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چکیــده | میــراث صنعتــی مفهومــی اســت کــه از ســال 19۵0 شــکل گرفتــه اســت. این مفهــوم باوجــود تازگی، 
بــه ســرعت در پروژه هــای شــهری پذیرفتــه شــد. در کشــورهای پیشــگام امــر حفاظــت، حفاظــت از میــراث 
ــن  ــه عنــوان یکــی از مدل هــای توســعه و بخشــی از منظــر شــهر در نظــر گرفتــه می شــود. در ای صنعتــی ب
پژوهــش ســعی بــر آن بــوده تــا بــا مطالعــه منشــور نیژنــی تاگیــل )Nizhny Tagil Charter(، اصــول دوبلیــن 
)The Dublin Principles( بیانیــه تایپــه )Taipei Declaration( و ســند مادریــد )Madrid Document( بــه 
پیشــینه حفاظــت از میــراث صنعتــی و اهمیــت آن پرداختــه شــود؛ همچنیــن تــالش شــده اســت بــا پیگیــری 
ــی در  ــراث صنعت ــت می ــاران، اهمی ــی معم ــه بین الملل ــوس و جامع ــای 2TICCIH ،1FICIM، ایکوم فعالیت ه
منظــر شــهرهای تاریخــی بیــان شــود. تبییــن جایــگاه کارخانــه قنــد در منظــر شــهری ورامیــن بــا رجــوع بــه 
مطالــب ذکــر شــده مــد نظــر بــوده اســت. کارخانــه قنــد ورامیــن بازمانــده ای از دوران صنعتــی شــدن و بخشــی 
ــخ معمــاری اســت. معمــاری برجســته، موقعیــت مناســب شــهری، ویژگی هــای محیطــی و تاریخــی-  از تاری
فرهنگــی و تعلــق خاطــر جامعــه شــهری، کارخانــه قنــد را بــه یــک نمونــه ارزشــمند در منظــر تاریخــی شــهر 
ورامیــن تبدیــل کــرده اســت. نظــر بــر کارخانــه قنــد و جایــگاه آن در منظــر شــهر ورامیــن ســبب یکپارچگــی 
ــدن  ــی ش ــعه آن در دوران صنعت ــه توس ــی ک ــهرهای تاریخ ــی از ش ــود. در برخ ــهر می ش ــی ش ــر تاریخ منظ
)هماننــد ورامیــن( بیــش از پیــش بــوده اســت، ســاختمان ها، ســایت ها و عناصــر صنعتــی جلــوه ای از منظــر 
ــر آن،  ــالوه ب ــد. ع ــرار گیرن ــر ق ــهری مدنظ ــت های ش ــد در سیاس ــور بای ــن منظ ــه همی ــده اند؛ ب ــهری ش ش
حفــظ آنهــا نه تنهــا از لحــاظ علمــی، بلکــه از نظــر جنبه هــای اقتصــادی نیــز مهــم اســت. ســرمایه گذاری و 
اســتفاده مجــدد از مواریــث صنعتــی )بــه خصــوص اســتفاده مجــدد فرهنگــی( می توانــد بــه عنــوان ابــزار رشــد 

اقتصــادی، فرهنگــی و همچنیــن ایجــاد شــغل مؤثــر واقــع شــود.

میراث صنعتی در منظر شهر تاریخی
نقش کارخانه قند در منظر شهری ورامین

واژگان کلیدی |  میراث صنعتی، کارخانه قند ورامین، منظر شهرهای تاریخی. 
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مقدمــه | انقــالب صنعتــی موجــب تغییــرات گســترده ای در 
شــهرها شــد. رونــد صنعتــی شــدن، شــکل، ماهیــت و همچنیــن 
ــبب  ــع س ــور صنای ــرار داد. ظه ــعاع ق ــهرها را تحت الش ــر ش منظ
شــکل گیری فضاهــای جدیــد در داخــل و حاشــیه شــهرها شــده 
ــا  ــی ب ــات تاریخ ــی ارتباط ــای صنعت ــن فضاه ــروزه ای ــت. ام اس

ــد. ایــن ارتبــاط تاریخــی در ابعــاد مختلــف  گذشــته شــهرها دارن
زندگــی شــهری )اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و ...( قابــل 
ــث  ــه مواری ــق ب ــس تعل ــی و ح ــره تاریخ ــت. خاط ــاهده اس مش

ــت.  ــده اس ــه ش ــه نهادین ــن جامع ــی در ذه صنعت
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نشــان می  دهــد )Xie, 2015: 142(. رابطــه نزدیــک میــان مواریــث 
صنعتــی و جوامــع محلــی ســبب ایجــاد تعلــق خاطــر در جهــت 
ــق خاطــر،  حفاظــت از آنهــا شــده اســت. بدیهــی اســت کــه تعل
منشــأ هویــت اجتماعــی شــهروندان یــک شــهر بــه شــمار مــی رود. 
ــا  ــان نســل ها و تنه ــه می ــی و رابط ــداوم فرهنگ ــل ت ــره عام خاط
ــزرگ، 1392: ۵0(. همچنیــن  عامــل ارتبــاط بیــن آنهاســت )آقاب
یکپارچگــی هویــت فرهنگــی شــهرهای تاریخــی- صنعتــی نیــز در 
گــرو حفــظ ایــن مواریــث ارزشــمند اســت. در کشــورهای پیشــگام 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــی ب ــراث صنعت ــر حفاظــت، حفاظــت از می ام
ــه  ــای توســعه و بخشــی از منظــر فرهنگــی در نظــر گرفت مدل ه
می شــود. اراضــی پســاصنعتی بــا وجــود شــرایط نامطلــوب خــود، 
ــه  ــه مثاب ــد ب ــو می توانن ــح، از یک س ــت صحی ــورت بازیاف در ص
ــر  ــی خــود و از ســوی دیگ ــت پیرامون ــرای باف محــرک توســعه ب
امکانــی بــرای نوســازی کالن شــهر قلمداد شــوند )فرهمنــد،1390: 
2۵(. حفــظ آنهــا نه تنهــا از لحــاظ علمــی، بلکــه از نظــر جنبه هــای 
ــدد  ــتفاده مج ــرمایه گذاری و اس ــت. س ــم اس ــز مه ــادی نی اقتص
ــی(  ــدد فرهنگ ــتفاده مج ــوص اس ــه خص ــی )ب ــث صنعت از مواری
می توانــد بــه عنــوان ابــزار رشــد اقتصــادی، فرهنگــی و همچنیــن 
Florentina-cristina, George-( ایجــاد شــغل مؤثــر واقــع شــود

ــه طــور  lauren, Andreea-loreta & Constantin, 2014: 163(. ب
کلــی حفــظ منظــر شــهری و مواریــث آن نیازمنــد ایجــاد تعــادل 
میــان ارزش هــای گذشــته و ذاتــی اثــر بــا محیــط معاصــر آن بــه 
منظــور احیــا و اســتفاده مجــدد از آنهــا اســت. درک ارزشــمندی 
میــراث صنعتــی در منظــر شــهرهای تاریخــی نیــز بخشــی از ایــن 

ــت شــهری اســت. ــک سیاســت های مدیری ــد و جــزء الینف رون

سؤال پژوهش
ــث  ــت مواری ــه اهمی ــر ب ــر شــده و نظ ــب ذک ــه مطال ــه ب ــا توج ب
صنعتــی در منظــر شــهرهای امــروزی، این نوشــتار به این پرســش 
ــه  ــاصنعتی کارخان ــراث پس ــور می ــا حض ــه آی ــد ک ــخ می ده پاس
قنــد، در هویت بخشــی شــهر ورامیــن و تعدیــل چالش هــای 
منظــری آن مؤثــر اســت؟ همچنیــن ایــن به جامانــده  صنعتــی بــه 
ــرای  عنــوان یــک میــراث شــهری و منظــری چــه قابلیت هایــی ب

حفــظ و احیــا دارد؟ 

روش تحقیق
جهــت بررســی جایــگاه کارخانــه قنــد در منظــر شــهری ورامیــن 
ــون آن،  ــهری پیرام ــت ش ــی، باف ــات جغرافیای ــوان از اطالع می ت
ــه قنــد بهــره جســت. همچنیــن  ــخ و نحــوه تأســیس کارخان تاری
ــس از  ــه و پ ــیس کارخان ــن در دوران تأس ــهری ورامی ــعه ش توس
ــد  ــد می توان ــه قن ــا کارخان ــهر ب ــنتی ش ــت س ــاط باف آن و ارتب
ــی و  ــر مطالعــات میدان ــای دیگــری را روشــن کنــد. عــالوه ب زوای

کتابخانــه ای از روش مقایســه ای و تطبیقــی و مثال هــای نمونــه ای 
ــد  ــه قن ــی کارخان ــراث صنعت ــگاه می ــر جای ــرای درک بهت ــز ب نی
ــن  ــه ای در منظــر شــهری ورامیــن کمــک گرفتــه شــده اســت. ب
ــن  ــامل قوانی ــات )ش ــرور ادبی ــه م ــه ب ــی از مقال ــور در بخش منظ
نمونه هــای  و  صنعتــی  مواریــث  از  حفاظــت  در  بین المللــی 
ــگام  ــه هن ــهری ب ــر ش ــی در منظ ــث صنعت ــاق مواری ــق انطب موف

ــت.  ــده اس ــه ش ــازی( پرداخت باززنده س

حفاظت از میراث صنعتی )پیشینه(
حفاظــت از آثــار صنعتــی در نیمــه  قــرن بیســتم در آمریــکا و اروپــا 
ــی دوم و گســترش فعالیت هــای  شــروع شــد. اتمــام جنــگ جهان
ــد جــدی نگــرش در مــورد میــراث صنعتــی  حفاظتــی، آغــاز رون
ــی از  ــال 19۵0 گروه ــت )Cho & Shin, 2014: 71(. س ــوده اس ب
ــی و  ــالب صنعت ــه های انق ــی ریش ــه بررس ــتان ب ــن انگلس محققی
 .)Song, 2007: 482( معمــاری ســاختمان های آن دوره پرداختنــد
ــه  ــا ب ســال 19۵۵ مایکــس رکــس در دانشــگاه بیرمنــگام بریتانی
ــی پرداخــت و  ــوان باستان شناســی صنعت ــه عن ــه ای ب ــاپ مقال چ
 Jianguo &( ــار صنعتــی انگلســتان شــد خواســتار حفاظــت از آث
Nan, 2007: 476(. ســال 1973 جامعــه باستان شناســان صنعتــی 
پایه گــذاری شــد. همچنیــن در همیــن ســال اولیــن کنگــره 
ــی )FICIM( در  ــای صنعت ــداری بناه ــظ و نگه ــی حف بین الملل
ــادا،  ــکا، کان ــا ۶1 عضــو از کشــورهایی شــامل آمری انگلســتان و ب
 .)Song, 2007: 482( آلمــان، ایرلنــد، هلنــد و ... برگــزار شــد
ــی  ــس بین الملل ــومین کنفران ــان و س ــس در آلم ــن کنفران دومی
ــی در ســوئد )1978( ســبب تأســیس  ــراث صنعت حفاظــت از می
TICCIH )کمیتــه بین المللــی حفاظــت از میــراث صنعتــی( شــد 
ــورهای  ــدی کش ــه ج ــاز توج ــالدی آغ ــه  80 می )Ibid: 482(. ده
ــه میــراث صنعتــی اســت. نخســت انگلســتان در دهــه  اروپایــی ب
70 میــالدی حفاظــت از میــراث صنعتــی را دســتور کار قــرار داد. 
پــس از آن فرانســه نیــز در اوایــل دهــه 80 حفاظــت از چندیــن 
ســایت صنعتــی را مــد نظــر قــرار داد. آمریــکا در ایــن امــر هماننــد 
انگلیــس پیشــگام بــوده اســت. یکــی از نمونه هــای بزرگ مقیــاس 
آن حفاظــت و طراحــی منظــر کارخانــه پنبــه شــهر صنعتــی لــول3 
در پــروژه پــارک ملــی لــول بــود کــه طراحــی منظــر آن در قالــب 
ــل دهــه  ــارک از اوای ــوان پ ــه عن ــی آن ب ــوزه و طراحــی پیرامون م
ــته  ــه داش ــال 2013 ادام ــا س ــد و ت ــروع ش ــالدی ش ــتاد می هش
ــابقه 1982  ــزاری مس ــن برگ ــت )Douet, 2013: 22(. همچنی اس
ــابق(  ــتارگاه س ــس )کش ــت پاری ــارک دوالویل ــی پ ــرای طراح ب
ــود کــه فراینــد شــهری را در  نخســتین پــروژه مطــرح اروپایــی ب
ــارد  ــده برن ــه ش ــای ارائ ــاختند. طرح ه ــکار س ــر آش ــب منظ قال
ــدف طراحــی  ــا ه ــه ب ــن مســابقه ک ــاس در ای ــی و رم کوله چوم
ــگاه معمــاری منظــر را  ــود، جای ــرن 21 ب ــرای ق ــارک شــهری ب پ
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ــد،1390: 2۵(.  ــرد )فرهمن ــت ک ــاصنعتی تثبی ــای پس در عرصه ه
ســال 199۶ هلنــد نیــز کــه یکــی از اعضــای FICIM بــوده اســت، 
فعالیت هــای خــود را بــرای حفــظ ســایت های صنعتــی آغــاز کــرد 
)Jianguo & Nan, 2007: 476(. یکــی از موفق تریــن پروژه هــای 
ــازی  ــه آب جوس ــت کارخان ــر و حفاظ ــی منظ ــور طراح ــن کش ای
ــاب راجــرز4  ــا طراحــی ب )Heineken Experience( آمســتردام ب
ــاد  ــاط و ایج ــت ارتب ــدف از آن تقوی ــه ه ــود ک ــال 2004 ب در س
ــه  ــی تاریخچ ــتردام و معرف ــهری آمس ــه ش ــر جامع ــق خاط تعل

کارخانــه آب جوســازی بــوده اســت۵. 
ــر  ــی جدی ت ــای بین الملل ــم فعالیت ه ــت و یک ــرن بیس ــروع ق ش
را بــرای حفاظــت از مواریــث صنعتــی بــه ارمغــان آورد )امیــن زاده 
ــش  ــی بی ــث صنعت ــن دوران مواری ــن، 1383: 38(. در ای و آریام
ــال 2000  ــد. س ــای گرفتن ــهری ج ــت های ش ــش در سیاس از پی
ــی  ــراث صنعت ــوس و TICCIH درخصــوص حفاظــت از می ایکوم
توافــق همــکاری کردنــد )Song, 2007: 482(. کنگــره بین المللــی 
ــوع  ــر موض ــز ب ــا تمرک ــن )2002( ب ــاران در برلی ــه معم اتحادی
معمــاری منابــع، اهمیــت باززنده ســازی ســایت های صنعتــی 
ــان داد )Jianguo & Nan, 2007: 476(. در  ــش نش ــش از پی را بی
ــی  ــراث صنعت ــت از می ــی حفاظ ــه بین الملل ــال 2003 کمیت س
ــور  ــنهاد منش ــیه پیش ــل روس ــی تاگی ــهر نیژن )TICCIH( در ش
ــراث  ــت می ــزدی آن در فهرس ــی و نام ــراث صنعت ــت از می حفاظ
منشــور   .)Cho & Shin, 2014: 72( داد  را  یونســکو  جهانــی 
ــه  ــط TICCIH ب ــوس و توس ــاوره ایکوم ــا مش ــل ب ــی تاگی نیژن
تصویــب رســید )Romeo et al, 2015: 1306(. ایــن منشــور در 
ــت  ــرای حفاظ ــی ب ــتاورد بین الملل ــن دس ــر مهم تری ــال حاض ح
ــر ثبــت و  ــی تاگیــل ب ــراث صنعتــی اســت. در منشــور نیژن از می
آرشــیو اســناد و نقشــه های مواریــث صنعتــی تأکیــد شــده اســت؛ 
ــار باقی مانــده صنعتــی دارد  ــه آث همچنیــن ایــن منشــور اشــاره ب
کــه واجــد ارزش هــای تاریخــی، تکنولــوژی، اجتماعــی، معمــاری و 
منظــری هســتند )Cho & Shin, 2014: 72(. کشــورهای آســیایی 
ــر کشــورهای  ــا نظــر ب ــراث صنعتــی  ب ــا درک اهمیــت می ــز ب نی
 7ARIH ــورای ــیس ش ــا تأس ــا ب ــورای ۶ERIH اروپ ــی و ش اروپای
بــه ســازماندهی فضاهــای صنعتــی پرداختنــد. ســال 2007 کــره 
ــق  ــام »مناط ــه ن ــهری ب ــی ش ــت حفاظت ــرای سیاس ــی اج جنوب
ــی و  ــراث فرهنگ ــدد از می ــتفاده مج ــدف اس ــا ه ــی« را ب فرهنگ
ــراث  ــه می ــرار داد ک ــتور کار ق ــا را در دس ــری آنه ــی منظ طراح
صنعتــی نیــز بخشــی از آن بــوده اســت )Ibid: 71(. هشــت ســال 
ــه منظــور حفاظــت گســترده  ــل و ب ــی تاگی ــد از منشــور نیژن بع
ــد  ــند مادری ــتاوردهای آن س ــتم و دس ــرن بیس ــث ق ــر از مواری ت
بــه وســیله ایکومــوس )2011( بــا تمرکــز بــر تهیــه دســتورالعمل 
ــد  ــتم در مادری ــرن بیس ــراث ق ــایت های می ــت از س ــرای حفاظ ب
ــاری  ــت از معم ــد حفاظ ــند مادری ــی س ــدف اصل ــد. ه ــه ش تهی
قــرن 20 بــوده اســت. در ایــن ســند بیــان مــی شــود شناســایی 

ــان آن  ــتم و بی ــرن بیس ــاری ق ــراث معم ــت می ــی اهمی و ارزیاب
ــود )ICOMOS, 2011: 2(. در  ــام ش ــد انج ــا بای ــاس معیاره براس
همــان ســال اصــول دوبلیــن نیــز بــه تصویــب رســید. در اصــول 
ــف و  ــه تعری ــل ب ــی تاگی ــور نیژن ــد منش ــن )2011( همانن دوبلی
ــده  ــان ش ــت. بی ــده اس ــه ش ــی پرداخت ــراث صنعت ــت می اهمی
ــاختمان ها و  ــایت ها، س ــامل س ــی »ش ــراث صنعت ــه می ــت ک اس
مجتمع هــا، مناطــق و مناظــر، ماشــین آالت، اشــیاء اســنادی کــه 
 ICOMOS&( »دلیلــی بــر فراینــد صنعتــی گذشــته باشــند، اســت
ــان می شــود کــه در دهه هــای  TICCIH, 2011: 2(. همچنیــن بی
گذشــته تحقیقــات، همــکاری بین المللــی و بین رشــته ای و تحــول 
اجتماعــی ســبب درک بهتــر اهمیــت میــراث صنعتــی و جایــگاه 
ــه دلیــل عــدم  آنهــا در منظــر شــهرها شــده اســت. امــا اغلــب ب
مستندســازی، حفاظــت و شناســایی آنهــا و گاهــی نیــز بــه دلیــل 
ــرض  ــب در مع ــیب پذیر و اغل ــیار آس ــادی بس ــد اقتص ــر رون تغیی
خطــر قــرار دارنــد )Ibid: 3(. در شــرق نیــز بیانیه تایپــه )2012( به 
وســیله شــورای ARIH در پانزدهمین جلســه TICCIH به منظور 
توجــه بیــش از پیــش به میــراث صنعتــی آســیا و درک منظری آن 
تصویــب شــد. در ایــن بیانیــه بیــان شــده، میــراث صنعتــی آســیا 
ــی،  ــرات اجتماع ــی و تغیی ــرات جمع ــر از خاط ــزء جدایی ناپذی ج
 ICOMOS, 2012:( اقتصــادی و منظــر فرهنگــی آن منطقــه اســت
1(. ایــن اقدامــات بیــن المللــی بیان گــر آن اســت کــه مشــارکت 
جوامــع و ســایر ذی نفعــان، بخــش جدایی ناپذیــر از برنامــه حفــظ 
و حراســت میــراث صنعتــی و بخشــی از منظــر فرهنگــی شــهرهای 
ــات  ــذاری و اقدام تاریخــی اســت. سیاســت های مناســب )قانون گ
ــد انجــام  ــراث هــای صنعتــی بای ــرای محافظــت از می ــی( ب اجرای
ــاد  ــت ایج ــد در جه ــت گذاری ها و ...( بای ــات )سیاس ــود. اقدام ش
ــی و  ــدات صنعت ــی،  تولی ــراث صنعت ــان می ــک می ــاط نزدی ارتب
ــه ای باشــد کــه  ــه گون ــد ب ــن عمــل بای ــی باشــد. ای اقتصــاد محل
ــاد  ــرمایه گذاران ایج ــارکت س ــرای مش ــب را ب ــای مناس فرصت ه
کنــد )ICOMOS& TICCIH, 2011: 5( و از ســوی دیگــر فرصتی 
مناســب بــرای مشــارکت مواریــث صنعتــی در سیاســت های 
شــهری ایجــاد کنــد. از جملــه اقدامــات دیگــری کــه در ســال های 
ــس  ــزاری کنفران ــه برگ ــوان ب ــت، می ت ــده اس ــام ش ــته انج گذش
ــال 2013،  ــن در س ــکای التی ــی آمری ــراث صنعت ــت از می حفاظ
کنفرانــس فرانســه )201۵(، کنفرانــس آمریــکای التیــن ) 201۶( 
و ... کــه توســط انجمــن بین المللــی حفاظــت از میــراث صنعتــی 
و در برخــی از مــوارد بــا مشــارکت ایکومــوس برگــزار شــده اســت، 
اشــاره کــرد. ســایت های صنعتــی بســیاری نیــز در ایــن ۵ دهــه بــه 
منظــور تقویــت منظــر شــهری و حفــظ تــداوم تاریخــی شــهرهای 
ــوان  ــا می ت ــه آنه ــده اند. از جمل ــت ش ــی و حفاظ ــی، طراح صنعت
ــوون انگلســتان،  ــال ســنگ بالن ــدن زغ ــه طراحــی منظــری مع ب
ــندگی  ــه ریس ــوزه  کارخان ــان، م ــن آلم ــورت وان ــاعت ف ــوزه  س م
مانوفاختــورا لــودز لهســتان، ســایت کشتی ســازی و زغــال ســنگ 

جســتار
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میجــی ژاپــن و .... اشــاره کــرد. در ایــران نیــز احیــای کارخانه هــای 
ــه  ــز، ریســباف اصفهــان، کبریت ســازی زنجــان ب چرم ســازی تبری
ــن  ــات در ای ــه اقدام ــران از جمل ــی ای ــوزه صنعت ــن م ــوان اولی عن

خصــوص بــوده اســت. 

منظر شهری و جایگاه میراث صنعتی 
ــهرهای تاریخــی  ــر ش ــرای منظ ــی ب ــال 197۶ یونســکو تعریف س
)HUL( ارائــه کــرد کــه شــامل فضاهــای شــهری و محیــط 
طبیعــی بــوده اســت. در ایــن تعریــف زیباشناســی شــهری، 
ــد  ــی م ــت آوردهای تاریخ ــی و دس ــی و فرهنگ ــم اجتماع مفاهی
 Dhingra, Singh, & Chattopadhyay,) ــود ــه ب ــرار گرفت ــر ق نظ
ــا  ــی )واژه نامه ه ــهرهای تاریخ ــر ش ــه منظ 3 :2016). در توصیه نام
و تعاریــف(8، نیــز بیــان شــده اســت : »منظــر شــهرهای تاریخــی 
شــامل تمــام الیه بنــدی تاریخــی آن شــهر اســت کــه ارزش هــای 
ــان  ــی را بی ــته تاریخ ــای برجس ــی و ویژگی ه ــی- طبیع فرهنگ
مناســبات  و  از شــهر  بافــت گســترده تری  می کنــد؛ شــامل 
جغرافیایــی و تاریخــی آن اســت (UNESCO, 2011:52). بــه 
عبــارت دیگــر منظــر شــهرهای تاریخــی متشــکل از زمینــه هــای 
ــه  ــه خــاص اســت ک ــک جامع ــای ی ــا و فعالیت ه فیزیکــی، باوره
 Nunta) ــود ــامل می ش ــاخته  انســان را ش ــی و س محیطــی طبیع

 .(& Sahachaisaeree, 2010: 1241

صنعتــی شــدن، یــک دوره و حادثــه برجســته تاریخــی اســت کــه 
ســبب توســعه فرهنگــی و اقتصــادی شــده اســت. ارزش تاریخــی- 
فرهنگــی و همچنیــن اقتصــادی ایــن دوران و تأثیــر آن بــر شــکل 
و ماهیــت شــهرهای امــروز امــری واضــح و بدیهــی اســت. شــکل 
شــهرها، فضاهــای شــهری و حتــی مفاهیــم آن تحــت تاثیــر ایــن 
رونــد قــرار گرفته انــد. همچنیــن ایــن دوره هماننــد تمــام دوره های 
تاریخــی )در هــر کشــور بنــا و بــر شــرایط خــاص آن دوره(، هنــر 
 .(ICOMOS, 2011: 2-7) و معمــاری ویــژه ای را ارائــه کــرده اســت

امــروزه ایــن آثــار باقــی مانــده از دوران صنعتــی، در بافــت برخــی 
از شــهرهای تاریخــی بــا فضاهــای شــهری گره خــورده و بخشــی از 
ــور  ــد، منش ــند مادری ــر در س ــده اند. پیش ت ــهری ش ــای ش بافته ه
نیژنــی تاگیــل، بیانیــه تایپــه و اصــول دوبلیــن بــه بیــان پیشــینه 
حفاظــت از آنهــا پرداختــه شــد و بنابــر تعریــف منظــر شــهرهای 
تاریخــی در توصیه نامــه پاریــس 2011، امــروزه ایــن یادمان هــای 
ــاوی  ــان ها، ح ــاخته انس ــره ای از دست س ــوان ثم ــه عن ــی ب صنعت
ارزش تلقــی می شــوند و بخشــی از منظــر شــهری و جــزء الینفــک 
آن هســتند و بایــد در سیاســت های شــهری )معمــاری، منظــری، 

حفاظتــی و ...( جــای گیرنــد.

تصفیه خانه قند و جایگاه آن در منظر شهری ورامین
مثابــه  بــه  ورامیــن  نقــش  ایفــای  زمینه هــای  نخســتین 
ــالد ری  ــی ام الب ــول و ویران ــار مغ ــس از ایلغ ــه پ ــم ب ــهری مه ش
ــن  ــت و ای ــول یاف ــان اف ــس از ایلخان ــهر پ ــن ش ــردد. ای باز می گ
رونــد تــا دوره قاجــار ادامــه یافــت. دوران قاجــار آغازگــر توســعه 
ــه امــروز اســت. امــا مهم تریــن دوره و شــروع توســعه  ــا ب شــهر ت
شــهری ورامیــن در دوران جنبــش صنعتــی شــدن در ســال های 
1300 - 1320 بــوده اســت )حبیبــی و نویدپــور، 1392: 7(. 

کارخانــه قنــد ورامیــن ســال 1312 بــا طراحــی مارکــوف در فاصله  
چنــد کیلومتــری شــهر ورامیــن ســاخته شــد. در آن زمــان شــهر 
ورامیــن کوچــک و بافــت ســنتی آن، محــاط باغ هــا و زمین هــای 
کشــاورزی بــوده اســت. در حــدود همــان ســال ها خیابــان مرکــزی 
شــهر عریــض شــد و راه خروجــی شــرق و غــرب شــهر و مســیر 
دسترســی بــه کارخانــه قنــد و روغن کشــی می شــود )تصویــر 1(. 
ــن گســترش  ــروزه شــهر ورامی ــی اســت، ام ــه بدیه همان طــور ک
ــا بیشــترین  ــار ســو توســعه دارد ام ــن از چه ــه اســت. ورامی یافت
ــا توســعه  شــهر در  ــه تهــران اســت. ب توســعه  آن در غــرب و رو ب
ــض   ــوی اول عری ــه در دوران پهل ــهر ک ــی ش ــان اصل ــرب، خیاب غ

تصویــر1 : کارخانه تصفیه خانه قند ورامین. عکس : امیرعلی قنبری، 139۵.
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ــه غــرب و شــمال غــرب  ــود، مســیر گســترش شــهر رو ب شــده ب
ــه  ــی و کارخان ــه روغن کش ــه ۶0 و 70( و محل ــده )ده ــی ش تلق
قنــد را در برگرفتــه اســت )مهندســین مشــاور پژوهــش و عمــران, 

ــر 2(. 1393: ۶(؛ )تصوی
بافــت تاریخــی ورامیــن بــا حضــور مســجد جامــع ایلخانــی و بــرج 
ــن  ــت. ای ــرده اس ــظ ک ــود را حف ــی خ ــر تاریخ ــه منظ عالءالدول
بافــت اگرچــه از نظــر بصــری کامــاًل دگرگــون شــده، امــا همچنــان 
ســاختار ســنتی کوچه هــا و محله هــای آن باقــی مانده انــد. 
ــعه پذیری  ــد توس ــان رون ــه هم ــز ادام ــهر نی ــرقی ش ــعه ش توس
ــن  ــه ناری ــن محل ــا دربرگرفت ــت و ب ــوده اس ــوی ب دوره قاجار-پهل
ــی  ــر تاریخ ــی( منظ ــی )ایلخان ــزاده یحی ــدق( و امام ــه )خن قلع
یکپارچــه ای بــا بافــت مرکــزی برقــرار کــرده اســت. در ایــن ناحیــه 
ــت ســنتی آن  ــوده و بخشــی از ســاختار باف ــم ب توســعه پذیری ک
ــه ســبب  ــی هــم ب ــد جبهــه غرب ــده اســت. بافــت جدی ــی مان باق
ــا  ــتگی ب ــی و پیوس ــیرهای ارتباط ــاختاری و مس ــای س ویژگی ه
بافــت ســنتی ورامیــن، بیگانــه بــا آن نیســت. امــا از ســوی دیگــر 
ــا بافــت  توســعه خطــی شــهر در شــمال غربــی )رو بــه تهــران( ب
ســنتی آنچنــان کــه بایــد پیوســتگی نــدارد. ســاختار ایــن بخــش 
ــاًل متفــاوت از بافــت ســنتی شــهر و  ــی( کام )بخــش شــمال غرب
نوســاز اســت. بیشــترین توســعه شــهر در حــال حاضــر )همچنیــن 

ــر 2(.  ــن بخــش اســت )تصوی ــده( در ای در آین

منظر شهری کارخانه قند
شــهرهای قدیمــی همــــواره چندیــن تصویــر تاریخــی را بــا خــود 
حمــل می کننــد، هــر چنــد ممکــن اســت بــدان شــکل مــوزه ای 
ــش،  ــا کیفیت بخ ــور آنه ــا حض ــی، 1391 :3( ام ــد )فکوه بدهن
بــدون  شــهرهایی  تصــور  اســت.  خاطره انگیــز  و  تداعی گــر 
ــا و هویــت خــاص آن غیــر ممکــن اســت. شــهرها  پیشــینه، معن
بــه نوبــه خــود مفاهیمــی را حمــل می کننــد کــه ارزش و معنــای 
ــی  ــه تاریخ ــا زمین ــنایی ب ــع آش ــت. در واق ــهر اس ــی آن ش هویت
ــط و منظــر  ــش محی ــان خوان ــه در زم از اصــول مهمــی اســت ک
ــان، 39:1382(. در  ــوند )طبیبی ــپرده ش ــی س ــه فراموش ــد ب نبای
بخــش شــمالی غربــی حضــور کارخانــه قنــد و محلــه روغن کشــی 
یــک فرصــت و ویژگــی بســیار مهــم اســت )تصویــر 2(. کارخانــه 
قنــد بــه عنــوان یــک یادمــان معمارانــه از صنعتــی شــدن، توانایــی 
ــش  ــن بخ ــی ای ــاط تاریخ ــاد ارتب ــدی در ایج ــش کلی ــای نق ایف
ــا بافــت ســنتی را دارد. صنعتــی شــدن یــک شــاخص تاریخــی  ب
ــه قنــد و  در منظــر تاریخــی شــهر ورامیــن اســت. حفــظ کارخان
بالطبــع محلــه روغن کشــی و مســیر راه آهــن شــهر، ســبب تــداوم 
منظــر تاریخــی شــهر ورامیــن و یکپارچگــی منظــر آن در بخــش 
شــمال غربــی )رو بــه تهــران( می شــود. از ســوی دیگــر همچنیــن 
از حیــث معمــاری و ســاختار فضایــی نیــز یــک پتانســیل بالقــوه 
اســت.  شــهری  مناســب  سیاســت های  تدویــن  در  تاریخــی 

تصویر2 : نقشــه سال 133۵، گسترش شهر ورامین و یادمان های تاریخی، مأخذ: سازمان نقشه برداری کشور.

جســتار



31شماره 43تابستان 1397

ــرای ایجــاد فضاهــای  ــن فرصــت مناســبی ب ــد ورامی ــه قن کارخان
ــد و  ــاد می کن ــی ایج ــادی و محل ــی، اقتص ــده فرهنگ ــی ش طراح
نشــانه ای از ویژگــی تجمیع پذیــری آن اســت. بــه ایــن معنــا کــه 
ــی در  ــی- تاریخ ــت معنای ــق هوی ــت و خل ــذب ذهنی ــی ج توانای
جامعــه ورامیــن و توســعه شــهری در بســتر منظــر تاریخــی شــهر 
را دارد. بــه ایــن معنــا منظــر شــهری در مقیــاس میانــی )فضاهــای 
عمومــی شــهر( بیشــترین نقــش را در خلــق تصویــر ذهنــی افــراد 
ــردم در محیــط مــی  ــرای حضــور م ــد و مشــوقی ب ــا مــی کن ایف
شــود از ایــن رو، ضــرورت دارد کیفیــت منظــر فضاهــای عمومــی 
بــه درســتی ســنجیده شــود و راهکارهایــی واقــع بینانــه بــرای آن 
ــه شــود )حقــی، کریمــی مشــاور و زلفــی گل، 1397: ۵29(.  ارائ
از ســوی دیگــر یکــی از چالش هــای شــهرهای امــروز عــدم 
وجــود شــاخص های منظــری بــرای تســهیل درک و تقویــت 
ــای  ــت. در بافت ه ــهری س ــای ش ــت ها و برنامه ه ــر در سیاس منظ
ــاخص  ــوان ش ــه عن ــده ب ــت ش ــی حفاظ ــر تاریخ ــی، منظ تاریخ
ــن و  ــد ورامی ــه قن ــود. کارخان ــی ش ــه م ــر گرفت ــری در نظ منظ
ــوان شــاخص های تاریخــی  ــه عن ــد ب ــه روغن  کشــی می توانن محل
ــری  ــای منظ ــل چالش ه ــی، تعدی ــمال غرب ــاز ش ــت نوس در باف
شــهر ورامیــن را توأمــان بــا حفــظ و ارائــه منظــر تاریخــی شــهر 
امکان پذیــر کننــد. ایــن عمــل خوانایــی هویــت شــهری )نشــانه ای 
)sign( و ســمبولیک )symbol( ورامیــن( بــا دو معنــای تاریخــی-
ــهر  ــری ش ــت منظ ــدم گسس ــد و ع ــت می کن ــی را تقوی صنعت
ــود.   ــبب می ش ــهری را س ــعه ش ــد توس ــن در رون ــی ورامی تاریخ
فراهــم شــدن فضــای مناســب بــرای طراحــی منظــر ســبز پیرامون 
ــبز در  ــای س ــن نیازه ــه روغن کشــی و تأمی ــد و محل ــه قن کارخان
ــهر)  ــری ش ــی و بص ــت حس ــای کیفی ــعه و ارتق ــای توس طرح ه
کیفیت بخشــی هویــت و منظــر شــهری( بــا طراحــی محــور پیــاده 
ــی- ــده حفاظت ــزی ش ــالن برنامه ری ــد و پ ــه قن ــون کارخان پیرام

منظــری ) منظــر انســانی- تعاملــی( و منظــر آســایش و تعامــالت 
ــر  ــی منظ ــا و طراح ــای احی ــر از ویژگی ه ــی دیگ ــی یک اجتماع
کارخانــه قنــد در بخــش شــمال غربــی شــهر ورامیــن اســت. ایــن 
ــگری در  ــز گردش ــر متمرک ــاد منظ ــبب ایج ــن س ــل همچنی عم
ــه  ــرج عالءالدول بخــش غربــی و جدیــد شــهر هماننــد پیرامــون ب
و مســجد جامــع کــه ســاختار ســنتی آن منظــر تعاملی-تاریخــی 

ــود.  ــد، می ش ــت کرده ان ــهر را تقوی ش
ــده   ــی ش ــر طراح ــی منظ ــرای طراح ــب ب ــت مناس ــاد فرص ایج
تاریخــی، تقویــت تصــور یکپارچــه ذهنــی از شــهر تاریخــی 
ورامیــن و تقویــت حــس جامعــه و حــس تعلــق خاطــر شــهری و 
تعلــق منظــری نیــز از ویژگی هــای طراحــی منظــری و حفاظتــی 
کارخانــه قنــد اســت کــه بهبــود ارتبــاط فیزیکــی و بصــری شــهر 

ــردد.  ــب می گ ــعه را موج ــد توس در رون
ارتقــای کیفیــت محــالت پیرامونــی کارخانــه قنــد و بــه خصــوص 

ــی  ــخ صنعت ــت تاری ــن) تقوی ــه راه آه ــی و محل ــه روغن کش محل
ــن در توســعه  ــده ورامی ــت منظــر شــهر آین ــود کیفی شــهر(، بهب
شــمال غربــی) نوســاز( و کنتــرل غلبــه توســعه شــهر بــه 
ســاختارهای ســنتی و تاریخــی شــهر بــا تأکیــد بــر کارخانــه قند و 
طراحــی پیرامونــی آن نیــز از ویژگی هایــی اســت کــه بــا نظــر بــه 
کارخانــه قنــد، احیــا و طراحــی منظــر آن ایجــاد می شــود. بدیهــی 
ــادی و  ــی، اقتص ــای اجتماع ــف کمبوده ــل تخفی ــن عم ــت ای اس
فرهنگــی بخــش شــمال غربــی شــهر ورامیــن، تأمیــن زیرســاخت 
ــرای  ــده ب ــی ش ــر طراح ــت منظ ــت ثب ــهر و  فرص ــاز ش هویت س

ــود. ــب می ش ــن را موج ــهر ورامی ش
ــه  ــر ب ــا نظ ــت. ب ــی س ــای- مکان ــک ارزش معن ــد ی ــه قن کارخان
ــورا 199۶  قوانیــن بین المللــی حفاظــت و بــه خصــوص منشــور ب
حفاظــت و نظــر بــر آن بــه عنــوان میــراث مکانــی در سیاســت های 

شــهر حائــز اهمیــت اســت.

نتیجه گیری
ــر  ــه معاص ــی در جامع ــه عاطف ــی از حافظ ــدن بخش ــی ش صنعت
ــی  ــث صنعت ــر تاریخــی شهرهاســت. مواری ــک منظ ــزء الینف و ج
ــخ محلــی و منبــع فرهنگــی هســتند. رابطــه میــان  بیان گــر تاری
ایــن مواریــث و جوامــع محلــی ســبب ایجــاد یــک تعلــق خاطــر 
در جهــت حفاظــت آنهــا شــده اســت. در ایــن پژوهــش بررســی 
پیشــینه حفاظــت از میــراث صنعتــی و تبییــن اهمیــت و جایــگاه 
آن در منظــر شــهرها و از ســوی دیگــر تعریــف منظــر شــهرهای 
ــه قنــد  تاریخــی در کنوانســیون پاریــس )2011( اهمیــت کارخان
را بــه عنــوان یادمــان صنعتــی شــدن و یــادگاری از معمــاری قــرن 
ــه  ــازد. کارخان ــن می س ــن روش ــهری ورامی ــر ش ــتم در منظ بیس
قنــد یــک برنــد تاریخــی در منظــر شــهری ورامیــن اســت. ایــن 
ــه در  ــت ک ــن اس ــخ ورامی ــد دوره ای از تاری ــی مؤی ــراث صنعت می
ــک  ــده اســت. ی ــت شــهر انجامی ــی هوی ــه بازیاب ــردم ب حافظــه م
ــری  ــش مؤث ــد نق ــه می توان ــر و ارزشــمندی اســت ک ــق خاط تعل
ــه  در تقویــت کیفیــت منظــر شــهری ورامیــن ایفــا کنــد. نظــر ب
جایــگاه ویــژه آن در ســایت شــهری ، ســبب پیوســتگی ایــن بخش 
ــهر  ــی ش ــر تاریخ ــی منظ ــن و یکپارچگ ــنتی ورامی ــت س ــا باف ب
ــک  ــد ی ــی( می توان ــه فرهنگ ــزودن وج ــاء آن )اف ــود. احی می ش
ــن  ــهری ورامی ــر ش ــی در منظ ــته تاریخی-فرهنگ ــای برجس فض
ــهری  ــت های ش ــد در سیاس ــه قن ــر کارخان ــر ب ــد. نظ ــاد کن ایج
ســبب می شــود توســعه بخــش شــمال غربــی )اگــر چــه متمایــل 
ــن، بلکــه در  ــخ شــهر ورامی ــه از تاری ــه بیگان ــه تهــران اســت( ن ب
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــی از آن باش ــی و بخش ــته تاریخ ــاط پیوس ارتب
جایــگاه کارخانــه قنــد در حافظــه تاریخــی جامعــه ورامیــن، تدبیــر 
سیاســت های مناســب شــهری می توانــد حــس عمومــی مــردم را 

ــان را ارتقــاء بخشــد.   تقویــت و هویــت تاریخــی آن
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وســعت محلــه روغن کشــی و فضــای کارخانــه قنــد بخشــی 
ــت  ــه اس ــهر را در برگرفت ــرب ش ــمال غ ــاحت ش ــی از مس بزرگ
ــی  ــی از صنعت ــد، یادمان ــه قن ــاری کارخان ــر 2(. ارزش معم )تصوی
ــا  ــتگی ب ــتم در پیوس ــرن بیس ــاری ق ــی از معم ــدن و میراث ش
ارزش هــای اجتماعــی، تاریخــی و تعلــق خاطــر جامعــه شــهری و 

پی نوشت 
First International Congress on the Conservation of Industrial Monuments .1

The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage .2
Boot Cotton Mills on the Merrimack River, Lowell,us .3

Bob Rogers .4
www.erih.net .۵ )تاریخ دسترسی:139۶/0۶/10(

European Route of Industrial Heritage .۶
Asia Route Of Industrial Heritage .7

8.  پاریس )2011(

حــس هویــت بخــش کارخانــه قنــد، آن را بــه یــک پتانســیل بالقوه 
تاریخــی )خاطــره ای از صنعتــی شــدن ایــران و بخشــی از تاریــخ 
ورامیــن( در منظــر شــهری تبدیــل کــرده اســت. توجــه بــه جایگاه 
ــن  ــهری ورامی ــت های ش ــا و سیاس ــد در پروژه ه ــه قن تصفیه خان

ــه شــود.  ــد در نظــر گرفت بای

جســتار
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