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 مقالۀ پژوهشی
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 مستندسازی تحوالت پل شهرستان، کهن ترین پل اصفهان بر پایۀ
اسناد توصیفی و تصویری با بهره گیری از واقعیت افزوده

نداسادات عبداللهی1، نیما ولی بیگ2*
1. دانش آموختۀ کارشناسی ارشد مرمت میراث شهری، گروه مرمت بنا و بافت های تاریخی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و 

صنعت ایران، تهران، ایران.
2. دانشیار گروه مرمت بناها و بافت های تاریخی، دانشکدۀ حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده
در  تکنولوژی  این  است.  قرارداده  پژوهشگران  اختیار  در  بسیاری  امکانات  افزوده  واقعیت  تکنولوژی 
را  خود  گذشتۀ  کالبد  یا  و  رفته اند  بین  از  که  تاریخی  بناهای  کالبد  مستندسازی  و  بازنمایی  جهت 
تا کنون  از گذشته  اصفهان،  پل  است. پل شهرستان؛ کهن ترین  کار گرفته شده  به  داده اند،  از دست 
تغییرات قابل توجهی در کالبد و کارکرد خود داشته است. با استفاده از واقعیت افزوده می توان کالبد 
روند  با  را  این روش همچنین می تواند گردشگران  بازدیدکنندگان آشکار کرد.  برای  را  بنا  این  اصیل 
توصیفی  اسناد  بازخوانی  با  بار،  نخستین  برای  پژوهش  این  آشنا سازد.  تا کنون  از گذشته  پل  تحول 
را  شهرستان  پل  گوناگون  کارکردهای  و  کالبد  است،  مانده  باقی  گذشته  از  که  تصویری  و  )متنی( 
پژوهش  این  نظر  مد  نیز  پل  پیرامون  شاخص  بناهای  مکان یابی  دیگر،  سوی  از  است.  ساخته  آشکار 
اسناد  مطالعۀ  ابتدا  است.  شده  نهاده  بنا  میدانی  و  کتابخانه ای  داده های  پایۀ  بر  تحقیق  است.  بوده 
توصیفی و بازخوانی اسناد تصویری و سپس بازآفرینی مدل ساختار اصیل بنا بر اساس آن انجام شده 
واقعیت  تکنولوژی  کمتراستفاده شدۀ  گونۀ  از  بهره گیری  با  سایت  در  پل  خطی   سه بعدی  مدل  است. 
افزوده نیز انجام گرفته است. تحلیل اسناد گوناگون آشکار ساخت، کالبد اصلی پل در بخش دهانه ها 
پل  کاربری  و  آن  امتداد  بناهای  و  گمرک خانه  کالبد  در  تغییرها  عمدۀ  است.  تغییر شده  دچار  کمتر 

است.
واژگان کلیدی:  واقعیت افزوده، بازنمایی، مستندسازی، پل شهرستان اصفهان، اسناد توصیفی و تصویری.

مسئله بیان  و  مقدمه 
ارتباط  است.  زاینده رود  روی  پل  کهن ترین  شهرستان،  پل 
دلیلی  اصفهان،  بخش  تاریخی ترین  جی  روستای  با  پل  این 
گوناگون،  تاریخی  رویدادهای  است.  پل  این  قدمت  بر 
کرده  ایجاد  پل ها  کارکرد  و  کالبد  در  را  زیادی  تحوالت 
است. شناخت بخش های اصیل بنا، می تواند تحوالت دوران 
بعدی آن را آشکار سازد. اسناد توصیفی و تصویری همواره 
هستند.  بناها  کالبدی  تحوالت  از  قبولی  قابل  بازگوکنندۀ 
غیر  مرمت های  ایجاد  پل  کالبدی  تحوالت  بازنمایی  عدم 
دخالت های  متأسفانه،  است.  داشته  همراه  به  را  اصولی 

بخش هایی  در  شهرستان  پل  شده  سبب  بنا  در  حاضر  سدۀ 
آن  اصلی  ساختار  با  که  شود  بازسازی  نادرست  شیوۀ  به 

است. متفاوت 
در  افزوده1  واقعیت  تکنولوژی  از  بهره گیری  دیگر،  سوی  از 
جهت بازنمایی کالبد اصیل پل در محیط پیرامون بنا درک 
گذشتۀ  کالبد  از  گردشگران  و  بازدیدکنندگان  برای  بهتری 
کالبد  بازنمایی  می کند.  ایجاد  بازدید  هنگام  تاریخی،  بنای 
وجوه  از  بهتری  نمود  افزوده  واقعیت  تکنولوژی  با  بنا 
از  استفاده  دیگر،  سوی  از  می سازد.  آشکار  بنا  گوناگون 
تمامی  برای  بتواند  که  افزوده2  واقعیت  از  ساده  گونه ای 
بازدیدکنندگان حتی بدون در دست داشتن گوشی هوشمند 
در دسترس باشد از ویژگی های شاخص این پژوهش است. 
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و  بنا  کالبدی  اصیل  ویژگی های  بازشناسی  کلی،  طور  به 
این  بازنمایی  و  تاریخی  اسناد  از  استفاده  با  آن  تغییرات 
برای  افزوده  واقعیت  تکنولوژی  از  استفاده  با  تغییرات 
آن  بهتر  شناخت  جهت  در  بزرگ  گامی  پل  مخاطبان 
است:  زیر  پرسش های  به  پاسخ  صدد  در  مقاله  این   است. 
مستندسازی  به  تصویری  و  توصیفی  اسناد  چگونه 
چگونه  می پردازد؟  شهرستان  پل  کالبدی  دگرگونی های 
واقعیت افزوده به بازنمایی بنا و درک بهتر بازدیدکننده از 

می رساند؟ کمک  بنا  ازدست رفتۀ  کالبد 

پژوهش پیشینۀ  و  نظری  مبانی 
چند  در  پژوهشگران  ساخت  آشکار  مرتبط  اسناد  تحلیل 
آن  پیرامونی  محیط  و  شهرستان   پل  به  مشخص  حوزۀ 
حواث  ذکر  به  تنها  مورخان  از  دسته ای  پرداخته اند. 
تاریخی رخ داده در شهر جی اشاره کرده اند. در این میان 
 Gilanentz( است  شده  شهرستان   پل  به  نیز  اشاراتی 
تاریخی  جغرافیای  کتب  در   .)1959; Lockhart, 2009
افزون بر ارائۀ رویدادها تاحدودی به وصف کلی شهر جی 
)1355 )هولتسر،  است،  شده  پرداخته  نیز  آن  بناهای  و 

رویدادهای  و  افراد  به  بیشتر  کتب  این  عمدۀ  تأکید  ولی 
 ;1355 هولتسر،   ;Flandin & Coste, 1854( است  شهر 
گرفته  قرار  بحث  مورد  پل  کالبد  کمتر   .)Curzon, 2016
است.  در برخی پژوهش ها اسناد توصیفی به گونه ای  بوده 
بازنمایی های  آشکارکنندۀ  تاحدودی  می توانسته  که  است 
تصویری  زبان  به  توصیفی  اسناد  لذا  باشد،  بنا  تصویری 
درآمده و مورد مقایسه با سایر اسناد قرار گرفته )همایونی 
عمدتاً  بنا  این  توصیفی  اسناد  سایر   .)1400 ولی بیگ،  و 
آن   )Tavernier, 1678( کاربری  از  توصیفی  و  بنا  نام  به 
انجام  نیز  پژوهش هایی  دیگر  سوی  کرده اند. از  بسنده 
به  تصویری  و  توصیفی  اسناد  اساس  بر  که  است  شده 
این  در  پرداخته اند،  تاریخی  بناهای  اصیل  کالبد  بازنمایی 
گوناگون،  سند های  بین  مقایسه ای  مطالعات  از  پژوهش 
است.  شده  آشکار  زمان  گذر  در  بنا  شکلی  تحوالت 
رفته اند  دست  از  کاماًل  که  بنا  از  بخش هایی  همچنین 
سلیمانی  و  )ولی بیگ  شدند  مدل سازی  اسناد  این  برپایۀ 
مقدم، 1397؛ ولی بیگ و کورنگی، 1398( که برای انجام 

بوده اند. راهگشا  پژوهش  این 
سال  در  کادل3  توماس  توسط  افزوده  واقعیت  اولیۀ  ایدۀ 
افزوده  واقعیت   .)Corps, 2017( آمد  وجود  به   1990
اضافه  کاربر  پیرامون  و  واقعی  دنیای  به  مجازی  تصویری 
یا غیر مستقیم در  به صورت مستقیم  این تصویر  می کند. 
این  قابل توجه  از ویژگی  قرار می گیرد که  با کاربر  تعامل 

واقعیت  و  افزوده  واقعیت  اصلی  تفاوت  است.  تکنولوژی 
اطالعاتی  برخی  افزوده  واقعیت  در  که  است  این  مجازی 
دارد.  وجود  فیزیکی  دنیای  در  می کند  دریافت  کاربر  که 
این اطالعات مجازی جهت تکمیل یا تقویت دنیای واقعی 
 Flavián, Ibáñez-Sánchez & Orús,( می شود  ارائه 
امکان مقایسۀ همزمان تصویر مجازی  این موضوع   )2019

با واقعیت پیرامون را فراهم می آورد.
تکنولوژی های  روزافزون  توسعۀ  با  و  اخیر  سال های  در 
بازنمایی  جهت  در  افزوده  واقعیت  از  استفاده  مدرن، 
است.  یافته  افزایش  بسیار  ملموس  فرهنگی  میراث  کالبد 
چشمگیر  تأثیر   نشان دهندۀ  زمینه  این  در  پژوهش ها 
بناهای  و  سایت ها  به  گردشگران  جذب  بر  تکنولوژی  این 
 Merchán et al. 2021; Cranmer et al.( است  تاریخی 
Graziano & Privitera, 2020 ;2020( پتانسیل ویژۀ این 
به سایت های  تکنولوژی همچنین سبب جذب گردشکران 
می گرفته،  قرار  بازدید  مورد  کمتر  گذشته  در  که  تاریخی 
شده است )Merchán et al. 2021(. از سوی دیگر، برخی 
کالبد  بازنمایی  برای  افزوده  واقعیت  از  پژوهش ها  از 
داده  شکل  تغییر  یا  تخریب  تاریخی  سایت  و  بنا  اصیل 
این   .)Liestøl & Hadjidaki, 2020( برده اند  بهره  شده، 
آشنا  فرهنگی  میراث  سرگذشت  با  را  بازدیدکننده  روش 
استفاده  است،  ذکر  قابل   .)Jung et al., 2020( می کند 
و  بنا  دگرگونی  روند  نشان دادن  برای  افزوده  واقعیت  از 
بافت های تاریخی سبب برجسته شدن ارزش تاریخی آن ها 
از  آموزش،   .)Brusaporci & Maiezza, 2021( می شود 
نشان  پژوهش ها  است.  تکنولوژی  این  کاربرد های  دیگر 
و  دانشجویان  درک  در  افزوده  واقعیت  چشمگیر  تأثیر  از 
 Redweik( است  داشته  فرهنگی  میراث  از  دانش آموزان 
et al., 2017  Petrucco & Agostini, 2016.(روش ها و 
واقعیت  تکنولوژی  در  می توان  را  گوناگونی  دستگاه های 
افزوده به  کار برد. اما، بهره گیری از سیستم تلفن هوشمند 
به دلیل دسترسی بهتر، مورد استقبال بیشتری قرار گرفته 
بنابراین   .)Wang, Xiang & Fesenmaier, 2016( است 
گسترش  با  اخیر  سال های  در  افزوده  واقعیت  موفقیت 
 Han,( دارد  مستقیم  رابطه ای  هوشمند  تلفن  از  استفاده 

 .)Tom Dieck & Jung, 2019

روش پژوهش
تفسیر  و  تاریخی  قالب  در  تحقیق  این  از  عمده ای  بخش 
اساس  بر  تحقیق  نوع  است.  نهاده شده  بنا  تاریخی،  منابع 
بر  پژوهش  این  است.  کیفی  پژوهش،  داده های  ماهیت 
است.  توصیفی-تحلیلی  دسته بندی  در  روش،  اساس 
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و تصویری  توصیفی  اسناد  تاریخی شامل  تحلیل سندهای 
مقایسه ای  مطالعات  دیگر،  سوی  از  و  میدانی  مطالعات  و 
اسناد با یکدیگر و با وضعیت موجود به روش قیاسی انجام 

گرفت.
در این پژوهش، اسناد توصیفی شامل: کتاب های تاریخی، 
مقاالت  کلیۀ  و  تاریخی  جغرافیای  کتاب های  سفرنامه ها، 
آن  پیرامون  محیط  یا  بنا  این  به  نحوی  به  که  متونی  و 
سوی  از  است.  گرفته  قرار  بازخوانی  مورد  پرداخته اند، 
عکس ها،  شامل  تصویری  اسناد  کلیۀ  شد  تالش  دیگر 
مورد  شهر  نقشه های  و  هوایی  عکس های  اسکیس ها، 
تغییرات  روند  اسناد  این  مقایسۀ  با  گیرد.  قرار  بررسی 
اسناد  بعد،  گام  در  شد.  مشخص  زمان  گذر  در  بنا  کالبد 
بنا  اصیل  کالبد  بازنمایی  توصیفی جهت  اسناد  و  تصویری 
بر  بنا  تحوالت  مستندسازی  گرفت.  قرار  استفاده  مورد 
پذیرفت.  انجام  به شیوۀ خطی4  نرم افزاری  مدل سازی  پایۀ 
در انتها استفاده از واقعیت افزودۀ این مدل بنا در دنیای 

شد.  بازآفرینی  واقعی 

بحث
کلی  بخش  دو  در  شهرستان  پل  کالبدی  تحوالت  روند 
مورد  مجزا  صورت  به  تصویری  اسناد  و  توصیفی  اسناد 
تغییرات  روند  به  همچنین  می گیرد.  قرار  تحلیل  و  بحث 
پرداخته  بخش  این  در  نیز  پل  اطراف  شاخص  بناهای 

 می شود.
توصیفی اسناد   •

همان طور که پیش از این اشاره شد، جهت انجام پژوهش، 
بخش  است.  شده  تقسیم بندی  کلی  دستۀ  دو  در  یافته ها 
به  اسناد  این  هستند.  توصیفی  اسناد  یافته ها،  نخست 
در  سیاح  یا  مورخ  توسط  پل  بازدید  زمان  تاریخ  ترتیب 
جدول 1 مرتب سازی شده اند. به طور کلی اسناد توصیفی 
)جدول  است  گرفته  بر  در  را  میالدی   21 تا   11 قرن  از 
1(. در برخی از منابع به شکل مشخص به پل اشاره شده 
است. این اشاره ها به معرفی مختصر ویژگی های کالبد پل 
Gres, 1973; Chardin, 1927; Ouseley, 2004; Dieu-(
Taver-( شهر در  آن  قرارگیری  محل  یا   ،);lafoy, 1887

کمتر  است.  شده  محدود   )1375 مستوفی،  nier, 1678؛ 
پل  کالبدی  تحوالت  که  یافت  می توان  را  توصیفی  سند 
 Richards,  1349 کالم،  )جواهر  باشد  کرده  بازگو  را 
Honarfar, 1956; Blunt, 1966 ;1931(. سایر اسناد، به 
پرداخته  آن   پیرامون  محیط  یا  پل  تاریخی  رویدادهای 
پل  با  مرتبط  تاریخی  رویدادهای  اصلی ترین  از  است. 
و  عرب  خلیفۀ  قتل  به  می توان  آن،   پیرامونی  محیط  و 

)عمادالدین  کرد  اشاره  شهرستان   پل  کنار  در  وی  دفن 
رویداد   .)1350 هنرفر،  1356؛  کاشانی،  1383؛  کاتب، 
به  افاغنه  حملۀ  و  صفوی  دولت  انتهای  در  شاخص دیگر، 
شهر اصفهان که بخشی از آن روی این پل رخ داده، بوده 
مستوفی،  )Gilanentz, 1959; Lockhart, 2009؛  است 
نزدیک  زمانی  در  که  بناهایی  به  نیز  دیگر  اسناد   .)1375
)مافروخی  است  پرداخته  بود،  شده  ساخته  پل  این 

اصفهانی، 1328؛ آصف، 1348(. 
در  شهرستان  پل  گوناگون  عملکرد  بیانگر  توصیفی،  اسناد 
مشخص ساخت  تاریخی  اسناد  تحلیل  است.  زمان  گذر 
ساسانیان  دورۀ  به  مربوط  شهرستان  پل  اولیۀ  بنای  که 
در  پل  این   .)Dieulafoy, 1887; Blunt, 1966( است 
)جعفری  است  شده  مرمت  و  تکمیل  سلجوقیان  زمان 
متروک  پل  صفویه  دورۀ  در   .)1381 فرد،  ذبیحی  و  زند 
 Chardin,( شد  وارد  آن  کالبد  به  فراوانی  آسیب های  و 
از  که  گردشگرانی  همچنین   .)1927; Tavernier, 1678
به عنوان  شهرستان  پل  از  می آمدند،  اصفهان  به  جنوب 
نام  بردند.  می دیدند،  شهر  به  ورود  هنگام  که  بنایی  اولین 
نقش  پل،  شمال  در  گمرک خانه  ساختمان  گذشته   در 
است.  داشته  را  شهر  به  ورود  هنگام  افراد  از  عوارض  اخذ 
موجب  صفویه،  اواخر  در  پل  و  جی  به  افغان ها  حملۀ 
 Gilanentz, 1959;( شد  پل  کالبدی  آسیب های  افزایش 
محلی  و  مرکزی  حکام  بی توجهی  با   .)Lockhart, 2009
این  یافت.  افزایش  کالبدی  آسیب های  قاجار،  دوران  در 
و  مرمت  زمان  این  در  داشت.  ادامه  پهلوی  زمان  تا  فرایند 
به  توصیفی  اسناد  در  گرفت.  انجام  پل  عمدۀ  بازسازی های 
مجدد  بازسازی  و  سیل  خاطر  به  پل  انتهای  دهانۀ  تخریب 
آن در این زمان )1313( توسط محمد کازرونی اشاره شده 
دوم  پهلوی  زمان  در  اصفهان  شهر  )رجایی، 1393(.  است 
کرده  پیدا  گسترش  -جنوبی  شمالی  محور  راستای  در 
است، لذا پل شهرستان که در شرق شهر قرار گرفته است 
قرار  توجه  مورد  کمتر  شهری،  کارای  عنصر  یک  عنوان  به 
از  عبور  اجازۀ  سنگین  ماشین های  زمان،  این  در  گرفت. 
گذر  برای  پل  این  از  لذا  نداشتند،  را  شهر  اصلی  پل های 
دوم  پهلوی  دورۀ  در  اقدام  اصلی ترین  می کردند.  استفاده 
بوده  پل  روی  از  نقلیه  وسایل  عبور  ممنوعیت   )1356(

 .)1395 )میرفتاح،  است 
تصویری اسناد   •

پل  از  تصویری  اسناد  به  مربوط  یافته ها،  دوم  بخش 
شهرستان است. اسناد تصویری پل را می توان در دو دستۀ 
عمده جای داد.  دستۀ اول، شامل تصاویر دو بعدی از بنا 
و محیط پیرامون است. در این گروه، عکس ها و نقشه های 
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منبعتوضیحاتتاریخ )شمسی(

 )مافروخی اصفهانی،در کنار پل شهرستان کاخی به نام کاخ سبز است.456
)1328

 روستای شهرستان در کنار رودخانه بوده که پل بلند و تنگی بر روی آن قرار دارد. برای رفتن به سوی جنوب باید از1051-1055
روی پل شهرستان که روی رود قرار دارد عبور کرد.

)Chardin, 1927(

)Gres, 1973(  پل آجری شهرستان متعلق به زمان های گذشته است. عرشۀ این پل به فرم استخوان گردۀ ماهی است.1086

)Gilanentz, 1959(محمود افغان به مدت 8 روز در شمال پل شهرستان به جنگ مشغول بود.1100

)Tavernier, 1678(یک پل قدیمی در پایین دست پل خواجو قرار دارد. این پل راه کسانی است که از اصفهان به شیراز می روند.1102

 شهرستان روستایی در شرق اصفهان بوده است. پلی به همین نام نزدیک این روستا  بر رودخانۀ زاینده رود وجود داشته1116
 است.

)مستوفی، 1375(

)آصف، 1348( در یک سوی  پل شهرستان تاالر چهل ستونی ساختند.1165

)Ouseley, 2004( نام پل شهرستان از روستایی وسیع در شرق اصفهان گرفته شده است. این پل فقط ده یا دوازده دهانه دارد.1203-1889

 ,Flandin & Coste( پل شهرستان بر زاینده رود، دو ساحل رودخانه را به هم متصل می کند.1218

1854(

پل شارستان )شهرستان( تقریباً به اندازۀ نیم مایل از سه پل دیگر فاصله دارد. پل در محلی بسیار مناسب ساخته شده، 1248
اما بد از آن نگهداری کرده اند.

)هولتسر، 1355(

 با توجه به این که عبور و مرور روي پل هاي خواجو و سی و سه پل صورت مي گیرد )پل های جدید اصفهان در دورۀ1259
 صفوی(، پل شهرستان متروک مانده است. پل شهرستان چهارمین پل اصفهان است.

)Dieulafoy, 1887(

)Lockhart, 2009( محمود افغان تعدادی از افراد خود را در 3 فروردین 1103 شمسی برای حمله به پل شهرستان راهی ساخت.1268

 پل شهرستان در خارج از شهر جدید اصفهان قرار دارد. ساختمان پل آجری است و شاید پایه ها و جرز ها که سنگی1270
 است قدیمی تر باشد.

)Curzon, 2016(

 پل شهرستان در اواخر صفویه داخل حصار شهر قرار نگرفته بود. این پل را به خاطر روستایی به همین نام نزدیک آن1270
 شهرستان نامیدند.

)اصفهانی، 1368(

)Guy, 2011(در پای قلعۀ )جی( کهنۀ شهر، پلی ساخته شده است.1283

)ظل السلطان،1361( الراشد سر پل شهرستان کشته شده بود. در کنار پل شهرستان مقبرۀ الراشد باهلل ساخته شده است.1288

 پل شهرستان بر اثر عدم مراقبت خراب شده است به طوری که هنگام شب عبور از آن خطرناک است. طاق های1308
 دهانه های آن با یکدیگر همخوان نیستند.

)Richards, 1931(

 پل شهرستان یازده دهانه دارد و از سنگ و گچ و آجر ساخته شده. ورودی شمال پل برج و بارویی بوده که اکنون باقی1329
 نیست و آثار آن به زحمت دیده می شود. دهانه های پل هم مثل برج و باروی آن آسیب دیده و ممکن است تخریب
گردد. از روی پل امکان عبور پیاده و سواره وجود ندارد زیرا در وسط پل سوراخ های بزرگ و کوچکی وجود دارد.

)جواهر کالم، 1349(

 نام قدیمی آن پل جی و پل سارویه نیز نام دیگر آن است. تاریخ ساخت پل به نظر می رسد که از دورۀ سالطین آل1339
 بویه یا پادشاهان سلجوقی باشد. این پل در دورۀ دیلمیان و سلجوقیان تنها پل  شاخص زاینده رود در داخل شهر

اصفهان بوده. در آن دو دوره  تعمیراتي بر پل انجام شده  و بخش هایی بر آن افزوده شده است.

)هنرفر، 1350(

)رفیعی مهرآبادی، 1352(پل شهرستان در جی قدیم ساخته شده. در دو طرف این پل، بیشه ها و باغ ها و کوشک های تابستانی وجود دارد.1349

 پایه های سنگی پل شهرستان احتماالً ساسانی است. طرح پل کاماًل منتظم نیست و اکنون رو به ویرانی است. شمال پل1352
ساختمان کوچکی هنوز پاربرجاست.

)Blunt, 1966(

)میرفتاح، 1395(به نظر می رسد ساختمان گمرک خانه در بخش شمالی پل، قدمت کمتری نسبت به پل داشته باشد.1354

جدول 1. روند تحول پل شهرستان براساس اسناد توصیفی. مأخذ: نگارندگان.
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منار جیبقعه الراشدمسجد جیجیپل شهرستان

---ساخت اولین خانهساخت ریشه و اساس پلساسانیان

رشد جیساخت بنای امروزی پلحملۀ اعراب
 ساخت مسجد توسط

الراشد
--

--مرمت بخش هایی از پلسلجوقیان
 ساخت بقعه )تاریخ آل

سلجوق(
 ساخت منار )همزمان
با بقعه ساخته شد(

صفویان
 خراب بودن قسمت

فوقانی پل
بناهای خالی از سکنه

 مسجد خراب و تبدیل به
.قبرستان شد

--

 نگهداری نامناسب وقاجاریه
کم اهمیت شدن پل

-ویران شدن جی
 مرمت توسط افتخار

الدوله  )1276(

 تخریب در اواخر قاجار
)1293(

---پهلوی
 تعمیر توسط

باستان شناس )1330(
-

جدول 2. بررسی روند تحول بناهای شاخص جی براساس اسناد توصیفی. مأخذ: نگارندگان.

هوایی و پالن ها جای می گیرند. دستۀ دوم، اسناد تصویری 
عکس های  کرده اند.  ترسیم  را  پل  از  اسکیسی  که  هستند 
زمینی گرفته شده از بنا نیز در این دسته جای می گیرند. 

هوایی عکس های  و  • نقشه 
آن  به  بعدها  که  می شده  نامیده  جی  قدیم  اصفهان 
یاقوت  1392؛  )ابوالفداء،  است  شده  گفته  شهرستان 
مورد  بسیار  اسالمی  دورۀ  در  جی   .)1380 حموی، 
استقبال مردم برای سکونت قرار گرفت )ابونعیم اصفهانی، 
پنج  ترسیم شده،  نقشه های  و  هوایی  1377(. عکس های 
بناهای  این  نشان می دهد.  منطقه  این  در  را  تاریخی  بنای 
شهرستان،  منار  و  مسجد  شهرستان،  پل  شامل  تاریخی 
بقعه الراشد و حصار اصلی شهر است. مسجد، منار و حصار 
در   .)2 )جدول  شده اند  تخریب  کامل  طور  به  اکنون  شهر 
بناهای  نقشۀ  ترسیم  یا  مکان یابی  دیگر،   پژوهش های 
مواجه  خطا  با  شهرستان  منار  به خصوص  ذکرشده  تاریخی 
در  می تواند  خطا،  این  دلیل   .)1395 )میرفتاح،  شده اند 
توصیفی  و  تصویری  اسناد  کامل نبودن  یا  نداشتن  دست 
انجام شده  تحلیل های  و  بررسی  با  پژوهش  این  در  باشد. 
بنای  پنج  نگارندگان،  توسط  تصویری  و  توصیفی  اسناد  بر 
دقیق تر  جانمایی  پالن  با  مقایسه ای  تحلیل های  با  فوق 

 .)1 )تصویر  شد  ترسیم 
و  شهرستان  منار  و  مسجد  جای  مشخص شدن  جهت 
عکس های  و  عکس ها  تمامی  ابتدا  جی،  شهر  حصار 
توجه  با  شد.  جمع آوری  منطقه  این  نقشه های  و  هوایی 
تا  گذشته  از  الراشد  بقعه  و  شهرستان  پل  برجاماندن  به 
کنون، از این دو بنا به عنوان شاخصی جهت بازیابی سایر 

تحلیل  اساس  بر  جی  روستای  شاخص  عنصر  پنج  نهایی  جانمایی   .1 تصویر 
تمامی اسناد تاریخی. مأخذ: نگارندگان.

جانمایی  بعد،  گام  در  شد.  استفاده  ازدست رفته  بناهای 
سه بعدی  محیط  در  عکس  روی  مرجع  بنای  دو  این  دقیق 
نیز  مکان یابی  نیازمند  بناهای  مدل  سپس  شد.  مدل سازی 
تمامی  در  کار  این  تکرار  با  شد.  داده  قرار  خود  جایگاه  در 
مشخص  دقیق تر  شیوه ای  به  منطقه  سایت پالن  تصاویر، 
هوایی  عکس های  و  نقشه ها  با  سایت پالن  این  مقایسۀ  شد. 

دقت آن را آشکار ساخت. 
از  برخی  ساخت  مشخص  اسناد  این  در  مکان یابی  تحلیل 
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جدول  3. جانمایی عناصر شاخص جی برپایۀ تحلیل عکس ها. مأخذ: نگارندگان.

مثال،  برای  هستند.  خطا  دارای  گذشته  ترسیمی  اسناد 
هرچند  است،  نادرست  چریکف  نقشۀ  در  مناره  جانمایی 
است  بوده  پابرجا  نقشه  این  ترسیم  زمان  در  مناره  این  که 

)جدول 4، تصویر 1(.
• عکس و گراوور ها

پل شهرستان در گذر زمان به دلیل استفاده های نامناسب 
کالبدی  تغییرات  دچار  پیرامون  محیط  متروک شدن  و 

است.  شده 
قدیمی ترین سند تصویری باقی مانده از پل، طرحی متعلق 
تصویر  به  را  بنا  شرق  سمت  از  که  است   1098 سال  به 
گمرک خانۀ  طرح  این  در  الف(.   ،5 )جدول  است  کشیده 
گمرک خانه،  امتداد  در  است.  شده  ترسیم  طبقه  دو  در  پل 
تعداد  شده اند.  کشیده  تصویر  به  نیز  دیگری  ساختمان های 
دهانه های پل در این تصویر ده دهانه است. وجود ده دهانه 
دلیل  می سازد.  آشکار  را  محتمل  دلیل  دو  تصویر  این  در 

دلیل  است  دهانه ها بوده  تعداد  ترسیم  در  خطا  نخست، 
در  است.  بعد  سال های  در  یازدهم  دهانۀ  اضافه شدن  دوم، 
این  پیداست.  آشکار  طور  به  یازدهم  دهانۀ  بعدی  تصاویر 
دهانه نسبت به سایر دهانه ها با فاصلۀ بیشتری قرار گرفته 
از  اندکی  فاصلۀ  به  آبی  کانال  وجود  آن  دلیل  که  است، 

است. رودخانه  اصلی  جریان  مسیر 
سند  از  بعد  سال   125 حدود  تصویری  سند  دومین 
این  در  ب(.   ،5 )جدول  است  شده  ترسیم  اول  تصویری 
طرح مجدداً بنا از سمت شرق به تصویر کشیده شده است. 
با  تصویر  این  در  گمرک خانه  امتداد  در  ساختمان های 
تصویر  این  همچنین  است.  شده  ترسیم  بیشتری  جرئیات 
ترسیم  است.  گمرک خانه  دوم  طبقۀ  تخریب  نشان دهندۀ 
افرادی بر روی بام گمرک خانه نشان دهندۀ وجود راهی در 
این  در  است.  بوده  دوم  طبقۀ  به  دسترسی  برای  گذشته 

است.  شده  پر  آجری  شبکۀ  با  تاق نماهای پل  طرح 

148
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 بازنمایی نقشه تاریخ منبع
 5321 چریکف

 

 

  5231 بودوئن

 

  5221 مرکز اسناد

 
  5211 مرکز اسناد

 

   5211 میرفتاح

 

جدول 4. جانمایی عناصر شاخص جی بر اساس تحلیل نقشه ها و عکس های هوایی. مأخذ: نگارندگان.
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سومین سند تصویری برجامانده، عکسی از پل شهرستان در 
سال 1248 است )جدول 5، پ(. این سند برای نخستین بار 
از  تصویر  این  در  است.  کشیده  تصویر  به  را  پل  غرب  سمت 
بناهایی که در امتداد گمرک خانه بودند، تنها یک ساختمان 
در  متعدد  ساختمان های  تخریب  می توان  لذا  است.  باقی 
نسبت   1248 تا   1223 زمانی  بازۀ  به  را  گمرک خانه  راستای 
داد. این بنا نیز در دوره های بعد به دلیل بی توجهی تخریب 
ادامه  بناهای  تخریب  روند  بعدی  عکس های  در  می شود. 

گمرک خانه در گذر زمان مشخص است )جدول 5، چ(. 
آن  از  حاکی  بنا  موجود  وضعیت  و  گذشته  تصویری  اسناد 
است که ساختمان گمرک خانه در شرق و غرب دارای نمای 
کاماًل مشابهی نیست. ورودی اصلی پل از سمت گمرک خانه، 
در برخی از اسناد تصویری قابل مشاهده است. این ورودی 
با تاقی با چفد تیزه دار نمایان است )جدول 5، چ(.  سندهای 
بعدی فروریختن این بخش را آشکار می کنند. در غرب بنای 
گمرک خانه ساختمانی وجود داشته که دارای دو درگاه بوده 
است. این ساختمان یک درگاه به بیرون و درگاهی دیگر به 
جدیدتر  تصویری  سندهای  است.  داشته  گمرک خانه  داخل 
می دهند  نشان  را  پل  جنوبی  بخش  در  ساختمان  دو  وجود 
)جدول 5، د(. در اسناد تصویری قدیمی تر، این ساختمان ها  
جدیدتر،  اسناد  در  ساختمان ها  این  حضور  نیستند.  موجود 
قدیمی  بخش های  به  نسبت  بخش  این  تازه سازبودن  معرف 

تر بناست. 
جان پناه پل در گذر زمان دچار تغییراتی شده است. تصاویر 
جان پناه  مختلف  بخش های  بازسازی  و  تخریب  نشان دهندۀ 
پل در سال های گوناگون است )جدول 5، ج؛ جدول 5، د(. 
تخریب  پل  جان پناه  زیاد،  آسیب های  دلیل  به  دوره ای  در 
باقی  جان پناه  بدون  پل  مدتی  و  ر(   ،5 )جدول  است  شده 

بوده است. جان پناه بعدها مجدد بازسازی شد. 
در  گمرک خانه  بنای  تاق  کامل  تخریب  دیگر  عمدۀ  تغییر 

حدود سال های است )جدول 5، ح(. 
بازسازی و مرمت پل شهرستان به صورت رسمی حدود سال 
از  مرمت  این  در  گرفت.  انجام  ملی  آثار  ادارۀ  توسط   1348
گمرک خانه  دیوارهای  استحکام بخشی  برای  فلزی  میله های 
استفاده شد. انجام بازسازی های بدون مطالعۀ اسناد تصویری 
را  بنا  کالبد  در  اصولی  غیر  تغییرات  بنا  این  در  توصیفی  و 
باعث شده است. الحاقات انجام گرفته در مرمت پل،  با کالبد 

اصیل بنا متفاوت بوده است.
تعداد  بازنمایی  جهت  در  تصویری  اسناد  کلیۀ  چنانچه 
دهانه های پل مورد بازبینی مجدد قرار گیرند، آشکار خواهد 
مشاهده  قابل  ها  دهانه  تعداد  در  تغییر  مرحلۀ  دو  که  شد 
است. در مرحلۀ اول، پل دارای یازده دهانه است که دهانۀ 

است  گرفته  جا  دهانه ها  سایر  از  بیشتری  فاصلۀ  با  یازدهم  
)جدول 5، ر(. دهانۀ یازدهم بر روی کانال آبی است که به 
است.  بوده  جاری  رودخانه  جریان  موازات  به  اندکی  فاصلۀ 
در مرحلۀ دوم، که وضعیت اکنون پل نیز همین گونه است، 
تعداد  یازدهم،  و  دهم  دهانۀ  میان  دیگر  دهانۀ  یک  ایجاد  با 
دهانه ها  تمامی  میان  فاصلۀ  و  دهانه  دوازده  پل  دهانه های 

یکسان شده است )جدول 5، ژ(.
حفاظ ها  نرده ها،  نوع  در  زمان  گذر  در  نیز  اندکی  تغییرات 
و بازشوهای بنا پدید آمده و سپس دوباره به حالت اول باز 
گشته است. در این مقاله، به دلیل عدم تأثیرگذاری در کالبد 

کلی پل به جزئیات آن پرداخته نشده است.
روش های گوناگونی برای بهره گیری از واقعیت افزوده وجود 
دارد. تلفن همراه هوشمند عمده ترین ابزار مورد استفاده در 
 Boboc et al., 2019; Panou,( است  ها بوده  این پژوهش 
با  پژوهش  این   .)Lemon, Despoina & Katerina, 2018
مدل  است.  گرفته  انجام  روش  کاربردی ترین  از  بهره گیری 
سه بعدی خطی وضعیت اصیل پل، بر اساس دو سند تصویری 
قدیمی  برجامانده، روی صفحۀ شفاف5 سایت، جاگذاری شد. 
کالبد  و  موجود  وضعیت  دو  همزمان  مقایسۀ  امکان  کار  این 
دسترس  در  ساخت.  فراهم  را  بنا  تغییرات  روند  و  آن  اصیل 
از  بنا،  این  بازدیدکنندگان  تمامی  برای  انتخابی  متد  بودن 
افزوده  واقعیت  توسط  پل  بازنمایی  است.  بوده  آن  مزایای 
از  مناسبی  درک  بنا،  امروزین  بازدیدکنندۀ  می شود  باعث 
کالبد پل در گذشته داشته باشد. همچنین این بازسازی به 
می تواند  بنا  آتی  مرمت های  برای  تاریخی  سند  یک  عنوان 
مورد استفاده قرار گیرد )تصویر 2(. از دیگر ویژگی های این 
بازآفرینی، افزون بر تکمیل کالبد کنونی پل و بازنمایی بنا، 
و  مکان  در  گذشته  طراح  حضور  تجربۀ  گذاشتن  نمایش  به 

زاویۀ دید مشخص او برای مخاطب امروزی است. 

نتیجه گیری
پژوهش  این  در  مجزا  شکلی  به  توصیفی  اسناد  بررسی 
مشخص  مختلف  دوران  در  را  پل  گوناگون  کاربری های 
کالبد  دربارۀ  اندکی  اطالعات  که  است  درحالی  این  ساخت. 
برجامانده  تصویری  اسناد  اما  است.  آمده  اسناد  این  در  پل 
می سازد.  آشکار  مشخص  گونه ای  به  را  پل  تحوالت  فرایند 
تعداد  دربارۀ  واضح  شکلی  به  تصویری  اسناد  دیگر  سوی  از 
دهانه های پل می تواند یاری رسان باشد. در بخش دیگر اسناد 
گمرک خانه  بخش  در  را  کالبدی  تغییرات  وجود  تصویری 

می سازد.  مشخص 
بازنمایی  برای  افزوده  واقعیت  از  گوناگونی  روش های 
در  گرفته اند.  قرار  استفاده  مورد  تاریخی  بناهای  تحوالت 
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تصویرتاریخردیفتصویرتاریخردیف

1098الف

.Bruyn, 1737 :کرنلیوس دبروین. مأخذ

1223ب

Flandin & Coste, 1854 اسکال کوست، مأخذ

1249پ

ارنست هولتسر. مأخذ: هولتسر، 1355.

1259ت

.Dieulafoy, 1887 :ژان دیوالفوآ. مأخذ

1249ث

اریک اشمیت. مأخذ: مرکز اسناد میراث فرهنگی.

1308ج

رابرت بایرون. مأخذ: مرکز اسناد میراث فرهنگی.

1318چ

ناشناس. مأخذ: مرکز اسناد میراث فرهنگی

ح
1328

 ناشناس. مأخذ: مرکز اسناد میراث فرهنگی

~1333خ

www.pinterest.com :ناشناس. مأخذ

 1338~د

ناشناس. مأخذ: مرکز اسناد میراث فرهنگی.

~1343ذ

ناشناس. مأخذ: مرکز اسناد میراث فرهنگی.

1345ر

www.archnet.org :برونس ماریه. مأخذ

1349ز

ناشناس. مأخذ: روزنامه اطالعات، 1349.

1400ژ

مأخذ: آرشیو نگارندگان، 1400.

جدول 5. روند تحول پل شهرستان براساس اسناد تصویری. مأخذ: نگارندگان.
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تصویر 2. بازنمایی نهایی مدل خطی پل شهرستان بر اساس دو سند تصویری کهن. این تصویر نشان دهندۀ چگونگی قرارگیری تابلو در سایت بنا و استفاده راحت کاربران از آن 
است، به گونه ای که بازدیدکنندگان هنگام ایستادن در دو  نقطۀ مشخص شده می توانند به صورت همزمان مدل بازنمایی شده و کالبد کنونی پل را مشاهده کنند. مأخذ: نگارندگان.

برای  دسترسی  امکان  بنا  سایت  داخل  در  فیزیکی  صورت 
بر  خطی  بازنمایی  آن  بر  عالوه  می کند.  فراهم  را  همگان 

کالبد  بازنمایی  جهت  روش  کاربردی ترین  پژوهش،  این 
به  بازنمایی  با  راهکار  این  است.  شده  استفاده  پل  اصیل 
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شناخت  و  همزمان  مقایسۀ  امکان  شفاف  صفحه ای  روی 
می سازد.  آسان  عام  مخاطب  برای  را  بنا  تحول  روند  بهتر 
کالبد  از  جداشده  بخش های  همچنین  روش،  این  در 
مشاهده  بنا  کنونی  کالبد  با  همزمان  صورت  به  پل،  اصلی 
میراث  از  بخشی  بازنمایی  این  دیگر  سوی  از  می شود. 
بناست  گذشتۀ  طراح  دیدگاه  و  تجربه  همان  که  ناملموس 
طور  به  می کند.   بازآفرینی  بنا،  از  بازدیدکننده  برای  را 
کلی این پژوهش با بازنمایی وضعیت اصیل پل شهرستان، 
بنا  این  محافظت  و  بعدی  مطالعات  در  گذار  تأثیر  نقشی 

می کند.  ایفا 

پی نوشت ها
Augmented reality technology )AR( .1

Low-tech augmented reality  .2
Tom Caddell .3

Wireframe .4
Transparent .5
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