نگرشی دوباره به طراحی شهری مح ّلۀ جماله اصفهان
مرحوم دکتر محمد حسین وافی

 -1ضرورت کار در بافت تاریخی
طرحهای شهری جوابگوی ضرورت های برنامه ای و تحولاّ ت واقعی بافت تاریخی
نبوده اند .در پاره ای موارد  ،اصو ًال نادیده گرفته شده اند و در مواردی  ،طرح شهری
بقیۀ
بر آنها چیره شده و بافت های تاریخی را با تعیین محدوه ای نه چندان دقیق از ّ
توجه ویژه به آن در واقع به حال خود رها نموده اند.
شهر جدا کرده و بدون بذل ّ
بنابراین حاصل مطلب به چندی و چونی بافت تاریخی نه تنها کمکی نکرده  ،بلکه
باعث ویرانی و تخریب آن نیز گشته است.
توجه وشناخت کافی از بافت تاریخی داشته
چنانچه طراحان طرحهای شهری ّ ،
باشند  ،دچار اشتباه نمی شوند و تحت تأثیر فشارهای موردی قرار نمی گیرند.
حرکتهای عمرانی شهرداری ها نیز که معمو ًال تحت تأثیر فشارهای اقتصادی صورت
می گیرد  ،راه را برای نفوذ سود جویان و تخریب بافتها باز می گذارند.
 -2محلّۀ جماله به چه انگیزه ای انتخاب گردید؟
تحولاّ ت و دگرگونی های بافت تاریخی اصفهان و سرعت تخریب آن از یک
طرف و فروپاشی دیدگاههای ارزشی از طرف دیگر  ،موجب کاهش گرایش مردم به
زندگی در بافت تاریخی و افزایش میل به زندگی در منطقه های دیگر گردید .بعالوه
 ،فشار بساز و بفروشها که عمدة ساخت و سازهای کشور ما را در دست دارند و در
فعالیتهای عمرانی شهرداریها حیاتی است از یک سو
آمد حاصل از حضورشان برای ّ
متخصص  ،که شناخت کافی از قضایا ندارند از سوی دیگر ،
و پیدایش مدیران غیر
ّ
باعث شد تا متولّیان تن به قضا داده و تسلیم شرایط موجود شوند و در واقع مسائل
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مربوط به بافت تاریخی را به اسم شهامت و جرأت و قدرت تصمیم گیری  ،یک شبه
و موضعی و موردی حل کنند.
متخصصان منفعت طلب و واسطه گر نیز با استفاده از
نباید از نظر دور داشت که
ّ
تخیالت واهی به این آتش دامن زدند.
واژه پردازی های عوام فریبانه و ّ
جنگ تحمیلی و بمب بارانهای هوائی در اصفهان نیز مزید بر علّت گشت و
بخشهایی از این بافت مورد هدف قرار گرفت.
در سال  ،1367شهرداری ّ
محل اصابت بمب را به طور تصادفی از سازمان مسکن
و شهرسازی استعالم نمود .در آن زمان طرح تجدید نظر طرح جامع در اداره مسکن
و شهرسازی در دست تهیه بود .گروهی انتخاب شدند و قرار شد مسأله را بررسی
و ارائۀ طریق نمایند .یکی از بمبها به حوالی مرکز محلّۀ پیش بینی شده در طرح
توسط «مهندسین مشاور ارگانیک» در سال  1356اصابت
تفصیلی مص ّوب تهیه شده ّ
نموده بود .به همین لحاظ موضوع در ّحد این محلّه مطرح و قرار شد طراحی محلّه
 ،موضعی دیده نشده و با این انگیزه تهیه گردد.
 -3تشکیل گروه کاری
ّ
پیشنهاد طراحی شهری یک محلۀ قدیمی برای اولین بار در اصفهان مطرح گردید.
دفتری به نام «بافت تاریخی» در ادارۀ مسکن و شهرسازی تأسیس و طراحی
«کلی» شهری در آن انجام گرفت و اعضای گروه به اتفاق آراء بدین نتیجه رسیدند
عملیات
که انجام بهینۀ پروژه  ،نیاز به حضور در محل و تلفیق طراحی  ،نظارت و ّ
اجرایی دارد .به همین دلیل دفتری در محلّۀ جماله تأسیس و در سال  1369آغاز
به کار نمود.
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فعالیتها و تشکیل گروه اجرائی
 -4شروع ّ
طی بررسی های انجام شده و با لحاظ نمودن موضوعات طراحی شهری  ،دسترسی
ّ
اصلی محلّه که در طرح تفصیلی بر آن تأکید شده بود مورد مطالعۀ محلّی قرار
گرفت و به تعریض یک گذر با عرضهای متفاوت  2/5تا  4متر به عرض  5متر
منجر گردید.
طی بازدید از
اقدامات اجرائی و مکانیزم اجرا و تلفیق طرح با خواسته های مردم ّ
خانه های موجود در طول مسیر انجام شد و بدین نتیجه رسید که اغلب خانه های
مزبور که به ساکنان طبقات متوسط و پایین تعلق دارند  ،فاقد تأسیسات خدماتی
مناسب از قبیل سرویس بهداشتی  ،آشپزخانه و ح ّتی حیاط سازی هستند .در وهلۀ
طی توافق مجریان با مالکان  ،در ازای ساخت و مر ّمت و ارائۀ خدمات مذکور
اول و ّ
و سپس احداث نما که از پیش طراحی شده بود  ،بخشی از زمین خانه ها از مالکان
اخذ و به کوچه اضافه گردید.
 -5عکس العمل ارگان های ذیربط شهری
فعالیتهای شهری نسبت به سایر فعالیتها  ،سرعت کمتری داشته باشد
شاید انجام ّ
طی زمان انجام عملیات  ،عوامل بازدارندۀ متع ّددی ظاهر می
نیز
و
آغاز
زیرا از همان
ّ
ّ
شوند و مجریان وادار به حل آنها می گردند و بدین ترتیب پیشرفت طرح به سمت
اهداف مورد نظر سرعت کمتری می یابد.
با تعریض بخشی از مسیر  ،انجام جزئیات نماسازی  ،ساماندهی ورودی ها وارتفاعات
نماها  ،کف سازی معبر طبق طرحهای پیشنهادی  ،همچنین تملّک بعضی از
واحدهای مسکونی واقع در مسیر  ،پس از گذشت حدوداً یک سال و نیم  ،بخشی از
کار نمایان شد .سپس از مسئوالن دعوت به عمل آمد تا از محل بازدید نمایند و در
دفتر محلّی توضیحات الزم به آنان داده شد .انجام کاری چنین عظیم از نظر بعضی
تخیلی به نظر می رسید
ارگانها  ،به خصوص شهرداری و میراث فرهنگی نشدنی و ّ
لیکن در اصل کار تردیدی نبود.
در این راستا  ،اجرای بخش انجام شده کمک می کرد تا مسئوالن بیشتر با اهداف
طرح آشنا شده و ارتباط بیشتری برقرار نمایند و مطمئن شوند که انجام پروژه میسر
قضیه استقبال نمودند ولی بسیاری از آنان با عنوان
خواهد بود .برخی از مسوالن از ّ
نمودن دالیلی از قبیل دشواری و عدم امکان انجام کار و یا با تص ّور اینکه کار به نام
دیگری انجام می شود و نه به نام آنها  ،به مخالفت با طرح پرداختند.
 -6تأثیر کار بر مردم « تأثیر اجتماعی »
در این گونه موارد معمو ًال بخشی از مردم به سبب محدود ّیت بینش و سواد اجتماعی
تا پروژه تکمیل نشود و مورد استفاده قرار نگیرد و یا تأثیرات اقتصادی آن مشخّ ص
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نگردد  ،دید مثبت و نظر موافقی ندارند .در پاره ای موارد نیز مردم به خصوص مالکان
 ،رفع کمبودها و ضعف مالی خود را  ،ارجح بر هر کار اجتماعی می دانند .اما بخشی
دیگر از موضوع استقبال نموده و آیندۀ بهتر و پویاتری را احساس می کنند و حتی
به کمک نیز می آیند.
به هر حال در جریان شکل گیری عوامل طرح  ،مردم با آن اخت شده و همراه می
شوند و اهداف آن را به نفع خود و سایرین ارزیابی می نمایند .این بار آبادانی را از
شخصیت
جنس خود و برای خود می دانند به ابراز عقیده می پردازند و با احساس
ّ
 ،منتظر حرکتهای بعدی و تداوم کار می مانند .به نتایج کار امید می بندند و جریان
امور را برای ساکنان دیگر نقاط با آب و تاب تعریف می کنند.
 -7ایجاد فرصتها «شناخت مردم  -تولید نیروی ماهر  -آشنایی مسئوالن  -تجربۀ
حرکت»
طرح شهری چنانچه در سطح کالن و ح ّتی سطح طراحی بماند و به عمل منجر
تهیۀ طرح و اجرای آن در
نشود روشن نمی شود و چیزی به دست نمی دهد .تجربۀ ّ
ح ّدی که در آن زمان انجام شد  ،آثار بجاماندنی باقی گذاشت و معنای کار شهری را
قضیه پی بردند  ،این سؤال همیشه مطرح بود
روشن کرد .برای کسانی که به عمق ّ
ّ
که چرا کار به انجام نرسید؟ در این راستا فقط اجرای پروژۀ ساماندهی محلۀ جماله
باعث شد تا فرصتها و تجارب خوبی در زمینۀ کار شهری بوجود آید که پاره ای از
آنها به شرح زیر است:
 اینکه فعالیتهای شهری اعم از طراحی و یا اجرا  ،چگونه در تعامل با مردم قابلانجام و ادامه خواهند بود؟ در محلّۀ جماله شیوه های تعامل با مردم تجربه شد و نشر
افکار به سایرین  ،توسط مردم صورت گرفت.
 مسئوالن و متولّیان با مشاهدۀ دست آوردها  ،با موضوع بیشتر آشنا شده و ازحرکتها حمایت نمودند .آن دسته که در اغراض شخصی غوطه می خوردند نیز یا
مجبور به تقلید شدند و یا به رغم میل باطنی به ادامۀ کار تن دادند.
تخصصی اجرایی ،با موضوع کار شهری باعث تولدّ
 تجربه و آشنایی بیشتر نیروی ّعملیات شده و قدم های بعدی اجرا  ،آسان
گونه
ومتخصص این
نیروهای جوان تر
ّ
ّ
تر و سریعتر صورت گرفت.
 در مسیر حرکت از تجربه ای به تجربه دیگر و مشاهدۀ آنچه از پیش  ،پیش بینیشده بود  ،عمده ترین دستاورد  ،همانا تجربۀ طراحان شهری از طراحی محلّۀ جماله
بود.
 -8به ثمر رسیدن بخشی از اهداف
کلیات اهداف مورد نظر در محلّۀ جماله به ثمر نرسید  ،ولی در جریان
هر چند ّ

توجه به بافت که قب ً
ال کمتر بدان
فعالیتهای مربوط به آن  ،اصل ّ
ّ
پرداخته شده بود  ،حاصل آمد .در درجۀ بعدی  ،روش ها تا حدودی
تعیین شدند .از این میان روش طراحی  ،تعامل های اجتماعی و
جزئیات اجرایی شهری
همکاری با ارگان های دست اندرکار و ّ
مشخّ ص ترین دست آوردهای این حرکت به حساب می آیند.
فعالیتها
 -9تغییرات اهداف در جریان م ّدت ّ
فعالیتها  ،هدف دستیابی به محلّهای احیاء شده
در طول م ّدت ّ
و قابل زندگی  ،با حفظ ارزشهای گذشته و تاریخی آن همواره
مورد نظر بود و حرکتها در این راستا صورت می گرفت  ،لیکن
اهم آنهاست  ،انجام کار را به
عواملی نظیر  :تأمین بودجه که از ّ
تعویق میانداخت و یا یک اولو ّیت را متو ّقف و اولو ّیتهای بعدی را
در دستور کار قرار می داد .همچنین فصل کاری که اغلب بهار و
فعالیت ها می بایست حساب
تابستان است و عموم ًا در این نوع ّ
شود از دست میرفت .این خود مشکالت زیادی برای مجریان
طرح و ساکنان محلّه به وجود می آورد.
فعالیت ها
 -10تو ّقف حرکت و ّ
تهیه در ادارۀ ّ
ّ
کل مسکن
از
پس
جماله
ۀ
ل
پروژۀ طراحی شهری مح
ّ
متخصصان مربوطه رسید و مالک عملیات
و شهرسازی به تصویب
ّ
طی مراحل قانونی  ،به کمیسیون
از
پس
طرح
اجرایی قرار گرفت .این
ّ
ماده پنج استان ارسال و به تصویب رسید و به شهرداری ابالغ گردید.
شهرداری ناحیه  3اصفهان نیز طرح را در شهرداری منطقه  ،نصب
و در مقابل دید عموم قرارداد و این طرح تا م ّدتی مالک عمل
شهرداری در این محدوده گردید.
در دفتر تشکیل شده در محلّۀ جماله  ،طراحی جزئیات و عوامل
طراحی شهری به مرور صورت می گرفت و به واحد اجرائی ابالغ
عملیات نیز در محل انجام می شد .از
می گردید .ضمن ًا نظارت به ّ
جمله طرحهای کلّی تهیه شده  ،طرح دسترسیهای اصلی محلّه و
پارکینگ ها  ،طرح مر ّمت و احیاء حمام وزیر  ،طرح مراحل اول و
دوم مدرسۀ ده کالسۀ جماله  ،طرح مرحلۀ اول پارک محلّه «محل
اصابت بمبها » بودند .جزئیات  :کف سازی معابر  ،نماسازی بدنه های
دسترسیها  ،طرح بازارچه وزیر و طرح فضای سبز مقابل حمام نیز از

آن جمله اند.
ّ
کیفیت
در طراحی پالک به پالک محلۀ جماله  ،بناها از نظر ّ
فعالیت
ساختمانی بررسی شدند .دراین بررسی  ،پالکها از نظر نوع ّ
به سه دسته تفکیک گردیدند.
دستۀ اول پالکهای با ارزش تاریخی که ارزش حفظ و نگهداری
داشتند( .ف ّعال و غیر ف ّعال)  ،دستۀ دوم پالکهایی که زندگی درآنها
ف ّعال بوده و ساختمان پا بر جایی داشتند و دستۀ سوم مخروبه ها و
وضعیت نامساعدی قرار داشته و
متروکه ها ؛ پالک های اخیر در
ّ
باعث چالشهای اساسی در محلّه بودند .طرح شهری محلّۀ جماله با
جمعیتی
ظرفیت تراکم ّ
هدف حفظ هو ّیت محلّی  ،همچنین حفظ ّ
تهیۀ طرحهای ویژه و نوسازی آنها طبق
محلّه  ،خرید این پالکها و ّ
ضوابط طراحی شهری را پیشنهاد نمود .این پیشنهاد مورد استقبال
مسئوالن قرار گرفت و هیأتی جهت بررسی و خرید پالکهای
مذکور تشکیل گردید ،لیکن قبل از اقدام  ،محدودۀ خرید زمین
از محلّۀ جماله فراتر رفت و به محدوده ای وسیع تر تعمیم یافت.
ضمن ًا بودجه های اجرایی پس از اجرای یک دسترسی  ،مر ّمت و
احیاء حمام وزیر و بازارچه وزیر  ،دیگر تأمین نشد و عم ً
ال استفاده
از دفتر محلّی و شیوۀ اجرای امانی متو ّقف گردید و تصمیم گیری
و ادامۀ کار از دفتر بافت تاریخی پی گرفته شد .در اینجا باید اذعان
کرد که طراحی شهری محلّۀ جماله در میان راه رها گردید.
تهیۀ مدارک
ّ -11
فعالیتهای شهری اعم از طرح و اجرا  ،موضوعات متفاوت دیگری
ّ
فعالیتها قبل و بعد از عملیات
این
است
الزم
شود.
می
شامل
نیز
را
ّ
اجرایی از آن ثبت و ضبط شده و استنتاج های الزم از آنها صورت
گیرد و راه برای حرکتهای بعدی هموار گردد .این کار کمک می
کند تا نتایج به دست آمده  ،روشهای معادالت اجتماعی و کار
فیزیکی و اعمال ضوابط روشن تر شود.
فعالیتهای اجرائی آن نیاز به یک
به عبارت دیگر طراحی شهری و ّ
آرشیو منظم شامل کلیۀ موارد ذیل دارد :
بررسی ها  ،مطالعات ،مدیریت ها  ،انعکاس روابط اجتماعی و کار
فیزیکی  ،منابع مالی و بودجه های مصرف شده و بازده سرمایه ها
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وضعیت فعلی بدنۀ مر ّمت شدۀ خانۀ تاریخی
ّ

 ،زمان بندی فعالیت ها  ،گزارش ها  ،اهداف حرکتهای عملیاتی  ،میزان و چگونگی
مشارکت ارگانها و مردم  ،آرشیو نقشه های تهیه شده کلّی و جزئی  ،میزان مراجعات
مردم  ،طبقه بندی آنها و ...
در طراحی شهری محلّۀ جماله از شروع تا تو ّقف کار  ،نقشه های وضع موجود ،
کلیۀ مراحل اجرا  ،پرسشنامه های
بررسی های کالبدی  ،طراحی شهری  ،عکسها از ّ
محلّه  ،رلوه های «نقشه برداری» بعضی از ساختمانهای با ارزش و  ...که به صورت
آنالوگ «دستی» تهیه گردیده بود  ،ح ّتی پس از اتمام کار منتشر نشد و تقریب ًا پراکنده
گردید .فقط یک بروشور به طور خالصه به نام احیاء محلّۀ جماله  ،حاوی چکیدۀ
اهداف و فعالیت ها  ،تدوین و چاپ گردید و سپس برشور دیگری به نام باز زنده
سازی یک اثر  ،دربارۀ حمام وزیر به طور اختصار منتشر گردید.
تخصصی
 -12بازدید گروههای علمی و ّ
فعالیت ها  ،مجموعه مورد بازدید گروههای مختلف دانشگاهی و غیر
در جریان ّ
اهمیت فراوان برخوردار
دانشگاهی داخلی و خارجی قرار گرفت .دیدار مسئوالن از ّ
بود .شاید صحبت از طراحی شهری و تفسیر نقشه های آن نمی توانست چنین
اثرگذار باشد .مشاهدۀ بهینه سازی فضاهای عمومی موجود در یک محلّه به خودی
خود باعث ملموس تر شدن ایده گردید.
در هر بازدید به یک موضوع تأکید می شد .همچنان که گفته شد این بازدیدها خود
باعث جا افتادن موضوع در مراجع قانونی به خصوص وزارت مسکن وشهرسازی ،
وزارت کشور «شهرداری» و ح ّتی سازمان میراث فرهنگی گردید و به حرکتها
سرعت بخشید.
بخش عمدۀ ناباوری ها به باور تبدیل گشت .اثرات مثبت و قابل لمس به مسئولین
و صاحبان علم محدود نماند  ،بلکه در ساکنان و مردم نیز مشاهده گردید و بر سر
زبانها افتاد .الب ّته ویژگیهای اقتصادی طرح نیز جاذبه هایی به وجود آورد و اعمال
بعضی از آنها باعث تهدید رواج های طرح گردید .نمونۀ بارز این امر تبدیل دسترسی
اولیه به حلقۀ ترافیکی قسمتی از بازار بزرگ است.
ّ
 -13کار محلّۀ جماله «سرآغاز تحولاّ ت در وزارت مسکن و شهرسازی در زمینۀ
پرداختن به بافتهای تاریخی»
در اوایل قرن حاضر تغییر سیستم ارتباط شهری و تبدیل استفاده از چهار پایان «به
کلیۀ عوامل
نقلیۀ ماشینی بر ّ
صورت گاری  ،کالسکه  ،اسب  ،قاطر و االغ» به وسایل ّ
شهری تأثیر فراوان گذاشت .خودرو به عنوان یک وسیلۀ ارتباطی وارد میدان شد
 ،بدون آنکه ساخت مراحل تکامل آن در سرزمین ما صورت گرفته باشد .بنابراین

108

مقیاس ها و معیارهای شهری به طور وسیعی تحت تأثیر قرار گرفت .این وسیله که
محیرالعقول و عجیب به نظر می رسید  ،در واقع همه چیز را تحت تأثیر
در آن زمان ّ
تخلیۀ
خود قرار داد .افکار توسعه طلبانه ومنفعت طلبانه نیز از این وسیله در جهت ّ
هو ّیت سرزمینها به کار گرفته شدند.
متخصصان نیز مزایای آن را م ّد نظر قرار دادند و کمبودهای وضع موجود را در برابر
ّ
متخصصین طراح خارجی
نیازمند
شهرها
توسعۀ
طراحی
کردند.
مطرح
جدید
وسیلۀ
ّ
گردید .عم ً
ال بافت شهری گذشتۀ ما که تا آن زمان به حیات خود ادامه می داد به
فراموشی سپرده شد .آبادانی شهرها تحت تأثیر بازکردن راه برای ماشین قرار گرفت
و با همۀ مقاومتها  ،روز به روز بر فشار به محلاّ ت قدیمی افزوده شد  ،بدون آنکه در
همساز نمودن این وسیله جهت تکمیل زندگی شهری قدمی برداشته شود.
کلیۀ طرحهای شهری بر مبنای عبور و مرور سهل و ساده و مستقیم این
اساس ّ
وسیله قرار گرفت .بافتهای شهری گذشته  ،غالب ًا با این موضوع نسبت نداشتند و در
متخصصان خارجی و داخلی نیز یا
حساس تاریخی به آنها پرداخته نشد.
ّ
این مقطع ّ
شناخت کافی نداشتند و یا ارزشی برای بافت تاریخی قائل نبودند.
طرحهای شهری عمدت ًا توسط شهرداری ها اجرا می گردید و این طرحها در وهلۀ
اول به احداث خیابانهای ضروری منجر می گشت .این موضوع تا تأسیس وزارت
مسکن و شهرسازی «آبادانی و مسکن» ادامه داشت .از آن به بعد طرحهای شهری
به این وزارت سپرده شد و وزارت کشور و شهرداری ها  ،مجری مص ّوبات شدند.
بافتهای شهری به عنوان زمین تلقّی شدند و ضوابط و معیارهای شهرسازی بر آنها
تحمیل گردید و بافتهای تاریخی  ،سیر نزولی خود را طی کردند .کار در محلّۀ جماله
توجه به بافتهای تاریخی افزون شده و شاخه ای تحت این عنوان در
باعث گردید ّ
وزارت به وجود آید و پروژه ها ومنابع مالی جهت آن پیش بینی گردد.
 -14انعکاس بازسازی جماله درخبرنامه ها  ،مجالت  ،سمینارها  ،سخنرانی ها ،
مقاالت  ،پایان نامه های دانشگاهی
کار در محلّۀ جماله در ابتدا به غیر از گزارش ها  ،بازدیدهای انجام شده توسط مقامات
وافراد مختلف  ،از راه دیگری انتشار نمی یافت .لیکن پس از گذشت دو سال و نمایان
تخصصی جلب شد .الب ّته کار به طور
فعالیتها  ،کم وبیش ّ
توجه محافل ّ
شدن برخی از ّ
فراگیر و کامل مطرح نگردید ؛ یا به صورت حاشیه ای و مختصر به آن پرداخته شد
و یا در ح ّد ّاطالعات نه چندان درست و گاهی غلط بیان گردید.
غرض ورزان وارد میدان شدند و به هر صورت ممکن  ،اقدامات را پرده پوشی
فعالیتها را به پای خود گذاشتند .خالصه آنکه به اصل مطلب و
نمودند .دسته ای هم ّ
صورت مسأله نپرداختند و موضوع را پوسته ای و فقط در ح ّد یک بدنه سازی دیدند

و به عمق آن پی نبردند.
فعالیتهای انجام شده و تأثیرات شهرسازانه
ّ -15
آنچه مسلّم است  ،حرکت محلّۀ جماله  ،راه دستیابی به یک محلّه
« اعم از تاریخی و غیر تاریخی » مناسب زندگی امروزی را روشن
کلیات خالصه شوند
کرد و نشان داد طرحهای شهری نمی توانند در ّ
و سرنوشت شهرها را رقم زنند و می باید در جزییات نیز به بخشهای
کلیات
مختلف شهرها پرداخته شود .هر چند موارد جزئیات شهری ّ ،
را نیز مشخص می سازند و راهبردهای منطقی و عملی به دست می
دهند ؛ شهر در خیابان خالصه نمی شود و زندگی شهری به عوامل
وسیع دیگری نیز مربوط است.
فعالیتهای انجام شده و ساکنان محلّه و شهر
ّ -16
ساکنان محلّه در ابتدا موضوع را به طور کامل درک نمی کردند ،
لیکن با مشاهدۀ اقدامات انجام شده  ،رفته رفته به سر ذوق آمدند و
ح ّتی به حقوق شهروندیشان آشنا شدند.
به طور طبیعی مردم وقتی مشکالت به خصوص مالی داشته باشند ،
فعالیتها را مورد سؤال قرار می دهند
کمتر از پروژه ها استقبال می کنند و ّ
و یا به آن دسته که زودتر به منافع حاصل از اقدامات می رسند  ،حسادت
می کنند .لیکن در مجموع به روند اجرای طرح عالقه مند شده و در
پاره ای موارد در ح ّد وسع به آن کمک می کردند .جالب اینکه ساکنین
اخبار را منتشر می نمودند و به سایر ساکنان و شهروندان توضیح داده
و اقدامات را بیان می کردند .تو ّقف طرح دستاوردها را راکد نمود .کار
توجه مردم و دولت را برانگیخت و به صورت ریشهای
در ّ
محلۀ جماله ّ ،
مورد اعتماد قرار گرفت.
فعالیتها تا به امروز
 -17ادامۀ ّ
ّ
فعالیتها در محلۀ جماله  ،طی  15سال گذشته کارهای
از زمان تو ّقف ّ
جزئیات محور بازارچۀ
پراکنده ای صورت گرفته است  ،از جمله :طرح ّ
وزیر و طرح پارک محلّۀ جماله توسط شرکت عمران و مسکن
سازان منطقه مركزي استان اصفهان که بعداً قسمتی ازآن توسط
سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اصفهان به اجرا درآمد .به
طور خالصه رسیدن به یک محلّه با زندگی بهینۀ امروزی به بوته
فراموشی سپرده شد و عم ً
ال متوقف گردید.

عملیات انجام شده
-18
وضعیت فعلی ّ
ّ
عملیات اجرائی
پارکینگ واقع در ابتدای دسترسی احداث شده  ،بدون ّ
عبدالرزاق
و بدنه سازی هنوز پارکینگ است و به بازار و خیابان
ّ
سرویس می دهد .ادامۀ دسترسی از پارکینگ تا گذر حمام شیخ
هم اکنون به صورت یک حلقۀ ترافیکی با قسمتی از بازار بزرگ تا
مسجد جامع کار می کند و از کاربری اصلی استفادۀ محدود می شود.
این مسیر در حال حاضر  ،دسترسی محلّی محلّۀ جماله و محلاّ ت
همجوار است .قسمتی که کف سازی شده بود به طور کلّی از بین
رفته و نماهای کاهگلی  ،فرسوده شده و در اثر عدم محافظت رنگ
باخته است.
فعالیت خود ادامه می دهد و مرکز محلّهای خوبی را
حمام وزیر به ّ
به وجود آورده  ،لیکن با سایر عوامل مرکز محلّه ارتباطی ندارد  ،چرا
که ادارۀ آموزش و پرورش به راه اندازی آن رغبتی نشان نمی دهد
طی
و سالهاست که به صورت اسکلت باقی مانده است .با این که ّ
تنظیم پرسشنامه ای در سطح محلّه  ،نیاز به داشتن یک دبستان ده
کالسه محرز شد و سرانه های شهری نیز این موضوع را تأیید می
کند  ،ولی آموزش و پرورش به زعم خود به دنبال زمینهای اهدائی و
ساخت وساز آنها می باشد.
چنانچه مشاهده می شود هنوز برخی از ارگانهای مختلف با ضوابط
و طرحهای شهری  ،ناآشنا و دور بوده و مسائل شهری برایشان
قابل قبول نیست.
بازارچۀ وزیر نیمه کاره رها شد  ،لیکن هنوز عملکرد محلّی را دارد.
فضای سبز جلوی حمام که ورودی جدید را همراهی می کرد با چند
درخت اش هنوز باقی است .تعدادی از خانه های با ارزش تاریخی
توجه شده بود  ،متروکه  ،مخروبه و بعضی کام ً
ال
که در طرح به آنها ّ
از بین رفته اند.
 -19چگونه اهداف اصلی می توانستند به ثمر نشینند؟
با وجود آنکه هدف اصلی طرح محلّۀ جماله  ،رسیدن به یک محلّۀ
امروزی با حفظ ارزشهای گذشته بود  ،ح ّتی در این چارچوب نیز به
ثمر ننشست و کارها در میان راه  ،رها و یا منحرف گشت .چنانچه
این محلّه به صورت محلّۀ نمونه  ،الاقل در حدود  80درصد به
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اهداف اصلی نزدیک می گشت راه برای ادامه کار در جاهای دیگر شهر گشوده می شد و راه حلهای روشن و تجربه شده ای به دست
می داد.
الب ّته از نظر نمی توان دور داشت که همکاری همۀ ارگانها مورد نیاز بود .در اینجا نقش شهرداری  ،مسکن و شهرسازی  ،میراث فرهنگی
 ،ارشاد اسالمی در درجۀ اول و ارگانهایی نظیر برق  ،آب  ،گاز  ،مخابرات و  ...در وهله های ثانوی مورد لزوم می باشد .همچنین
همکاری سایر سازمانها مانند بهداشت و درمان  ،آموزش و پرورش  ،تربیت بدنی  ،صدا و سیما و  ...کامل کنندۀ اهداف خواهد بود.
روزمره
 -20باقیماندۀ اهداف در کورة ذوب تح ّوالت سریع
ّ
ّ
تو ّقف کار  ،ضربۀ انکار ناپذیری بر هدف اصلی وارد آورد .باقیماندۀ اهداف یا متوقف گردیدند و یا به بیراهه رفتند .نوسازی ها و ایجاد
کاربریهای تجاری با غلبۀ این دیدگاه که هر کار شهری باید بازده اقتصادی داشته باشد و جواب خرج خود را بدهد  ،تحقّق پذیری
این ایده را به انزوا کشیدند و جرأت ادامه راه را سلب نمودند .بنابراین اجرای طرح جماله و یا طراحی شهری جماله در ح ّد  30درصد
پیشرفت کار متوقف گردید.
 -21کار محلّۀ جماله سر منشاء فعالیتهای بعدی شهری در اصفهان و سایر استانها
کار محلّۀ جماله در ابعادی که انجام شد  ،در واقع راه را برای طراحی شهری و عناوین مختلف روانبخشی  ،ساماندهی و  ...بافت تاریخی
گشود .هر چند حرکتهای بعدی با ارزش و درخور توجه می باشند  ،لیکن به علل مختلف نتوانستند همه جانبه و فراگیر حرکت کنند.
تجهیز محورهای عمدۀ شهری  ،بدنه سازیها و کف سازیها  ،هر چند به حفظ هو ّیت و باقی ماندن برخی اجزای بافت تاریخی منجر
فعالیتها پس از اتمام به حال خود رها شدند و در
شدند  ،لیکن حرکت فراگیر و کامل طراحی شهری در آنها اتفاق نیفتاد و بعضی از ّ
پاره ای موارد باعث بیزاری مردم از حرکتهای مثبت گردیدند.
 -22چنانچه حرکتی در این زمنیه نشود  ،مابقی هم از دست خواهد رفت
خصوصیات این سرزمین وابسته
از
وبسیاری
هنر
،
فرهنگ
،
اصل مهم و اساسی در حفظ شهرسازی ایران به زندگی  ،کالبد  ،اعتقادات
ّ
است .فرصت بسیار محدود است .هجوم ها صورت گرفته  ،منتها هنوز هم پایه های فرهنگی استوار است و می توان به آنها اتکا کرد
 ،هدف را روشن نمود  ،به سمت آن حرکت کرد  ،به شهرسازی پایدار رسید و از آن حفاظت «پایدار» نمود .اصل مدارک و مصادیق در
روزمره
خطر هستند و در حال از بین رفتن ؛ باقیماندن آنها فقط در کتابها و سیاحت نامه ها کافی نیست و از آنجا که هر روز از زندگی
ّ
فاصله می گیرند  ،از ذهنها نیز خواهند رفت.
توجه است پس بیایید از آن حفاظت کنیم و آن را به فراموشی
معماری و شهرسازی اسالمی در مملکت ما به اوج رسید و هنوز هم مورد ّ
نسپاریم .راه آیندۀ ما در گذشته نهفته است و ما بر شانه های گذشتگان ایستاده ایم.
 -23لزوم به کارگیری اهداف علمی  ،جامع و فراگیر
حق طبیعی هر شهروند است .می توان با به
،
مدرن
شهرسازی
معیارهای
و
ضوابط
بهره بردن از دست آوردهای زندگی امروز  ،طبق
ّ
توجه به شهرسازی گذشته که از آن مج ّزا و متضاد با آن نیست ؛ همچنین با به کارگیری
کارگیری مبانی علمی شهرسازی مدرن و ّ
خصوصیتهای بومی «بدون خدشه دار نمودن معیارها و ضوابط»  ،زندگی مسالمت آمیز و آرام و مرفهی را تدارک دید ؛ ارزشها را نمایان
ّ
کلیۀ بافتهای شهری اعم از تاریخی و غیر تاریخی گشود.
کرد ؛ ض ّد ارزشها را به بن بست کشید و راه بهبود را بر ّ
داشتن یک ارگان به عنوان سازمان عمران شهری درهر شهر تاریخی الزم است و می بایست ارگانهای ذیربط در جلسات آنها شرکت
کرده و مص ّوبات آنها را الزم االجرا بدانند.
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