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شهرســازی و معماری دریک دهة اخیر گرایش فزاینده ای به نظریه ها و روش های تفســیرگرا همچون گفتمان، روایت و 
نشانه معناشناسی داشته است تا جاییکه برخی صاحب نظران شهرسازی از تغییر پارادایم و به عبارتی »چرخش روایی« سخن 
گفته اند. این رویکردها ابتدا بیشــتر ماهیتی تحلیلی و نظری داشــتند اما از آنجاییکه در شهرسازی و معماری هدف اصلی 
بهبود کیفیت مکان و زندگی می باشد، الزم است تا نظریه ها و روش ها بتوانند هدایت گر طراحی و تغییر باشند. اینجاست 
که الگوها و راهبردها مطرح می شوند. بر این اساس، در این مقاله به معرفی یکی از الگوهای نوین در روایت پردازی منظر 
ارزشی )شهری/طبیعی( موسوم به »آرشیپالگو« پرداخته می شود. این الگو ضمن ارائة راهبرد و ساختار فرمی مشخص، تأکید 
بر وجود یک سیســتم روایی پشتیبان برای دستیابی به اهداف راهبردی خود دارد، اما مطرح کنندگان آن - با وجودساخت 
پروژه های متعددی براساس این الگو - نظریة خاصی برای پیوند نظریة روایت با الگوی آرشیپالگو ارائه نمی دهند. از اینرو 
در این مقاله ســعی شده اســت تا ضمن بیان ضرورت روایت پردازی در فضای شهری معاصر، پیوند مفاهیم اصلی نظریة 
روایت با الگوی راهبردی آرشیپالگو نشان داده شود و سپس فرایند طراحی آرشیپالگو در نُه گام پیشنهاد گردد. در نهایت 
با بهره گیری از داستان شکل گیری اصفهان نو در دورة صفوی و پیوند این داستان با دورة معاصر در بافت شهری اصفهان 
تالش شــده است تا قابلیت های الگوی روایی آرشــیپالگو برای شکل دهی به یک گفتمان روایی شهری به عنوان الگویی 

راهبردی نشان داده شود و مصادیق گام های نُه گانه ارائه گردد. 
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برنامه ريزی  در يك دهۀ گذشته، 
شهـری و مطالعـات شهری شاهد 
عالقه مندی فزاينده ای به ظرفيت 
بلوک های  مثابه  به  گفتمان هـا  و  روايت ها  داسـتان ها، 
ساختمانی برای توسعه شده است. برخی صاحب نظران 
حتی يك »چرخش روايی«1 يا »چرخش داستانی«2 را 
در اقدامات و عمل برنامه ريزی شهری مشاهده كرده اند 
)Ameel, 2016:1(. به عبارتی ديگر، ما شاهد يك تغيير 
پارادايم از نوعی برنامه ريزی باال-به-پايين به سمت فرمی 
از برنامه ريزی هستيم كه بيشتر ديالوگی، مشاركتی و 
گفتمانی بوده است و همچنين شامل حركتی به سمت 
متنوع  شهری  روايت های  فزايندة  به كارگيری  و  تأييد 

.)Ibid, 2( می باشد
كه  آنچـه  به  می تـوان  روی آورد  اين  داليـل  جمله  از 
ساندركاک3 خاستگاه های »چرخش داستانی« می نامـد 
اشاره نمود )Sandercock, 2010(. او منشأ اين چرخش 
را در يك بحران معرفت شناختی در نظريۀ برنامه ريزی 
به  ضرورت  از  است  عبارت  كه  می دهد  قرار  شهری 
حساب آوردن انواع مختلف راه های شناخت كه جدای 
واقع  در   .)Ameel, 2016:2( دارد وجود  فنی  دانش  از 
انحصار روش های مطالعات، برنامه ريزی و طراحی شهری 
1. Narrative turn
2. Story turn
3. Sandercock

به روش های تجربی و اثبات گرا به مرور زمان و به ويژه 
در دو دهۀ پايانی قرن بيستم مورد ترديد و نقد جدی 
قرار گرفت و اشكاالت معرفت شناختی و روش شناختی 
كثرت  به  توجه  مقابل،  در  شد.  وارد  آن  به  بسياری 
فرهنگی و ارزشی، امر روزمره و نقش كثرت تفاسير در 
زندگی  برای  تنوع خواست ها  بالتبع  و  واقعيت ها  درک 
زمينه ساز اهميت يافتن روش های تفسيرگرا شده است. 
در اين ميان، داستان ها و روايت های برخاسته از تجربيات 
زندگی در فرم های مكانی يا پيوندخورده با آن مورد توجه 
پژوهش های نوين برنامه ريزی فضا و ساخت مكان4 قرار 
پيشرو  شهری  نظريه پردازان  كه  جايی  تا  است  گرفته 
همچون پتسی هيلی5 برنامه ريزان شهری را به مشاركت 
فعاالنه در »داستان نويسی شهرِی«6 آگاهانه فراخوانده اند 

.)Ibid, 4(
اين دغدغه زمانی اهميت خود را بيشتر هويدا می سازد 
كه به پيامدهای شهرسازی و معماری مدرن در بحران 
كيفيت زندگی شهری معاصر توجه شود؛ بروز شهرها 
و كالن شهرهايی كه اكثر اهتمام خود را به ابعاد فنی، 
انسان  زندگی  زيست شناختی  حدی  تا  و  مهندسی 
و  معناشناختی  فرهنگی،  ابعاد  از  و  داشته  معطوف 
اجتماعی غفلت ورزيده است. بنابراين توجه به روايت ها 
4. Making place
5. Patsy Healey
6. city story-writing

مقدمه
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اسطوره شناختی،  فرهنگی،  تاريخی،  از جهات مختلف 
هويتی، ارتباطی و غيره در جريان های متأخر شهرسازی 
از وجوه  بخشی  احيای  برای  است  معماری، تالشی  و 
مهم زندگی اجتماعی انسان در نسبت با مكان. به ويژه 
روايت7  می شود،  اشاره  مقاله  اين  در  كه  همان طور 
مربوط به سطحی از گفتمان است كه مربوط به فرم و 
چگونگی ظهور داستان است و از اين رو می تواند برای 
راهنمای  و  الهام بخش  مكان  ساخت  دست اندركاران 

طراحی و عمل8 مكانی باشد. 
با  تا  مقاله سعی شده  اين  در  فوق،  مباحث  مبنای  بر 
نشان دادن كاربرد مفاهيم و عناصر نظريۀ روايت برای 
سيستم های مكانی همچون شهر، الگويی كاربردی و نوين 
در اين عرصه، يعنی آرشيپالگو، معرفی گردد. اين الگو كه 
كمتر از يك دهه از عمر آن می گذرد با ارائۀ مبانی نظری 
و ساختار فرمی خاص، طراح را قادر می سازد تا به يك 
راهبرد روايی برای ساخت مكان روايی در منظرهای واجد 
ارزش مجهز گردد. در اين راستا و به منظور نشان دادن 
كاربست نظری الگوی روايی آرشيپالگو و ظرفيت های 
موارد  فضای شهری،  در  روايی  انسجام  ايجاد  برای  آن 
بافت  مطالعاتی  پيكرة  به وسيلۀ  مقاله  در  تبيين شده 

تاريخی اصفهان شرح داده می شود.

7. Narration
8. Practice

روش اين پژوهش هم توصيفی-
آنجايی  از  هم  و  است  تحليلی 
روايی  الگوی  يك  به  ناظر  كه 

كاربردی برای طراحی مكان می باشد تجويزهايی به همراه 
دارد. در اين پژوهش از مطالعات كتابخانه ای و مشاهدات 
ميدانی برای گردآوری داده ها و از روش های تحليل محتوا 

و نقشه نگاری9 برای تحليل بهره گرفته شده است. 

ريشـه های نظريـۀ روايـی را در 
اوايل  به  می توان  معاصر  دوران 
قرن بيسـتم ميالدی و كارهـای 

بازگرداند؛  پروپ  والديمير  چون  روايی  نظريه پردازان 
تالش هايی كه بيش از همه از دهۀ 1960 ميالدی در 
خود  به  نظری  و  روشمند  قالبی  فرانسه  به ويژه  و  اروپا 
روالن  استروس،  لوی  چون  متفكرانی  آثار  با  و  گرفت 
بارت، تزوتان تودوروف، ژرار ُژنت، كلود برمون، كريستين 
متز، پل ريكور، آلژيرداس ژولين گرمس و ديگران قوام 
يافت. در اين نظرگاه، روايت از يك گونۀ ادبی به گونه ای 
كه گفته ها را سازمان دهی می كند تبديل شد )عباسی، 
مطرح  گفتمانی  بعد  در  به عبارتی  و   )19-22  :1395
گرديد، اما در شهرسازی و ساير ديسيپلين های ساخت 
مكان، به طور مشخص از دهۀ 1990 ميالدی است كه 

9. Mapping

روش تحقيق

پيشينة تحقيق
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روايت مورد توجه و نظريه پردازی در نسبت با برنامه ريزی 
از  نمونه، يكی  به عنوان  قرار می گيرد؛  و ساخت مكان 
برنامه ريزی  برای  مفهومی  چارچوب های  منسجم ترين 
شهری به مثابه روايت، توسط تراگمورتن10 مطرح شده 
است. كسی كه چندين دهه دربارة روايت ها و برنامه ريزی 
شهری كار كرده و چشم اندازی از برنامه ريزی شهری را به 
عنوان »داستان گويی متقاعدكننده«11 مطرح نموده است 

.)Ameel, 2016: 7(

متعـدد  نظريه هـای  و  تعاريف 
روايت،  دربارة  متفـاوتی  و 
عناصر و ويژگی های آن توسط 
صاحب نظران اين حوزه مطرح 
در  كاربست  قابليت  آنها  از  برخی  فقط  اما  است  شده 
ديسيپلين های ساخت مكان را دارد. برخی در يك تعريف 
رخداد  مجموعه  يا  رخداد  يك  بازنمايی  را  روايت  ساده، 
اما پژوهشگران ديگری وجود چندين روايت،  دانسته اند، 
را  غيره  و  راوی  وجود  رخدادها،  ميان  علّی  رابطۀ  وجود 
Abbott, 2008: 40-( شرط روايت بودگی تلقی نموده اند

41(. جرالد پرينس در فرهنگ نامۀ روايت شناسی، روايت 

را اين طور تعريف می كند: »بازگفتن رخدادهايی واقعی يا 
خيالی توسط يك يا چند راوی برای يك يا چند مخاطب 
10. Throgmorton
11. Persuasive storytelling

كاربست  پژوهشگراِن  برخی   .)Prince,2003( روايت12« 
روايت در برنامه ريزی شهری معتقدند كه اين تعريف وسيع 
با مؤلفه های دخيل در فرايند خلق مكان قابل تطبيق است: 
عنوان  به  می توانند  برنامه ريزی(  عامليت  )يا  برنامه ريزان 
راوی يا راويانی محسوب شوند كه داستانی را برای ساكنان 
بازگو می كنند و ايشان را تحت تأثير خود  و شهروندان 
قرار می دهند. البته روايت هايی نيز توسط خود شهروندان 
و ساير عوامل همچون سياست مداران در رسانه ها در حال 
بازگويی است )Ameel, 2016: 4(كه همۀ اين ها بر تجربۀ 
روايت شهری تأثير دارند، اما بسياری از پژوهشگران ديگر 
لزوم وجود راوی را محدوديتی غيرضروری می دانند. در نظر 
اينان راوی فقط يكی از ابزارهايی است كه می توان از آنها 

.)Abbott, 2008: 44( در بازنمايی رخدادها استفاده كرد
موضوع ديگری كه در شناخت روايت بسيار اهميت دارد 
بين  تمايز  كه  مهم  نكته ای  است.  داستان  از  آن  تمايز 
داستان و گفتمان روايی برايمان روشن می كند اين است 
كه ما هيچ گاه مستقيماً با داستان مواجه نمی شويم، بلكه 
همواره آن را از البه الی گفتمان روايی بيرون می كشيم 
عنوان  به  می تواند  داستان  اساس،  اين  بر  )همان، 52(. 
برساخت ذهنی يك رخداد )يا يك توالی از رخدادها( كه 
راوی در ذهن خود دارد و روايت به عنوان بازگويی واقعی 
 )Ameel, 2016: اين رخدادها در مقام بيان محسوب شود

12. Narratees

مفاهيم و تعاریف
روایت در نسبت

 با مکان و شهر
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داستان  و شيوة ظهور  فرم  به  ناظر  روايت  بنابراين،   .4(
قالب های  در  می تواند  داستان  يك  نتيجه،  در  و  است 
روايی متعدد و متفاوت بازنمايی شود؛ مثالً داستان برخی 
رخدادهای انقالب اسالمی می تواند در مكان خيابان انقالب 
و مقابل دانشگاه تهران به شيوه های متعدد بازنمايی شود 
و به عبارتی آنچه در حافظۀ تاريخی مكان وجود دارد از 
طريق ايجاد انسجام روايی و تكنيك های بازنمايی محيطی 
روايت پردازی گردد. اين امر برای طراح مكان بسيار اهميت 
دارد. به عبارتی ديگر، وقتی از روايت مكان و مكان روايی 
سخن می گوييم بايد روشن شود كه مكان با چه سازوكار 
و عناصر فرمی می تواند داستانی را بازنمايی و به تعبيری 

بيان نمايد.
برخی صاحب نظران، ميان روايت و گفتمان روايی تمايز 
قائل شده اند كه اين تمايز می تواند برای سيستم های بيانی 
غير كالمی-نوشتاری مانند سينما، نقاشی و موضوع مورد 
نظر ما، يعنی معماری و فضای شهری، حائز اهميت باشد. 
در اين تقسيم بندی، روايت شامل دو سطح می گردد: يكی 
سطح محتوی يعنی داستان، و يكی سطح تحقق عينی 
كه عبارت است ازگفتمان روايی. ابوت در اين باره بيان 
می كند كه روايت بازنمايی رخدادهاست كه شامل داستان 
و گفتمان روايی می شود؛ داستان يك رخداد يا مجموعه ای 
از رخدادها )سير وقايع( است وگفتمان روايی نيز همان 
اين   .)Abbott, 2008: 50( بازنمايی رخدادهاست  شيوة 

تمايزگذاری ميان روايت و گفتمان روايی باعث می شود تا 
سير و شيوة بيان داستان از نظر نظم فرمی، با شيوة عينيت 
يافتن آن در سيستم نشانه ای كه آن را تحقق می بخشد 
يكسان تلقی نگردد )موضوعی كه در سيستم های بيانی 
اين  بر  می شود(.  انگاشته  يكسان  اغلب  ادبيات  همچون 
اساس می توان در معماری و فضای شهری، ميان داستان، 
روايت و گفتمان روايی تمايز قائل شد. به عبارت ديگر، 
هنگامی كه سخن از سناريوی مكان به ميان می آيد در واقع 
ناظربه برنامۀ روايی مكان است و مشخص است كه مكان 
تحقق يافته با تمامی ويژگی های كالبدی، زيباشناختی و 
عملكردی چيزی به مراتب فراتر از سناريو و مربوط به 

گفتمان روايی آن مكان است.
بی نهايت  كه  است  اين  روايی  گفتمان  ديگر  ويژگی 
فشرده  يا  يابد  بسط  می تواند  می باشد.  انعطاف پذير 
شود و به جلو يا عقب بپرد؛ مثاًل بيشتر وقت ها ترتيب 
با زمان و  آنها  رخدادهای داستان و مدت زمان وقوع 
ترتيب رخدادهای گفتمان روايی كاماًل متفاوت است، 
اما وقتی اطالعاتی از اين گفتمان كسب می كنيم، سعی  
 Ibid:( می كنيم آنها را در ذهنمان سر و سامان دهيم
50 ,47( و داستان را بازسازی كنيم. هميشه داستان 

به واسطۀ گفتمان روايی و به وسيلۀ آن برساخته می شود. 
خواننده  اختيار  در  داستان ها  گفت  می شود  آيا  پس 
با  اين دارند كه خواننده چه قدر  به  هستند و بستگی 
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جديت آن ها را می خواند؟ تا حدی بله، اما موفقيت بيشتر 
داستان ها )يعنی يافتن مخاطب يا خوانندگان( وابسته 
فرايند »برساختن«  بتوانند  اينكه خوانندگان  به  است 
داستان را تاحدی با موفقيت هدايت كنند. در واقع، در 
حوزة تفسير است كه تفاوت بين خوانش های مختلف 
آشكار می شود )Ibid: 55(، اما اين موضوع در خصوص 
روايت های مكانی از سياليت و عدم قطعيت به مراتب 
آزادی حركت  ما در مكان،  است.  برخوردار  فزون تری 
انتخاب بسيار بيشتری نسبت به ساير سيستم های  و 
بيانی داريم. حتی در سينما نيز اين روايت پرداز است 
كه برای مخاطب تعيين می كند پالن ها را با چه توالی 
نزديكی  و  دوری  و حتی  بشنود  ببيند، چه صداهايی 
قاب ها و ميزان ديدن جزئيات كاماًل در اختيار او است، 
می كند  انتخاب  خود  مكانی  شهری-  روايت جوی  اما 
از كدام نكند؛ كجا  از چه مسيرهايی عبور كند و  كه 
نزديك شود، لمس كند و در مقابل، چه  توقف كند، 
قاب هايی را با نمای باز و از دور بنگرد و از كدام صرف 
نظر نمايد. اين موضوع مسئلۀ روايت پردازی در مكان 
را با دشواری هايی مواجه می نمايد و الزم است طراح 
برنامه روايی مكان را  اين موضوع  با آگاهی نسبت به 

شكل دهد.
بين ديگر  را در  از سوی ديگر، مشخصه ای كه روايت 
اخير  مطالعات  در  و  می كند  يگانه  متنی  گونه های 

»كرونو- است،  شده  ثبيت  به وضوح  روايت شناسی 
لوژيك«13 بودن، يا منطق زمانی دوگانۀ آن است. روايت 
دربردارندة حركت است در دل زمان؛ نه تنها به صورت 
يا  فيلم  نمايش  يا  رمان  ارائۀ  زمان  »بيرونی«14 )مدت 
تئاتر( بلكه همچنين در بعد »درونی«15)مدت استمرار 
سلسله رخدادهای تشكيل دهندة پيرنگ(. حركت بيرونی 
در بعدی از روايت عمل می كند كه به آن گفتمان گفته 
 )Chatman, داستان  بعد  در  دوم  حركت  و  می شود 
است.  ملموس  كاماًل  مكان  در  ويژگی  اين   .1990: 9(
حركت از فضاهای معاصر به سمت بافت تاريخی، عبور 
از فضاهايی متعلق به دوران  مختلف بدون ترتيب زمانی 
واقعی، نمونه ای از اين حركت دوبعدی در بازی ميان 

زمان روايت و زمان داستان است.
الزم به ذكر است كه روايت مكانی همواره در مرحلۀ 
خلق مكان وجود ندارد بلكه در بسياری اوقات مكانی 
موجود كه شايد سال ها از استعمال آن می گذرد، با يك 
روايت پيوند می خورد و تبديل به مكان روايی می گردد. 
يعنی  است؛  بوده   مكان  بار  مكانی كه يك  عبارتی  به 
مرجعيتی مكانی داشته است و قالب های شناختی خود 
دليل شرايط گفتمانی جديدی  به  مكانی كه  دارد.  را 
كه بر آن افزوده می گردد ويژگی های معنايی جديدی 
13. Chrono-logic
14. Externally
15. Internally
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پيدا می كند. گويا چنين مكانی دچار زايشی مجدد شده 
است )شعيری،1392: 243(. به عنوان نمونه برج آزادی 
تهران و ميدان آزادی چنين است؛ يادمانی كه به عنوان 
طرح برگزيده در مسابقه طراحی يادمان ميدان شهياد 
آريامهر جهت يادبود دو هزار و پانصد سال شاهنشاهی 
ايران در سال 1346 ساخته شد )بانی مسعود، 1388: 
321(. با توجه به هدف طرح، می توان سويه هايی روايی 
در اين اثر شناسايی نمود، اما به طور بارز با اتفاقات انقالب 
اسالمی، يك اليۀ روايی جديد به اين مكان افزوده شد 
و حتی نام خود يعنی »آزادی« را بر آن حك نمود. به 
اين ترتيب روايت می تواند مكان را بازپردازی نموده و 
ارزش هايی جديد در آن ثبت نمايد. پس روايت می تواند 
در تغيير يا بازپردازی معنای مكان نقشی تعيين كننده 
داشته باشد )شعيری،1392: 244(. اين موضوعی است 
كه به طور ويژه در خصوص آرشيپالگو مطرح است. در 
مكان  در  روايت پردازی  برای  الگويی  آرشيپالگو  واقع 

به دست می دهد.
تا اينجا سعی شد به نحوی موجز به برخی از مفاهيم 
مهم نظريۀ روايت در نسبت با مكان اشاره شود. حال جا 
دارد به اين موضوع پرداخته شود كه چرا روايت پردازی 
در فضای شهری و معماری معاصر به طور كلی و در ايران 

به طور اخّص اهميت دارد. 

در مقدمۀ اين مقاله اشاره شد كه 
نوعی چرخش معرفت شناختی 
توجـه  اخيــر،  دهـه هـای  در 

چون  مباحثی  به  را  مكان  طراحان  و  فضا  برنامه ريزان 
روايت جلب نموده است تا جايی كه برخی صاحب نظران 
از بروز نوعی »چرخش روايی« در برنامه ريزی و طراحی 
شـهری سخن گفته اند. نظريـه پردازان شـهری به طـور 
فزاينده ای با روايت های توليدشده توسط شهروندان كه 
دربارة مكان ها و محيط های مشخص هستند به عنوان 
داده های تجربی بسيار باارزش رفتار كرده اند. واقعيت اين 
از داستان های محلی در يك اجتماع،  است كه آگاهی 
پايدارتر  و  دموكراتيك تر  فراگيرتر،  شهری  برای  آشكارا 
مفيد تلقی می شود )Ameel, 2016: 5(. اين توجه از يك 
سو محصول تحوالت در فلسفۀ علم و توجه به روش هايی 
غير از روش های مرسوم در علوم تجربی اثباتگرا بوده و از 
سوی ديگر نتيجۀ مشاهدة پيامدهای شهرسازی و معماری 
تقليل گرا و تكنيك زدة دورة مدرن است كه بسياری از 

نيازها و خواسته های انسانی را مغفول گذاشته است.

در  ريشــه  معاصـر  شـهرسـازی 
نوزدهم  قرن  تحوالت شهرسازانۀ 
واجد  تحوالت  اين  دارد.  ميالدی 

هر دو سويۀ  مثبت و منفی است. به عبارتی اگرچه توجه به 

شهر گسستة مدرن

ضرورت روایت پردازی 
در شهر معاصر
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مسئلۀ بهداشت، استحكام بنا، وارد كردن دانش مهندسی 
در سامان دهی شهر و معماری را می توان از محاسن اين 
دوره به شمار آورد، غفلت از وجوه فرهنگی، اجتماعی، 
نقاط  از  تاريخی  و  روان شناختی  هويتی،  زيباشناختی، 
آسيب رسان و مخاطره آميز اين دوران محسوب می گردد. 
در  اوسمان16  بارون  اقدامات  و  اصول  مشخص،  به طور 
غالب شهرسازی  روح  را  نوزدهم  قرن  فرانسۀ  و  پاريس 
معاصر تا اواسط قرن بيستم می دانند. او در پروژة خود 
برای  پاريس«17می خواست  »گشودن  طرح  به  موسوم 
حفظ سنت تاريخی عظيم پاريس نقشه ای انديشيده به 
وجود آورد؛ نقشه ای كه هم حافظ بناهای تاريخی پاريس 
باشد، هم اين شهر را به نخستين شهر بزرگ دورة صنعت 

تبديل كند )گيديون، 1383: 562 و 584(.
اصل توجه وی به مسائلی بود كه برای نخستين بار مطرح 
گشتند: حل مسائل فنی يك شهر پرجمعيت در عصر 
صنعت و اين خود توجيه دوری وی از معماران و روی 
)همان،  است  امور شهر  متخصص  مهندسان  به  آوردن 
605(. پاريس در زمان اوسمان كاماًل تغيير يافت تا برای 
احتياجات قرن نوزدهم مناسب شود. اصول برنامۀ اوسمان 
برای تغيير نقشۀ پاريس اهدافی چون مقابله با شورش، 
كوچه  بردن  ميان  از  با  شهر  بهداشتی  وضعيت  بهبود 
پس كوچه های آلوده، ايجاد بولوارهای وسيع، كوتاه كردن 

16. Baron Haussmann
17. Percément de Paris

مسيرهای دسترسی به نقاط مهم شهر با ايجاد خيابان های 
مستقيم و بافت زدايی كردن ساختمان  هايبزرگ، قصرها 
بود )همان، 585(. همان طور كه مشهود  وسربازخانه ها 
است رويكرد اوسمان به شهر رويكردی كاماًل سياسی، 
فنی و مهندسی است. به اين ترتيب او تصرفات شگرفی 
در ساختار شهر قرون وسطايی پاريس رقم زد و بخشی 
را  آن  اجتماعی  و  فرهنگی  تاريخی،  بافت  از  قابل توجه 

تخريب نمود.

اين برنامه و اصول آن با حدود 
150 سال تأخير در دورة پهلوی 
اول در ايران به كار گرفته شد. 

هرچند تغيير در ساختار شهر از دورة قاجار آغاز شده بود، 
اما موج انگيزشی برای مدرنيزاسيون با رضاشاه، مؤسس 
سلطنت پهلوی، در ايران نمايان شد. برنامۀ رضاشاه درواقع 
فشرده ای بود از كل پيشنهادهای اصالحی سدة نوزدهمی 
در اروپا كه در طول مدتی كمتر از دو دهه در ايران تعقيب 

شدند )بانی مسعود، 1399: 12(.
تصويب قانون بلديه در سال 1309هـ.ش. محملی مناسب 
برای مداخالت سنگين در بافت های كهن شهری فراهم 
آورد. به دنبال تصويب اين قانون، اجرای نقشۀ خيابان ها 
بافت  چليپايی  خيابان  دو  گرفت:  قرار  كار  دستور  در 
كهن شهری را از هم می درند و شهر كهن را مصلوب 
می كنند. شالودة كهِن ارتباطات از هم گسسته می شود، 

مصلوب شدن 
شهر سنتی در ایران
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سازمان محله ای دچار آسيب جدی می گردد و بازار به 
عنوان ستون فقرات اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی شهر 
در مقابل حضور قوی خيابان و انتقال بخش عمده ای از 
فعاليت های اقتصادی به كناره های آن، برای هميشه رنگ 
ترتيب، شهرها،  اين  به  )حبيبی،1386: 162(.  می بازد 
مراكز نمادين خود را از دست می دهند و بی مركزی با 
تكثر مراكز جلوه نمايی می كند. منطق مدرنيته خود را 
در تحرک و پويايی شهر نشان می دهد: منطق گسست، 

آشفتگی و ناپايداری )خالصی مقدم، 1391: 16(.
بازگرداندن  نيازمند  امروز  پيامدها، شهرهای  اين  به  نظر 
پيوستارهای اجتماعی-فرهنگی و جاری ساختن معنای 
زندگی در كالبد شكستۀ شهر هستند. از اين رو توجه به 
شهرسازی داستان گو و روايت پرداز تبديل به پارادايم نوين 
شهرسازی شده است. اين موضوع با پديده های تأثيرگذار 
جديد ديگر همچون گسترش شبكه های مجازی و تكثر 
فرهنگی تشديد شده است. البته شايد اين پرسش مطرح 
گردد كه شهر در جای جای خود مملو از داستان ها و روايت ها 
است و بنابراين چرا برنامه ريز و طراح شهر بايد به دنبال خلق 
مكان روايی باشد؟ در پاسخ بايد گفت كه شهرهای امروز 
همچون يك متن طوالنی و ُجنگ مانند هستند. ممكن 
است يك متن طوالنی انسجام بن مايه ای يا مضمونی داشته 
باشد اما انسجام روايی نداشته باشد، يا ممكن است يك 
متن طوالنی فقط مجموعه ای از روايت های مشخص باشد، 

اما آنقدر ارتباط و پيوستگی روايی ميان روايت هايش وجود 
نداشته باشدكه بتوان آنرا يك روايت واحد به شمار آورد 
)Abbott, 2008: 42(. با وجود اختالف نظرهايی كه در اين 
باب وجود دارد، می توان گفت يكی از خصايص متن روايی، 
وجود انسجام روايی در آن است؛ موضوعی كه شهر معاصر 
شديداً به آن محتاج است. به ديگر سخن، راهبرد روايی 
می تواند بخشی از گسست ها و پراكندگی های معناشناختی 

در شهر را ترميم و بازسازی نمايد.
بر اين اساس و نظر به بيان مفاهيم كليدی و ضرورت 
و كاركرد روايت پردازی در شهرهای معاصر، در ادامه به 
برای  نوين  الگويی  عنوان  به  آرشيپالگو  الگوی  معرفی 
روايت پردازی در منظرهای واجد ارزش پرداخته می شود 
و نشان داده می شود كه اين الگو با چه رويكرد، راهبرد و 

عناصری به خلق مكان روايی كمك می نمايد.

»آرشـيپالگو« واژه ای ايتاليـايی 
است كه از ريشۀ يونانی برگرفته 
شده و به معنای منطقه ای شامل 
زنجيره  يا گروهی از جزاير است 

كه در درياچه ها، رودخانه ها يا اقيانوس پراكنده شده است 
است  عبارت  معماری  در  آرشيپالگو  الگوی   .)URL 1(
از راهبردی برای اتصال دانه های جدا از هم در بستری 
سازمان يافته با موضوعی مشخص. اين الگو در معماری 

آرشيپالگو، الگوی 
روایت پردازی در 
منظر های واجد ارزش
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پيش از همه توسط آرماندو سيچنزه،18معمار ايتاليايی، 
پژوهشی  مؤسسۀ  بنيان گذاران  از  او  است.  شده  تبيين 
»شهر طبيعی«19 می باشد كه چند دهه است مشغول 
نظريه پردازی، ارائۀ الگوهای راهبردی و طراحی پروژه های 
مختلف شهری و معماری در جهان می باشد. ايشان در 
تبيين منظور و هدف خود از چشم انداز »شهر طبيعی« 
عناصری  يعنی  طبيعی  شهر  مفهوم  كه  می دارند  بيان 
شتابان  شهرسازی  در  می بايست  همزمان  به طور  كه 
امروزی در جهان، مّد نظر قرار گيرد. البته شهر طبيعی 
فقط ناظر به عناصر بوم شناختی20 شهر نيست. در واقع 
هدف اصلی، تحقق شهری برای انسان هاست؛ جايی كه 
زندگی عمومی21 با همۀ پيچيدگی و تنوعش در فضای 
همگانی22 گشوده می شود )URL 2(. در اين راستا يكی 
از فعاليت های ايشان ارائۀ الگوهای راهبردی برای طراحی 

شهری می باشد كه الگوی آرشيپالگو از جملۀ آنها است.
بيان  آرشيپالگو  الگوی  و  راهبرد  تبيين  در  سيچنزه 
می كند كه راهبرد آرشيپالگو از اين ايده برآمده كه كل 
اكوسيستم گردشگر23 با يك شبكه قابل مقايسه است؛ 
دهكده ها  و  كوچك  شهرهای  آن  در  كه  شبكه ای24 
18. Armando Sichenze
19. Natural City Lab
20. Ecological 
21. Public life
22. Public space
23. Tourist ecosystem
24. Net

گره ها25را تشكيل داده و ارتباطات و مبادالت دو طرفه 
ميان اين گره ها را يال های شبكه26 ايجاد می كند. اين 
گره ها به مثابه مجموعه ای از جزاير مجزا می ماند. قدرت 
از منابع و  اين راهبرد در تحقق يك ساختار نظام مند 
تعامالت دوسويه بوده كه جنبه های منفی و مخرب را 
خنثی كرده و باعث افزايش ارزش منابع درونی می گردد. 
با غنای فرهنگی و  ايجاد شهرها  اين راهبرد  از اهداف 
خدمات مختص به خود به جای دهكده های جداافتاده و 
پراكنده است. همچنين هدف ديگر آن افزايش ارتباطات 
شهر  يك  ايجاد  و  آن  حاشيه ای  مناطق  و  شهر  بين 

.)Sichenze et al., 2006: 7( چندمركزی بوده است
راهبرد شبكه، جايی كه كاالها/ساخته ها و خدمات  در 
يكجا در دسترس قرار ندارند، برای ايجاد تأثير مثبت يك 
برند شهری يا به عبارتی روايت شهری، تمام مراكز مجرد 
و مجزا، به مانند گره های شبكه، بايستی همچون يك 
اكوسيستم فعاليت كنند )تصوير 1(. در اين اكوسيستم، 
فعاليت مراكز مجزای شهری-روستايی بايستی محدود 
شود، و در عين حال بايستی ارزش بيشتری به يكديگر 
يكديگر  ارزش های خلق شدة  و  به محصوالت  نه فقط  و 
دهند تا چيزی ايجاد شود كه می توان آن را يك »جهان 
جزيره ای«27 ناميد )Ibid(. اين راهبرد دقيقاً در تقابل با 

25. Nodes
26. Network
27. Insular world
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رويكرد موزه ای به دانه های واجد ارزش فرهنگی- تاريخی 
قرار می گيرد كه در شهرسازی اوسمان ساز وجود داشت و 
در دورة پهلوی به صورتی خشن در ايران اعمال گرديد.

ساختار  رويكرد شهر طبيعی،  با  دريك شبكۀ شهری 
بازپروری كه آرشيپالگو را به دنيای درونی و در عين 
ايدة  اساس  بر  می كند،  متصل  بيرونی  دنيای  به  حال 
است  پارک  يك  متصل،  خويش پروِر  اكوسيستم  يك 
)همان(. سيچنزه تصريح می كند كه اين تئوری نيازمند 
پشتيبانی يك سيستم روايی است كه توانايی نشان دادن 
 )Sichenze,ميراث فرهنگی شهر طبيعی را دارا باشد
)4 :2006. درراهبرد آرشيپالگو، ايدة موجود شبكه ای از 
مكان ها، توليدات، فعاليت ها و خدمات را شامل می شود 

كه شبكه ای چندمركزی را تشكيل داده و دگرگونی را 
تسهيل می كند. به نظر می رسد كه اين راهبرد از منظر 
اقتصادی پتانسيل بااليی داشته مشروط به اينكه بتواند 
بر غرور و فردگرايی محلی چيره شود و سياست های 
 .)ibid, 8( اقتصادی موجود را با موفقيت اصالح نمايد
تا كنون پروژه های متعددی بر اساس اين الگو ساخته 
شده است؛ مثاًل مدل اوليۀ آرشيپالگو در كشور سوئد-

استكهلم،28 آرشيپالگو دانلد جاد،29 آرشيپالگو اينهتيم 
در برزيل،30 و آرشيپالگو )مركز هنرهای معاصر31( كه از 

نمونه های اخير اين تجربه  در پرتغال است.
بنابراين الگوی آرشيپالگو به لحاظ مفهومی32 راهبردی 
برای اتصال دانه های جدا از هم در بستری سازمان يافته با 
موضوعی مشخص است. اين موضوع، برنامۀ روايی شبكه 
را شكل می دهد و ارزش های نهفته در بستر را از طريق 
برقراری ارتباط معنادار ميان دانه ها برجسته می نمايد. 
شبكۀ  مسير ها نيز با توجه به توان موجود بستر، در شكل 
»منظر سازمان يافته« با اولويت حركت پياده يا دوچرخه 
و در جهت تقويت پيوستاری برنامه روايی، متصل كنندة 
دانه ها به يكديگرند. منظر مورد نظر براساس قابليت های 
بستر می تواند منظر طبيعی )اعم از مناظر سبز جنگلی، 

28. Stockholm Archipelago
29. Judd Foundation
30. Inhotim Archipelago
31. Arquipélago - Contemporary Arts Centre
32. Conceptual

تصوير1.  نمونه الگوی شبكۀ آرشيپالگو به مثابه يك اكوسيستم )مأخذ: نگارندگان(
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دريايی يا بيابانی(، تاريخی، شهری و غيره باشد.
بنابر ساختار و راهبرد آرشيپالگو می توان گفت كه اين 
الگو يك روايِت قاب است. به عبارتی وقتی به كرانه های 
يك روايت نزديك می شويم، ممكن است متوجه شويم 
اين روايت در دل روايتی ديگر كاشته شده است. اين 
 Abbott,( روايِت دربگيرنده را »روايِت قاب«33 می ناميم
2008:66 (. اين موضوع به پرسش هميشگی از مرزهای 

روايت باز می گردد: روايت كجا تمام و جهان واقعی كجا 
شروع می شود؟ پاسخ ابتدايی و آسان اين است كه روايت 
از آغازش شروع می شود و به پايانش می انجامد، اما در 
واقع مرز بين روايت و جهان آن چنان مشخص نيست 
)Ibid: 70(؛ به عنوان مثال آيا يك فيلم از تيتراژ ابتدای 
آن شروع می شود و به تيتراژ پايانی ختم می گردد؟ يا 
اينكه تبليغات تلويزيونی و اينترنتی، مصاحبه با عوامل 
فيلم، نقدها و تحليل ها و ده ها عامل ديگر بر فهم، تفسير و 
عواطف ما تأثير خواهند داشت. اين عوامل كه در اصطالح، 
پيرامتن ها34 خوانده می شود به شكلی پيچيده تر در فضای 
شهری وجود دارند. بنابراين الگوی روايی آرشيپالگو به 
هيچ وجه به دنبال منفك نمودن يك شبكه از زمينۀ آن 
نيست بلكه سعی می كند با قاب گيری عناصری خاص 
و ايجاد ارتباط معنادار ميان آنها، روايتی منسجم را از 
درون منظری واجد ارزش بيرون كشيده و بازنمايی كند. 
33. Framing narrative
34. Paratexts

داستان اين روايت می تواند بر اساس رخدادهای تاريخی، 
عناصر واجد ارزش زيباشناختی و هنری، آثار ادبی مرتبط 
با يك مكان و غيره شكل گيرد. اين داستان با گزينش 
عناصر موجود و افزودن عناصر جديد شامل گره هايی از 
جنس مكان، فعاليت ها، آثار هنری، خدمات و مسيرهای 
انسجام بخش شبكه، گفتمان روايی آرشيپالگو را تحقق 

می بخشد.
هما ن طور كه گفته شد، مرزهای روايت مكانی با زمينۀ 
خود و پيرامتن ها بسيار نامشخص تر و سيال تر است. از 
اين رو برای موفقيت و تأثيرگذاری روايت مكانی، وجود 
اليه های حمايتگر زمينه ای بسيار اهميت دارد، چرا كه 
اين  حيات  و  است  اجتماعی  زندة  سيستم  يك  شهر 
سيستم وابسته به تعامل و حمايت فرايندهای اقتصادی، 
فرهنگی،  امنيتی،  جابه جايی،  و  حركتی  كالبدی، 
به  روايی  مكان  بنابراين  می باشد.  غيره  و  زيباشناختی 
مثابه عضوی ارگانيك از اين سيستم، به ارتباط فرايندی و 
حمايت شده با ساير ابعاد و فرايندهای زندگی شهری نياز 
دارد. به اين منظور سه عامل تراكم، پيوستگی و توازن 
اليه های حمايتگر سبب موفقيت مكان روايی در برقراری 
ارتباط عاطفی و معناشناختی با شهروندان و گردشگران 
شده است )شعيری و وحيدطاری، 1396: 68( و می تواند 
راهبرد گفتمان روايی آرشيپالگو را به هدف خود يعنی 

نشان دادن گفتمان فرهنگی شهر طبيعی برساند. 
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بايد يادآوری كرد كه تأكيد سيچنزه بر ضرورت وجود 
يك سيستم روايی، نمونۀ بارزی است از چرخش روايی 
دهه های  در  اينكه  و  معماری  و  شهری  طراحی  در 
اخيربرنامه ريزی شهری به طور رو به افزايشی به عنوان فرمی 
.)Ameel, 2016: 6( از داستان گويی35 فهميده شده است

روايی  الگوی  از  آنچه  براساس 
آرشيپالگو گفتـه شـد و مبتنی 
شهری،  طراحـی  فراينـدهای  بر 
گام های اجمالی زير برای تحقق 

گفتمان روايی آرشيپالگو پيشنهاد می گردد:
1. انتخاب منظر ارزشی مبتنی بر اهداف طرح؛

2. استخراج داستان مناسب متعلق به منظر يا مرتبط با آن؛
3. قاب گيری محدودة روايت پردازی؛

4. شـناسايی گره هـای ارزشـی موجود )شـامل مكان هـا، 
فعاليت ها، خدمات، توليدات و...(؛

5. شناسايی و تعيين مسيرهای اوليۀ شبكه؛
و  كاستی ها  شناسايی  و  شبكه  اوليۀ  الگوی  تحليل   .6

ظرفيت های روايت پردازی با توجه به داستان؛
7. تحليل وضعيت زمينه و پيرامتن ها در خصوص وجود 

اليه های حمايت گر گفتمان روايی؛
8.طراحی الگوی فضايی شبكه )گره ها و مسيرهای جديد(؛

35. Storytelling

ايجاد  جهت  طراحانه  سياست های  و  راهبردها  ارائۀ   .9
انسجام روايی در جزئيات شبكه.

مبتنی بر گام های پيشنهادی فوق، در بخش بعد به ارائۀ 
مثال هايی در قالب پيكرة مطالعاتی بافت ارزشی اصفهان 
نو جهت تبيين بهتر مباحث پرداخته می شود. بديهی 
است كه انجام كامل همۀ اين مراحل مقتضی يك پروژة 

طراحی مستقل و گسترده می باشد.

انتخاب منظر ارزشی 
مبتنی بر اهداف طرح

همان طـور كه گفتـه شـد راهبـرد 
آرشيپالگو در پی احيای منظرهای 

اصفهان  شهر  كه  پيداست  ناگفته  است.  ارزش  واجد 
واجد بافتی ارزشمند به لحاظ فرهنگی، هنری، تاريخی 
و  روايت هاست  از  مملو  شهر  اين  است.  زيباشناختی  و 
بنابراين، طبق الگوی آرشيپالگو الزم است تا ابتدا به دنبال 

قاب گيری داستان و جغرافيای روايی آن داستان باشيم. 
آسيب هايی كه پيشتر در خصوص شهرسازی اوسمان ساز 
و تقليد خشن و افراطی آن در ايران معاصر مطرح شد، 
اين  از  نموده است.  نيز متأثر  را  اصفهان  ارزشی  بافت 
رو ايجاد انسجام روايی در اين بافت مبتنی بر داستان 

برجستۀ متعلق به آن قطعاً يك ضرورت می باشد.

گفتمان روایی بافت 
تاریخی اصفهان
در نسبت با الگوی 
روایی آرشيپالگو

گام های طراحی
در الگوی روایی

 آرشيپالگو
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داستان شکل گيری اصفهان نو در دورة صفوی و پيوند 
آن به دورة معاصر 

ارزشی  منظر  انتخاب  از  پس  شد،  اشاره  كه  همانطور 
بايد در جستجوی داستانی بود كه قابليت روايت پردازی 
بااليی برای راهبرد آرشيپالگو دارد. اين داستان می تواند 
برخاسته از بستر يا به نحوی مرتبط با آن باشد. شهرهای 
تاريخی مانند اصفهان به اندازة زيادی واجد داستان قوی 
برای روايت پردازی هستند كه از هر كدام می توان برای 
انسجام بخشی به ناحيه يا منطقه ای از شهر بهره برد. در 
اين مقاله، داستان انتخابی ناظر به شكل گيری اصفهان نو 
در دورة صفوی و پيوند آن به دورة معاصر است. بنابراين 
الزم است تا در ابتدا اشاره ای به رخدادهای اين دوره شود 

و سپس داستان مورد نظر از دل آن استخراج گردد. 
می دانيم در مقابل حضور دولت مقتدر عثمانی، به عنوان 
ميراث خوار دولت عباسی، دولت صفوی تشكيل دهندة 
اولين دولت ملی مقتدر و در عين حال شيعی در ايران 
است )حبيبی، 1386: 88(. دورة صفويان به ويژه دوران 
زمامداری شاه عباس را می توان عصر تحول معماری و 
شهرسازی ايران ناميد، زيرا پس از يك دورة طوالنی تاراج 
شهرها و ويرانی، سرانجام در سدة دهم شمسی/هفدهم 
زمينۀ  و  شد  برقرار  ايران  در  نسبی  آرامشی  ميالدی 
پيشرفت در زمينه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و... 

پديد آمد )پاكزاد، 1390: 397(.

يكی از مهم ترين ويژگی های سياسی اين دوره ارتباط 
كه  امری  بود؛  خارجی  كشورهای  با  مركزی  حكومت 
از زمان شاه اسماعيل اول شروع شد و به اعتقاد برخی 
زمينه ساز نفوذ قدرت های استعماری به ويژه انگليس در 
پيش  با  تا  كرد  سعی  صفوی  شاه عباس  گرديد.  ايران 
را  انگلستان  نفوذ  اين  مثبت،  موازنۀ  سياست  گرفتن 
به تعادل برساند، اما اين سياست باعث ورود گستردة 
ديگر قدرت های اروپايی مانند فرانسوی ها، اسپانيايی ها، 
و  واتيكان  اهالی  آلمان،  دوک نشين های  هلندی ها، 
همچنين روس ها شد )همان، 382 و 385(. روی ديگر 
سكه رقابتی است كه شاه عباس برای نمايش اقتدار دولت 
اين  به  ايشان پيش می گيرد.  با  و شيعی صفويه  ملی 
ترتيب، ساخت پايتختی با شكوه زمينه ساز شكل گيری 
و  اقتدار  نمايانگر  كه  زيبا  پايتختی  شد؛  نو  اصفهان 
امپراتوری  برابر  در  شيعی  ملی  دولت  يك  ارزش های 
عثمانی سّنی مذهب و حكومت های بزرگ اروپايی باشد.

در اين راستا شاه عباس پايتخت را از قزوين به اصفهان 
منتقل نمود اما ابتكار مهم او اين بود كه برخالف ديگر 
پادشاهان صفوی كه بيشتر به بازسازی و گسترش مركز 
شهر قديمی در اطراف ميدان كهنه پرداخته بودند، تصميم 
گرفت مركزحكومتی خود را از شهر كهنه منتقل نمايد. 
مركز شهری جديد با هستۀ مركزی ميدانی )نقش جهان( 
بود كه تأسيسات اداری، مذهبی و اقتصادی در پيرامون 
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آن قرار می گرفت )همان،401(. بنابراين مكتب اصفهان، 
شهر قديم را مورد جراحی و نوسازی قرار نمی دهد.

سياسی  انگيزه های  مورخان  و  پژوهشگران  از  بسياری 
و حتی تجاری را عامل اصلی تصميمات شهرسازانه در 
اصفهان نو در دورة صفوی دانسته اند، اما به اين نكته بايد 
توجه كرد كه فقط تفسيرهايی كه محققان در بررسی 
اصفهان صفوی مطرح كرده اند مهم نيست، بلكه ذهنيتی 
كه در زمان ساخته شدن اصفهان رواج داشت و از سوی 
مورخان و اشخاص ديگر در همان دوره مطرح می شد به 
مراتب اهميتی فزون تر دارد: تصور اصفهان به مثابه بهشت. 
توصيفات متعدد مورخان در تاريخ نامه ها نشان می دهد كه 
درک از شهر به مثابه صورتی از بهشت در ذهنيت آن دوره 
نيز موجود بود يا ترويج می شد )اهری، 1396: 28 و 30(.

بنابراين در اين دوره مفهوم بهشت گونگی كه پيشتر در 
توسعه  شهر  مقياس  به  داشت  وجود  ايرانی  باغ  الگوی 
شهری  زندگی  در  اساسی  تحولی  رويكرد  اين  می يابد. 
ايرانی رقم می زند: گذار از درون گرايی به برون گرايی. اين 
برون گرايی هم در سبك زندگی مردم و شيوة تعامل آنها 
با شهر و با ديگری تأثير گذاشت و هم در نوع معماری 
بناهای شهری. به عبارت ديگر در ميان ساختمان های 
كم كم  بود،  رايج  پيشتر  كه  به هم چسبيده  و  متراكم 
ساختمان های از چهار طرف باز و كوشك  هايی مانند كاخ 
اين  به  )پاكزاد،1390: 398(.  هشت بهشت جلوه گر شد 

صورت »اصفهان نو« برای ساكنانش بهشتی می نمايد كه 
امكان تجربۀ صورت هايی از زندگی را فراهم كرده است كه 
قباًل آنرا تجربه نكرده بودند )اهری، 1396: 36(؛ زندگی 

در شهر همچون يك باغ بزرگ خانوادگی.
با وجود اين ظرفيت بزرگ شهری، اصفهان در زمان قاجار 
رونق سابق خود را باز نيافت و در كانون توجه حكام قرار 
نگرفت )پاكزاد، 1395: 28( و فقط تغييراتی در سطح 
بسيار محدود، آن هم در مقياس تك بناها اتفاق افتاد. در 
مقابل، ملی گرايان در عصر رضاشاهی، تاريخ، فرهنگ و 
زبان ايران را به نحوی دستكاری كردند تا به ابزاری برای 
هويت سازی ملی مدرن تبديل شود؛ هويتی كه بيش از 
اسالم مبتنی بر ايرانی بودن باشد و بيش از دينی عرفی 
شمرده شود. اين سبك جديدكه با طرد و رّد سبك قجری 
آغاز شد، خيلی زود »سبك ملی« نام گرفت و معماران 
را تشويق می كرد تا عناصر تاريخ ايران را در معماری  به 
كار گيرند )بانی مسعود، 1399: 41(. سبك ملی در قالب 
سه جريان عمدة نئوكالسيسيسم، احيای اسالمی و سبك 
نوهخامنشی بروز كرد )همان، 42(، اما از آنجايی كه اهداف 
پهلوی اول و دوم از جهاتی با مبانی شكل گيری اصفهان 
نو - حداقل در بعد سياسی و اقتدارگرايانه - هماهنگ بود، 
در اين دوره - در مقايسه با ساير بافت های تاريخی ايران- 
آسيب اساسی به بافت اصفهان نو وارد نگرديد و حتی از 

ساخت بناهايی به سبك نوهخامنشی تقريباً پرهيز شد. 
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با وقوع انقالب اسالمی، اصفهان نو كه نماد اولين حكومت 
مقتدر، ملی و بزرگ شيعی بود و شكوه نمادين ويژه ای 
داشت، دوباره مورد توجه قرار گرفت. در اولين سال پس از 
انقالب با ثبت ميدان نقش جهان در سازمان علمی، فرهنگی 
و تربيتی ملل متحد36 به عنوان اولين ميراث جهانی ايران 
)URL 3( و ادامه يافتن اين روند در مورد ساير ابنيۀ  منطقۀ 

تاريخی نقطۀ عطفی برای اين شهر رقم زد.
از يك سو ظرفيت های باالی شهری به لحاظ كالبدی و 
نمادين، و از ديگر سو سبك متفاوت زندگی شهری در 
اصفهان، به مثابه يك شهر-باغ، باعث شد تا اين شهر در 
از  گيرد.  قرار  اروپايی  تاريخی  با شهرهای  تمدنی  رقابت 
اين رو توجه به منظر شهری و توسعۀ المان های شهری 
و هنری، توسعۀ پياده راه ها و مسيرهای دوچرخه، مديريت 
بهداشت شهری، مرمت و احيای آثار ارزشمند، مديريت 
ترافيك و غيره جملگی كيفيتی متفاوت را در شهر به وجود 
آورد، اگر چه در مواردی نيز اقداماتی ناهمسو با راهبرد های 

اصلی برای توسعۀ گفتمان روايی شهر به وقوع می پيوندد.
با توجه به آنچه گفته شد، داستان اصفهان نو را می توان 
بافتی ارزشی و بهشت گونه  استخراج نمود: شكل گيری 
همزيستی  سايۀ  در  كه  الهی  باغ  شهر-  يك  عنوان  به 
توانست  اديان مختلف  اقوام و  مسالمت آميز و همگرای 
پيوستاری از تداوم كالبدی و نمادين سبك  ها و رويكردهای 

36. UNESCO

مختلف معماری و شهرسازی را تا دورة مدرن و پسامدرن 
حفظ كند و ارائه دهندة يك سبك زندگی شهری منحصر 
به خود باشد. اين داستان در ادوار مختلف تاريخ از صفويه تا 
جمهوری اسالمی دستخوش آسيب ها و ناهماهنگی هايی 
شده است كه يك الگوی روايی انسجام بخش می تواند تا 
حدودی بهبوددهندة تصميمات طراحی و مديريت شهری 

باشد.

قاب گيری محدودة روايت پردازی 
همان طور كه اشاره شد، الگوی روايی آرشيپالگو به هيچ 
وجه به دنبال منفك نمودن يك شبكه از زمينۀ آن نيست 
بلكه سعی می كند با قاب گيری عناصری خاص و ايجاد 
ارتباط معنادار ميان آنها، روايتی منسجم از درون منظری 
واجد ارزش بيرون كشيده و بازنمايی كند. اين قاب بر 
اساس داستان شكل گيری اصفهان نو، می تواند محدوده ای 
وسيع از مركز شهر را شامل  گردد )تصوير2(. عناصر اصلی 
سازندة اين قاب كه استخوان بندی اصلی شهر اصفهان را 
هم تشكيل می دهد از نقطۀ مركزی محور زاينده رود - 
يعنی محدودة سی وسه پل - آغاز می شود و با امتداد در 
خيابان چهارباغ پايين به سمت ميدان نقش جهان رفته 
و با امكان های متعدد عبور از عناصر كليدی ديگر، مانند 
كاروانسرای عباسی و كاخ هشت بهشت، مجدداً با گردش 

به نقطۀ آغاز، محدودة اصلی را پوشش می دهد. 
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همان طور كه مالحظه می شود، اين محدوده با عناصر 
داستان  به  متعلق  كه  خود  اطراف  در  پراكنده  مهم 
به  بتوان  كه  است  آن  از  وسيع تر  نو هستند،  اصفهان 
عنوان پيكرة مطالعاتی در تطبيق با الگوی آرشيپالگو 
برای رعايت ظرفيت  رو  اين  از  قرار گيرد.  مورد بحث 
ديگری  قاب  ناچاريم  نوشتار  اين  در  موجود  پژوهشی 
بر روی قاب اصلی گرفته و محدودة مطالعه را ضيق تر 
محور  از  آن  اصلی  هستۀ  شامل  محدوده  اين  كنيم. 
زاينده رود تا ميدان نقش جهان است كه در سطرهای 

بعد به طور دقيق تر معرفی و تحليل می گردد.

شناسايی گره های ارزشی موجود و تعيين مسيرهای 
اولية شبکه

براساس آنچه در باال اشاره شد، گره های ارزشی موجود 
در محدوده شامل مكان ها، فعاليت ها، خدمات، توليدات 
و... و مسيرهای كليدی شبكه در تصوير )3( قابل مالحظه 
است. از جملۀ اين گره ها و مسيرها می توان به موارد زير 

اشاره كرد:
1. فضاهای سبز و پارک هايی واجد درختانی با قدمت زياد؛

2. محور زاينده رود و پل تاريخی سی و سه پل؛
مدرسۀ  چون  ارزشی  گره های  واجد  چهارباغ  محور   .3

چهارباغ؛
كاخ  ارزشی چون  گره های  واجد  استانداری  4. خيابان 

چهل ستون، كاج هشت بهشت و فضاهای اطراف آن؛
يعنی  آن  اطراف  فاخر  بناهای  و  نقش جهان  ميدان   .5
مسجد شاه عباس )امام خمينی(، مسجد شيخ لطف اهلل 

و كاخ عالی قاپو؛
6. ميدان شهرداری و ساختمان آن واجد معماری مدرن 

به سبك پهلوی اول؛
عمومی  و  دولتی  ساختمان های  واجد  سپه  خيابان   .7

واجد معماری مدرن به سبك پهلوی اول.
تا  است  الزم  موجود  ارزشی  شبكۀ  شناسايی  از  پس 
مؤلفه های سازندة شبكه از منظر انسجام روايی و راهبرد 

آرشيپالگو مورد تحليل و ارزيابی قرار گيرد.

 تصوير2. گره ها و مسيرهای ارزشی در بافت تاريخی اصفهان )مأخذ: نگارندگان(
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تحليل الگوی اولية شبکه و شناسايی كاستی ها و 
ظرفيت های روايت پردازی با توجه به داستان

از  تركيبی  می بايست  گره ها  شد،  گفته  كه  همان طور 
مكان ها، فعاليت ها، خدمات، توليدات و غيره را شامل شوند 
تا پويايی اكوسيستم حفظ شود. همچنين تمامی اجزای 
گره ها و مسيرها چه به لحاظ محتوا و چه از جهت فرم  بايد 
در راستای بازنمايی داستان، يك گفتمان روايی را شكل 
دهند. از سوی ديگر، سكانس های حركتی و سيركوالسيون 
در شبكه نيز می بايست در جهت بيان داستان روايت پردازی 

شده و انسجام روايی از اين منظر نيز رعايت گردد.
با توجه به پيمايش انجام شده در محدودة انتخابی، موارد 
بسياری از عناصر تهديدكنندة روايت شناسايی و همچنين 
پيشنهاداتی برای تكميل گفتمان روايی در نظر گرفته شد 

كه در اينجا فقط به ذكر نمونه هايی بسنده می شود:
الف. نمونةآسيب ها و تهديدهای گفتمان روايی

- احداث بناهای بسياری در چند دهۀ اخير كه فاقد اصول 
و ارزش های معمارانۀ متناسب با بستر ارزشی است؛ از انبوه 
خرده فروشی های طراحی نشده تا ساخت بناهايی غول پيكر.

- از جهت نوع خدمات، وجود مغازه هايی با ارائۀ خدمات و 
محصوالت كم كيفيت، تكراری و بی ارتباط با داستان بستردر 
خيابان چهارباغ و ساير محورهای ارزشمند، مسير خيابان 
سپه و بازار سرپوشيده حول ميدان نقش جهان و بازار قيصريه

- آشفتگی جدارة شهری در بسياری از نماها متأثر از 
ذائقۀ بازار و تصميمات پراكنده و شخصی مالكان

- عدم توجه به سكانس های حركتی:37 از محور زاينده رود و 
37. بحث سكانس های شهری به صورت روشمند اولين بار توسط گوردن 

كالن مطرح شده است )كالن، 1382(.

 تصوير3. گره ها و مسيرهای موجود واجد ارزش )مأخذ: نگارندگان(
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محدودة سی وسه پل تا انتهای خيابان چهارباغ در سكانس 
به ميدان شهرداری  ورود  با  داريم.  قرار  شهری صفوی 
)دروازه دولت( وارد سكانس پهلوی اول شده و با يكی 
از بناهای نشانه شدة اين دوره، يعنی ساختمان شهرداری، 
مواجه می شويم كه در دورة پهلوی اول در اكثر شهرهای 
ايران و مبتنی بر يك سبك معماری يكسان ساخته شده 
است. با ادامۀ حركت به سمت ميدان نقش جهان، گام 
و  می يابد  ادامه  دوره  اين  معماری  فضای  در  برداشتن 
ساختمان های متعددی كه عمدتاً اداری و بانك هستند 
فضای اين خيابان را تا انتها همراهی می كنند، به نحوی 
كه گويی در حال سان ديدن از معماری پهلوی اول در 
يك خيابان-موزه هستيم. در انتهای خيابان دوباره به دورة 
صفويه و در واقع شاهكار آن، يعنی ميدان نقش جهان، 
می رسيم. اينجاست كه ترتيب سكانس های روايت شهری 
با واقعيت داستان متفاوت است و اين روايت تجربه ای 
اما  می زند،  رقم  تاريخی  رفت و برگشت های  در  جذاب 
اتفاقات و تصميماتی ناهمسو با اين قدرت روايی، گفتمان 
را تهديد كرده است. يكی از تأثيرگذارترين آنها احداث 
يك مجتمع تجاری غول پيكر در ميدان شهرداری و دقيقاً 
مقابل ساختمان آن است. اليۀ بيرونی معماری اين بنا 
استعارات فرمی شبيه قلعه دارد. البته ساختار فضايی و 
پالن آن هيچ ارتباطی به اين استعاره ندارد. كاربری آن 
نيز مجتمع تجاری است؛ يعنی ما با اثری مواجهيم كه 

تصوير4. اليه  های تاريخی برهم نشسته از سبك های گوناگون )مأخذ: نگارندگان(
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درون، بيرون و عملكرد آن فاقد ارتباطی مشخص است؛ 
چه از نظر سبك شناختی و چه از نظر معناشناختی. از 
سوی ديگر، چنين بنای بی تاريخ و بی هويتی آن هم با 
استعارة فرمی »قلعه« معلوم نيست چرا بايد در اين ميدان 
احداث شده باشد و سكانس های تاريخی و سبكی اين 

محدودة ارزشی را تخريب نمايد. 
ادامۀ  در  روايی:  در شبكۀ  متعدد  وجود گسست های   -
موضوع آشفتگی در سكانس های شهری، مسئلۀ گسست ها 
نيز مطرح است. مسير از زاينده رود و سی و سه پل در امتداد 
چهارباغ تا ميدان نقش جهان از پيوستاری نسبی به لحاظ 
روايی برخوردار است اما اندكی كه از مرز اين بريدة شهری 
خارج شويم ناگهان از روايت شهری به ناكجاآباد پرتاب 
می شويم. فضايی فاقد هرگونه تناسب با هويت بافت كه 
به الزامات پيوند مناسب آن با زمينه و بافت متصل به آن 

توجه نشده است.
ب. نمونه ظرفيت ها و فرصت های تقويت روايت مکانی

- دربارة گسترش گره های توليدات و ساخته ها می توان 
كه  نمود  اشاره  دستی  هنرهای  توليدات  كارگاه های  به 
با  برای آشنا شدن مردم و گردشگران  به صورت شفاف 
فرايند توليد صنايع دستی طراحی شده باشد. بيشتر اين 
كارگاه ها در شرايط فعلی به دور از سيركوالسيون پويای 
اين محدوده و در كيفيت های نازل محيطی به فعاليت 

مشغول هستند.

- همچنين نمايش هنرها و دست ساخت هايی از جنس 
با  مرتبط  فستيوالی  يا  فصلی  به صورت  محيطی  هنر 
با  يادمانی  اثر  تعدادی  شهر  حاضر  حال  در  داستان. 
مضامين محدود دارد. همچنين با وجود زمينۀ مساعد 
برای طراحی جشنواره های هنر محيطی )اتفاقی مانند 
سمپوزيوم مجسمه سازی تهران( و فستيوال ها از چنين 

ظرفيتی استفادة مناسب نشده است.
- در خصوص تقويت و گسترش گره های فعاليتی می توان 
به اجراهای شهری، باز ی ها، تجربۀ صحنه هايی از زندگی 
پياده روی،  حاضر  حال  در  كرد.  اشاره  گذشته  ادوار  در 
و  خوردن  كردن،  تماشا  و  نشستن  دوچرخه سواری، 
معاشرت های  و  ديگران  با  كردن  صحبت  آشاميدن، 
خانوادگی و دوستانه، عمدة فعاليت های اين مسير هستند، 
اما فعاليت هايی مانند نواختن يا شنيدن موسيقی يا نمايش 
تئاتر خيابانی به شكل معدود و خودجوش ديده  می شوند.

تحليل وضعيت زمينه و پيرامتن ها در خصوص وجود 
اليه های حمايت گر گفتمان روايی

و  نداريم  زمينه  از  بريده  روايتی  هرگز  ما  كه  آنجايی  از 
مرزهای  شد،  اشاره  قاب  روايت  بحث  در  كه  همان طور 
تأثير  نيست، موضوع  بسيار صريح  و  قاطع  روايت هرگز 
می يابد.  حياتی  اهميت  روايت  بر  پيرامتن ها  و  زمينه 
برای يك مكان روايی  اين مسئله  پيدا است كه  ناگفته 
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تا چه اندازه جدی تر است. همانطور كه پيشتر اشاره شد 
اليه های حمايتگر زمينه ای شرط به ثمر رسيدن راهبرد 
اصفهان  در محدودة  اين اليه ها  است.  آرشيپالگو  روايی 
نو از سطح نسبتاً خوبی در حمايتگری برخوردار هستند؛ 
و  پياده، سواره، دوچرخه  از دسترسی های  تنوعی  وجود 
اليۀ  محدوده،  در  ترافيك  مديريت  عمومی،  حمل ونقل 
اقتصادی،  لحاظ  به  محدوده  باالی  فعاليت  سبزينگی، 
حضور تنوع بااليی از كاربری های فرهنگی و هنری و غيره 
از جمله آنهاست. البته تهديدهايی چون خشكی زاينده رود 
به عنوان قلب تپندة شهر اصفهان )شعيری و وحيدطاری، 
1396: 70( می تواند اساس گفتمان روايی اين منطقه را 

به مخاطره بيندازد.

و  راهبردها  ارائة  و  شبکه  فضايی  الگوی  طراحی 
در  روايی  انسجام  ايجاد  جهت  طراحانه  سياست های 

جزئيات شبکه
در اين مرحله الزم است تا با انجام تحليلی يكپارچه از 
برای قاب روايی و  نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد، 
روايی  مكان  بر  مستقيم  تأثيری  كه  پيرامونی  محدودة 
دارد، راهبردها و سياست هايی طراحانه و مديريتی ارائه 
نمود؛ دفع تهديدات مطروح در قسمت قبل يا كاهش آنها، 
همچنين استفاده از ظرفيت ها و فرصت هايی كه فقط به 
مواردی از آنها اشاره شد ار جمله اين سياست ها می باشد.  

اين مقاله در مسير پارادايم نوين 
برنامـه ريـزی و طـراحـی مكان، 
يعنی »فضای داستان گو«، سعی 

نمود تا از حد تحليل فراتر رفته و به معرفی الگويی بسيار 
برای  راهبردی  الگويی  عنوان  -به  آرشيپالگو  يعنی  نو 
روايت پردازی در منظرهای ارزشی- بپردازد. آرشيپالگو 
به منظور نشان  اكوسيستم روايی  ايجاد يك  به دنبال 
دادن ميراث فرهنگی منظر است. نظريه پردازان اين الگو 
تا آنجايی كه برای نگارندگان اين مقاله در دسترس بود به 
تبيين نحوة بهره گيری از مفاهيم و نظريه های روايت در 
خلق مكان روايی نپرداخته اند. از اين رو در اين مقاله ضمن 
بيان مختصری از مفاهيم كليدی نظريۀ روايت در پيوند 
با راهبرد و الگوی آرشيپالگو، و اشاره ای كوتاه به ضرورت 
شهر  عنوان  به  معاصر  شهری  فضای  در  روايت پردازی 
گسست و شهر تقليل يافته به سطح مهندسی و فن گرايی، 
سعی شد تا فرايندی كاربردی برای روايت پردازی منظر 

ارزشی در قالب نُه گام ارائه گردد.
الزم به تأكيد است كه نظريۀ روايت به ويژه آن طور كه 
در فرانسه از دهۀ 1970 به بعد توسعه و عمق يافته و 
به  رو  پاريس  نشانه شناسان مكتب  و  آرای گرمس  در 
بالندگی گذارده است، ظرفيت های بسيار زيادی برای 
اين  برنامه ريزی و طراحی مكان دارد كه  كاربست در 

مقاله فقط در آستانۀ اين راه طوالنی قرار می گيرد.

نتيجه گيری
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