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پروژه مروي تهران یکي از نمونه هاي موفق فعالیت هاي انجام 
شده شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزي است که با 
وجود اینکه این ویژه نامه اختصاص به اصفهان دارد ولي آوردن 

این مقاله در اینجا خالي از لطف نمي باشد.

چکیده:
 در هياهوی شهر تهران و در محله ای قديمی به مرور زمان و با رونق گرفتن 
كسب وكار وتجارت در محدوده مسجد و مدرسه مروی و با همجواری عمارت 
گوناگون  اقالم  به محل خريد وفروش  تبديل  قديمی  ، گذری  العماره  شمس 
گرديد كه با توجه به حجم باالی معامالت در روز موضوع حفظ و حراست از 
اموال و اقالم كسبه محل مطرح و با ايجاد دكه های نگهبانی و نصب دوربينهای 
مدار بسته و بکار گماردن نگهبان كار آزموده و ياری پليس محلی اين محدوده 
به يك مجموعه تجاری مطرح تبديل گرديد غوغای خريد و فروش و معامالت 
ريالی و ارزی در طول مدت روز گوش عابرين را كر می كرد. تاسيسات قديمی 
تصرفات  و  دخل  اثر  در  رسانی  خدمات  و  دهی  امکانات سرويس  و  بود  شده 
خنك  سيستمهای  كردن  اضافه  اثر  در  بود.  رسيده  حداقل  به  گرفته  صورت 
كننده مانند كولر و اسپريت و چادرهای آفتاب گير و نصب تابلوهای نئون به هر 
شکل و صورت دلخواه آنچنان منظره زشتی بوجود آمده بودكه زيبنده پايتخت 
كشوری اسالمی همچون ايران با توجه به وجود اراده مديريت شهر و دولت 
كه اغلب و عمدتا" تحصيالت خود را در مدرسه مروی تهران گذرانده بودند 
باالخره  بود  شان  ديرينه  آرزوهای  و  گذرازآمال  اين  سازی  زيبا  و  ،ساماندهی 
شهرداری تهران در سال 1384 بر آن شد تا اقدامی  جدی در خصوص مرمت 

وبازسازی و ساماندهی اين گذر صورت دهد.
مقدمه:

  بر اساس مناقصه انجام مرمت و بازسازی و ساماندهی منطقه مروی تهران 
كه از سوی سازمان زيباسازی شهر تهران در سال 1384 برگزار گرديد كار به 
شركت عمران و مسکن سازان منطقه مركزی ) استان اصفهان( به عنوان مدير 
پيمان واگذار شد تا حد فاصل خيابان ناصر خسرو مقابل عمارت شمس العماره 

و خيابان پامنار گذر مروی به طول 350 متر كه قطب تجاری و مذهبی منطقه 
محسوب ميشود با بيش از سيصد مغازه و تردد روزانه بالغ بر سی هزار نفر از اين 

محور در طول مدت يکسال مرمت وباز سازی و ساماندهی گردد.
مکانهايی مانند مسجد آقا محمود و مسجد و مدرسه مروی در بخش مرمت و 
ساخت رواق و كف سازی و احداث بازار سنتی در بخش بازسازی و ساماندهی 
تاسيسات زير بنايی در دستور كار قرار گرفت كه با ساخت 24 منهول تاسيسات 
مخابرات  و  برق  تاسيسات  كردن  زميني  زير  جهت  متر   4 عمق  در  شهری 
به طول  آنها  بين  گذاری  لوله  و  متر  به طول 350  ارتباط  كانالهای  اجرای  و 
700 متردر عمق 3 متری صورت گرفت.ايمن سازی شبکه گازوتعويض لوله و 
اتصاالت شبکه آب و ايجاد شيرهای آتش نشانی درطول مسير از ديگر اقدامات 

ساماندهی در اين گذر به شمار می رود.
متن مقاله:  

  در كنار ديواره های برجا مانده از حصار دارالخالفۀ ناصری ، زمانی كه حاج 
محمد حسين خان مروی دردوران حکومت فتحعلی شاه قاجار وارد تهران شد 
به سبب اعتقادات مذهبی اش ، تفّرجگاه و مدرسۀ علميه ای را پايه گذاری كرد 
كه به وسيلۀ گذری به نام مروی سردر عالی در ورودی دارالخالفه را به مركز 
محلّه عودالجان در شرق مجموعه مّتصل می نمود. در دوره های بعد با گذشت 
زمان ، بناهای با ارزشی احداث شد كه يادگاری های دوره های قاجار و پهلوی 

اول را در درون خود نگاه داشته است.
  در تقسيمات شهری در دوران معاصر ، اين گذر كه زمانی به عنوان يکی از 
گذرهای اصلی تهران  محسوب می شد از روبروی عمارت بلند شمس العماره 
و منشعب از خيابان ناصر خسرو به خيابان پامنار می رسد. اگر چه اين گذر از 
نظر فضايی در ساختار سلسله مراتب شبکۀ شهری يك محور فرعی تلّقی می 
شود ولی تحت تأثير عملکرد و رفتارهای اجتماعی و كاركردهای عمومی يکی 

از مراكز و فضاهای مهّم تاريخی شهر تهران به شمار می رود. 
  آميختگی فعالّيت های آموزشی ، مذهبی ، تجاری و مسکونی با يکديگر ، 
اين گذر به ظاهر فرعی كم عرض را  به يکی از فّعال ترين راسته های مركز 
شهر تهران از نظر رفتارهای اجتماعی تبديل نموده است . تغييرات ساختاری 

ساماندهی و بهسازی گذر مروی
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-  كالبدی در دوره های بعد ، عالوه بر به وجود آوردن مشکالت وناهنجاريهای 
گرديده  مدنی    - اجتماعی  رفتارهای  در  عمده  تغييرات  باعث  كالبدی  و  بصری 
وهمين تغييرات باعث پديدار شدن ناهنجاريها ، ناامنيها و بزهکاريهای متعّدد در اين 

گذر و بافت پيرامون آن گرديده است. 
  اين گذر با طولی در حدود 350 متر از جلوخانی در كنار خيابان ناصر خسرو شروع 
و با عبور از مقابل دبيرستان مروی كه متعلق به دوره پهلوی اول می باشد ، به 
جلوخان مدرسۀ مروی رسيده كه مدرسۀ فخرّيه با سردر زيبا و با دو ستون رفيعش 
در شمال آن خود نمايی می كند. در ضلع جنوب شرقی اين جلوخان مجموعه ای 
قراردارد كه به سرای مظفريان معروف است كه عالوه بر گنبد زيبايی كه برگرفته 
از سبك معماری التقاطی است ، هنوز در راهروها و ستونهايش می توان گرمی داد 

و ستد را حس نمود. 
  با عبور از كنار سرای مظفريان و راستۀ ميانی گذر مروی به بازارچه ای می رسيم با 
گنبدهای آجری و زيبا كه يادآور روزگارانی است كه مغازه های زير بازارچه حرمتی 
ديگر داشتند. به دو راهی مروی -  حق پرست می رسيم كه با طاق هايی از راستۀ 
اصلی منشعب شده است. از نانوايی و كبابی و لبنياتی كه مايحتاج اوليه مردمان را 
مهيا می كردند و اكنون با تغيير كاربری تعدادی از آنها به مغازه های لوكس تبديل 

شده اند، چيزی جز خاطره بجا نمانده است.
  پس از عبور از پيچ و خم و دوراهی كوی همايون و از ميان ساختمانهای بلند مرتبه ای 
كه به سردی ، برگرمی مکانی تاريخی نشسته اند به مسجد آقا محمود حکيم می رسيم 
كه با دو سردر ورودی خود ، با طاق نمای زيبا و آب انباری كه در زير اليه های تاريخ 
مدفون شده است ، خودنمايی می كند. شالودۀ اين مسجد را به دوران صفوی نسبت 
می دهند اين مسجد كه از انواع منحصر به فرد مساجد سه ايوانی می باشد با تركيبی از 
كاشيهای معقلی و هفت رنگ آذين بندی شده است ؛ و باالخره خيابان پامنار در انتهای 

گذر مروی و شروع گذر تاريخی حاجی ها در ابتدای محلّه عودالجان .
  بعد از گذشت نزديك به يك قرن كه از شهرسازی نوين و ورود اتومبيل به بافتهای 
اتومبيل در كنار ديگر  از ورود  ناشی  ناهنجاری های  ، هنوز هم  تاريخی می گذرد 
معضالت و عدم مديريت های كالن گذشته در بافتهای تاريخی به چشم می خورد. 
عالوه بر ناهماهنگی های ميان عناصر واثاثيه شهری بناها در بافت های تاريخی ، 
ساخت و سازهای نامطلوب و ... در كنار كاربريهای ناموزون و نامتجانس ، باعث متروک 

ماندن فضاهای ميانی شده اند و اين گذر نيز از قاعدۀ مزبور مستثنی نبوده است.
 بعد از سالها تالش بدون نتيجۀ سازمانهای ذی ربط در ساماندهی گذر مروی ، در سال 
1384 سازمان زيباسازی شهر تهران كلّيات طرحی را به تصويب رساند كه راههای 

عملياتی شدن اين پروژه را هموار نمود.
    اين پروژه به عنوان الگويی در ساماندهی و بهسازی شهری ضمن باز زنده سازی 
محور به عنوان يکی از محورهای تاريخی تهران قديم ، به بهبود سيما و منظر و جداره 
های آن می پردازد كه عالوه بر ارتقای كيفيت محيط از نظر بصری و كاركردی و 
عملکردی ، باعث تسهيل در رفت و آمد مردم و باال بردن سطح امنّيت و ايمنی می 

گردد.
  شركت عمران و مسکن سازان منطقه مركزی )استان اصفهان( به عنوان مجری 
طرح ضمن مطالعۀ طرحهای باالدست و طرح تفصيلی و بررسی مشکالت و معضالت 
وضع موجود گذر و مطالعه بر روی بناهای باارزش تاريخی و گذر قديم به الگوبرداری 
و همسان سازی تناسبات و خّط آسمان گذر با استفاده از عناصر و المانهای شاخص 

بناهای فوق پرداخت.
  مطالعه بر روی تأسيسات شهری موجود و آسيب شناسی و نحوۀ بهره برداری از آنها 
نشان داد كه به دليل فرسوده و ناكارآمد بودن تمامی شبکه های موجود در گذر و در 
بعضی مکانها به علّت رعايت نشدن اجرای اينگونه تأسيسات و عدم رعايت حريمهای 
مورد نياز هر كدام از شبکه های فوق خطراتی به  بوجود آمده است كه اينگونه بافتها را 
نه از جنبه ساختاری - كالبدی ، كه از جنبه تأسيسات زير بنائی به عنوان بمبی دست ساز 

در دل خاک مدفون ساخته است.

نقشه موقعيت و دسترسي هاي بازار مروي
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•نماسازی سرای مظفریان 
- مرّمت و بازسازی نمای سرای مظفريان ، برگرفته از نمای بناهای مشابه و 

همگون سازی با ديگر نماهای گذر ؛
-  بازسازی و مرّمت گنبد و شيروانی های روی سردر ورودی ؛

•ایجاد بازارچۀ سنّتی 
دورۀ  بازارهای  سّنتی  معماری  سبك  با  كوچه  از  بخشی  ايجاد  و  نوسازی   -

صفويه ؛
- ايجاد طاق هايی جهت ايجاد سايه و حفاظت عابرين پياده از باران و برف در 

زمستان و سايبان دايمی در تابستان؛
- ايمن سازی سازۀ فرسوده و استحکام بخشی بناهای مجاور ؛

- ايجاد ريتم ، هماهنگ سازی و انضباط در نما ؛
•مرّمت و بازسازی نمای مسجد آقا محمود حکیم 

اثر واقع در  به عنوان قديمی ترين  آقا محمود  - مرّمت نمای ورودی مسجد 
گذر ؛

- تعريف جلوخان در جلوی بدنۀ مسجد و پائين بردن كف آن تا كف اصلی گذر 
و بيرون كشيدن نمای اصلی ؛

- اجرای ناكش اصلی گذر در زير جلوخان ؛
• اجرای تأسیسات زیر بنایی گذر 

 به منظور ساماندهی تأسيسات زير بنايی گذر مروی ، اتاقکهای توزيع شبکه 
های برق و مخابرات در فواصل 20 متری در عمق 5 متری زير معبر احداث 
شده اند كه به وسيله 7 كيلومتر لولۀ پلی اتيلن مخصوص به يکديگر متصل 

گرديده است. 
•کف سازی نهایی گذر 

تأسيسات  توسعۀ شبکه های  در  آمده  به عمل  بينی های  پيش  به  توّجه  با    
مطلوب  استفادۀ  گذر جهت  روشنايی  و  آبهای سطحی  دفع  و سيستم  شهری 
در شب ، كف اصلی گذر با استفاده از مصالح مرغوب و مشابه سّنتی اجرا شد. 
طراحی ويترين و كركره در جهت يکسان سازی و هماهنگی نما با الگوسازی 
با مشاركت مردم محل  اجرا  از  تا بخشی  قرار گرفت  اختيار كسبه  مناسب در 

انجام شود. 

*مدير گروه طراحی پروژه ساماندهی گذر مروی - كارشناس ارشد معماری
**طراح  پروژه و سرپرست كارگاههای پروژه ساماندهی گذر مروی- كارشناس ارشد معماری 

با اين حال پس از بررسی و مطالعه بر روی موارد ذكر شده و تعريف پروژه های مختلف به اولوّيت بندی آنها 
درراستای محور ، جهت مراحل طراحی و اجراء ، برنامه ريزی ، پيش بينی و در نهايتمواد زير اجرا شد:

1- ساماندهی شبکه های خدماتی شامل آب ، برق ، تلفن و گاز به صورت زير زمينی ؛
2- مرّمت و بدنه سازی سطوح ونماها با توّجه به مطالعات در سبك های غالب ؛

3- طراحی، هماهنگی و اجرای نماها و ويترين مغازه ها ، سايبانها ، كولرها و جلب همکاری اصناف ساكن گذر 
4- مطالعه و مرّمت بناهای با ارزش تاريخی در محدوده ؛

5- مرّمت و بازسازی جلوخان شمس العماره ؛
6- مرّمت و بازسازی جلوخان مدرسۀ مروی )فخريه( ؛

7- مرّمت و بازسازی جلوخان مسجد آقا محمود حکيم ؛ 
8- طراحی و كفسازی و اصالح شبکه دفع آبهای سطحی ؛

9- مرّمت نمای مسجد آقا محمود و بازسازی آب انبار جنب مجموعه ؛
10- مرّمت و نوسازی نما و گنبد سرای مظفريان ؛

11- طراحی و اجرای رواق شمالی و جنوبی غرب گذر ؛
12- طراحی و اجرای بازار سّنتی در شرق گذر ؛

13- طراحی و اصالح سطوح فضای سبز و مبلمان شهری ؛
14- طراحی و اجرای سقف سّنتی در بخشهای ميانی كوچه ؛

15- نورپردازی و روشنايی گذر ؛
 

•ساماندهی جلوخان شمس العماره و بازسازی بناهای مشرف بر آن 
- طراحی، اجرا و احيای فضای سّنتی جلو خان كه در آن مراسم تخت حوضی و شبيه خوانی انجام می شده  است

- بازسازی نمای بناهای قديمی و بازگرداندن آنها به سبك معماری غالب در خيابان ناصرخسرو تهران قديم
- نماسازی و ايجاد رواق در بدنه های شمالی و جنوبی ؛

- ايجاد رواق جهت سايه و حفاظت عابرين از باران وبرف ؛ 
- ايمن سازی سازۀ فرسودۀ بنا و استحکام بخشی بناهای مجاور ؛

- ايجاد ريتم و هماهنگ سازی در نمای مجاور ؛
- الهام از معماری و رواق مدرسۀ مروی و كاربرد مصالح همگون و سّنتی ؛

- مخفی نمودن شبکۀ برق و مخابرات در پشت دست انداز رواق ؛
- ايجاد فضا برای عابرين پياده واولوّيت بخشيدن به آنها ؛

- تسهيل در دسترسی و استفاده از طبقه دوم و توسعۀ بناهای يك طبقه ؛

•بازسازی جلوخان مدرسۀ مروی 
- ايجاد فضای مکث و تعريف جلوخان و ورودی مسجد ؛

- ايمن سازی  سازۀ فرسوده و استحکام بخشی بناهای مجاور از جمله بدنه غربی جلوخان ؛
- ايجاد ريتم و هماهنگ سازی در نمای مجاور ؛

- الهام از معماری مدرسۀ مروی و كاربرد مصالح همگون ؛
- ساماندهی تأسيسات زير بنايی و پيش بينی توسعۀ شبکه برای آينده ؛

- ايجاد فضا برای عابرين پياده ؛


