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تاریخ دریافت:  1397/01/20          تاریخ پذیرش: 1397/11/10

مطالعه و تبیین چارچوب و راهبردهای حفاظت از بازار تاریخی نراق 
و محدودۀ شهری پیرامون*

حمیدرضا جیحانی**
علی عمرانی پور***

فاطمه رجبی****

چكیده
نراق كه برای دوران طوالنی بر سر یك راه تاریخی مهم قرار داشته، زیستگاهی برخوردار از محیط طبیعی مناسب و 
آب كافی بوده است. لذا شهر برای دوره ای طوالنی از درآمدهای قابل توجه تجارت منطقه ای و كشاورزی بهره مند 
بوده است. اقتصاد شهر در اثر پیامدهای ناشی از تغییر در راه های منطقه ای به شدت آسیب  دیده كه دامنۀ آن تا بازار 
گسترش یافته است. دور شدن شهر از راه های اصلی منطقه ای باعث شده تا بازار جایگاه منطقه ای و شهری خود را 
از دست بدهد. این مسئله و گسترش شهر در اثر احداث خیابان موسوم به امام  خمیني در مجاورت بازار )دهۀ 50( و 
شهرك جدید به انزوایی منجر شده است كه بازار را همچون سایر بخش های شهر تاریخی درگیر كرده است. احداث 
خیابان افزون بر تغییرات ناشی از تخریب مستقیم بخش هایی از بازار و بستر شهری آن، منجر به انتقال فعالیت ها 
و پیشه ها از درون بازار و محله ها شده و خیابان را به رقیب پرقدرت بازار تبدیل كرده است. لذا شهری كه اقتصاد 
نسبتًا غنی خود را از دست داده است، عالوه بر تخریب برخی بخش ها با عنصر جدید خیابان نیز مواجه شده كه از دو 
نقطه نظر تجاری و دسترسی، رقیب اصلی بازار بوده و ملزومات خود را به شهر تاریخی تحمیل كرده است؛ از جمله 
اینكه گذر بازار به حاشیه رانده شده و محور تجاری جدیدی در امتداد خیابان شكل گرفته است. با وجود این، بازار 
هنوز از ارزش های قابل توجهی برخوردار است و شهر تاریخی نیازمند حفاظت است. این مقاله كه روش پژوهشی آن 
تفسیری تاریخی است و انجام آن بر تكنیك سوات استوار است، در پی پاسخ دادن به این پرسش هاست كه چالش های 
بازار تاریخی نراق از نگاه معیارهای حفاظت از شهرهای تاریخی چیست؟ و راهبردهای حفاظت از بازار در بستر بافت 
تاریخی و به تفكیك زیرناحیه های آن، چه می تواند باشد؟ هدف مقاله تعریف و تبیین چارچوب و راهبردهای حفاظت 
از بازار تاریخی نراق است. یافته های مقاله نشان می دهد كه هر گونه راهبرد در جهت حفاظت از بازار باید با توجه 
به بستر شهری آن و در نسبت با عناصر مهم شهر امروز یعنی خیابان و میدان طرح شود. عالوه بر این، ارتقای بازار 
نیازمند راهبردهایی همچون احیای مجموعه های بازار، تعریف و تقویت مركزیت تجاری، بازتعریف ارتباط میان بازار و 

خیابان و تقویت رابطۀ میان گذر بازار و میدان است.

كلیدواژه ها: 
شهر تاریخی، نراق، بازار تاریخی، حفاظت شهری.

* این مقاله دربردارندۀ بخشی از نتایج پژوهشی طرح »طراحی شهری خیابان امام خمینی شهر نراق، شامل محدودۀ بازار تاریخی« است كه به سفارش 

وزارت راه و شهرسازی، در دانشگاه كاشان و با قرارداد شمارۀ 12726 مورخ 1396/4/27 به انجام رسیده و در سال 1397 مصوب شده است.
** استادیار، دانشكدۀ معماری و هنر، دانشگاه كاشان

a_omrani@kashanu.ac.ir ،استادیار، دانشكدۀ معماری و هنر، دانشگاه كاشان، نویسندۀ مسئول ***

**** كارشناس ارشد، مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
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پرسش های پژوهش
1. چالش های بازار تاریخی نراق از نگاه معیارهای حفاظت از شهرهای كوچك تاریخی چیست؟

چه  آن،  زیرناحیه های  تفكیك  به  و  تاریخی  بافت  بستر  در  نراق  تاریخی  بازار  از  حفاظت  راهبردهای   .2
می تواند باشد؟

مقدمه
نراق شهری بر سر راه تاریخی كاشان به مناطق واقع در غرب ایران و زیستگاهی است بهره مند از محیط طبیعی 
برخورداری كه در آن واقع شده است. آب كافی سبب توسعۀ زراعت و باغداری شده و این موضوع به اقتصاد وابسته 
به تجارت منطقه اِی شهر كمك می كرده است. بر این اساس، نراق تاریخی یك مجموعۀ زیستی تجاری و تولیدی 
بوده است كه میان كوهستان های سمت شمال و جنوب واقع شده و به طور گسترده با زمین های زراعی و باغ های 
بررسی تصویرهای هوایی  است.  تركیب شده  رودخانه  و كرانه های  دامنه های كوهستان شمالی و جنوبی  در  واقع 
قدیمی كه پیش از تخریب های گسترده تهیه شده اند، نشان می دهد كه محدودۀ شهری نراق تا چه اندازه با مزارع 
و باغ های یادشده تركیب شده است. شكل كلی نراِق تاریخی، تودۀ فضایی نسبتاً متراكم و در عین  حال گشوده ای 
به سوی كوهستان جنوبی و كوه و دره سار شمالی است كه توسط بازار و امتداد شرقی و غربی آن به مثابۀ گذر اصلی 
شهر و به موازات دره سازمان دهی شده است. این موضوع نشان می دهد كه شهر تاریخی و به خصوص فضای اصلی 
و ارتباط دهندۀ آن در ارتباط با رودخانه و كرانه های آن شكل گرفته است. فضای اصلی ارتباط دهندۀ دیگر شهر، گذر 
طوالنی تری است كه در سوی جنوبی شهر با پیچ وتاب، عناصر مهمی مانند میدان و مسجد جامع را در بر می گیرد و 
امتداد آن عناصر باارزشی چون مسجد محلۀ پایین یا امام  حسن)ع( را نیز شامل می شود. در ورای این گذر نیز، بافت 

فیزیكی و محله های شهر توسعه یافته  است )تصویر 1(.
شهر تاریخی در اثر تغییرات اقتصادي شهر از رونق گذشته فاصله گرفته؛ در عین  حال، بازار بیشترین لطمه را 
شاهد بوده است. جدای از كاهش رونق كه نتیجۀ دور شدن شهر از راه های اصلی منطقه ای بوده، لطمات فیزیكی نیز 
این گذر اصلی را با چالش روبه رو كرده است. عالوه بر این، احداث خیابان افزون بر تغییرات ناشی از تخریب مستقیم 
بافت، منجر به انتقال فعالیت ها و پیشه ها از درون بازار و محله ها شده و خیابان را به رقیب پرقدرت بازار تبدیل كرده 
است. لذا شهری كه اقتصاد نسبتاً غنی خود را از دست داده، عالوه بر تخریب برخی بخش ها با عنصر جدید خیابان 
نیز مواجه شده كه ملزومات خود را به شهر تاریخی تحمیل كرده است. در نتیجه با تضعیف هستۀ تاریخی شهر و گذر 
مهمی چون بازار، مركزی جدید در امتداد خیابان شكل گرفته و شهر جدید نراق را بازتعریف كرده است. امتداد گشودۀ 
خیابان طی مدت زمان كوتاهی سبب شده است تا بر وسعت شهر افزوده شود و مركزی جدید نیز برای فعالیت های 
اجتماعی و اقتصادی فراهم شود. در ادامۀ توسعۀ شهر و هم نوا با جهاتی كه خیابان در اختیار برنامه ریزان قرار داده 
است، شهرك فاضل نراقی در سوی دیگر رودخانه سازمان دهی و طراحی شده است. لذا این امكان گسترده فراهم 
شده تا فارغ از محدودیت های شهر تاریخی، در سویی دیگر، محله های مسكونی شهر جدید شكل گرفته و توسعه 
بیابد. در اثر این اقدام، محدودۀ تاریخی، بخش وسیعی از جمعیت خود را از دست  داده و از حیات اجتماعی منفك شده 
و راه انزوا را در پیش گرفته است. پیامد این انزوا، تبدیل شهر تاریخی به یك حاشیۀ شهری جدید بوده است و لذا 
محدودۀ یادشده درگیر یك فرایند طوالنی فرسودگی شده است. در پی این فرایند، هسته های شهر تاریخی و از جمله 

بازار بیشترین آسیب ها را تجربه كرده اند.
این مقاله كه روش پژوهشی آن تفسیری تاریخی است و انجام آن بر تكنیك سوات استوار است، در پی پاسخ 
دادن به این پرسش هاست كه چالش های بازار تاریخی نراق از نگاه معیارهای حفاظت از شهرهای كوچك تاریخی 
چیست؟ و دیگر اینكه راهبردهای حفاظت از بازار در بستر بافت تاریخی و به تفكیك زیرناحیه های آن، چه می تواند 
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باشد؟ هدف مقاله تعریف و تبیین چارچوب و راهبردهای حفاظت از بازار تاریخی نراق است و به واسطۀ اینكه بازار 
در تركیب با محیط شهری پیرامون شكل گرفته است، راهبردهای مورد نظر برای حفاظت، معطوف به بازار و بستر 

شهری آن خواهند بود.

1. بررسی پیشینه
سابقۀ موضوع حفاظت و یا تعمیر آثار تاریخی در ایران به گذشته های دور بازمی گردد و بنا بر تقسیم بندی محمدمرادی، 
چهار دوره را می توان برای آن شناسایی كرد كه عبارت اند از: دورۀ نخست 1227ـ1307، كه هم زمان با عدم وجود 
مقررات است؛ دورۀ دوم 1307ـ1339، كه هم زمان با اشاعۀ قانون عتیقات است؛ دورۀ سوم، 1339ـ1356، كه هم زمان 
با تأسیس یك سازمان حفاظت مدرن است و دورۀ چهارم از 1356 تاكنون )محمدمرادی 1396، 65(. شروع دورۀ چهارم 
و كمی پیش از آن به تعریف طرح هایی در جهت حفاظت نسبتاً گسترده از آثار معماری منجر شد. با وجود این پیشینه، 
توجه وسیع تر به موضوع شهر تاریخی از اوایل دهۀ 60 خورشیدی آغاز شده است. مطالعات انجام شده در خصوص تاریخ 
حفاظت شهری و مداخالت مربوط به آن نشان می دهد كه ابتدای دهۀ 1360 شروعی برای این اقدامات بوده است؛ 
اقداماتی كه برای دو تا سه دهه، انواع مداخالت در محدوده های تاریخی شهری در ایران را در پی داشته است. این 
موضوع مختص ایران نیست و به نظر می رسد كه دگرگونی های صورت گرفته در مراكز و مجموعه های شهری طی 
دهۀ 1960 تا نیمۀ دهۀ 1980 پیامدهایی همچون ویرانی و یا ترك هسته های تاریخی را به دنبال داشته است. فتانه 
نراقی ضمن تبیین این روند، آن را پیش زمینۀ گردهمایی واشنگتن و تعریف منشوری برای حفاظت از شهرهای تاریخی 
می داند )نراقی 1379، 82(. در عین حال باید توجه داشت كه عمده تجارب حفاظت از شهرهای تاریخی در ایران، تا 
پیش از دهۀ 1360 به برگزاری برخی همایش ها چون سمینار مرمت بناها و شهرهای تاریخی )تهران، آذر 1350( و در 
جهت تعریف موضوع بازمی گردد و همچنین اقداماتی در ذیل طرح های جامع شهری كه نمونه های مهم تر آن در طرح 
جامع شهرهای یزد، شیراز و كاشان قابل  مشاهده است. ایزدی )1380، 35( مجموعه اقدامات دو دهۀ 1360 و 1370 
را در شش دوره برمی شمارد: روان بخشی، بهسازی شهری، محورهای فرهنگی   تاریخی، نوسازی و بازسازی )تجمیع(، 
بافت های مسئله دار و عمران و بهسازی شهری. این روند را می تواند با افزودن دو دورۀ نوسازی و بهسازی و بازآفرینی 

شهری تا زمان حاضر تكمیل كرد. شرح مختصری از این رویكردهای مداخله در شهرها در جدول 1 درج شده است.

تصویر 1: بخش تاریخی نراق به همراه معابر، عناصر و فضاهای مهم
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جدول 1: مجموعه اقدامات و مداخالت شهری در دو دهۀ 60 و 70

توضیحاتتاریخرویكرد مداخالت شهری

نگهداری 1361ـ1364طرح های روان بخشی1 و  حفظ  لزوم  و  شهری  بی رویۀ  گسترش  طرح  اصلی  موضوع 
مراكز  به ویژه  شهرها  بافت  بهسازی  و  تاریخی  بافت های  باززنده سازی  و 
یا  و  بازگشایی  به  صرفًا  و  بازدارنده  اقداماتی  به عنوان  است.  بوده  شهری 

بهبود شریان های بافت های شهری توجه داشته است.

در 1364ـ1369طرح های بهسازی شهری2 شهری  »مرمت  عناوین  ذیل  روان بخشی  طرح های  دوره،  این  در 
و   1366 تا   1363 سال های  طی  روان بخشی«  طرح های  برنامه ریزی 
تا  همچنین »طرح های بهسازی بافت های شهری« طی سال های 1366 

1369 اجرا شدند.

این طرح ها با نقد اقدامات گذشتۀ حفاظت شهری شكل گرفتند و از جمله 1369ـ1371محورهای فرهنگی تاریخی3
تلقی  شهر  اصلی  ساخت  از  منفك  همواره  تاریخی  محدوده های  اینكه 

می شدند.
تملك و تجمیع اراضی محله های مسكونی تاریخی كه ساكنین بومی خود 1371ـ1373نوسازی و بهسازی4

كه  به نحوی   شده اند،  آن ها  جایگزین  ضعیف  اقشار  و  داده اند  دست  از  را 
امكان بازسازی در این محدوده ها را فراهم كند.

توجه به توسعۀ درونی و برنامه ریزی برای تحقق اهداف تدوین شده در این 1371ـ1376بافت های مسئله دار شهری5
برنامه موجب توجه موضعی به بافت های تاریخی گردید. همچنین یك بند 
مناقشه برانگیز دارد: پاك سازی اطراف آثار باارزش تاریخی در بافت قدیمی 
و احداث بنا در اراضی اضافه برای تأمین هزینۀ پاك سازی و احیای این گونه 
بافت ها می بایست مورد توجه قرار گیرد و سكونت در این محدوده ها تشویق 
شود. طی این بند حذف بخشی از بافت تحت عنوان پاك سازی است كه 

رویكردی مخرب و غیرعلمی برای حفاظت از محدوده های تاریخی است.

توسعه به منظور بهبود و ارتقای سطح كیفی و كّمی زندگی در محیط شهری از 1367عمران و بهسازی شهری6
تعادل  اقتصادی،  رشد  ایجاد  جهت  در  و  آن  آیندۀ  و  حال  حیات  برای  و 
كاركردی، سالمت اجتماعی و حفظ و ارتقای محیط زیست شهری در این 
دوره مدنظر بوده است. برنامۀ عمران و بهسازی شهری سه پهنۀ بافت های 
مركزی و كهن شهری، بافت های فرسوده و نابسامان و حاشیه ای و همچنین 

اراضی ناكارآمد و قابل بازیافت را شامل می شود.
نوسازی و بهسازی: بافت های 7

فرسوده و بافت های تاریخی
طرح ها از 1384 و  سیاست ها  اجرای  در  نظارت  تفویض  و  بافت ها  محدودۀ  اعالم 

نقش  تقویت  و  شهرداری ها  به  آن ها  اجرای  و  میراث فرهنگی  سازمان  به 
سازمان میراث فرهنگی در برنامۀ كلی

اقتصادی، اوایل دهۀ 90بازآفرینی شهری8 تحوالت  و  تغییر  از  عبارت اند  شهری  بازآفرینی  ابعاد  جمله  از 
حكمروایی، تغییر و تحوالت كالبدی، كیفیت محیط زیست و توسعۀ پایدار

عالوه بر دوره های مختلف اقدام، در حوزۀ حفاظت از شهرهای تاریخی، پژوهش هایی نیز انجام شده و از ابعاد 
مختلفی به موضوع پرداخته شده است. از جمله در مطالعه ای روی اصفهان، اهمیت پیوستگی مناظر تاریخی و ابزارهای 
نوین حفاظتی و ارتباط آن با هویت شهری بررسی شده است )ابویی، جبل عاملی، و كیانی 1394، 59(. بازشناسی 
چارچوب نظری رویكرد حفاظتی منظر شهری تاریخی، موضوع مطالعۀ دیگری است كه بعد از تبیین جایگاه منظر 
شهری تاریخی در میان نظریه پردازان و بیانیه های بین المللی، به مفاهیم بنیادین حفاظت پرداخته و اصالت، یكپارچگی 
و مدیریت تغییر را با عنوان سه عامل تأثیرگذار بر اهمیت معنایی مكان مطالعه شده است )فدائی نژاد و پوربهادر 1397، 
69(. چالش میان توسعه و حفاظت، موضوع پژوهشی با همین مضمون است كه به تجزیه وتحلیل تجارب مرمت در 
بافت های باارزش شهرهای تاریخی ایران از آغاز تحوالت شهری و انقالب مشروطه تا تشكیل سازمان میراث فرهنگی 
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و دهۀ هشتاد پرداخته است )حناچی، دیبا، و مهدوی نژاد 1386، 54(. با توجه به ارتباط زیاد میان سنت وقف و بناهای 
تاریخی ایران، موضوع نقش وقف در حفاظت از بناهای تاریخی و بافت كهن شهرها در ایران، از بُعدی دیگر مسئلۀ 
حفاظت در ایران را مورد مطالعه قرار داده است و به عنوان نمونۀ موردی به بافت كهن تهران پرداخته است )كریمیان 

و حاتمیان 1394، 21(.
عالوه بر مكتوبات یادشده، در دو دهۀ گذشته، طرح های جامع1، جامع ویژه2 و طرح راهبردی3 نیز برای نراق در 
مقیاس منطقه و سیاست های كالن شهر تهیه شده است. در این طرح ها در كنار توجه به خصوصیات شهر تاریخی، 
و  مستندسازی  مطالعه،  هیچ كدام  در  هرچند  است؛  گرفته  قرار  توجه  مورد  نیز  بازار  ارزش های  و  ویژگی ها  برخی 
آسیب شناسی بازار و بستر آن به طور مستقیم در مركز توجه قرار نداشته است.4 با وجود این، بازار شهرهای دیگری 
موضوع مطالعه و یا تهیۀ طرح های حفاظتی بوده اند. در یك نمونه، بازار قلعه محمود كرمان از نظر كالبدی و كاركردی، 
مطالعه و آسیب شناسی شده است و نویسندگان اقدامات و یا مؤلفه های كالبدی، عملكردی، دسترسی و بصری را بر 
اساس تكنیك سوات و در جهت ارزیابی اقدامات منجر به مداخله مطالعه و بررسی كرده اند )قاسمی و نوروزی 1388، 
47-49(. مطالعۀ دیگر معطوف به آسیب شناسی بازار میدان گرگان با نگاهی فرهنگی است و طی آن نویسندگان 
اثرات متقابل آسیب های فرهنگی و اقتصادی و همچنین آسیب های فرهنگی و كالبدی را در بازار یادشده بر اساس 
تكنیك سوات مطالعه و ارزیابی كرده اند )اكرمی و قاضی مقدم 1388، 34ـ36(. در نمونه ای دیگر، مداخالت معماری در 
محدوده های متصل به بازار ارومیه ارزیابی شده است. در این مقاله، نویسندگان ضمن شناخت بستر طراحی و با تبیین 
اهداف كالن تا خرد و همچنین پیشنهاد الگوهای مداخله، خصوصیات الگوهای یادشده را مطالعه و ارزیابی كرده و راه 

حل نهایی را انتخاب كرده اند )صفامنش و سنجابی 1380، 62ـ64(.   

2. پژوهش در خصوصیات شهری و سیر تحول تاریخی نراق
شكل گیری، توسعه و انزوای شهر تاریخی نراق، نشئت گرفته از عوامل متعددی بوده است. بستر طبیعی و موقعیت آن 
در منطقه در شكل گیری و توسعۀ آن نقش بسزایی داشته و از دست دادن برخی از ویژگی های پیشین و تغییرات چند 
دهۀ اخیر، روند روبه زوال و انزوای آن را تسریع بخشیده است. بستر طبیعی و تحوالت شهر در دوره های مختلف از 

جمله عواملی است كه پیش از تدوین هر اقدامی باید در نظر گرفته شود.
2. 1. محیط جغرافیایی

شهر نراق، سكونتگاهی كوهپایه ای در فالت مركزی ایران و در زیرحوضۀ دشت دلیجان است )مجابی 1384، 5(. نراق 
در دره ای محصور بین كوه های مرتفع شكل گرفته است. كوه های اُل، ولیجیا، كاه و گندم و زرد بلند در شمال، شرق، 
جنوب و جنوب شرق شهر واقع شده اند )جوادی 1377، 39(. رودخانۀ نراق از دره ای در انتهای شمالی شهر و در دامنۀ 
كوه اُل عبور می كند. این رودخانه، فصلی است و در گذشته در زمان هایی كه رود جریان نداشته از آن به عنوان راه 
كاروان رو استفاده می شده است. موقعیت توپوگرافی نراق سبب شده است تا اراضی حاصلخیزی پیرامون شهر شكل 
بگیرد؛ بنابراین در مرز میان بافت فیزیكی شهر و كوهستان های اطراف، پهنه های وسیعی از باغ های میوه و زمین های 

زراعی به وجود آمده است.
2. 2. ساخت معماری و شهر و اهمیت منظر طبیعی

بستر و محیط طبیعی شهر سبب ایجاد تنوع در الگوی معماری بومی شده است؛ به گونه ای كه ساخته های شهر، 
وابستگِی زیادی به بستر طبیعی و مناظر پیرامون شهر دارند. برای نمونه در نیمۀ شمالی شهر به دلیل شیب زیاد زمین 
به سمت رودخانه، خانه ها به صورت پلكانی ساخته می شدند. در نیمۀ جنوبی به دلیل هموارتر بودن زمین، شكل خانه ها 

تغییر كرده و بر پایۀ حیاط سازمان دهی می شدند.
حضور محیط طبیعی پیرامون شهر در دو مقیاس شهر و معماری قابل مشاهده است. منظر طبیعی نراق به واسطۀ 
معابر و گذرها و شكل بناها به درون شهر راه یافته و اوج این حضور در دو بنای عمومی شهر در مجموعۀ بازار یعنی 
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كاروانسراهای شمس السلطنه و حاج مهدی دیده می شود. در مقیاسی دیگر، ارتباط با منظر طبیعی پیرامون شهر در 
خانه ها به واسطۀ بازشوهای كوچك با تركیب بندی  های منحصربه فرد و تراس های رو به كوهستان ایجاد می شود. این 
ارتباط در نیمۀ شرقی و غربی شهر متفاوت است و بر اساس گونۀ معماری خانه ها شكل می گیرد؛ بنابراین، منظر در 
نراق، همانند یك پس زمینه، به طور پیوسته در تمام عناصر شهر و ابعاد مختلف آن وجود داشته و سازندگان شهر در 

طول تاریخ همواره به این موضوع توجه داشته اند و از آن در ساخت معماری بهره می جستند.
2. 3. توسعه و تحول شهر تاریخی

است.  قابل  فهم  مرآة  القاسان كالنتر ضرابی  تاریخی همچون  متون  اساس  بر  در گذشته  موقعیت شهر  و  ساخت 
همچنین در نیمۀ اول سدۀ سیزدهم هجری، حاج زین العابدین شیروانی در كتاب بستان  السیاحه، نراق را شرح می دهد 
و در ذیل ذكر نراق، آن را قریه ای قصبه مانند و محلی خاطرپسند از توابع كاشان دانسته كه باغاتش فراوان است. او به 
بستر طبیعی شهر و ویژگی های محیطی آن هم اشاره می كند كه آن قریه در دامن كوه اتفاق افتاده و سمت مغربش 

به غایت گشاده است و قریب هزار خانه در اوست )شیروانی بي تا، 573(.
با توجه به قدمت بناهای تاریخی درون شهر همانند دو بقعۀ شاه یحیی كه به دورۀ ایلخانی )سدۀ هفتم هجری( و 
شاه سلیمان و مسجد محلۀ پایین مشهور به مسجد امام  حسن)ع( كه به دورۀ صفوی بازمی گردد،5 سابقۀ تاریخی نراق 
را باید در دوره های زمانی پیش تر جست وجو كرد. عالوه بر این، آثاری از دوران پارت و ساسانی در قلعه دزدان و قلعه 
ساروق )كالنتر ضرابی 1378، 123( ممكن است پیشینۀ نراق را تا پیش از دوران اسالمی به عقب برگرداند. حسن 
قمی )1361، 72ـ73( در 378ق در ذیل رستاق های قم و در شرح قلعه ها، پس از معرفی دو قلعه در منطقۀ دلیجان، از 
قلعۀ ابل نام می برد و می گوید این قلعه به  ُقرب نراق است، بر كوهی كه آن را بُل می گویند و فراپیش آن رودخانه ای 
است. ذكر نام نراق بعد از دلیجان و وضع قلعۀ مورد اشاره بر كوهی كه فراپیش آن رودخانه ای جاری است، می تواند 
یادآور سابقۀ منطقۀ نراق تا سده های نخست و حتی پیش از آن باشد. در هر صورت منطقۀ نراق كه می بایست به جهت 
داشتن اقلیم مناسب پذیرای سكونت شده باشد، در آغاز از هفت مزرعۀ پراكنده تشكیل می شده و پراكندگی مزارع در 
شمال، جنوب غربی و جنوب شرقی آن بوده است )خسروی 1375، 47(. قرارگیری چندین آتشكده در این منطقه از 
جمله آتشكده های نِیاسر در جنوب شرقی، برزو در شمال غرب اردهال و آتشكوه و نیمور در جنوب غربی كه آن را در 

بر گرفته، حاكی از اهمیت این منطقه پیش از اسالم بوده است )صفری 1342، 76ـ79(.
موارد مطرح شده در متون مذكور، ابعادی را دربارۀ سابقۀ تاریخی نراق در منطقه روشن می كند. روند شكل گیری 
نراق در مقیاس شهر را می توان بر اساس الیه های تاریخی و بقایای معماری درون شهر و همچنین تصاویر هوایی 
بررسی كرد. بررسی عكس هوایی سال 1345 نشان می دهد كه محدودۀ شهر، بافت فیزیكی همگنی ندارد )تصویر 2 
راست(، بلكه یك هستۀ ریزدانه به گونه ای در میانۀ غربی تا منتهی الیه غربی شهر قرار گرفته كه بافت درشت دانه ای به 
شكل U و در راستای شرقی غربی، هستۀ پیشین را در بر گرفته است. به  نظر می رسد كانون هستۀ یادشده، میدانچۀ 
مجاور مسجد امام  حسن)ع( یا محلۀ پایین در منتهی الیه غربی شهر است كه به دورۀ صفوی6 یا احتمااًل پیش از آن 
بازمی گردد7 و دو امامزادۀ سلیمان و یحیی )سدۀ هفتم هجری(، می تواند نشان دهندۀ گورستان قدیمی باشند. در این 

دوره، شهر اولیۀ نراق با یك هستۀ مركزی شكل گرفته است.
با شكل گیری و توسعۀ بازار در شمال شرقی هستۀ اولیۀ شهر، مركز جدیدی برای نراق تعریف می شود و در پی 
آن، محله های مسكونی و واحدهای خدماتی وابسته، در پیرامون بازار و به سمت شرق و شمال آن ساخته می شود. دو 
محلۀ اصلی با نام های محلۀ بازار و محلۀ باال تا پایان دورۀ قاجار شكل می گیرند و تا پیش از زوال نقش تجاری نراق 

در منطقه، این توسعه ادامه می یابد.
در اوایل دهۀ 1350، بخشی از بافت فیزیكی شهر در شمال بازار و به موازات رودخانه، تخریب و تسطیح می شود 
)تصویر 2 چپ( تا خیابان امام  خمینی احداث شود )مهندسین مشاور آمود 1395(. به تدریج با شكل گیری فضاهای 
تجاری پیرامون خیابان و توسعه شهر در این راستا، ساختار محورِی خیابان در شهر ظاهر می شود. در دهۀ 1370 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ji
as

.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 1
0:

06
 +

04
30

 o
n 

M
on

da
y 

A
pr

il 
8t

h 
20

19

http://jias.kashanu.ac.ir/article-1-1817-fa.html


دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 14 ـ پاییز و زمستان 97

53

محدودۀ مسكونی جدیدی )شهرك فاضل نراقی( در شمال رودخانه و كاماًل جدا از شهر تاریخی ساخته می شود )نمودار 
1(. به لحاظ كاركردی و نیازهای معیشتی، شهرك جدید به بخش قدیمی وابسته است و از سوی دیگر، تعداد زیادی 

از ساكنین به این شهرك نقل مكان كرده اند.
نمودار 1: سیر تحول ساختار شهر تاریخی

تصویر 2: نراق در عكس هوایی سال 1345 )راست( و عكس هوایی سال 1354 )چپ( )سازمان نقشه برداری كشور(

3. مبانی نظری، معیارهایی برای سنجش شهر تاریخی
در این مطالعه، دو چارچوب مرتبط با حفاظت از محدوده های شهری بررسی می شوند: قطعنامۀ سمپوزیوم حفاظت 
از شهرهای كوچك تاریخی و منشور حفاظت از شهرهای تاریخی )Washington Charter 1987(. هدف از این 

بررسی، تعریف و تدوین خطوط كلی و چارچوبی نظری برای حفاظت از محدودۀ تاریخی نراق و بازار آن است.
به نظر می رسد طی دهۀ 1970 توجه جهانی به موضوع شهر تاریخی رو به رشد بوده است. نخست در سال 1975، 
قطعنامۀ بروژ8 به این موضوع توجه كرده و نتایج سمپوزیومی كه در همان سال در ایكوموس برگزار شده، به سندی 
قابل ارجاع بدل شده است.9 برای یافتن یك نگاه دقیق به حفاظت شهری، باید به منشور حفاظت از شهرهای تاریخی 
)Ibid( نیز توجه ویژه كرد. این منشور عالوه بر اینكه تكمیل كننده و بسط دهندۀ منشور ونیز است، می بایست ادامه و 
نتیجۀ روند توجه به موضوع شهرهای تاریخی نیز تلقی شود كه سال ها پیش در همان چارچوب، قطعنامۀ سمپوزیوم 
بین المللی حفاظت از شهرهای كوچك تاریخی10 نیز تدوین و تصویب شده بود. عالوه بر این به نظر می رسد كه 
اقدامات الزم برای تهیۀ منشور واشنگتن از دهۀ 1970 آغاز شده بود و تجارب قابل  توجهی چون توصیه نامۀ نایروبی11 

در 1976 را نیز بر سر راه خود داشته است.
3. 1. منشور حفاظت از شهرها و محدوده های شهری تاریخی12

از آن هایی كه به تدریج و یا  منشور حفاظت از شهرها و محدوده های شهری تاریخی تمام اجتماعات شهری اعم 
آن هایی را كه با قصد و تعمد شكل گرفته اند، بازتابی از گوناگونی جوامع در طول تاریخ می داند. این موضوع نشان 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ji
as

.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 1
0:

06
 +

04
30

 o
n 

M
on

da
y 

A
pr

il 
8t

h 
20

19

http://jias.kashanu.ac.ir/article-1-1817-fa.html


دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 14 ـ پاییز و زمستان 97

54

می دهد كه منشور به این گوناگونی جوامع و اجتماعات شهری باور دارد. لذا احتمااًل نویسندگان منشور در پی تعریف 
چارچوبی بوده اند كه گوناگونی یادشده و تفاوت اجتماعات شهری را محترم بشمارد. بند 2 مقدمه، حوزۀ منشور را 
مشخص می كند كه محدوده های شهری تاریخی است، چه بزرگ و چه كوچك كه شامل شهرها، شهرهای كوچك 
و مراكز و محله های تاریخی به همراه محیط زیست طبیعی یا انسان ساخت آن ها می شود. لذا منشور طیف وسیعی از 
موضوعات شهری را شامل می شود. همین بند جدای از نقش محدوده های شهری یادشده به عنوان مستندات تاریخی، 
كه  داشت  توجه  می بایست  لذا  می داند.  سنتی  فرهنگ های شهری  با  مربوط  ارزش های  تجسم  را  یادشده  مناطق 

مستندات تاریخی تنها یك وجه از مطالعات شهر تاریخی و حفاظت از آن را شامل می شود.
پس از مقدمه و ذیل عنوان »اصول و اهداف«، برخی از مهم ترین بخش های منشور طرح شده اند. در بند 2 این 
بخش »ویژگی هایی«13 را كه باید حفظ شوند، بخشی از »شخصیت«14 تاریخی شهر و محدودۀ شهری می داند و 
از این تعریف  بیان كنندۀ شخصیت یادشده را نیز مشمول حفظ برمی شمارد.  عالوه بر آن، عناصر مادی و معنوی 
روشن می شود كه شخصیت شهر یا محدودۀ شهری است كه بیش ترین اهمیت را دارد و باید حفظ شود و دیگر اینكه 
این شخصیت دربردارندۀ عناصری مادی و معنوی است. بند یادشده كه بسیار پراهمیت است به خصوص 5 دسته از 

ویژگی ها و عناصر یادشده را چنین معرفی می كند:
الف. »الگوهای شهری« كه توسط قطعات زمین و خیابان ها مشخص و تعریف می شوند.

ب. ارتباط های میان بناها و فضاهای سبز و باز
اندازه، سبك، ساخت،  پ. »ظاهر شكلی یا رسمِی«15 بناها، اعم از داخلی و خارجی كه به وسیلۀ مقیاس، 

مصالح، رنگ و تزیینات مشخص شده اند.
ت. ارتباط میان شهر یا محدودۀ شهری و محیط اطراف16 آن، اعم از طبیعی و انسان ساخت.

17.)Ibid( ث. كاركردهای متنوعی كه شهر یا محدودۀ شهری در طول زمان كسب كرده است
در این مطالعه، تبیین بند الف در قالب معیار »دسترسی ها« مدنظر قرار می گیرد؛ زیرا شبكۀ دسترسی ها در تركیب 
با وضعیت توپوگرافی بستر طبیعی شهر، بیشترین تأثیر را بر شكل گیری الگوهای شهری دارد. همچنین از آنجا كه هر 
سه بند ب، پ و ت به خصوصیات كالبدی شهر توجه دارند، تركیب بندهای یادشده در قالب معیار »كالبدی فضایی« 
مدنظر قرار خواهد گرفت. عالوه بر این، بند ث نیز زمینه ساز تعریف معیار »كاركردها« در این مقاله خواهد بود. به  این 
 ترتیب با در نظر گرفتن سه معیار »دسترسی ها«، »كالبدی فضایی« و »كاركردها« هر پنج بند منشور كه از نظر آن، 
تعریف كنندۀ شخصیت شهر هستند، مورد توجه قرار می گیرند. از معیارهای سه گانۀ باال در سنجش بخش هایی از شهر 
نراق استفاده خواهد شد كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم بیشترین تأثیر را بر بازار می گذارند و یا ارتباطی گسترده بر 
آن دارند؛ اما باید توجه داشت كه هر سه موضوع یادشده، بازگشت به منشور حفاظت از شهرهای تاریخی، بخشی از 
شخصیت شهر هستند كه باید حفاظت شوند. در ادامه برای تكمیل معیارها الزم است به قطعنامۀ سمپوزیوم حفاظت 

از شهرهای كوچك تاریخی نیز توجه شود.
3. 2. قطعنامۀ سمپوزیوم حفاظت از شهرهای كوچک تاریخی، 1975 18

این قطعنامه برای شهرهای كوچك تاریخی تدوین شده است؛ موضوعی كه به دلیل تغییرات رو به گسترش دهۀ 1970 
و دورنمای دگرگونی ها در دهه های آتی در مركز توجه قرار گرفته بود. این چالش در مورد شهرهای تاریخی ایران 
نیز مصداق دارد؛ چنان كه طی دو دهۀ بعد، بیشترین دگرگونی ها در شهرهای كوچك تاریخی رخ داد. در بند پنجم، 
قطعنامه برای مقابله با خطرات تهدیدكننده شهرهای تاریخی كوچك، راهبردها و اقداماتی را پیشنهاد كرده است؛ از 
جمله به هنگام طرح ریزی در سطح محلی باید ضرورت حفظ و بهبود ارزش های خاص یك شهر به رسمیت شناخته 

شود و هدف آن نیز چنین مواردی باشد:
الف. رعایت مقیاس فعلی شهر در تمامی ساخت وسازهای جدید، احترام به خصوصیات شهر، بناهای مهم و 

چشمگیر و همچنین رابطۀ شهر و چشم انداز آن.
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نه تنها در محدوده های سنتی  ب. حفظ ویژگی های بصری خاص فضاهای شهری، خیابان ها و میدان ها؛ 
جداافتاده، بلكه در سرتاسر بافت شهر و برای ایجاد شبكه ای ممتد كه نقاط ارزشمند را به هم مرتبط می كند.

پ. اجتناب از تخریب عناصر تاریخی كه ممكن است در نظر اول چندان اهمیتی نداشته باشند، اما فقدان 
مجموع آن ها غیرقابل  جبران است.

ت. یافتن كاربردهای متناسب برای بناهای خالی؛ زیرا در غیر این صورت در معرض ویرانی خواهند بود.19
به رابطۀ شهر و چشم انداز آن توجه داده است و در  الف در كنار خصوصیات كالبدی فضایی، قطعنامه  بند  در 
بند ب بر حفظ ویژگی های بصری به خصوص در مورد فضاهای شهری و از جمله خیابان و میدان توجه داده شده 
است. بررسی این بند روشن می كند كه مجدداً در كنار خصوصیات یا عناصر كالبدی فضایی و همچنین با ارجاع به 
مهم ترین فضاهای شهری، این حفظ ویژگی های بصری است كه از اهمیت برخوردار است. لذا بند الف و ب در كنار 
خصوصیات كالبدی فضایی، به اهمیت منظر پیرامون شهر و وجوه بصری یا بخشی از منظر مهم ترین فضاهای شهری 
توجه می دهد. بند پ مجدداً معطوف به خصوصیات كالبدی فضایی عناصر تاریخی است و بند ت هم معطوف به 

كاربری هاست.
و  فضایی  كالبدی  الگوهای شهری،  به خصوصیاتی چون  توجه  از  نشان  فوق  دو سند حفاظت شهری  بررسی 
از  حفاظت  قطعنامۀ  در  بصری  و  منظری  فضایی،  كالبدی  ویژگی های  همچنین  و  واشنگتن  منشور  در  كاركردی 
شهرهای كوچك دارد. لذا می توان حاصل جمع هر دو سند را در چهار خصوصیت اصلی دانست: دسترسی به عنوان 
خصوصیات  و...،  جنس  اندازه،  مقیاس،  اعم  فضایی  كالبدی  خصوصیات  شهری،  الگوی  سازندۀ  عناصر  مهم ترین 

كاركردی و منظر كه بازۀ وسیعی از چشم انداز شهر تا ویژگی های بصری فضاهای مهم شهری را شامل می شود.

4. تحلیل چالش های بازار تاریخی و بافت پیرامون
در ادامه، برای شناخت چالش های بازار نراق و محدودۀ شهری پیرامون آن، وضعیت شهر، چالش ها و مشكالت آن بر 

اساس دو سند فوق الذكر بررسی می شود.
4. 1. تحلیل چالش ها و آسیب های بازار بر اساس منشور حفاظت از شهرهای تاریخی

از  بخشی  شوند،  حفظ  باید  را كه  »ویژگی هایی«  از  دسته  آن  واشنگتن،  منشور  اهداف«  و  »اصول  بخش   2 بند 
»شخصیت« تاریخی شهر و محدودۀ شهری می داند و عالوه بر آن، عناصر مادی و معنوی بیان كنندۀ شخصیت 
یادشده را نیز مشمول حفظ برمی شمارد )Ibid(. از این تعریف روشن می شود كه شخصیت شهر یا محدودۀ شهری 
است كه بیشترین اهمیت را دارد و باید حفظ شود و دیگر اینكه این شخصیت دربردارندۀ برخی عناصر مادی و معنوی 
است. بند یادشده كه بسیار پراهمیت است به خصوص 5 دسته از ویژگی ها و عناصر یادشده را معرفی می كند كه پیش تر 

در بندهای الف تا ث بخش 3. 1 به آن ها اشاره شد.
بند 2 منشور یادآور می شود كه هر نوع تهدید این ویژگی ها به اصالت شهر یا منطقۀ شهری تاریخی آسیب وارد 
می كند. آنچه در بند الف از بخش 3. 1 زیرعنوان الگوهای شهری معرفی شده است، در مورد شهر ایرانی می تواند 
تفسیری دقیق تری بیابد كه تركیبی از گذرها و معابر معمواًل ارگانیك با قطعات زمین با ابعاد و اشكال گاه متفاوتی 
است كه در عین  حال همۀ مجموعه با فضای باز میانی كه معمواًل حیاط است سازمان دهی شده و نظم نهایی خود 
را پیدا می كند )تصویر 3(. این الگوی شهری از دو طریق آسیب می بیند. نخست شكل گذرها و معابر و تغییر ساخت 
ارگانیك آن ها و دوم، از بین رفتن فضای باز و منظم حیاط ها كه وظیفه دارد الگوی ارگانیك را با نظم هندسی همراه 
و هماهنگ كند. در مورد نخست می توان به تغییر شكل گذر محلۀ باال و تبدیل آن به خیابان فاضل نراقی اشاره كرد 
كه بخشی از الگوی شهری نراق را تغییر داده، آن را ناخوانا كرده و بافت متصل به بازار را از سایر بخش های شهر 

جدا كرده است )تصویر 3(.
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تصویر 3 بر اساس نمایش فضاهای پر و خالی و شكل كلی بناها و معابر، ساخت فضایی الگوی شهری نراق را 
به خوبی نمایش می دهد. هریك از اجزا از جمله گذرها، حیاط ها و بناها كه تغییر كنند، این الگو تغییر خواهد یافت 
و آسیب خواهد دید. خصوصیت دیگر این الگو، پیوستگی عناصر پِر محدوده به همدیگر و ایجاد یك بافت یكپارچه 
است. بررسی برخی بخش های محدودۀ تاریخی نشان می دهد كه این الگو تا چه اندازه در نراق آسیب دیده است. 
عمدۀ آسیب ها ناشی از تخریب و نوسازی واحدها با الگوی پر و خالی دیگری است كه نمی تواند نظم اولیه را به 
بافت برگرداند. لذا به نظر می رسد اصرار بر الگوی گسترش یافته و بدون مبنای توده گذاری یك طرفه، بخش مهمی از 
شخصیت بافت و همچنین پیوستگی آن را از میان می برد. هرچند تغییر شكل وسیع گذرها و معابر و همچنین عناصر 

زیرمجموعۀ آن ها، چون جداره های معابر و ساباط ها و مسیرهای سرپوشیده نیز الگوی بافت را تهدید می كند.
ویژگی دیگری كه از نظر این منشور واجد ارزش و توجه است و شخصیت شهر را شكل می دهد، در بند ب )بخش 
3. 1( با عنوان »ارتباط های میان بناها و فضاهای سبز و باز« معرفی شده است. بند یادشده طیف وسیعی از ارتباط های 
میان بناها و فضاهای باز را در همۀ فرهنگ ها مدنظر دارد و الزم است در اینجا به نمونه های مورد نظر آن به طور 
خاص در نراق توجه شود. مهم ترین وجه، ارتباط میان فضاهای پر و خالی است كه به واسطۀ حضور حیاط مركزی در 
واحدهای مسكونی و غیرمسكونی وسیع و همچنین حیاط های مرتبط با بناهای خطی و L شكل و U شكل ایجاد 
می شود. در هر دو حالت، تركیب میان فضاهای پر و خالی نقشی تعیین كننده در شكل گیری الگوهای شهری دارد.  باید 
توجه شود كه نحوۀ حضور فضاهای سبز در شهر تا حدود زیادی وابسته به نحوۀ پراكندگی حیاط هاست. لذا تخریب 

حیاط ها و تغییر شكل آن ها تغییر عمیقی بر الگوی فضای سبز محدودۀ تاریخی خواهد داشت.
روشن است كه در پی توسعۀ شهری دهه های اخیر و رونق گرفتن موضوع تخریب و نوسازی، ارتباط میان فضاهای 
پر و خالی و این وجه الگوهای شهری در معرض خطر قرار گرفته است. وجه دیگر، ارتباط میان فضاهای شهری 
مهم و بناهای مجاور آن هاست؛ طرزی كه بناها یك گذر را در بر می گیرند و یا یك میدان یا حسینیه را در میان خود 
جای می دهند. در این مورد می توان به عدم كاركرد اصلی حسینیۀ قدیمی اشاره كرد كه آن را به فضایی حاشیه ای 
تبدیل كرده است؛ و همچنین تغییرات نسبی رخ داده در میدان مقابل عصارخانۀ قدیمی كه در آن به واسطۀ تخریب 
عصارخانه، شكل و جایگاه میدان تحت تأثیر واقع شده است. این موضوع در بازار نیز به طور چشمگیری قابل مشاهده 

است )تصویر 1(.
در بند پ )بخش 3. 1(، منشور به »ظاهر شكلی یا رسمِی« بناها به عنوان یكی از ویژگی هایی اشاره می كند كه 
باید حفظ شوند. همین بند یادآور می شود كه ظاهر شكلی بناهای یك شهر یا محدودۀ تاریخی آن شامل درون و 
بیرون هر بنا می شود؛ موضوعی كه معمواًل به آن بی تفاوت هستیم. بند پ مصداق های اصلی ظاهر شكلی بناها را 

تصویر 3: بازار تاریخی نراق و ساختار ارتباطی پیرامون آن در سال 1396
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نیز برمی شمارد كه عبارت اند از: مقیاس، اندازه، سبك، ساخت، مصالح، رنگ و تزیینات. اینكه ساخت وسازهای جدید 
در محدودۀ تاریخی نراق تا چه اندازه این مصداق ها را دستخوش تغییر كرده اند، توضیح واضحات است. همۀ این 
موضوعات، مصداق هایی در جهت شخصیت شهر تاریخی محسوب می شوند و نباید نادیده و یا كوچك شمرده شوند.
آنچه در بند ت )بخش 3. 1( و زیر عنوان »ارتباط میان شهر یا محدودۀ شهری و محیط اطراف آن« آورده شده 
است، حوزۀ مهم دیگری است كه در نراق محلی برای تغییر خصوصیات شهر بوده است. در نراق، دو پهنۀ سبز كشیده 
و وسیع متشكل از باغ ها و مزارع در شمال و جنوب وجود دارد كه در امتداد رودخانه و همچنین در كوهپایۀ سمت 
جنوب مستقر شده اند )تصویر 2(. به نظر می رسد تركیب و شكل كلی بسیاری از واحدها جدای از تركیب درونی و 
محلی، حاصل برقراری نسبتی میان واحدها و مناظر حاشیۀ شهر باشد. این موضوعی است كه نسبت میان شهر و 
بستر شكل گیری آن را به بهترین وجه تركیب و معرفی می كرده است. تغییر شكل واحدهای مسكونی و گاه ساخت 
بناهای جدید، بی توجه به این الگوی مهم، باعث تضعیف این وجه مهم از شخصیت شهری و تاریخی نراق شده است. 
نمونه ها پرشمارند؛ برای مثال بیشتر خانه های ساخته شده در دو دهۀ اخیر فاقد توجه عمیقی هستند كه در گذشته 
به منظر پیرامون شهر وجود داشته است. در عین  حال ساخت بناهایی چون مسجد مقابل كاروانسرای حاج مهدی و 
همچنین حوزۀ علمیۀ ساخته شده در جنوب شهر نیز به بخشی از شخصیت شهر آسیب وارد كرده است؛ بخشی كه 
ناشی از پیوند میان شهر و بستر شكل  گیری آن است. در نمونۀ نخست، مسجد رابطۀ منظری میان كاروانسرا و بستر 

شهری را مخدوش كرده و در نمونۀ دوم، بنای جدیداالحداث به خود منظر و بستر آسیب وارد كرده است.
عالوه بر این، متأسفانه رشد شهر، به خصوص در بخش های جدید، محیط های پیرامونی را دستخوش تغییر كرده 
است؛ هرچند هنوز هم شهر با حومه های خود چون حاشیۀ رودخانۀ شمالی و باغ ها و مزارع جنوبی ارتباطی آسیب دیده 
و در عین  حال قابل  قبول دارد. در این مورد  باید به حومۀ شمالی شهر و نواحی ورای رودخانه اشاره كرد كه در اثر 
توسعۀ شهری دستخوش تغییرات وسیع شده است. همچنین  باید به جنبه های دیگری از محیط طبیعی شهر چون 
باغ های پیرامون رودخانه اشاره كرد كه آسیب های زیادی را از سر گذرانده اند و نقش كاركردی خود را از دست داده اند.

آخرین خصوصیات مهمی كه این منشور برشمرده، به كاركردهای متنوعی اشاره دارد كه شهر یا محدودۀ شهری 
در طول زمان كسب كرده است )بند ث بخش 3. 1(. در این حوزه هم شهرهای تاریخی، آسیب های غیرقابل جبرانی 
را ممكن است متحمل شوند. دربارۀ نراق به چند مورد تأثیرگذارتر باید اشاره كرد. نخست، تضعیف غیرقابل  جبران 
مشاغل بومی و محلی است كه اتفاقاً نمودی تأثیرگذار در كالبد و بافت شهر داشته اند. مهم ترین تأثیر را باید در تعطیلی 
و كم رونقی بازار جست وجو كرد. به نظر می رسد با تغییرات رخ داده در راه های ارتباطی، زیرساخت های شهری مرتبط 
با راه ها نیز كاركرد خود را از دست داده اند. مهم ترین نمونه ها كاروانسراهای متصل به بازار هستند كه برای سال ها 

هیچ گونه كاركرد و فعالیتی را شاهد نبوده اند.
4. 2. تحلیل چالش ها و آسیب های بازار بر اساس قطعنامۀ حفاظت از شهرهای كوچک تاریخی

بخش وسیعی از چالش هایی كه بازار تاریخی نراق با آن مواجه است به مشكالت ریشه داری بازمی گردد كه شهرهای 
تاریخی به آن مبتال هستند. قطعنامۀ سمپوزیوم حفاظت از شهرهای كوچك تاریخی )1975( در بند 3 مهم ترین 

آسیب های وارده بر شهرهای كوچك تاریخی را چنین برمی شمارد:
الف. این گونه شهرها ممكن است به نبود فعالیت های اقتصادی دچار باشند كه منجر به مهاجرت جمعیت به 

شهرهای بزرگ می شود.
ب. حتی در صورت ثابت ماندن جمعیت، ممكن است ساكنان به دلیل دشواری های آمدوشد و عدم آسایش 
كافی به محله های جدید و حاشیه ای شهر نقل مكان كنند كه سبب متروكه شدن یا از رونق افتادن مركز 

تاریخی شهر خواهد شد.
پ. حتی افزایش بیش ازحد فعالیت های اقتصادی ممكن است به متالشی شدن ساختار قدیمی و افزودن 

عناصر جدیدی منجر شود كه هماهنگی محیط زیست شهری را مختل می كند.
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ت. جنبه هایی از سازگار كردن شهر با فعالیت ها و كاربردهای نوین نیز ممكن است پیامدهای مشابه داشته 
باشد. قطعنامه، گردشگری را به عنوان ابزاری موجه برای احیای معیشت مثال زده كه ممكن است در عین  

حال تأثیری منفی بر ظاهر و ساختار شهر داشته باشد.
ث. قطعنامه از اندازۀ فزایندۀ زیرساخت های اجتماعی چون مدارس و بیمارستان ها هم صحبت می كند كه 

20.)Resolution 1975( ممكن است موجب از میان رفتن مقیاس شهر یا كاهش سطح خدمات آن شود
اگرچه بند پ و ت چندان در مورد نراق مصداق ندارد، سه بند الف، ب و ث شرایطی را طرح می كند كه در نراق رخ 
داده است. اضمحالل اقتصاد شهر در طول دوره ای طوالنی كه از ابتدای سدۀ حاضر شروع شده، به مهاجرت گسترده 
انجامیده كه در بند الف به آن اشاره شده است. این موضوعی است كه به طور مستقیم ناشی از عدم كاركرد بازار 
تاریخی و از دست دادن جایگاه آن می شود. عالوه بر این، تغییرات برنامه ریزی شدۀ دو تا سه دهۀ اخیر در نراق به مانند 
موردی كه در بند ب مطرح شده به مهاجرت درون شهری بخش عمده ای از ساكنان شهر به مناطق جدید منجر شده 
است. مورد دیگر، گسترش بیش از اندازۀ دانشگاه آزاد در فاصلۀ زمانی انتهای دهۀ 1370 تا انتهای دهۀ 1380 است 
كه اگرچه در مقطعی محدود به احیای اقتصاد شهر كمك كرده، با سكونت افرادی به مراتب بیشتر از ساكنان اصلی 

شهر، به تخریب ناشی از آماده سازی محل های سكونت دامن زده است.

5. تحلیل و سنجش راهبردی
در پی بررسی عناصر شهر بر اساس موارد تأثیرگذار بر شخصیت شهر از دیدگاه دو منشور مذكور، تحلیل و سنجش 
این موارد موضوع دیگری است كه در مسیر دستیابی به راهكار عملیاتی و برنامه حفاظت باید مدنظر قرار گیرد. از 
جمله تكنیك هایی كه در تدوین برنامه های شهری برای سنجش وضعیت و ترسیم وضع موجود و تدوین راهبرد و 
 )SWOT( »است. تكنیك یا ماتریس »سوات SWOT برنامه ریزی برای آینده به كار گرفته می شود، روش تحلیل
ابـزاری بـرای شـناخت تهدیدها و فرصت های موجود در محیط خارجی یك سیستم و بازشناسی ضعف ها و قوت های 
داخلـی آن به منظور سنجش وضعیت و تدوین راهبرد برای هدایت و كنتـرل سیـستم مزبـور است. نقاط ضعف و قّوت 
عوامل داخلی هستند كه شهر تا حدی بر آن ها كنترل و یا تأثیر دارد؛ در مقابل، فرصت ها و تهدیدها مسائل خارجی 
هستند كه شهر بر آن ها كنترلی ندارد.21 چهار مفهوم ذكرشده در كنار معیارها و مؤلفه های محیطی تأثیرگذار بر شهر 

تاریخی منتج از منشور واشنگتن می تواند در تحلیل و سنجش وضعیت شهر تاریخی مورد استفاده قرار گیرد.
5. 1. محدودۀ كالبدی سنجش: تقسیم  و تحدید حوزۀ مطالعه به سه ناحیۀ بازار، خیابان و میدان

در قطعنامۀ حفاظت از شهرهای كوچك تاریخی، به اهمیت مركزیت شهرهای تاریخی اشاره شده است. همچنین با 
توجه به نقش اقتصادی، این گونه شهرها همانند مركزی برای یك منطقه محسوب می شوند )Ibid(. همچنین حیات 
اجتماعی و تجاری این شهرها هنوز در هستۀ تاریخی شهرهای كوچك تاریخی است و سهم عمده ای از ساكنان را 
در بر دارد. بر همین اساس، هستۀ شهر تاریخی نراق و محدوده های تأثیرگذار بر آن، برای مطالعه، آسیب شناسی و در 
ادامۀ آن، بررسی راهكارهای حفاظت انتخاب می شوند. بازار به عنوان هستۀ شهر در گذشته و خیابان و میدان به عنوان 
محور و فضای شهری واقع در مركز امروزی شهر، سه ناحیۀ مهم در بافت فیزیكی تاریخی نراق هستند. خیابان امام  
خمینی، در محدودۀ بین میدان تا خیابان شهید بهشتی به عنوان یكی از نواحی پیوسته به بازار و تأثیرگذار در ساخت 
كنونی شهر، در نظر گرفته شده است. برای مطالعۀ ناحیۀ بازار، مجموعه بازار تاریخی نراق مشتمل بر كاروانسراها، 
راسته بازار، آب انبار و بناهای پیوسته به آن ها در گذر بازار بررسی شده اند. همچنین در ناحیۀ میدان، میدان امام  خمینی 

و گذرها و معابر متصل به آن و بافت فیزیكی پیرامون آن مورد توجه بوده است )تصویر 4(.
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تصویر 4: بخش تاریخی نراق به همراه محدودۀ بازار، خیابان و میدان

نمودار 2: ساختار سازمانی سنجش شخصیت، محدودۀ عمل و الگوی كلی سنجش
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SWOT 5. 2. سنجش
بنا بر بررسی صورت گرفته در بخش 5. 1، سنجش SWOT روی سه محدودۀ بازار، خیابان و میدان صورت خواهد 
گرفت. جدای از نقش سه هستۀ یادشده به مثابۀ هسته های تاریخی شهر امروز، باید در نظر داشت كه بازار موضوع این 
پژوهش است و در عین  حال با دو ساختار خیابان و میدان جدید شهر كاماًل آمیخته شده است. لذا بررسی و سنجش 

دو فضای میدان و خیابان نیز الزامی است.
5. 2. 1. سنجش SWOT در محدوده بازار

بازار تاریخی نراق متشكل از كاروانسرای شمس السلطنه، سرای معاون الممالك، كاروانسرای حاج مهدی و آب انبار در 
دورۀ قاجار ساخته شده است. رونق اقتصادی آن وامدار راه ارتباطی كاشان به غرب كشور بوده كه این ویژگی اكنون 
از بین رفته است. لذا نقش منطقه ای بازار به نقشی درون شهری تنزل یافته است. عالوه بر این، پس از احداث خیابان، 
مركز تجاری شهری از بازار به حاشیۀ خیابان منتقل شده و بازار در درجۀ اهمیت كمتری از حیث عملكردی قرار گرفته 
است. با وجود این، برخی از حجره های درون آن فعال هستند و كاربری های خدماتی از جمله فروش پوشاك، نانوایی 
و عطاری در بازار برقرار است. همچنین چند حجره فروش صنایع دستی و دو حجره گیوه دوزی و منبت كاری نیز درون 
راسته بازار فعال هستند. یكی از نكات مثبت بازار از حیث عملكردی، زنده بودن برخی فعالیت های قدیمی و همچنین 
ایجاد كاربری های جدید است؛ هرچند وضعیت كلی كاركردی درون راسته  بازار ضعیف است. برای فروش صنایع دستی 
و محصوالت بومی به گردشگران، راسته بازار به خیابان برتری دارد و این موضوع در تدوین برنامه های گردشگری از 

اهمیت برخوردار است.
موضوع دیگر، پایداری نسبی مجموعۀ بازار از حیث كالبدی است. هرچند در برخی بخش ها ضعف هایی در پاره ای 
عناصر معماری بازار مشاهده می شود، ارزش های معماری و سازمان كالبدی فضایی آن با تغییرات و الحاقات كمی 
مواجه شده و اصالت آن در بیشتر بخش ها حفظ شده است. مجموعه های وابسته به بازار هم به تقویت جاذبه های 
معماری مجموعه بازار می افزایند. هرچند این مجموعه ها از چرخۀ فعالیت شهر خارج شده اند، درمجموع بازار از حیث 
ساختاری پایدار است. از حیث منظر، اوج تأثیر كوه اُل در شكل گیری معماری شهر نراق در مجموعۀ بازار و به خصوص 
در طبقۀ دوم كاروانسرای شمس السلطنه قابل مشاهده است. با توجه به فضای خالی مقابل كاروانسرا در بِر شمالی 
خیابان، دید از جدار جنوبی بازار در طبقه دوم به كوه اُل و باغ های شمالی در دامنۀ آن برقرار است اما خط آسمان 

شهرك جدید در دوردست منظر این بخش را تهدید می كند )تصویرهای 2 و 5(.
یك ضعف بزرگ از دیدگاه عملكردی در ناحیۀ بازار، متروك بودن سه مجموعۀ مهم وابسته به آن )سراهاي 
خدمت  در  را  بازار  تا  دارند  خوبی  پتانسیل  مجموعه ها  این  است.  مهدي(  حاج  و  معاون الممالك  شمس السلطنه، 
سیاست های گردشگری شهر تاریخی نراق قرار دهند؛ اما متأسفانه در حال حاضر در حیات شهر نقشی ندارند. متروك 
ماندن آن ها عالوه بر تأثیر منفی  بر مجموعۀ بازار و هستۀ تاریخی شهر، ساختار كالبدی مجموعه را نیز تهدید می كند 

و در میان مدت، خطر از دست دادن بخش هایی از مجموعه وجود دارد.
بازار و  به مجموعه های  انجام عملیات پاك سازی و مرمت موضع های آسیب دیده و اعطای كاربری مناسب  با 
حجره ها و تمركز فعالیت های اقتصادی در آن، امكان بازتعریف بازار به عنوان مركز تجاری در میان مدت وجود دارد. 
همچنین امكان بهره گیری از ارزش های معماری و تاریخی مجموعه بازار و عناصر وابسته به آن در جهت توسعۀ 

گردشگری و ارتقای فرهنگی آن وجود دارد.
با توجه به موقعیت قرارگیری بازار نسبت به خیابان، فضای باز میان خیابان و كاروانسرا می تواند به عنوان نقطه عطفی 
در امتداد خیابان و در جهت تقویت دسترسی مستقیم به بازار از سوی خیابان تبدیل شود. همچنین این فضا كه در 
گذشته بارانداز كاروانسرای شمس السلطنه بود، می تواند منجر به تعریف مجدد ارتباط میان بازار و خیابان با عنوان 

فضای شهری جدید بشود.
اما ادامۀ روند كنونی و افزایش تراكم واحدهای تجاری و خدماتی پیرامون میدان و خیابان، بازار را به كلی از چرخۀ 
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فعالیت های شهر حذف خواهد كرد و نقش بازار را تا حد یك معبر دسترسِی به گذرها و میدان پایین خواهد آورد. در 
صورت افزایش بیش ازحد نقش خیابان در حوزۀ تجاری و كاركردهای خدماتی، نقش بازار در ساخت ارتباطی شهر نیز 

كاهش خواهد یافت و این موضوع منجر به خروج اندك كسبۀ درون راسته بازار خواهد شود.
)گذر  اصلی  گذر   3 به واسطۀ  می شود،  پایین  و  باال  محله  شامل  كه  بازار  جنوب  مسكونی  محله های  با  ارتباط 
عصارخانه، شربتی ها و نائب( با گذر بازار میسر می شود )تصویر 5(. این گذرها بعد از ساخت خیابان شهید بهشتی و 
تعریض گذر محلۀ باال )تصویر 5(، نقش خود را از دست داده اند و تبدیل به معابر فرعی شده اند. این موضوع، نقطۀ 
ضعفی را از دیدگاه عملكردی برای گذر بازار ایجاد كرده است؛ زیرا تغییر نقش محورهای تاریخی، تهدیدی برای 

ساخت ارتباطی شهر تاریخی نیز محسوب می شود.
در دو نیمۀ شرقی و غربی گذر بازار دربردارندۀ دانه های معماری خوبی از حیث الگوی معماری و همچنین كاركردی 
است. در نیمۀ شرقی، 3 خانۀ قدیمی و یك حسینیه و آب انبار وجود دارد. امكان توان بخشی این دانه ها در جهت تقویت 
گذر بازار نیز میسر است. در نیمۀ غربی، كاركردهای عمومی بیشتری نسبت به نیمۀ غربی گذر بازار وجود دارد. مسجد، 
كانون پرورش فكری كودكان و بانك، سه كاربری عمومی در حدفاصل میان بازار و میدان هستند. در این بخش امكان 

تقویت گذر بازار از طریق نوسازی معماری و حفظ كاربری ها وجود دارد.

تصویر 5: ناحیۀ بازار
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جدول 2: ماتریس شناسایی و تفكیك  SWOT در بازار تاریخی نراق

تهدیدفرصتضعفقّوتمولفه

دسترسی )ساختار ارتباطی(
1. ارتباط مستقیم با 

میدانچۀ كهنه
2. ارتباط مستقیم با 
دو گذر تاریخی مهم 

)شرقی و غربی(
3. وجود یك فضای 

باز در میان كاروانسرای 
شمس السلطنه و امكان 
دسترسی مستقیم بازار 

به خیابان و عناصر 
اصلی نیمۀ شمالی شهر 

از طریق این فضا

1. قطع ارتباط بین بازار و نیمۀ 
شمالی شهر شامل رود دره و 

باغ های مطبق بعد از احداث خیابان 
و عدم تعریف ارتباط جدید

2. نبود ارتباط مناسب شهری در 
انتهای شرقی و غربی گذر بازار

3. عدم مناسب سازی برای افراد 
كم توان جسمی

1. تبدیل شدن فضای باز 
مابین خیابان و كاروانسرا 
به نقطه عطفی در امتداد 

خیابان و تقویت دسترسی 
مستقیم به بازار از خیابان

2. تقویت گذر بازار در 
راستای اهداف اقتصادی 

تنظیم شده برای شهر
3. تعریف مجدد ارتباط 

میان بازار و خیابان 
به واسطۀ فضای شهری 

موجود

1. كاهش نقش بازار 
به عنوان معبر دسترسی به 
گذرها و میدان در صورت 

ادامۀ روند انزوای هستۀ 
تاریخی شهر

2. كاهش نقش بازار در 
ساخت ارتباطی شهر در 
صورت افزایش اهمیت 

خیابان

كالبدی ـ فضایی

1. پایداری نسبی 
مجموعه های معماری 

زیرمجموعه بازار از 
نظر ساختاری

2. وجود پنج حجره 
بااهمیت در راستۀ  بازار

3. حفظ اصالت 
معماری در بیشتر 

بخش های مجموعه 
بازار

4. كم بودن الحاقات و 
مداخالت معماری

5. حفظ نحوۀ ارتباط 
كالبدی فضایی بازار با 
بافت فیزیكی واقع در 

جنوب آن

1. حذف برخی واحدهای قدیمی در 
نیمۀ غربی گذر بازار و ایجاد فضای 

باز نامناسب و تغییر شكل گذر
2. الحاق چند ستون آجری در 
نمای كاروانسرای حاج مهدی و 

تعمیرات ناتمام در این بخش 
)مداخالت غیرتخصصی در تعمیرات 

كاروانسرای حاج مهدی(
3. آسیب های موضعی در كالبد بازار

4. از بین رفتن ارتباط 
كالبدی فضایی بازار با بافت فیزیكی 

واقع در شمال آن
5. تخریب و نوسازی بخشی از بدنۀ 

غربی گذر بازار
6. وجود برخی عناصر ناهماهنگ در 

بخش غربی گذر بازار
7. وجود فضاهای باز و متروك در 

نیمۀ غربی بازار
8. واحدهای نوساز نامتناسب 

با الگوی حجمی بومی در نیمه 
شرقی بازار

1. مرمت و استحكام بخشی 
مجموعه های پیوسته به 

بازار و حجره ها برای حضور 
مجدد آن ها در چرخه 

اقتصادی شهر
2. امكان بهره گیری از 
ارزش های معماری و 

تاریخی مجموعۀ بازار و 
عناصر وابسته در جهت 

توسعۀ گردشگری

1. ضعف برخی عناصر 
كالبدی و امكان تخریب 
در صورت عدم رسیدگی

2. متروك ماندن سراها و 
امكان افزایش فرسودگی
3. عدم توجه و همچنین 

عدم ارائه طرح های مرمتی 
دقیق و امكان انجام 
مداخالت غیرمناسب

كاركردی )كاركردها و 
فعالیت ها(

1. باقی ماندن برخی 
حجره ها با كاركرد 

اصلی
2. بازتعریف مجدد 
برخی حجره ها با 

كاركرد های مرتبط
3. باقی ماندن كاركرد 

ارتباطی گذر بازار

1. متروك بودن 3 مجموعۀ مهم 
متصل به بازار

2. عدم رجوع متقاضیان فعالیت های 
اقتصادی به حجره های داخل بازار 
به دلیل فرسودگی حجره ها و رونق 

كم راسته  بازار
3. تعطیل بودن درصد قابل توجهی 

از حجره ها

1. قابلیت اعطای كاربری 
به مجموعه های متصل 

به بازار در راستای تقویت 
فعالیت های اقتصادی و 
سیاست های گردشگری 

شهر
2. قابلیت بازتعریف بازار 

به عنوان مركز تجاری 
تاریخی شهر

1. خروج كسبۀ محدود 
باقی مانده در راسته بازار و 
از بین رفتن كامل كاركرد 

بازار در صورت عدم 
اقدامات حمایتی
2. ادامۀ تعطیلی 

حجره ها به دلیل عدم 
مدیریت صحیح فضاها و 

عرصه های وقفی

منظر شهری

1. دید به كوه اُل و 
باغ های مطبق از طبقه 

دوم كاروانسرا

1. وجود بناهای نوساز مجاور 
مجموعۀ بازار و آسیب واردشده 

بر دید به  جانب كوه اُل به واسطۀ 
این بناها

2. مداخالت انجام شده در كف سازی 
راسته بازار

3. انجام برخی مداخالت ناهماهنگ 
در برخی حجره ها

1. پاك سازی عناصر مزاحم 
و بازگشت حضور كوه اُل 

در منظر مجموعۀ بازار

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ji
as

.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 1
0:

06
 +

04
30

 o
n 

M
on

da
y 

A
pr

il 
8t

h 
20

19

http://jias.kashanu.ac.ir/article-1-1817-fa.html


دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 14 ـ پاییز و زمستان 97

63

5. 2. 2. سنجش SWOT در محدودۀ خیابان
شكل گیری شهر نراق به میزان باالیی وابسته به بستر جغرافیایی و منظر طبیعی آن است. شهر تاریخی تقریباً در 
یك شیب یكسان به سمت جنوب و غرب قرار دارد تا جایی كه به دامنه های ارتفاعات سمت جنوب و محدودۀ رود  ـ  
درۀ سمت شمال نزدیك می شود. در این دو محدوده، شیب زمین تابع عوارض یادشده است. خیابان در مرز محدودۀ 
شیب دار به سمت جنوب و اختالف سطح قابل توجه در بِر جنوبی رود دره قرار دارد. انتخاب مكان خیابان به گونه ای 
بوده است كه كمترین آسیب به پیكرۀ مجموعه بازار وارد شده است. با وجود این، با تخریب بخش انتهایی كاروانسرای 
شمس السلطنه و سرای معاون الممالك، خیابان در ارتباط مستقیم با بارانداز كاروانسرا قرار گرفته است و بخشی از 

باروی عناصر مرتبط با بازار در سوی شمالی خیابان باقی مانده و از مجموعه جدا  شده است )تصویر 6(.
بررسی ها نشان می دهد كه خیابان امام  خمینی آسیب های جدی ای بر بدنه شهر تاریخی وارد كرده است. گرچه 
با توجه به لزوم ساخت این عنصر شهری، ارزیابی نسبتاً قابل قبولی را می توان از احداث آن ارائه كرد. عالوه بر این، 
طرح خیابان نیز ممكن است به ارزیابی یادشده كمك كند. برای مثال چنار های پیرامون خیابان، منظر طبیعی خوبی 
در راستای آن ایجاد كرده است و در كنار منظر كوه اُل كه از جانب شمالی بخش های وسیعی از خیابان قابل  مشاهده 
است، یكی از ویژگی های مثبت خیابان می باشد. الگوی معماری پیرامون خیابان مربوط به زمان احداث آن در دورۀ 
پهلوی دوم و كمی بعدازآن است. خیابان باوجود عدم تناسبی كه با الگوی معماری بومی نراق دارد، اما نشان دهندۀ 

دورۀ تاریخی مشخصی است و این نكته می بایست در ساماندهی خیابان در نظر گرفته  شود.
به موازات نكات قّوت خیابان، نكات ضعف و آسیب هایی كه این عنصر جدید شهری ایجاد كرده است نیز در ادامه 
برشمرده می شود. یكی از مهم ترین تأثیرهایی خیابان، از بین بردن یكپارچگی شهر است. در شكل اصیل شهر، مجموعۀ 
بازار به واسطۀ كاروانسرای شمس السلطنه به باغ های مطبق شمالی و بستر رودخانه فصلی كه یك راه مهم دسترسی 
به شهر بوده، متصل می شده است. این نظام ارتباطی به واسطۀ احداث خیابان از بین رفته است. موضوع دیگر تمركز 
واحدهای تجاری در امتداد خیابان است كه صورتی آسیب زا پیدا كرده است. این مسئله برای هستۀ شهر تاریخی یك 
تهدید جدی محسوب می شود؛ زیرا تغییر رخ داده شده در شهر به ارجحیت كسبه برای فعالیت های تجاری در خیابان 

و میدان دامن زده است. اگر این مسئله تشدید شود، حتی ممكن است بازار به كلی از نظام اقتصادی شهر حذف شود.
نقش فعلی خیابان از لحاظ عملكردی، سبب گسستگی در شهر تاریخی و برهم خوردن ساخت ارتباطی آن شده 
است. جایگزین شدن مجموعۀ بازار به عنوان هستۀ تاریخی شهر با خیابان، قطع ارتباط شهر با بستر طبیعی )رودخانه و 
باغ های مطبق( در شمال شهر و همچنین كاهش نقش گذرهای تاریخی از جمله این تغییرات است. این موارد هركدام 
از ویژگی های مهم محدودۀ تاریخی نراق بوده اند كه اكنون از بین رفته اند و به نظر می رسد ادامۀ روند كنونی در شهر 

سبب از بین رفتن هرچه بیشتر پیوندهای باقی مانده خواهد شد.
با الگوی  بعد از تخریب واحدهای قدیمی و احداث خیابان، واحدهای جدیدی پیرامون این محور و در تناسب 
تاریخی زمان خود ساخته شده است. بخشی از واحدها نیز نوساز هستند و طی دو دهۀ اخیر ساخته شده اند. لذا سه 
الیۀ معماری مربوط به سه دوره، پیرامون خیابان وجود دارد كه ارتباط چندانی با یكدیگر ندارند. نخست، الیۀ تاریخی 
شامل مجموعه بازار و چند خانه كه به صورت پراكنده در جدار خیابان قابل مشاهده هستند؛ الیه های دوم و سوم به 
واحدهای ساخته شده طی دهه های پنجاه و شصت و همچنین ساخت وسازهای یك تا دو دهۀ اخیر بازمی گردد. الگوی 
معماری دو الیۀ متأخر در تناسب با الیۀ تاریخی تر نیست و اگرچه الیۀ تاریخی میانی قابل نگهداری و اصالح است، 
واحد های آخرین دوره باید در بلندمدت با واحد های متناسب جایگزین شوند. اگر الگوی بازشوها و تناسبات معماری 
ساختمان های غیرتاریخی در نظر گرفته شود، گسست و عدم تناسب در مقیاسی دیگر نیز قابل مشاهده است. در نتیجه 
اگر روند ساختمان های نوساز به همین منوال و با الگوی كنونی ادامه یابد، عالوه بر گسترش شكاف بین خیابان و 
بخش تاریخی شهر، بهره گیری از منظر كوه اُل در شمال نیز به مخاطره خواهد افتاد. با توجه به اهمیت این كوه و 
حضور آن در شكل گیری منظر شهری نراق، این مسئله یك تهدید جدی برای یكی از شاخصه های بااهمیت شهر 
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از دیدگاه منظر شهری به حساب می آید. در عین  حال باید توجه داشت كه با وجود تهدید هایی كه در جهت افزایش 
انزوای بازار و خدشه به منظر طبیعی شهر تاریخی وجود دارد، پتانسیل ایجاد ارتباطی نو در جهت بازیكپارچه سازی 
شهر تاریخی دور از ذهن نیست. این فرصت به واسطۀ خیابان و تمامی معابر شمالی جنوبی پیرامون آن و فضای باز 

مقابل بازار در دسترس است.
به واسطۀ حاكمیت خیابان در حوزۀ عملكردی، نقش گذرها و فضاهای شهری در محدودۀ تاریخی تغییر كرده است. 
این موضوع سبب كاهش نقش بخش تاریخی در شهر كنونی خواهد شد. كمرنگ شدن فضاهای شهر تاریخی یك 
تهدید دیگر در صورت ادامۀ روند كنونی است. لذا این فضاها باید در حد امكان به نقش قدیمی خود بازگردند و یا با 

اعطای نقش جدید در جریان حیات شهر حضور داشته باشند.
در حوزه های محیط شهری و زیست محیطی توجه به مبلمان شهری و كنترل آب های جاری اهمیت پیدا می كند؛ 
زیرا این دو حوزه وضعیت مناسبی ندارند. موضوع حائز اهمیت دیگر در این بخش، انباشت نخاله های ساختمانی در 
زمین های خالی پیرامون خیابان است. یكی از مهم ترین این زمین های خالی، مقابل كاروانسرا قرار دارد و عالوه بر 
باید توجه داشت كه چنین وضعیتی در  نامناسبی را سبب شده است.  نامناسب، وضعیت بهداشتی  وضعیت بصری 
فضاهای مشابه در جدار اصلی خیابان و در جوار مهم ترین مجموعۀ تاریخی شهر یك نقطه ضعف برای خیابان از بعد 

منظر شهری محسوب می شود.

تصویر 6: ناحیه خیابان
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مؤلفه

تهدیدفرصتضعفقّوت

دسترسی )ساختار ارتباطی(

1. قرارگیری خیابان 
در منتهی الیه 

شمالی شهر و حفظ 
یكپارچگی مجموعه 

بازار
2. دسترسی مستقیم 
به مجموعۀ تاریخی 

پیرامون خیابان
3. ارتباط بی واسطه 

باغ های شمالی با 
معابر در ضلع شمالی 

خیابان

1. ازهم گسیختگی بافت فیزیكی 
شهر تاریخی در نتیجۀ ساخت 

خیابان
2. احداث خیابان شهید بهشتی 
با ابعاد نامناسب و ایجاد فضای 

شهری جدید در جدار خیابان
3. عدم مناسب سازی برای افراد 

كم توان جسمی

1. افزایش نقش پیاده در خیابان
2. امكان افزایش ارتباط خیابان با 

بافت فیزیكی جنوب بازار
3. اتصال بالفصل گذر بازار 

تاریخی به خیابان در دو انتهای 
شرقی و غربی

4. بهبود دسترسی به بخش های 
شمالی و باغ های پیرامون رودخانه

1. افزایش بیش  از حد 
نقش دسترسی خیابان 

در آینده به واسطۀ بهبود 
وضعیت فضایی آن

2. كاهش نقش پیاده 
به واسطۀ افزایش نقش 

دسترسی خیابان

كالبدی ـ فضایی

1. ارتباط فضایي 
مستقیم با راسته بازار 

از طریق خیابان
2. ارتباط فضایي 
گسترده با بازار از 
طریق فضای باز 
مقابل كاروانسرا

1. قطع ارتباط مجموعه بازار با 
نیمۀ شمالی شهر و باغ های شمالی 

به واسطۀ خیابان
2. نامناسب بودن ساختار كالبدی 

فضایی ساختمان های تجاری 
مسكونی پیرامون خیابان

3. الگوی نامتناسب بازشوهای 
واحدهای نوساز و نوساز فرسوده 
با الگوها و موتیف های معماری 

بومی نراق
4. كاهش ارتباط خیابان با معابر 

شمالی به واسطۀ كاهش نقش 
معابر در شهر و خانه های متروك 

پیرامون آن ها

1. نقش آفرینی خیابان در ایجاد 
ارتباط مجدد مجموعه بازار با 

باغ های شمالی
2. نقش آفرینی خیابان در 

بازیكپارچه سازی شهر تاریخی

1. فرسودگی رو به رشد 
الیۀ تاریخی پیرامون 
خیابان شامل بازار و 

خانه های قدیمی
2. ادامۀ روند ساخت وساز 

با الگوی نامتناسب با 
الیۀ تاریخی و تغییر ابعاد 

معابر و دسترسی های 
تاریخی پیرامون خیابان

3. ادامۀ روند ساخت وساز 
نامتناسب با الگوی 

تاریخی و تغییر ابعاد 
معابر و دسترسی های 

تاریخی

كاركردی )كاركردها و 
فعالیت ها(

1. كاربری های 
موجود پیرامون 

خیابان
2. نقش فعلی 

خیابان به عنوان یك 
فضای شهری

1. حاكمیت سواره
2. واحد های تجاری ناكارآمد و 

تعطیل
3. نقش تجاری پررنگ خیابان 

نسبت به بازار تاریخی

1. امكان ایجاد محور تفریحی در 
امتداد خیابان با اتكا به ارتباط آن 

با باغ های شمالی و رودخانه از 
طریق معابر بالفصل

1. تغییر نقش فضاهای 
شهر تاریخی به واسطۀ 

كاركرد فعلی خیابان
2. افزایش واحدهای 

تجاری پیرامون خیابان و 
كناره گیری بیش ازپیش 
بازار از چرخۀ اقتصادی 

شهر

منظر شهری

1. دید به كوه اُل 
در جانب شمالی 

خیابان
2. درخت های چنار 

در امتداد خیابان

1. انباشت نخاله در زمین های 
خالی پیرامون خیابان

2. عدم پیوستگی خطوط دید در 
امتداد خیابان

3. تابلوی تبلیغات واحدهای 
تجاری و ایجاد آشفتگی بصری در 

امتداد خیابان
4. الحاقات نامناسب از جمله عناصر 

گیاهی ناموزون و ناهماهنگ
5. عدم رعایت اصول نماسازی و 

ارتباط بصری بین نماها
6. عدم وجود حیات شبانه به دلیل 

نبود تأسیسات روشنایی و وجود 
فضاهای تاریك

7. عدم معرفی فضاها و مكان های 
تاریخی

1. افزایش نقش باغ های شمالی 
در منظر خیابان به واسطۀ طراحی 

جدار خیابان و ارائۀ الگوی معماری 
متناسب با نراق تاریخی

2. افزایش نقش منظر كوهستان 
در فضای خیابان

3. بهبود وضع منظر خیابان از 
طریق بهبود منظر باغ های شمالی

4. بهبود طرح كاشت در امتداد 
خیابان

5. بهبود منظر خیابان از طریق 
نوسازی واحدهای مجاور خیابان 

در درازمدت
6. امكان بهره گیری از مناظر 

دوردست شمالی از طریق ایجاد 
نظرگاه فضاهایی چون فضای باز 

مقابل كاروانسرا شمس السلطنه

1. افزایش خدشه به 
منظر كوه اُل در صورت 
ادامۀ روند ساخت وساز با 
الگوی جاری ساخت وساز
2. از بین رفتن باغ های 

مطبق به واسطۀ رشد 
ساخت وساز شهرك 

نراقی

جدول 3: ماتریس شناسایی و تفكیك SWOT در خیابان امام  خمینی نراق
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5. 2. 3. سنجش SWOT در محدودۀ میدان
در انتهای غربی گذر بازار و در محل تقاطع گذر یادشده و خیابان، فضای بازی وجود دارد كه نقش میدان در شهر 
جدید را بر عهده دارد و با نام میدان امام  خمینی شناخته می شود. قبل از احداث خیابان، در انتهای گذر بازار و گذر 
از احداث خیابان، خانه  باز وجود داشته است )تصویر 7(. پیرامون این فضای شهری، قبل  عصارخانه، یك فضای 
خان نراق، مهمانخانۀ او، معبری به سمت باغ های شمالی، گذر عصارخانه و همچنین مهم ترین محور شهر تاریخی، 
یعنی گذر بازار وجود داشته است. با عبور خیابان از شمال این فضای باز، شكل این محدوده به یك بخش جانبی در 
جوار خیابان تقلیل یافته و از نقش آن به مثابۀ میدان قدیمی شهر كاسته شده است. با وجود تمام تغییرات ایجادشده، 
امكان بازنمایی خطوط قدیمی میدان در جهت افزایش اعتبار فرهنگی آن وجود دارد. در این  صورت، میدان قابلیت 
نقش آفرینی به عنوان مهم ترین فضای شهری نراق را خواهد داشت. این در صورتی است كه شهر امروزِی متكی بر 
خیابان، چندان نمی تواند بر میدان های تاریخی و قدیمی درون محدودۀ تاریخی محالت باال و پایین تكیه داشته باشد.

به واسطۀ تخریب واحدهای معماری جدار شمالی، شكل میدان تغییر كرده و خطوط قدیمی شكل دهندۀ آن از بین 
رفته اند. از جمله نكات قوت این فضای باز كه امروز عنوان میدان شهر را دارد، ارتباط بالفصل با دو گذر اصلی شهر 
و دسترسی مستقیم به مركز محله پایین و یكی از مهم ترین مراكز اجتماعی نراق یعنی میدانچۀ نخل است. در ایام 
مذهبی و حركت دسته های عزاداری و حركت نخل در شهر، این فضای باز و گذر منتهی به آن از جانب میدان، نقش 
بسیار مهم خود را به نمایش می گذارند. چنین ویژگی هایی امكان افزایش نقش پیاده را در صورت بهبود جایگاه میدان 

فراهم خواهد كرد.

تصویر 7: ناحیۀ میدان
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مؤلفه

تهدیدفرصتضعفقّوت

دسترسی )ساختار ارتباطی(

1. ارتباط مستقیم 
با دو گذر تاریخی 

بااهمیت )گذر بازار، 
عصارخانه(

2. دسترسی مستقیم 
به باغ های شمالی و 
رود از طریق كوچه 

مطهری در جدار 
شمالی میدان

3. ارتباط مستقیم با 
خیابان به عنوان معبر 

اصلی شهر

1. كاهش نقش میدان قدیمی 
در شهر به واسطۀ احداث 

خیابان
2. عدم مناسب سازی برای 

كم توان های جسمی

1. ساماندهی حركت پیاده 
به سمت باغ ها در شمال

2. دسترسی پیاده به مركز 
محله پایین و میدانچۀ نخل 

در جنوب میدان

1. كاهش نقش میدان در 
صورت افزایش نقش خیابان

2. كاهش نقش میدان 
به واسطۀ احداث معابري 

چون خیابان شهید بهشتی در 
جهت ورود به بخش جنوبی 

شهر تاریخی

كالبدی ـ فضایی

1. ایفای نقش 
شكل امروزي میدان 
به عنوان یك فضاي 

گشوده شهري

1. تغییر شكل میدان و حذف 
بخشی از خانه های تاریخی 

با احداث خیابان در ضلع 
شمالی آن

2. تغییر شكل میدان در جدار 
جنوبی با تخریب دو واحد 

مسكونی قدیمی
3. كاهش نقش میدان در شهر 
به واسطۀ عبور خیابان از ضلع 

شمالی آن
4. عدم پیوستگی جداره ها
5. وجود فضاهای سبز و 

آب نمای نامناسب در مركز 
میدان

6. ساخت عناصر نوساز 
ناهمخوان در جدار میدان
7. آشفتگی جداره و نماها

1. افزایش اعتبار فرهنگی 
از طریق بازنمایی خطوط 

میدان قدیم درب اداره
2. قابلیت نقش آفرینی 

به عنوان مهم ترین فضای 
شهری نراق

1. متروك ماندن خانه های 
تاریخی جدار شمالی میدان 

و خروج معابر رو به شمال از 
بستر شهر

2. افزایش ارتفاع بناهای 
نوساز در آینده و تغییر شكل 

و فضای میدان

كاركردی )كاركردها و 
فعالیت ها(

1. زنده بودن 
رفتارهای آیینی، 

اسطوره ای و دینی 
به واسطۀ عبور 

دسته های عزاداری
2. حضور قابل توجه 

اجتماع ساكنین 
پیرامون میدان

1. تمركز واحدهای تجاری
2. مركز اجتماع تاكسی ها و 

نظام حمل ونقل برون شهری در 
یك میدان تاریخی

3. عدم عرضۀ مناسب و 
منسجم محصوالت بومی

1. افزایش حضور پیاده از 
طریق بهبود جایگاه میدان

1. فراموشی میدان كهنه 
به واسطۀ جزیره های 

ساخته شده در میدان و پاك 
شدن ساختار فضای شهری 

قدیمی
2. كاهش نقش كاركردی 

به واسطۀ تداوم وضعیت 
واحدهای متروك پیرامون 

خیابان

منظر شهری

1. منظر كوه اُل در 
ضلع شمالی

2. دید به كوه های 
جنوبی در راستای 
گذر عصارخانه و 

معابر جنوبی
3. كاهش تراكم 

واحدهای نوساز در 
این بخش

1. وجود مبلمان شهری 
نامناسب

2. فضای سبز نامناسب میان 
میدان

3. عدم انطباق مبلمان و 
تأسیسات شهری با الگوهای 

بومی
4. آلودگی بصری و نصب 
تابلوهای مغازه ها و تابلوی 

تبلیغاتی
5. نبود زندگی شبانه و وجود 

فضاهای تاریك در شب

1. افزایش هویت شهری 
به واسطۀ ایجاد سازگاری 

بصری
2. امكان افزایش حس 
مكان به واسطۀ افزایش 

كیفیت فضای میدان

1. وجود خانه های قدیمی 
متروك و مخروبه و خطر 

ایجاد واحدهای نوساز مرتفع
2. آشفتگی جداره ها به واسطۀ 

نبود طرح طراحی شهری 
برای جدار میدان
3. افزایش ارتفاع 

ساختمان های نوساز و از بین 
بردن منظر كوه ها و بازار 

تاریخی

جدول 4: ماتریس شناسایی و تفكیك  SWOT در میدان امام  خمینی نراق
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معبری  طریق  از  رودخانه  و  شمالی  مطبق  باغ های  با  آن  مستقیم  ارتباط  فضا،  این  مورد  در  دیگر  مثبت  نكتۀ 
قدیمی است كه اكنون كوچۀ شهید مطهری نام دارد. بخش میانی این معبر سرپوشیده است و جزء معدود محورهای 
سرپوشیدۀ باقی مانده در شهر است. در غرب این معبر، دو خانۀ قدیمی ارزشمند وجود دارد و در شرق آن یك زمین 
خالی قرار گرفته است كه در واقع زمین حاصل از تخریب یك خانۀ تاریخی دیگر است. با متروك شدن خانه های 
پیرامون این معبر، رفت وآمد در آن بسیار محدود شده است و معبر در وضعیت فعلی نقش فعالی در شبكۀ معابر شهر 
ندارد. با وجود این، دسترسی مستقیم به آن از طریق میدان شهر میسر است و از طریق آن می توان به باغ های واقع 
در شمال خیابان و كرانه های رودخانه دسترسی پیدا كرد. این موضوع یك نقطۀ قّوت برای این جدارۀ شهری و معبر 
یادشده محسوب می شود. البته موارد ذكرشده با عنوان پتانسیل های میدان، به صورت بالقوه وجود دارند. هرچند در حال 
حاضر استفاده ای از آن ها در ساختار شهر و میدان نشده است. عدم توجه به ارتباط بین شهر و منظر طبیعی در شمال، 

سبب انزوای نیمۀ شمالی )بخش های تاریخی واقع در شمال خیابان( و معابر این بخش از شهر شده است.
در فضای باز كنونِی مجاور خیابان كه در حقیقت همان فضای شهری درب ادارۀ قدیم و میدان جدید شهر است، 
فضای سبزی از طریق ساخت دو جزیره در میانۀ میدان ایجاد شده است. از جمله كاركردهای فعلی میدان، توقفگاه 
خودروهای عمومی متعلق به سیستم حمل ونقل درون شهری و برون شهری است. تأسیسات و تجهیزات مركزی برق 
نیز در میانۀ این فضا قرار دارد و همچنین تابلوهای تبلیغاتی شهر نیز در آن نصب شده است. بدین صورت به نظر 
می رسد كه ماهیت تاریخی میدان و ارتباطی كه با گذرهای مهم تاریخی داشته به كلی نادیده گرفته شده است. گذر 
بازار در انتهای غربی خود به این میدان متصل می شود و در حال حاضر این اتصال وضعیت بسیار نامناسبی دارد. 

واحدهای تخریب شده در این بخش، شكل ارتباط میدان با گذر بازار را آشفته كرده اند.

6. تدوین راهبردهای حفاظت بازار تاریخی و بافت پیرامون
طی پیمایش نواحی مطالعاتی شامل بازار، خیابان و میدان، با در نظر گرفتن معیارها و مؤلفه های محیطی سنجش، 
جداول SWOT )جداول 2 تا 4( تدوین شد. در ادامه و در این مرحله، راهبردهای حفاظت بازار تاریخی و بافت پیرامون 
آن، با روش به كارگیری و تقویت نقاط قّوت، تأمین بستر تحقق فرصت ها، كاهش و جبران نقاط ضعف و پیشگیری از 
تهدیدها و با تكیه  بر مفاد جداول SWOT تدوین می شود. به منظور تدوین این راهبردها، ماتریسی كه حاصل تعامل 
دوبه دو میان عوامل چهارگانۀ قّوت، ضعف، فرصت و تهدید )جدول 5( است، تدوین و با درنظر گرفتن رابطۀ قوت ـ 
فرصت، قوت ـ تهدید، ضعف ـ فرصت و ضعف ـ تهدید، در هر محدودۀ مطالعاتی، راهبردهای حفاظت در چهار دسته 

پیشنهاد شده است. ماتریس یادشده امكان تدوین چهار انتخاب یا راهبرد متفاوت را فراهم می آورد.

جدول 5: الگوی كلی جدول SWOT با چهار دسته راهبرد حاصل از آن )اقتباس از ندیمی 1380، 133؛ گلكار 1384، 50 و 51(

عوامل درونی

قّوت ها
Strength

ضعف ها
Weakness

عوامل بیرونی

فرصت ها
Opportunity

راهبردهای تهاجمی
SO

راهبردهای انطباقی
WO

تهدیدها
Threat

راهبردهای اقتضایی
ST

راهبردهای تدافعی
WT
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6. 1. راهبردهای حفاظت در ناحیۀ بازار تاریخی
با توجه به اینكه مجموعۀ بازار شمس السلطنه تا پیش از احداث خیابان، هستۀ شهر تاریخی محسوب می شده است، 
یكی از اصلی ترین موضوعاتی است كه در حفاظت شهر تاریخی باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. اهداف مورد 
نظر در حفاظت مجموعۀ تاریخی بازار ابعاد متفاوتی دارد و از خصوصیات معماری تا جایگاه آن در شهر را شامل می شود 
كه به طور معمول حول محور تقویت گذر بازار قابل سازمان دهی هستند. در ادامه، مهم ترین راهبردهای حفاظت، با اتكا 

به مفاد جدول سنجش وضعیت بازار بررسی می شود.
6. 1. 1. حفاظت از تمامیت كالبدی مجموعه

به منظور كاهش فرسودگی كالبدی و كاركردی مجموعه و جلوگیری از تخریب آن در آینده، حفاظت از تمامیت كالبدی 
بازار، یكی از راهبردهای مهم حفاظتی حوزۀ بازار است. واحدهای وابسته طی سال های گذشته متروك بوده و بر روند 
فرسایش كالبدی مجموعه افزوده است. الحاقات و مداخالتی كه كسبه بدون نظر كارشناسان فنی در حجره ها اعمال 
كرده اند و ادامۀ این روند، اصالت كالبدی بازار را تهدید كرده است. از سوی دیگر، تعطیلی كاروانسراها، رونق بازار را 
كاهش داده است و امكان خروج كامل كسبه از  بازار وجود دارد؛ به طوری كه رها كردن مجموعۀ بازار و ادامۀ وضعیت 

كنونی، در آینده تعطیلی كامل آن را سبب خواهد شد.
6. 1. 2. احیای مجموعه های وابسته به بازار

متروك بودن مجموعه های وابسته به بازار یكی از دالیل تشدید افول بازار دانسته می شود. بر همین اساس، بازگرداندن 
این مجموعه ها به چرخۀ فعالیت های شهر از مهم ترین راه های حفاظت از میراث معماری و ارزش های تاریخی شهر 
محسوب می شود. فعالیت های پیشنهادی برای احیا باید متناسب با سازمان كالبدی فضایی بنا و در راستای معرفی 
ارزش های معماری، فرهنگی و منظر طبیعی ویژۀ بازار باشند؛ بنابراین پیشنهاد می شود برنامۀ احیای بازار به دو دورۀ 
میان مدت و بلندمدت تقسیم شده و اهداف هر دورۀ زمانی، متناسب با شرایط شهر و جایگاه بازار تعریف شود تا اصالح 
جایگاه بازار در شهر تاریخی به تدریج میسر شود و بازار بتواند نفوذ گذشتۀ خود را در شهر بازیابد. در برنامۀ میان مدت 
باید بهبود جایگاه بازار در شهر و منطقه و از همه مهم تر در اذهان عمومی مدنظر قرار گیرد. انتظار می رود برنامه های 
احیا در این بازۀ زمانی به احصای بخشی از جایگاه بازار به عنوان هستۀ شهر تاریخی كمك كند. در بازۀ زمانی بلندمدت، 
رونق بازار و رشد فعالیت های تجاری و فرهنگی آن را با توجه به بستری كه در میان مدت ایجادشده می توان انتظار 
داشت. در مقیاسی دیگر، یعنی در ارتباط بازار با عناصر دیگر شهر، عبور خیابان از شمال بارانداز شمس السلطنه به 
شكل گیری فضای گشوده ای در نقطۀ تالقی خیابان و بازار ایجاد كرده كه می توان آن را فرصتی برای تعریف یك 
باید در جهت احیای  از ملزومات این راهبرد است كه  ارتباط یكی  فضای شهری جدید تلقی كرد. ساماندهی این 

مجموعۀ بازار و ساماندهی فضای پیرامون آن در نظر گرفته شود.
6. 1. 3. ایجاد مركزیت تجاری شهر در بازار

تضعیف هستۀ تجاری از جمله مسائل نراق است كه به تغییر جایگاه شهر تاریخی منجر شده است. در عین  حال، 
بازگشت به نقش منطقه ای بازار تاریخی نراق همانند گذشته امكان پذیر نیست. هرچند بازگشت رونق اقتصادی به آن 
برای ادامۀ حیات و خروج آن از انزوا با اتكا به ارزش های معماری مجموعه بازار ضروری است. پیشنهاد می شود از 
طریق اعطای نقش های غیرتجاری به محدوده های تجاری خارج از بازار و یا دست كم جلوگیری از توسعۀ فعالیت های 
تجاری در آن ها، اهداف اقتصادی بازار پی ریزی شود. سازوكار چنین مداخله ای بر توسعۀ مزیت های مجموعۀ بازار 
را درگیر  برنامه ریزی، هم گردشگران  این نوع رویكرد در  بازار گردشگری تعریف شده است.  ایجاد یك  در جهت 
مهم ترین بخش شهر تاریخی كرده و هم تولیدكنندگان محلی را از درآمدهای حاصل از گردشگری برخوردار خواهد 

كرد. بازگشت مركز تجاری شهر به بازار طبق یك برنامه ریزی میان مدت و با ایجاد بستر مناسب میسر خواهد شد.
6. 1. 4. بازتعریف ارتباط بین بازار و خیابان

احداث خیابان، مجموعۀ بازار و بخش جنوبی شهر را از انتهای شمالی و رودخانه و زیست بوم مرتبط با آن جدا كرده 
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است؛ به طوری  كه بخشی از استحكامات شهر و یا حصار مرتبط با بازار نیز در سوی شمالی خیابان قرار گرفته است. 
در چنین شرایطی، پارۀ كوچك تر منزوی شده و راه افول را سریع تر از پارۀ جنوبی شهر طی كرده است. بدین ترتیب 
نه تنها بخش های مسكونی واقع در شمال خیابان، بلكه كل رودخانه و عناصر وابسته به آن هم از دسترسِی سازگار با 

ساخت ارگانیك شهر خارج شده و راه انزوا را پیش گرفته اند.
به منظور ترمیم گسیختگی میان بازار و بستر طبیعی واقع در شمال شهر و سازمان دهی ارتباط راسته و گذر بازار با 
خیابان، راهبرد بازتعریف ارتباط بازار و خیابان و تعریف مجدد جایگاه خیابان نسبت به بازار در حوزۀ راهبردهای حفاظتی 
ناحیۀ بازار تعریف شده است. بازار به واسطۀ گشایشی كه از طریق بارانداز شمس السلطنه در جوار خیابان ایجاد شده 
است، امكان تعریف ارتباطی نو با خیابان را بازمی یابد؛ هرچند این ارتباط نباید به پهنۀ یادشده محدود شود و دست كم 

دو پهنۀ دیگر در منتهی الیه شرقی و غربی گذر بازار نیز می توانند به تقویت ارتباط مورد نظر كمك كنند.
6. 1. 5. ساماندهی منظر باغ های شمالی از طریق بهبود وضعیت پوشش گیاهی

احیای باغ های مطبق كرانه های رودخانه می تواند به كاهش اثرات گسست شهر و بازار با بخش های واقع در شمال 
خیابان كمك كند. موضوع با تأكید بر تعریف یك فضای شهری جدید در مقابل بازار و همچنین تأكید بر منظر كوه 
اُل و باغ های حاشیۀ رودخانه امكان پذیر است. ساماندهی منظر این باغ ها از طریق بهبود وضعیت پوشش گیاهی آن ها، 
بخشی از راهبرد حفاظت در ناحیۀ بازار خواهد بود. احیای این باغ ها به مطالعات و اقدامات الزم در جهت تأمین آب 
مورد نیاز و بازكاشت درخت هایی از نوع درخت های موجود یا گونه های مناسب و همساز با شرایط جدید وابسته است.

جدول 6: ماتریس شناخت راهبردهای ویژۀ حفاظت در ناحیۀ بازار تاریخی

عوامل درونی
ضعف هاقّوت ها

عوامل بیرونی

فرصت ها
ـ بازتعریف ارتباط بین بازار و خیاباناحیای مجموعه های وابسته به بازار

ـ ساماندهی منظر باغ های شمالی از طریق بهبود 
وضعیت پوشش گیاهی

حفاظت از تمامیت كالبدی مجموعهایجاد مركزیت تجاری شهر در بازارتهدیدها

6. 2. راهبردهای حفاظت در ناحیۀ خیابان امام  خمینی
ساخت خیابان و برهم خوردن یكپارچگی شهر انزوای بخش واقع در شمال خیابان را در پی داشته و این مسئله به 
كاسته شدن از تعداد ساكنان و افزایش خانه های متروكی منجر شده كه برخی از آن ها ارزشمند بوده اند. با توجه به این 
گسست كالبدی، رویكرد حفاظت در این ناحیه، معطوف به تعریف مجدد جایگاه خیابان در شهر تاریخی بوده است؛ 
جایگاهی را كه به بازیكپارچه سازی شهر كمك كرده و بخش های در حاشیه قرار گرفته، از انزوا خارج سازد. در ادامه، 

مهم ترین راهبردهای حفاظت با اتكا به مفاد جدول سنجش وضعیت خیابان بررسی می شوند.
6. 2. 1. بازیكپارچه سازی شهر تاریخی با اتكا به خیابان

مفهوم یكپارچگی در شهرها و مجموعه های تاریخی اهمیت زیادی دارد و نراق از جمله شهرهایی است كه از بین 
بررسی  اساس  بر  است.  وارد كرده  آن خدشه  ارتباطی  و ساخت  كالبدی فضایی  به سازمان  پیوستگی شهر،  رفتن 
وضعیت موجود و جداول سنجش وضعیت، بخش وسیعی از گسیختگی میان اجزا و عناصر شهر تاریخی كه از عوامل 
آسیب رسان به هویت شهر نیز محسوب می شوند، به واسطۀ خیابان نمود یافته است. خیابان به عنوان یك محور ارتباطی 
جدید، از مهم ترین عناصر شهر امروزی است كه نسبتی وسیع با شهر تاریخی نیز پیدا كرده است. برای كاهش گسست 
شهر تاریخی و كاستن از عوارض جدایی بخش شمالی شهر از شهر تاریخی و قطع ارتباط بازار با رودخانه، تعریف 
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ارتباط مجدد بازار با بخش شمالی شهر مدنظر قرار گرفته و طرح بازیكپارچه سازی شهر تاریخی با اتكا به توان بالقوۀ 
خیابان تدوین شده است. در این راستا بهره مندی از فرصت های پیش روی خیابان و همچنین ایجاد بستری مناسب 
برای افزایش نقش پیاده در كنار بهبود دسترسی به بخش شمالی شهر و باغ های محدودۀ یادشده مورد توجه قرار 
گرفته است. بر این اساس، بخش مهمی از راهبردهای حفاظتی شهر باید با هدف بهبود وضعیت محیطی و همچنین 
تعریف ارتباط مناسب میان خیابان، شهر تاریخی و بازار به مداخله در خیابان معطوف شود. بر اساس این راهبرد انتظار 
می رود كه با توجه به موقعیت ویژۀ خیابان و نسبتی كه با بازار، باغ ها و معابر تاریخی دارد، مداخله بتواند بهره گیری از 

توان بالقوۀ  بخش های وسیعی از شهر را میسر كند.
6. 2. 2. كاهش نقش تجاری و ارتباطی خیابان

یكی از راهبرد های نیل به هدف بازیكپارچه سازی شهر تاریخی، كاهش اثرگذاری واحدهای تجاری پیرامون خیابان بر 
انزوای بازار و پیشگیری از تضعیف كاركردی و در پِی آن فرسایش كالبدی بازار و به عبارت دیگر، كاهش نقش تجاری 
و ارتباطِی كالِن خیابان است. به این منظور، الزم است نقش تجاری خیابان دست كم در محدودۀ تاریخی نراق توسعه 
نیابد و با ایجاد مزیت های گوناگون، فعالیت های تجاری همساز به مجموعۀ تاریخی بازار منتقل شوند. همچنین الزم 
است نقش ارتباطی خیابان آنجا كه با تأكید بر رفت وآمد سواره شكل می گیرد، كمرنگ شود. ایجاد شرایطی برای سوق 
دادن خودروهای عبوری و سنگین به راه كمربندی در جنوب شهر و نیز گسترش مسیرهای پیادۀ مجاور خیابان از جمله 
راه كارهای مورد نظر است. موضوعات ثانوی چون كاهش و یا عدم توقف خودروها در محدودۀ  خیابان در مجاورت بازار 

نیز می تواند در اصالح چهرۀ خیابان و جایگاه آن تأثیر مثبت داشته باشد.
6. 2. 3. اعطای نقش تفریحی به خیابان

ایجاد یك محور طبیعی در متن شهر، راهكاری برای تعریف جایگاه جدید خیابان در راستای كاهش گسست شهر 
تاریخی است. خیابان كه نقشی وسیع در تغییر ساخت فضایی شهر داشته و محور طویل آن به مركزی خطی برای 
شهر تبدیل شده است، نباید نادیده گرفته شود؛ برعكس، باید به عنوان بخشی از سیر تحول شهر ارزیابی شده و نقشی 
مناسب برای آن در نظر گرفته شود. دست كم در پهنه ای از خیابان كه در جوار قلب تاریخی شهر قرار دارد، این نقش 
باید در خدمت معرفی ارزش ها و اعتبار فرهنگی نراق تعریف شود. لذا به منظور بهره گیری از فرصت ارتباط مستقیم 
شهر با باغ ها و محورهای طبیعی، وظیفۀ اصلی بخشی از خیابان )بین میدان امام  خمینی تا خیابان شهید بهشتی( 
می بایست در قالب محوری تفریحی و با هدف دسترسی به كل شهر تاریخی و در قالب اقدامات گردشگری اصالح 
شود. مقصود از این راهبرد، تقلیل محیط خیابان به ابزاری نمایشی نیست، بلكه توجه به روح واقعی خیابان و زندگی 
شهروندان در مركز توجه قرار دارد. براین اساس، كاهش نقش سواره و تأكید و تقویت نقش پیاده در طوِل خیابان با 
اتكا به ارزش های تاریخی در جنوب و داشته های طبیعی شهر در شمال آن، می تواند بستر مناسبی برای تحقق این 

راهبرد باشد.
6. 2. 4. تعریف محورهای گردشگری تاریخی و طبیعی

مناظر طبیعی واقع در شمال خیابان و باغ های مطبق حاشیۀ رودخانه، از ارزش های نادیده گرفته شدۀ نراق هستند. 
همچنین در كرانه های جنوبی شهر، باغ هایی وجود دارند كه شرایط بهتری از نظر رونق كشاورزی سنتی و برداشت 
محصول نسبت به باغ های حاشیۀ رودخانه دارند. این بخش ها از گذشته تا به حال با اقتصاد شهر ارتباط دارند، بخش 
به موازات محورهای  لذا  فرهنگی شهر می افزاید؛  اعتبار  به  آن ها  و حفظ  از هویت شهر محسوب می شوند  مهمی 
از  دیگر  یكی  به عنوان  جنوبی  و  شمالی  سوی  دو  در  طبیعی  گردشگری  محور های  تعریف  تاریخی،  گردشگری 
راهبردهای حفاظتی بازار و شهر تاریخی در نظر گرفته شده است. در عین  حال باید توجه داشت كه این باغ ها دارای 
ارزش های تاریخی بوده و نشان می دهند كه نراق چطور از گذشته به واسطۀ قرارگیری در بستری برخوردار از طبیعتی 

ویژه شكل گرفته و توسعه یافته است.
با توجه به ارتباط مستقیم محورهای طبیعت گردی و گردشگری و خیابان با یكدیگر، این محورها باید در راستای 
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تقویت راهبردهای دیگری كه برای خیابان تدوین شده، تعریف شوند و خیابان نیز باید دسترسی به این محدوده ها را 
فراهم كند. به طور خاص، محدودۀ باغ های حاشیۀ رودخانه می تواند از طریق معابر عمود بر خیابان كه به سوی رودخانه 
امتداد دارند، در دسترس قرار بگیرند. لذا توجه به این معابر در طرح حفاظت شهر و محدودۀ خیابان از اهمیت برخوردار 
است. در همین راستا و با توجه به زوال بخش های وسیعی از باغ های شمالی كه ناشی از تغییر مسیر آب است، احیای 
باغ های شمالی و بهبود طرح كاشت درختان آن، موضوع دیگری است كه برای تحقق راهبرد مورد نظر، باید مورد 
توجه قرار گیرد. لذا الزم است كاشت درختانی كه مصرف آب كمتری دارند، مدنظر قرار بگیرند. همچنین در احیای 
این باغ ها الزم است بافت فیزیكی، شكل كلی و تركیب آن ها با یكدیگر و با محیط پیرامون رودخانه، به خوبی حفاظت 
شود و تغییر نكند؛ به طور خاص الزم و ضروری است كه تخت های تقسیم كنندۀ سطوح باغ ها و تراسه ها و دیواره های 
سنگ چین به طور كامل و به عنوان بخشی از ارزش های شهری نراق حفاظت شوند. با توجه به متروك بودن برخی 
از این باغ ها، تملیك و عمومی كردن آن ها به عنوان یك پارك طبیعی می تواند به حفظ و بهره گیری از آن ها با یك 

خط مشی مبتنی بر توسعۀ پایدار كمك كند.
6. 2. 5. تقویت كاربری مسكونی و اقامتی

عالوه بر نبود رونق در فعالیت های تجاری شهر، مسئله ای كه انزوای شهر تاریخی را تشدید می كند، نبود سكونت 
و عدم رغبت اهالی به سكونت در محله های تاریخی است. یكی از دالیل آن، فرسودگی و مناسب نبودن خانه ها 
برای زیستن است. به منظور پیشگیری از رشد واحدهای متروكه و كاهش جمعیت در محله های تاریخی و بازگشت 
خانه های تاریخی به چرخۀ حیات شهری، تقویت كاربری مسكونی و ایجاد بستر مناسب برای بازگشت اهالی بومی 
به بخش تاریخی باید مورد توجه قرار گیرد. بسیاری از خانه های محدودۀ تاریخی از نظر معماری شرایط خوبی دارند 
و با تعریف برنامه هایی از جمله بهسازی، نوسازی، تعمیر و توان بخشی، می توانند نقش خود را در شهر بازستانند و 
سكونت در این ناحیه تقویت خواهد شد. عالوه بر بهبود وضعیت كاركردی واحدهای معماری بومی و گذرها و معابر 
پیرامون خیابان، بازگشت سكونت به خانه ها سبب حفاظت كالبدی آن و تضمین پایداری و افزایش طول عمر خانه ها 

نیز خواهد شد.
6. 2. 6. بهسازی مسیر پیاده

نظر به لزوم توجه به خیابان به عنوان یك مسیر گردشگری و تفریحی، همچنین تأكید بر مسیر و جایگاه حركت 
پیاده و كاهش نقش سواره، بهسازی محور یادشده با محوریت طراحی پیاده راه های آن از راهبردهای برنامۀ حفاظت 
محسوب می شود. برای تحقق كامل این راهبرد، سه سطح شامل مسیر پیادۀ خیابان، معابر و كوچه باغ ها مدنظر 
هستند كه الزم است در هماهنگی با یكدیگر و در راستای ایجاد بستر مناسب تحقق سایر اهداف و راهبردهای 

حفاظتی بهسازی شوند.
6. 2. 7. تسهیل دسترسی به باغ های شمالی و بهسازی معابر

حركت در راه ارتباطی به سوی باغ های شمالی از طریق سه معبر شمالی جنوبی، به دلیل شیب تند و كف سازی نامناسب 
مشكل است. لذا به منظور تقویت ارتباط خیابان با باغ های شمالی و توسعۀ شبكۀ پیاده به سمت شمال و در راستای 
تقویت زیرساخت ها برای تحقق بازیكپارچه سازی شهر تاریخی، راهبرد تسهیل دسترسی به باغ های شمالی و بهسازی 

معابر پیشنهاد می شود.
هدف برنامه حفاظت شهری در مواجهه با این باغ ها، حفاظت و ساماندهی بافت فیزیكی آن ها و ایجاد زمینه های 
توسعۀ گردشگری در آن محدوده است؛ اما گفتنی است كه هدف مهم تر، ایجاد زمینه ای برای افزایش اعتبار فرهنگی 

شهر و ادراك آن نزد اهالی و گردشگران است؛ به طوری كه فهم بهتری از شهر نیز ایجاد شود.
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جدول 7: ماتریس شناخت راهبردهای ویژۀ حفاظت در ناحیۀ خیابان امام  خمینی

عوامل درونی

ضعف هاقّوت ها

عوامل بیرونی

فرصت ها
ـ اعطای نقش تفریحی به خیابان

ـ تسهیل دسترسی به باغ های شمالی و 
كوچه باغ های جنوبی و بهسازی معابر

ـ تعریف محورهای گردشگری تاریخی و طبیعی
ـ بازیكپارچه سازی شهر تاریخی با اتكا به خیابان

ـ بهسازی مسیر پیاده

كاهش نقش تجاری و ارتباطی خیابانتقویت كاربری مسكونی و اقامتیتهدیدها

6. 3. راهبردهای حفاظت در ناحیۀ میدان امام  خمینی
فضای باز واقع در انتهای غربی گذر بازار )میدان امام  خمینی( فضای شهری مهمی در نراِق تاریخی بوده كه از دهۀ 
1350 و به واسطۀ تغییرات رخ داده در ساخت شهر، همانند احداث خیابان، به تنها میدان شهر تبدیل شده است. ارتباط 
این میدان با بازار، محله های تاریخی و همچنین خیابان، یادآور اهمیت آن برای مداخالت در جهت بهبود شرایط 
محدودۀ تاریخی است. در ادامه، مهم ترین راهبردهای حفاظت با اتكا به مفاد جدول سنجش وضعیت میدان بررسی 

می شود.
6. 3. 1. افزایش اعتبار فرهنگی میدان

میدان امام  خمینی با عبور خیابان از ضلع شمالِی یك فضای باز قدیمی تر ایجاد شده است و نقش جدید آن در شهر 
متناسب با نقش تاریخی آن نیست. به منظور افزایش نقش میدان قدیمی در شهر و ساماندهی بصری آن و همچنین 
بهره گیری از امكان بازگرداندن كاركردهای قدیمی و متناسب با هویت میدان در این فضای شهری، افزایش اعتبار 
فرهنگی میدان یك راهبرد مهم در راستای بهبود جایگاه شهر تاریخی خواهد بود. سطح فعلی میدان، بزرگ تر از میدان 
قدیمی است و این موضوع فرصت بازیابی و بازنمایی میدان قدیمی را ایجاد می كند كه عالوه بر ساماندهی وضعیت 

فعلی، افزایش هویت شهری فضا را نیز به دنبال خواهد داشت.
6. 3. 2. ارتقای جایگاه اجتماعی میدان

در حال حاضر بیشتر كاربری های رایج در میدان، خدماتی است و حاشیۀ آن به محل توقف اتومبیل تبدیل شده است؛ 
بنابراین كاركرد و روح حاكم بر میدان، در تضاد و یا ناهماهنگی با كاركرد و جایگاه تاریخی آن است. به منظور افزایش 
نقش میدان در خاطرۀ جمعی و جلوگیری از محو تدریجِی میدان قدیمی و ساماندهی مراسم و اجتماعات مذهبی 
ساالنه، راهبرد ارتقای جایگاه اجتماعی میدان امام  خمینی پیشنهاد می شود. ارتقای جایگاه میدان از طریق تأكید بر 
حضور پیاده و اجتماعات مردمی در ایام ویژۀ مذهبی و حتی تعریف مراسم جدید در ارتباط با صنایع دستی و تولیدات 

بومی شهر میسر خواهد بود.
6. 3. 3. ساماندهی بصری میدان

عدم پیوستگی در نمای میدان و تضعیف منظر كوه اُل به واسطۀ ارتفاع نامناسب خانه ها و آشفتگی بصری ناشی از 
واحدهای تجاری از جمله مواردی است كه بر كاهش كیفیت میدان مؤثر بوده است. به منظور كاهش عوامل مؤثر 
بر آشفتگی بصری جدار و سطح میدان و بهبود حركت اجتماعات مردمی در ایام ویژۀ مذهبی و همچنین پیشگیری 
از حذف تدریجی نشانه ها و موتیف های معماری اصیل پیرامون میدان، ساماندهی بصری میدان با هدف پاك سازی 
عناصر مزاحم و طراحی جداره ها توأم با حفظ الیه های تاریخی ارزشمند پیشنهاد می شود. طراحی جداره شامل مواردی 
از جمله ارائه الگوی بازشوها، ورودی ها، سكوهای پیرنشین، تعیین مصالح نما متناسب با الیۀ تاریخی و ایوان ها و 
تراس هایی می شود كه بخشی از الگوی معماری بومی نراق محسوب می شوند و در عین  حال در واحدهای نوساز 
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نادیده گرفته شده اند. همچنین حذف مبلمان شهری و پوشش گیاهی جدید كاشته شده در میدان، به منظور بازگشت 
سازمان كالبدی و فضایی آن به وضعیت اصیل گذشته مدنظر خواهد بود.

6. 3. 4. تقویت ارتباط میدان با بازار
شكل فضای شهری میدان در بخش منتهی به گذر بازار، نسبت به وضعیت گذشتۀ آن تغییر كرده است. در نتیجۀ 
این تغییرات، واحدهای تجاری این محور بسیار محدود هستند و لذا از توان كافی برای ارتباط دادن دو فضای مهم 
بازار و میدان برخوردار نیستند. در عین  حال نزدیكی میدان به بازار و محور كوتاهی كه بین آن ها قرار گرفته، فرصت 
مناسبی برای تقویت بازار تاریخی و تحقق راهبردهای تدوین شده در حوزۀ بازار را فراهم می كند. ازاین رو به منظور 
رونق مجدد نیمۀ غربی گذر بازار و هدایت واحدهای تجاری به سمت بازار تاریخی و همچنین كاهش نقش تجاری 
میدان و ساماندهی واحدهای مخروبه در مفصل ارتباطی میدان و گذر بازار، راهبرد بازتعریف و تقویت ارتباط میدان 

با بازار ارائه می شود.
6. 3. 5. اتصال و تقویت رابطۀ میدان امام با میدانچه های تاریخی داخل بافت

به منظور تقویت نقش شهری و بهره گیری از جایگاه اجتماعی میدانچۀ كهنه و فضاهای باز مقابل مرتبط با عصارخانه و 
نخل، اتصال و تقویت رابطۀ میدان جدید با میدانچۀ كهنه از طریق گذر عصارخانه در راهبردهای حفاظتی ناحیۀ میدان 
ارائه شده است. تعریف میدان كنونی در شهر به گونه ای است كه ردی از هویت این فضای كهن قابل فهم نیست؛ 
به نحوی  كه اتصال و پیوند آن با محله ها و از جمله میدانچه های واقع در جنوب میدان نیز كیفیت مناسب ندارد. هرچند 
حذف كارگاه های قدیمی واقع در میدانچۀ عصارخانه و قطع ارتباط آن با بازار از طریق میدان بر كاهش نقش شهری 
آن تأثیرگذار بوده است، استقرار نخل كهن در میدانچۀ كهنۀ نخل واقع در انتهای گذر عصارخانه و انتقال آن از طریق 
این گذر به میدان و شروع حركت نخل در شهر، امكان بهبود و تقویت ارتباط میدان با میدانچۀ كهنه را فراهم می كند.

جدول 8: ماتریس شناخت راهبردهای ویژۀ حفاظت در ناحیۀ میدان امام  خمینی

عوامل درونی

ضعف هاقّوت ها

عوامل بیرونی

ـ افزایش اعتبار فرهنگی میداناتصال و تقویت رابطۀ میدان جدید با میدانچۀ كهنهفرصت ها
ـ تقویت ارتباط میدان با بازار

ساماندهی بصری میدانارتقای جایگاه اجتماعی میدانتهدیدها

نتیجه
هدف این مقاله تعریف و تبیین چارچوب و راهبردهای حفاظت از بازار تاریخی نراق بود. برای دستیابی به این هدف 
و از آنجا كه خصوصیات مهم این ساختار مهم شهری، زادۀ جایگاه آن در شهر تاریخی است، مطالعه و شناخت بازار و 
بستر تاریخی و شهری آن صورت گرفت. بررسی ها نشان می دهد كه توسعۀ نراق در طول سده ها باعث شده تا شهر 
اولیه در جوار مركز محلۀ پایین به شهری با اقتصاد منطقه ای و دارای بازار تغییر یابد. در پی این تغییر، بازار جایگاهی 
مهمی در شهر یافته و به مركز اقتصادی آن تبدیل شده است. با وجود این و به رغم ركود بازار از اوایل سدۀ حاضر، 
ساخت خیابان در نیمۀ اول دهۀ 1350 الگوی تاریخی شهر را تغییر داده و شهر محوری متكی بر خیابان جای شهر 
سنتی مبتنی بر بازار را گرفته است. تنها دو دهه پس از این تغییر مهم، توسعۀ شهر به سوی كرانه های شمالی رودخانه 
و ساخت شهرك جدید باعث شد تا شهر سنتی كه اخیراً شكلی محوری یافته بود به شهری دوپاره با دو هستۀ سكونتی 
نو و كهن تبدیل شود كه مركزیت آن بر عهدۀ خیابان گذاشته شده بود؛ درحالی كه خیابان یادشده با هیچ كدام از دو 

هستۀ مذكور تركیبی مناسب و تعریف شده نداشت.
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تعریف هر گونه راهبرد برای حفاظت از بازاری كه چنین آسیب دیده، نیازمند تدوین یك مبانی نظری مشخص 
است. لذا در این مقاله با اتكا به دو سند منشور حفاظت از شهرها و محدوده های شهری تاریخی و قطعنامۀ سمپوزیوم 
حفاظت از شهرهای كوچك تاریخی، مبانی نظری و مؤلفه های سنجش و ارزیابی تدوین شدند. بنا بر دو سند یادشده، 
بازار و بستر شهری آن باید دست كم بر اساس چهار مؤلفۀ دسترسی یا ساختار ارتباطی، كالبدی فضایی، كاركردی و 
منظر شهری مطالعه و ارزیابی شود. عالوه بر این، مطالعۀ ساخت شهری نراق و عناصر مرتبط با بازار و همچنین مبانی 
نظری مقاله نشان داد كه عالوه بر بازار، دو عنصر تأثیرگذاِر خیابان و میدان كه نسبت نزدیكی با بازار دارند نیز باید در 
جهت تدوین راهبرهای حفاظت از بازار مطالعه و ارزیابی شوند. یافته های مقاله نشان می دهد كه ارتقای بازار نیازمند 
راهبردهایی همچون احیای مجموعه های آن، تعریف و تقویت مركزیت تجاری، بازتعریف ارتباط میان بازار و خیابان، 
بهره گیری مجدد یا بازتعریف نقش منظر شمالی در مجموعه و همچنین حفاظت از تمامیت كالبدی بازار است. عالوه 
بر این الزم است كه راهبردهای دیگری برای خیابان و میدان در جهت تعریف ارتباط مناسب آن ها با بازار تعریف 
شود. در این زمینه الزم است كه اعطای نقش تفریحی به خیابان و كاستن از نقش تجاری آن، دست كم در محدودۀ 
بالفصل بازار مدنظر قرار گیرد، كاربری های مسكونی و اقامتی مرتبط با خیابان تقویت شوند و جایگاه خیابان به عنوان 
راه دسترسی به محدوده های منزوی در بخش تاریخی و محدودۀ شمال خیابان تقویت شود. همچنین اتصال و تقویت 
رابطۀ میان میدان و بازار و ارتقای این فضای شهری از نظر اجتماعی و فرهنگی از طریق بازتعریف نقش شهری، 

ساماندهی بصری و هدایت ساخت وسازهای آتی، موضوعاتی ضروری است.

پی نوشت ها
1. برای اطالعات بیشتر نك: مهندسان مشاور هفت شهر آریا، »طرح جامع نراق«.

2. برای اطالعات بیشتر نك: مهندسان مشاور آمود، »طرح جامع ویژۀ نراق«.
3. برای اطالعات بیشتر نك: سید مهدی مجابی، »طرح راهبردی بافت تاریخی نراق«.

4. عالوه بر این در یك پایان نامۀ كارشناسی ارشد مرمت نیز بازار نراق دستمایه قرار گرفته و در آن نقشه ای ابتدایی از بازار 
تهیه و ارائه شده است )نك: گركانی دشته 1393(.

5. نك: پروندۀ ثبت مسجد امام  حسن)ع(، مركز اسناد میراث فرهنگی
6. نك: پروندۀ ثبت مسجد و بازار تاریخي نراق )امامیان 1362(.

7. نك: فضلی 1389.
8. The Resolutions of Bruges: Principles Governing the Rehabilitation of Historic Towns; Submitted to 

the International Symposium on the ‘Conservation ofHistoric Towns’ Bruges, 12-15 May 1975.

9. Resolution of the International Symposium on the Conservation of Smaller Historic Towns, at the4 th 

ICOMOS General Assembly )1975(.   

10. Resolutions of the International Symposium on the Conservation of Smaller Historic Towns ,at the 

4th ICOMOS General Assembly )1975(.   

11. The Recommendation Concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas, by 

the General Conference of UNESCO (19th Session), Nairobi (1976).

12. Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas (Washington, 1987).

13. Qualities

14. Character

15. The Formal Appearance

16. Surrounding Setting

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ji
as

.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 1
0:

06
 +

04
30

 o
n 

M
on

da
y 

A
pr

il 
8t

h 
20

19

http://jias.kashanu.ac.ir/article-1-1817-fa.html


دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 14 ـ پاییز و زمستان 97

76

17. همچنین نك: پژوهش های بنیادی دفتر فنی سازمان میراث فرهنگی، دفتر هشتم.
18. Resolutions of the International Symposium on the Conservation of Smaller Historic Towns ,at the 

4th ICOMOS General Assembly )1975(.  

19. Resolution of the International Symposium on the Conservation of Smaller Historic Towns, at the 

4th ICOMOS General Assembly (1975).

همچنین نك: پژوهش های بنیادی دفتر فنی سازمان میراث فرهنگی، دفتر هشتم.
20. همچنین نك: پژوهش های بنیادی دفتر فنی سازمان میراث فرهنگی، دفتر هشتم.

21. به منظور دریافت تعریف هریك از مفاهیم ضعف، قوت، فرصت و تهدید، نك: پیرس و رابینسون 1988، 307ـ308؛ و 
به منظور دریافت تعریف مناسب سازی شدۀ این مفاهیم برای كاربرد در شهر و طراحی شهری، نك: گلكار 1384، 59.

منابع
ـ ابوئی، رضا، عبداهلل جبل عاملی، و علیرضا كیانی. 1394. اهمیت پیوستگی مناظر تاریخی ابزارهای نوین حفاظتی نمونۀ موردی 

شهر كهن اصفهان. مرمت و معماری ایران 5 )9(: 59 ـ70.
ـ اكرمی، غالمرضا، و علیرضا قاضی مقدم. 1388. ضرورت پرداختن به مقولۀ فرهنگ در آسیب شناسی بازارهای تاریخی، نمونۀ 

موردی؛ بازار میدان گرگان. آبادی 19 )64(: 32ـ37. 
ـ امامیان، ناصرالدین. 1362. گزارش ضمیمۀ پروندۀ ثبت بازار نراق.

ـ ایزدی، محمدسعید. 1380. بررسی تجارب مرمت شهری در ایران با تأكید بر تحوالت دو دهۀ اخیر. هفت شهر 1 )3(: 32ـ42.
ـ پیرس، جان، ریچارد رابینسون. 1988. برنامه ریزی و مدیریت استراتژیك. ترجمۀ سهراب خلیلی. 1392. تهران:  یادوارۀ كتاب.

ـ جوادی، غالمرضا. 1377. دلیجان در آیینۀ تاریخ. مشهد: آستان قدس رضوی.
ـ حناچی، پیروز. داراب دیبا، و محمدجواد مهدوی نژاد. 1386. حفاظت و توسعه در ایران، تجزیه و تحلیل تجارب مرمت در 

بافت های باارزش شهرهای تاریخی ایران. هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، ش. 32: 51ـ60.
ـ خسروی، محمدرضا. 1375. نراق در آیینۀ تاریخ. تهران: مؤسسه فرهنگی آفرینه.

ـ سازمان میراث فرهنگی. 1379. پژوهش های بنیادی دفتر فنی سازمان میراث فرهنگی، دفتر هشتم: معیارهای طراحی در بناها، 
مجموعه ها، محوطه ها و شهرهای تاریخی. تهران: سازمان میراث فرهنگی كشور.

ـ شیروانی، زین العابدین بن اسكندر. بي تا. بستان السیاحه. تهران: نسخۀ خطی )كتابخانۀ سنایی(.
ـ صفامنش، كامران، و علی سنجابی. 1380. فرایند طراحی شهری در برنامه ریزی، طراحی و تحقق طرح )طرح بهسازی و 

ساماندهی 4/7 هكتار از اراضی شرق بازار ارومیه. هفت شهر 2 )4(: 60ـ67.   
ـ صفری، حسین. 1342. تاریخ و فرهنگ دلیجان. تهران: بلخ.

ـ قمی، حسن بن محمد بن حسن. 1361. تاریخ قم. ترجمۀ عبدالملك قمی. تصحیح سید جالل الدین تهرانی. تهران: توس.
ـ كریمیان، حسن، و محمدجعفر حاتمیان. 1394. نقش وقف در حفاظت از بناهای تاریخی و بافت كهن شهرها )نمونۀ موردی: 

بافت تاریخی تهران(. وقف میراث جاویدان، ش. 90: 21ـ40.
ـ كالنتر ضرابی، حسین. 1378. تاریخ كاشان. به كوشش ایرج افشار. تهران: امیركبیر.

ـ گلكار، كورش. 1384. مناسب سازی تكنیك تحلیلی سوات )SWOT( برای كاربرد در طراحی شهری. صفه، ش. 41: 44ـ64.
ـ گركانی دشته، شاهین. 1393. ساماندهی محور تاریخی بازار تاریخی نراق در جهت پویاسازی شهر با تأكید بر مرمت و احیای 

كاروانسرای حاج مهدی. پایان نامۀ كارشناسی ارشد. دانشگاه علم و صنعت ایران.
ـ فدایی نژاد، سمیه، و پوپك پوربهادر. 1397. بازشناسی چارچوب نظری رویكرد حفاظتی منظر شهری تاریخی. مطالعات شهر 

ایرانی اسالمی، ش. 31: 63ـ74.
ـ فضلی، قاسم. 1389. گمانه زنی در شهر نراق. ادارۀ میراث فرهنگی استان مركزی.

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ji
as

.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 1
0:

06
 +

04
30

 o
n 

M
on

da
y 

A
pr

il 
8t

h 
20

19

http://jias.kashanu.ac.ir/article-1-1817-fa.html


دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 14 ـ پاییز و زمستان 97

77

ـ كاركردی بازار قلعه محمود كرمان. آبادی 19 )64(: 46ـ51.  ـ قاسمی، محسن، و ملیحه نوروزی. 1388. تحوالت كالبدی 
ـ مجابی، سید مهدی. 1386. طرح راهبردی. شهرداری نراق.

ـ محمدمرادی، اصغر. 1396. احیای بافت قدیم شهرها )مروری بر تجارب(. تهران: دانشگاه تهران به سفارش معاونت معماری 
و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی.

ـ مهندسین مشاور آمود. 1395. طرح جامع ویژۀ نراق. تهران: وزارت راه و شهرسازی.
ـ مهندسین مشاور هفت شهر آریا. 1378. طرح جامع نراق. تهران: وزارت راه و شهرسازی.

ـ ندیمی، حمید. 1380. برنامه ریزی راهبردی مدارس معماری، چرا و چگونه. صفه، ش. 41: 126ـ141.
ـ نراقی، فتانه. 1379. مجموعه ها، مراكز تاریخی و سیرتحول جنبش حفاظت و صیانت از آثار معماری. هفت شهر 1 )2(: 77ـ84.
 Resolutions of the International Symposium on the Conservation of Smaller Historic Towns, at the ـ 

4th ICOMOS General Assembly. 1975.

 ,Washington Charter: Conservation of Historic Towns, ICOMOS General Assembly in washington ـ 

DC 1987.

 The Recommendation Concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas, by the ـ

General Conference of UNESCO (19th Session), Nairobi. 1976.

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ji
as

.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 1
0:

06
 +

04
30

 o
n 

M
on

da
y 

A
pr

il 
8t

h 
20

19

http://jias.kashanu.ac.ir/article-1-1817-fa.html


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

