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  1339بازخوانی بازسازي شهر الر پس از زلزله سال 
  

 
  

 ** علیرضا فالحی،  * زاده سیما سلیمان


  05/02/1395                                        تاریخ دریافت مقاله:                                                                                                          
  19/01/1396                                       تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                                           

  چکیده  
تمام سوانح اساساً مشابه هستند که ایـن امـر    پیامدهاي  تفاوت دارد اما مشکالت و با سوانح دیگر  محدودهسانحه از نظر نوع، زمان و  هر

کنـد. یکـی از نقـاط ضـعف      آموزي و کاربرد در سوانح آتی تشـدید مـی   منظور درس ها را به هاي علمی و مستندسازي آموزه لزوم بررسی
ها پس از گذشت چندین دهه  باشد. بسیاري از این بازسازي هاي پیشین می رب بازسازيمطالعات بازسازي در ایران فقدان مستندسازي تجا

ها کمتر مورد نقد علمی قـرار   همچنان زنده و پویا هستند و این در حالی است که تاکنون مستندات مرتبط و عوامل مؤثر در ماندگاري آن
  گرفته است.

جایی شهري بازسازي گردید و در حال حاضر شامل دو بخش پویا،  بر مبناي جابه 1339شهر الر واقع در استان فارس پس از زلزله سال 
و شهر قدیم است. لذا در این مقاله سعی بر آن است که ضمن مستندسازي، شناخت و تحلیل روند بازسازي   (بازسازي شده) شهر جدید 

هاي حاصله  دالیل ماندگاري آن تا به امروز پرداخته و درسفرد و  هاي منحصربه این شهر پس از گذشت بیش از پنج دهه، به ارائه ویژگی
  هاي آینده ارائه شود. در این راستا تلفیقی از دو روش توصیفی و میدانی استفاده شده است. براي بهبود برنامه

هـا،   کونی، زیرساختهاي مس دهد که در این بازسازي، از ابتدا کالبد در قالب یک شهر شامل بخش نتایج حاصل از این پژوهش نشان می
دور از گسـل   شناسی به جایی شهر پیرو مطالعات زمین ریزي و هزینه آن تأمین گردید. مکان جابه تأسیسات و بناهاي عمومی شهري برنامه

عهد اي ضد زلزله با سرعت ساخت باال استفاده شد. مسئولین امر بازسازي با ت انتخاب و براي ساخت مسکن و بناهاي عمومی نیز از سازه
کوشی به انجام اصولی امور پرداختند و کمیسیونی متشکل از معتمدین و روحانیون محلی بر تمام مسائل بازسازي نظارت داشتند.  و سخت

صورت  ها و موارد مذهبی مانند شایعه غصبی بودن زمین شهر جدید به جمله ادعاي مالکیت زمین هیئت بازسازي از مشکالت پیش روي 
موجب آن تسریع بازتوانی اقتصاد وابسته بـه   وآمد و به ها تسهیل رفت گردید. عالوه بر این رین زمان ممکن مرتفع میکدخدامنشی در کمت

و دلبستگی خود در شهر قدیم را دنبال کنند. برنامه واگـذاري خانـه و     بازار شهر قدیم الر باعث شد که افراد ساکن در شهر جدید عالقه
  کرد. عین رعایت عدالت، احساس تعلق را در مالکان آن تقویت میدیدگان نیز در  زمین به آسیب

  
  .جایی شهري، زلزله بازسازي، ماندگاري، مستندسازي، شهر الر، جابه کلمات کلیدي:

  
  .ارشد بازسازي پس از سانحه، دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهید بهشتی، تهرانکارشناسی *

 Sima.soleimanzade@gmail.com     
   .استاد گروه آموزشی بازسازي پس از سانحه دانشگاه شهید بهشتی، تهران **
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 مقدمه   
تـوان   به فرد است که مـی  هر سانحه رویدادي منحصر

از نظـر نـوع، زمـان و    هر سـانحه  از آن درسی آموخت. 
و امـا مشـکالت   با سـوانح دیگـر تفـاوت دارد      محدوده

(لوچـات،    تنداساسـاً مشـابه هسـ   تمام سوانح   پیامدهاي 
در حقیقـت، بازگشـت   .  )1993به نقل از برکـات،   1990

منظـور جلـوگیري از تکـرار اشـتباهات در      به گذشته بـه 
هـایی اسـت کـه در گذشـته      آینده و اسـتفاده از فرصـت  

  هـا اسـتفاده نشـده اسـت     وجود داشته و به درستی از آن
  .)1: 1366(کوپ، بوشه ، پولی، 

ه نوع سانحه و شدت آن، هر پروژه بازسازي با توجه ب
افتـد، میـزان    کشور و بستري که سانحه در آن اتفاق مـی 

هاي فرهنگی، همه و همه بـر   شهریت آن مکان و ارزش
گیري راجع به نحوه مدیریت بازسازي پس  نحوه تصمیم

که چگونه یک دولت از به این معنا  گذارد از آن تأثیر می
کنــد،  یمنـابع موجـود در راســتاي بازسـازي اســتفاده مـ    

سـاز در قیـاس بـا کیفیـت      و چگونه به سـرعت سـاخت  
دهـد و نحـوه تقسـیم وظـایف نیـز       بازسازي اهمیت می

هـا   متفاوت است. این امر لزوم مستندسازي علمی آموزه
آموزي و کاربرد در سوانح آتی را تشـدید   منظور درس  به

، 3: 1993بـه نقـل از برکـات،     1990کنـد (لوچـات،    می
  .) 7: 1993دیویس و آیسان، 

آوري کلیه مستندات مربـوط بـه    بدیهی است که جمع
سـفانه بسـیاري   أتواند مفید باشد. اما مت سوانح گذشته می

هـا، کـه    از اطالعات و تجربیات مربوط به این بازسـازي 
هـاي بعـدي مـدد گرفـت،      ریـزي  بتوان از آن براي برنامه

این یکی از نقاط ضعف مطالعـات سـوانح    وجود ندارد. 
هـاي متعـدد در زمینـه     ن است که با وجود تجربهدر ایرا

هاي پیشـین   وقوع سوانح، مستندسازي تجارب بازسازي
صورت علمی کمتر صورت گرفته است و خال کمبود  به

  اطالعات در این زمینه در سطح کشور مشهود است.

 1339شهر الر واقع در اسـتان فـارس در زلزلـه سـال     
دنبال ایـن   . بهدچار تخریب و تلفات انسانی وسیعی شد

هاي امداد و نجات، ساماندهی و بازتوانی  سانحه، فعالیت
در ایــن شــهر انجــام و برنامــه بازســازي آن بــر مبنــاي  

جایی و ساخت شهري جدید تدوین و اجرا گردید.  جابه
نشـان   ،سـال  50شواهد موجود پس از گذشت بـیش از  

دهد که در حال حاضر شهر الر از دو بخش مجـزا و   می
و شهر  )بازسازي شده شهر(هاي شهر جدید  ه نامفعال ب

بـه حیـات   ،  قدیم با دو بافت کامالً متفاوت ولی مـرتبط 
حـس   دهد و مردم نسبت به هر دو بخـش  خود ادامه می

ها کوشا هسـتند.   تعلق و وابستگی دارند و در توسعه آن
سـت کـه تـاکنون مسـتندات مـرتبط بــا      ا ایـن در حـالی  

ي شهري و فرایند آن و توصیف و چگونگی این بازساز
عوامل مؤثر در ماندگاري شـهر جدیـد پـس از گذشـت     

  صورت مدون گردآوري نشده است. پنچ دهه، به
ــر آن اســت کــه ضــمن     ــه ســعی ب ــن مقال ــذا در ای ل

مستندسازي، شناخت و تحلیل روند بازسـازي شـهر الر   
فرد این بازسـازي و دالیـل    هاي منحصربه به ارائه ویژگی

  ه امروز پرداخته شود.ماندگاري آن تا ب
  

  هاي تحقیق پرسش
ریزي و عملیات بازسازي شهر الر پـس   روند برنامه -

 چگونه بوده است؟ 1339از زلزله سال 
منظـور درس   هاي ماندگاري بازسازي الر به شاخص -

 هاي آتی کدامند؟ ریزي گرفتن براي برنامه
  هاي جهانی مبانی نظري و تجربه

ست کـه بـدون انجـام    ضرورت مستندسازي واقعیتی ا
و  صحیح و اصولی آن، هیچ کار با ارزشی انجـام نشـده  

عنـوان پایـه تحقیقـات و توسـعه در      اصلی است کـه بـه  
شود (دالور و همکاران،  ها در نظر گرفته می تمامی زمینه

 .)102، ص 1383، جعقــــري مقــــدم،  56، ص 1387
هاي تحقیقاتی واقعیتی  اهمیت مستندسازي صحیح پروژه
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هـا اشـتباه    هـا و پـروژه   شـود در طـرح   دعا میاست که ا
دهد بلکه غالباً اشتباهات گذشته تکـرار   جدیدي رخ نمی

سازمان ملـل متحـد   .  )199-203: 1386شود (هومن،  می
اي ضــمن تأکیــد بــر ثبــت و گــردآوري  نیــز در مطالعــه

اطالعات و تجربیات در مراحل مختلف میانی و پایـانی  
اطالعـات و تجربیـات    هـاي بازسـازي، از فقـدان    برنامه

عنـوان یکـی از مهمتـرین نقـاط      هاي گذشته بـه  بازسازي
نمایـد (اداره همـاهنگی امـداد و     ها یاد مـی  ضعف برنامه

رسد یکـی از مشـکالت    نظر می ). به111:  1371سوانح، 
موجود در خصوص بازخوانی بازسازي پـس از سـانحه   

باشـد کـه لـزوم ارائـه      عدم کفایت معیارهاي ارزیابی می
کنـد   هاي جدیـد جهـت تحلیـل را مشـخص مـی      روش

کـارگیري واژه   هدر پژوهش حاضر از ب .)5: 1983(کانی، 
  شود: بازخوانی دو هدف دنبال می

ــنظم در راســتاي ثبــت،   -1 ــق و م ــد، دقی فعــالیتی هدفمن
اري مقـوالت  دبندي و نگهـ  گردآوري، تنظیم و تدوین، دسته

    بازسازي شهر الر پس از گذشت بیش از پنج دهه
هاي آموخته شـده و تـالش در جهـت     استخراج درس -2

  .  1339سازي علل و عوامل ماندگاري بازسازي  برجسته
نگـر   بازسازي پس از سوانح غالباً داراي رویکردي کل

فیزیکـی)   و تکاملی بوده و ابعاد گوناگون (فیزیکی و غیر
بایسـت پوشـش دهـد. یـک      سکونتگاه ویران شده را می

ــازتوانی  اي مــی چنــین فراینــد توســعه ــد موجــب ب توان
ــت  ــراهم آوردن فرص ــادي، ف ــل و   اقتص ــراي تعام ــا ب ه

دیــده، ارتقــاي هویــت  ســازي جامعــه آســیب یکپارچــه
فرهنگی و ایجاد ارتباط میان گذشته، حـال و   -اجتماعی

آینده براي افزایش حس تعلق ساکنین به محـیط سـاخته   
  .)20: 1997شده و ماندگاري آن شود (آووتونا، 

کننـد کـه    ) بیـان مـی  16-14: 1385و دیویس (آیسان 
دوران ساماندهی و خصوصاً بازسازي اغلب به تعمیـر و  

ــاره ــی دوب ــازي خراب ــاص دارد.   س ــدي اختص ــاي کالب ه

مسئوالن دولتی و خیرین غالباً به تـأمین سـرپناه، مراکـز    
ها تمایل دارند امـا   درمانی، مدرسه و نوسازي زیرساخت

روانی و اجتماعی سـانحه،   ی شامل اثراتئهاي نامر زیان
مشکالت اقتصادي و مسائل فرهنگـی جوامـع در حـین    

گیرنـد.   بازسازي معموال بسیار کم مورد توجه قـرار مـی  
یک برنامه جامع و ماندگار ساماندهی و بازسازي باید به 
نیازهاي کالبدي و روحی روانـی جوامـع توآمـان پاسـخ     

، هـا  هـاي مختلـف ماننـد بناهـا، زیرسـاخت      دهد. بخش
اقتصاد، اداري/سیاسی، روانشناختی، فرهنگی، اجتمـاعی  

هـایی هسـتند کـه در یـک      محیطی عمده بخش و زیست
بازسازي مانـدگار بایسـتی مـورد توجـه قـرار گرفتـه و       

  ها ساماندهی شود.  خسارات مادي و معنوي آن
هـاي   عالوه بر موارد مطـرح شـده، تعـدادي از تجربـه    

منظـور   ایی شـهري بـه  ج جهانی بازسازي با رویکرد جابه
 ،هاي مـرتبط بـا مانـدگاري بازسـازي     استخراج شاخص

  :)1(جدول شماره شوند شرح داده می
 

ــه   ــس از زلزل ــازي پ ــراکش   1960بازس ــادیر، م اق
)Falconer. B.H, 1960, pp: 72-90(   

اي سهمگین در این شـهر رخ داد.   زلزله 1960در سال 
قابل زلزله هاي ساخته شده با مصالح بنایی در م ساختمان

مقاوم نبوده و حتی مناطق جدید شهر نیز دچار تخریـب  
جدي شدند. بر اثر این ویرانـی و تصـمیمات بازسـازي،    

 3ساله ترك شـد و در حـدود    500شهر قدیم با قدمت 
ریــزان  کیلـومتري آن شـهر جدیــدي بنـا گردیــد. برنامـه    

تر از سـاخت شـهر    ساخت شهر در زمین جدید را آسان
از به آواربرداري داشـت اعـالم نمودنـد.    در مکانی که نی

دولت وقت نیز این تخریب را فرصتی براي رشد قلمداد 
نمود و برنامه توسعه شامل تأسیسات زیرسـاختی بـراي   
صـنعت توریسـم و کشـاورزي را تهیـه نمـود. در حـال       

صورت  حاضر هر دو شهر جدید و قسمت قدیمی آن به
  باشند. پیوسته درآمده و در حال رشد و گسترش می
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آالسـکا   1964بازسازي شهر والـدز پـس از زلزلـه    
)Tanaka. J. M, 1973, pp 1108-1137(  

این زلزله مسبب ایجاد زمین لغزشـی در زیـر دریـا و    
امواج سهمگینی بود که به بسیاري از تأسیسـات شـهري   

شناسـی و   اساس تحقیقات زمـین  آسیب جدي رساند. بر
اخت شهر جدید همچنین احتمال وقوع سوانح مشابه، س

مــایلی شــهر والــدز بــه کمیتــه  4در  در منطقــه دیگــري
ریزي بازسازي پیشنهاد شـد و طراحـی و سـاخت     برنامه

شهر بالفاصله آغاز گشت. تصمیمات مرتبط با چگونگی 
ساخت و مواردي از این قبیـل در جلسـاتی بـا شـرکت     

شـد. کمیتـه    اي و محلی گرفته می هاي ایالتی، ناحیه گروه
احساسات و تمایل سـاکنان بـراي سـاخت در    در مقابل 

مکان سابق مقاومت کرد. والدز و ساکنان آن در کمتـر از  
سال به سایت جدید منتقـل شـدند. هـم اکنـون شـهر       3

قدیم والدز خالی از سکنه و به سایت کارگـاهی تبـدیل   
صورت پویا در حال رشد  شده است و شهر جدید نیز به

  باشد. و گسترش می
  ایتالیا 1بلیس 1968زلزله  بازسازي پس از

 1968واقع در شرق سیسیلی ایتالیا در سال  2شهر گیبلینا
ی اناین شـهر کـارگر  ساکنان اي تخریب شد.  بر اثر زلزله

کــه در نزدیکــی مــزارع در بــاالي تپــه زنــدگی  بودنــد
کردند. فرم کلی گیبلینا یک فرم مرکزي متشکل از دو  می

بازسـازي ایـن    گوشه اصلی بود. در نهایـت  محور راست
جـایی شـهري و بـا هـدف مـدرنیزه       شهر بر مبناي جابه

کــردن مراکــز شــهري بــا بهبــود حمــل و نقــل و ایجــاد 
 ,Rodeghiero B(ریزي گردید  هاي شغلی برنامه فرصت

2008, PP:1-5 (.  در دوران بازسازي، یکی از معضالت
  مردم انتظار پایان ناپذیر براي گرفتن خانـه بـود. پـس از    

ســال در  13هــا بــه مــدت  آن،  نــدگی در چــادرمــاه ز 3
ــه ــردم در شــرایط   خان ــد. م ــدگی کردن ــاي چــوبی زن   ه

  

امنیتی، بدون شـغل و امیـد، از جریـان بازسـازي دور      بی
  نگــه داشــته شــده بودنــد. انتقــال بــه شــهرهاي جدیــد، 

بود. اولین شک براي سـاکنان،   مشکوكبراي مردم کامالً 
تپـه در مقیـاس وسـیع    منتقل شدن از باالي تپه به پایین 

  هاي جدیـد شـهر بـراي ترافیـک خودروهـا       بود. خیابان
و رشد آینده شهر درست شده بـود. کـه ایـن توسـعه و     

 ,Rodeghiero B, 2008(رشد هیچ وقت اتفاق نیافتاد. 

PP: 8-16 (    شهر جدید در حال حاضر به حیـات خـود
دهد اما بقایاي شهر قدیم نیز حفظ و تبـدیل بـه    ادامه می

  ه شده است.موز
  

ـ  1347( 1968بازسازي پس از زلزلـه   .ش) شـهر  ـه
  فردوس، ایران

اي در  شهر فردوس در جنوب غربی گناباد بر اثر زلزله
تخریب شـد. از ابتـدا دو گونـه تفکـر بـراي       1347سال 

بازسازي این شهر وجـود داشـت. گروهـی از مـردم بـه      
رهبري روحانی شـهر، تقاضـاي ایجـاد شـهر جدیـد در      

ها و مزارع در حدود پنج کیلـومتري شـهر را    اغنزدیکی ب
هـاي بـا    داشتند. در مقابل این گروه، تعدادي از خـانواده 

نفــوذ شــهر و مالکــین معتقــد بودنــد کــه شــهر جدیــد  
بایست در همان محل قدیمی یـا چسـبیده بـه آن بنـا      می

شود. در نتیجه دو نوع بازسـازي در امتـداد یکـدیگر در    
ت دولتــی در شــهر گرفــت. نتیجــه مــداخال شــکلشهر

فردوس یا همان ساخت شهر تخریب شده، گسـیختگی  
بافت شهري و تأثیر شـدید آن بـر تقسـیمات اجتمـاعی     
شهر بـوده اسـت. امـا بـر خـالف آن نتیجـه فعالیـت و        
مشارکت مردم ساخت شهري جدید به نـام اسـالمیه در   

.  )4-21، صـص  1355پنج کیلومتري شهر بـود (پرهـام،   
دو شـهر فـردوس و اسـالمیه در     در حال حاضر نیز هـر 

  باشند.  حال فعالیت و گسترش می
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  چارچوب نظري 
هاي مـورد نیـاز بـراي بررسـی      رسد شاخص نظر می به

ــدگاري بازســازي مجموعــه  ــل مان ــل  -1 :اي از عل عوام
ــی ــی  -2 ،اداري/ سیاسـ ــاعی، فرهنگـ ــل اجتمـ    ،عوامـ

هـاي   ننـد ویژگـی  عوامل فنی ما -4 ،عوامل اقتصادي -3
ــکن)  ــت و مسـ ــدي (بافـ ــل  -5 و کالبـ ــل دخیـ   عوامـ

ــی ــه در بازســازي م ــند. زیرمجموع ــک   باش ــر ی ــاي ه   ه
   مشـخص  2 شـماره  هـاي مـذکور در جـدول    از شاخص

  در این مقاله مانـدگاري بازسـازي شـهر الر بـر       اند. شده
  شود. این اساس مورد بررسی قرار گرفته می

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  یقروش تحق
از دیرباز روش پژوهشی توصـیفی جهـت گـردآوري    

گرفته است.  اطالعات مدون نشده، مورد استفاده قرار می
ــان  ــیفی هم ــی توص ــامش   روش پژوهش ــه از ن ــه ک گون

توان دریافت توصیف عینی، واقعی و منظم  وضوح می به
هـاي   موضوعات مختلف است. در تحقیقات کیفی روش

عات وجود دارند. آوري اطال اصلی و تکمیلی براي جمع
تـوان از مشـارکت در تحقیـق،     هاي اصـلی مـی   از روش

بررســی اســناد و و مشــاهده مســتقیم، مصــاحبه عمیــق 
سـرایی،   هـاي تکمیلـی داسـتان    مدارك نام برد و از شیوه

  تاریخچه زندگی، تجزیه و تحلیل تاریخی، فیلم، ویـدئو 
  

  هاي بازسازي ماندگار بندي مقوله جمع  
ش

اقادیر مراک
عنوان فرصتی براي  هاي پس از زلزله به در نظر گرفتن خرابی  

هاي زیرساختی و  هاي هنگفت در زمینه نهتوسعه، صرف هزی
تأسیساتی، واگذاري بازسازي مسکن بـه بخـش خصوصـی،    

سیس کمیته مخصوص بازسازي با اهداف مشخص و بـازه  أت
  زمانی خاص و بازسازي اقتصادي

والدز آالسکا
  

اي و محلی در انجام امـور   هماهنگی بین نهادهاي ملی، ناحیه
شناسـی،   اي مطالعات زمینشهري بر مبن جایی جابهبازسازي، 

هاي اقتصادي، ایجاد تمـام   جویی حمایت مالی دولتی و صرفه
عناصر و بناهاي دولتی شهر قدیم در سایت جدید، ممانعت از 

هـا زیـر نظـر     سکونت در شهر قدیم،  انجـام تصـمیم گیـري   
  شوراي شهر، واگذاري خانه و زمین، تعهد کاري مسئولین

س ایتالیا
بلی

  

هاي بازسازي، ساخت شهري بزرگتر  پروژه مشارکت مردم در
از شهر قدیم، توجه به شیوه زندگی روزانه اهالی در سـاخت  
مسکن و بافـت شـهري، زمـان طـوالنی بازسـازي، حمایـت       
اقتصادي، سیاسی، ادراك یا توجیه طرح بازسازي، مدت زمان 

  بازسازي

س ایران
شهر فردو

میمات وجود رهبران محلی و تأثیرگذاري این قشـر بـر تصـ     
اهالی، عدم توجه به خواست مردم در انتخاب محـل جدیـد   
شهر، ایجـاد تأسیسـات زیربنـایی و بناهـاي عمـومی، نقـش       
روحانیون و معتمدین، مشارکت مردم در بازسازي، مطالعات 

 شناختی، نفوذ مالکین محلی، توجه به شیوه زندگی مردم زمین

  
بندي تجارب جهانی بازسازي شهرها پـس   جمع. 1 ج

  .از زلزله. مأخذ: نگارنده

  ها زیرمجموعه ها شاخص

عوامل اداري/ 
  سیاسی

تعهــدکاري  -2هـا ،   تعهـد بـه انجـام وعـده     -1
نحوه واگذاري خانه  -3مسئولین امر بازسازي ، 

  تـأثیر رهبـران و معتمـدان محلــی،    -4و زمـین،  
  گیري در امر بازسازي نحوه تصمیم -5 

عوامل اجتماعی/ 
  فرهنگی

 

نحـوه مالکیـت    -2به عقاید مـذهبی،  توجه  -1
احساس تعلق به شهر  -3  ،ییجا هزمین براي جاب

  دیده آسیب

   نظارت بر عملکرد -2هاي بازسازي،  هزینه-1  عوامل اقتصادي
  بازتوانی اقتصادي -3

عوامل فنی (بافت و 
  مسکن)

  بافت:
مکانیـابی  -2،  هاي شـهر آسـیب دیـده    ویژگی-1

  ی،یت زیربنـا ایجـاد تأسیسـا   -3سایت جدیـد،  
  بناهاي عمومی -4

  مسکن:
تکنولـوژي   -2ایمن بودن در برابـر سـوانح،   -1

  بومی
 توجه به اقلیم -4توجه به شیوه زندگی اهالی، -3

عوامل دخیل در 
  بازسازي

  

سرعت  -2مشارکت  اهالی در امر بازسازي، -1
  ادراك و توجیه بازسازي، -3بازسازي، 

 عدالت در بازسازي -4
 

  .هاي ماندگاري بازسازي. مأخذ: نگارنده شاخص. 2 ج  
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و عکس را نام برد (مارشال. ك، راس مـن. گ، سـال   
آوري اطالعات در ایـن پـژوهش    در جمع .)26، ص: 77

هاي عمیق و نیمـه   از مطالعات میدانی، مشاهده، مصاحبه
ها استفاده شده است. ایـن   عمیق، مطالعه اسناد و گزارش

تحقیق حاصل صرف ساعات فراوانی گفتگو با سـاکنینی  
از الر است که زلزله و بازسـازي را بیـاد دارنـد و یـا در     

نـد و اکنـون در میانسـالی و    پروسه بازسـازي مـؤثر بود  
  برند.  سالخوردگی بسر می

عبــارت دیگــر از طریــق بررســی اســناد و مــدارك  بــه
هاي مرتبط با زلزلـه، شـرح وقـایع     موجود مانند گزارش

ثبت شده در رابطه با این بازسازي در کتـب، مقـاالت و   
اسناد ملی در زمـان وقـوع سـانحه کـه در یـک پروسـه       

ـ  زمان ا مکاتبـه بـا مراکـز مختلـف در     بر و با مراجعه و ی
هاي منتشـر شـده بـه     اختیار قرار گرفت، بررسی روزنامه

مدت سه سـال از زمـان وقـوع سـانحه تـا پایـان دوران       
هاي اکتشافی و عمیق  بازسازي و همچنین انجام مصاحبه

اندرکاران بازسازي و بازماندگان ایـن زلزلـه کـه     با دست
ن داشـتند  سـال سـ   15در هنگام وقوع سـانحه بـیش از   

ــه ــاهده    ه ب ــق مش ــه از طری ــدانی ک ــات می ــراه اطالع م
آوري  یافته و بررسی محـیط سـاخته شـده جمـع     سازمان

 -صــورت توصــیفی هــا بــه شــدند و تجزیــه تحلیــل آن
تحلیلی، مستندسازي این بازسازي انجام پذیرفته اسـت.  
که پس از آن امکان سنجش آن با معیارهـاي مانـدگاري   

ور مبـانی نظـري و تجـارب    که از طریـق مـر  (  بازسازي
و اسـتخراج   ) هاي ایران و جهـان تعیـین شـده    بازسازي

  هاي حاصل از آن میسر شده است. درس
 هاي کالبدي شهر الر قبل از زلزله ویژگی
 سیاسـی،  تقسـیمات  نظـر  الر در استان فارس از شهر

ایـران   منـاطق  خیزتـرین  زلزله الرستان از مرکز شهرستان
  ، صـص: 68مع شهر الر، سال آید (طرح جا می حساب به
  

از این شـهر بـافتی    1339عکس هوایی سال  .)19-15
صـورت   هـا بـه   دهد و اکثر خانه کامالً متراکم را نشان می

حیاط مرکـزي بـا سـرداب، زیـرزمین و بـادگیر سـاخته       
سـه نـوع شـیوه     .)120، ص: 1373شـدند (شـیرزاد،    می

وجـود   1339متداول ساخت مسکن، قبل از زلزله سـال  
هـاي دیـوار    شته است. نوع اول و دوم به ترتیب خانـه دا

باربري بودند که با آجر خشک شده در آفتـاب و یـا بـا    
ــالت خــاك  رس و آهــک ســاخته  مصــالح ســنگی و م

هایی بودند که با آجر پخته  شدند. نوع سوم ساختمان می
شـدند   هاي طاق ضربی ساخته مـی  اي و سقف شده کوره

)Afshar. 1960: 594(.   
  

 الر و روند ساماندهی و بازسازي شهر 1339 زلزله
 5.6اي بـا بزرگـی    زلزله 1339چهارم اردیبهشت سال 

کــه  )Afshar.1960: 593(ریشـتر، شـهر الر را لرزانـد    
نفـر   160نفـر زخمـی و    2000نفـر کشـته،    400حدود 

مجروح شدید و خسارات کالبدي زیادي در پی داشـت  
. ج نکـرده بـود  اما ویرانی، شهر را از جنبه شهریت خـار 

منطقه تخریب شده تنها محدود به نوار بـاریکی از شـهر   
هاي واقـع شـده در ایـن قسـمت بـر       شد که خانه الر می

صـویر  ترسوبات آبرفتی بسیار نرم ساخته شـده بودنـد (  
هـاي دیگـر شـهر انـدك و      ). تلفات در قسمت1 شماره

صورت ترك و یا شکاف در بناها وارد شـده   خسارات به
تنهـایی   قع بزرگی و شدت زلزله الر خـود بـه  بود. در وا

بلکـه  آمـد   شمار نمـی  عاملی قوي در تخریب و تلفات به
خیـز، بافـت شـهري     اي لـرزه  قرارگیري شـهر در منطقـه  

هاي تنگ و باریک، احداث بناها بر روي  متراکم با کوچه
همراه مصالح سـاختمانی ضـعیف، و    رسوبات آبرفتی، به

ه ویران شده همگی باعـث  تراکم باالي جمعیتی در منطق
 .Afshar(تشدید تخریـب و ویرانـی زلزلـه الر شـدند     

1960: 593- 595(.  
  

22 



 
 

 
ره 

شما
16

1
 ♦ 

ار 
به

97 ♦
   

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  امداد و نجات
اي اختیـار تـام    دو ساعت پس از وقوع حادثه در جلسـه 

اداره شهر و امداد مردم الر از طرف دولـت بـه سرپرسـت    
 گروه امدادي جمعیت شیر و خورشید سـرخ مرکـزي داده  

) عملیات امداد بـه  29، کاشفی: ص 18زمان: ص  شد. (بنی
صورت سـتادي بـا وظـایف مشـخص در      دیدگان به آسیب

قالب سه ستاد شامل ستاد مرکـز، سـتاد شـیراز و سـتاد الر     
    .)18زمان، ص  ، بنی30-31صورت گرفت(کاشفی: صص 

  

هاي پی در پی باعث پنـاه   بعد از وقوع زلزله، پس لرزه
  صـویر  هـا و فضـاهاي بـاز شـد. (ت     انبردن مردم بـه مکـ  

عنوان اسکان اضطراري بـین اهـالی    ) و چادر به2شماره 
عنـوان اسـکان موقـت،     هاي چوبی به توزیع گشت. خانه

هـاي   شانزده روز پس از وقوع سـانحه، توسـط کـامیون   
 League of RED(ارتشی از تهران به الر حمـل شـدند  

Cross Soceities, 1960, p:3(.  
  

علت تخریب  ین عده زیادي از اهالی شهر بهعالوه بر ا
هاي دیگر و نابسامانی اوضاع، به  خانه و یا ترس از زلزله

شــهرها و روســتاهاي مجــاور از جملــه شــیراز، جهــرم، 
کننـدگان پـس    بندرعباس مهاجرت کردند. اکثر مهاجرت

  .3از چهار یا شش ماه به شهر بازگشتند
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ساماندهی و بازسازي
روز  15امــداد و اسـکان اضــطراري در طــول   مراحـل 

و برقـراري  » امـداد «انجام شد. پس از اتمام وظیفه گروه 
ت کمـک بـه   ئهی«نام  آرامش نسبی در شهر، تشکیالتی به

دیـدگان فعالیـت    در تأمین مسکن سانحه» دیدگان آسیب
 خود را شروع کرد.

  شناسی احداث شهر جدید بر مبناي مطالعات زمین
هري جدیـد از همـان روزهـاي اول در    زمزمه ایجاد ش

جراید و به نقل از افراد مختلفی مطرح گردید. در زمـان  
اي از معتمدین شهري  سفر مقامات وقت به شهر نیز عده

از  .4درخواست احداث شـهري جدیـد را اعـالم کردنـد    
شهر را براي زندگی ، شناسی  طرف دیگر مطالعات زمین

، بنـی  48-45 ایمن تشخیص داده بود (کاشفی: صـص  نا
جـایی   پس از قطعی شدن تصـمیم جابـه   .)29زمان، ص

دیـدگان مطالعـات خـود را     شهر، هیئت کمک به آسـیب 
  براي ساختمان شهر جدید الر آغاز کرد.
  تأمین هزینه احداث ساختمان شهر الر

 15در جهت تأمین هزینه طـرح بازسـازي الر در روز   
فوریت  اي با قید یک ، ماده واحده1339اردیبهشت سال 

عکس هوایی شهر الر تهیه شده توسط نیـروي  . 1ت 
هوایی ایران. منطقه ویران شده با نـوار سـفید رنگـی    

  .Afshar. 1960: 598مشخص شده است. مأخذ: 

  نگارندگان.اسکان اضطراري در رودخانه شهر. مأخذ: . 2ت 
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تـرین   از طرف دولت وقت به مجلس تقدیم و در کوتـاه 
زمان تصویب شد. عالوه بر کمک فوق مبالغ دیگـري از  

آوري اعانات نیز پشتوانه ساخت شهر جدید  طریق جمع
  .)30زمان، ص  بود(بنی

  نظارت بر مخارج ساخت شهر
منظـور   دیـدگان، کمیسـیونی بـه    هیئت کمک به آسیب

شهر تشکیل داد. اعضاي ایـن  نظارت بر مخارج ساخت 
کمیسیون را آیـات عظـام شـهر الر و معتمـدین شـهري      

دادند که از جزء تا کل وجوه ساخت شـهر را   تشکیل می
  کردند. نظارت می

 روند انتخاب سایت جدید
در خصوص محل ساخت شهر چندین دیدگاه وجـود  
داشت. ساخت در محل یـا درجاسـازي کـه مـورد نظـر      

دلیـل سـوابق زلزلـه و     سئولین بـه ساکنین بود، از طرف م
شناختی صورت گرفته، موافقت نشـد. از   مطالعات زمین

بـه  "دیـدگان   طرف دیگر برنامه هیئت کمـک بـه آسـیب   
ها و واگذاري مسکن بـه   مالکیت گرفتن عرصه ساختمان

گفته خـود بـه     به  بود. همچنین این گروه بنا"افراد محق 
ــ  ــر طبــق اص ول محوطــه وســیعی احتیــاج داشــت تــا ب

شهرسازي عمل نماید و این امر در شـهر زلزلـه زده بـه    
طـوالنی بـودن   دالیلی مانند هزینه گزاف خـاکبرداري و  

  عملی نبود. اجرازمان 
که از طرف هیئت مرکـزي کمـک   ها یکی دیگر از پیشنهاد

دیدگان مطرح شد، ترك شـهر فعلـی و سـاخت در     به آسیب
آینـده کـامالً    هـاي  اي دورتر بود که هم از آسیب زلزله منطقه

تـري داشـته    مصون باشد و هم آب فـراوان و اقلـیم مناسـب   
باشد. اگرچه ایـن نظـر در مرکـز طرفـداران زیـادي داشـت       
ولی با تالش و مدافعـه مسـئوالن امـر بازسـازي شـهر ایـن       

  دیدگاه نیز مورد موافقت قرار نگرفت.
نظر سوم که از طـرف اسـتانداري فـارس ارائـه شـد،      

یلـومتري شـهر زلزلـه زده بـود.     ساخت شهر در چهار ک

اي امـن از لحـاظ    محل مورد نظر زمینی مسطح و منطقه
منظـور عملیـات شهرسـازي در اختیـار      خیزي را بـه  لرزه

داد. عالوه بر ایـن،   خورشید سرخ قرار می و جمعیت شیر
هاي عمیقی جهت تأمین آب منطقه در  در این محل چاه

تـأمین آب   توانسـت منبـع   حال حفر بود که در آینده می
اراضـی   ءشهر جدید باشـد. سـایت انتخـاب شـده جـز     

شد. ایـن سـایت    زراعی و یا اراضی اموات محسوب می
خصـوص معتمـدین،    جدید مورد تأیید خـود اهـالی بـه   

خورشید سرخ الر قرار گرفت  و مجتهدین و جمعیت شیر
  و طی بازرسی تفصیلی محلی نیز تأیید و تصویب شد.

  ي شهر جایی و درجاساز چالش جابه
هـاي   مقاومت در برابر ساخت شـهر جدیـد، بـه گونـه    

هـا از طـرف برخـی     شد. اولین مخالفت مختلف بیان می
علما و اهالی شهر و چندي از نمایندگان مجلـس اظهـار   

ها با بیان دالیلی مانند وجود اموال و تعلق خاطر  شد. آن
اهالی به شهر خویش پیشنهاد ساخت در محل فعلـی را  

عالوه بر درخواست اهالی بر سـاخت شـهر    ارائه دادند.
داران و مـالکین شـهر    در مکان خـود، تعـدادي از زمـین   

 جـا  جابـه قدیم نیز به مخالفت با این تصمیم برخاسـتند.  
نمـودن شـهر از محـل اولیـه خـود و همچنـین نگرانـی        
روحی از ساکن شدن در منـازل شـهر زلزلـه زده باعـث     

یم کاسـته  هـاي شـهر قـد    شد از ارزش ریـالی زمـین   می
  .)31زمان، ص  شود(بنی

از طرف دیگر عده اي از مـالکین و متنفـذین محلـی،    
ادعاي مالکیت اراضی شهر جدید را به استانداري تسلیم 
نمودند. این افراد با ایجاد شایعه مبنی بـر غصـبی بـودن    
سکونت در شهر جدید سـعی در بـاال بـردن قیمـت آن     

ســازي  و از ادامــه عملیــات شهر   نداراضــی را داشــت 
  کردند. جلوگیري می

در همین راستا و پس از تحقیق در ارتباط بـا صـحت   
هاي  ادعاي مالکیت صورت گرفته مشخص شد که زمین
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مذکور جزء اراضی موات بـوده و بقیـه اراضـی نیـز بـه      
فرض داشتن مالک ارزش زیادي نداشتند (کاشـفی، ص  

). در نتیجه در مراسم اولـین کلنـگ سـاختمان شـهر     56
عیان با برخورد شدید استاندار مواجـه شـدند.   جدید، مد

استاندار در این مراسم با بیان علت ایجاد شهر جدید که 
کمیسـیونی را بـراي   ، خیز بود همان دوري از منطقه زلزله

رسیدگی به این امر تشـکیل داد و بـا خریـد اراضـی بـا      
  قیمت واقعی آن، مشکل مرتفع گردید.

  طراحی شهر و ملزومات شهري
ــد توســط  طراحــی،  نظــارت و اجــراي نقشــه شــهر جدی

شــهر جدیــد  مهندســین شــرکت نفــت صــورت پــذیرفت.
-خیابـان شـرقی   12جنـوبی و  -خیابان شمالی 12صورت  به

متـري طراحـی شـده     45، 30، 20، 12هـاي   غربی با عـرض 
ــود (کاشــفی، ص  ــی65ب ــان، ص  ، بن صــویر ) (ت31 -30زم

ــماره  ــرکت     .)3ش ــار ش ــی تب ــدس ایران ــط مهن ــه توس البت
تغییراتـی در نقشـه شـهر پیشـنهاد شـد و مـورد       ، "نترپـوز ا"

تأیید قرار گرفت. ایـن پیشـنهادها در مـواردي ماننـد تقلیـل      
هــا  هــا، خــالی گذاشــتن قطعــاتی در تقــاطع عــرض خیابــان

منظور ساخت واحدهاي تجـاري و تغییـر مکـان ادارات و     به
  موسسات عمومی از داخل به بولوار بین دو شهر بود.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
منظور تأمین آب و برق شهر نیز به موازات سـاختن   به
ایـن صـورت کـه     ها تمهیداتی صورت پذیرفت. بـه  خانه

سازمان برنامه تهیه آب مشروب شهر را بر عهده گرفـت  
کشی از شهر جدید شـروع و بـه شـهر قـدیم      و کار لوله

شد. تأمین برق شـهر را نیـز سـازمان برنامـه بـا       ختم می
دیدگان متقبل شـد. در   آسیب کمک مالی هیئت کمک به

ضمن در نقشه شهرسازي، احتیاجات عمومی شـهر نیـز   
بینی شده بود. بانک ملی ایران نیز شروع به ساخت  پیش

سـاختمان جدیـد بانــک و کـوي کارمنــدان خـود کــرد.     
هاي جمعیـت، سـاخت    وزارت فرهنگ نیز بر طبق نقشه

  دبستان را در شهر متقبل شد.
  

 اي شهر جدیدواحدهاي مسکونی و بناه
منظـور   هـاي شـهر جدیـد بـه     در ارتباط بـا سـاختمان  
هــاي آینــده، ســازه پیشــنهادي  مقاومــت در برابــر زلزلــه

صـویر  کار ترکیبی از بـتن و آهـن بـود (ت    شرکت مقاطعه
ــماره  ــه .)4ش ــتم     ب ــی، سیس ــالوده بتن ــه ش ــورتی ک ص
اي با اتصـال پـیچ و مهـره یـا جـوش،       ساز لوله و ساخت

ده از رابیتس و گچ بـراي سـاخت   سقف ایرانیت و استفا
  .)66 -65ها در نظر گرفته شد(کاشفی، صص  خانه

براي مقابلـه بـا گرمـاي منطقـه ایجـاد سـرداب ماننـد        
هاي قدیمی و یـا اسـتفاده از وسـایل خنـک کننـده       خانه

دلیل مسـائل مـالی بـراي جمعیـت مهیـا نبـود.        جدید به
لـه بـا   ها براي مقاب جداره کردن ساختمان همین دلیل دو به

   این مشکل پیشنهاد شد.
منظور  متر مربع زمین به 600در ابتداي امر به هر خانه 

  توجــه بــه احتیاجــات  بــاســاخت و ســازهاي آتــی بنــا 
ســاکنین اختصــاص داده شــد کــه در آن ســاختمانی بــا 

هـاي   شد که پـس از بررسـی   مترمربع بنا می 72زیربناي 
هـر خانـه   متر مربع تقلیل پیدا کرد. پـالن   400مجدد به 

) 5صـویر شـماره   صورت دو اتاق و یک آشـپزخانه (ت  به
را  طرفـه آن  طراحی شده بـود کـه سـقفی بـا شـیب یـک      

  .)6صویر شماره (ت  پوشاند می

  .90ر. مأخذ: نگارندگان، سال شهر جدید ال. 3ت 
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 1340زلزله دوم سال 
بـار دیگـر شـهر الر لرزیـد.      1340خرداد سال  21در 

کویه در منطقه الرسـتان  لرزه روستاي ده مرکز این زمین
هاي سـایت   بود. پس از این سانحه و عدم تخریب خانه

هاي شهر جدیـد   شهر جدید، تقاضا براي اقامت در خانه
  و  جمعیت شیر رود و شوراي شهرستان الر نیز از باال می

کند. اما  خورشید سرخ تقاضاي توسعه شهر جدید را می
امه پیدا کرده دستگاه خانه اد 400دلیل شرایط، ساخت  به

همراه استفاده  و به افراد متقاضی، زمین در شهر جدید به
شـود. ایـن    از برق و آب تأمین شده در شهر پیشنهاد می

هـاي   بایسـت خانـه   هاي جمعیت مـی  اساس نقشه افراد بر
  .5کردند خود را بنا می

  ها طریقه فروش زمین و واگذاري خانه
زمــان فـروش و واگــذاري زمـین شــهر جدیـد بــه مـرور     

دسـتگاه   400برنامه جمعیت، ساخت  يتکمیل شد. در ابتدا
صورت رایگان به افراد محـق بـود.    ها به خانه و واگذاري آن

پس از مدتی طرح واگذاري زمـین رایگـان نیـز اجـرا شـد.      
ها با نظر شـوراي شـهر متشـکل از معتمـدین      واگذاري خانه

شــد.  محلــی و چنــد تــن از مســئوالن جمعیــت انجــام مــی 
شهر وضع اقتصادي مـردم را مطالعـه کـرده و افـراد      شوراي

اي خانـه   شـدند. در نتیجـه، عـده    به پـنج درجـه تقسـیم مـی    
ــه عــده  ــد و ب ــه تناســب  رایگــان دریافــت کردن اي دیگــر ب

ها با اقساط طوالنی مـدت فروختـه    ها خانه وضعیت مالی آن
هـاي   البتـه خانوارهـایی کـه خانـه     .)77شد(کاشـفی، ص   می
مـل تخریـب شـده بـود نیـز خانـه رایگـان        طـور کا  ها بـه  آن

هـا   ارزش زمین بـه نسـبت عـرض خیابـان     .6دریافت کردند
سـوم بهـاي زمـین نقـد و بقیـه آن        گردیـد. یـک   تعیـین مـی  

شـد. فلسـفه فـروش     مدت دریافت مـی  صورت اقساط بلند به
منـدي و احسـاس مالکیـت نسـبت بـه       ها ایجاد عالقـه  خانه
اي که خانـه در آن قـرار    هها و مشارکت در آبادانی منطق خانه

  .)76 -77گرفته، ذکر شده است(کاشفی، ص 

ــاختمان. 4ت  ــکلت س ــده.  اس ــازي ش ــاي بازس   ه
  .90مأخذ: نگارندگان سال 

هـاي بازسـازي شـده. دو     کروکی از پالن خانه. 5ت 
  .90پالك مجاور یکدیگر. مأخذ: نگارندگان، سال 

هـاي بازسـازي شـده. دو     ماي خارجی خانهن. 6ت 
  .90پالك مجاور یکدیگر. مأخذ: نگارندگان، سال 

  

  ورودي اصلی
  

سرویس 
  بهداشتی

  

  اتاق

  حیاط  اتاق

  آشپزخانه
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 شهر جدید الر پس از اتمام عملیات ساختمانی
شهر جدید الر پس از اتمـام عملیـات سـاختمانی بـیش     

مترمربع وسعت داشت. از طـرف جمعیـت    000/000/5از 
دسـتگاه خانـه سـاخته     500خورشـید سـرخ ایـران      و  شیر

 مین در اختیار اهـالی قـرار گرفتـه بـود    قواره ز 300شده و 
همچنین ایـن شـهر داراي دو میـدان و     .)7صویر شماره (ت

 10و  12، 20 ،30 ،40هـاي   کیلـومتر خیابـان   50در حدود 
اي،  ، حمـام، دبیرسـتان حرفـه    متري همـراه بـا درختکـاري   

و مرکز اداري و درمانی جمعیـت شـیر و خورشـید سـرخ     
تأسیسـات   .)8ر شـماره  صـوی ساختمان ادرات دولتی بود(ت

کشی آب شرب، تـأمین بـرق    زیر ساختی دیگري مانند لوله
براي هر دو شهر، احداث خیابان بین دو شهر نیـز در نظـر   
گرفته شـده بـود. در همـین ایـام سـاختمان بیمارسـتان در       

  شهر جدید و فرودگاه نیز در دست اقدام بوده است.
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شهر الر در حال حاضر
شهر الر در حال حاضر از دو شهر قدیم و شـهر جدیـد   
تشکیل شده است. این دو شهر توسط بلواري بـه یکـدیگر   

هـاي اخیـر    شهر قدیم اگرچه در طـی سـال   .متصل هستند
اي شـده ولـی هنـوز هـم      هـاي عمـده   دستخوش دگرگونی

بافـت متـراکم    .بافت سـنتی خـود را حفـظ نمـوده اسـت     
هـا   ها امکـان ویرانـی آن   همحالت و مخروبه بودن اکثر خان

برد. دسترسـی نامناسـب و    هاي آتی باال می را در برابر زلزله
هـا کمرنـگ    نفوذپذیري کم نیـز انگیـزه سـکونت را در آن   

هـاي کالبـدي بیـانگر     نموده است. شهر جدیـد بـا ویژگـی   
. باشـد  اي می الگوي شهرسازي شطرنجی و فاقد نظام محله

تمـایز بـا بافـت سـنتی     بناهاي احداثی با مصالح جدید و م
شهر قدیم است و در حال حاضر بسـیاري از کارکردهـاي   

  شهري را در خود متمرکز کرده است.  
  

 ها و مشاهدات  تحلیل داده
ذکر شد علـل مانـدگاري بازسـازي     طور که قبالً همان

عوامـل اداري/   -1هایی مانند   شهري توسط زیرمجموعه
ــاعی، فرهنگــی  -2 ،سیاســی ــل اجتم ــل ع -3 ،عوام وام
هـاي کالبـدي    عوامـل فنـی ماننـد ویژگـی     -4 ،اقتصادي

عوامل دخیل در بازسـازي قابـل    -5(بافت و مسکن) و 
بررسی هستند. در ادامه هر یک از موارد مطرح شـده در  

  .شود ارتباط با بازسازي شهر الر بررسی می
  عوامل اداري/ سیاسی
هاي سیاسی بازگو شـده   وعده ها: تعهد به انجام وعده

هــاي  واســطه پیگیــري منظــور بازســازي شــهر الر بــه بــه
مهندسان مربوطه محقـق شـد و مشـاهدات نیـز بیـانگر      

  هاي بازسازي است. انجام و اجراي اکثر برنامه
کوشـی و   سـخت  کاري مسئولین امـر بازسـازي:   تعهد
هاي مسئولین بازسـازي موجـب سـاخت شـهر در      پیگیري

انجـام اصـولی   مدت زمان کم بود. این افراد با پافشاري در 
  ها مقاومت کردند. ها و ناآرامی امور در مقابل مخالفت

پیشرفت امور ساختمانی در الر. مأخـذ: مجلـه   . 7ت 
  .53: ص 1340پهلوي نامه، 

ت دولتی، ساختمان بانک سپه در شـهر  ااز ادار. 8 ت
  .جدید. مأخذ: نگارندگان
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در سطوح مختلف امـور   نقش روحانیون و معتمدین:
بازسازي از جمله نظارت بر مخارج و بودجه بازسـازي،  

  جـایی شـهر، نفـوذ بـر      اخذ تصمیماتی مـرتبط بـا جابـه   
ــا عــدم   ــردم در پــذیرش و ی   اذهــان و تغییــر نگــرش م

تقاضاي ملزومـات شـهري   بیان د و یا پذیرش شهر جدی
ت بازسـازي ماننـد کشـیدن جـاده بـین دو شـهر،       ئبه هی

آسفالت خیابان و یا تـأمین بـرق از مـواردي اسـت کـه      
ــوان  مــی ــه نقــش روحــانیون وت ــه معتمــدین  ب در زمین

  .بازسازي اشاره کرد
هاي مختلف نسـبت بـه    خانه واگذاري خانه و زمین:

بـا توجـه بـه عـرض      گیري در نقشـه شـهر و  رمحل قرا
هـاي   هاي متفاوتی داشـتند. خانـه   قیمت و ارزش خیابان

تر قرار گرفته بودند  عرض هاي کم رایگان در کنار خیابان
هاي متعـدد از وضـعیت زنـدگی و     و با توجه به بررسی

  گرفت. واگذاري صورت می ،مالی افراد
جمعیت شـیر و   گیري در امر بازسازي: نحوه تصمیم

ن هر دو امور امـدادي و بازسـازي را   خورشید سرخ ایرا
ــائل     ــه مس ــه ب ــه توج ــود. در نتیج ــه ب ــده گرفت ــر عه ب

شناسی و تصـمیمات مـرتبط بـا بازسـازي از ابتـدا       زمین
هـا و   موجبات تسریع امـور و جلـوگیري از ناهمـاهنگی   

هاي مجدد را فـراهم آورد. عـالوه بـر ایـن حـل       ارزیابی
یل اختالفات محلی از طریق کدخدامنشی موجـب تسـه  

جـویی در وقـت و جلـوگیري از نارضـایتی      امور، صرفه
  شد. بازسازي  نسبت بهمردم 

  عوامل اجتماعی، فرهنگی 
پس از رفع شـایعاتی از قبیـل    توجه به عقاید مذهبی:

وسـیله برگـزاري نمـاز     غصبی بودن زمین شهر جدید به
توسط امام جمعه در مسجد شهر جدید تمایل مـردم بـه   

  آن شهر بیشتر گردید.  
در ابتـدا   مسـئله در بازسـازي الر ایـن    مالکیت زمین:
هـا و   اي بـراي بـاال بـردن قیمـت زمـین      باعث طمع عده

  هــاي مــوات شــده بــود و حتــی  ادعـاي مالکیــت زمــین 
  پــس از رفــع ایــن مشــکل بــا پرداخــت قیمــت اصــلی  
اراضی به مالکین آن، دستاویز مخالفین ایجاد شهر جدید 

  قتضـی و مناسـب بـا    براي تحریک مردم بود. برخـورد م 
  ایــن مســائل در زمــان مناســب باعــث حــل مشــکالت  

  مربوطه شد.
عالقه و دلبستگی  دیده: احساس تعلق به شهر آسیب

  مـردم بـه شـهر خــود و گـاهی وابسـتگی اقتصـادي بــه       
آورد  آن موجبات عدم پذیرش شهر جدید را فـراهم مـی  

  امــا در تجربــه بازســازي شــهر الر هیچگونــه ممــانعتی  
مسـکن اعمـال    يدوباره شـهر قـدیم و احیـا   در ساخت 

علت جمعیت باالي شـهر و تعـداد محـدود     نشد. البته به
مسکن ساخته شده امکان انتقـال تمـام اهـالی بـه شـهر      

  جدید میسر نبود.
  عوامل اقتصادي

بودجــه بازســازي شــهر الر  هــاي بازســازي: هزینــه
هـاي   صورت الیحه دولتی به تصویب رسـید و کمـک   به

مللی پس از اتمام دوران ساماندهی به سمت ال ملی و بین
برنامه بازسازي سوق داده شد و تحـت اختیـار سـازمان    

  مرتبط با بازسازي شهر قرار گرفت. 
در بازسـازي شـهر الر از طـرف     نظارت بر عملکرد:

منظور نظارت بـر مخـارج    ت بازسازي، کمیسیونی بهئهی
 ساخت شهر متشکل از آیات عظام و معتمـدین شـهري  

  ترین امور نظارت داشتند.  ل شد که بر جزئیتشکی
اي در منطقه  بازار الر جایگاه ویژه بازتوانی اقتصادي:

جنوب کشور داشت و عدم تخریـب ایـن بنـا در زلزلـه     
و وابستگی شغلی عده زیادي از اهالی به آن  1339سال 

ت ئـ نمـود. هی  بسـیار  به بازتوانی اقتصادي مـردم کمـک  
وآمد از شهر جدیـد بـه    فتبازسازي نیز براي سهولت ر

اي بـین دو شـهر     بـه کشـیدن جـاده    ،کـار   و  محل کسب
 اهتمام کرد.
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  هاي کالبدي (بافت و مسکن) عوامل فنی مانند ویژگی
  بافت

  دیده هاي شهر آسیب ویژگی 
شناسـی، شـهر قـدیم الر     با توجه بـه مطالعـات زمـین   

هاي کالبـدي موجـود    پذیري علت عبور گسل و آسیب به
خیـزي آن بـراي    ن و بافت شهر و سـابقه زلزلـه  در مسک

مکـان  ، ادامه سکونت به جهت مواجهه با خطرات بعدي
و ایـن امـر موجـب     ایمنی تشخیص داده نشدمناسب و 

  اي به شهر جدید و توسعه آن گردید. روي آوردن عده
ــات     ــام مطالع ــس از انج ــد: پ ــایت جدی ــابی س مکانی

ت بـه  شناسـی و شناسـایی گسـل شـهر الر مبـادر      زمین
انتخاب زمین براي ساخت شـهر جدیـد شـد. در حـال     

شناسی حـاکی از عـدم وجـود     حاضر نیز مطالعات زمین
  باشد.  گسل در منطقه مذکور می

در بازسازي شهر الر عالوه  ی شهر:یتأسیسات زیربنا
تـأمین آب، بـرق، مکـان بناهـاي     مسئله بر تأمین مسکن 

ار گرفـت  عمومی و واحدهاي تجاري از ابتدا مد نظر قر
  و به تدریج این ملزومات براي شهر ایجاد شد. 

ساخت بناهاي عمومی ماننـد   ساخت بناهاي عمومی:
بیمارستان، فرمانـداري، چنـدین بانـک و بناهـاي اداري     

از دالیـل  کـه   شـد باعث انتقال این امور به شهر جدیـد  
  باشد.  پیشرفت و گسترش آن نیز می

 مسکن
ي سـاخته شـده از   هـا  ایمن بودن خانه ایمنی ساخت:

لحاظ سبکی، مـواد و مصـالح و شـیوه سـاخت و عـدم      
باعث اعتمـاد مـردم بـه     1340در زلزله سال آن تخریب 

ها و مسئولین اجراي بازسازي و دلیلی بـر اسـتقبال    خانه
  مردم از شهر جدید شد. 

هـا و   پـالن خانـه   توجه بـه شـیوه زنـدگی اهـالی:    
هـاي   هتکنولوژي پیشنهادي ضدزلزله جهت ساخت خانـ 

شهر جدید با نحوه زنـدگی مـردم بسـیار مغـایر بـود و      

هاي ارائه شده براي مقابله با گرماي منطقه باعـث   حل راه
هـا   شکل بودن خانه مرتفع شدن این مشکالت نشد و هم

  کرد. ها براي اهالی ایجاد اشکال می نیز تا مدت
  عوامل دخیل در بازسازي

ــارکت: ــارکت مردمــی تن   مش هــا در زلزلــه الر مش
صورت کارگري در سـاخت شـهر جدیـد بـوده و در      به

طرح و نقشـه و مـوارد مشـابه دیگـر نظرخـواهی و یـا       
پرسشی از مردم صورت نگرفته است. اما مـردم از ایـن   
امر ناراضی نبودند و ساخت شهري مدرن و اصولی زیر 

ریــزان را امــري بــدیهی تلقــی  نظــر مهندســان و برنامــه
  کردند. می

ــازي: ــرعت بازس ــی  ســاخ س   ت ســریع مســکن یک
از تقاضاهاي مردم الر پس از عـادي شـدن نسـبی امـور     

ت بازسـازي  ئـ هـاي هی  شهر و همچنین یکی از اولویـت 
  علــت نزدیــک بــودن تابســتان و هــواي گــرم منطقــه  بـه 

دهنده آماده شدن سریع نسـبی مسـکن    بود. شواهد نشان
که پس از زلزله سال بعد مـردم در آنجـا    صورتی است به

  .ساکن شدند
جلسات توجیهی در  ادراك یا توجیه طرح بازسازي:

منظـور آگـاهی رسـانی در     محل، استفاده از مطبوعات به
ــه نحــوه بازســازي شــهر الر و   ســطح کشــور نســبت ب

باعث  1340ها در زلزله سال  همچنین عدم تخریب خانه
درك و پذیرش اهـالی شـهر از انتخـاب شـیوه سـاخت      

  مسکن و طرح انتخابی بوده است.
  

ــد ــازي:ع ــدالت در   الت در بازس یکــی از وجــوه ع
تـوان در نحـوه مالکیـت زمـین      بازسازي شهر الر را می

  هــا  شــهر جدیــد و همچنــین در نحــوه واگــذاري خانــه
کـه زمـین از مالکـان خریـداري و در      صـورتی  یافت. بـه 

هـا، تفـاوت بـین     واگذاري نیز عالوه بـر تفـاوت قیمـت   
تصادي نیز در ها با سطوح مختلف اجتماعی و اق خانواده

  .نظر گرفته شد
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  نتیجه
رونــد  در ایـن مقالــه سـعی شــد کـه بــا مستندسـازي    

بـه ثبـت و    ،ریزي و عملیـات بازسـازي شـهر الر    برنامه
فـرد مانـدگاري ایـن     بـه  هاي منحصـر  بندي ویژگی طبقه

ــیش از    ــس از ب ــه و پ ــازي پرداخت ــن   50بازس ــال ای س
ن . در راسـتاي رسـیدن بـه ایـ    گـردد  بازسازي بازخوانی

اي کـه از ایـن    هدف به بررسی اسناد و مـدارك پراکنـده  
اي  بازسازي به جا مانده بـود، پرداختـه شـد و مجموعـه    

آوري گردید و  مدون از وقایع مربوط به این سانحه جمع
براي بررسی وضع موجود و تدقیق اطالعات، مطالعـات  
ــردم شــهر و    ــا م ــت و ب ــدانی منظمــی صــورت گرف می

  صاحبه شد.اندرکاران بازسازي م دست
  

خسارات و تلفـاتی را بـه شـهر الر     1339زلزله سال  
ــات و    ــداد و نج ــات ام ــام عملی ــس از اتم وارد آورد. پ

ت بازسازي شهر پیرو مطالعـات  ئساماندهی، از طرف هی
شناسی، تصمیم ساخت شهري جدیـد در نزدیکـی    زمین

دیــده در مکــانی ایمــن و دور از گســل و در  الر آســیب
تا بر مبنـاي اصـول شهرسـازي     زمینی مسطح مطرح شد

  فعالیت خود را آغاز کنند. 
در این بازسازي، از ابتـدا کالبـد در قالـب یـک شـهر      

هـا، تأسیسـات و    هاي مسکونی، زیرسـاخت  شامل بخش
و هزینـه    شـد ریزي طراحی  بناهاي عمومی شهري برنامه

آن تأمین گردید. مشکالت پـیش روي هیئـت بازسـازي    
ــی  ــت زم ــاي مالکی ــه ادع ــذهبی   نازجمل ــوارد م ــا و م ه

صورت کدخدامنشی و با کمک روحانیون و معتمدین  به
شـده و کـار    محلی در کمترین زمان ممکن حل و فصل 

هـاي   ساخت شهر شروع گردید. در ارتباط بـا سـاختمان  
اي ضدزلزله با سرعت سـاخت بـاال در    شهر جدید سازه

و عـدم   1340نظر گرفته شد که پس از وقوع زلزله سال 
، هاي تازه سـاخته شـده و افـزایش تقاضـا     خانهتخریب 

هیئت مربوطه تصـمیم بـه فـروش زمـین بـه متقاضـیان       
هـاي تأییـدي در آن سـاختمان     اساس نقشـه  گرفت تا بر

  کنند.احداث 
هـاي سیاسـی، مسـئولین امـر      ها و قـول  با توجه به وعده

کوشی به انجام اصـولی امـور    بازسازي نیز با تعهد و سخت
نی از معتمـدین و روحـانیون محلـی از    پرداختند. کمیسـیو 

طرف هیئت بازسازي تعیین و بـر تمـام مسـائل بازسـازي     
نظارت داشتند. عـالوه بـر ایـن طـرح و برنامـه بازسـازي       

  شد. صورت مکرر و صریح براي عموم توضیح داده می به
دیدگان نیز با بررسـی   واگذاري خانه و زمین به آسیب
رایگـان و یـا    صـورت  وضعیت زندگی و مالی افـراد بـه  

ریزي شده بود که در عین رعایت  اقساط بلندمدت برنامه
  کرد. عدالت، احساس تعلق را در مالکان آن تقویت می

ها تسریع بازتوانی اقتصاد وابسته به بـازار   عالوه بر این
شهر قدیم الر توسط ایجاد خیابان بـین دو شـهر میسـر    

در  وآمد باعث شد که افراد سـاکن  گردید و تسهیل رفت
ها و دلبستگی خـود در شـهر قـدیم را     شهر جدید عالقه

  دنبال کنند.
هـاي خـود مسـتقر     پس از ساخت شهر مردم در خانـه 

شدند و تاکنون نیز در توسعه و آبادانی آن کوشا هسـتند  
اما در این بازسازي سـازه و پـالن در نظـر گرفتـه شـده      

  هــا مطــابق بــا شــیوه زنــدگی اهــالی نبــود،  بــراي خانــه
ایده طراحان ساخت شـهري مـدرن و ضـدزلزله    اگرچه 
مشـکالتی ماننـد سـرما و گرمـاي     براي سـاکنین  بود اما 

دلیـل شـباهت زیـاد     ها به شدید و یا عدم تشخیص خانه
  همراه داشت.  هها، ب آن

هاي  این بازسازي نکات زیادي در بر دارد که شاخص
تـوان در آن یافـت.    متعددي از ماندگاري بازسازي را می

جا به ذکر نکاتی چند از علل مانـدگاري بازسـازي   در این
  زلزله شهر الر می پردازیم.

 هاي بازسازي و واگـذاري مسـئولیت   مدیریت برنامه -
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به یک سازمان خاص با نیروي متخصص کافی و قدرت 
 اجرایی مناسب

توجه و استفاده از معتمدین و نمایندگان محلـی در   -
 مراحل مختلف بازسازي

هاي بـازگو شـده پـس از بـروز      وعده تعهد به انجام -
 سانحه و تعهد کاري مسئولین امر بازسازي

ــه عقایــد مــذهبی مــردم منطقــه   - توجــه و احتــرام ب
 دیده  آسیب

ده نگـرفتن و توجـه بـه احسـاس تعلـق مـردم       ادین -
  دیده نسبت به موطن خود آسیب

ی قبـل  یجـا  ههاي بازسازي خصوصاً جاب تأمین هزینه -
سازي و نظارت بر عملکرد و مخارج از شروع فرایند باز

 توسط نیروهاي محلی
توجه به بـازتوانی اقتصـادي پـس از بـروز سـانحه       -

  عالوه بر ساماندهی کالبدي
انجام مطالعـات جـامع روي منطقـه پـس از وقـوع       -

منظور مشـخص   سانحه و پیش از ارائه برنامه بازسازي به
 هاي ناشی از سانحه  کردن علت تخریب

جـایی سـکونتگاه و انتخـاب مکـان      ابهتصمیم به ج -
 شناسی جدید بر مبناي مطالعات دقیق زمین

ی در بازسـازي  یتأمین تسهیالت و تأسیسات زیربنـا  -
 منظور ادامه حیات شهر عالوه بر تأمین مسکن به

ساخت مسکن مقاوم پـس از سـانحه بـا توجـه بـه       -
 ها شیوه زندگی اهالی منطقه و منطبق با نیاز آن

هاي کـاهش خطـر    وجیه و توضیح دیدگاهآموزش، ت -
 دیده و طرح بازسازي به مردم منطقه آسیب

هاي مختلف بازسـازي اعـم    رعایت عدالت در زمینه -
از احراز مالکیت و واگذاري زمین و مسکن با توجه بـه  

 سطوح مختلف اجتماعی و اقتصادي جامعه
هـاي مـرتبط    گیـري  مشارکت مردم منطقه در تصمیم -

 جایی سکونتگاه صوصاً در ارتباط با جابهبا بازسازي خ

تســریع و ســازماندهی صــحیح مراحــل مــرتبط بــا   -
  .بازسازي مانند امداد و نجات، ساماندهی و بازسازي

  نوشت پی   
1. Blice 
2. Gibellina 

، مصاحبه 91. 6. 7مصاحبه با آقاي مجیدي و آقاي سکوتی، مورخ . 3
 .91. 6. 8اصغر علوي، مورخ  با سید علی

، مصاحبه با سید 91. 6. 7مصاحبه با حاج آقاي نخبه الفقها، مورخ . 4
 91. 6. 8اصغر علوي، مورخ  علی

، مصاحبه با محمد حسین نخبه 91. 6. 7مصاحبه با مجیدي، مورخ . 5
 .91. 6. 8الفقها و خانم جالل، مورخ 

، مصاحبه 91. 6. 7مصاحبه با آقاي سکوتی و آقاي مجیدي، مورخ . 6
، مصاحبه بـا  91. 6. 8آقاي گلچین، مورخ  آقاي نخبه الفقها و با حاج

  .91. 6. 9آقاي بامشاد، مورخ 
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