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چکیــده | میــراث صنعتــی مفهومــی اســت کــه از ســال  1950شــکل گرفتــه اســت .این مفهــوم باوجــود تازگی،
بــه ســرعت در پروژههــای شــهری پذیرفتــه شــد .در کشــورهای پیشــگام امــر حفاظــت ،حفاظــت از میــراث
صنعتــی بــه عنــوان یکــی از مدلهــای توســعه و بخشــی از منظــر شــهر در نظــر گرفتــه میشــود .در ایــن
پژوهــش ســعی بــر آن بــوده تــا بــا مطالعــه منشــور نیژنــی تاگیــل ( ،)Nizhny Tagil Charterاصــول دوبلیــن
( )The Dublin Principlesبیانیــه تایپــه ( )Taipei Declarationو ســند مادریــد ( )Madrid Documentبــه
پیشــینه حفاظــت از میــراث صنعتــی و اهمیــت آن پرداختــه شــود؛ همچنیــن تــاش شــده اســت بــا پیگیــری
فعالیتهــای  ،2TICCIH ،1FICIMایکومــوس و جامعــه بینالمللــی معمــاران ،اهمیــت میــراث صنعتــی در
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 بازمانــدهای از دوران صنعتــی شــدن و بخشــی
از تاریــخ معمــاری اســت .معمــاری برجســته ،موقعیــت مناســب شــهری ،ویژگیهــای محیطــی و تاریخــی-
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
منظــر تاریخــی شــهر میشــود .در برخــی از شــهرهای تاریخــی کــه توســعه آن در دوران صنعتــی شــدن
(هماننــد ورامیــن) بیــش از پیــش بــوده اســت ،ســاختمانها ،ســایتها و عناصــر صنعتــی جلــوهای از منظــر
شــهری شــدهاند؛ بــه همیــن منظــور بایــد در سیاســتهای شــهری مدنظــر قــرار گیرنــد .عــاوه بــر آن،
حفــظ آنهــا نهتنهــا از لحــاظ علمــی ،بلکــه از نظــر جنبههــای اقتصــادی نیــز مهــم اســت .ســرمایهگذاری و
اســتفاده مجــدد از مواریــث صنعتــی (بــه خصــوص اســتفاده مجــدد فرهنگــی) میتوانــد بــه عنــوان ابــزار رشــد
اقتصــادی ،فرهنگــی و همچنیــن ایجــاد شــغل مؤثــر واقــع شــود.

واژگان کلیدی | میراث صنعتی ،کارخانه قند ورامین ،منظر شهرهای تاریخی.

مقدمــه | انقــاب صنعتــی موجــب تغییــرات گســتردهای در
شــهرها شــد .رونــد صنعتــی شــدن ،شــکل ،ماهیــت و همچنیــن
منظــر شــهرها را تحتالشــعاع قــرار داد .ظهــور صنایــع ســبب
شــکلگیری فضاهــای جدیــد در داخــل و حاشــیه شــهرها شــده
اســت .امــروزه ایــن فضاهــای صنعتــی ارتباطــات تاریخــی بــا
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گذشــته شــهرها دارنــد .ایــن ارتبــاط تاریخــی در ابعــاد مختلــف
زندگــی شــهری (اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و  )...قابــل
مشــاهده اســت .خاطــره تاریخــی و حــس تعلــق بــه مواریــث
صنعتــی در ذهــن جامعــه نهادینــه شــده اســت.

بیان مسئله

میــراث صنعتــی بیانکننــد ه بخشــی از تاریــخ معمــاری و
شــهری اســت کــه جنبههــای صنعتــی شــدن دنیــای امــروز را

میراث صنعتی در منظر شهر تاریخی | امیرعلی قنبری
نشــان میدهــد ( .)Xie, 2015: 142رابطــه نزدیــک میــان مواریــث
صنعتــی و جوامــع محلــی ســبب ایجــاد تعلــق خاطــر در جهــت
حفاظــت از آنهــا شــده اســت .بدیهــی اســت کــه تعلــق خاطــر،
منشــأ هویــت اجتماعــی شــهروندان یــک شــهر بــه شــمار مـیرود.
خاطــره عامــل تــداوم فرهنگــی و رابطــه میــان نســلها و تنهــا
عامــل ارتبــاط بیــن آنهاســت (آقابــزرگ .)50 :1392 ،همچنیــن
یکپارچگــی هویــت فرهنگــی شــهرهای تاریخــی -صنعتــی نیــز در
گــرو حفــظ ایــن مواریــث ارزشــمند اســت .در کشــورهای پیشــگام
امــر حفاظــت ،حفاظــت از میــراث صنعتــی بــه عنــوان یکــی از
مدلهــای توســعه و بخشــی از منظــر فرهنگــی در نظــر گرفتــه
میشــود .اراضــی پســاصنعتی بــا وجــود شــرایط نامطلــوب خــود،
در صــورت بازیافــت صحیــح ،از یکســو میتواننــد بــه مثابــه
محــرک توســعه بــرای بافــت پیرامونــی خــود و از ســوی دیگــر
امکانــی بــرای نوســازی کالنشــهر قلمداد شــوند (فرهمنــد:1390،
 .)25حفــظ آنهــا نهتنهــا از لحــاظ علمــی ،بلکــه از نظــر جنبههــای
اقتصــادی نیــز مهــم اســت .ســرمایهگذاری و اســتفاده مجــدد
از مواریــث صنعتــی (بــه خصــوص اســتفاده مجــدد فرهنگــی)
میتوانــد بــه عنــوان ابــزار رشــد اقتصــادی ،فرهنگــی و همچنیــن
ایجــاد شــغل مؤثــر واقــع شــود (Florentina-cristina, George-
 .)lauren, Andreea-loreta & Constantin, 2014: 163بــه طــور
کلــی حفــظ منظــر شــهری و مواریــث آن نیازمنــد ایجــاد تعــادل
میــان ارزشهــای 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
رونــد و جــزء الینفــک سیاســتهای مدیریــت شــهری اســت.

سؤال پژوهش

بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده و نظــر بــه اهمیــت مواریــث
صنعتــی در منظــر شــهرهای امــروزی ،این نوشــتار به این پرســش
پاســخ میدهــد کــه آیــا حضــور میــراث پســاصنعتی کارخانــه
قنــد ،در هویتبخشــی شــهر ورامیــن و تعدیــل چالشهــای
منظــری آن مؤثــر اســت؟ همچنیــن ایــن بهجامانــد ه صنعتــی بــه
عنــوان یــک میــراث شــهری و منظــری چــه قابلیتهایــی بــرای
حفــظ و احیــا دارد؟

روش تحقیق

جهــت بررســی جایــگاه کارخانــه قنــد در منظــر شــهری ورامیــن
میتــوان از اطالعــات جغرافیایــی ،بافــت شــهری پیرامــون آن،
تاریــخ و نحــوه تأســیس کارخانــه قنــد بهــره جســت .همچنیــن
توســعه شــهری ورامیــن در دوران تأســیس کارخانــه و پــس از
آن و ارتبــاط بافــت ســنتی شــهر بــا کارخانــه قنــد میتوانــد
زوایــای دیگــری را روشــن کنــد .عــاوه بــر مطالعــات میدانــی و

کتابخانـهای از روش مقایسـهای و تطبیقــی و مثالهــای نمونـهای
نیــز بــرای درک بهتــر جایــگاه میــراث صنعتــی کارخانــه قنــد
در منظــر شــهری ورامیــن کمــک گرفتــه شــده اســت .بــه ایــن
منظــور در بخشــی از مقالــه بــه مــرور ادبیــات (شــامل قوانیــن
بینالمللــی در حفاظــت از مواریــث صنعتــی و نمونههــای
موفــق انطبــاق مواریــث صنعتــی در منظــر شــهری بــه هنــگام
باززندهســازی) پرداختــه شــده اســت.

حفاظت از میراث صنعتی (پیشینه)

حفاظــت از آثــار صنعتــی در نیمـ ه قــرن بیســتم در آمریــکا و اروپــا
شــروع شــد .اتمــام جنــگ جهانــی دوم و گســترش فعالیتهــای
حفاظتــی ،آغــاز رونــد جــدی نگــرش در مــورد میــراث صنعتــی
بــوده اســت ( .)Cho & Shin, 2014: 71ســال  1950گروهــی از
محققیــن انگلســتان بــه بررســی ریشــههای انقــاب صنعتــی و
معمــاری ســاختمانهای آن دوره پرداختنــد (.)Song, 2007: 482
ســال  1955مایکــس رکــس در دانشــگاه بیرمنــگام بریتانیــا بــه
چــاپ مقالــهای بــه عنــوان باستانشناســی صنعتــی پرداخــت و
خواســتار حفاظــت از آثــار صنعتــی انگلســتان شــد (& Jianguo
 .)Nan, 2007: 476ســال  1973جامعــه باستانشناســان صنعتــی
پایهگــذاری شــد .همچنیــن در همیــن ســال اولیــن کنگــره
بینالمللــی حفــظ و نگهــداری بناهــای صنعتــی ( )FICIMدر
انگلســتان و بــا  61عضــو از کشــورهایی شــامل آمریــکا ،کانــادا،
آلمــان ،ایرلنــد ،هلنــد و  ...برگــزار شــد (.)Song, 2007: 482
دومیــن کنفرانــس در آلمــان و ســومین کنفرانــس بینالمللــی
حفاظــت از میــراث صنعتــی در ســوئد ( )1978ســبب تأســیس
( TICCIHکمیتــه بینالمللــی حفاظــت از میــراث صنعتــی) شــد
( .)Ibid: 482دهــ ه  80میــادی آغــاز توجــه جــدی کشــورهای
اروپایــی بــه میــراث صنعتــی اســت .نخســت انگلســتان در دهــه
 70میــادی حفاظــت از میــراث صنعتــی را دســتور کار قــرار داد.
پــس از آن فرانســه نیــز در اوایــل دهــه  80حفاظــت از چندیــن
ســایت صنعتــی را مــد نظــر قــرار داد .آمریــکا در ایــن امــر هماننــد
انگلیــس پیشــگام بــوده اســت .یکــی از نمونههــای بزرگمقیــاس
3
آن حفاظــت و طراحــی منظــر کارخانــه پنبــه شــهر صنعتــی لــول
در پــروژه پــارک ملــی لــول بــود کــه طراحــی منظــر آن در قالــب
مــوزه و طراحــی پیرامونــی آن بــه عنــوان پــارک از اوایــل دهــه
هشــتاد میــادی شــروع شــد و تــا ســال  2013ادامــه داشــته
اســت ( .)Douet, 2013: 22همچنیــن برگــزاری مســابقه 1982
بــرای طراحــی پــارک دوالویلــت پاریــس (کشــتارگاه ســابق)
نخســتین پــروژه مطــرح اروپایــی بــود کــه فراینــد شــهری را در
قالــب منظــر آشــکار ســاختند .طرحهــای ارائــه شــده برنــارد
چومــی و رم کولهــاس در ایــن مســابقه کــه بــا هــدف طراحــی
پــارک شــهری بــرای قــرن  21بــود ،جایــگاه معمــاری منظــر را
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جســتار
در عرصههــای پســاصنعتی تثبیــت کــرد (فرهمنــد.)25 :1390،
ســال  1996هلنــد نیــز کــه یکــی از اعضــای  FICIMبــوده اســت،
فعالیتهــای خــود را بــرای حفــظ ســایتهای صنعتــی آغــاز کــرد
( .)Jianguo & Nan, 2007: 476یکــی از موفقتریــن پروژههــای
ایــن کشــور طراحــی منظــر و حفاظــت کارخانــه آبجوســازی
4
( )Heineken Experienceآمســتردام بــا طراحــی بــاب راجــرز
در ســال  2004بــود کــه هــدف از آن تقویــت ارتبــاط و ایجــاد
تعلــق خاطــر جامعــه شــهری آمســتردام و معرفــی تاریخچــه
کارخانــه آبجوســازی بــوده اســت.5

شــروع قــرن بیســت و یکــم فعالیتهــای بینالمللــی جدیتــر
را بــرای حفاظــت از مواریــث صنعتــی بــه ارمغــان آورد (امیـنزاده
و آریامــن .)38 :1383 ،در ایــن دوران مواریــث صنعتــی بیــش
از پیــش در سیاســتهای شــهری جــای گرفتنــد .ســال 2000
ایکومــوس و  TICCIHدرخصــوص حفاظــت از میــراث صنعتــی
توافــق همــکاری کردنــد ( .)Song, 2007: 482کنگــره بینالمللــی
اتحادیــه معمــاران در برلیــن ( )2002بــا تمرکــز بــر موضــوع
معمــاری منابــع ،اهمیــت باززندهســازی ســایتهای صنعتــی
را بیــش از پیــش نشــان داد ( .)Jianguo & Nan, 2007: 476در
ســال  2003کمیتــه بینالمللــی حفاظــت از میــراث صنعتــی
( )TICCIHدر شــهر نیژنــی تاگیــل روســیه پیشــنهاد منشــور
حفاظــت از میــراث صنعتــی و نامــزدی آن در فهرســت میــراث
جهانــی یونســکو را داد ( .)Cho & Shin, 2014: 72منشــور
نیژنــی تاگیــل بــا مشــاوره ایکومــوس و توســط  TICCIHبــه
تصویــب رســید ( .)Romeo et al, 2015: 1306ایــن منشــور در
حــال حاضــر مهمتریــن دســتاورد بینالمللــی بــرای حفاظــت
از میــراث صنعتــی اســت .در منشــور نیژنــی تاگیــل بــر ثبــت و
آرشــیو اســناد و نقشـههای مواریــث صنعتــی تأکیــد شــده اســت؛
همچنیــن ایــن منشــور اشــاره بــه آثــار باقیمانــده صنعتــی دارد
کــه واجــد ارزشهــای تاریخــی ،تکنولــوژی ،اجتماعــی ،معمــاری و
منظــری هســتند ( .)Cho & Shin, 2014: 72کشــورهای آســیایی
نیــز بــا درک اهمیــت میــراث صنعتــی بــا نظــر بــر کشــورهای
7
اروپایــی و شــورای  6ERIHاروپــا بــا تأســیس شــورای ARIH
بــه ســازماندهی فضاهــای صنعتــی پرداختنــد .ســال  2007کــره
جنوبــی اجــرای سیاســت حفاظتــی شــهری بــه نــام «مناطــق
فرهنگــی» را بــا هــدف اســتفاده مجــدد از میــراث فرهنگــی و
طراحــی منظــری آنهــا را در دســتور کار قــرار داد کــه میــراث
صنعتــی نیــز بخشــی از آن بــوده اســت ( .)Ibid: 71هشــت ســال
بعــد از منشــور نیژنــی تاگیــل و بــه منظــور حفاظــت گســترده
تــر از مواریــث قــرن بیســتم و دســتاوردهای آن ســند مادریــد
بــه وســیله ایکومــوس ( )2011بــا تمرکــز بــر تهیــه دســتورالعمل
بــرای حفاظــت از ســایتهای میــراث قــرن بیســتم در مادریــد
تهیــه شــد .هــدف اصلــی ســند مادریــد حفاظــت از معمــاری
قــرن  20بــوده اســت .در ایــن ســند بیــان مــی شــود شناســایی
28
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و ارزیابــی اهمیــت میــراث معمــاری قــرن بیســتم و بیــان آن
براســاس معیارهــا بایــد انجــام شــود ( .)ICOMOS, 2011: 2در
همــان ســال اصــول دوبلیــن نیــز بــه تصویــب رســید .در اصــول
دوبلیــن ( )2011هماننــد منشــور نیژنــی تاگیــل بــه تعریــف و
اهمیــت میــراث صنعتــی پرداختــه شــده اســت .بیــان شــده
اســت کــه میــراث صنعتــی «شــامل ســایتها ،ســاختمانها و
مجتمعهــا ،مناطــق و مناظــر ،ماشــین آالت ،اشــیاء اســنادی کــه
دلیلــی بــر فراینــد صنعتــی گذشــته باشــند ،اســت» (&ICOMOS
 .)TICCIH, 2011: 2همچنیــن بیــان میشــود کــه در دهههــای
گذشــته تحقیقــات ،همــکاری بینالمللــی و بینرشــتهای و تحــول
اجتماعــی ســبب درک بهتــر اهمیــت میــراث صنعتــی و جایــگاه
آنهــا در منظــر شــهرها شــده اســت .امــا اغلــب بــه دلیــل عــدم
مستندســازی ،حفاظــت و شناســایی آنهــا و گاهــی نیــز بــه دلیــل
تغییــر رونــد اقتصــادی بســیار آســیبپذیر و اغلــب در معــرض
خطــر قــرار دارنــد ( .)Ibid: 3در شــرق نیــز بیانیه تایپــه ( )2012به
وســیله شــورای  ARIHدر پانزدهمین جلســه  TICCIHبه منظور
توجــه بیــش از پیــش به میــراث صنعتــی آســیا و درک منظری آن
تصویــب شــد .در ایــن بیانیــه بیــان شــده ،میــراث صنعتــی آســیا
جــزء جداییناپذیــر از خاطــرات جمعــی و تغییــرات اجتماعــی،
اقتصــادی و منظــر فرهنگــی آن منطقــه اســت (ICOMOS, 2012:
 .)1ایــن اقدامــات بیــن المللــی بیانگــر آن اســت کــه مشــارکت
جوامــع و ســایر ذینفعــان ،بخــش جداییناپذیــر از برنامــه حفــظ
و حراســت میــراث صنعتــی و بخشــی از منظــر فرهنگــی شــهرهای
تاریخــی اســت .سیاس ـتهای مناســب (قانونگــذاری و اقدامــات
اجرایــی) بــرای محافظــت از میــراث هــای صنعتــی بایــد انجــام
شــود .اقدامــات (سیاســتگذاریها و  )...بایــد در جهــت ایجــاد
ارتبــاط نزدیــک میــان میــراث صنعتــی ،تولیــدات صنعتــی و
اقتصــاد محلــی باشــد .ایــن عمــل بایــد بــه گون ـهای باشــد کــه
فرصتهــای مناســب را بــرای مشــارکت ســرمایهگذاران ایجــاد
کنــد ( )ICOMOS& TICCIH, 2011: 5و از ســوی دیگــر فرصتی
مناســب بــرای مشــارکت مواریــث صنعتــی در سیاســتهای
شــهری ایجــاد کنــد .از جملــه اقدامــات دیگــری کــه در ســالهای
گذشــته انجــام شــده اســت ،میتــوان بــه برگــزاری کنفرانــس
حفاظــت از میــراث صنعتــی آمریــکای التیــن در ســال ،2013
کنفرانــس فرانســه ( ،)2015کنفرانــس آمریــکای التیــن ( )2016
و  ...کــه توســط انجمــن بینالمللــی حفاظــت از میــراث صنعتــی
و در برخــی از مــوارد بــا مشــارکت ایکومــوس برگــزار شــده اســت،
اشــاره کــرد .ســایتهای صنعتــی بســیاری نیــز در ایــن  5دهــه بــه
منظــور تقویــت منظــر شــهری و حفــظ تــداوم تاریخــی شــهرهای
صنعتــی ،طراحــی و حفاظــت شــدهاند .از جملــه آنهــا میتــوان
بــه طراحــی منظــری معــدن زغــال ســنگ بالنــوون انگلســتان،
مــوز ه ســاعت فــورت وانــن آلمــان ،مــوز ه کارخانــه ریســندگی
مانوفاختــورا لــودز لهســتان ،ســایت کشتیســازی و زغــال ســنگ

میراث صنعتی در منظر شهر تاریخی | امیرعلی قنبری
میجــی ژاپــن و  ....اشــاره کــرد .در ایــران نیــز احیــای کارخانههــای
چرمســازی تبریــز ،ریســباف اصفهــان ،کبریتســازی زنجــان بــه
عنــوان اولیــن مــوزه صنعتــی ایــران از جملــه اقدامــات در ایــن
خصــوص بــوده اســت.

منظر شهری و جایگاه میراث صنعتی

ســال  1976یونســکو تعریفــی بــرای منظــر شــهرهای تاریخــی
( )HULارائــه کــرد کــه شــامل فضاهــای شــهری و محیــط
طبیعــی بــوده اســت .در ایــن تعریــف زیباشناســی شــهری،
مفاهیــم اجتماعــی و فرهنگــی و دســتآوردهای تاریخــی مــد
نظــر قــرار گرفتــه بــود (Dhingra, Singh, & Chattopadhyay,
 .)2016: 3در توصیهنامــه منظــر شــهرهای تاریخــی (واژهنامههــا
و تعاریــف) ،8نیــز بیــان شــده اســت « :منظــر شــهرهای تاریخــی
شــامل تمــام الیهبنــدی تاریخــی آن شــهر اســت کــه ارزشهــای
فرهنگــی -طبیعــی و ویژگیهــای برجســته تاریخــی را بیــان
میکنــد؛ شــامل بافــت گســتردهتری از شــهر و مناســبات
جغرافیایــی و تاریخــی آن اســت ( .)UNESCO, 2011:52بــه
عبــارت دیگــر منظــر شــهرهای تاریخــی متشــکل از زمینــه هــای
فیزیکــی ،باورهــا و فعالیتهــای یــک جامعــه خــاص اســت کــه
محیطــی طبیعــی و ســاخت ه انســان را شــامل میشــود (Nunta
.)& 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 گرفتهانــد .همچنیــن ایــن دوره هماننــد تمــام دورههای
تاریخــی (در هــر کشــور بنــا و بــر شــرایط خــاص آن دوره) ،هنــر
و معمــاری ویــژهای را ارائــه کــرده اســت (.)ICOMOS, 2011: 2-7

امــروزه ایــن آثــار باقــی مانــده از دوران صنعتــی ،در بافــت برخــی
از شــهرهای تاریخــی بــا فضاهــای شــهری گره خــورده و بخشــی از
بافتههــای شــهری شــدهاند .پیشتــر در ســند مادریــد ،منشــور
نیژنــی تاگیــل ،بیانیــه تایپــه و اصــول دوبلیــن بــه بیــان پیشــینه
حفاظــت از آنهــا پرداختــه شــد و بنابــر تعریــف منظــر شــهرهای
تاریخــی در توصیهنامــه پاریــس  ،2011امــروزه ایــن یادمانهــای
صنعتــی بــه عنــوان ثمــرهای از دستســاخته انســانها ،حــاوی
ارزش تلقــی میشــوند و بخشــی از منظــر شــهری و جــزء الینفــک
آن هســتند و بایــد در سیاس ـتهای شــهری (معمــاری ،منظــری،
حفاظتــی و  )...جــای گیرنــد.

تصفیهخانه قند و جایگاه آن در منظر شهری ورامین

نخســتین زمینههــای ایفــای نقــش ورامیــن بــه مثابــه
شــهری مهــم بــه پــس از ایلغــار مغــول و ویرانــی امالبــاد ری
بازمیگــردد .ایــن شــهر پــس از ایلخانــان افــول یافــت و ایــن
رونــد تــا دوره قاجــار ادامــه یافــت .دوران قاجــار آغازگــر توســعه
شــهر تــا بــه امــروز اســت .امــا مهمتریــن دوره و شــروع توســعه
شــهری ورامیــن در دوران جنبــش صنعتــی شــدن در ســالهای
 1320 - 1300بــوده اســت (حبیبــی و نویدپــور.)7 :1392 ،
کارخانــه قنــد ورامیــن ســال  1312بــا طراحــی مارکــوف در فاصل ه
چنــد کیلومتــری شــهر ورامیــن ســاخته شــد .در آن زمــان شــهر
ورامیــن کوچــک و بافــت ســنتی آن ،محــاط باغهــا و زمینهــای
کشــاورزی بــوده اســت .در حــدود همــان ســالها خیابــان مرکــزی
شــهر عریــض شــد و راه خروجــی شــرق و غــرب شــهر و مســیر
دسترســی بــه کارخانــه قنــد و روغنکشــی میشــود (تصویــر .)1
همانطــور کــه بدیهــی اســت ،امــروزه شــهر ورامیــن گســترش
یافتــه اســت .ورامیــن از چهــار ســو توســعه دارد امــا بیشــترین
توســع ه آن در غــرب و رو بــه تهــران اســت .بــا توســع ه شــهر در
غــرب ،خیابــان اصلــی شــهر کــه در دوران پهلــوی اول عریــض

تصویــر : 1کارخانه تصفیهخانه قند ورامین .عکس  :امیرعلی قنبری.1395 ،
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جســتار
شــده بــود ،مســیر گســترش شــهر رو بــه غــرب و شــمال غــرب
تلقــی شــده (دهــه  60و  )70و محلــه روغنکشــی و کارخانــه
قنــد را در برگرفتــه اســت (مهندســین مشــاور پژوهــش و عمــران,
)6 :1393؛ (تصویــر .)2
بافــت تاریخــی ورامیــن بــا حضــور مســجد جامــع ایلخانــی و بــرج
عالءالدولــه منظــر تاریخــی خــود را حفــظ کــرده اســت .ایــن
بافــت اگرچــه از نظــر بصــری کامـ ً
ا دگرگــون شــده ،امــا همچنــان
ســاختار ســنتی کوچههــا و محلههــای آن باقــی ماندهانــد.
توســعه شــرقی شــهر نیــز ادامــه همــان رونــد توســعهپذیری
دوره قاجار-پهلــوی بــوده اســت و بــا دربرگرفتــن محلــه ناریــن
قلعــه (خنــدق) و امامــزاده یحیــی (ایلخانــی) منظــر تاریخــی
یکپارچـهای بــا بافــت مرکــزی برقــرار کــرده اســت .در ایــن ناحیــه
توســعهپذیری کــم بــوده و بخشــی از ســاختار بافــت ســنتی آن
باقــی مانــده اســت .بافــت جدیــد جبهــه غربــی هــم بــه ســبب
ویژگیهــای ســاختاری و مســیرهای ارتباطــی و پیوســتگی بــا
بافــت ســنتی ورامیــن ،بیگانــه بــا آن نیســت .امــا از ســوی دیگــر
توســعه خطــی شــهر در شــمال غربــی (رو بــه تهــران) بــا بافــت
ســنتی آنچنــان کــه بایــد پیوســتگی نــدارد .ســاختار ایــن بخــش
(بخــش شــمال غربــی) کام ـ ً
ا متفــاوت از بافــت ســنتی شــهر و
نوســاز اســت .بیشــترین توســعه شــهر در حــال حاضــر (همچنیــن
در آینــده) در ایــن بخــش اســت (تصویــر .)2

منظر شهری کارخانه قند

شــهرهای قدیمــی همــــواره چندیــن تصویــر تاریخــی را بــا خــود
حمــل میکننــد ،هــر چنــد ممکــن اســت بــدان شــکل مــوزهای
بدهنــد (فکوهــی )3: 1391 ،امــا حضــور آنهــا کیفیتبخــش،
تداعیگــر و خاطرهانگیــز اســت .تصــور شــهرهایی بــدون
پیشــینه ،معنــا و هویــت خــاص آن غیــر ممکــن اســت .شــهرها
بــه نوبــه خــود مفاهیمــی را حمــل میکننــد کــه ارزش و معنــای
هویتــی آن شــهر اســت .در واقــع آشــنایی بــا زمینــه تاریخــی
از اصــول مهمــی اســت کــه در زمــان خوانــش محیــط و منظــر
نبایــد بــه فراموشــی ســپرده شــوند (طبيبيــان .)39:1382 ،در
بخــش شــمالی غربــی حضــور کارخانــه قنــد و محلــه روغنکشــی
یــک فرصــت و ویژگــی بســیار مهــم اســت (تصویــر  .)2کارخانــه
قنــد بــه عنــوان یــک یادمــان معمارانــه از صنعتــی شــدن ،توانایــی
ایفــای نقــش کلیــدی در ایجــاد ارتبــاط تاریخــی ایــن بخــش
بــا بافــت ســنتی را دارد .صنعتــی شــدن یــک شــاخص تاریخــی
در منظــر تاریخــی شــهر ورامیــن اســت .حفــظ کارخانــه قنــد و
بالطبــع محلــه روغنکشــی و مســیر راه آهــن شــهر ،ســبب تــداوم
منظــر تاریخــی شــهر ورامیــن و یکپارچگــی منظــر آن در بخــش
شــمال غربــی (رو بــه تهــران) میشــود .از ســوی دیگــر همچنیــن
از حیــث معمــاری و ســاختار فضایــی نیــز یــک پتانســیل بالقــوه
تاریخــی در تدویــن سیاســتهای مناســب شــهری اســت.

تصویر : 2نقشــه سال  ،1335گسترش شهر ورامین و یادمانهای تاریخی ،مأخذ :سازمان نقشهبرداری کشور.
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میراث صنعتی در منظر شهر تاریخی | امیرعلی قنبری
کارخانــه قنــد ورامیــن فرصــت مناســبی بــرای ایجــاد فضاهــای
طراحــی شــده فرهنگــی ،اقتصــادی و محلــی ایجــاد میکنــد و
نشــانهای از ویژگــی تجمیعپذیــری آن اســت .بــه ایــن معنــا کــه
توانایــی جــذب ذهنیــت و خلــق هویــت معنایــی -تاریخــی در
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
ایفــا مــی کنــد و مشــوقی بــرای حضــور مــردم در محیــط مــی
شــود از ایــن رو ،ضــرورت دارد کیفیــت منظــر فضاهــای عمومــی
بــه درســتی ســنجیده شــود و راهکارهایــی واقــع بینانــه بــرای آن
ارائــه شــود (حقــی ،کریمــی مشــاور و زلفــی گل.)529 :1397 ،

از ســوی دیگــر یکــی از چالشهــای شــهرهای امــروز عــدم
وجــود شــاخصهای منظــری بــرای تســهیل درک و تقویــت
منظــر در سیاســتها و برنامههــای شــهری ســت .در بافتهــای
تاریخــی ،منظــر تاریخــی حفاظــت شــده بــه عنــوان شــاخص
منظــری در نظــر گرفتــه مــی شــود .کارخانــه قنــد ورامیــن و
محلــه روغنکشــی میتواننــد بــه عنــوان شــاخصهای تاریخــی
در بافــت نوســاز شــمال غربــی ،تعدیــل چالشهــای منظــری
شــهر ورامیــن را توأمــان بــا حفــظ و ارائــه منظــر تاریخــی شــهر
امکانپذیــر کننــد .ایــن عمــل خوانایــی هویــت شــهری (نشــانهای
( )signو ســمبولیک ( )symbolورامیــن) بــا دو معنــای تاریخــی-
صنعتــی را تقویــت میکنــد و عــدم گسســت منظــری شــهر
تاریخــی ورامیــن در رونــد توســعه شــهری را ســبب میشــود.

فراهــم شــدن فضــای مناســب بــرای طراحــی منظــر ســبز پیرامون
کارخانــه قنــد و محلــه روغنکشــی و تأمیــن نیازهــای ســبز در
طرحهــای توســعه و ارتقــای کیفیــت حســی و بصــری شــهر(
کیفیتبخشــی هویــت و منظــر شــهری) بــا طراحــی محــور پیــاده
پیرامــون کارخانــه قنــد و پــان برنامهریــزی شــده حفاظتــی-
منظــری ( منظــر انســانی -تعاملــی) و منظــر آســایش و تعامــات
اجتماعــی یکــی دیگــر از ویژگیهــای احیــا و طراحــی منظــر
کارخانــه قنــد در بخــش شــمال غربــی شــهر ورامیــن اســت .ایــن
عمــل همچنیــن ســبب ایجــاد منظــر متمرکــز گردشــگری در
بخــش غربــی و جدیــد شــهر هماننــد پیرامــون بــرج عالءالدولــه
و مســجد جامــع کــه ســاختار ســنتی آن منظــر تعاملی-تاریخــی
شــهر را تقویــت کردهانــد ،میشــود.
ایجــاد فرصــت مناســب بــرای طراحــی منظــر طراحــی شــد ه
تاریخــی ،تقویــت تصــور یکپارچــه ذهنــی از شــهر تاریخــی
ورامیــن و تقویــت حــس جامعــه و حــس تعلــق خاطــر شــهری و
تعلــق منظــری نیــز از ویژگیهــای طراحــی منظــری و حفاظتــی
کارخانــه قنــد اســت کــه بهبــود ارتبــاط فیزیکــی و بصــری شــهر
در رونــد توســعه را موجــب میگــردد.
ارتقــای کیفیــت محــات پیرامونــی کارخانــه قنــد و بــه خصــوص

محلــه روغنکشــی و محلــه راه آهــن( تقویــت تاریــخ صنعتــی
شــهر) ،بهبــود کیفیــت منظــر شــهر آینــده ورامیــن در توســعه
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 ویژگیهایــی اســت کــه بــا نظــر بــه
کارخانــه قنــد ،احیــا و طراحــی منظــر آن ایجــاد میشــود .بدیهــی
اســت ایــن عمــل تخفیــف کمبودهــای اجتماعــی ،اقتصــادی و
فرهنگــی بخــش شــمال غربــی شــهر ورامیــن ،تأمیــن زیرســاخت
هویتســاز شــهر و فرصــت ثبــت منظــر طراحــی شــده بــرای
شــهر ورامیــن را موجــب میشــود.
کارخانــه قنــد یــک ارزش معنــای -مکانــی ســت .بــا نظــر بــه
قوانیــن بینالمللــی حفاظــت و بــه خصــوص منشــور بــورا 1996
حفاظــت و نظــر بــر آن بــه عنــوان میــراث مکانــی در سیاسـتهای
شــهر حائــز اهمیــت اســت.

نتیجهگیری

صنعتــی شــدن بخشــی از حافظــه عاطفــی در جامعــه معاصــر
و جــزء الینفــک منظــر تاریخــی شهرهاســت .مواریــث صنعتــی
بیانگــر تاریــخ محلــی و منبــع فرهنگــی هســتند .رابطــه میــان
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
تاریخــی در کنوانســیون پاریــس ( )2011اهمیــت کارخانــه قنــد
را بــه عنــوان یادمــان صنعتــی شــدن و یــادگاری از معمــاری قــرن
بیســتم در منظــر شــهری ورامیــن روشــن میســازد .کارخانــه
قنــد یــک برنــد تاریخــی در منظــر شــهری ورامیــن اســت .ایــن
میــراث صنعتــی مؤیــد دورهای از تاریــخ ورامیــن اســت کــه در
حافظــه مــردم بــه بازیابــی هویــت شــهر انجامیــده اســت .یــک
تعلــق خاطــر و ارزشــمندی اســت کــه میتوانــد نقــش مؤثــری
در تقویــت کیفیــت منظــر شــهری ورامیــن ایفــا کنــد .نظــر بــه
جایــگاه ویــژه آن در ســایت شــهری  ،ســبب پیوســتگی ایــن بخش
بــا بافــت ســنتی ورامیــن و یکپارچگــی منظــر تاریخــی شــهر
میشــود .احیــاء آن (افــزودن وجــه فرهنگــی) میتوانــد یــک
فضــای برجســته تاریخی-فرهنگــی در منظــر شــهری ورامیــن
ایجــاد کنــد .نظــر بــر کارخانــه قنــد در سیاســتهای شــهری
ســبب میشــود توســعه بخــش شــمال غربــی (اگــر چــه متمایــل
بــه تهــران اســت) نــه بیگانــه از تاریــخ شــهر ورامیــن ،بلکــه در
ارتبــاط پیوســته تاریخــی و بخشــی از آن باشــد .بــا توجــه بــه
جایــگاه کارخانــه قنــد در حافظــه تاریخــی جامعــه ورامیــن ،تدبیــر
سیاس ـتهای مناســب شــهری میتوانــد حــس عمومــی مــردم را
تقویــت و هویــت تاریخــی آنــان را ارتقــاء بخشــد.
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جســتار
وســعت محلــه روغنکشــی و فضــای کارخانــه قنــد بخشــی
بزرگــی از مســاحت شــمال غــرب شــهر را در برگرفتــه اســت
(تصویــر  .)2ارزش معمــاری کارخانــه قنــد ،یادمانــی از صنعتــی
شــدن و میراثــی از معمــاری قــرن بیســتم در پیوســتگی بــا
ارزشهــای اجتماعــی ،تاریخــی و تعلــق خاطــر جامعــه شــهری و

حــس هویــت بخــش کارخانــه قنــد ،آن را بــه یــک پتانســیل بالقوه
تاریخــی (خاطــرهای از صنعتــی شــدن ایــران و بخشــی از تاریــخ
ورامیــن) در منظــر شــهری تبدیــل کــرده اســت .توجــه بــه جایگاه
تصفیهخانــه قنــد در پروژههــا و سیاســتهای شــهری ورامیــن
بایــد در نظــر گرفتــه شــود.
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