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چکیده:
از كوچه پس كوچه های بافت مركزی شهراصفهان كه گذر می كنيم سکوتی 
آزاردهنده فضاراپركرده است. با عنايت به وجود آثار ارزشمندتاريخی در جايجای 
مركز شهراصفهان كه عمدتًا از زمره نفايس وبناهای ارزشمندزمان خود بشمار 
ميروند ،اين محدوده از شهر كه دارای تمام امکانات وخدمات زيربنايی و روبنائی 
وبستری بسيارمناسب ومستعد به لحاظ مرمت وباززنده سازی است به محيطی 
اجتماعی   – فرهنگی  معضالت  ودرگير  مخروبه  نيمه  واماكن  ابنيه  با  ناامن  

تبديل شده است.
شهرمان  وقديمی  تاريخی  بافت  مديريت  در  هماهنگ  نظام  يك  وجود  عدم 
ونبود تعامل ارگانهای خدماتی وفرهنگی مديريتی دراين محدوده باعث گرديده 
تا موانعی مستحکم در جهت عمران وآبادی اين فضاها بوجود آيد تا چهره ای 

نا زيبا وناهمگون درنظرهمگان به تصوير كشيده شود.

واژه های كليدی:
" ارگانهای خدمات رسان- مديريت واحدشهری- فروش نفايس ميراثی- احياء 

ومرمت بناهای تاريخی- باززنده سازی- محورهای گردشگری"

مقدمه:
  در بافت تاريخی وقديمی شهرمان كه روزانه بيش از صدها ودر ايام خاص 
وتعطيالت نوروزی شايد هزاران گردشگر داخلی وخارجی در آن تردد می نمايند. 
وراهکارهايی  بايست فکركرد  باشد پس می  نمايان می  فراوانی  كاستی های 
انديشيد تا چهره ی زيبای اصفهان با اين وضع روبه زوال نرود وتالشی صورت 
گيرد تا با ايجاد مديريت واحدشهری ادارات وارگانهای خدمات رسان مانند آب 
وبرق و گاز و... به صورت ويژه در اين قسمت از شهر سرويس دهی نمايند تا 
ساكنان اين محدوده ومحالت ترجيح ندهند در شهرک های اقماری ودرحومه 

شهراصفهان زندگی كنند ومركز شهر را رها نمايند.
آيا نمی بايد در اين محدوده از شهركه حتی معابر وبناهای آن دارای شاخص 
های هويتی  می باشند، كليه خدمات بصورت ويژه وخارج از هرگونه نوبت و 

فوت وقت به ساكنين ومالکين ارائه گردد؟
 مگردر دنيا اصفهان را به چيزی غيراز بافت تاريخی وآثار ارزشمند موجود در آن 
می شناسند؟ با اين روندی كه پيش می رويم، در آينده چيزی از تاريخ وهويت 
شهرمان باقی نخواهد ماند تا آيندگان به آن فخربفروشند وبازديد كنندگان آنرا 

مشاهده نمايند.
 آيا بدون همکاری وهمراهی همه ارگانهای شهری می توان موفق بود؟  مرمت 
دربافت  ونوسازی  ها  وبازارچه  تاريخی  اماكن  بازسازی  محورها-  احيا  بناها- 
تاريخی وفرسوده شهراصفهان قطره ای است  در دريای اصفهان كه حمايت 
و همگامی مسئولين ومديران شهری وكشوری را می طلبد تا بتوان گامهای 

موثری در اين راستا برداشت.

برای جلوگیری از تخریب بناهای ارزشمند بافت قدیم شهراصفهان 
چه باید کرد؟

درمركزبافت تاريخی شهراصفهان روزگارانی تجار، انديشمندان ، فرهيختگان، 
اساتيد حوزه های علميه، كسبه، هنرمندان فنون گچ بری ونجاری وبنايی وآينه 
آنان اكنون در زمره ی  از  اند وآثار به جامانده  كاری و... تردد وسکنی داشته 
نفايس وميراث فرهنگی قرارگرفته، وفخر ومباهات تك تك ما اصفهانی ها به 
اثبات تاريخی بودن ونشان دادن هويت باالی فرهنگی خود،  آنهاست وبرای 

اين  بناها را درمعرض ديدهمگان قرار می دهيم.
 گاهی با مرمت تك بنايی از خانه های ارزشمند دوران صفويه وقاجار آن چنان 
به وجد می آييم كه در پوست خود نمی گنجيم در حالی كه اساتيد دانشگاه 
وصاحب نظران علم مرمت وبازسازی اين بناهای تاريخی ومسووالن محترم 
سازمان ميراث فرهنگی نظارت كامل ودقيق برروی مرمت آثار به جامانده از 
نياكان مان دارندو در صورت مشاهده ی تعويض چندتير چوبی موريانه خورده 
در استربندی يك بنا چنان بادميدن در بوق وكرنا ندای واويال سرمی دهندكه: 

هويت تاريخی واصالت بنا از دست رفت.
حال آنکه بيش از نيمی از خانه های موجود در محالت قديمی دردشت، جماله ، 
شهشهان، حمام قاضی، حاج محمدجعفر، وزير، علی قلی آقا، بيدآباد، درب كوشك 

برای جلوگیری از تخریب بناهای ارزشمند بافت قدیم 
شهراصفهان چه باید کرد؟
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ميراث فرهنگی ميزان تسهيالت كه به آن ها اعالم می گردد ، 70 ميليون ريال 
است كه می بايد مداركی را آماده و تحويل نمايند وبارفت وآمد های اداری آن 
پس از چندين ماه شايد مبلغ پس از كسر كسورات وهزينه ها ی انجام شده در 
حدود 65 ميليون ريال  برسد، اكنون با نرخ ها وقيمت های امروز برای استحکام 
بخشی وپوشاندن اصولی سقف وجلوگيری از آسيب های جوی ونزوالت آسمانی 
با زيربنای 200 مترمربع ) كه بسيار كم پيدا می  تاريخی  برای يك خانه ی 
شود واكثر خانه ها بيش از اين مساحت دارند( حداقل هزينه حدود 120 ميليون 
ريال خواهدشد كه پس از آن كه اين هزينه انجام می شود نمی توان تاثيری 
در مرمت وبازسازی بنا مشاهده نمود وهمچون ريختن يك بطری آب است در 

دريا، حتی شايد موجی هم ايجاد نکند، چه رسد به افزايش آب دريا.
در نهايت مالکان با شور ومشورت به آن نتيجه می رسند كه صبركنند تا بنا 
با مراجعه به شهرداری  ودرخواست پروانه  تخريب گردد و پس از آن بتوانند 
در بازديد مامور شهرداری با عنوان نمودن بنای تاريخی فاقد ارزش ومخروبه 
در گزارش مامور وعدم ارائه به سازمان ميراث فرهنگی يا با حضور نماينده ی 
ميراث فرهنگی ، با اعالم مخروبه بودن ملك مجوز اخذ پروانه وتخريب ملك 
را می گيرند و اولين قدم حضور لودر و ماشين های حمل خاک و آوار است كه 
هويت وارزشمندی ها را حمل و در بيرون شهردفن می كنند.پس از آن چون 
در مركز بافت تاريخی اجازه ی ارتفاع وبهره مندی از طبقات باالتر از هشت 
مالکان ملک را به قیمت روز فروخته واز  را نخواهند داشت،  مترونيم 
محل کوچ می کنند و روز به روز بافت قدیم شهر بیش تر ازقبل 

خالی از سکنه می شود.
چون در بافت قديم وتاريخی اصفهان به همين داليل وده ها دليل ديگر از كم بودن 
عرض معابر، فرسوده بودن لوله های آب ونشتی فراوان ونم دار بودن بناها ، 
توان پايين سرويس دهی فاضالب شهری، تامين نشدن انشعابات برق به حد 
و... قيمت امالک بسياركم تر  كافی، كمبود سرانه های فضای سبز وآموزشی 
از ديگرنقاط شهر وحتی اراضی فراشهری وشهرک های اقماری است، كسبه 
اطراف  های  وخيابان  بازار  در  كه  شهر  تاريخی  بافت  مركز  در  حاضر  وتجار 
اين  نموده  استفاده  آمده  به دست  اين فرصت  از   . باشند  تجارت می  مشغول 
امالک را خريده و بر روی آن ها سه واحد ساخت وساز می نمايند كه طبقه ی 
همکف به صورت انبار و پاركينگ است وطبقه ی اول عمدتًا باز به صورت انبار 
وطبقه ی آخر محل سکونت شاگردها ويا دفتردوم كسب وتجارت نامبردگان 

را تشکيل می دهد.
بازار  دوم  ی  جبهه  های  كوچه  داخل  از  است  مشهود  فاجعه  عمق  اكنون 
وخيابانهای عبدالرزاق وابن سينا و مجلسی وهاتف و وليعصر و... كه گذر می 
كنيم خانه های نوسازشده ، عمدتًا انبار هستند وكارگاه ودفتركار و خانه های 

باقی مانده در حال فرسوده شدن وتخريب وتبديل.
می  شهرمان  تاريخی  های  ارزش  و  آثار  تخريب  سوی  به  شتابان  چنين  چرا 
رويم؟ گاه در اين محدوده كه قدم می زنيم به فکرمان می رسد نکند طبق 
برنامه ای از پيش طرح شده اين اتفاقات در شرف وقوع می باشد نمی دانم شايد 

هم هست درنهايت چه بايد كرد؟
آيا نبايد ميزان و حد وحدودی برای تشخيص خانه های ميراثی تعريف كرد؟

آيا نبايد تفاوتی بين قديمی وتاريخی قائل شد؟
وآيا  نگه داشتن و زنده كردن شاخص های تاريخی شهرمان بهتر از آن نيست 
كه بخواهيم همه ی بناهای قديمی را حفظ كنيم وهمان شاخص ها را هم از 

دست بدهيم؟
بهترنيست كميته ای برای تشخيص بناهای تاريخی وجود داشته باشدتا سليقه 
ای عمل نشود وضوابطی براين انتخاب ها حاكم باشد ويا حتی آيين نامه ای 
توسط اين كميته تدوين گردد تا ضابطه ای برای تشخيص بناهای با ارزش به 
صورت مکتوب در دست داشته باشيم تا مورد عمل قرارگيرد؟ بهترنيست اگر هم 
وقت می گذاريم وقتمان را برروی تدوين ضوابط وتعاريف اين موضوع صرف 
كنيم تا در دوران خدمت خود كاری ماندگار كرده باشيم وبه اين انتخاب ها جهت 

داده باشيم.

و... چون دارای قدمت تاريخی وعمدتًا با سبك معماری قاجار وبعضًا صفويه وبرخی ديگرپهلوی اول متاثراز 
معماری قاجارمی باشند وگاه دارای تزيينات گچ بری و آيينه كاری وكارهای چوبی وشيشه گری هستند از سوی 
سازمان ميراث فرهنگی به عنوان بنای ارزشمند و قابل حفظ اعالم می شود ومالکان آن با مشکالت عديده ای 
دست وپنجه نرم می كنند چرا كه مسئووالن و مديران ما راه كارهای بعد از اعالم ارزشمندی وقابل حفظ بودن 
را اعالم نمی نمايند ودربرنامه ی خود ندارند، حال پس از این که ملک میراثي اعالم شد مالک چه 

بکند؟ بنا چه می شود؟ دولت چه می کند؟ 
مالکان فعلی كه وارثان ساكنان اوليه هستند وچون چندنسل گذشته ، تعدادشان افزايش يافته وهرخانه و بنای 
تاريخی حداقل 6 تا 7 وبيش تر مالك دارد وبعضًا تا 32 وباالتر می رسد وعمدتًا از وضعيت ومکنت مالی مناسبی 
اثر  نيزبهره مند نمی باشند، درصدد فروش وتبديل آن هستند و چون ملك تاريخی است و قابل حفظ و در 
تاثيرات زمانی وگذشت روزگار ديگر فقط ظاهری از آن باقی مانده و از درون پوسيده و موريانه خورده و شکسته 
است و مالکان نمی توانند و يا بهتر بگوييم  توان علمی  و  فنی مرمت آن را ندارند پس در فکر فروش و  
استفاده ی بهتراز پول حاصل از آن می باشند ،دالالن و واسطه ها نيز با شنيدن اين كه ملك ميراثی ست و از 
طرف سازمان ميراث فرهنگی ارزشمندی آن اعالم شده است، برخالف تمام كشورهاي دنيا، ارزش ملك را 30 
درصد ارزش امالک همجوار عنوان می نمايند كه سهم هركدام از مالکان به اندازه ی رهن يك خانه ی تاحدی 

مناسب با احتياجات امروزی هم نخواهد شد.
از طرفی ديگر با مراجعه ی مالکان به سازمان ميراث فرهنگی واعالم آمادگی و ارائه ی درخواست برای فروش 
ملك خود به آن سازمان، از سوی سازمان ميراث فرهنگی اعالم می گردد كه اعتبار خريد ندارند ومالکان را به 
ارگانهای ديگری همچون شهرداری ومسکن وشهرسازی كه دراين مقوله فعاليت دارند؛ معرفی می نمايد كه آن 
ارگانها هم به دليل تعدد وظايف، از خريد امالک ارزشمند وتاريخی از مالکان سرباز می زنند؛ چون طبق قانون 
در صورتی كه امالک مذكور توسط ارگانهای وابسته به دولت از مالکان خريداری گردد؛ درموقع فروش سازمان 
های كنترل كننده كشوری ايراد ميگيرند كه فروش نفايس ميراثی ممنوع و غيرقانونی است؟ حال سوال اين 

است كه يك ارگان تا كی می تواند بناهای تاريخی بخرد و مرمت كند و سپس درب آن ها را ببندد؟
مالکان از اين سو هم سرخورده می شوند به دنبال راه حلی می گردند كه بتوانند بنا را خودشان مرمت ودرحد 
امکان حفظ كنند ويا تغييراتی در آن حاصل نمايند تا شايد بهتربتوانند آن را بفروشند . با مراجعه به سازمان 


