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ﻗﻠﺒﯽ در ﴎاﻧﮕﺸﺘﺎن ﺷﻬﺮ؛
❊
ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎری ﺳﯿﺘﯽ ﺳﻨﱰ اﺻﻔﻬﺎن

رﺗﺒﻪی دوم

ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ

ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ ،در ﻫﺮ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮج ،ﺳﻮارش ﻣﯽﺷﻮی ،در ﺗﺎﮐﺴﯽ را ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽﺑﻨﺪی ،ﭘﺎﯾﺖ را روی ﭘﺪال ﮔﺎز ﻓﺸﺎر ﻣﯽدﻫﯽ ،ﺧﻮدش دﺳﺘﺖ را
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﯽﺑﺮد آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ .آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺼﻪﻫﺎ ﺑﺮ آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺼﻪای ﺗﺎزه در ﺣﺎل ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪن اﺳﺖ .ﺷﻬﺮ ،ﺧﻮد دﺳﺘﺶ را رو ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ،آﯾﺎ اﺻﻼً ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺖ؟
اﺻﻔﻬﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ؛ ﭼﯿﺰی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮواﺗﯽ از ﺗﻞِ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺧﺎﻃﺮه .از ﺗﻠﻨﺒﺎر ﻗﺼﻪﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪهﻫﺎ
و ﮐﺸﻒ ﻧﺸﺪهﻫﺎ ،ﺗﮑﺮاریﻫﺎ ،اﺳﻄﻮرهایﻫﺎ ،ﻣﺪرنﻫﺎ و ﻓﺮاﻣﺪرنﻫﺎ ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪﻫﺎ و ﺑﯽﻗﺎﻋﺪهﻫﺎ .ﺗﺪاﺧﻞ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻗﺼﻪﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ
اﺻﻔﻬﺎن اﻣﺮوز را ﻣﯽﺳﺎزد .اﻣﺎ ﭼﯿﺰﺑﻮدﮔﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺨﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻌﺎﴏ اﻣﺮوز ﻫﺴﺖ .ﺗﻮﺳﻌﻪی اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮ ﻣﺪار ﮔﺴﱰش
ﭼﻬﺎرﺑﺎغﮔﻮﻧﻪ و ﻣﯿﻞ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﻧﭽﺮﺧﯿﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن ﭘﺲ از او اﺻﻔﻬﺎن ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از اﺻﻔﻬﺎنﻧﺸﯿﻨﯽ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻗامری ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﭘﺮاﮐﻨﺪه در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ،ﮔﻮﻧﻪی ﺟﺪﯾﺪی از ﮔﺴﱰش ﺧﻮدروﻣﺤﻮر اﺻﻔﻬﺎن را منﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
از ﻇﻬﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺟﺪﯾﺪ و اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻧﻮ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ آﯾﺎ ﻟﺰوﻣﺎً ﻫﺮ ﺷﯿﻮهی ﺟﺪﯾﺪی از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﯿﴩﻓﺖ و ﺑﻬﱰ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮ ﺷﺪن آن اﺳﺖ؟!

ﭘﺮدهی ﻧﺨﺴﺖ :اﺻﻔﻬﺎن در آﯾﻨﻪ؛ ﺑﺎزمنﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮی اﺻﻔﻬﺎن

ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﺎ زﻧﮓﻫﺎی ﻧﺎﻣﺶ درک ﻣﯽﺷﻮد .ذﻫﻦ ﻣﯽﭘﺮد ﺑﻪ ﻣﻠﻐﻤﻪای از رﻧﮓ ﻻﺟﻮردی و ﻗﻮسﻫﺎی آﺟﺮی و ﻧﻐﻤﻪی زاﯾﻨﺪهرود .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑﺎزمنﺎﯾﯽ ﺷﺪهی اﺻﻔﻬﺎن در اذﻫﺎن و در ﺑﺎور ﻋﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﮑﺎنمنﺎی ذﻫﻦ را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺷامﻟﯽ ﺷﻬﺮ و ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن
ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎزار اﺻﻔﻬﺎن ،ﻣﯿﺪان ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن ،ﻣﯿﺪان ﻋﺘﯿﻖ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﭘﻞﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪی ﮔﺮدﺷﮕﺮی در دوران ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﻌﺎﴏ و ﻣﺨﺎﺑﺮهی ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزمنﺎﯾﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﻣﻌﺎﴏ ﻧﮕﺎه ﺧﯿﺮهی ﮔﺮدﺷﮕﺮ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﻪ زﻋﻢ ﺧﻮد واﺟﺪ ارزش راﻫﻨامﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﮔﺮدﺷﮕﺮ را وادار ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﮐﺮده و در ﻃﯽ ﭼﺮﺧﻪی
ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓنت و ﺛﺒﺖ ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎ و ﺑﻪ اﺷﱰاک ﮔﺬاﺷنت آﻧﻬﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزمنﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﭘﺮدازد .۱ﺑﺎزمنﺎﯾﯽ اﺻﻔﻬﺎن اﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺮ روزه ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺎارزش و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ روزﻣﺮه واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ
و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻤﻌﯽ اﻣﮑﺎن رخ دادن دارﻧﺪ ،ﺷﻬﺮ را ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﺎزمنﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎزمنﺎﯾﯽ ﺷﺪه از اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻌﺎﴏ در
ذﻫﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺧﻄﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﮔﺴﱰش ﺣﻮﻣﻪﻧﺸﯿﻨﯽ و اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮکﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن و ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪی اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ راﻫﮑﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎزمنﺎﯾﯽ ﺷﺪه
از آن ﻫامﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪای ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﻮدﻫﺎی ﮐﻼن ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻗﺪرت اﻟﻘﺎی اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯽ از ﯾﮏ ﺷﻬﺮ
در دﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟ در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﺑﺎداﻧﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻘﺘﺪر ﺻﻔﻮی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﺳﻌﻪی آﻣﺮاﻧﻪ و از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ
ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﺮدهی دوم :ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﺮﮐﺰ؛ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺮاﮐﺰ در ﻋﴫ ﺣﻮﻣﻪﻧﺸﯿﻨﯽ

آﻧﭽﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﺳﻌﻪی اﺻﻔﻬﺎن رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﴍح اﺳﺖ ﮐﻪ در دورهی ﺻﻔﻮی ﺑﺎ ﻣﯿﻞ و ارادهی ﺷﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪی آﻣﺮاﻧﻪ و ﮔﺴﱰش ﺷﻬﺮ رو ﺑﻪ ﺟﻨﻮب
در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮی آن زﻣﺎن از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﻮان و ﮐﺎخ ،ﻣﺴﺠﺪ و ﺑﺎزار در اﺿﻼع آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺮﮐﺰ )ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﯿﺪان اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ( اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﯿﺪان ﻋﺘﯿﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎزار اﺻﻠﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺴﯿﺮ اﺗﺼﺎل اﯾﻦ دو ﻣﺮﮐﺰ
ﺷﻬﺮی ﺑﻮد .ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ و از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﭘﺮﺳﻪزﻧﯽ در اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻌﺎﴏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺷﻬﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ ﮔﺴﱰش ﺷﻬﺮ در دوران ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی دﯾﮕﺮی در ﻗﺎﻟﺐ راﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎ ﺑﻌﻀﺎً ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و
ﺑﺎ اراﺋﻪی ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺷﻬﺮ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن و ﺑﺎزار اﺻﻔﻬﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽـﻣﻮزهای ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و اﻗﺘﺼﺎد آﻧﺎن ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎزار ﻫرن ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺗﻮﺳﻌﻪی ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺷﮑﺎر ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ ﺣﺎﻻ در ﻣﻘﺎم ﻣﻮزه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
آﻧﺎن را از ﺑُﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدی دورﺗﺮ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺧﻮد ﺑﺪل ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻣﴫف واﻗﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﴫف ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
در ﻋﴫ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺣﻮﻣﻪﻧﺸﯿﻨﯽ اﺻﻔﻬﺎن ،ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﴎ ﺑﺮآوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺸﱰﯾﺎن و ﻣﴫفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﻃﺒﻘﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎمﻫﺎ ﭘﺸﺖ ﴎﻫﻢ ردﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد :ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺎرک ،ﭘﺎﺳﺎژ ﺳﭙﺎﻫﺎن ،ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ در ﻣﻘﻄﻌﯽ
ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﮔﺮدش ﺑﺪل ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﺳﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻧﮑﺘﻪ
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﴫﻓﯽ ﻣﺪرن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻣﯿﺪان ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﻞ اﺟﺘامﻋﺎت،
راهﭘﯿامﯾﯽﻫﺎ ،ﺟﺸﻦﻫﺎ و ﺳﻮﮔﻮاریﻫﺎ و ﻗﺮارﻫﺎ و ﭘﺮﺳﻪزﻧﯽﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ و روزاﻧﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘامﻋﯽ
آن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﯽرﻗﯿﺐ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ منﯽرﺳﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﻮارهﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﺻﯿﻘﻠﯽ ﺟﺬاﺑﺸﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ را ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ .اﺧﯿﺮا ً اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺴﱰش ﺣﻮﻣﻪﻧﺸﯿﻨﯽ و روﻧﻖ ﯾﺎﻓنت ﺷﻬﺮکﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن و ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺷﻬﺮ ،ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﺎﺷﯿﻪی ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺶ ادﻋﺎی دﯾﮕﺮی را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻗﻠﺐ ﺷﻬﺮ ،ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺎﻣﻪ ،ﺳﯿﺘﯽ ﺳﻨﱰ اﺻﻔﻬﺎن .ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ آﻣﺮﯾﮑﺎ در دﻫﻪی
 ۱۹۶۰ادﻋﺎی ﺑﺪل ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮔﺴﱰده از ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ،ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ،ﴎﮔﺮﻣﯽﻫﺎ را دارد .ﻗﻠﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪ در راه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺒﻠﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ منﯽﺧﻮرد
و راﺳﺘﻪ ﺑﺎزارﻫﺎﯾﺶ را ﮔﺸﺎده ﺑﻪ ﺳﻮی آن منﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺗﻮﺑﺎنﻫﺎی ﻓﺮاخ را ﭘﯽﻣﯽﮔﯿﺮد و از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد.
 ۱۰۶ﻫرن ﻣﻌامری  .۵۰ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۷

ﭘﺮدهی ﺳﻮم :ﺑﺎزمنﺎﯾﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﯿﺘﯽ ﺳﻨﱰ

ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﯿﺘﯽ ﺳﻨﱰ
اﺻﻔﻬﺎن ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﭼﺸﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﻣﯽﮔﯿﺮد:
»ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻫﻔﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ،ﺳﻪ
ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎﯾﭙﺮﻣﺎرﮐﺖ و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ ،دو
ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺳﯿﻨام و ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد
ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎمل ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺧﺮﯾﺪ ،اراﺋﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ و ﻟﻮﮐﺲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﺗﺒﺎدل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان،
ﭘﺮ ﮐﺮدن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و  .۲ «...ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺤﻮر
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﯿﺘﯽ ﺳﻨﱰ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی وﻓﻮر ﮐﺎﻻﺳﺖ .اﯾﻦ وﻓﻮر ﮐﺎﻻﻫﺎ
در ﻋﴫ ﻣﴫفﮔﺮاﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎذﺑﻪای ﺑﺮای ﺟﻠﺐ
ﻧﻈﺮ ﻣﴫفﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد .آزادی در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺗﻨﻮع ،ادﻋﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان )ﮐﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ
ﻣﴫفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ( ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه )ﻓﺮوﺷﻨﺪه/ﴎﻣﺎﯾﻪدار( ﺑﺮای او ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده.
از ﻃﺮﻓﯽ ،در ﻣﺤﻮر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ وارداﺗﯽ ﺑﻮدن اﺟﻨﺎس
و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﺳﯿﺘﯽ ﺳﻨﱰ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ،
ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﻪ اﻧﺒﻮه ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺬاب ﻧﺒﻮده اﯾﻦ ﺑﺎر در
دام ﺧﺎصﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺑﯿﺸﱰ ﺧﺮﯾﺪ/ﻣﴫف ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ادﻋﺎی ﺳﯿﺘﯽ ﺳﻨﱰ را ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی
ﺷﻬﺮی اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯽﺑﺮد ،ﻧﻪ ﮔﺴﱰدﮔﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎ و
ﭼﻨﺪﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﻮدن آن ،۳ﺑﻠﮑﻪ ادﻋﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری اﺟﺘامﻋﯽ
و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺧﺮﯾﺪ و اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ،دﺳﺖ
ﻃﺮاح را ﺑﺮای ادﻋﺎی اﺟﺘامﻋﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮدن ﻣﮑﺎن ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺬارد و ﺗﺼﻮری ﻣﺜﺒﺖ از ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻠﻮغ و ﻣﻤﻠﻮ
از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ ﴏف ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم و
ﺗﻌﺪد اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
اﺟﺘامﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ و
ﺳﯿﻨام ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ
ﮐﻨﱰل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آﻏﻮش ﮔﺸﻮدن ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﺧﺘﺼﺎص دادن ﻓﻀﺎ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮای ﴎﭘﻮش
ﮔﺬاﺷنت ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ و اﻗﺘﺼﺎدی ﴏف
ﻓﻀﺎﺳﺖ ﺗﺎ »ﺟﻨﺒﻪای ﻣﺘﻤﺪﻧﺎﻧﻪ«۴ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺪﻫﺪ .اﻣﺎ
ﺑﺨﺸﯽ از ادﻋﺎی ﺳﯿﺘﯽ ﺳﻨﱰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺟﺘامﻋﯽ
ﺑﻮدن ﻓﻀﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن را ﻣﯽﺗﻮان در ﺧﻼل
ﻣﺸﺎﻫﺪهی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻓﻀﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ
ﻓﻀﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﺎن ﻣﯽﮔﺬارد ﺳﻨﺠﯿﺪ.

ﺑﻪ آن از ﺧﺮوﺟﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﮔﺬرد و آزادراه ﻋﺮﯾﺾ و ﻃﻮﯾﻞ
اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز در اﺑﺘﺪای راه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻪ
آن ﻣﯽرﺳﺪ .در ﻓﻀﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮ اﺛﺮی از اﺻﻔﻬﺎن و
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎزمنﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﭼﻬﺎرﺑﺎغ و درﺧﺘﺎن ﴎ ﺑﻪ
ﻓﻠﮏ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ منﯽﺧﻮرد ،در ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﯽﺷﺒﺎﻫﺖ
ﺑﻪ ﺑﺮﻫﻮت ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺎده ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ،روی ﭘﻠﯽ ﺑﺘﻨﯽ
ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺷﻬﺮ ﻣﯽرﺳﺪ! واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ
دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ آن ﴏﻓﺎً ﺑﺮای ﺧﻮدرو در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
و اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای دﺳﱰﺳﯽ ﭘﯿﺎده ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ورودی
اﺻﻠﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﭘﺸﺖ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎزدﯾﺪ
ﮐﻨﻨﺪهی ﭘﯿﺎده ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻨﺎرهی اﺗﻮﺑﺎن روی ﭘﻞ ﺳﭙﺎﻫﺎن
ﺷﻬﺮ )ﮐﻪ ﭘﯿﺎدهروﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﺮض ﯾﮏ ﻣﱰ( و ﮐﻨﺎرهی ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑﯽ
ﺳﺎﺧﺘامن را ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی و زﯾﺮ
آﻓﺘﺎب ﺗﺎﺑﺎن ﻃﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ورودی اﺻﻠﯽ ﺑﺮﺳﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ
ﺳﯿﺘﯽ ﺳﻨﱰ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﻣﮑﻌﺐ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد از دﯾﺪ
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎی راﯾﺞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﺪارد
و ﻓﺎﻗﺪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﴫﻓﯽ اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺗﻼش
ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎی ﺑﺰرگ روی ﺳﻄﺢ
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و رو ﺑﻪ اﺗﻮﺑﺎن آن ﺟﱪان ﺷﻮد .ﺳﻄﺢ ﺑﺪون ﺷﮑﺎف
و ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ و ﺑﯿﺮونزدﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪای
ﺑﺎزﺗﺎب ﺳﯿﺎﺳﺖ دروﻧﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺣﺪاﮐرثی را ﺑﺮای
ﺣﻀﻮر ﻣﴫفﮐﻨﻨﺪه/ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه در ﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .آﻧﻘﺪر
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﭽﺮﺧﺪ و ﺑﭽﺮﺧﺪ و راه و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﻪ ﺑﯿﺮون
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ او ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮود.

ﭘﺮدهی آﺧﺮ :ﻣﻌامری ﺳﯿﺘﯽ ﺳﻨﱰ

ﺳﯿﺘﯽ ﺳﻨﱰ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﺳﻢ ﻓﺎرﺳﯽ آن ﻗﻠﺐ ﺷﻬﺮ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﻪ
در ﺣﺎﺷﯿﻪی ﻣﯿﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .راه دﺳﱰﺳﯽ

منﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺻﻠﺐ و ورودی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
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۱۰۷

ﻣﻌامری ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺠﺎری ﺳﯿﺘﯽ ﺳﻨﱰ )ﻫﻤﮑﻒ ﺗﺎ ﻃﺒﻘﻪی
ﺳﻮم( ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی وﯾﺪﻫﺎ و آﺗﺮﯾﻮمﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻪ ﮔﺎه ﺗﻌﺪد اﯾﻦ آﺗﺮﯾﻮمﻫﺎ در ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺎ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻘﻒﻫﺎ و ﻧﻮرﭘﺮدازیﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﯿﺸﱰ ﻣﻮﺟﺐ
ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎ و ﴎدرﮔﻤﯽ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎﺑﯿﻦ اﯾﻦ
آﺗﺮﯾﻮمﻫﺎ راﻫﺮوﻫﺎی ﻓﺮاخ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ آﻧﻬﺎ
ﺑﺎ اﻟﻘﺎی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺎﻟﻮژن ﻫﺎ و ﻻﻣﭗﻫﺎ
در ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮر ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺮق اﻧﺪاﺧنت ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ
وﯾﱰﯾﻦﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪای ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮم ﻧﻮرﭘﺮدازیﻫﺎی
ﻣﻨﺤﻨﯽ در ﺳﻘﻒ راﻫﺮوﻫﺎی ﴎاﴎ ﺳﻔﯿﺪ و آﺗﺮﯾﻮمﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﯽرﺑﻂ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﯿﺮونزدﮔﯽﻫﺎی ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﻟﺒﻪﻫﺎی وﯾﺪﻫﺎی
ﻣﺮﮐﺰی و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺎزﺗﺎبدﻫﻨﺪه ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﭘﻠﻪﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻓﺮﻣﯽ و رﻧﮕﯽ ﻣﺬﮐﻮر را
ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در ﻣﺠﻤﻮع ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﻪ
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺑﴫی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ

ورودی ﭘﯿﺎده ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻣﻌامری داﺧﻠﯽ

اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﻠﻞ و ﻧﻮراﻧﯽ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ
و ﺧﺎﮐﺴﱰی ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺲ ﺛﺮوت را ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺻﺤﻨﻪی ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻋﺮﺿﻪی
ﮐﺎﻻ ﺑﺪل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﴫفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎزﯾﮕﺮان
آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ راﻫﺮوﻫﺎی ﻓﺮاخ ،ﮔﺸﻮدﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﺗﺠﻤﻊ و اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎﻃﺎت رو در رو در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻓﻀﺎ ﮔﺸﻮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ
ﻣﺎﻧﻊ ﯾﺎ اﺳﺘﻨﺪی ﺗﺠﺎری ﺗﴫف ﺷﺪه و ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘامﻋﯽ ﻓﻀﺎ
ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽرﺳﺪ .در ﻃﯽ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘﺮﺳﻪزﻧﯽ در ﻃﺒﻘﺎت،
ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﻘﺎط ﻣﮑﺚ و ﺑﺮﺧﻮرد
ﮐﺮﯾﺪورﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎت ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺤﺪودهی رﺳﺘﻮرانﻫﺎ
ﯾﺎ ﮐﺎﻓﻪﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ؛ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﴫف.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در واﻗﻊ ﺳﯿﺘﯽ ﺳﻨﱰ
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﻣﴫف و ﺧﺮﯾﺪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺎﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی
ﺗﺠﺎری ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻢرﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺒﺎدل و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی رﺧﺪادﻫﺎی

اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻧﺪارد و ﺑﻪ راﻫﺮو
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻣﻨﻈﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﮑﺎن
رﺧﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﭘﻮﯾﺎ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی
ﺗﺠﺎری ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺳﯿﺘﯽ ﺳﻨﱰ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از ﺳﯿﺘﯽ ﺳﻨﱰ ،ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﭘﺎرک ﯾﺎ ﺑﺎزار ﺳﭙﺎﻫﺎن در ذﻫﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دﺳﱰﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ دارﻧﺪ
و ﺧﻮد را از ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺮون ﻣﺠﺰا منﯽدﯾﺪﻧﺪ .۵ﺳﻨﺖ ﺗﻠﻔﯿﻖ
ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ در
ﺟﻠﻮﺧﺎنﻫﺎ و ورودیﻫﺎی ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻔﻬﺎن ﻧﯿﺰ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﯿﺘﯽ ﺳﻨﱰ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮔامن ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﯾﻦ ﻧﺎدﯾﺪهاﻧﮕﺎری ﺳﻬﻮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺑﻨﯿﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎ ﺑﺮ ﻣﴫف اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ،ﺗﻔﮑﺮ
ﻓﻀﺎی ﻣﴫﻓﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ و ﺳﯿﻨامﻫﺎ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد
ﻣﺸﺨﺺ و ﺛﺎﺑﺖ و ﻓﺎﻗﺪ آن ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ در ﺳﯿﺘﯽ ﺳﻨﱰ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﱪان ﻧﯿﺴﺖ.
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در راﻫﺮوﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻘﻒ
ﻗﻮسﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﮑرث و ﭼﻮﺑﯽ در ﻣﺴﯿﺮ راﻫﺮو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﻧﺎﮐﺎم را ﺑﺮای اﻟﻘﺎی ﺣﺴﯽ آﺷﻨﺎ و ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ ﺑﻪ
منﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺗﻘﻠﯿﻞ اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮسﻫﺎ
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺳﯿﺘﯽ ﺳﻨﱰ ﺑﺮای
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ و ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘﯽ ﺗﺮاسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﺘﯽ ﺳﻨﱰ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه ﻣﻨﻈﺮهای از اﺻﻔﻬﺎن را ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﻗﺮار منﯽدﻫﻨﺪ،
ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﭼﺸﻢاﻧﺪازی از ﻣﯿﺪان ﻣﺮﮐﺰی
و ﺳﺎﺧﺘامنﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﺘﯽ ﺳﻨﱰ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮاسﻫﺎ ﻫﻢ در
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری و رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺳﯿﺘﯽ ﺳﻨﱰ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ دﻫﻪی  ۶۰ﻣﯿﻼدی در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎب ﺷﺪه
ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺎﺳﺎژ در ذﻫﻦ اﯾﺮاﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﴎﻣﺎﯾﻪداری
را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ازای »ﻫﺮآﻧﭽﻪ
۶
ﺳﺨﺖ و اﺳﺘﻮار اﺳﺖ دود ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻮا ﻣﯽرود«
ﮔﻔﺖ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺳﻮدآور اﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﮔﺴﱰش
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ! از اﯾﻦ رو ،ﻣﻌامری ﺳﯿﺘﯽ ﺳﻨﱰ در ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﻌامری ﺟﻬﺎنـوﻃﻨﯽ ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﭼﺎﺷﻨﯽ ﻗﻮسﻫﺎﯾﯽ آﺷﻨﺎ ﮐﻪ در ﻣﻌامری داﺧﻠﯽ و ﺑﺪون
ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻪ ﻓﻀﺎی راﻫﺮوﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﻋﻨﺎﴏ ﻣﻌامری داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺳﯿﺘﯽ ﺳﻨﱰ آﻧﭽﻪ ادﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد
ﺷﮑﯽ ﺑﺎﻗﯽ منﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻔﻬﺎن اﻣﺮوز در ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪی
ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺻﻔﻬﺎن را در اذﻫﺎن ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﯿﺮاث ﻣﻌامری و ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﺧﻮد ﺑﻪ
ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﻮزهای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﴫف اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﻗﻠﺒﯽ و ﯾﺎ ﻗﻠﺐﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز از آن دورﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ.

ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﻗﺎب ﺑﻨﺪیﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ

ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ

❊ ﺗﺼﺎوﯾﺮ از ﺳﺎﻧﺎز ﺗﻮﻻﯾﯿﺎن

 .۱از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻫﻢ درﮔﯿﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﴫف و ﻣﴫفزدﮔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .آژاﻧﺲﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزمنﺎﯾﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺧﺎص از آﻧﺎن را اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮ را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
در ﺣﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻫامن ﻣﺎﻫﯿﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ رخ دادن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﴫف ﻓﻀﺎ و ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ آن ﺷﻬﺮ ﺑﺎ آن وﯾﮋﮔﯽ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﺎص ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽرﺳﺪ.
2. www.isfahancitycenter.com
 .۳ﺳﯿﺘﯽ ﺳﻨﱰ در ﭘﻨﺞ ﻓﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ،ﻫﺘﻞ و ﻣﺮﮐﺰ ﻫامﯾﺶﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ و … ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه متﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺨﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺳﯿﺘﯽ ﺳﻨﱰ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﴎﺳﺒﺰ و
ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه و ﺧﯿﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻧﺪارد.
 . .۴ن .ک .ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﴫﻓﯽ ،ﻧﻮﺷﺘﻪی اﺳﺘﯿﻮن و ﻣﺎﻟﮑﻮم ﻣﺎﯾﻠﺰ ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻗﻠﯿﭻ و ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﻄﯿﺒﯽ ﺑﺎﯾﮕﯽ ،ص.۱۶۳-۱۶۰
 .۵در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺎرک ﺣﺘﯽ ﮔﺎه ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﺮون و راﻫﺮوی ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ رﻧﮓ ﻣﯽﺑﺎزد.
 . .۶ن .ک .ﺑﻪ ﻣﺎرﺷﺎل ﺑﺮﻣﻦ ،ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﺮاد ﻓﺮﻫﺎدﭘﻮر ،ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻫرن ﻣﻌامری  .۵۰ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۷
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