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تحلیل تاثیر راهآهن به عنوان میراث صنعتی در ایران
مرتضی فر حبخش* ،1پیروز حناچی
 1عضو هیات علمی دانشکده هنر ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
 2استاد دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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(تاریخ دریافت مقاله ،94/4/7 :تاریخ پذیرش نهایی)94/11/13 :

چکیده
بــا پیشــرفت فنــاوری و دانــش بشــری ،بســیاری از صنایع که پــس از انقالب صنعتی شــکل یافتــه بودند
در مســیر تغییــر و تحول واقع شــدند .اهمیــت و ارزشهای نهفتــه در صنعت ،موضوع میــراث صنعتی را
وارد حوزه فرهنگ جهانی نموده و موجب شــکلگیری برنامههای گســتردهای در حفاظت ،نگهداری و
بهر هبــرداری مجــدد از مرا کز ،معــادن ،مجتمعها ،نواحی و مناظر صنعتی در جهــان و توجه به ثبت این
آثار در فهرست میراث جهانی گردید .با توجه به سابقه طوالنی صنعت در ایران ،میزان شناخت جامعه
از تاریــخ شــکلگیری و ارزشهــای هویتــی ،ملــی و بومــی مســتتر در ایــن صنایع بســیار محــدود و تعریف
میراث صنعتی در کشــور ،همچنان مهجور مانده اســت .این پژوهش با رویکرد کاربردی-کیفی به شیوه
توصیفی و ارجاع به مطالعات کتابخانهای ،اسناد و تصاویر به موضوع پرداخته است .با پرسشهایی ،به
بازشناسی مفاهیم کلی در میراث و بررسی تاریخ شکلگیری صنایع جدید و چالشهای آن از دوره قاجار
تا پهلوی دوم میپردازد .جهت تدقیق موضوع ،تاریخ شــکلگیری راهآهن ایران بررســی و ارزشهای آن
معرفی شده و راهکارهایی جهت حفاظت و توسعه و ترویج میراث صنعتی در کشور به دست میدهد.
واژههای کلیدی
میراث صنعتی ،انقالب صنعتی ،راه آهن ایران ،محورشمال -جنوب.
* نویسنده مسئول :تلفکس.E-mail: m_farahbakhsh@semnan.ac.ir ،023-33340062 :
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مقدمه
جهــان سرشــار از میــراث اســت .هر شــهر و دهکــدهای ،چند بنا
یا مکان تاریخی ،مجموعهای از دســت ســاختهها ،ســنت یا رسمی
محلــی دارد کــه حفــظ آنهــا ســبب ارتباط ســا کنان با گذشــته خود
دیگر طیف ،موزهها و گالریهای بزرگ جهان
میشــود" .در انتهای ِ
که گنجینههای هنری گرانبهایی دارند ،شهرهای تاریخی ،بناهای
تاریخــی و مکانهایی که گردشــگران از آن بازدیــد میکنند ،همگی
نشــاندهنده میــراث بینالمللیانــد کــه تقاضــای زیاد و همــواره رو
به افزایشــی بــرای آنها وجــود دارد"( تراســبی .)101 ،1382 ،با انقالب
صنعتــی ،تحــوالت عظیمــی در عرصــه زندگــی بشــر بوجــود آمــد و
"انقــاب صنعتی[کــه] مجموعــهای از دگرگونیهــای فنــی ،صنعتی،
اقتصــادی و اجتماعــی بــود کــه به مدت یــک قــرن ( 1850-1750م)
در انگلســتان پدیــدار شــد و بــه دیگــر کشــورها راه یافت"(هوبزباوم،
 .)33 ،1374مباحــث تــازهای در حوزه میراث بشــری به وجود آورد
که پیامدهای آن ،منجر به نوزایی مفاهیم نوین تحت عنوان میراث
مدرن و صنعتی در جهان گردید.
"موضــوع میــراث صنعتــی شــامل بقایــای مــواد صنعتــی مانند
مکانها ،بناها و ســاختمانها ،گیاهان ،ماشــینآالت و تجهیزات
میباشــد .میــراث صنعتــی همچنیــن بــه خانههــا ،مجتمعهــای
صنعتــی ،مناظر صنعتــی ،محصوالت و فنآوریها و اســناد جامعه
صنعتـ�ی اشـ�اره دارد"( .)Feifan xie, 2006, 1321همــراه بــا تغییــر
ســاختار سیاســی جهــان "پس از جنــگ دوم جهانی ،شــیوه تولید
ً
شروع به تغییر نمود مخصوصا پس از دهه  1970میالدی در امریکا
و اروپا این اتفاق افتاد و پایه اقتصادی صنعت به ســمت خدمات
و اقتصاد مبتنی بر دانش متمایل گردید"( )Fumagalli, 2007و به
موجب آن ،بســیاری از صنایع و معادن و ســاختارهای تولیدی به
دلیــل تغییر روشهای تولید یا عوامل زیســت محیطی دچار تغییر
شکل ،تغییر کاربری ویا تخریب گردیدند.
پــس از معاهــده یونســکو (،)1972کــه دایــره تعاریــف میــراث را
بــه کلیــه آثــار ،مجموعهها و محوطههــای انسانســاخت ،طبیعی
و مشـ�ترک گسـ�ترش داد ( ،)UNESCO, 1972, 15توجــه بــه کلیــه
دســتاوردهای بشــری در تاریــخ هنــر ،معمــاری ،شهرســازی و
فنآوری مورد اهتمام جهانی قرار گرفت و با شــکلگیری نهادهای
حفاظتی از میراث صنعتی توجه به شناخت ،معرفی و نگهداری از
این نوع ثروتها جلب گردید.
در ایــران ،پیدایــش صنایــع جدیــد ،ایجــاد کارخانجــات و
حضــور نشــانههای مدرنیســم از دوره قاجــار همزمان با ســفرهای
ناصرالدین شاه و به طور خاص در پهلوی اول اتفاق افتاد .کشف
نفت ،ایجاد کارخانههای ریســندگی ،بلورســازی ،آجرپزی ،ســیلو،
ســیمان و راهآهــن ،از نشــانههای شــاخص این دگرگونی در کشــور
بــه شــمار میآمد .مدرنیســم ،تغییــرات گســتردهای در حوزههای
اجتماعــی ،سیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و کالبــدی – فضایی با
خــود بــه همــراه داشــت که نتایــج آن در حــوزه شــهری و معماری
در ایران شــامل "ایجاد کارخانجات صنعتی برای مصارف داخلی،

تحــول در بافــت شــهرها ،ایجــاد خیابانهــا ،تحول در نــوع و نحوه
ساختمانها از یک سو و ایجاد موسسات اداری(ثبت ،شهرداری،
نظمیــه) ،تحول در ایجاد ارتش جدید ،خدمات آموزشــی ،صنایع
و توســعه ســریع فضایــی -کالبــدی شهرهاســت"(زیاری،1382،
 .)154بیشــتر ایــن صنایع و تاسیســات در کنار شــهرها و روســتاها
در نواحــی مختلــف شــکل میگرفتنــد .گســترش حضــور صنایــع
جدید از دوره قاجار ،عالوه بر چالشهای اقتصادی -اجتماعی ،با
فقدان زیرســاختهای الزم جهت هماهنگی با رشــد جهانی روبرو
گشت .ایجاد راههای ارتباطی و راه آهن ،نقش مهمی در پیشرفت
صنعــت و مدرن شــدن کشــورهای غربی داشــته که نبــود راههای
مناســب و راهآهــن در ایــران ،از جملــه عوامــل تاخیــر در توســعه و
صنعتیشدن به شمار میآمد .راهآهن به عنوان بخشی از حافظه
تاریخی صنعت کشــور ،دارای ارزشهای بسیاری از منظر فرهنگی
 تاریخــی و اجتماعــی میباشــد .ولــی متاســفانه عدم شــناخت وارزشگــذاری ایــن بخش از میــراث ،موجب تخریب و فراموشــی آن
به عنوان عناصرهویتبخش و ارزشمند شده است.
در حــوزه میراث صنعتی و راه آهن در جهان اقدامات بســیاری
از جملــه چــاپ کتب ،مقــاالت و برگــزاری همایشها ،ســمینارها و
ایجــاد ســازمانهای حمایتگر صورت گرفته اســت .نیل کاســنز به
بررســی چشــماندازهای آتــی بــرای محوطههای صنعتی باســتانی
در پیش��برد عل��وم اش��اره مینمای��د ( .)Cossons, 2000فالســر در
مرکــز میــراث جهانــی ،بــه میــراث صنعتــی ثبت شــده در فهرســت
میـ�راث جهانـ�ی و علـ�ل اهمیت ایـ�ن گونه از آثـ�ار میپـ�ردازد (�Fals
 .)er, 2001هامونــد و مــک ماهــن؛ بــه معرفی ســازوکار ارزشــیابی و
چگونگــی ثبت میراث صنعتی به عنوان یک ثروت فرهنگی اشــاره
مینماینـ�د ( .)Hamond, McMahon, 2002اولیــن منشــور جهانی
در خصوص میراث صنعتی در نشست مشترک ایکوموس و کمیته
بینالمللی حفاظت از میراث صنعتی در سال  2003در شهر نیژنی
تا گیــل روســیه ،بــه تعریــف میراث صنعتــی و اهمیــت آن در زندگی
بش��ر و رهنمودهای��ی بر ل��زوم حفاظ��ت از آن میپ��ردازد ( )URL1و
جیمــز دوت ،مدیــر اســبق در کمیته بینالمللــی حفاظت ازمیراث
صنعتی ،1با گردآوری مجموعه مقاالتی از متخصصان این حوزه ،به
تنوع ،اهمیت و بررســی راهکارهای حفاظــت و بهرهبرداری دوباره
از مجموعهه��ای صنعت��ی میپ��ردازد (  .)Douet, 2012از جملــه
مطالعاتــی کــه در مورد میراث صنعتی در کشــور صــورت گرفته ،به
بررسی و معرفی میراث صنعتی مدرن و گذشته شهرهای اصفهان
و یزد توسط پهلوانزاده میتوان اشاره نمود(پهلوانزاده.)1392 ،
در این مقاله ســعی گردیده بــه معرفی میراث صنعتی پرداخته
شود و به پرسشهای ذیل توجه شود.
 -1آیا میراث صنعتی در کشور ما مصداقی دارد؟
 -2علل اهمیت شناخت میراث صنعتی در کشور چیست؟
 -3آیا راهآهن به عنوان نمونهای از میراث صنعتی قابل ارزیابی
میباشد؟ و ویژگیهای آن چیست؟
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مروری برادبیات موضوع
مفهوم لغوی میراث و میراث فرهنگی
در تعریــف عمومــی ،میــراث بــه معنــی مالی اســت کــه از مرده
بــه بازمانــده بــه ارث میرســد .میــراث را بــه عنــوان یــادگاری از
گذشــتگان میتــوان تعریــف کــرد که انســانها امــروز بــا آن زندگی
میکننــد و آنرا بــه نســل آینــده میســپارند تــا از آن بیاموزنــد،
شـ�گفتزده شـ�وند و لذت ببرنـ�د( .)Jopla, 2011,1امــروزه مفهوم
میــراث فرهنگــی با روند توســعه و تحــول جوامع و دســتاوردهای
مــداوم در شــیوه زندگــی انســانی در ارتبــاط میباشــد .گســترش
دانــش و علوم بشــری ،چشــم اندازهــای نوین در عرصــه فرهنگی
ایجــاد مینمایــد و"میــراث فرهنگــی یعنــی کیفیــت تجلــی ایــن
تجربههــا کــه در ســه حــوزه زمیــن ،زمــان ،اعتقــادات و باورهــای
انســانی شکل میگیرد"(حجت.)36 ،1392 ،

خالی و دستگاههای تاریخ گذشته و مهارتهای شغلی و تغییرات
اجتماعــی ،چگونــه باید برخورد نمود؟ "انگلســتان اولین کشــوری
بود که با این مسائل روبرو گردید همان جایی که انقالب صنعتی
اولیــن بار در آن اتفاق افتاد .انگلیس ،پژوهشها را برای نگهداری
از نواحــی صنعتــی خــود از ســال 1960م آغـ�از کـ�رد"(Song, 2007
),481؛ ( )Jie,2009,4و بــا ارائــه طر حهــای حفاظتــی بــرای برخی از
مکانهــای صنعتــی برجای مانده از گذشــته ،مفهــوم جدیدی به
عنوان میراث صنعتی وارد عرصه تاریخ گردید.
در ســال  ،1973انجمــن باستانشناســی صنعتــی در انگلیــس
تاســیس شــد و در همان ســال ،اولین کنگــره بینالمللی حفاظت
از آثــار تاریخی صنعتی 2در محل موزه راهآهن روســتایی ،جایی که
اولین «پل آهنی جهان» 3در آن واقع شده است ،برگزار گردید.

بازشناسی مفهوم میراث صنعتی
از اواســط قرن  ،18تحوالت اساســی در روش زندگی بشر همراه
بــا دســتیابی او به دانش نوین در پیشــبرد اهــداف مختلف ،منجر
بــه دســتیابی بــه وســایل ،ابــزارآالت و صنایعــی گشــت کــه نقشــی
انکارناپذیــر در بهبــود کیفیــت زندگــی انســان و موجــب "تأثیــرات
مســتقیم و غیرمســتقیم بــر مکانهــای زیســتی شــهرها و مناظــر
طبیعی اطراف آن گردید"(.)URL1
با توسعه اقتصاد و رشد تکنولوژی و پدیدار شدن علوم جدید،
بســیاری از کارخانههــا بــه اجبــار تعطیــل گشــتند ،کــه ســئواالت
بســیاری را بوجــود آورد کــه بــه طــور مثال؛ بــا این ســاختمانهای

تعریف میراث صنعتی
میراث صنعتی شامل آثار بر جای مانده از یک فرهنگ صنعتی
اســت که نشــانگر ارزش تاریخ فــنآوری از لحــاظ اجتماعی ،علمی
و معمــاری اســت .ایــن آثــار شــامل کلیه ابنیــه فیزیکــی برجامانده
از انــواع تکنولوژیهــا ،معــادن ،صنایــع و زیرســاختهای حمــل و
نقــل و انــرژی یــا فضاهای مســکونی ،مذهبــی و آموزشــی مرتبط با
تاسیسات صنعتی میگردد(.)URL2
میراث صنعتی نشانگر فرهنگ مادی انسان صنعتی میباشد
که خود بخشــی از میراث فرهنگی اســت .مطابق دستهبندیها،
میــراث فرهنگــی بــه دو بخــش میــراث ملمــوس و غیرملمــوس

جدول -1تبین ارزشها و رویکردهای آن در مقوله میراث صنعتی.

معیار
ارزش تاریخی و طبیعی
ارزش منحصر به فرد بودن

ارزش فنی و تکنیکی

ارزش اقتصادی

ارزش احساسی وهنری

ارزش آموزشی

علل رویکرد
نمونهای غیرقابل تکرار از تالشی تاریخی انسان در زمینه صنعت و ارتباط بین انسان و طبیعت است
بخشی از حافظه مردم در مورد توسعه صنعت و فنآوری و فرا گیری آن در جامعه و ایجاد تمدن صنعتی است
نمونهای خاص و نادر از روش تســلط بر محیط و بهرهگیری از امکانات محدوده – ویژگی متکی بر دانش فنی مقتضی در مکان
اثر و تجدیدناپذیر
نشانهای از خالقیت بشری
بیانگر ابداع و ابتکار فنی و حرفه ای انسان در رفع نیازهای خود با تکیه بر طبیعت است
بخشی از پیش زمینه رشد صنعتی امروز
تعریف تورهای گردشگری صنعتی
تبدیل به موزه و کاربری مناسب برای جذب درآمد
نگهداری و حفاظت به منظور جذب سرمایه گذار فرهنگی
نشــانهای از صنعت ملی و محلی -نمادی از یک شــهر -منشــای شــکلگیری یک دانش فنی -ایجاد تحول در هنرهای دستی با
ابداع ابزارهای صنعتی
نشانهای از نبرد بین انسان و طبیعت و سخت کوشی مردم
آموزش علوم مهندسی و فنی
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تفکیــک میگردد که بخش ملموس آن بــه ردههای منقول یعنی
ابــزار و وســایل قابــل جابجایــی و غیرمنقــول کــه ســاختمانها و
محوطه را شــامل میشــود ،تقســیم میشــود و بخــش ناملموس
آن ،مهارتهـ�ای فنـ�ی ،تجربـ�ه و ماننـ�د آنهـ�ا را شـ�امل میگـ�ردد
(.)Dongjun, 2008, 37
پــس از شــکلگیری منشــور ونیــز( )1964کــه حفاظــت از کلیــه
ابنیــه ،تــک بناها ،یادمانها و محوطههای شــهری و روســتایی و
هر چه که گویای یک "تمدن خاص ،یک تحول مشخص یا حادثه
تاریخــی بــود را در مقیــاس خــرد و کالن دربــر میگرفت"(مســعود و
بی ـگزاده شــهرکی )72 ،1391 ،و کنوانســیون حمایــت از میــراث
فرهنگــی و طبیعــی جهــان( ،)1972هر روز بر دامنــه تعریف میراث
و ثروتهــای فرهنگــی در جوامــع انســانی براســاس زمــان و مکان
افــزوده گردیــده و توجه به ارزشهای منــدرج در صنعت نیز مورد
اهتمام واقع گردیدند (جدول .)۱

در زمــان جنگهــای ایــران و روســیه ،بــرای مقابلــه بــا ارتــش
روس ،یک کارخانه توپریزی و تفنگسازی در تبریز ایجاد گردید
و در "دوره امیرکبیــر ایــن واحدهــا نوســازی شــد"(آدمیت،1348 ،
 .)290از جملــه عواملــی کــه موجب شــد اقدامات امیرکبیر و ســایر
افــراد و موسســات در آن زمــان در راه ایجــاد بســترهای صنعتــی
بــرای کشــور به ســرانجام مشــخصی نرســد ،کارشــکنی و بیارادگی
حکومــت قاجــار و ایجاد موانع از ســوی کشــورهای اســتعماری در
مســیر پیشــرفت کشــور بود و یکــی از اصلیترین عوامــل را میتوان
نبــود زیرســاختهای الزم ماننــد جادههــا و راههــای ارتباطــی
جهت انتقال ســریع و مناســب تجهیزات صنعتــی و مواد مورد نیاز
کارخانهها دانســت .در جدول ،2بخشی از نخستین تالشها برای
راهاندازی کارگاههای صنعتی در ایران معرفی گردیده است.

راه آهن ،دروازه ورود صنعت به ایران

تاریخ پیدایش صنعت مدرن در ایران

در دوره پهلــوی اول ،موقعیــت ایســتگاههای راهآهــن و طراحی
مدرن آن تحت تاثیر نگرش معماری آلمانی ،زمینه توسعههای آتی
بیشتر شهرهای در مسیر خود گشت .با بررسی نقشی که این شاخه
از صنعت در رشد اجتماعی -فرهنگی ،صنایع و اقتصاد ایفانموده،
کلیدیبودن نقش آن در توسعه کشور ،بیبدیل مینماید.
ا گــر در گذشــته شــهرها و آبادیهــا دارای دروازههــای ورودی
و حصــار و بــارو بودهانــد؛ در عصــر مدرنشــدن ،خطــوط راهآهن را
بــه عنــوان دروازه صنعت شــهرها میتــوان نامید .با رشــد برونزای

حضور صنایع جدید به شکل جدی در ایران و"تاثیرپذیری ایران
از مدرنیســم ،با ســفرهای ناصرالدین شاه (و حتی فتحعلیشاه) به
اروپا آغاز شــد و در دوره رضا شــاه گســترده گشــت" (زیاری،1382 ،
 .)154ظهــور شــیوهها و ابــزار مــدرن و رشــد تکنولوژی ،تولیــد انبوه
کاال و فضاهــای کالبــدی ،موجــب گذار ایران از جامعه کشــاورزی و
تجارت به جامعه صنعتی میشود.
جدول  -۲معرفی اولین تالشها جهت صنعتی نمودن کشور در دوره قاجار.

صنایع

شرح دوران

شخصیت های موثر
عباس میرزا
ولیعهد()1249-1203

کارخانه مهمات سازی(1224ه.ق)-تبریز
کارخانه ماهوت بافی -خوی

بــه علــت جنگهای ایران و روســیه ،ارتش ایران در این دوران نوســازی شــد و به
همین منظور کارخانه توپریزی و تفنگ سازی در تبریز دایر گردید.

امیرکبیر
(1268-1219ق)

 2کارخانه شکرریزی
 2واحد چینی سازی
 2کارخانه پارچه بافی
 3کارخانه بلورسازی در تهران
 1کارخانه نساجی وچدن ریزی در ساری
 1کارخانه کاغذ سازی در اصفهان

کمبــود نیــروی متخصــص ،هزینــه گــزاف حمــل و نقــل ماشــین آالت ازخــارج و
مشــکالت حمــل ونقل داخلــی آن به دلیل فقدان تســهیالت حمــل ونقل جدید،
فشــار دولتهــای خارجــی و رقابــت محصــوالت صنایــع ماشــینی بیگانــه و عــدم
پیگیــری سیاســت ملی امیرکبیر به شکســت اولیــن تجربه صنعتی شــدن در ایران
انجامید (برادران شرکاء.)6 ،1382 ،

امین الدوله
(1322-1260ه.ق)

کارخانه کبریتسازی(1308ه.ق) -تهران
کارخانه قندریزی کهریزک(1313ه.ق)

اولیــن صدراعظــم مظفرالدیــن شــاه ،معتقــد به رفــع احتیاجــات ایــران از خارج با
احــداث کارخانــه بود .به دلیل فشــارهای اقتصادی روســیه در کاهش قیمت قند
خــود ،موجــب تعطیلی کارخانه قند شــدند و کبریتســازی نیز بــا کبریت اتریش و
سوئد در آن زمان نتوانست رقابت کند.

صنیع الدوله
(1329-1273ه.ق)

کارخانه ریختهگری(1300ه.ق)
کارخانه ریسمانریسی(1312ه.ق)

وزیر مالیه در دوره مظفرالدین شــاه ،از اولین افرادی که به فکر احداث راه آهن در
ایــران بود وی رســاله ای به نــام «راه نجات» در مورد راه آهــن دارد( صنیع الدوله،
 -.)1363به دلیل عهد نامه ترکمنچای راه توسعه صنایع در ایران بسته شد.

امین الضرب
(1316-1255ق)

کارخانه بلورسازی(1305ه.ق)
کارخانه چینیسازی(1305ه.ق)
کارخانه ابریشم تابی(1885م)
راه آهن آمل -محمودآباد(1308ه.ق)

از تجــار بــزرگ دوران قاجــار کــه عالقــه بــه توســعه صنعتــی ایــران داشــت و اولیــن
سرمایهگذار صنعتی ایران به شمار میآمد.

ماخذ( :نگارندگان براساس :محجوبی اردکانی1376 ،؛ مستوفی1384 ،؛ صنیع الدوله)1363 ،
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شــهرها و گســترش آنهــا ،شــاهد بلعیــده شــدن بســیاری از صنایع
و تاسیســات از جملــه ایســتگاههای راه آهــن کــه زمانــی محــدوده
یکــرده میباشــیم .ایــن امــر موجــب
نهایــی شــهر را مشــخص م 
تأثیرپذیــری آنهــا از شــرایط حا کــم بــر ســاخت وســاز فعلــی شــده و
بســیاری از کالبدهــای ارزشــمند آن ،در معــرض تخریب ،نوســازی
یــا تغییــر کاربــری قرار گرفتهاند .با بررســی ســاختارهای گســترده و
پرا کنده راهآهن در کشــور ،مشــخص است که بسیاری از نمادها و
کالبدهای معماری و سازهای آن ،واجد ارزشهای تاریخی ،فنی و
هنری در سطح ملی و حتی جهانی میباشند.

تاریخ شکلگیری راه آهن ایران
"فکر احداث راهآهن در ایران ،از نیمه دوم قرن نوزدهم در زمان
حکومــت قاجار و در نتیجه توســعه روابط سیاســی و فرهنگی اروپا
و ایــران به وجــود آمد"(مکملی" .)84 ،1379،تمــام رجال و بزرگان
ایــن مملکــت از شــاه گرفته تــا دیگران ،بــه اهمیت حیاتــی راهآهن
توجــه دارنــد و میداننــد کــه احــداث راهآهــن در کشــور ،متضمــن
چــه ترقیات و پیشــرفتهایی خواهد بــود .صدراعظم [ناصرالدین
شــاه] بــه من میگفت ایران برای رســیدن به پایــه ممالک اروپایی
چارهایی ندارد جز آنکه دارای راه آهن شود"( کرزن.)596 ،1387 ،
اولیــن ســند دولتــی در ایــران کــه ســخن از راهآهــن بــه میــان
آمدهاســت ،در نام ـهای از ناپلئــون ســوم در ســال 1858م بــه
ناصرالدیــن شــاه میباشــد (محبوبــی اردکانــی .)321 ،1376 ،در
ابتــدا راه آهــن جــزء اهــداف اســتعماری کشــورهای اروپایــی برای
بسط نفوذ و سلطه سیاسی و اقتصادی خود در کشورهای جهان
ســوم بود و پس از آن تالشهای بســیار از ســوی افراد و دولتهای
مختلــف در جهــت اخذ امتیاز احداث راهآهــن ایران صورت گرفت
که با آنکه موفق به جلب رضایت حکومت میگشــتند ،در عمل به
دلیــل عدم شــناخت از وضعیت جغرافیایی و سیاســی ایران ،قادر

بــه اجرای طرح نبودنــد" .درفاصله زمانی  75ســاله  1850تا 1925
میــادی ( 1229تــا  1304هجری شمســی یا  1266تــا  1343ه.ق)،
ً
مجموعا  31پیشــنهاد یا امتیاز در مورد احداث خطوط راه آهن در
ایران مطرح شد که همه به دوره قاجار مربوط می شد"( مکملی،
 ،1379ج.)415 ،2

اولین تجارب راهآهن در ایران
"راهآهــن در تســهیل مســافرت ،جلــب ســیاحان خارجــی و
آشــناکردن مــردم بــا اخالق و روحیــات یکدیگر ،و به عــاوه تاثیر آن
بــر ایجــاد وحدت ملی میبینیم کــه راه آهن تا چه حــد برای ایران
اهمیــت داشــته ("...مکملــی .)113 ،1379 ،اولیــن تجربه ســاخت
راهآهن ،به دوره قاجار میرسد که خطوطی بین بندر انزلی تا پیره
بــازار رشــت و محمودآبــاد به آمل احداث شــد .ســپس خط تهران
به شــاهعبدالعظیم و بوشــهر به برازجان توســط انگلیســیها برای
مقاصــد نظامــی ایجاد گردید .خطــوط تبریز به جلفــا (1295ش) و
زاهدان به میرجاوه (1299ش) از اولین خطوط در ایران بودهاند.
پس از انقراض قاجاریه ،با وجود کارشکنیهای دول متخاصم
اســتعماری در طی دهههای پیشــین ،اندیشــه پیشرفت و توسعه
خطوط راهآهن با اســتفاده از ســرمایه ملی همچنان درکشور مورد
توجــه قــرار داشــت .اولیــن نقشــههای خطــوط سراســری راهآهــن
کــه توســط صنیعالدولــه در کتــاب راه نجــات پیشــنهاد شــده
بود(صنیعالدوله ،)1363،از ســال  1306شمسی با وضع مالیات بر
قنــد و شــکر برای تامیــن بودجه آن شــروع گردیــد و در طی اجرای
ایــن طــرح ملــی که زیر بنــای بســیاری از صنایــع نوین ایــران بود،
تاسیســات و کارخانههــای بســیاری بــرای تامیــن مقاصــد آن دایر
گردیــد کــه خــود بخشــی از تاریــخ صنایع کشــور به شــمار میروند؛
از جمله تعداد بســیاری ایســتگاههای راهآهن ،بیمارســتان و انواع
کارخانههای تراورس و صنایع فلزی و راهسازی.

جدول -۳بررسی تالشهای دول غربی جهت کسب امتیاز احداث راهآهن.

زمان قرارداد

شرح امتیاز

نام کشور صاحب امتیاز

1865م

امتیاز ولکامبر -فرانسه

خط آهن تهران -حضرت عبدالعظیم ،هرگز اجرا نگردید.

1868م

امتیاز بنتل هانری -روسیه

راه آهن تهران -حضرت عبدالعظیم ،هرگز اجرا نگردید.

1872م

امتیاز رویتر( 70ساله)  -انگلیس

حق احداث راه آهن سراسری از دریای خزر تا خلیج فارس -دراثر فشار روسیه در  1873م امتیاز لغو گردید.

1874م

امتیاز بارون فالکن ها گن -روسیه

حق احداث راه آهن از سرحد جلفا تا تبریز -به دلیل مقاصد نظامی روسیه از این طرح ،تصویب نشد.

1878م

امتیاز مسیو آلن -فرانسه

امتیاز احداث خط آهن رشت به تهران که به اجرا در نیامد

1880م

امتیاز مستر وینستون -آمریکا

وزیر مختار آمریکا امتیاز بلند باالیی در راه آهن ،از ایران گرفته که به نتیجه نمیرسد.

1888م

امتیاز آنونیم -بلژیک

امتیاز راهآهن قزوین -تهران-قم ،به مرحله اجرا نرسید.

1891م

امتیاز فابیوس بواتال -فرانسه

امتیاز راه آهن تهران -فشند برای حمل زغال سنگ ،هرگز اجرا نشد

1894م

امتیاز الزار پلیا کف -روسیه

امتیاز خط آهن تهران -الر برای حمل زغال سنگ ،اجرا نگردید.

1916م

امتیاز آرتور کپل -آلمان

امتیاز راه آهن تهران – شمیران ،اجرا نگردید
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احداث راهآهن سراسری ایران
تفکــر ایجــاد خــط ریلــی سراســری بــر پایــه ســرمایه داخلــی ،در
ســال  1304شمســی با تصویب قانــون اجازه احــداث خطوط آهن
در مجلــس بــه نتیجــه رســید".در ایــن دوره نیز دولتهــای روس،
انگلیــس و آلمــان هرســه در ســرزمین ایــران رقابت میکردنــد و ا گر
نفــوذ دولــت آلمــان در ایــران نبــود ،شــاید درگیریهــای سیاســی
دولتهــای روســیه و انگلیس باز هم مانــع از احداث خطوط آهن
سراسری میشد"( مکملی ،1379 ،ج.)427 ،2
اولیــن خط سراســری ایران که بندرترکمن (شــاه) در کنــار خزر را
به بندر امام خمینی(شــاهپور) در کنار خلیج فارس وصل مینمود،
به نام محور شــمال -جنوب در ســال  1320شمسی به اتمام رسید.
بــه دلیــل عبــور از اقلیمهــا و نواحــی جغرافیایــی متنــوع به واســطه
اقداماتی که در احداث این راه صورت گرفته ،یکی از نمونههای بارز
مهار طبیعت به شمار میآید .راه آهن سراسری ایران به لحاظ طی
مســیر در نواحــی بکــر و طبیعت خاص منطقه ،از لحاظ گردشــگری
جالــب توجــه اســت و هم به واســطه زیربناهــای فنی ایجاد شــده از

قبیــل تونلها و پلهای عظیــم در زمان خود ،از جاذبههای میراث
صنعتــی مــدرن ایران میباشــند .عالوه بــر آن ،احداث ایســتگاهها،
واحدهــای مســکونی پرســنلی ،انبارهــای کاال ،ســوخت و صنایــع
وابســته مــورد توجــه بوده و ا کثر ســاختمانهای محور شــمالی ،به
اســلوب ســاده و جدید غربی و بخــش جنوب با نگــرش به معماری
ایرانــی بــا توجه بــه تنوع اقلیمی و بــوم هر منطقه احــداث گردید .از
جملــه ســاختمانهای ارزشــمند ،میتوان بــه راهآهن تهــران که در
سال  1306شمسی احداث آن "در صحرای بیرون دروازه محمدیه،
همین جایی که االن ایســتگاه راه آهن تهران است("...اطالعات در
یکربع قرن)23 ،آغاز شد ،میتوان اشاره کرد.

تاثیرات راه آهن ایران در سطح جهانی
از بــدو شــکلگیری تفکر احداث راهآهن در ایــران ،اتصال بین
خطــوط راهآهــن ایــران و ســایر کشــورها مــورد توجه بوده اســت.
ایــران بــه عنوان پلــی بین اروپــا و آســیا ،همواره مــورد توجه دول
مختلــف بــود و "در دوره ضعف و ناتوانی ایــران ،تاریخچه راهآهن

جدول  -4بخشی از تاریخ احداث خطوط راهآهن دوران قاجار.

تاریخ فعالیت

طراح و سرمایه گذار

سرانجام طرح

نام مسیر راه آهن
راه آهن تهران -ری
خط آهن عبدالعظیم
(خط ماشین دودی)

1888م

شــرکت ســهامی بلژیکی راه
آهن و تراموی در ایران

طــول خــط  8700متــر -عــرض خط 1متــر ،وا گنهــای سرپوشــیده بــا پردههای
مخمل ،روکش روی صندلیهای چوبی؛ به دلیل فقدان راه شوســه ،تجهیزات
و لکوموتیوهــای ســاخت بروکســل از مســیر روســیه بــه صــورت قطعــه قطعــه به
تهران منتقل شد .این خط بین 1267ش تا  1339ش فعال بود.

خط آهن محمود آباد -آمل

1890م

توســط حاج محمد حســن
امین الضرب

طــول خط  18کیلومتــر -تجهیزات بلژیکی؛ یک لکوموتیو و دو وا گن باری بدون
ســقف داشــت؛ جهت تجارت ســنگ آهن این مسیر اجرا شــد و پس از مدتی به
دلیل نبود نیروی متخصص از کار افتاد و برچیده شد

راه آهن تبریز-جلفا

1916م

بانک استقراضی روس

بــه طــول  147کیلومتــر بیــن تبریــز  -جلفــا و  53کیلومتــر از صوفیــان تــا بنــدر
شــرفخانه -عرض ریل  1/52متر بود؛ کلیه تجهیزات روســی بود-کارکرد نظامی
و اقتصادی برای روسها داشت

راه آهن ما کو

1915م

روسیه

در جریــان جنــگ جهانــی اول ،خــط راه آهــن بیــن شــاه تختــی در آذربایجان تا
بایزیــد در ایران احداث شــد کــه  150کیلومتر آن در ایران قرار داشــت ،امروزه به
کلی از بین رفته و آثاری از ریلهای آن باقی نمانده است.

ایران

جهت حمل زغال و ســنگ بین پونل و طالش به طول  14کیلومتر که در ســال
 1311ه.ش از بین رفته است

راه آهن بند انزلی -پیره
بازاررشت

 1915م

خوشتاریا-روس

ایــن خــط به طول  9کیلومتــر و عرض ریلی  0/75متر؛ تا ســال  1311ه.ش فعال
بود و ایستگاه آن در پشت عمارت حکومتی رشت در پیره بازار بود

راه آهن زاهدان -میرجاوه

1919م

انگلیس

تجهیزات انگلیســی ،عرض ریل  1/67متر بود؛ وا گنهای مسافری ،باری ،پست
و یخچالی داشت ،طول این خط  96کیلومتربوده که امروزه نوسازی شده است.

راه آهن بوشهر -برازجان

1919م

انگلیس

طول این خط  50کیلومتر بود که برچیده شد

راه آهن شرکت نفت

1924م

شــرکت نفــت انگلیــس و
ایران

تجهیــزات انگلیســی ،عــرض ریــل  0/9متــر بود ،بــه طــول  156کیلومتــر ،جهت
انتقال تجهیزات حفاری و مواد نفتی بود

راه آهن سیاهوزان

ماخذ( :نگارندگان براساس :مکملی1379 ،؛ محجوبی اردکانی1376 ،؛ رابینو1374 ،؛ ترسکینسکی)1326 ،
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بســیار به کشــور گردید ،ولی نقش انکار ناپذیر راهآهن ایران را در
مناســبات بینالمللی نشان میدهد.

سرشــار از دسیس ـههای دولتهــای خارجــی اســت کــه هریک به
نحــوی بــرای تحکیــم مبانی نفوذ و قــدرت خود ،درصــدد گرفتن
امتیــاز راهآهــن و احــداث آن بودنــد یــا از احــداث آن جلوگیــری
میکردنــد (مکملی ،1379 ،ج  .)114 ،2بســیاری از طر حهایی که
جهــت اتصــال اروپــا از طریق ایران به هندوســتان ،از ســوی دول
اســتعماری پیشــنهاد میگشــت ،در مناقشــات سیاســی بین آنها
اجازه اجرا نمییافت و تنها از آن ،جهت اعمال فشار بر کشورهای
دیگر و نفوذ تســلط خود بر منابع ایران اســتفاده میکردنند .پس
از احــداث راهآهــن سراســری شــمال  -جنوب در ایران کــه بعد از
انقــراض قاجاریــه صــورت گرفت و در جهــت تامین رفاه و توســعه
اقتصادی و سیاسی ایران اتفاق افتاده بود ،خود منجر به عاملی
برای تســخیر کشــور در جنگ جهانی دوم از سوی متفقین جهت
اهــداف نظامــی گردیــد .اهمیــت این راهآهــن چنان بــود که وزیر
وقــت امور خارجه فرانســه میگوید" ...هرگز نباید مســاعدتهای
ذیقیمت دولت و مردم ایران را در راه پیروزی فراموش کرد ،زیرا
کشــور ایــران تنهــا راه ارتباط کشــورهای متحده آمریکا و شــوروی
بــوده و از ایــن کشــور و راههــای آن بــود کــه دولــت امریــکا موفــق
گردیــد ،کمکهــای بــزرگ و ذیقیمتــی از لحــاظ مهمــات و ســایر
وســایل و ادوات و لــوازم جنگی به کشــور شــوروی و ارتش ســرخ
بنمایــد و موجبــات پیــروزی متفقیــن را فراهــم ســازد"(خانملک،
 .)146 ،1324پس از پیروزی ملل متفق ،پل ورســک را به عنوان
«پــل پیــروزی» نام نهادنــد .هرچند این عوامــل موجب صدمات

شاخصهای راهآهن
به عنوان میراث صنعتی در ایران
بررســی تاریخ راهآهن کشور ،عالوه بر روشن نمودن مبانی تفکر
ایجاد آن به واسطه ایجاد حجم عظیمی از ساختارها و ابنیه مورد
نیــاز؛ موجــب پیدایــش صنعــت و معمــاری خــاص خــود در کشــور
گردیــده اســت .مجموعــه بناهــا و تاسیســات راهآهن را جــزء اولین
پروژههــای چنیــن فرا گیر (پس از کاروانســراهای صفوی) در کشــور
میتــوان محســوب نمود که بــه لحاظ تاریخ ،قدمــت و ارزشهای
معمــاری و اســنادی ،از ارزشهــای فرهنگــی ،ملــی و بینالمللــی
بهرهمند میباشد.

جاذبه تاریخی وقدمت
ً
از منظــر تاریخــی ،تاثیــر تفکــرات باســتانگرایانه و نفــوذ
گرایشهــای مبتنی بر"ســبک بینالملل که متأثر اســت از جنبش
معمــاری نــو (مدرنیســم) در اروپــا (...حبیبــی ،)28 ،1390 ،در
زمــان رضاخــان از  1310تا  1320شمســی بر معماری و شهرســازی
کــه مصادف با احداث و شــکلگیری بســیاری از بناهــا و فضاهای

جدول -5مختصری از تاریخچه راهآهن محور شمال -جنوب.

راه آهن سراسری ایران محور شمال  -جنوب ( 1317-1306ش)
پل ها
مصالح بنایی

بندر ترکمن-
تهران
(محور شمال)

461
کیلومتر

تهران -
بندر امام
(محور جنوب)

933
کیلومتر

سایر خطوط

تونل ها
فلزی

پوشش بتونی

بزرگ

دره ای

بزرگ

کوچک

47

107

20

186

پل ورسک

پل اورین

دهانه66متر
ارتفاع 110متر

دهانه 64
متر

پل آبدیز
60متر دهانه
آزاد

تعداد  224تونل
1475
 93تونل به طول
 23599متر
تونل گدوک2880 :متر
 4تونل با طول بیش از  1کیلومتر

پل کارون
1100متر
برآورد اتمام اولیه
 1321شمسی

1336ه.ش

محور تهران -تبریز

1317

1321

1337

محورقم -کاشان -کرمان

1317

1321

1356

1317ه.ش

 850کیلومتر
جاده موقت
جهتانتقال
تجهیزات راه آهن
احداث گردید.
احداث کارخانه
تراورس سازی در
شیرگاهمازندران

 131تونل به طول 60067متر
تونل چهار آبدیز 2526:متر
 4تونل با طول بیش از  2کیلومتر
اتمام طرح

محور گرمسار -مشهد

شروع

تاسیسات

توضیحات
با اشغال ایران در سال 1320شمسی ،ادامه روند
احداث راه آهن پس از پایان جنگ دوم جهانی پی
گرفته شد.
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اســتوار راهآهــن در ایــن دوره نیز بــوده ،موجب تســلط آن تفکر بر
کالبد این ساختارها گردید.

جاذبههای معماری
ایستگاههای راه آهن
در دوره پهلــوی اول ،ســاختارهای راهآهــن بــه عنــوان اولیــن
الگوهــای معمــاری صنعتــی نویــن در کشــور ایجــاد گردیــد کــه بــه
صــورت مجموعه بناهایی وابســته به یکدیگر در طول مســیرهای
مشــخص در گســتره ایــران بــه صــورت زنجیــرهای منســجم بــه
منظــور کارکــرد خــاص و هماهنــگ احــداث شــدند .پیوســتگی
کارکردی و انســجام در مدیریت و بهرهگیری از تجارب متخصصین
کشــورهای مختلــف در احــداث ایــن مجموعــه را ،بــه عنــوان
نوعــی همــکاری چنــد ملیتــی میتــوان بــه شــمار آورد .بیشــترین
تأثیــر در فــرم معمــاری ایســتگاهها را از ترکیــب معمــاری باســتان
گــرای ایــران و"ســبک آلمانــی (مدرنیســم) میتــوان دانســت کــه
ســاختمان ایســتگاه راهآهــن تهران"(زیــاری ،)153 ،1382 ،نشــانه
شــاخص ایــن معمــاری بــوده و بــه تعــدادی دیگــر از ایســتگاهها
ایــن دوره از جملــه ســمنان ،قزوی ـن ...نیــز میتــوان اشــاره نمود.
پلها و تونلها
ویژگیهــای توپوگرافــی و جغرافیایــی همراه با تنــوع اقلیمی در
مســیر خطــوط راهآهــن پیشــنهادی؛ کمبــود جادههــای ارتباطی،
تجهیزات ،ماشینآالت و نیاز به ایجاد تاسیسات و زیرساختهای
ارتباطــی از چالشهــای خطیــر در توســعه راهآهن ایران محســوب
میگردیــد .از ای ـنرو احــداث تعداد کثیری ســدبند ،پــل و تونل در
مســیر راهآهن را به عنوان یکی از ویژگیهای شــگرف مهندســی آن
دوره میتوان برشمرد.
پلهــای مســیر راهآهــن بــا ارتفــاع و دهانههــای مختلــف کــه در
دشــوارترین مناطق کوهســتانی تا کویری ،در شــرایطی که کمترین
تجهیــزات و امکانــات فنــی در کشــور وجود داشــته احــداث گردیده
که در نوع خود جزء اولین تجربههای پلســازی براســاس محاسبات
مهندســی و فنــی نویــن با مصالــح فلــزی و بتونی در ایــران میتوان
برشــمرد .همچنیــن تونلهــای متعــدد کــه در ارتفاعــات مختلف با
محاسبههای خاص و شیب و انحناهای متفاوت با حداقل امکانات
بوجود آمده همچون تونل گدوک ،چهارآبدیز و ســایرین را میتوان
جــزء شــاخصهای ارزشــمند مهندســی و معمــاری بــه شــمار آورد.
بناهای وابسته
از ســاختارهای دیگر میتوان به منازل مســکونی ،کارخانجات
و انبارهــای وابســته بــه راهآهــن اشــاره نمــود کــه دارای ارزشهای
ملی و فرهنگی میباشند .طرح ساختمان ایستگاهها و خانههای
مســکونی متأثــر از اقلیــم محلــی و متناســب بــا آب و هــوای هــر
منطقــه بــوده اســت .خانههــای مناطــق مرطــوب ســقف بلنــد بــا
پوشــش ســفال یــا آهــن ســفید داشــته؛ "در مناطــق کوهســتانی،
بــرای جلوگیــری از نفــوذ ســرمای شــدید همــه خانههــا پنجــره دو
الیــه و محکــم دارنــد و در مقابل در نواحی گرمســیر ،ســاختمانها

دارای ایوانهــای مســقف و تجهیــزات ویــژه مقابلــه بــا گرمــا
هستند"(مکملی .)502 ،1379 ،بسیاری از ایستگاههای مسافری
راهآهــن بــه دلیل شــرایط اقلیمــی متنوعی کــه در طول این مســیر
وجود داشته ،بخشی از هویت معماری هر منطقه را درخود دارند.
تنــوع نماهــا و معمــاری فضاهــای داخلــی شــامل ،ســالن انتظــار،
باجــه فــروش بلیط ،امکانــات رفاهی و هماهنگی اقلیمی ،بخشــی
از ارزشهــای معمــاری و فنــی آن محســوب مــی گردد(جــدول.)7
تجهیزات و ملزومات
همــراه با آغاز شــکلگیری تفکر احــداث راهآهن در ایران ،عالوه
بــر اســناد و مــدارک؛ تجهیــزات و ماشــینآالت متفاوتــی در جهت
دســتیابی بــه ایــن صنعــت مــورد بهرهبــرداری قــرار گرفــت .وجود
آرشــیوهای مختلــف از توافقنامههــا و قراردادهایــی در زمینــه
احــداث خطــوط ریلی از دوره قاجاریــه در ایران و انــواع تجهیزاتی
کــه جهــت نیل به ایــن آرزو در غالب انواع ریل و تــراورس وارداتی،
تــا ایجاد کارخانه تولید تراورس از جنگلهای مازندران در منطقه
شــیرگاه ،انــواع وا گنهــای مــورد اســتفاده براســاس نــوع کاربــری
(بــاری ،مســافری ،مخــزن دار ،روبــاز) و تزئینــات داخلــی متفاوت
براســاس نــوع قیمت بلیــط آنها ،انــواع لکوموتیوها از شــرکتهای
مختلف که از 1850م تا کنون در این صنعت به کار رفته ،تا وسایل
ارتباطــی ،تجهیــزات فنــی ،کارخانجــات و جادههــای موقــت ،بــه
عنوان بخشــی از حافظه تاریخی و صنعتی کشــور قابلیت موزهای
و نگهداری دارند.
جاذبههای طبیعی
اســتقرار بســیاری از ســاختارهای راهآهــن در تلفیــق بــا مناظر
بکر و زیبای طبیعت از مســیرهای کوهســتانی تا "مسیر خطوطی
کــه بــه وســیله پلهــای عظیــم از درههــای تنــگ گذشــته وارد
صحراهــای ســوزان و غیــر قابــل عبــور میگردد"(ها کلیــن،1317 ،
 ،)56بــا ترکیــب مناســب بــا محیــط پیرامونــی خویــش همــراه بــا
چش ـماندازهای زیبای طبیعت متنوع ایران ،به عنوان بخشی از
جاذبههــای خاص فرهنگــی  -طبیعی راهآهن میتوان برشــمرد.
وجود پل ورســک و چش ـمانداز پلهای سه خط طال و تونلهای
آن در دل کوهســتان و بــر فــراز درههــا و دامنههــای خــوش منظر
تــا هماهنگــی مســیرها بــا طبیعــت کویــری ایــران حائــز اهمیــت
تاریخی -گردشگری میباشند.
جاذبههای خاص
راه آهن ایران به دلیل وجود پتانسیلهای بسیار در قالب بناهای
یادمانــی ،دارای ارزشهــای شــاخص و دربردارنــده بخشــی از تاریخ
و ارزشهــای معماری ،همــراه با اولین تجربههــای بهکارگیری علوم
مهندسی مدرن در محاسبه ،طراحی پلها ،تونلها و نقشهبرداری
گسترده در سراسر کشور بوده و به عنوان بخشی از میراث مهندسی
محسوب میگردد و همچنین به واسطه زیرساختهای ایجادشده
در طبیعت ایران ،هماهنگی و پیوند آن با محیط طبیعی پیرامونی
خویش به عنوان بخشی از منظر فرهنگی کشور نیز قابل ارزشگذاری
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بــوده؛ بنابرایــن دارای اهمیــت فرهنگــی فراوانــی جهــت حفاظت و
نگهداری برای نسلهای آینده کشور میباشد.
نگرش جهانی به میراث صنعتی
بــا پیشــرفت کلیــه شــئون زندگــی بشــر و تغییــرات ســریع در
توســعه شــهرها و بهرهبــرداری از منابــع طبیعــی ،رشــد جمعیــت،

تغییــر ســاختارهای صنعتــی و نوآوریهــا و تغییــر در تکنولــوژی
تولیــد؛ و خطــرات بســیار دیگــر ،موجب تخریــب و تخلیه بســیاری
از میراثهــای صنعتــی در مناطــق شــهری و برونشــهری گردیــده
اس��ت (  .4)URL3با این وجود ،میراث صنعتی و ارزشهای مادی
و معنــوی نهفتــه در آن ،بخشــی از هویــت ملــی ،محلــی و جزئــی از
تاریخ ســرزمین خود میباشــد .این مواریث بیانگر تالش و کوشش

جدول  -6بازشناسی بخشی از ارزشهای میراث صنعتی راهآهن ایران.

نام اثر

مشخصات

تصاویر

لکوموتیو بخار خط پیره
بازار-انزلی

ساخت بلژیک 1848م -در محوطه سازمان بنادر انزلی

لکوموتیوهای خط شهر ری

ســاخت بلژیــک 1887م 3 -دســتگاه در پــارک ملــت
تهران -ایستگاه خراســان(میدان قیام)-ایستگاه مترو
شهر ری نگهداری میشود

لکوموتیو راهآهن تبریز

نماد راهآهن تبریز -متعلق به خط جلفا به تبریز

مجموعه میدان راه آهن
تهران

ثبــت ملـ�ی ش��ده  -شیوه ا کسپرسیونیســم آرمانگرا
توسط معماری اوکراینی بنام والدیسالو والدیسالوویچ
گارادیتســکیی و با نظارت کریم طاهرزاده بهزاد به سال
1317ه.ش افتتاح گردید.

ایستگاه راهآهن سمنان

تبت ملی نگردیده -با طراحی کریم طاهرزاده بهزاد در
سال  1318افتتاح شد.

ایستگاه راهآهن زنجان

تبت ملی نگردیده -در سال  1319ه.ش افتتاح گردید

ایستگاه راهآهن قزوین

ثبت ملی – در سال 1318ه.ش افتتاح گردید.

ایستگاه راهآهن میانه

ثبت ملی نگردیده -در سال  1321ش افتتاح گردید

ایستگاه راهآهن بندرترکمن

ثبت ملی نگردیده-در سال 1307افتتاح گردید

ایستگاه راهآهن بندرگز

ثبت ملی -در سال  1306احداث گردید

ایستگاه سیمین دشت،
مهاباد ،پل سفید

ثبــت ملــی نگردیــده -پهلــوی اول – از جملــه بناهــای
محــور تهــران – شــمال کــه بــا معمــاری اقلیــم منطقــه
احداث گردیدهاند.

بنای ایستگاه ورسک  ،گدوک،
دوگل و سرخ آباد سوادکوه

ثبت ملی – پهلوی اول -معماری مشــابه و هماهنگ با اقلیم ســرد و کوهســتانی با پوش ـشهای شــیروانی از اسلوب یکسان در
طراحی بناها استفاده شده است

پل ورسک

ثبت ملی  -در 1315ش افتتاح شد -توسط مهندسین
آلمــان و اتری�شـ س��اخته ش��د -مهنـ�دس الدیســاوس
فون رابســویچ ( – )L. Von Robcevidcدر محور تهران-
شمال ،تعدادی پل فلزی راه آهن ثبت ملی شده است.

پل فلزی کارون(پل سیاه)

ثبت ملی-در سال  1308احداث گردید .پایهها بتنی و بخش فوقانی فلزی است -سازه فلزی پل در آمریکا ساخته شده است.

بناهای ایستگاه راه آهن
میرجاوه

ثبت ملی -مربوط به قاجاریه
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بیدریــغ ملتهــا و امیــد آنهــا بــرای دســتیابی بــه رفاه و پیشــرفت
در ســرزمین خود اســت .جدول  ،7به خطوط ریلی ثبت شــده در
فهرست میراث جهانی اشاره دارد.
بــا درک اهمیــت میــراث صنعتــی در بســیاری از کشــورها،
راهکارهــای متفاوتــی در جهــت حفاظــت و بهرهبــرداری از
مجموعههای صنعتی تدوین گردیده که به طور کلی در سه دسته
قابل شناسایی میباشند.
 -1حفاظــت و بهر هبــرداری از ســاختارها و ســاختمانهای
موجود در محوطهها و مجموعههای میراث صنعتی
تمامی انواع مختلف میراث صنعتی را دربرگرفته و نقش مهمی
در نگهداری و اســتفاده متناســب از آنها بر عهده دارد .موزه جیپ
در آمریـ�کا ،مـ�وزه لکوموتیـ�و بخار در شـ�هر سـ�یبیو رومانـ�ی(Merciu,
.)Cercleux, Draghici, 2013, 163
 -2مدیریت ،برنامهریزی و طراحی منظر میراث صنعتی
بســیاری از محوطههــای میــراث صنعتــی داری ابعــاد بــزرگ و

ارزش بســیار جهــت نگهــداری و حفاظــت در بافتهــای شــهری
و مســکونی میباشــند و بــه واســطه ســطح اشــغال وســیع ایــن
محوطههــای خــاص ،امــکان تبدیــل بــه پارکهــای ویــژه منظــر
صنعتــی با امکان بهرهبرداری جهت کارکردهای عمومی ،تفریحی
و گــذران اوقــات فراغــت را دارنــد (بــه طــور نمونــه :کارخانــه فوالد
ولکلینگن 9آلمان ).)URL4( 10
 -3اســتفاده در راســتای توســعه گردشــگری در محوطههــای
میراث صنعتی
برخــی از ســایتهای میــراث صنعتــی ،تــوان بالقــوهای جهــت
تبدیل به مرا کز عمده شــهری دارند که از جمله به ارائه طر حهای
بهرهبرداری جامع و فرا گیر از مناطق صنعتی بزرگ به عنوان مرا کز
خریــد و نمایشــگاهی میتوان اشــاره نمــود (تبدیــل کارخانه فوالد
ابرهاوســن آلمان به فروشــگاه بین المللــی( ،)URL5کارخانه چرم
خســروی تبریز ( پهلوی اول) و تبدیل آن به دانشگاه هنر اسالمی؛
کشتارگاه تهران (پهلوی اول) و تبدیل آن به فرهنگسرای بهمن).

جدول  - 7خطوط راه آهن در فهرست میراث جهانی.

زمان ثبت

علل و ویژ گی های آن

موقعیت راه آهن –تاریخ احداث
خط سمرینگ -5اتریش
()1854-1848

1998م

بــه طــول  41کیلومتــر در حــال فعالیت -به دلیل ارائــه یک راهکار برجســته تکنولوژیکی در غلبــه بر وضعیت
دشوار کوهستانی منطقه و توسعه چشم اندازهای طبیعی و فرهنگی در امتداد محور خود؛
این خط بر روی یک مسیر ارتباطی پیش از تاریخی احداث شده و به دلیل ویژگیهای طبیعی و بکر منطقه
از لحاظ اقتصاد گردشگری بسیار پویا بوده که این امر با ایجاد اولین استراحتگاهها و مکانهای گردشگری
آلپ در این منطقه همزمان با احداث راه آهن حائز اهمیت میباشد.

خط دارجلینگ هیمالیا – 6هند
()1881-1879

1999

بــه طــول 78کیلومتــر در حــال فعالیــت -موقعیــت مکانــی دشــوار ،فاصلــه بســیار کم بیــن ریلها کــه ( 610
میلیمتر) است این قطار را به عنوان یک «قطار اسباب بازی »7در سطح جهان شاخص نموده است .هنوز
هم از لکوموتیوهای بخار سالهای ( 1889و 1925م) در این خط استفاده میشود(.)URL6

راهآهــن آلبیــوالو برنینــا( 8بیــن
سوئیس و ایتالیا)1904-1898(-م)

2008

این خط به عنوان یکی از پیچیدهترین خطوط توســعهیافته راهآهن در ارتفاعات کوهســتانی ،دســتاوردی
بــزرگ در زمینــه هماهنگــی بیــن دانــش مهندســی معمــاری و عمــران در پیونــد با محیط زیســت و چشــم
اندازهای طبیعی اســت .به واســطه ارائه راهکارهای نوآورانه در توســعه فنآوری و نقش قابل توجهی که در
ایجاد ارتباط بین انسان و طبیعت دارد.

ماخذ( :تهیه شده توسط نگارندگان براساس )URL6, URL7, URL8, URL9

نتیجه
شــکلگیری صنایــع را بــه تنهایــی بــه عنوان یــک رویــداد فنی و
تکنولوژی نمیتوان شناخت ،بلکه فرآیندی شکلگرفته بر بسترهای
تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی بوده که پیوندی میان انسان و محیط
زیســت را دربرداشــته اســت .بــا توجــه به تعاریــف به دســت آمده در
خصوص میراث صنعتی ،نمونههای فراوانی در این زمینه در کشور
قابــل بازشناســی بــوده و رویدادها ،حوادث و شــخصیتهایی که از
دوره قاجار در این زمینه ایجاد صنایع در کشور نقش آفرینی نموده
انــد ،هــر یک فصلی از تاریخ صنعت ایــران را میتوانند بیان نمایند.
وجود نمونههای فراوان از صنایع ریســندگی ،قندســازی ،سیمان،
چرمسازی ،شیشهسازی ،آجر و غیره از اواخر قاجاریه تا پهلوی اول

که در سراســر کشــور پرا کندهاند ،نشان از قابلیتهای تاریخ صنعت
این ســرزمین می باشــند .بخش شــاخصی از تاریخ نوین بسیاری از
کشــورها در حوزه مطالعه ســاختمانها ،مجموعه سازهها ،معادن،
فنآوریهــا ،مهارتهــای حرفهای فــردی و اجتماعی ،محوطهها و
مناظر صنعتی توسعه یافته در ابعاد ملموس و غیرملموس است.
از جملــه صنایعــی کــه در بســیاری از مناطــق به عنــوان میراث
صنعتــی و جهانی شــناخته شــده ،تجهیــزات و تاسیســات راهآهن
است که با بررسی این صنعت در ایران ،تعامل بین انسان ،زمین،
اقتصــاد بومــی و هویــت ملتی که این صنعت با زندگــی و تاریخ آنها
درآمیخته ،بیان میگردد .وجود ساختارهای بسیار از صنعت راه
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آهــن از جمله پلها و تونلها ،ســاختمان ایســتگاهها که نشــان از
الگوهــای معمــاری غربــی و باســتانگرایی را در کنار توجــه به اقلیم
مناطــق در خــود نهفتــه دارد ،هــر یک نشــان از خالقیت و پشــتکار
ســازندگان داشــته که در کنار تاثیر ژرف آن بر شــکلگیری امکانات
و صنایــع دیگــر در کشــور ،نقــش موثری در توســعه و تغییــر بافت و
شــکل شــهرها و روســتاهای مســیر خود در طی دههها ایفا نموده
و موجب شــکلگیری صنایع نوین در ا کثر نواحی تحت نفوذ خود
داشــته اســت .صنعــت راهآهن بــا تاریخ ســلطه و اســتعمار در این
سرزمین درآمیخته و ارزش اسنادی و ملی دارد که با وجود ترکیبی

از ارزشهــای زیباشــناختی ،علمی و معماری در کنــار تکنیکها و
فنون ساخت و ساز باید به صورت یکپارچه در غالب میراث مادی
و معنــوی حفاظــت گردد .پیشــنهاد میگــردد با اتخــاذ راهبردها و
روشهای حفاظتی منعطف و هماهنگ با شرایط زیست محیطی
و برنامههای توســعه در کشــور به معرفی ارزشهای ذاتی و جهانی
میراث صنعتی راهآهن کشــور اقدام شــود و با ایجاد موزه تخصصی
راه آهــن و ایجــاد محورهــای گردشــگری در خطــوط ریلــی تاریخی
ایران همچون محور تهران – شــمال و موارد دیگر ،تالش در تداوم
انتقال این سرمایههای فرهنگی -صنعتی صورت گیرد.
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