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چکیده

میــدان درب خانــه دیوانــی در بافــت تاریخــی رشــت بــا دارا بــودن پیشــینۀ طوالنــی، میدانــی ارزشــمند و بــا هویــت 

اســت. بــه لحــاظ کیفیت هــای اصیــل ریختــی، تقریبــاً طــی قــرن اخیــر، میــدان مذکــور طــی چنــد مرحلــه تغییر کرده اســت 

و طــی ایــن تغییــرات، عــوارض متعــدد کالبــدی و کارکــردی بــرای میــدان ایجــاد شــده اســت کــه رضورت یکپارچه ســازی و 

وحــدت مجــدد در کالبــد، کارکــرد و مفاهیــم هویتــی میــدان مذکــور را به وجــود مــی آورد. پژوهــش حــارض بــا عنایــت بــه 

کیفیت هــای اصیــل کالبــدی و کارکــردی، بــه تبییــن آداب اصلــی بــاز زنده ســازی میــدان درب خانــه دیوانــی می پــردازد.  

بــر اســاس مبانــی نظــری و دوره هــای تحــول اساســی ایــن میــدان، شــش بــازۀ زمانــی بــرای مطالعــه تغییــرات کیفیت هــای 

اصیــل کالبــدی و کارکــردی ایــن میــدان در نظــر گرفتــه شــده اســت. یافته هــای کتابخانــه ای و میدانــی نشــان می دهــد 

ــاری و  ــت تج ــاد فعالیت هــای بی هوی ــن رد تاریخــی و ایج ــاختار آن، موجــب ازبین رف ــه در س ــه تحــوالت صورت گرفت ک

اداری در لبه هــای میــدان و تبدیــل آن بــه مســیری عبــوری می شــود کــه ایــن تغییــرات در ســاختار کالبــدی و کارکــردی 

میــدان، تضعیــف کیفیــات هویتــی - محتوایــی و منظــری را در پــی دارد.  در نتیجــه، باتوجه بــه شــناخت کیفیــات اصیــل 

ــر اســاس خطــوط ریختــی مربــوط  ــاز زنده ســازی میــدان ب ــادی ب ــه دیوانــی و تحــوالت آن، مب ریختــی میــدان درب خان

بــه دورۀ قاجاریــه و حفــظ عنــارص کالبــدی ارزشــمند دورۀ پهلــوی اول، در راســتای انتقــال پیام هــای ارزشــمند تاریخــی - 

فرهنگــی میــدان مــورد توجــه قــرار گرفته انــد.
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5 ــوالت  ــر تح ــی ب ــت مبتن ــی رش ــه دیوان ــدان درب خان ــازی می باززنده س

تاریخــی در آن

1- مقدمه

به مثابــه مکان هایــی  را می تــوان  تاریخــی شــهرها  بافــت  در  تاریخــی موجــود  میدان هــای  اکرثیــت 

پرازدحــام و آشــفته در دل شــهرهای امــروزی درک کــرد و از ســوی دیگــر به مثابــه ســایت های منحــر بــه فــرد 

ــه  ــی ک ــد. محوطه های ــازی کرده ان ــی ب ــی – اجتامع ــوالت تاریخ ــی در تح ــای مهم ــه نقش ه ــی ک ــراث فرهنگ می

ــه  ــون خــود را ب ــی و تاریخــی پیرام ــر واجــد ارزش فرهنگ ــای بی نظی ــا و یادگاره ــا، بناه می بایســت مجموعه ه

یکدیگــر پیونــد می دادنــد و از ایــن طریــق بــه نقــاط کانونــی فضــای شــهری بــدل می گشــتند، پــس از پشــت رس 

گذاشــن طرح هــای ســاماندهی شــهری بــه عرصــه ای شــلوغ و بی ســامان از تــردد و کســب وکار تقلیــل یافته انــد 

به طوری کــه  بررســی کیفیــت محیطــی ناشــی از وجــود خرده فروشــی موقــت در فضاهــای شــهری و به خصــوص 

فضــای پیــاده، پدیــده ای اســت کــه امــروزه از منظــر اقتصــادی و اجتامعــی مــورد بحــث و بررســی زیــادی قــرار 

ــرات   ــتخوش تغیی ــر دس ــی فراگی ــای عموم ــر فضاه ــایرین، 1400: 91(. اگ ــی و س ــانی همدان ــت )کش ــه اس گرفت

قابل توجهــی شــوند، چنیــن تغییراتــی ممکــن اســت بــه نوعــی منجــر بــه تخریــب جنبــۀ تاریخــی شــود کــه منجــر 

بــه افــول وضعیــت جامعــه شــناختی و بــوم شــناختی می شود)ســوبادیو 1و ســایرین، 2018(.

میــدان درب خانــه دیوانــی )میــدان شــهرداری حــال حــارض رشــت(2، قدیمی تریــن میــدان بلدیــه و 

درعین حــال میــدان مرکــزی شــهر رشــت محســوب می گــردد. ایــن میــدان کــه در دورۀ رضاشــاه در محــل تقاطــع 

دو خیابــان نارصیــه و شــاهپور بــه وجــود می آیــد در محــل میــدان درب خانــه دیوانــی دورۀ قاجاریــه قــرار دارد. 

دورۀ زمامــداری قاجــار در ایــران مصــادف بــا انقــاب صنعتــی غــرب در قــرن نوزدهــم اســت کــه عامــل مهمــی 

در تحــوالت معــامری و شهرســازی مــدرن و معــارص اســت. بدیــن معنــا کــه دورۀ قاجــار حلقــۀ واســطه گذشــتۀ 

ســنتی بــا آینــدۀ مــدرن ایــران اســت و زمینــۀ پیدایــش دگرگونی هــای دو دهــۀ پهلــوی اول را فراهــم می ســازد 

)اســامی و دیگــران، 1399: 55(. بــر اســاس اســناد و مــدارک موجــود از زمــان نارصالدین شــاه، میــدان مذکــور در 

طــول ایــن ســالیان طــی چنــد مرحلــه دچــار تغییــرات اساســی شــده اســت، بنابرایــن شــواهد کالبــدی - کارکــردی 

ــوی اول در  ــم دورۀ پهل ــای مه ــز بناه ــود، به ج ــع موج ــه در وض ــه ای ک ــت؛ به گون ــرده اس ــر ک ــی آن تغیی تاریخ

اطــراف میــدان، شــامل بنــای شــهرداری، هتــل ایــران و ســاختامن پســت و تلگــراف اثــری از بناهــای دورۀ قاجــاری، 

حــدود میــدان درب خانــۀ دیوانــی و گــذر تاریخــی در کنــار آن باقــی منانــده اســت. 

ــی آن،  ــه عرصه هــای عموم ــژه ب ــی به وی ــارص ایران ــه شــهر مع ــردی یکپارچــه ب ــدان رویک ــه فق ــا توجــه ب ب

ــرا و  ــر، زمینه گ ــرد کل نگ ــک رویک ــوان ی ــا به عن ــرم مبن ــط ف ــرد ضواب ــرد در رویک ــر عملک ــرم ب ــت دادن ف اولوی

ــق  ــازی و تحق ــکان س ــزار م ــه اب ــه آن را ب ــر ک ــردی انعطاف پذی ــط عملک ــه ضواب ــن ارائ ــارکت جویانه، ضم مش

ــه در  ــای صورت گرفت ــایرین، 1399: 1( و تعریض ه ــور و س ــی پ ــرده )اعتصام ــل ک ــهری تبدی ــدار ش ــعه پای توس

دورۀ پهلــوی اول، تغییــرات پهلــوی دوم و درنهایــت به وجودآمــدن فضایــی نابســامان و بی هویــت در پــی ایجــاد 

ــا میــدان شــده اند کــه  پیــاده راه دورۀ معــارص، در حــال حــارض زمینه ســاز بــروز عــوارض متعــددی در ارتبــاط ب

پیونــد بیــن دوســویۀ معــارص و تاریخــی میــدان ازهم گســیخته شــده و ایــن محوطــه به مرورزمــان از هویــت خــود 

ــاز زنــده ســازی در میدان هــای  ــا توجــه بــه اینکــه تحــوالت شــهری و فعالیت هــای ب ــذا ب جــدا افتــاده اســت، ل

تاریخــی امــری اجتناب ناپذیــر اســت ازایــن رو در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت تــا آداب مطلوبــی جهــت بــاز 

زنــده ســازی ایــن میــدان تدویــن گــردد تــا میــدان هویــت کالبــدی و کارکــردی خــود را بــه مخاطبــان القــا کنــد 

براین اســاس ســؤال اساســی پژوهــش ایــن اســت کــه آداب بــاز زنــده ســازی میــدان بــر مبنــای کیفیت هــای اصیــل 

کالبــدی و کارکــردی چگونــه باشــد؟ تــا کیفیت هــای اصیــل کالبــدی و کارکــردی آن حفــظ شــود.
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2-چارچوب نظری

فضاهــای عمومــی از آغــاز زندگــی شــهری بــا تجلــی هویــت و کارکــرد شــهرها نقــش ویــژه ای ایفــا کرده انــد. 
ــری  ــی عن ــای عموم ــتند. فضاه ــی هس ــرد و بی انتهای ــی دارای ارزش منحربه ف ــای عموم ــر فضاه ــن نظ از ای
ثابــت در ســاختار شــهرها و زندگــی جوامــع شــهری از زمان هــای قدیــم و در دوران مــدرن بوده انــد )زامبــون3و 
ســایرین، 2017: 25(، امــا باززنده ســازی بافــت تاریخــی شــهرها هنگامــی آشــکار می شــود کــه بافت هــای 
ــتاد  ــهرها اس ــی ش ــت تاریخ ــم. باف ــول کنی ــت قب ــارب و اصال ــاری از تج ــه ب ــا کول ــری ب ــوان پی ــی را به عن تاریخ
ــه  ــت انعکاســی از جامع ــن باف ــد. ای ــو منای ــه در خــود را بازگ ــد ارزش هــای نهفت ــه می توان ــه ای اســت ک باتجرب
اســت کــه مفهــوم معنــی دار »بــودن« را بــه معنــی صحیــح کلمــه دارد. مفاهیمــی همچــون هویــت، خوانایــی، 
ــرتی و  ــی رود )کان ــامر م ــه ش ــا ب ــن بافت ه ــای ای ــر از ویژگی ه ــم دیگ ــیاری از مفاهی ــازگاری و بس ــی، س منایان

ــد،1384: 231(. پوراحم

ــهرهای  ــی در ش ــی تاریخ ــای عموم ــع فضاه ــی جام ــرای ارزیاب ــی ب ــی و بین امللل ــتانداردهای مل ــدان اس فق
ــا ایــن شــکاف را پــر کننــد )ســوبادیو و ســایرین، 2018: 76(. مســئلۀ  کوچــک، نویســندگان را بــر آن مــی دارد ت
تدویــن روش بــرای بــاز زنده ســازی فضاهــای شــهری کهــن کــه درون شــهر گســرتش یافته و مــدرن محصــور مانــده 
و موجودیــت خــود را تــا ایــن ســال ها حفــظ کرده انــد نیــاز بــه شــناخت دقیــق ویژگی هــا و ارزش هــای محلــی 
همــه عواملــی دارد کــه خصایــص منحربه فــردی را بــه شــهر می بخشــد و آن را طبــق صــورت مســئله ای معیــن 

در تقابــل و یــا تضــاد بــا لحظــۀ تاریخــی مــا مطــرح می کننــد )فامکــی231:1386(.

ــرای بازســازی ســاختامن های تاریخــی اســت  ــده و طوالنی مــدت ب ــد پیچی ــای شــهری یــک فراین اگرچــه احی
)راجرســون4، 2020( امــا ارزش هــای فرهنگــی و مدنــی محــات قدیــم محــدود بــه ابنیــۀ تاریخــی نیســت، بلکــه 
ــت  ــین، دارای ارزش اس ــل های پیش ــده از نس ــدی به یادگارمان ــط کالب ــده رواب ــبکه پیچی ــوان ش ــز به عن ــت نی باف
و مــی بایــد مورداحــرتام و توجــه قــرار گیــرد. چنانچــه هیچ گونــه ابنیــۀ ارزشــمندی نیــز در بافــت نباشــد، حــق 
ــن  ــم. ای ــتباه بگیری ــفید اش ــذ س ــی روي کاغ ــا طراح ــی را ب ــهرهای تاریخ ــم ش ــت قدی ــی در باف ــم طراح نداری

ــی،1382: 32(. ــت )ملک ــخ اس ــه تاری ــی ب ــر از آن دهن کج ــی و بدت بی توجه

ریخت شناســی شــهری می توانــد بــه عنــوان تحلیل هــای روشــمند شــکل، نقشــه، منشــا، عملکردهــا و 
ســاختار بافــت شــهری ســاخت بــر و رونــد توســعه آن در طــول زمــان توصیــف شــود)وایتهند5، 2007(. توجــه 
ــازی  ــای باززنده س ــن رويكرده ــی از مهم تری ــهرها، يك ــی ش ــی و فرهنگ ــی، تاریخ ــل ریخت ــای اصی ــه کیفیت ه ب
مربــوط بــه شــهر اســت. بافــت يــك شــهر، نــه فقــط ســند تاريــخ ســاخت آن، بلكــه ســند زندگــی انســان هایی 
اســت كــه آن را ســاخته اند و در آن زیســته اند. در طــول حيــات انســان ها و جوامــع، فعالیت هــا و نيازهــا ثابــت 
ــد.  ــد و ايــن تغيــر، زمینــۀ رشــد و دگرگونــی كالبــد شــهر را فراهــم می کن ــه تغيــر دارن باقــی منانــده و متايــل ب
ــان انســان ها  ــوان يــك كل )شــامل ســاختامن ها و ســاكنان آن( يــك فراينــد اســت. تعاملــی اســت مي شــهر به عن
و محيطشــان، در تــاش بــرای شناســايی شــخصيت ايــن فراينــد، مطالعــۀ جنبــۀ كالبــدی آن مناســب ترین مبنايــی 
اســت كــه می تــوان تصويــر كيل شــخصيت را بــر آن بنــا كــرد. زيــرا جوهــر كالبــدی و ســازمان آن، محســوس ترین 
ــان ســاكن  ــن جنبه هــا اســت. متايــات، فعالیت هــا و واکنش هــای انســانی كــه بخشــی از تعامــل مي و پایدارتری
و ســکونتگاهند، نســبتاً نامحســوس و بی دوامنــد. كاربــری ســاختامن ها، بيــش از ســاختار آنهــا تغيــر می کننــد. 
جوهــر كالبــدی و ســازمان آن، ازآنجاکــه محســوس تر و ثابت ترنــد، خاســتگاه محكمــی بــراي رشوع فراهــم 

ــروف6 ،1996(. ــاط داد )ک ــه آن ارتب ــوس تر را ب ــای نامحس ــر جنبه ه ــوان ديگ ــه می ت ــد ك می کنن

لــذا بــا توجــه بــه اینکــه  برنامه هــای احیــا مســتلزم یــک رویکــرد یکپارچــه، تــاش گروهــی شــامل متخصصــان 
ــان  ــان و محقق ــار، جامعه شناس ــان آث ــازان، حافظ ــامران، شهرس ــه مع ــی، از جمل ــف تخصص ــای مختل از زمینه ه
ــی را  ــل مختلف ــه عوام ــته ای ک ــرد میان رش ــک رویک ــت و ی ــی اس ــات محل ــت مقام ــن حامی ــی و همچنی فرهنگ
تحت تأثیــر قــرار می دهــد )ووجناروســکا7 و ســایرین، 2017: 35(. در ایــن پژوهــش، بــرای مطالعــات ســیر 
تحــوالت بافــت محــدودۀ موردمطالعــه، از مطالعــه کیفیــات اصیــل کالبــدی و کارکــردی کــه تأکیــد بــر مطالعــه 



7 ــوالت  ــر تح ــی ب ــت مبتن ــی رش ــه دیوان ــدان درب خان ــازی می باززنده س

تاریخــی در آن

جســم شــهر و به صــورت وابســته کارکــرد آن دارد، به عنــوان رویکــرد کلــی مطالعــات بهــره گرفته شــده اســت تــا 
از طریــق ایــن رویکــرد بتــوان اصــول عینــی کالبــد و کارکــرد را اســتخراج کــرد و از آن هــا در تدویــن راهربدهــای 

طــرح احیــا در بافــت بهــره بــرد.

3-پیشینه تحقیق

بســیاری از محققیــن طــی مطالعــات مختلــف بــه بررســی محوطه هــای تاریخــی و نحــوه ســاماندهی آن هــا 

پرداخته انــد کــه از ایــن جملــه می تــوان بــه ایــن منونه هــا اشــاره کــرد: ســاناز صادقــی، ســال 1394 در پایان نامــه 

کارشناســی ارشــد خــود بــا هــدف ارائــۀ طــرح بــاز زنده ســازی گــذر طمغاچی هــا به عنــوان گــذری مجــاور بــازار 

کاشــان بــه شــناخت کیفیــات اصیــل ریختــی گــذر طمغاچی هــا و فرایندهــای تحــول در آن پرداختــه اســت و در 

نهایــت طــرح باززنده ســازی ایــن گــذر را در بعــد کالبــدی بــر اســاس خطــوط ریختــی گــذر و در بعــد عملکــردی 

بــر اســاس انتقــال پیام هــای ارزشــمند تاریخــی - فرهنگــی طراحــی کــرده اســت.

مرجــان دهقــان خلیلــی، ســال 1394 در پایان نامــۀ کارشناســی ارشــد خــود بــا هــدف تغییــر وضــع موجــود 

ــه، شــناخت  ــت ادراکــی مخاطــب از مجموع ــاء کیفی ــت و یکپارچگــی و ارتق ــت و تقوی ــر حفــظ اصال ــی ب مبتن

شــکل شــهر در دورۀ زندیــه و مبانــی نظــری بــا مطالعــات کتابخانــه ای و شــناخت شــکل شــهر در وضــع موجــود 

بــا مطالعــات میدانــی حاصــل و پــس از حصــول شــناخت جامــع مجموعــۀ زندیــه و قوانیــن و ضوابــط طراحــی 

میان افــزا، ســه آلرتناتیــو در جهــت حفاظــت از بافــت تاریخــی ارائــه داده اســت. پــس از بررســی نقــاط ضعــف 

ــا  ــت ت ــرده اس ــاش ک ــی ت ــرح نهای ــت. در ط ــرده اس ــه ک ــی را ارائ ــرح نهای ــده، ط ــای ارائه ش ــوت آلرتناتیوه و ق

مخاطــب بتوانــد مورفولــوژی شــهر و مجموعــه در زمــان زندیــه، قبــل از اجــرای خیابــان زنــد را به درســتی درک 

کنــد.

محمدرضــا پــور زرگــر و ســایرین، ســال 1397 در مقالــۀ خــود بــا هــدف تــاش بــرای احیــا مرکــز تعامــات 

اجتامعــی شــهر و بازگشــت ماهیــت کاربــردی آن بــا مطالعــات تحلیلــی و توصیفــی بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت 

کــه بــا احیــای ارزش هــا از طریــق بازگردانــدن اصالــت و هویــت تاریخــی ایــن منطقــه شــهری قطعــاً بازســازی 

خواهــد شــد.

ــی و شناســایی فضاهــای عمومــی  ــا هــدف ارزیاب ــۀ خــود، ب ــا8 و ســایرین، ســال 2020 در مقال ــارک زاگرب م

ــن  ــه ای ــق تاریخــی تفســیری اســتفاده منــوده و ب ــد، از روش تحقی ــا دارن ــه احی ــاز ب ــه نی ــازار( ک ــا و ب )میدان ه

ــوند و  ــخص می ش ــا مش ــامری آنه ــی مع ــهری و طراح ــان ش ــا چیدم ــی ب ــای عموم ــه فضاه ــیده اند ک ــه رس نتیج

ــر  ــن ام ــی در ای ــش مهم ــامری نق ــازی و مع ــد. شهرس ــی را در برمی گیرن ــهرهای قدیم ــرد ش ــت منحربه ف هوی

ــت. ــی اس ــات اجتامع ــاز تعام ــی پیش نی ــای عموم ــی فضاه ــی تاریخ ــد و ویژگ دارن

وحیــد وحــدت زاده در مقالــۀ خــود بــا توجــه بــه اینکــه میــدان امیــر چخــامق و میــدان شــاه و راســتۀ بــازار 

ــده اند،  ــن ش ــی بنیادی ــار تغییرات ــوی دچ ــه در دورۀ پهل ــتند ک ــی هس ــهری مهم ــای ش ــزد فض ــا را در ی ــن آنه بی

ــت  ــف ماهی ــرای کش ــه ای ب ــت مطالع ــوده اس ــوار ب ــا دش ــین آنه ــت پیش ــی وضعی ــکان بازشناس ــه ام به طوری ک

شــکلی و به تبــع آن تاریخــی ایــن فضاهــای شــهری انجــام داده اســت. در ایــن پژوهــش روشــی معرفــی شــده 

ــا بتــوان پــان و منــای فضاهــا را از روی عکــس آنهــا حاصــل  اســت کــه بــا بهره گیــری از هندســۀ مناظــر و مرای

ــه عنــوان می شــود امــکان تحلیــل علمــی اســناد تصویــری را بــرای دســتیابی بــه  کــرد. روشــی کــه در ایــن مقال

پان هــا و منــای فضاهــای معــامری و شــهری فراهــم مــی آورد.

در یــک جمع بنــدی بــا توجــه بــه بررســی های به عمل آمــده بــر روی مقاالتــی کــه بــه ســامان دهی 
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رَف شهرســازی  و  مرمــت 

ــه  ــا محوطه هــای شــهری - تاریخــی، توجــه ب ــگاه پژوهشــگران دررابطه ب ــد، از ن محوطه هــای شــهری پرداخته ان

اصالــت و هویــت محوطــه محوریــت دارد. ایــن مطلــب، یــادآور ایــن موضــوع اســت کــه محتــوا، فعالیت هــای 

درون میــدان و مقیــاس و کارکــرد آن و نیــز سلســلۀ مراتــب کارکــردی آن در شــهر بــه ارزش هــای تاریخــی میــدان 

تأکیــد می کننــد و بایــد در فراینــد ســاماندهی مــورد توجــه قــرار گیرنــد.

4- روش شناسی پژوهش

ــن  ــرات و تحــوالت بنیادی ــورد تغیی ــار م ــن ب ــه چندی ــردی محوطه هــای تاریخــی ک ــدی و کارک تحــوالت کالب

ــات  ــه ای و مطالع ــات کتابخان ــردی، مطالع ــدی و کارک ــرات کالب ــان تغیی ــق هم زم ــه تلفی ــاز ب ــد، نی ــرار گرفته ان ق

میدانــی دارد. در ایــن مقالــه بــرای منایــش یــک مــدل مناســب جهــت رســیدن بــه طــرح ســاماندهی یــک محوطــه 

ــورد بررســی،  ــه م ــوان منون ــی رشــت به عن ــه دیوان ــدان درب خان ــدی ســیر تحــوالت می ــت دوره بن تاریخــی، جه

ــی  ــه طــور کل ــدان شــده اســت. ب ــانۀ می ــه ای کیفیت شناس ــات کتابخان ــی و مطالع ــر بررســی های میدان ــه ب تکی

ــل  و  ــرداری تحلی ــر نقشــه ب ــق تصاوی ــک شــهری از طری ــه داده هــای مورفولوژی ــق آرشــیو اســت، ک روش تحقی

رونویســی می شوند)ســاندرز9، 2008(. 

پــس از کســب اطاعــات از دو شــیوۀ مذکــور ســیر تحــوالت میــدان در ابعــاد کالبــدی، کارکــردی و هویتــی 

ــا اطاعــات  ــه روش تفســیری - تاریخــی10 کــه روشــی کیفــی در مقایســه شــباهت ها و تفاوت هــای داده هــا ب ب

ــدان از آنهــا اســتخراج شــده اســت. ــادی باززنده ســازی می تاریخــی اســت تحلیــل شــده اند، در نهایــت مب

5- یافته های پژوهش

میــدان تاریخــی درب خانــۀ دیوانــی )شــهرداری( بــا دارابــودن ارزش هــای کیفیت شناســانۀ کالبــدی و کارکردی، 

مســیر تحوالتــی را طــی کــرده تــا بــه وضــع موجــود درآمــده اســت. آنچــه در ایــن بخــش از پژوهــش مدنظــر قــرار 

گرفتــه، طبقه بنــدی و تحلیــل وضعیــت کالبــدی و کارکــردی میــدان و تغییــرات آن از گذشــته تــا بــه امــروز اســت.

الف( تاریخچه و چگونگی پیدایش میدان

از عوامــل پیدایــش شــهرها در ایــران، وجــود زیارتگاه هــای مذهبــی بــوده اســت، ایــن مســئله در رشــت نیــز 

منــود عینــی داشــت، وجــود بقعــۀ اســتاد ابوجعفــر کــه در دوران صفویــه بــه ســید ابوجعفــر معــروف شــده بــود؛ 

ــدان  ــن بقعــه همــواره می ــار ای ــات تاریخــی در کن ــه روای ــا ب ــوی شــهر را تشــکیل داده اســت. بن ــت معن مرکزی

بزرگــی نیــز وجــود داشــته کــه گردشــگاه اهالــی نیــز بــوده اســت)نیکویه، 1387(.

میــدان شــهرداری فعلــی کــه در مقابــل بقعــه و جلــوی دارالحکومــه بــود، کارکــرد و نقشــی هامننــد شــهرهای 

ــرای انجــام برخــی کارهــای  ــران ب ــر ای ــد میدان هــای شــهرهای دیگ ــکان هامنن ــن دو م ــر داشــته اســت. ای دیگ

ــوده اســت)نیکویه، 1387(. ــراد خطابه هــا ب ــزاری جشــن ها و ای ــد مجــازات و برگ ــی مانن حکومت

ــا شــهرداری معــارص در بافــت تاریخــی شــهر رشــت، در محــل  ــه ی ــۀ دیوانــی دوره قاجاری میــدان درب خان

تقاطــع دو خیابــان تاریخــی امــام )پهلــوی ســابق( و رشیعتــی )شــاهپور ســابق( و در امتــداد گــذر تاریخــی بــازار 

واقــع شــده اســت. ایــن میــدان در دوره قاجاریــه بیــن قربســتان آقــا ســید ابوجعفــر، بناهــای حکومتــی، راســته 

ــت  ــه دول ــتان، تکی ــن قربس ــا ازبین رف ــوی اول ب ــته و در دوره پهل ــرار داش ــه ق ــت و نقاره خان ــه دول ــازار، تکی ب

و بنــای نقاره خانــه و ســاخت بناهــای اداری و حکومتــی متأثــر از ســبک نئوکاســیک بیــن ســاختامن های 

شــهرداری، هتــل، ایــران، ســاختامن پســت و راســته بــازار محصــور گردیــده اســت؛ بنابرایــن میــدان همــواره بــه 

لحــاظ کالبــدی و عملکــردی متأثــر از مجــاورت بــا مهم تریــن عنــارص ســاختاری شــهر از جملــه بناهــای حکومتــی 



9 ــوالت  ــر تح ــی ب ــت مبتن ــی رش ــه دیوان ــدان درب خان ــازی می باززنده س

تاریخــی در آن

و بــازار بــوده اســت.

ب( مطالعه و شناخت وضع موجود میدان درب خانۀ دیوانی )شهرداری(

در وضــع موجــود، میــدان درب خانــۀ دیوانــی )شــهرداری( بــدون درنظرگرفــن کیفیت هــای اصیــل آن در طــی 
ســالیان، بازســازی شــده اســت. نتیجــۀ تغییــرات و بــاز زنــده ســازی اخیــر، ایجــاد میدانــی بــا گسســت تاریخــی و 

به وجودآمــدن فضایــی نابســامان و بی هویــت در مرکــز بافــت تاریخــی شــهر رشــت اســت.

نقشه 1. دوره شناسی کالبدی محدودۀ میدان. )ماخذ: نگارندگان بر اساس مطالعات میدانی سال 1397(

از ســوی دیگــر تحــت تغییــرات صورت گرفتــه، در فراینــد بــاز زنده ســازی اخیــر میــدان جهــت حرکــت پیــاده 
ــد  ــی آن را تهدی ــد دست فروش ــل رش ــی از قبی ــه تهدیدهای ــت ک ــده اس ــی ش ــف طراح ــم مختل ــزاری مراس و برگ
می کنــد کــه بــا توجــه بــه جنبه هــای تاریخــی و هویتــی میــدان، ایــن نــوع بهــره وری از آن نیــز مطلــوب نیســت؛ 
بنابرایــن تغییــر در ســاختار کالبــدی و کارکــردی میــدان، زمینه ســاز بــروز عــوارض متعــددی در ارتبــاط میــدان بــه 
شــهر، بــازار و مــردم شــده و بــه عبارتــی تضعیــف ســاختار هویتــی و تغییــر معنــای اصیــل آن را در پــی داشــته 

اســت.

شکل1. وضعیت نابسامان کارکردی میدان. )ماخذ: آرشیو نگارندگان، 1399(

ــال های  ــدان در س ــن می ــاماندهی ای ــرح س ــام ط ــا انج ــت ب ــی رش ــهر تاریخ ــفتگی ها در ش ــی آش به طورکل
اخیــر بــه حــدی افزایش یافتــه اســت كــه زندگــی اجتامعــی و آئــن شــهروندی گذشــتۀ آن در معــرض خطــر قــرار 
داشــته هویــت گذشــته و معــارص ایــن میــدان در كشمكشــی دامئــی در متامــی عرصه هــای شــهری هســتند و بــه 
دنبــال آن نيازهــای جديــد باعــث تغيــر ســاختار شــهر تاریخــی رشــت و دامــن زدن بــه ایــن موضــوع، بیش ازپیــش 
شــده اســت، از همــن رو ســاماندهی و احیــای میــدان درب خانــه دیوانــی شــهر رشــت مبتنــی بــر ریخت شناســی 



معــاری 10     سال اول، شمارۀ سوم، زمستان 1400 تخصصــی  فصلنامــۀ 

رَف شهرســازی  و  مرمــت 

کالبــدی و کارکــردی آن در دورۀ قاجاریــه در ایــن پژوهــش مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت کــه نیــاز بــه مطالعــات 
در جهــت فهــم کیفیــات اصیــل ایــن میــدان را بــه وجــود آورده اســت.

ج(بررسی تحوالت کالبدی و کارکردی میدان از آغاز شکل گیری تا وضع موجود

ســیر تحــوالت کالبــدی و کارکــردی میــدان بــا بهره منــدی از متــون و مکتوبــات تاریخــی و مصاحبــات شــفاهی 

از یــک ســو و نیــز نقشــه ها و عکس هــای هوایــی شــهر رشــت از ســوی دیگــر، مجموعــاً در قالــب شــش مرحلــه، 

مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت:

مرحلــه اول - از ابتــدای شــکل گیری میــدان تــا پایــان دوره قاجاریــه کــه مطالعــۀ ایــن دوره بــر اســاس متــون 

و مکتوبــات تاریخــی و تنهــا نقشــة دورۀ نــارصی صورت گرفتــه اســت.

مرحلــه دوم تــا ششــم - از دوره پهلــوی اول تــا وضــع موجــود کــه مطالعــۀ ایــن دوره بــر اســاس نقشــه ها و 

عکس هــای هوایــی محــدوده، در شــش مرحلــه صورت گرفتــه اســت. عکس هــای هوایــی مبنــا در ایــن پژوهــش 

ــال های 1249،1335،1345،1355،1390،1393،1397 ه.ش. ــی س ــای هوای ــد از: عکس ه عبارت ان

مرحلۀ اول: از ابتدای شکل گیری میدان تا پایان دورۀ قاجار

ــی  ــن املــرق ال ــامل م ــل از آن )حــدود الع ــی )شــهرداری( در دوران ســاجقه و قب ــۀ دیوان ــدان درب خان می

ــداد مســیر  ــان شــکل گیری، در امت ــور در زم ــدان مذک ــوده اســت. می ــام شــهر رشــت ب ــی مت ــرب(، به طورکل املغ

بازرگانــی رشقــی - غربــی رشــت )هــامن کتــاب( قــرار داشــته اســت. در همیــن دوره نیــز از ایــن میــدان به عنــوان 

مکانــی پــر از مغــازه کــه خواروبــار زندگــی می فروشــند یــاد شــده اســت.

در تصویــری کــه ازگلملیــن در »کتــاب اســناد مصــور اروپاییــان از ایــران« وجــود دارد، دوره صفویــه در شــهر 

رشــت میــدان بزرگــی نشان داده شــده کــه در یک ســوی آن زیارتگاهــی بــا دیــواری کوتــاه و خانه هــای اطــراف در 

میــان درختــان، آمــده اســت و بــه نظــر می رســد هــامن میــدان شــهرداری کنونــی و بقعــه و ســاختامن حکومتــی 

بــوده اســت. ایــن تصویــر قدیمی تریــن تصویــر از رشــت اســت کــه بــر روی مــس حکاکــی شــده و در ســفرنامه 

گملیــن چــاپ شــده اســت. بــا مطالعــۀ نقشــۀ کنونــی مرکــز شــهر رشــت و آنچــه در زمــان قاجاریــه بــوده اســت 

ــده  ــاً دســت نخورده باقی مان ــه شــکل گرفته تقریب ــم کــه اســکلت بندی مرکــز شــهر کــه در دورۀ قاجاری درمی یابی

اســت. در ایــن دوره قرارگیــری دارالحکومــه، تکیــه دولــت، شــهربانی، خانــه کنســول انگلیــس، اولیــن مــدارس و 

ــارص قطــب  ــوان عن ــی )شــهرداری( و ســبزه میدان به عن ــۀ دیوان ــدان درب خان ــی می ــد در حوال ــو و جدی ــر ن تئات

حکومتــی و نیــز تأثیــر و وجــود بــازار اصلــی شــهر در کنــار آن هــا به عنــوان قطــب اقتصــادی و نیــز قرارگیــری 

ــدودۀ  ــی در مح ــارص مذهب ــایر عن ــی و س ــدس مذهب ــای مق ــا، مکان ه ــه، مکتب خانه ه ــدارس علمی ــاجد، م مس

ــر مثبــت می گذرانــد. هســتۀ اولیــه به عنــوان قطــب مذهبــی، همه وهمــه بــر محــدودۀ میــدان اث

جهــت بررســی دقیق تــر کیفیــات کالبــدی و کارکــردی ایــن میــدان در دورۀ قاجاریــه، بــه بررســی و مقایســه 

نقشــۀ دورۀ نــارصی در ســال 1249 ه.ش و اولیــن عکــس هوایــی کــه در ســال 1335 ه.ش از شــهر رشــت تهیــه 

ــوی  ــات پهل ــز مداخ ــه به ج ــد ک ــان می ده ــور نش ــس مذک ــه و عک ــۀ نقش ــت. مقایس ــده اس ــه ش ــده پرداخت ش

اول تــا ایــن دوره در بافــت ارگانیــک میــدان و اطــراف آن مداخلــه ای صــورت نگرفتــه و عکــس هوایــی مذکــور 

ــل از دورۀ  ــا قب ــذر ت ــردی گ ــدی و کارک ــل کالب ــوی اول را نشــان می دهــد. کیفیت هــای اصی مداخــات دورۀ پهل

پهلــوی اول، شــامل مــوارد زیــر اســت:



11 ــوالت  ــر تح ــی ب ــت مبتن ــی رش ــه دیوان ــدان درب خان ــازی می باززنده س

تاریخــی در آن

به لحاظ کالبدی

ــی شــهر،  ــازار اصل ــی، ب ــی، گــذر رشقــی - غرب ــن قربســتان اســتاد ابوجعفــر، عــامرات حکومت ــدان مابی   - می
ــت و  ــهر اس ــی ش ــازار اصل ــل رشوع ب ــدان مح ــی می ــوب رشق ــۀ جن ــت. لب ــع اس ــت واق ــه دول ــه و تکی نقاره خان
ــام  ــی شــهر ادغ ــی - غرب ــذر رشق ــا گ ــدان هــم ب ــی می ــع جنوب ــب شــده اســت. ضل ــازار ترکی ــا ب ــب ب به این ترتی

شــده اســت.

- هندســۀ میــدان به صــورت مســتطیلی تقریبــاً منظــم11، بــا عــرض تقریبــی 65 مــرت و طــول تقریبــی 125 مــرت 
اســت کــه طــول آن به مــوازات امتــداد گــذر رشقــی - غربــی تاریخــی رشــت و حدفاصــل بیــن بــازار و قربســتان 

اســتاد ابوجعفــر )از رشق بــه غــرب( کشــیده شــده اســت. دورتــادور میــدان درخــت کاری می باشــد.

- عنــارص مهــم ســاختاری کــه جداره هــای میــدان را تشــکیل می دادنــد عبارت انــد از: قربســتان ســید 
ــه و  ــازار، نقاره خان ــای ب ــوارۀ کاروان رساه ــازار، دی ــن، ورودی ب ــرزا حس ــه مامی ــت، مدرس ــه دول ــر، تکی ابوجعف

ــد. ــتقراریافته بودن ــدان اس ــادور می ــه دورت ــی ک ــامرات دیوان ع

- ورودی بــازار اصلــی در قســمت رشقــی میــدان کامــاً تعریــف شــده اســت و نظــام ارتباطــی مشــخصی بیــن 
میــدان، بــازار و گــذر کنــار آن هــا برقــرار اســت.

- در راســتای حفــظ ماهیــت و حریــم میــدان، مســیرهای عبــور و مــرور عمومــی در کنــار چهــار ضلــع میــدان 

قــرار دارنــد و حدفاصــل آن هــا بــا میــدان، درخــت کاری شــده اســت.

نقشه 2. مکانیابی عنارص کالبدی دورتادور میدان درب خانه دیوانی )شهرداری( بر روی نقشه سال 1249 ه.ش دوره نارصی )قاجاریه(.                      

)ماخذ: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیان(

به لحاظ کارکردی

- ارتباطــات کارکــردی مســتقیم و شــاخص میــدان در مقیــاس شــهر و منطقــه بــا عنــارص مهــم شــهری، باعــث 
ــی مرکزیــت شــهر و بافــت تاریخــی را  ــری در شــامل گــذر رشقــی - غرب ــدان علی رغــم قرارگی ــن می ــا ای شــده ت

داشــته باشــد.

- بــه دلیــل وجــود عــامرات دیوانــی دورتــادور میــدان، ایــن میــدان محــل برگــزاری مجــازات، جشــن های ملــی 
و حکومتــی بــوده اســت.

- به واســطۀ اتصــال بــازار بــه میــدان و وجــود ورودی بــازار در ضلــع رشقــی میــدان، ایــن احتــامل وجــود دارد 
کــه بخشــی از بــازار هفتگــی در داخــل میــدان برپــا می شــده اســت.

- میدان محل تجمع و تفریح مردمی بوده است که به قربستان و بازار رفت وآمد می کردند.

ــر از حضــور  ــازار، در بخــش شــاملی متأث ــر از حضــور ب ــی متأث ــدان، در بخــش رشق ــردی می ــت کارک - ماهی
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ــا گــذر اقتصــادی  عــامرات دیوانــی، در بخــش غربــی متأثــر از حضــور قربســتان و در کل متأثــر از هم جــواری ب
ــه  ــدان ب ــرای می ــوده و ترکیــب آن هــا کیفیــت کارکــردی متنــوع و خاصــی را ب - تاریخــی، رشقی_غربــی شــهر ب

وجــود آورده اســت.

- عنــارص اصلــی و عمومــی شــهر ازجملــه بــازار، مدرســه و حــامم در ضلع هــای مختلف میــدان شــکل گرفته اند 
کــه ایــن موضــوع بــه تعامــل روزانــۀ ســاکنان شــهر بــا میــدان بــرای رفــع نیازهــای اجتامعــی، مذهبــی و خدماتــی 

منجر شــده اســت.

مرحلۀ دوم: از دوره پهلوی اول تا سال 1335 ه.ش

بررســی عکــس هوایــی ســال 1335 ه.ش نشــان می دهــد کــه در ایــن زمــان مداخلــۀ گســرتده ای در ســاختار 

ــوی،  ــب درنتیجــۀ خیابان کشــی های دوره پهل ــه اســت. به این ترتی ــی صورت گرفت ــۀ دیوان ــدان درب خان ــل می اصی

عنــارص پیرامــون میــدان از بیــن رفتــه و بناهــای جدیــدی به عنــوان عنــارص اصلــی اســتخوان بندی شــهر جایگزیــن 

عنــارص قبلــی شــده اند و ایــن مســئله ناگهــان و به صــورت یک بــاره باعــث تغییــر در ســاختار کالبــدی و 

ــر اســت: ــه رشح زی ــل گــذر ب ــن دوره کیفیت هــای اصی ــدان می شــود. در ای کارکــردی می

به لحاظ کالبدی

ــی  ــۀ دیوان ــدان درب خان ــر روی می ــت ب ــهر رش ــز ش ــوی اول در مرک ــی دورۀ پهل ــی های صلیب - خیابان کش
انجــام شــده اســت، بنابرایــن تأثیــر مســتقیم بــر ســاختار کالبــدی میــدان و پیرامــون آن گذاشــته اســت. ازجملــۀ 

ــد از: ــرات عبارت ان ــن تغیی ای

- ازبین رفــن قربســتان ســید ابوجعفــر و ســاخت بنــای شــهرداری و کتابخانــه )مقــربه ســید ابوجعفــر در داخــل 
بنــای شــهرداری حفظ شــده اســت.(

- ازبین رفن عامرات دیوانی و ساخت بنای اداره پست

- مخدوش شدن مکان ورودی بازار

- ازبین رفن امتداد گذر رشقی - غربی در کنار میدان

- ازبین رفن کاروان رسا در مسیر خیابان رشیعتی )شاهپور سابق(

- تخریب بنای نقاره خانه و تکیه دولت در مسیر خیابان های جدیدالتأسیس

ــیک  ــبک نئوکاس ــا س ــی ب ــه بناهای ــا ب ــه باغ ه ــی خان ــت محل ــدان از حال ــای می ــامری جداره ه ــبک مع - س

ــد. ــدا می کن ــر پی تغیی

به لحاظ کارکردی

ــن  ــک فضــای تجمــع انســانی به منظــور فعالیت هــای اجتامعــی از بی ــوان ی ــدان به عن ــردی می - نقــش کارک
مــی رود و میــدان بــه فلکــۀ شــهرداری جهــت تعییــن مســیر خودروهــا تبدیــل می شــود.

- بناهای جدیدالتأسیس در دورتادور میدان فعال هستند و فعالیت سیاسی - اجتامعی دارند.

ــازار  ــدان نقــش عملکــردی ب ــازار و وســط می ــوی ورودی ب ــوی ســابق( از جل ــام )پهل ــان ام ــور خیاب ــا عب - ب
به عنــوان واشــدگاهی در مقابــل ورودی بــازار و تعریــف ایــن مــکان به طورکلــی از بیــن رفتــه و دیگــر ارتباطــی 

بیــن میــدان و بــازار وجــود نــدارد.

ــاده  ــد از پی ــدان ناشــی از احــداث خیابان هــای جدی ــادور می ــت شــبکۀ ارتباطــی دورت ــن دوره ماهی - در ای
بــه ســواره تغییــر کــرده اســت. ایــن موضــوع باعــث شــده تــا نقــش میــدان به عنــوان مــکان بازارهــای روزانــه، 
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تفرجــگاه مــردم و انجــام برخــی امــورات نظامــی، از بیــن بــرود.

نقشه 3. منایش مناطق تخریب شده از محدوده میدان درب خانۀ دیوانی جهت ساخت خیابان های متقاطع و میدان شهرداری در سال 1335 بر 
روی نقشه داراملرز سال 1249 ه.ش.                                                                                                                                                                    

)ماخذ: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیان. ترسیم: نگارندگان(

نقشه 4: انطباق نقشه سال 1249 ه.ش بر روی عکس هوایی سال 1335. )ترسیم: نگارندگان(

مرحلۀ سوم: از سال 1335 تا 1355 ه.ش

در فاصلــه ســال های 1335 تــا 1355 عمــده مداخاتــی کــه در میــدان و پیرامــون آن صورت گرفتــه در بخــش 

داخلــی میــدان و تغییــر شــکل ســه تکــه ای فلکــه بــه یــک میــدان واحــد و گل کاری شــده جهــت اتصــال بهــرت 

ــال 1345  ــه س ــۀ نقش ــد. مقایس ــدان می باش ــادور می ــای دورت ــه خیابان ه ــابق( ب ــاهپور س ــی )ش ــان رشیعت خیاب

ــدان و بناهــای دورة  ــت اطــراف می ــوق، باف ــر ف ــه به جــز تغیی ــی ســال 1355 نشــان می دهــد ک و عکــس هوای

پهلــوی تــا حــدود زیــادی حفــظ شــده اســت و فعالیت هــای دورۀ پهلــوی اول در رابطــه بــا میــدان جریــان دارد. 

به این ترتیــب رونــد تغییــرات جزئــی و کــم نشــان دهنده ثبــات نســبی بعــد از تحــول ناگهانــی دورۀ پهلــوی اول 

در میــدان درب خانــه و تبدیــل آن بــه میــدان شــهرداری می باشــد. ســیر تحــوالت ریختــی میــدان از ســال 1335 

تــا 1355 ه.ش بــه رشح زیــر اســت:

به لحاظ کالبدی

- هندسۀ میدان نسبت به سال 1335 ه.ش تغییری نکرده است.
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- چنــد بنــا در ضلــع رشقــی میــدان تخریب شــده اند تــا حالــت اتصــال خیابــان شــاهپور )رشیعتــی معــارص( 
بــه میــدان شــهرداری تغییــر کنــد و ترافیــک خــودرو روان تــر شــود.

- بناهای تخریب شده به خیابان تبدیل شده و در زمین باقی مانده، بنای جدید ساخته شده است.

- باغ هــای پشــت عــامرات دیوانــی دورتــادور میــدان درب خانــه تخریب شــده و بــه پارکینــگ خــودرو تبدیــل 
ــده اند. ش

به لحاظ کارکردی

ــان  ــار خیاب ــر چه ــاط راحت ت ــر ارتب ــرۀ شــهری( تحت تأثی ــدان در ایجــاد ارتباطــات شــهری )گ ــت می  - اهمی
بســیار افزایــش یافتــه اســت.

- غالب کاربری های واقع در بدنه های میدان از دورۀ پهلوی اول حفظ شده اند.

- ارتباط میدان و بازار همچنان ادامه دارد.

نقشه 5. محدودۀ میدان شهرداری سال 1345 ه.ش که با عکس هوایی سال 1335 تقریباً مشابه و بدون تغییر است.                                                    

)ماخذ نقشه: مرکز اسناد سازمان نقشه برداری کشور(

نقشه 6. انطباق نقشه سال 1345 ه.ش و عکس هوایی سال 1355 ه.ش در محدوده میدان درب خانه دیوانی 1335.)ترسیم: نگارندگان(

مرحلۀ چهارم: از سال 1355 تا 1390 ه.ش

ــدان انجــام شــده و  ــادور می ــۀ دورت ــا 1390 ه.ش مداخــات محــدودی در ابنی ــۀ ســال های 1355 ت در فاصل

ابعــاد خیابان هــای دورتــادور میــدان بــا پیــروی در پیاده روهــا تــا حــدودی گســرتش یافته اســت کــه دو دلیــل 

ــت  ــه عل ــد ب ــای جدی ــاخت بناه ــه س ــل ب ــدان و متای ــه می ــی وارد ب ــار ترافیک ــش ب ــوان افزای ــدۀ آن را می ت عم

ساختمان

ساختمان

ساختمان عمومی

ساختمان

ساختمان مخروبه
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فرســودگی بناهــای موجــود دانســت. بــا مقایســۀ عکس هــای هوایــی ســال های 1355 و 1390 و ســال های 

ــر اســت: میانــی، ســیر تحــوالت ریختــی میــدان بــه رشح زی

به لحاظ کالبدی

- خیابان های منتهی به میدان تعریض شده اند.

ــه دلیــل قرارگیــری بناهــای  ــه ذکــر اســت ب ــادور فلکــۀ میــدان تعریــض شــده اند. الزم ب - خیابان هــای دورت
بــاارزش تاریخــی مربــوط بــه دورۀ پهلــوی اول، ایــن تعریض هــا بیشــرت از طریــق محدودســازی پیاده روهــا بــوده 

اســت و آب منــا داخــل میــدان کوچــک شــده اســت.

ــل  ــه طــور کام ــی ب ــای پســت و تلگــراف فعل ــی ســابق و پشــت بن ــه باغ هــای پشــت عــامرات دیوان - خان
ــده اند. ــل ش ــی تبدی ــگ بزرگ ــه پارکین ــده و ب ــب ش تخری

ــان متصــل شــده و کامــاً  ــه خیاب ــازار کامــاً ب ــادور فلکــه، ورودی ب ــال تعریــض خیابان هــای دورت ــه دنب - ب
دسرتســی پیــاده از طریــق میــدان بــه بــازار از بیــن رفتــه اســت.

ــه وجــود  ــرای عبــور خــودرو ب ــع ب ــدان، گشایشــی در ایــن ضل - تعریــض کوچــه در ضلــع شــامل رشقــی می
ــه اســت. ــاده رو در ایــن قســمت از بیــن رفت آورده کــه کامــاً پی

- هندسۀ میدان و گذر در این سال ها تغییری نکرده و به هامن صورت باقی مانده است.

- رد میــدان درب خانــۀ دیوانــی بــه طــور کامــل از بیــن رفتــه و بنابرایــن ارتبــاط عابــر پیــاده بــا ایــن محــدوده 
کامــاً قطع شــده اســت.

- تعدادی بنای نوساز در ابتدای بازار و ضلع جنوب رشقی میدان ساخته شده است.

- فرســودگی بناهــا و املان هــای فلکــۀ میــدان، گشــایش های نابجــا جهــت تعریــض پیاده روهــا و تــردد 
ــری در  ــی و ب ــات فضای ــزل کیفی ــب تن ــدان، موج ــراف می ــای اط ــا در خیابان ه ــد خودروه ــارک بیش ازح و پ

ــدان شــده اســت. محــدودۀ می

- بافــت ارگانیــک در پیرامــون محــدودۀ میــدان به صــورت اصیــل خــود باقــی اســت کــه ناشــی از عــدم نفــوذ 
خــودرو بــه آن هــا می باشــد.

ــه دورۀ  ــق ب ــه متعل ــدان ک ــادور می ــای پســت و تلگــراف دورت ــران و بن ــل ای - منــای بناهــای شــهرداری، هت
ــده اند. ــازی ش ــت و بازس ــتند مرم ــوی اول هس پهل

به لحاظ کارکردی

- بــا تعریــض خیابان هــا، تــردد زیــاد خــودرو در محــدودة میــدان و تقلیــل مســیرهای پیــاده رو در اطــراف 
میــدان، حرکــت ســواره و پیــاده در داخــل میــدان تاقــی پیــدا کــرده اســت.

ــرده و ایســتگاه های  ــل ک ــه محــل توقــف تاکســی ها تبدی ــدان، آن را ب ــادور می ــض خیابان هــای دورت - تعری
تاکســی ایجــاد شــده اســت.

- ورود بــه بــازار از طریــق میــدان انجــام منی شــود و ورودی بــازار بــه ابتــدای خیابــان امــام خمینــی منتقــل 
شــده اســت.

- حضــور بنــای شــهرداری و محــدودۀ بــازار در اطــراف میــدان آن را بــه مهم تریــن و شــلوغ ترین گــرۀ شــهری 
تبدیــل کرده اســت.

- حضــور گســرتده خــودرو در میــدان، گاهــی باعــث نفــوذ آن هــا بــه بافــت ارگانیــک اطــراف میــدان خصوصــاً 

بــازار می شــود و ایــن خطــر را در پــی دارد کــه ایــن بافت هــا رفته رفتــه تغییــر کننــد.
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نقشه 7.  انطباق نقشه سال 1355 ه.ش و عکس هوایی سال 1390 ه.ش در محدوده میدان درب خانه دیوانی. )ترسیم: نگارندگان(

مرحلۀ پنجم: از سال 1390 تا 1393 ه.ش

ــدان شــهرداری، حدفاصــل  ــه می ــی ب ــدی منته ــم اله ــان اعل ــا 1393 ه.ش، خیاب ــۀ ســال های 1390 ت در فاصل

بیــن میــدان ســبزه میدان و میــدان شــهرداری بــه پیــاده راه تبدیــل شــده و عبــور و مــرور خــودرو در آن ممنــوع 

گشــته اســت. احــداث ایــن پیــاده راه ارتبــاط ایــن دو میــدان را کامــاً قطــع کــرده و ترافیــک عمــدۀ ماشــین ها، 

بــه داخــل بافــت ارگانیــک اطــراف میــدان، منتقــل شــده اســت. احــداث پیــاده راه تخریــب عمــده ای را در پــی 

ــا مقایســۀ عکس هــای  ــد گشــته اســت. ب ــه احــداث املان هــا و منادهــای متعــدد و جدی نداشــته بلکــه منجــر ب

ــر اســت: ــدان بــه رشح زی هوایــی ســال های 1390 و 1393 ه.ش، ســیر تحــوالت ریختــی می

به لحاظ کالبدی

- خیابــان اعلــم الهــدی منتهــی بــه میــدان شــهرداری بــه پیــاده راه تبدیــل شــده و پیــاده راه اعلــم الهــدی در 
محــدودۀ میــدان شــهرداری شــکل گرفته اســت.

- املان ها و مبلامن جدید شهری در پیاده راه اعلم الهدی منتهی به میدان ساخته شده است.

- مناسازی های مغایر با بافت بر روی بناهای تاریخی محدودۀ میدان، در حال گسرتش است.

- پیاده روهای واقع در ضلع شاملی و جنوبی خیابان های دور میدان، درخت کاری شده اند.

- مسیر ورودی بازار در ضلع جنوبی میدان توسط درخت کاری از خیابان جدا گشته است.

 به لحاظ کارکردی

- پــس از احــداث پیــاده راه اعلــم الهــدی و نفــوذ خــودرو بــه داخــل بافــت پیرامــون و ارگانیــک، تخریــب و 
ســاخت بناهــای جدیــد افزایــش یافتــه اســت.

- ترافیک سه خیابان دیگر منتهی به میدان با احداث پیاده راه اعلم الهدی افزایش یافته است.

- بــا ســاخت املان هــا و مبلــامن جدیــد شــهری، توجــه مخاطبــان بــه بافــت اصیــل بناهــای اطــراف میــدان 
ــت. ــه اس کاهش یافت

- ایجاد پیاده راه تا حدودی مسیر گذر تاریخی رشقی - غربی رشت را نشان می دهد.

- امتــداد پیــاده راه و ورودی بــازار در مجــاورت میــدان بــه هــم منی رســد و باعــث آشــفتگی در ضلــع جنوبــی 
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بــازار بیــن پیــاده و ســواره گشــته اســت.

نقشه 8. انطباق نقشه سال 1390 ه.ش و عکس هوایی سال 1393 ه.ش در محدوده میدان درب خانه دیوانی. )ترسیم: نگارندگان(

مرحلۀ ششم: از سال 1393 تا 1399 ه.ش

در فاصلــۀ ســال های 1393 تــا 1399 مداخــات گســرتده ای در میــدان و پیرامــون آن صورت گرفتــه اســت. پــس 

از پیــاده راه ســازی خیابــان اعلــم الهــدی، خیابــان ســعدی و خیابــان امــام خمینــی در شــامل و جنــوب میــدان نیــز 

تبدیــل بــه پیــاده راه شــده اند و در نهایــت در پــی اجــرای طــرح بــاز زنــده ســازی میــدان، کل آن از حالــت فلکــه 

بــودن جهــت عبــور ســواره خــارج شــده و بــه پیــاده رو تبدیــل گشــته اســت.

به لحاظ کالبدی

ــه محــدودۀ  ــد. فقــط ورود خودروهــا ب - هندســۀ میــدان تغییــری نکــرده اســت و ابعــاد آن ثابــت مانده ان
ــوع شــده اســت. ــه آن ممن ــدان و خیابان هــای منتهــی ب می

- آب منــا و غالــب املان هــای موجــود در میــدان به جــز درخت هــای نخــل جمع آوری شــده اند و به جــای 
آن هــا ماننــد ســال 1335 شمســی حوضــی روبــه روی میــدان شــهرداری ســاخته اند و ماننــد دو باغچــۀ دیگــر آن 

ــاخته اند. ــه س ــدان باغچ ــود در می ــای موج ــادور نخل ه ــال ها، دورت س

- املان ها و مبلامن شهری جدید به لحاظ فرم، مصالح و با الگوهای اصیل بافت مغایر هستند.

- در بخش هایی از محدودۀ میدان، تخریب و نوسازی خود میدان به بناها هم گسرتش یافته است.

- شــدت مداخــات ایــن دوره و عــدم انســجام و یکپارچگــی در تغییــرات کالبــدی و عــدم احــرتام بــه الیه هــای 
ــاز  ــل آن در طــرح ب ــات اصی ــدان و ازبین رفــن کیفی ــدان باعــث برهم خــوردن الیه هــای تاریخــی می تاریخــی می

زنــده ســازی ســال 1393 ه.ش شــده اســت.

ــدان  ــای تاریخــی آن، ســبب شــده می ــی از الیه ه ــچ جزئ ــداری هی ــدم نگه ــدان و ع ــل می ــازی کام  - پاک س
ــدان از  ــن می ــه ای ــد؛ درنتیج ــوه کن ــی جل ــات تاریخ ــدون کیفی ــیس و ب ــارک جدیدالتأس ــک پ ــد ی ــی مانن تاریخ

ــت. ــده اس ــارج ش ــی خ ــای تاریخ ــی میدان ه ــه شناس ــای گون کیفیت ه

- اقدامــات بــاز زنده ســازی اخیــر میــدان، بــدون توجــه بــه الگــوی ریختــی آن در ســال های متــامدی بــوده 
ــد. ــن رفته ان ــده شــده و از بی اســت و الیه هــای تاریخــی در آن بری
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به لحاظ کارکردی

- ارتباط بین میدان و بازار دوباره احیا شده است.

- میدان به محل عبور و مرور پیاده و برگزاری جشن ها و فستیوال ها تبدیل شده است.

- کیفیــات عملکــردی میــدان ارتقــا یافتــه و به جــای عبــور رصفــاً خودروهــا، محــل تجمــع افــراد بــه دالیــل 
ــه منایــش می گــذارد. مختلــف اســت و ارزش هــای تاریخــی عملکــردی میــدان را ب

ــت  ــدودۀ آن جه ــدان در مح ــه می ــی ب ــای منته ــدن خیابان ه ــاده راه ش ــطۀ پی ــش به واس ــکوت و آرام - س
ــت. ــده اس ــود آم ــه وج ــادی، ب ــی و اقتص ــف اجتامع ــای مختل فعالیت ه

- به واســطۀ پیــاده راه شــدن میــدان و خیابان هــای اطــراف، در کوچه هــا و گذرهــای فرعــی اطــراف میــدان 
ترافیــک ســنگینی بــه وجــود آمــده اســت.

ــرور دچــار  ــور و م ــل ســخت تر شــدن عب ــه دلی ــا ب ــدان و خیابان ه ــازار و لبه هــای می - فضاهــای تجــاری ب
ــده اند. ــود ش رک

- گرایــش بــه دست فروشــی و اشــغال فضاهــای میــدان بــه ایــن روش، در میــدان بــه وجــود آمــده اســت کــه 
بــا عملکــرد اصیــل میــدان در تعــادل نیســت.

نقشه 9. انطباق نقشه سال 1390 ه.ش و عکس هوایی سال 1393 ه.ش در محدوده میدان درب خانه دیوانی. )ترسیم: نگارندگان(

 تحلیل یافته ها و مبادی باز زنده سازی میدان درب خانه دیوانی

در ایــن پژوهــش از بررســی کیفیت هــای اصیــل کالبــدی و کارکــردی، به عنــوان رویکــرد کلــی پژوهــش جهــت 
ــرد  ــد و کارک ــل کالب ــن رویکــرد کیفیت هــای اصی ــه شــده اســت. توســط ای ــره گرفت ــل به ــات اصی شــناخت کیفی
میــدان اســتخراج شــده و به تبــع آن کیفیــات اصیــل میــدان شناســایی و در تدویــن مبــادی باززنــده ســازی میــدان 

درب خانــه دیوانــی اســتفاده شــده اند.

مطالعــات صورت گرفتــه پیرامــون پیشــینۀ میــدان درب خانــۀ دیوانــی نشــان می دهــد، ایــن میــدان هویــت 
ویــژه ای بــه لحــاظ کالبــد و کارکــرد داشــته و از زمــان شــکل گیری، به عنــوان فضــای مرتبــط بــا بــازار، قربســتان، 
ــوده اســت.  ــت ب ــز اهمی ــدان شــهری همــواره حائ ــن می ــوان اصلی تری ــی و از ســوی دیگــر به عن عــامرات دیوان
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ــدان طــی  ــن می ــون، ای ــوی اول تاکن ــدارک موجــود از دورۀ پهل ــر اســاس اســناد و م ــک، ب ــه لحــاظ مورفولوژی ب
ــی  ــدۀ قدیم ــض ش ــدان تعری ــود، می ــع موج ــه در وض ــت؛ به طوری ک ــده اس ــون ش ــی دگرگ ــه به طورکل دو مرحل
بــه پیــاده راه تبدیــل شــده کــه کامــاً بــا بــازار، گــذر تاریخــی و محــدودة قربســتان تاریخــی ادغــام شــده اســت. 
تحــوالت صورت گرفتــه در ایــن میــدان، باعــث ازبین رفــن رد تاریخــی میــدان و به وجودآمــدن فضایــی نابســامان 
ــدان  ــه فعالیت هــای جــاری در می ــز، موجــب شــده اســت ک ــه لحــاظ کارکــردی نی ــت شــده اســت. ب و بی هوی

دارای دو وجــه متامیــز گردنــد: 

1- فعالیت هــای تجــاری نامتعــارف ایجــاد شــده در گوشــه های میــدان کــه حتــی تأثیــر منفــی بــر عملکــرد 
ــز گذاشــته اند. ــازار نی ب

2- میــدان بــه مســیری رصفــاً عبــوری بــرای عابــران پیــاده تبدیل شــده و وجــۀ خدماتــی یافتــه اســت کــه بــا 
توجــه بــه اصالــت تاریخــی و هویــت میــدان، ایــن نــوع بهــره وری از آن نیــز مطلــوب نیســت؛ بنابرایــن تغییــر 
در کالبــد و کارکــرد میــدان، باعــث بــروز عــوارض متعــددی در ارتبــاط میــدان بــا بــازار، محلــه و شــهر را شــده 
و تضعیــف ســاختار هویتــی و منظــری آن را در پــی داشــته و خواهــد داشــت. بدیــن ترتیــب پیشــنهاد شــد کــه 
میــدان درب خانــۀ دیوانــی بــر مبنــای کیفیت هــای اصیــل کالبــدی و کارکــردی بــا توجــه بــه ارزش هــا و تاریــخ آن 
ــده  ــاز زن ــزی و ب ــان بومــی و غیربومــی، مــورد برنامه ری ــه رشایــط و نیازهــای روز مخاطب و همین طــور توجــه ب

ســازی قــرار بگیــرد.

در راســتای ارائــۀ مبــادی طــرح باززنــده ســازی میــدان درب خانــه دیوانــی، بــرای مطالعــات ســیر تحــوالت 
ــهر و  ــم ش ــه جس ــر مطالع ــد ب ــه تأکی ــردی ک ــدی و کارک ــی کالب ــه، از ریخت شناس ــدودۀ موردمطالع ــت مح باف
به صــورت وابســته کارکــرد آن دارد، به عنــوان رویکــرد کلــی مطالعــات بهــره گرفته شــده اســت تــا از طریــق ایــن 
رویکــرد بتــوان اصــول عینــی کالبــد و کارکــرد را اســتخراج کــرد و از آن هــا در تدویــن راهربدهــای طــرح احیــا در 

بافــت میــدان بهــره بــرد.

راهکارهای پیشنهادی باز زنده سازی:

- انتقال ارزش های تاریخی - فرهنگی میدان به مخاطبان اعم از بومی و غیربومی

- برجسته سازی اصالت تاریخی و هویت میدان

- طراحی بر اساس خطوط ریختی اصیل محدودۀ میدان

- ایجاد سیرکوالسیون مناسب پیاده در محدودۀ میدان

- ارتقا ارزش های هم جواری میدان با محله بازار، گذر تاریخی رشقی - غربی و تک بناهای تاریخی محدوده 
)ایفای نقش محله ای، فرا محله ای و شهری(

- پیاده راه سازی محدوده با امکان حضور خودروهای امدادی

با توجه به راهکارهای پیشنهادی برای باز زنده سازی میدان پیشنهاد می شود:

- در رشق میــدان، شــامل خیابــان رشیعتــی در محــل ابنیــۀ پاک سازی شــده و لبــۀ خیابــان رشیعتــی حجره هــای 
قاجــاری بازســازی شــوند کــه امــکان دسرتســی مســتقیم بــه فضــای میــدان را داراســت؛ بنابرایــن بــا اعطــای یــک 
کاربــری دائــم و ســازگار بــا هویــت کارکــردی لبــۀ خیابــان به صــورت کارگاه آموزشــی و منایشــگاه بافــت حصیــر 

ــا  شــود. و صنایع دســتی رشــت احی

- در رشق میــدان، شــامل خیابــان رشیعتــی، پشــت حجره هــای صنایع دســتی کاروان رسای قاجــاری بــا توجــه بــه 
نقشــه 1249 کــه اکنــون موجــود نیســت بازســازی  شــود؛ فضاهــای ارائــة تصاویــر تاریــخ شــهر، پیشــینۀ میــدان، 

بــازار و گــذر تاریخــی رشقــی - غربــی بــه همــراه منایشــگاه عکــس و نقاشــی در ایــن بخــش واقــع  شــوند.
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رَف شهرســازی  و  مرمــت 

- در رشق میــدان، جنــوب خیابــان رشیعتــی، لبــۀ خیابــان رشیعتــی و ضلــع شــاملی بــازار، بــه علــت برخــورداری 
از امــکان ارتبــاط مســتقیم بــا بــازار و خیابــان، به عنــوان محــل بارگیــری و بارانــدازی در نظــر گرفتــه  شــود.

- در بخــش شــاملی میــدان، ســمت راســت عــامرت پســت و تلگــراف، خانــه بــاغ قاجــاری بازســازی شــود و بــا 
اعطــای کاربــری رســتوران احیــا  شــود. مســیر حرکــت از داخــل میانــرای ایــن خانــه بــاغ بــه پشــت عــامرت پســت 

و تلگــراف میــر شــود.

ــب،  ــن ترتی ــود، بدی ــر ش ــا می ــن و حفاری ه ــای زیری ــش الیه ه ــکان منای ــرب، ام ــمت غ ــدان، س ــز می - در مرک
مخاطبــان فضــا پــس از کســب شــناخت نســبت بــه تاریــخ و پیشــینۀ میــدان، درک بهــرتی نســبت بــه الیه هــای 

تاریخــی خواهنــد داشــت.

- فضاهــای ســبز و بــاز منطبــق بــا فضاهــای خالــی و ســبز موجــود در دورۀ قاجــار و جهــت تعییــن محــدودۀ 
اصیــل میــدان طراحــی  شــوند.

ــکان  ــه ام ــود ک ــازی ش ــت بازس ــه دول ــای تکی ــی، بن ــام خمین ــان ام ــدای خیاب ــدان، ابت ــی می ــمت جنوب - در قس
ــد. ــم می منای ــی را فراه ــات اجتامع ــرای تعام ــث ب ــن و مک نشس

ــز  ــی - رشقــی کف ســازی متامی ــداد مســیر گــذر تاریخــی غرب ــت، در امت ــه دول ــای تکی - در قســمت شــاملی بن
ــن مســیر انجــام شــود. جهــت مشخص شــدن ای

ــدودۀ  ــدان، مح ــۀ می ــی محوط ــدودۀ غرب ــی و مح ــذر تاریخ ــیر گ ــامل مس ــهرداری، ش ــامرت ش ــه روی ع - روب
ــود. ــز ش ــازی متامی ــر در کف س ــید ابوجعف ــتان س قربس

- در بخــش جنوبــی امتــداد مســیر گــذر تاریخــی و جنــوب میــدان، دیــوار کاذب مطابــق بااصالــت میــدان جهــت 
پوشــش منــای معــارص ابنیــۀ جدیــد اجــرا شــود.

- در قســمت ورودی بــازار بــه ایــن جهــت کــه بــازار رشــت هرگــز ورودی نداشــته و روبــاز بــوده اســت، اختــاف 
ارتفــاع جهــت متایــز ایــن قســمت از میــدان طراحــی شــود.

- دورتادور محدودۀ میدان مسیر عبور خودروهای امدادی در نظر گرفته شود.

ــازار، محــل نقاره خانــه بازســازی  شــود و به عنــوان فضــای اداری بــرای  - رشق میــدان، قســمت شــاملی ورودی ب
اطاعــات گردشــگری رشــت در نظــر گرفتــه شــود.

- ســایر ابنیــۀ دورتــادور میــدان اعــم از ســاختامن شــهرداری، هتــل ایــران و ادارۀ پســت بــه ترتیــب بــا اعطــای 
کارکردهــای مــوزۀ مردم شناســی، هتــل و مــوزۀ فرهنــگ و هــر شــهر احیــا  شــوند. متــام ابنیــه امــکان حضــور در 

بالکــن را جهــت افزایــش ارتفــاع دیــد ناظــر فراهــم  کننــد.

- میانۀ محدودۀ میدان فضای مناسب منایش های مردمی، مراسامت خاص مذهبی و آیینی  باشد.

ــی، حــدود تاریخــی و  ــۀ دیوان ــدان درب خان ــده ســازی می ــرای باززن ــناریوی مطــرح شــده ب ــوع، در س در مجم
ــاده طراحــی می شــوند. در ایــن ســناریو حــدود تاریخــی  ــدان در دورۀ قاجــاری به صــورت مســیری پی اصیــل می
ــی -  ــای فرهنگ ــد. فعالیت ه ــاص می یاب ــف اختص ــراز همک ــراری در ت ــواره اضط ــاده و س ــت پی ــه حرک ــدان ب می
اجتامعــی در متــام بخش هــای میــدان شــاملی، جنوبــی، رشقــی و غربــی میــدان واقــع می شــوند و در بیــن آن هــا 
فضاهــای خدماتــی بــرای رفــع نیــاز مخاطبــان فضــا قــرار می گیرنــد. حفــظ و ارتقــا کیفیــات هویتــی، محتوایــی و 
منظــری میــدان در ایجــاد فضاهــا و فعالیت هــا، مــورد توجــه خــاص طــرح بــاز زنــده ســازی میــدان درب خانــۀ 

ــرد. ــرار می گی ــی ق دیوان
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6- نتیجه گیری

بــاز زنده ســازی در یــک بافــت تاریخــی - فرهنگــی فراینــدی اســت مبتنــی بــر شــناخت ارزش هــای بــه وجــود 
آمــده در آن بافــت، درک عوامــل بــه وجــود آورنــدۀ ایــن ارزش هــا و اقــدام بــه طراحــی به نحوی کــه عــاوه بــر 
حفــظ ارزش هــای مذکــور، ارزش هــای نــو مطابــق بــا زندگــی معــارص نیــز بــه وجــود بیــاورد و ارتبــاط بین گذشــته، 

حــال و آینــده حفــظ شــود؛ در ایــن راســتا بایــد رویکــردی متناســب بــا شــناخت ارزش هــای بافــت اتخــاذ منــود.

ــه به طورکلــی  ــر اســاس اســناد و مــدارک موجــود از دورۀ پهلــوی اول تاکنــون، ایــن میــدان طــی دو مرحل ب
دگرگــون شــده اســت؛ به طوری کــه در وضــع موجــود، میــدان تعریــض شــدۀ قدیمــی بــه پیــاده راه تبدیــل شــده 
کــه کامــاً بــا بــازار، گــذر تاریخــی و محــدودة قربســتان تاریخــی ادغــام شــده اســت. تحــوالت صورت گرفتــه در 
ایــن میــدان، باعــث ازبین رفــن رد تاریخــی میــدان و به وجودآمــدن فضایــی نابســامان و بی هویــت شــده اســت.

ــه نیازهــای روز  ــا توجــه ب ــراه ب ــداوم ارزش هــای گذشــته هم ــزوم ت ــر ل ــدان ب ــده ســازی می ــاز زن ــادی ب مب
تأکیــد دارد. ازایــن رو، مداخــات کالبــدی به صــورت انطبــاق خطــوط طراحــی بــا خطــوط ریختــی اصیــل میــدان 
بایــد صــورت گیــرد؛ مداخــات کارکــردی نیــز بــا توجــه بــه مطالعــه کیفیــات اصیــل کارکــرد در میــدان، مبتنــی 
بــر فرهنــگ و ارزش هــا و ایجــاد فعالیت هــای فرهنگــی - اجتامعــی متناســب بــا ارزش هــای تاریخــی - فرهنگــی 
ــه  ــازار، گــذر تاریخــی و محل ــا ب ــدان ب ــدی می ــد، ارزش هــای هم پیون ــن فراین ــرد. در ای ــد صــورت بگی ــدان بای می
مدنظــر قــرار خواهنــد گرفــت. در نتیجــه بــا حفــظ و تقویــت ویژگی هــای اصیــل میــدان، فضایــی ایجــاد می شــود 

کــه بــه لحــاظ ارزش هــای اجتامعــی و فرهنگــی احیــا شــده و پویــا اســت.

 تشکر و قدردانی

ایـــن مقالـــه از پایان نامه کارشناســـی ارشـــد رسکار خانم رقیه نوراللهی در رشـــته مرمت و احیـــاء بناها و 
بافت های تاریخی دانشـــگاه هر اســـتخراج شـــده اســـت و بدینوســـیله از مجموعه دانشـــگاه هر، بخصوص 
دانشـــکده حفاظت و مرمت و گروه آموزشـــی مرمـــت و احیاء بناهـــا و بافت های تاریخی این دانشـــگاه که 
فرصـــت برنامه ریزی و انجام ایـــن پژوهش را در اختیـــار ما قرار داده انـــد، قدردانی و سپاســـگزاری می مناید. 
همچنیـــن از مجموعـــه نریه رف که فرایند بررســـی و انتشـــار ایـــن مقاله، اعـــم از داوری هـــا، مکاتبات، 

ویراســـتاری و آگاهی بخشـــی به مخاطبان را به انجام رســـانده اســـت، تشـــکر می مناید.
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11هــر میلی مــرت روی نقشــة داراملــرز 1249 ه.ش برابــر ســه ذرع اســت. ذوالفقارخــان مهنــدس در پاییــن نقشــه در کنــار مقیــاس خطــی آن چنیــن می نویســد: 

»ایــن مقیــاس از روی مــرت برداشــته شــده و هــر میلی مــرت ســه ذرع اســت. پــس نســبت ایــن مقیــاس بــه ذرع مثــل نســبت یــک بــه ســه هــزار و یک صــد و 
بیســت اســت«.
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Abstract

Darb khane divani square in the historical context of Rasht, with its long history of economic, political and religious 

activities and its physical and functional relationship with other urban elements, is a valuable and identity field. In terms 

of original morphological qualities, according to the documents available after the Qajar period, the area has changed in 

several stages almost during the last century. During these changes, many physical and functional complications have been 

created for the field. The need for integration and reunification in the body, function and identity concepts creates the field. 

Considering the original physical and functional qualities present study explains the main etiquettes of revitalizing the 

darb khane divani square. physical and functional changes of historical sites that have undergone fundamental changes and 

transformations several times require the simultaneous combination of physical and functional changes, library studies, 

and field studies. In this article, to show a suitable model for achieving the plan of organizing a historical site, to periodize 

the course of developments in the Rasht Darb Khaneh divani Square as a sample, we have relied on field studies and studies 

of quality field libraries. After obtaining information from the two mentioned methods, field developments in physical, 

functional, and identity dimensions have been analyzed by interpretive-historical method, which is a qualitative method of 

comparing the similarities and differences of data with historical information. Finally, the basics of field revitalization have 

been extracted from them. In the framework of the mentioned goal and based on the theoretical foundations and periods 

of the fundamental transformation of this field, six-time intervals have been considered to study the changes in the original 

physical and functional qualities of this field. Library and field findings show that the courtyard door of the Divani house, 

despite having a unique historical identity in terms of body and function; But the changes in its structure causes the dis-

appearance of historical traces and the creation of commercial and administrative activities in the edges of the square and 

turn it into a transit route. These changes in the physical and functional structure of the court weaken the identity content 

and landscape qualities. As a result, considering recognizing the original morphological attributes of the courtyard door 

and its developments, the principles of revitalizing the square based on morphological lines related to the Qajar period 

and preserving valuable physical elements of the first Pahlavi period to convey messages. Proper historical-cultural value 

of the square, including the transfer of historical-cultural values   of the square to audiences, both native and non-native, 

highlighting the historical originality and identity of the square, design based on the original morphological lines of the 

square, creating proper pedestrian circulation in the area, promotion of the values   adjacent to the square with Bazaar 

neighborhood, East-West historical passage and single historical buildings of the site )playing the role of community, ex-

tra-neighborhood and urban(, pedestrianization of the area with the possibility of ambulances as The outlines of the basics 

of field regeneration have been considered.
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