پروژه مروي تهران يكي از نمونه هاي موفق فعاليت هاي انجام
شده شركت عمران و مسكن سازان منطقه مركزي است كه با
وجود اينكه اين ويژه نامه اختصاص به اصفهان دارد ولي آوردن
اين مقاله در اينجا خالي از لطف نمي باشد.

ساماندهی و بهسازی گذر مروی
**

*
عمرانی /محمد رضا منوچهری
مرتضی
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چکیده:
در هیاهوی شهر تهران و در محله ای قدیمی به مرور زمان و با رونق گرفتن
کسب وکار وتجارت در محدوده مسجد و مدرسه مروی و با همجواری عمارت
شمس العماره  ،گذری قدیمی تبدیل به محل خرید وفروش اقالم گوناگون
گردید که با توجه به حجم باالی معامالت در روز موضوع حفظ و حراست از
اموال و اقالم کسبه محل مطرح و با ایجاد دکههای نگهبانی و نصب دوربینهای
مدار بسته و بکار گماردن نگهبان کار آزموده و یاری پلیس محلی این محدوده
به یک مجموعه تجاری مطرح تبدیل گردید غوغای خرید و فروش و معامالت
ریالی و ارزی در طول مدت روز گوش عابرین را کر می کرد ,تاسیسات قدیمی
شده بود و امکانات سرویس دهی و خدمات رسانی در اثر دخل و تصرفات
صورت گرفته به حداقل رسیده بود .در اثر اضافه کردن سیستمهای خنک
کننده مانند کولر و اسپريت و چادرهای آفتاب گیر و نصب تابلوهای نئون به هر
شکل و صورت دلخواه آنچنان منظره زشتی بوجود آمده بودکه زیبنده پایتخت
کشوری اسالمی همچون ایران با توجه به وجود اراده مدیریت شهر و دولت
که اغلب و عمدتا" تحصیالت خود را در مدرسه مروی تهران گذرانده بودند
،ساماندهی و زیبا سازی این گذرازآمال و آرزوهای دیرینه شان بود باالخره
شهرداری تهران در سال  1384بر آن شد تا اقدامی جدی در خصوص مرمت
وبازسازی و ساماندهی این گذر صورت دهد.
مقدمه:
بر اساس مناقصه انجام مرمت و بازسازی و ساماندهی منطقه مروی تهران
که از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران در سال  1384برگزار گردید کار به
شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی ( استان اصفهان) به عنوان مدیر
پیمان واگذار شد تا حد فاصل خیابان ناصر خسرو مقابل عمارت شمس العماره

و خیابان پامنار گذر مروی به طول  350متر که قطب تجاری و مذهبی منطقه
محسوب میشود با بیش از سیصد مغازه و تردد روزانه بالغ بر سی هزار نفر از این
محور در طول مدت یکسال مرمت وباز سازی و ساماندهی گردد.
مکانهایی مانند مسجد آقا محمود و مسجد و مدرسه مروی در بخش مرمت و
ساخت رواق و کف سازی و احداث بازار سنتی در بخش بازسازی و ساماندهی
تاسیسات زیر بنایی در دستور کار قرار گرفت که با ساخت  24منهول تاسیسات
شهری در عمق  4متر جهت زیر زمیني کردن تاسیسات برق و مخابرات
و اجرای کانالهای ارتباط به طول  350متر و لوله گذاری بین آنها به طول
 700متردر عمق  3متری صورت گرفت,ایمن سازی شبکه گازوتعویض لوله و
اتصاالت شبکه آب و ایجاد شیرهای آتش نشانی درطول مسیر از دیگر اقدامات
ساماندهی در این گذر به شمار می رود.
متن مقاله:
در کنار دیواره های برجا مانده از حصار دارالخالفۀ ناصری  ،زمانی که حاج
محمد حسین خان مروی دردوران حکومت فتحعلی شاه قاجار وارد تهران شد
تفرجگاه و مدرسۀ علمیه ای را پایه گذاری کرد
به سبب اعتقادات مذهبی اش ّ ،
که به وسیلۀ گذری به نام مروی سردر عالی در ورودی دارالخالفه را به مرکز
محلّه عودالجان در شرق مجموعه م ّتصل می نمود .در دوره های بعد با گذشت
زمان  ،بناهای با ارزشی احداث شد که یادگاری های دوره های قاجار و پهلوی
اول را در درون خود نگاه داشته است.
در تقسیمات شهری در دوران معاصر  ،این گذر که زمانی به عنوان یکی از
گذرهای اصلی تهران محسوب می شد از روبروی عمارت بلند شمس العماره
و منشعب از خیابان ناصر خسرو به خیابان پامنار می رسد .اگر چه این گذر از
نظر فضایی در ساختار سلسله مراتب شبکۀ شهری یک محور فرعی تلقّی می
شود ولی تحت تأثیر عملکرد و رفتارهای اجتماعی و کارکردهای عمومی یکی
مهم تاریخی شهر تهران به شمار می رود.
از مراکز و فضاهای ّ
فعالیت های آموزشی  ،مذهبی  ،تجاری و مسکونی با یکدیگر ،
آمیختگی ّ
این گذر به ظاهر فرعی کم عرض را به یکی از ف ّعال ترین راسته های مرکز
شهر تهران از نظر رفتارهای اجتماعی تبدیل نموده است  .تغییرات ساختاری
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 کالبدی در دوره های بعد  ،عالوه بر به وجود آوردن مشکالت وناهنجاریهایبصری و کالبدی باعث تغییرات عمده در رفتارهای اجتماعی  -مدنی گردیده
وهمین تغییرات باعث پدیدار شدن ناهنجاریها  ،ناامنیها و بزهکاریهای متع ّدد در این
گذر و بافت پیرامون آن گردیده است.
این گذر با طولی در حدود  350متر از جلوخانی در کنار خیابان ناصر خسرو شروع
و با عبور از مقابل دبیرستان مروی که متعلق به دوره پهلوی اول می باشد  ،به
جلوخان مدرسۀ مروی رسیده که مدرسۀ فخر ّیه با سردر زیبا و با دو ستون رفیعش
در شمال آن خود نمایی می کند .در ضلع جنوب شرقی این جلوخان مجموعه ای
قراردارد که به سرای مظفریان معروف است که عالوه بر گنبد زیبایی که برگرفته
از سبک معماری التقاطی است  ،هنوز در راهروها و ستونهایش می توان گرمی داد
و ستد را حس نمود.
با عبور از کنار سرای مظفریان و راستۀ میانی گذر مروی به بازارچه ای می رسیم با
گنبدهای آجری و زیبا که یادآور روزگارانی است که مغازه های زیر بازارچه حرمتی
دیگر داشتند .به دو راهی مروی  -حق پرست می رسیم که با طاق هایی از راستۀ
اصلی منشعب شده است .از نانوایی و کبابی و لبنیاتی که مایحتاج اولیه مردمان را
مهیا می کردند و اکنون با تغییر کاربری تعدادی از آنها به مغازه های لوکس تبدیل
شده اند ،چیزی جز خاطره بجا نمانده است.
پس از عبور از پیچ و خم و دوراهی کوی همایون و از میان ساختمانهای بلند مرتبه ای
که به سردی  ،برگرمی مکانی تاریخی نشسته اند به مسجد آقا محمود حکیم می رسیم
که با دو سردر ورودی خود  ،با طاق نمای زیبا و آب انباری که در زیر الیه های تاریخ
مدفون شده است  ،خودنمایی می کند .شالودۀ این مسجد را به دوران صفوی نسبت
می دهند این مسجد که از انواع منحصر به فرد مساجد سه ایوانی می باشد با ترکیبی از
کاشیهای معقلی و هفت رنگ آذین بندی شده است ؛ و باالخره خیابان پامنار در انتهای
گذر مروی و شروع گذر تاریخی حاجی ها در ابتدای محلّه عودالجان .
بعد از گذشت نزدیک به یک قرن که از شهرسازی نوین و ورود اتومبیل به بافتهای
تاریخی می گذرد  ،هنوز هم ناهنجاری های ناشی از ورود اتومبیل در کنار دیگر
معضالت و عدم مدیریت های کالن گذشته در بافتهای تاریخی به چشم می خورد.
عالوه بر ناهماهنگی های میان عناصر واثاثیه شهری بناها در بافت های تاریخی ،
ساخت و سازهای نامطلوب و  ...در کنار کاربریهای ناموزون و نامتجانس  ،باعث متروک
ماندن فضاهای میانی شده اند و این گذر نیز از قاعدۀ مزبور مستثنی نبوده است.
بعد از سالها تالش بدون نتیجۀ سازمانهای ذی ربط در ساماندهی گذر مروی  ،در سال
کلیات طرحی را به تصویب رساند که راههای
 1384سازمان زیباسازی شهر تهران ّ
عملیاتی شدن این پروژه را هموار نمود.
این پروژه به عنوان الگویی در ساماندهی و بهسازی شهری ضمن باز زنده سازی
محور به عنوان یکی از محورهای تاریخی تهران قدیم  ،به بهبود سیما و منظر و جداره
های آن می پردازد که عالوه بر ارتقای کیفیت محیط از نظر بصری و کارکردی و
امنیت و ایمنی می
عملکردی  ،باعث تسهیل در رفت و آمد مردم و باال بردن سطح ّ
گردد.
شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی (استان اصفهان) به عنوان مجری
طرح ضمن مطالعۀ طرحهای باالدست و طرح تفصیلی و بررسی مشکالت و معضالت
وضع موجود گذر و مطالعه بر روی بناهای باارزش تاریخی و گذر قدیم به الگوبرداری
و همسان سازی تناسبات و ّ
خط آسمان گذر با استفاده از عناصر و المانهای شاخص
بناهای فوق پرداخت.
مطالعه بر روی تأسیسات شهری موجود و آسیب شناسی و نحوۀ بهره برداری از آنها
نشان داد که به دلیل فرسوده و ناکارآمد بودن تمامی شبکه های موجود در گذر و در
بعضی مکانها به علّت رعایت نشدن اجرای اینگونه تأسیسات و عدم رعایت حریمهای
مورد نیاز هر کدام از شبکه های فوق خطراتی به بوجود آمده است که اینگونه بافتها را
نه از جنبه ساختاری  -کالبدی  ،که از جنبه تأسیسات زیر بنائی به عنوان بمبی دست ساز
در دل خاک مدفون ساخته است.
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نقشه موقعيت و دسترسي هاي بازار مروي
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با این حال پس از بررسی و مطالعه بر روی موارد ذکر شده و تعریف پروژه های مختلف به اولو ّیت بندی آنها
درراستای محور  ،جهت مراحل طراحی و اجراء  ،برنامه ریزی  ،پیش بینی و در نهایتمواد زير اجرا شد:
 -1ساماندهی شبکه های خدماتی شامل آب  ،برق  ،تلفن و گاز به صورت زیر زمینی ؛
توجه به مطالعات در سبک های غالب ؛
 -2مر ّمت و بدنه سازی سطوح ونماها با ّ
 -3طراحی ،هماهنگی و اجرای نماها و ویترین مغازه ها  ،سایبانها  ،کولرها و جلب همکاری اصناف ساکن گذر
 -4مطالعه و مر ّمت بناهای با ارزش تاریخی در محدوده ؛
 -5مر ّمت و بازسازی جلوخان شمس العماره ؛
 -6مر ّمت و بازسازی جلوخان مدرسۀ مروی (فخریه) ؛
 -7مر ّمت و بازسازی جلوخان مسجد آقا محمود حکیم ؛
 -8طراحی و کفسازی و اصالح شبکه دفع آبهای سطحی ؛
 -9مر ّمت نمای مسجد آقا محمود و بازسازی آب انبار جنب مجموعه ؛
 -10مر ّمت و نوسازی نما و گنبد سرای مظفریان ؛
 -11طراحی و اجرای رواق شمالی و جنوبی غرب گذر ؛
 -12طراحی و اجرای بازار س ّنتی در شرق گذر ؛
 -13طراحی و اصالح سطوح فضای سبز و مبلمان شهری ؛
 -14طراحی و اجرای سقف س ّنتی در بخشهای میانی کوچه ؛
 -15نورپردازی و روشنایی گذر ؛
•ساماندهی جلوخان شمس العماره و بازسازی بناهای مشرف بر آن
 طراحی ،اجرا و احیای فضای س ّنتی جلو خان که در آن مراسم تخت حوضی و شبیه خوانی انجام می شده است بازسازی نمای بناهای قدیمی و بازگرداندن آنها به سبک معماری غالب در خیابان ناصرخسرو تهرانقدیم نماسازی و ایجاد رواق در بدنه های شمالی و جنوبی ؛ ایجاد رواق جهت سایه و حفاظت عابرین از باران وبرف ؛ ایمن سازی سازۀ فرسودۀ بنا و استحکام بخشی بناهای مجاور ؛ ایجاد ریتم و هماهنگ سازی در نمای مجاور ؛ الهام از معماری و رواق مدرسۀ مروی و کاربرد مصالح همگون و س ّنتی ؛ مخفی نمودن شبکۀ برق و مخابرات در پشت دست انداز رواق ؛ ایجاد فضا برای عابرین پیاده واولو ّیت بخشیدن به آنها ؛ تسهیل در دسترسی و استفاده از طبقه دوم و توسعۀ بناهای یک طبقه ؛•بازسازی جلوخان مدرسۀ مروی
 ایجاد فضای مکث و تعریف جلوخان و ورودی مسجد ؛ ایمن سازی سازۀ فرسوده و استحکام بخشی بناهای مجاور از جمله بدنه غربی جلوخان ؛ ایجاد ریتم و هماهنگ سازی در نمای مجاور ؛ الهام از معماری مدرسۀ مروی و کاربرد مصالح همگون ؛ ساماندهی تأسیسات زیر بنایی و پیش بینی توسعۀ شبکه برای آینده ؛ -ایجاد فضا برای عابرین پیاده ؛
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•نماسازی سرای مظفریان
 مر ّمت و بازسازی نمای سرای مظفریان  ،برگرفته از نمای بناهای مشابه وهمگون سازی با دیگر نماهای گذر ؛
 بازسازی و مر ّمت گنبد و شیروانی های روی سردر ورودی ؛•ایجاد بازارچۀ سنّتی
 نوسازی و ایجاد بخشی از کوچه با سبک معماری س ّنتی بازارهای دورۀصفویه ؛
 ایجاد طاق هایی جهت ایجاد سایه و حفاظت عابرین پیاده از باران و برف درزمستان و سایبان دایمی در تابستان؛
 ایمن سازی سازۀ فرسوده و استحکام بخشی بناهای مجاور ؛ ایجاد ریتم  ،هماهنگ سازی و انضباط در نما ؛•مر ّمت و بازسازی نمای مسجد آقا محمود حکیم
 مر ّمت نمای ورودی مسجد آقا محمود به عنوان قدیمی ترین اثر واقع درگذر ؛
 تعریف جلوخان در جلوی بدنۀ مسجد و پائین بردن کف آن تا کف اصلی گذرو بیرون کشیدن نمای اصلی ؛
 اجرای ناکش اصلی گذر در زیر جلوخان ؛• اجرای تأسیسات زیر بنایی گذر
به منظور ساماندهی تأسیسات زیر بنایی گذر مروی  ،اتاقکهای توزیع شبکه
های برق و مخابرات در فواصل  20متری در عمق  5متری زیر معبر احداث
شده اند که به وسیله  7کیلومتر لولۀ پلی اتیلن مخصوص به یکدیگر متصل
گردیده است.
•کف سازی نهایی گذر
توجه به پیش بینی های به عمل آمده در توسعۀ شبکه های تأسیسات
با ّ
شهری و سیستم دفع آبهای سطحی و روشنایی گذر جهت استفادۀ مطلوب
در شب  ،کف اصلی گذر با استفاده از مصالح مرغوب و مشابه س ّنتی اجرا شد.
طراحی ویترین و کرکره در جهت یکسان سازی و هماهنگی نما با الگوسازی
مناسب در اختیار کسبه قرار گرفت تا بخشی از اجرا با مشارکت مردم محل
انجام شود.

*مدیر گروه طراحی پروژه ساماندهی گذر مروی  -کارشناس ارشد معماری

**طراح پروژه و سرپرست کارگاههای پروژه ساماندهی گذر مروی -کارشناس ارشد معماری
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