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»محور حكیم« )محور سنبلستان( در اصفهان

)مهندسان مشاور پلشیر( 

محمد رحیم اخّوت

   »احيای بافت های تاريخی و فرسوده« بيش از اين كه حاصل »مرّمت بافتهای 
فرسوده« باشد ، نيازمند ساماندهی اجتماعی و عملکردی است. تجربه های اغلب اجرا 
نشدۀ »مهندسان مشاور پلشير« در تهّيۀ طرح های بهسازی بافت های»تاريخی« ، 
»قديم« ، »كهنه« ، »فرسوده« و »مسأله دار« در شهرهای اصفهان و يزد و زابل 
و شهركرد و نيشابور ، نشان دهندۀ اين است كه اين گونه محدوده های شهری 
را فقط با تهّيۀ طرح های كالبدی و مطالعات اجتماعی و برآوردهای اقتصادی نمی 
توان سامان داد. اما »ساماندهی محور حکيم« در محلۀ سنبلستان اصفهان ، بيشتر 
يك طراحی شهری محسوب می شود تا بهسازی بافت قديم. ضمن اين كه اين 
طراحی شهری اساساً به منظور بهسازی و ساماندهی يك محدودۀ شهری نابسامان 

انجام می شود.
 درگزارش »ساماندهی و طراحی شهری محور سنبلستان اصفهان« )محورحکيم( 
و  ها  و«»سياست  خرد«  واهداف  »اهداف كالن  به  اهداف«  »تدوين  فصل  در   ،
راهبردها« يی اشاره شده كه گذشته ازدرجه بندی و اولوّيت بندی ، می توان آن را 

در چند بند زير خالصه كرد :
- تأمين دسترسی محلّی و تسهيل در عبور و مرور سواره و پياده و تأمين امنيت برای 

عابران پياده و دوچرخه سوار ؛
- تأمين فضا برای فعالّيتهای متّنوع محلّه ای در طول مسير و محور ؛

- حفاظت و مرّمت بناها و پالک های واجد ارزش تاريخی ؛
- ايجاد و تفکيك مسيرهای مناسب جديد برای عبور سواره و پياده ، برخوردار از دو 

مشّخصۀ اصلی امتداد و امنّيت ؛

- ايجاد فضای عمومی مناسب به صورت »ميدان محله« و پيش بينی كاربری های 
محلّه ای در آن ، به منظور رونق فعالّيت ها و تعامل های اجتماعی مورد نياز برای 

احيای يك بافت كالبدی نيمه فرسوده ؛
- ايجاد فضای مناسب برای فعالّيت های فرهنگی و اجتماعی مؤثّر در احيای بافت 

كالبدی 
- ايجاد فضاها و عناصر بومی مثل ساباطها به منظور تأمين و تأكيد بر زيبايی شناسی 

تاريخی و بومی ، هوّيت بخشی به محيط ، ساماندهی خّط آسمان و مناظر. 
 

 اين اهداف و راهبردها در فصل چهارم گزارش و بر اساس مطالعاتی انجام شده كه 
در خصوص »بررسی اجمالی كّل شهر و تأثيرات متقابل آن با حوزه ی محلی« و 
»مطالعات در محدودۀ حوزۀ محلی « تعيين و تدوين گرديده است. مطالعات مزبور 
به منظور شناخت سير تحّول حوزۀ شهری مورد نظر در دوره های تاريخی و شناخت 
مؤلّفه های كيفيت محيطی در سه حيطۀ »عملکردی« ، »زيباشناسی« و »زيست 
محيطی« انجام و تجزيه و تحليل شده است. در اين بررسی ها ، طرح های باالدست 

و طرح جامع اصفهان و طرح تفصيلی منطقۀ 3 طبعاً مورد توجه قرار گرفته است.
 در طرح جامع اصفهان ، كوشش شده كه »استخوان بندی منطقۀ تاريخی شهر 
اصفهان« و »ارزش های تاريخی ، معماری و شهرسازی« آن مختل نشود ، ضمن 
اينکه تقويت و تکامل و توسعۀ آن مورد نظر بوده است. ساماندهی تقسيمات شهری 
در قالب محلّه ها و مناطق شهری ، تقويت و تکميل مراكز محلّه ها با كاربری های 
عمومی ، انطباق شبکه های با استخوان بندی منطقۀ تاريخی ، توّجه به »سيمای 
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سازمان فضايی )استراكچر فضا( ، كاربری ها ، فعاليت ها و الگوهای رفتاری 
، دسترسی ها ، عبور و مرور سواره و پياده و دوچرخه ، حمل و نقل عمومی 
، توقفگاه ها ، ويژگی های جمعيتی )تعداد جمعيت ، خانوار ، مهاجرت ، ...( 
، مسائل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ، نحوۀ توزيع تراكم ساختمانی ، 
مسائل ايمنی و امنّيت ، مالکّيت اراضی و ساختمان و سرقفلی ، شيب زمين 
و شبکه دفع آبهای سطحی ، تأسيسات و تجهيزات شهری ، كيفّيت های 
زيبا شناختی كالبدی ، قدمت و ماندگاری ابنيه ، مصالح ساختمانی ، شناسايی 
ابنيۀ ارزشمند و تاريخی ، گونه شناسی ساختمان ها ، همجواری ها ، دانه 
بندی واستقرار بنا ، سازمان كالبدی ، ويژگی های بصری ، سيمای جداره 
، نوع بازشوها ، كريدورهای بصری ، ديدهای متوالی ،  ديدهای مناسب ، 
عناصر تأثير گذار محيطی ، گنبدها و منارها و...( كيفيت های زيست محيطی 
، )ويژگی های اقليمی مؤثّر در شکل و ساختار ابنيه و فضايی باز ، پوشش 

گياهی ، آلودگی های زيست محيطی ...( را در بر می گيرد.
با توّجه به آنچه به اختصار و به طور فشرده بيان شد و پس از انجام مطالعات 
مفّصل و زمان بر -  از جمله در زمينه های اجتماعی و فرهنگی-  الگوهايی 
طرح  گزينه   12(  »)  Connect Design( مفهومی  »طرح  عنوان  به 

مفهومی( ترسيم و ارزيابی گرديده است.
اصواًل طراح در همان گام اول )مواجهه با موضوع( با ايده های گوناگون و 
متفاوت روبرو می شود ، كه گرچه هر كدام از اين ايده ها از نوعی انديشۀ 
خاّلق سرچشمه می گيرد ، اما در آغاز چنان مبهم و سّيال و شکل نگرفته 
است كه نمی تواند مبنای »طرح« و »خلق فرم و فضا« باشد. اين ايده های 
اولّيه را بايد ترسيم نمود تا بتوان آن را از تاريکی ذهن بيرون كشيد و به 
روشنايی عينّيت يافته و شکل گرفته و سنجش پذيرتری انتقال داد. تازه در 
اين فضای نسبتاً روشن است كه طراح می تواند مسائل ريز و درشت ايدۀ 
طراحی را ببيند و راه حّل آن را بيابد. چه بسيار ايده ها كه در اين مرحله 
با بن بست روبرو می شوند و طراح را از ايده ای به ايدۀ ديگر هدايت می 
كنند. سرانجام آن ايدۀ نهايی از بوتۀ ارزيابی و انتخاب به شکلی نسبتاً پخته 
و انديشيده شده بيرون می آيد و به عنوان »ايدۀ طرح« مبنای طرح قرار می 

گيرد.
در طراحی محور سنبلستان ، 12 ايدۀ مطرح و ترسيم گرديد و محاسن و 

معايب هركدام در جدولی تنظيم و نهايتاً »گزينه برتر« انتخاب شد.
  طراحی شهری انجام شده بر اساس ايده نهايی )گزينه برتر( ، پس از ارائه 
جزئّيات و راه حلهای قابل اجرا ، به صورت » پروژه های خاّص معماری ، 
مرّمت و احيای ابنيه ، بازسازی ، نوسازی و ...« تعريف و امکان سنجی شده 
اجرايی »نظامی تحت  واقدامات  ها  پروژه  كنترل  منظور  به  آنگاه  ؛   است 
عنوان نظام هدايت وابزارهای كنترل«تنظيم گرديده است. »معيارها ) ضوابط 

كلی(«، »ضوابط كنترل طراحی« )فرم و سيما ، كالبد ، عملکرد( ، معرفی و 
اولوّيت بندی پروژه های معماری )مرّمت و بهسازی و نوسازی( ، »پيشنهاد 
حوزۀ قابل توسعه به منظورايجاد فضاهای مناسب شهری« ، »ارائۀ الگوی 
راهنمای طراحی)به تفکيك سه مبحث فرم ، كالبد ، عملکرد( « ، مباحثی 

هستند كه در نظام هدايت و ابزارهای كنترل مطرح شده اند.
  همچنين به منظور »تحّقق پذيری طرح « ، برنامه ای تدوين گرديده كه در 
آن مباحثی چون »روش اجرا و مديريت« ، »مشاركت مردمی« و انواع آن ، 
مقتضيات و امکانات و محدودّيت های مشاركت مردمی )بر اساس مطالعات 
ميدانی ، مشاهده ، تنظيم پرسشنامه ، مصاحبه و بررسی اسناد( مطرح گرديده 

است.
  نهايتاً »راهکارهايی برای مشاركت مردمی در طرح محور سنبلستان« و 
مشاركت »ميان سازمانهای دولتی و عمومی ذيربط« در طرح مورد نظر و 
»تدوين برنامۀ اجرايی به منظور تحّقق پذيری طرح« با مشاركت مردم و 
در  پذيری طرح  به منظور تحّقق  مباحثی است كه   ، ذيربط  سازمان های 

گزارش آمده است.
  پايان بخش اين گزارش ، ارائۀ يك نظام مديريت برای پيشبرد و اجرای طرح 
است. در اين »نظام مديريت« ،»تأسيس دفتر توسعۀ محلّی برای ساماندهی 
سنبلستان«  محور  شهری  طراحی  و  ساماندهی  طرح  پيشبرد  و  مشاركت 
پيشنهاد شده ، كه اعضای اين دفتر محلّی عبارتند از : نمايندۀ شهرداری 
منطقۀ 3  اصفهان ، نمايندۀ سازمان نوسازی و بهسازی شهری ، نمايندۀ 
شورای محل ، نمايندۀ سازمان ميراث فرهنگی ، نمايندۀ مهندسان مشاورتهيه 

كنندۀ طرح ساختاری ؛ وظايف دفتر نيز عبارت است از :
-  نظارت بر اجرای عمليات و ساخت طرح های نمونه و كوشش در تأمين 

خدمات زير ساخت های شهری و عمران عرصه های عمومی ؛
-  هدايت فرآيند تحّقق پذيری طرح بر مبنای سياست های طرح ، از طريق 
جلب انواع مشاركت ها  و پاسخ گويی به تقاضاها ؛همان طور كه می بينيم 
، طرح مزبور عمدتاً براين ديدگاه مبتنی است كه ساماندهی و بهسازی بافت 
كالبدی ، نيازمند ساماندهی های اجتماعی و عملکردی است. »ساماندهی 
بنابر ارادۀ افراد و مديران ، از  اجتماعی« نيز هدفی نيست كه بتوان صرفاً 
بيرون به جامعۀ محلّی تحميل نمود. تحّقق اين هدف منوط به مشاركت فّعال 

مردمی و سازمان های ذيربط است.*

* در حال حاضر اين محور بر روي خط پروژه )خط خيابان( از سوي شهرداري بازگشايي شده است ليکن 
طرح همجوار اجرا نشده است.

حجمی منطقۀ تاريخی به صورت يك بافت يکپارچه كم ارتفاع« ، 
عواملی هستند كه در طرح جامع مّد نظر بوده است.

         در »طرح تفصيلی منطقۀ 3« نيز بر اساس رهيافت های مصّوب 
طرح جامع ، بر توّجه و تأكيد بر محور بازار ، به عنوان »ستون فقرات« 
منطقه و نيز »محورهای شهری جديد )خيابانها( و محورهای شهری 
قديمی )گذرهای اصلی( و محورهای طبيعی )مادی ها(« تأكيد شده 

است.
در تحليل طرح های باالدست ، پس از مطالعه و بررسی طرح های 

جامع و تفصيلی ، به نکاتی دست می يابيم كه عبارتند از :
1- تأكيد بر تقويت بافت تاريخی 

2- تأكيد بر محورهای بازار -  چهارباغ  
3- تقويت محاّلت و مراكز محاّلت بر اساس سلسله مراتب پيشنهادی 

و تقسيمات شهری 
4- در نظرگرفتن محورهای شهری خيابان ها، گذرهای اصلی) قديمی ( 

و مادی ها 
5- لزوم رعايت ارتفاع و در نظر گرفتن بناها به صورت كم ارتفاع و 

ايجاد يك بافت كالبدی افقی
6- ضرورت نگهداری ومرّمت بناهای با ارزش تاريخی 

7- ارتباطات پيشنهادی به صورت دو محور ترافيکی عمود بر هم 
 

  پس از بررسی های مزبور ، به منظور تجزيه و تحليل »هر يك از 
مؤلّفه های كيفّيت محيطی« در محدودۀ فراگير طرح ، جدولی تنظيم 
و»نقاط قوت« و»نقاط ضعف« و»فرصت ها« و »تهديدها« در »ابعاد 
كاربری« اراضی ، »نظام فعالّيت« ، »دسترسی ها و نظام ارتباطی« 
»مسائل   ، جمعّيتی«  »مسائل   ، ساختمانی«  تراكم  توزيع  »نحوۀ   ،
اجتماعی -  اقتصادی -  فرهنگی« ، »تأسيسات و تجهيزات شهری« 

، »ايمنی و امنّيت )فضايی(« در آن مشّخص گرديده است.
  به طور خالصه می توان گفت : »امکان برقراری مراكز تجاری جديد 
در كنار بازارهای قديمی« ، امکان جذب گردشگران ، »امکان استفاده 
از معابر فرعی جهت اهداف شهرسازی و طراحی شهری«، »امکان 
ايجاد  در  مشاركت  و  نگهداری  و  در حفظ  روابط همسايگی  تقويت 
مناطق و فضاهای عمومی« ، احساس تعلّق فضا در ساكنان و امکان 

افزايش آن از فرصت هايی است كه می توان از آن بهره گرفت.
  در مقابل ، »تهديد هايی« نيز وجود دارد كه عبارتند از : »مهاجرت 
ساكنان بافت« به خصوص »جمعّيت جوان« و »كاهش زنان فعال« ، 
احتمال »خطر تخريب بناهای با ارزش تاريخی« ، »كمبود پاركينگ در 

بافت« ، »كم بودن تراكم ساختمانی« ، »عدم دسترسی های مناسب 
و خدمات و امکانات الزم« ، »ناهمگونی فرهنگی« ، »وجود بناهای 

مخروبه يا در حال تخريب« و آلودگی محيط ....  
استراتژيك«  »حوزۀ  مقياس  در  كلّی  راهبردهايی   ، اساس  اين  بر 
پيشنهادی  ايده-های   صورت  به  و  تنظيم  طرح(  فراگير  )محدودۀ 

»توصيه« گرديده كه طبعاً طراحی بر مبنای آن انجام می شود.
اين توصيه ها عبارتند از :

1- بهتر است به منظور رفع كمبود كاربری ها و سکونت بيشتر و 
 ، رفاهی   ، آموزشی  الزم  های  كاربری   ، محدوده  جمعّيت  افزايش 

درمانی و نيز پاركينگ های الزم ، به مجموعه اضافه شود.
2- با توجه به اصول طراحی شهری و پرهيز از تخريب زياد بافت 

تاريخی ، دسترسی های الزم ايجاد شود.
3- گذرها و دسترسی ها طوری طراحی شوند كه امکان برخورد بيشتر 

ساكنان فراهم گردد.
4- امکانات زندگی شهری جديد تا حد امکان به بافت و محدوده وارد 

شود ، ضمن اينکه ارزشهای قديمی حفظ شوند.
5- ساختن بناهای جديد با ارتفاع های مناسب ، به منظور بهتر شدن 

سيمای محدوده پيشنهاد می شود.
6- نور مناسب جهت امنّيت بيشتر و خوانايی در شب تأمين شود.

7- با توّجه به آلودگی هوا و آلودگی های صوتی موجود ، استفاده از 
فضای سبز ، مّد نظر قرار گيرد.

8- توالی فضايی مطلوب در گذرها ايجاد شود و عناصر خوانا تقويت 
شود.)همان – ص52( 

 
  عالوه بر اين راهبردها و توصيه های كلّی در سطح منطقه و محدودۀ 
فراگير )حوزه استراتژيك( ، مطالعاتی نيز در محدودۀ حوزۀ محلّی انجام 
شده است. اين حوزۀ محلّی عبارت است از : محدوده ای بين خيابان 
عبدالرزاق ]در جنوب[ ،كوچۀ تّل عاشقان ]در غرب[ ، كوچۀ قصر ]در 
شرق[ ، كوچۀ بازارچه ]در شمال[. در واقع ، مسيری كه در اين طرح 
ترسيم می شود ، در جنوب از خيابان عبدالرزاق شروع و به خيابان 
سنبلستان در شمال ختم می شود. كوچۀ شهيد پور عبائيان و بن بست 
شهيد بنی لوحی ، به صورت شرقی-  غربی مسير مورد نظر را قطع 

می كند.
عالوه بر »بررسی تغييرات و تحواّلت تاريخی« ، »شناخت مؤلّفه های 
كيفيت محيطی« نيز عمدتاً با بررسی های ميدانی و تنظيم و تکميل 
پرسشنامه انجام شده است. اين مؤلّفه های كيفی ، ابعاد عملکردی ، 


