين خانه با شكوه است و داخل خانه از قسمتهاي
مختلفي شكل گرفته است .بهطور كلي قرينهسازي و حفظ
تقارن از اصولي بوده كه مدنظر معمار ساختمان قرار گرفته
اس��ت .خانه داراي  86اتاق (هفت دري ،پنج دري ،سه دري
و پستو) بوده كه در چهار بخش اصلي ساختمان حوضخانه،
شاه نشين ،پاييزي و زمستاني احداث شدهاند .يك آشپزخانه
بزرگ و انب��ار بزرگ وظيفه تامين نيازهاي اين مجموعه را
بر عهده داش��ته است .چهار حياط ،راهروهاي سرپوشيده و
روباز و سه هشتي نيز ارتباط قسمتهاي مختلف اين خانه را
تامين ميكرده است.

ساختار شبكههاي ارتباطي شهري به سه نوع تقسيم
ميشود:
الف) نوع شعاعي :در اين نوع ،تمركز در نقطه مركزي قرار
دارد و تمام خيابانها به اين مركز ختم ميشود و باعث
ميش��ود كه خيابانها به صورت شعاعهايي در حول آن
نقطه مركزي افزايش يابند.
ب) ن�وع قطاعي :س��اختار خيابانها ب��ا در نظر گرفتن
مس��احتي از همه جهات بدون هيچگون��ه محدوديتي
قابليت توس��عه دارد .اغلب به منظور كوتاه كردن مسير
شكل توس��عه دياگونالي يا به صورت مورب است .براي
مس��افتهاي طوالني امكانات زي��ادي در رابطه با نحوه
كاربري آن وجود دارد.
ج) نوع دايرهاي :ساختار متمركز شده روي دايره ،فقط در
زمان ارتباط به صورت شعاعي يا جهت كوتاه كردن مسير
قطاعي عمل ميكند.
همانطور كه گفته ش��د ارتباط بين مركزها و نقاط
اصل��ي يك مجموعه (ش��هر) توس��ط خيابانها صورت
ميگيرد كه به طور كلي به دو نوع تبديل ميشوند:
الف) ارتباط از طريق خيابانهاي كمربندي :نكات مثبت:
 جهت ارتباط دادن به يك محيط مسكوني بزرگ قابلاستفاده است.
 جهت بازيابي ،بسيار خوب اس��ت و راههاي ورودي وخروجي با مس��دود بودن يك بلوك توسط اتوبوس نيز
قابل استفاده است.
نكات منفي:

 قطع كردن راههاي پياده و ماشين رو بار زياد روي قسمتي از ترافيك خارجي ناامني در ترافيك به علت سرعت زياد.ب) ارتباط توسط خيابانهاي مستقيم :نكات مثبت:
 جدا شدن دقيق راههاي پياده و اتومبيلرو و ترافيكخارجي از محيط دور نگه داشته ميشود.
 در زماني كه طراحي قسمتي از فضا مورد نظر باشد،امكان كنترل و كاهش سرعت به منظور افزايش ضريب
ايمني وجود دارد.

نكاتمنفي:

 ميزان ارتباطات محدود است (حداكثر طول خيابانهايمستقيم 300متر است) بهسختي جهتيابي ميشود.
 راهه��اي ورودي و خروج��ي در زماني كه قس��متي ازبلوكها مس��دود ميشوند ،مشكل ميشود و استفاده از
خط اتوبوس ممكن نيست.
برشخيابانها:

راهها بر حس��ب ترافيكي به ش��ش دس��ته تقسيم
ميشوند كه عبارتند از:
 راههاي مس��تقل پيادهرو و عبور دوچرخه :در طراحياي��ن راهها بايد به موارد مختلفي توجه كرد كه در زير به
تعدادي از آنها اش��اره شده است :بايد حداكثر فاصله راه
پياده بين پاركينگ و در ورودي منزل صدمتر باشد.
باي��د حداكثر فاصله بين راه خروجي و ورودي منزل
براي آمبوالنس و تانكر نفت و غيره  5ميليمتر باشد
طراحي راهها براي فضاهاي مس��كوني تاثير بسياري
روي افراد محيط مسكوني مورد نظر دارد.
 راهه��اي ماش��ينرو در فضاي مس��كوني :خيابانهاو راهه��اي ماش��ينرو در محيط مس��كوني ،معموال از
س��نگفرشهاي مناس��ب ،قطعات بتني يا موزايك،
مخلوطي از آسفالت يا آجر يا قطعات بتني و سنگهاي
طبيعي ساخته ميشود.
اين نوع راهها خود به سه نوع تبديل ميشوند:
 راههاي ماشينرو در محيط مسكوني تك واحدي راههاي ماشينرو در محيط منازل زنجيره اي راههاي ماشينرو در محيط مسكوني در طبقاتراهه��اي اتومبيل رو در محيط مس��كوني داراي
اين خاصيت است كه به علت اندازههاي كوچكتر و
تاسيسات ارتباطي محدودتر ،مخارج را كاهش ميدهد
و خواس��تههاي مردم س��اكن محيط را ني��ز برآورده
ميكند .به پيادهها و كودك��ان توجه خاصي مبذول
ميشود و تمامي افراد به راحتي ميتوانند به مقاصد
و منازل خود دسترس��ي داشته باش��ند .خيابانهاي
پخشكننده :اين خيابانها ،راهحلي براي مقابله با رفت
و آمدها با س��رعت بسيار باال و بروز ناامني در ترافيك
ارايه ميدهن��د .وجود انحنا در طراحي اين خيابانها
و عقبنشيني و تعيين محل توقف اتومبيلها موجب
ميش��ود كه اتومبيلها سرعت زيادي نداشته باشند.
بنابراين ايمني بيشتري در ترافيك و فضاي بيشتري
ب��راي افراد پي��اده به وجود آمده اس��ت .خيابانهاي
پخشكنن��ده اگرچه از نظر طراح��ي ،عرض پروفيل
ت و آمد يا قوسها و جزييات
مساوي دارند اما از نظر رف 
تف��اوت زيادي ندارند ،زيرا در درجه اول به رفت و آمد
روان توجه ش��ده است .توسعه ترافيك در درجه اول،
ميتواند نه تنها براي اتومبيلها در خيابانهاي منتهي
به محيطهاي مس��كوني ،بلكه براي اف��راد پياده نيز
اش��كاالت زيادي را به وج��ود آورد كه در زير به چند
نمونه آن اشاره شده است:
 -1درصد باالي خطر تصادف براي پيادهها و كودكان به
دليل سرعت زياد اتومبيلها
 -2اشغال فضاي زياد خيابانها و پاركينگها
 -3با آنك��ه در طول روز ترافيك تراك��م كمتري دارد،
اس��تفاده از فضاي خيابان براي ب��ازي يا توقف به علت
ناامني امكانپذيرنيست
 -4تكنيكه��اي ترافيك و طراحي و نح��وه كاربري و
همچنين فضاي مسكوني محدود شده است.
-5نسبت غلط به معناي واقعي عملكرد ترافيك و فضايي
كه به آن تعلق دارد ،از يك طرف و خواستهاي مختلف
فضاهاي مسكوني و ديگر فضاها از طرف ديگر ،خطرهاي
رفت و آم��د و غيراقتصادي بودن طراح��ي خيابانها را
موجب ميشود كه براي اين نواحي بايد طراحي ديگري
را نيز در نظر گرفت.

