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

1- ضرورت كار در بافت تاريخی 
  طرحهای شهری جوابگوی ضرورت های برنامه ای و تحواّلت واقعی بافت تاريخی 
نبوده اند. در پاره ای موارد ، اصواًل ناديده گرفته شده اند و در مواردی ، طرح شهری 
بر آنها چيره شده و بافت های تاريخی را با تعيين محدوه ای نه چندان دقيق از بقّيۀ 
شهر جدا كرده و بدون بذل توّجه ويژه به آن در واقع به حال خود رها نموده اند. 
بنابراين حاصل مطلب به چندی و چونی بافت تاريخی نه تنها كمکی نکرده ، بلکه 

باعث ويرانی و تخريب آن نيز گشته است.
  چنانچه طراحان طرحهای شهری ، توّجه وشناخت كافی از بافت تاريخی داشته 
باشند ، دچار اشتباه  نمی شوند و تحت تأثير فشارهای موردی قرار نمی گيرند. 
حركتهای عمرانی شهرداری ها نيز كه معمواًل تحت تأثير فشارهای اقتصادی صورت 

می گيرد ، راه را برای نفوذ سود جويان و تخريب بافتها باز می گذارند.

2- محلّۀ جماله به چه انگيزه ای انتخاب گرديد؟
  تحواّلت و دگرگونی های بافت تاريخی اصفهان و سرعت تخريب آن از يك 
طرف و فروپاشی ديدگاههای ارزشی از طرف ديگر ، موجب كاهش گرايش مردم به 
زندگی در بافت تاريخی و افزايش ميل به زندگی در منطقه های ديگر گرديد. بعالوه 
، فشار بساز و بفروشها كه عمدۀ ساخت و سازهای كشور ما را در دست دارند و در 
آمد حاصل از حضورشان برای فعالّيتهای عمرانی شهرداريها حياتی است از يك سو 
و پيدايش مديران غير متخّصص ، كه شناخت كافی از قضايا ندارند از سوی ديگر ، 
باعث شد تا متولّيان تن به قضا داده و تسليم شرايط موجود شوند و در واقع مسائل 

مربوط به بافت تاريخی را به اسم شهامت و جرأت و قدرت تصميم گيری ، يك شبه 
و موضعی و موردی حل كنند. 

  نبايد از نظر دور داشت كه متخّصصان منفعت طلب و واسطه گر  نيز با استفاده از 
واژه پردازی های عوام فريبانه و تخّيالت واهی به اين آتش دامن زدند. 

و  علّت گشت  بر  مزيد  نيز  اصفهان  در  هوائی  بارانهای  بمب  و  تحميلی    جنگ 
بخشهايی از اين بافت مورد هدف قرار گرفت.

  در سال  1367، شهرداری محّل اصابت بمب را به طور تصادفی از سازمان مسکن 
و شهرسازی استعالم نمود. در آن زمان طرح تجديد نظر طرح جامع در اداره مسکن 
و شهرسازی در دست تهيه بود. گروهی انتخاب شدند و قرار شد مسأله را بررسی 
و ارائۀ طريق نمايند.  يکی  از بمبها به حوالی مركز محلّۀ پيش بينی شده در طرح 
تفصيلی مصّوب تهيه شده توّسط »مهندسين مشاور ارگانيك« در سال 1356 اصابت 
نموده بود. به همين لحاظ موضوع در ّحد اين محلّه مطرح و قرار شد طراحی محلّه 

، موضعی ديده نشده و با اين انگيزه تهيه گردد. 
3- تشکيل گروه كاری 

  پيشنهاد طراحی شهری يك محلّۀ قديمی برای اولين بار در اصفهان مطرح گرديد. 
طراحی  و  تأسيس  شهرسازی  و  مسکن  ادارۀ  در  تاريخی«  »بافت  نام  به  دفتری 
»كلی« شهری در آن انجام گرفت و اعضای گروه  به اتفاق آراء بدين نتيجه رسيدند 
كه انجام بهينۀ پروژه ، نياز به حضور در محل و تلفيق طراحی ، نظارت و عملّيات 
اجرايی دارد. به همين دليل دفتری در محلّۀ جماله تأسيس و در سال 1369 آغاز 

به كار نمود. 
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فعالّيتهای مربوط به آن ، اصل توّجه به بافت كه قباًل كمتر بدان 
پرداخته شده بود ، حاصل آمد. در درجۀ بعدی ، روش ها تا حدودی 
تعيين شدند. از اين ميان روش طراحی ، تعامل های اجتماعی و 
اجرايی شهری  اندركار و جزئّيات  ارگان های دست  با  همکاری 

مشّخص ترين دست آوردهای اين حركت به حساب می آيند. 

9- تغييرات اهداف در جريان مّدت فعالّيتها
شده  احياء  محلّه ای  به  دستيابی  هدف   ، فعالّيتها  مّدت  طول  در 
ارزشهای گذشته و تاريخی آن همواره  با حفظ   ، و قابل زندگی 
مورد نظر بود و حركتها در اين راستا صورت می گرفت ، ليکن 
عواملی نظير : تأمين بودجه كه از اهّم آنهاست ، انجام كار را به 
تعويق می انداخت و يا يك اولوّيت را متوّقف و اولوّيتهای بعدی را 
در دستور كار قرار می داد. همچنين فصل كاری كه اغلب بهار و 
تابستان است و عموماً در اين نوع فعالّيت ها می بايست حساب 
شود از دست می رفت. اين خود مشکالت زيادی برای مجريان 

طرح و ساكنان محلّه به وجود می آورد.

10- توّقف حركت و فعالّيت ها 
پروژۀ طراحی شهری محلّۀ جماله پس از تهّيه در ادارۀ كّل مسکن 
و شهرسازی به تصويب متخّصصان مربوطه رسيد و مالک عمليات 
اجرايی قرار گرفت. اين طرح پس از طّی مراحل قانونی ، به كميسيون 
ماده پنج استان ارسال و به تصويب رسيد و به شهرداری ابالغ گرديد. 
شهرداری ناحيه 3 اصفهان نيز طرح را در شهرداری منطقه ، نصب 
و در مقابل ديد عموم قرارداد و  اين طرح تا مّدتی مالک عمل 

شهرداری در اين محدوده گرديد.
 در دفتر تشکيل شده در محلّۀ جماله ، طراحی جزئيات و عوامل 
طراحی شهری به مرور صورت می گرفت و به واحد اجرائی ابالغ 
می گرديد. ضمناً نظارت به عملّيات نيز در محل انجام می شد. از 
جمله طرحهای كلّی تهيه شده ، طرح دسترسيهای اصلی محلّه و 
پاركينگ ها ، طرح مرّمت و احياء حمام وزير ، طرح مراحل اول و 
دوم مدرسۀ ده كالسۀ جماله ، طرح مرحلۀ اول پارک محلّه »محل 
اصابت بمبها « بودند. جزئيات : كف سازی معابر ، نماسازی بدنه های 
دسترسيها ، طرح بازارچه وزير و طرح فضای سبز مقابل حمام نيز از 

آن جمله اند.
كيفّيت  نظر  از  بناها   ، جماله  محلّۀ  پالک  به  پالک  طراحی  در 
ساختمانی بررسی شدند. دراين بررسی ، پالكها از نظر نوع فعالّيت 

به سه دسته تفکيك گرديدند. 
 

دستۀ اول پالكهای با ارزش تاريخی كه ارزش حفظ و نگهداری 
داشتند. )فّعال و غير فّعال( ، دستۀ دوم پالكهايی كه زندگی درآنها 
فّعال بوده و ساختمان پا بر جايی داشتند و دستۀ سوم مخروبه ها و 
متروكه ها ؛ پالک های اخير در وضعّيت نامساعدی قرار داشته و 
باعث چالشهای اساسی در محلّه بودند. طرح شهری محلّۀ جماله با 
هدف حفظ هوّيت محلّی ، همچنين حفظ ظرفّيت تراكم جمعّيتی 
محلّه ، خريد اين پالكها و تهّيۀ طرحهای ويژه و نوسازی آنها طبق 
ضوابط طراحی شهری را پيشنهاد نمود. اين پيشنهاد مورد استقبال 
پالكهای  خريد  و  بررسی  جهت  هيأتی  و  گرفت  قرار  مسئوالن 
مذكور تشکيل گرديد، ليکن قبل از اقدام ، محدودۀ خريد زمين 
از محلّۀ جماله فراتر رفت و به محدوده ای وسيع تر تعميم يافت. 
ضمناً بودجه های اجرايی پس از اجرای يك دسترسی ، مرّمت و 
احياء حمام وزير و بازارچه وزير ، ديگر تأمين نشد و عماًل استفاده 
از دفتر محلّی و شيوۀ اجرای امانی متوّقف گرديد و تصميم گيری 
و ادامۀ كار از دفتر بافت تاريخی پی گرفته شد. در اينجا بايد اذعان 

كرد كه طراحی شهری محلّۀ جماله در ميان راه رها گرديد.

11- تهّيۀ مدارک 
فعالّيتهای شهری اعم از طرح و اجرا ، موضوعات متفاوت ديگری 
را نيز شامل می شود. الزم است اين فعالّيتها قبل و بعد از عمليات 
اجرايی از آن ثبت و ضبط شده و استنتاج های الزم از آنها صورت 
گيرد و راه برای حركتهای بعدی هموار گردد. اين كار كمك می 
اجتماعی و كار  ، روشهای معادالت  آمده  نتايج به دست  تا  كند 

فيزيکی و اعمال ضوابط روشن تر شود. 
به عبارت ديگر طراحی شهری و فعالّيتهای اجرائی آن نياز به يك 

آرشيو منظم شامل كليۀ موارد ذيل دارد :
بررسی ها  ، مطالعات، مديريت ها ، انعکاس روابط اجتماعی  و كار 
فيزيکی ، منابع مالی و بودجه های مصرف شده و بازده سرمايه ها 

4- شروع فعالّيتها و تشکيل گروه اجرائی 
طّی بررسی های انجام شده و با لحاظ نمودن موضوعات طراحی شهری ، دسترسی 
بر آن تأكيد شده بود مورد مطالعۀ محلّی قرار  اصلی محلّه كه در طرح تفصيلی 
گرفت و به تعريض يك گذر با عرضهای متفاوت 2/5 تا 4 متر به عرض 5 متر 

منجر گرديد.
اقدامات اجرائی و مکانيزم اجرا و تلفيق طرح با خواسته های مردم طّی بازديد  از 
خانه های موجود در طول مسير انجام شد و بدين نتيجه رسيد كه اغلب خانه های 
مزبور كه به ساكنان طبقات متوسط و پايين تعلق دارند ،  فاقد تأسيسات خدماتی 
مناسب از قبيل سرويس بهداشتی ، آشپزخانه و حّتی حياط سازی هستند. در وهلۀ 
اول و طّی توافق مجريان با مالکان ، در ازای ساخت و مرّمت و ارائۀ خدمات مذكور 
و سپس احداث نما كه از پيش طراحی شده بود ، بخشی از زمين خانه ها از مالکان 

اخذ و به كوچه اضافه گرديد. 
 

5- عکس العمل ارگان های ذيربط شهری
شايد انجام فعالّيتهای شهری نسبت به ساير فعاليتها ، سرعت كمتری داشته باشد 
زيرا از همان آغاز و نيز طّی زمان انجام عمليات ، عوامل بازدارندۀ متعّددی ظاهر می 
شوند و مجريان وادار به حّل آنها می گردند و بدين ترتيب پيشرفت طرح به سمت 

اهداف مورد نظر سرعت كمتری می يابد. 
با تعريض بخشی از مسير ، انجام جزئيات نماسازی ، ساماندهی ورودی ها وارتفاعات 
از  بعضی  تملّك  همچنين   ، پيشنهادی  طرحهای  طبق  معبر  سازی  كف   ، نماها 
واحدهای مسکونی واقع در مسير ، پس از گذشت حدوداً يك سال و نيم ، بخشی از 
كار نمايان شد. سپس از مسئوالن دعوت به عمل آمد تا از محل بازديد نمايند و در 
دفتر محلّی توضيحات الزم به آنان داده شد. انجام كاری چنين عظيم از نظر بعضی 
ارگانها ، به خصوص شهرداری و ميراث فرهنگی نشدنی و تخّيلی به نظر می رسيد 

ليکن در اصل كار ترديدی نبود.
در اين راستا ، اجرای بخش انجام شده كمك می كرد تا مسئوالن بيشتر با اهداف 
طرح آشنا شده و ارتباط بيشتری برقرار نمايند و مطمئن شوند كه انجام پروژه ميسر 
خواهد بود. برخی از مسوالن از قضّيه استقبال نمودند ولی بسياری از آنان با عنوان 
نمودن داليلی از قبيل دشواری و عدم امکان انجام كار و يا با تصّور اينکه كار به نام 

ديگری انجام می شود و نه به نام آنها ،  به مخالفت با طرح پرداختند.
6- تأثير كار بر مردم » تأثير اجتماعی « 

در اين گونه موارد معمواًل بخشی از مردم به سبب محدودّيت بينش  و سواد اجتماعی 
تا پروژه تکميل نشود و مورد استفاده قرار نگيرد و يا تأثيرات اقتصادی آن مشّخص 

نگردد ، ديد مثبت و نظر موافقی ندارند. در پاره ای موارد نيز مردم به خصوص مالکان 
، رفع كمبودها و ضعف مالی خود را ، ارجح بر هر كار اجتماعی می دانند. اما بخشی 
ديگر از موضوع استقبال نموده و آيندۀ بهتر و پوياتری را احساس می كنند و حتی 

به كمك نيز می آيند. 
به هر حال در جريان شکل گيری عوامل طرح ، مردم با آن اخت شده و همراه می 
شوند و اهداف آن را به نفع خود و سايرين ارزيابی می نمايند. اين بار آبادانی را از 
جنس خود و برای خود می دانند به ابراز عقيده می پردازند و با احساس شخصّيت 
، منتظر حركتهای بعدی و تداوم كار می مانند. به نتايج كار اميد می بندند و جريان 

امور را برای ساكنان ديگر نقاط با آب و تاب تعريف می كنند.

7- ايجاد فرصتها »شناخت مردم -  توليد نيروی ماهر -  آشنايی مسئوالن -  تجربۀ 
حركت«

 طرح شهری چنانچه در سطح كالن و حّتی سطح طراحی بماند و به عمل منجر 
نشود روشن نمی شود  و چيزی به دست نمی دهد. تجربۀ تهّيۀ طرح و اجرای آن در 
حّدی كه در آن زمان انجام شد ، آثار بجاماندنی باقی گذاشت و معنای كار شهری را 
روشن كرد. برای كسانی كه به عمق قضّيه پی بردند ، اين سؤال هميشه مطرح بود 
كه چرا كار به انجام نرسيد؟ در اين راستا فقط اجرای پروژۀ ساماندهی محلّۀ جماله 
باعث شد تا فرصتها و تجارب خوبی در زمينۀ كار شهری بوجود آيد كه پاره ای از 

آنها به شرح زير است: 
- اينکه فعاليتهای شهری اعم از طراحی و يا اجرا ، چگونه در تعامل با مردم قابل 
انجام و ادامه خواهند بود؟ در محلّۀ جماله شيوه های تعامل با مردم تجربه شد و نشر 

افکار به سايرين ، توسط مردم صورت گرفت.
- مسئوالن و متولّيان با مشاهدۀ دست آوردها ، با موضوع بيشتر آشنا شده و از 
حركتها حمايت نمودند. آن دسته كه در اغراض شخصی غوطه می خوردند نيز يا 

مجبور به تقليد شدند و يا به رغم ميل باطنی به ادامۀ كار تن دادند.
- تجربه و آشنايی بيشتر نيروی تخّصصی اجرايی، با موضوع كار شهری باعث تولّد 
نيروهای جوان تر ومتخّصص اين گونه عملّيات شده و قدم های بعدی اجرا ، آسان 

تر و سريعتر صورت گرفت.
- در مسير حركت از تجربه ای به تجربه ديگر و مشاهدۀ آنچه از پيش ، پيش بينی 
شده بود ، عمده ترين دستاورد ، همانا تجربۀ طراحان شهری از طراحی محلّۀ جماله 

بود. 
8- به ثمر رسيدن بخشی از اهداف 

، ولی در جريان  نرسيد  ثمر  به  نظر در محلّۀ جماله  اهداف مورد  هر چند كلّيات 

طراحی شهری محلّۀ جمالهطرح تفصيلی مهندسين مشاور ارگانيك
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و به عمق آن پی نبردند.
15- فعالّيتهای انجام شده و تأثيرات شهرسازانه 

آنچه مسلّم است ، حركت محلّۀ جماله ، راه دستيابی به يك محلّه 
» اعم از تاريخی و غير تاريخی « مناسب زندگی امروزی را روشن 
كرد و نشان داد طرحهای شهری نمی توانند در كلّيات خالصه شوند 
و سرنوشت شهرها را رقم زنند و می بايد در جزييات نيز به بخشهای 
مختلف شهرها پرداخته شود. هر چند موارد جزئيات شهری ، كلّيات 
را نيز مشخص می سازند و راهبردهای منطقی و عملی به دست می 
دهند ؛ شهر در خيابان خالصه نمی شود و زندگی شهری به عوامل 

وسيع ديگری نيز مربوط است.

16- فعالّيتهای انجام شده و ساكنان محلّه و شهر 
ساكنان محلّه در ابتدا موضوع را به طور كامل درک نمی كردند ، 
ليکن با مشاهدۀ اقدامات انجام شده ، رفته رفته به سر ذوق آمدند و 

حّتی به حقوق شهرونديشان آشنا شدند.
به طور طبيعی مردم وقتی مشکالت به خصوص مالی داشته باشند ، 
كمتر از پروژه ها استقبال می كنند و فعالّيتها را مورد سؤال قرار می دهند 
و يا به آن دسته كه زودتر به منافع حاصل از اقدامات می رسند ، حسادت 
می كنند. ليکن در مجموع به روند اجرای طرح عالقه مند شده و در 
پاره ای موارد در حّد وسع به آن كمك می كردند. جالب اينکه ساكنين 
اخبار را منتشر می نمودند و به ساير ساكنان و شهروندان توضيح داده 
و اقدامات را بيان می كردند. توّقف طرح دستاوردها را راكد نمود. كار 
در مّحلۀ جماله ، توّجه مردم و دولت را برانگيخت و به صورت ريشه ای  

مورد اعتماد قرار گرفت.

17- ادامۀ فعالّيتها تا به امروز 
از زمان توّقف فعالّيتها در محلّۀ جماله ، طی 15 سال گذشته كارهای 
پراكنده ای صورت گرفته است ، از جمله: طرح جزئّيات محور بازارچۀ 
و مسکن  توسط شركت  عمران  پارک محلّۀ جماله  و طرح  وزير 
سازان منطقه مركزي استان اصفهان كه بعداً قسمتی ازآن توسط 
به  درآمد.  اجرا  به  اصفهان  نوسازی شهرداری  و  بهسازی  سازمان 
طور خالصه رسيدن به يك محلّه با زندگی بهينۀ امروزی به بوته 

فراموشی سپرده شد و عماًل متوقف گرديد.

18- وضعّيت فعلی عملّيات انجام شده 
پاركينگ واقع در ابتدای دسترسی احداث شده ، بدون عملّيات اجرائی 
عبدالّرزاق  خيابان  و  بازار  به  و  است  پاركينگ  هنوز  بدنه سازی  و 
تا گذر حمام شيخ  پاركينگ  از  ادامۀ دسترسی  دهد.  سرويس می 
هم اكنون به صورت يك حلقۀ ترافيکی با قسمتی از بازار بزرگ  تا 
مسجد جامع كار می كند و از كاربری اصلی استفادۀ محدود می شود. 
اين مسير در حال حاضر ، دسترسی محلّی محلّۀ جماله و محاّلت 
همجوار است. قسمتی كه كف سازی شده بود به طور كلّی از بين 
رفته و نماهای كاهگلی ، فرسوده شده و در اثر عدم محافظت رنگ 

باخته است.
حمام وزير به فعالّيت خود ادامه می دهد و مركز محلّه ای خوبی را 
به وجود آورده ، ليکن با ساير عوامل مركز محلّه ارتباطی ندارد ، چرا 
كه ادارۀ آموزش و پرورش به راه اندازی آن رغبتی نشان نمی دهد 
و سالهاست كه به صورت اسکلت باقی مانده است. با اين كه  طّی 
تنظيم پرسشنامه ای در سطح محلّه ، نياز به داشتن يك دبستان ده 
كالسه محرز شد و سرانه های شهری نيز اين موضوع را تأييد می 
كند ، ولی آموزش و پرورش به زعم خود به دنبال زمينهای 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 برايشان 

قابل قبول نيست.
بازارچۀ وزير نيمه كاره رها شد ، ليکن هنوز عملکرد محلّی را دارد. 
فضای سبز جلوی حمام كه ورودی جديد را همراهی می كرد با چند 
درخت اش هنوز باقی است. تعدادی از خانه های با ارزش تاريخی 
كه در طرح به آنها توّجه شده بود ، متروكه ، مخروبه و بعضی كاماًل 

از بين رفته اند.
 

19- چگونه اهداف اصلی می توانستند به ثمر نشينند؟ 
با وجود آنکه هدف اصلی طرح محلّۀ جماله ، رسيدن به يك محلّۀ 
امروزی با حفظ ارزشهای گذشته بود ، حّتی در اين چارچوب نيز به 
ثمر ننشست و كارها در ميان راه ، رها و يا منحرف گشت. چنانچه 
به  در حدود 80 درصد  ، الاقل  نمونه  به صورت محلّۀ  اين محلّه 

، زمان بندی فعاليت ها ، گزارش ها ، اهداف حركتهای عملياتی ، ميزان و چگونگی 
مشاركت ارگانها و مردم ، آرشيو نقشه های تهيه شده كلّی و جزئی ، ميزان مراجعات 

مردم ، طبقه بندی آنها و ...  
در طراحی شهری محلّۀ جماله از شروع تا توّقف كار ، نقشه های وضع موجود ، 
بررسی های كالبدی ، طراحی شهری ، عکسها از كلّيۀ مراحل اجرا ، پرسشنامه های 
محلّه ، رلوه های »نقشه برداری« بعضی از ساختمانهای با ارزش و ... كه به صورت 
آنالوگ »دستی« تهيه گرديده بود ، حّتی پس از اتمام كار منتشر نشد و تقريباً پراكنده 
گرديد.  فقط يك بروشور به طور خالصه به نام احياء محلّۀ جماله ، حاوی چکيدۀ 
اهداف و فعاليت ها ، تدوين و چاپ گرديد و سپس برشور ديگری به نام باز زنده 

سازی يك اثر ، دربارۀ حمام وزير به طور اختصار منتشر گرديد.

12- بازديد گروههای علمی و تخّصصی 
  در جريان فعالّيت ها ، مجموعه مورد بازديد گروههای مختلف دانشگاهی و غير 
دانشگاهی داخلی و خارجی قرار گرفت. ديدار مسئوالن از اهمّيت فراوان برخوردار 
بود. شايد صحبت از طراحی شهری و تفسير نقشه های آن نمی توانست چنين 
اثرگذار باشد. مشاهدۀ بهينه سازی فضاهای عمومی موجود در يك محلّه به خودی 

خود باعث ملموس تر شدن ايده گرديد. 
  در هر بازديد به يك موضوع تأكيد می شد. همچنان كه گفته شد اين بازديدها خود 
باعث جا افتادن موضوع در مراجع قانونی به خصوص وزارت مسکن وشهرسازی ، 
وزارت كشور »شهرداری« و حّتی سازمان ميراث فرهنگی گرديد و به حركت ها 

سرعت بخشيد. 
  بخش عمدۀ ناباوری ها به باور تبديل گشت. اثرات مثبت و قابل لمس به مسئولين 
و صاحبان علم محدود نماند ، بلکه در ساكنان و مردم نيز مشاهده گرديد و بر سر 
زبانها افتاد. البّته ويژگيهای اقتصادی طرح نيز جاذبه هايی به وجود آورد و اعمال 
بعضی از آنها باعث تهديد رواج های طرح گرديد. نمونۀ بارز اين امر تبديل دسترسی 

اولّيه به حلقۀ ترافيکی قسمتی از بازار بزرگ است.

13- كار محلّۀ جماله »سرآغاز تحواّلت در وزارت مسکن و شهرسازی در زمينۀ 
پرداختن به بافتهای تاريخی«

در اوايل قرن حاضر تغيير سيستم ارتباط شهری و تبديل استفاده از چهار پايان »به 
صورت گاری ، كالسکه ، اسب ،  قاطر و االغ« به وسايل نقلّيۀ ماشينی بر كلّيۀ عوامل 
شهری تأثير فراوان گذاشت. خودرو به عنوان يك وسيلۀ ارتباطی وارد ميدان شد 
، بدون آنکه ساخت مراحل تکامل آن در سرزمين ما صورت گرفته باشد. بنابراين 

مقياس ها و معيارهای شهری به طور وسيعی تحت تأثير قرار گرفت. اين وسيله كه 
در آن زمان محّيرالعقول و عجيب به نظر می رسيد ، در واقع همه چيز را تحت تأثير 
خود قرار داد. افکار توسعه طلبانه ومنفعت طلبانه نيز از اين وسيله در جهت تخلّيۀ 

هوّيت سرزمينها به كار گرفته شدند.
متخّصصان نيز مزايای آن را مّد نظر قرار دادند و كمبودهای وضع موجود را در برابر 
وسيلۀ جديد مطرح كردند. طراحی توسعۀ شهرها نيازمند متخّصصين طراح خارجی 
گرديد. عماًل بافت شهری گذشتۀ ما كه تا آن زمان به حيات خود ادامه می داد به 
فراموشی سپرده شد. آبادانی شهرها تحت تأثير بازكردن راه برای ماشين قرار گرفت 
و با همۀ مقاومتها ، روز به روز بر فشار به محاّلت قديمی افزوده شد ، بدون آنکه در 

همساز نمودن اين وسيله جهت تکميل زندگی شهری قدمی برداشته شود. 
اساس كلّيۀ طرحهای شهری بر مبنای عبور و مرور سهل و ساده و مستقيم اين 
وسيله قرار گرفت. بافتهای شهری گذشته ، غالباً با اين موضوع نسبت نداشتند و در 
اين مقطع حّساس تاريخی به آنها پرداخته نشد. متخّصصان خارجی و داخلی نيز يا 

شناخت كافی نداشتند و يا ارزشی برای بافت تاريخی قائل نبودند.
طرحهای شهری عمدتاً توسط شهرداری ها اجرا می گرديد و اين طرحها در وهلۀ 
اول به احداث خيابانهای ضروری منجر می گشت. اين موضوع تا تأسيس وزارت 
مسکن و شهرسازی »آبادانی و مسکن« ادامه داشت. از آن به بعد طرحهای شهری 
به اين وزارت سپرده شد و وزارت كشور و شهرداری ها ، مجری مصّوبات شدند. 
بافتهای شهری به عنوان زمين تلّقی شدند و ضوابط و معيارهای شهرسازی بر آنها 
تحميل گرديد و بافتهای تاريخی ، سير نزولی خود را  طی كردند. كار در محلّۀ جماله 
باعث گرديد توّجه به بافتهای تاريخی افزون شده و شاخه ای تحت اين عنوان در 

وزارت به وجود آيد و پروژه ها ومنابع مالی جهت آن پيش بينی گردد.

14- انعکاس بازسازی جماله درخبرنامه ها ، مجالت ، سمينارها ، سخنرانی ها ، 
مقاالت ، پايان نامه های دانشگاهی 

كار در محلّۀ جماله در ابتدا به غير از گزارش ها ، بازديدهای انجام شده توسط مقامات 
وافراد مختلف ، از راه ديگری انتشار نمی يافت. ليکن پس از گذشت دو سال و نمايان 
شدن برخی از فعالّيتها ، كم وبيش توّجه محافل تخّصصی جلب شد. البّته كار به طور 
فراگير و كامل مطرح نگرديد ؛ يا به صورت حاشيه ای و مختصر به آن پرداخته شد 

و يا در حّد اّطالعات نه چندان درست و گاهی غلط بيان گرديد.
  غرض ورزان وارد ميدان شدند و به هر صورت ممکن ، اقدامات را پرده پوشی 
نمودند. دسته ای هم فعالّيتها را به پای خود گذاشتند. خالصه آنکه به اصل مطلب و 
صورت مسأله نپرداختند و موضوع را پوسته ای و فقط در حّد يك بدنه سازی ديدند 

وضعّيت فعلی بدنۀ مرّمت شدۀ خانۀ تاريخی 



110111

اهداف اصلی نزديك می گشت راه برای ادامه كار در جاهای ديگر شهر گشوده می شد و راه حلهای روشن و تجربه شده ای به دست 
می داد.

البّته از نظر نمی توان دور داشت كه همکاری همۀ ارگانها مورد نياز بود. در اينجا نقش شهرداری ، مسکن و شهرسازی ، ميراث فرهنگی 
، ارشاد اسالمی در درجۀ اول و ارگانهايی نظير برق ، آب ، گاز ، مخابرات و ... در وهله های ثانوی مورد لزوم می باشد. همچنين 

همکاری ساير سازمانها مانند بهداشت و درمان ، آموزش و پرورش ، تربيت بدنی ، صدا و سيما و ... كامل كنندۀ اهداف خواهد بود.

20- باقيماندۀ اهداف در كورۀ ذوب تحّوالت سريع روزمّره 
توّقف كار ، ضربۀ انکار ناپذيری بر هدف اصلی وارد آورد. باقيماندۀ اهداف يا متوّقف گرديدند و يا به بيراهه رفتند. نوسازی ها و ايجاد 
كاربريهای تجاری با غلبۀ اين ديدگاه كه هر كار شهری بايد بازده اقتصادی داشته باشد و جواب خرج خود را بدهد ، تحّقق پذيری 
اين ايده را به انزوا كشيدند و جرأت ادامه راه را سلب نمودند. بنابراين اجرای طرح جماله و يا طراحی شهری جماله در حّد 30 درصد 

پيشرفت كار متوقف گرديد.

21- كار محلّۀ جماله سر منشاء فعاليتهای بعدی شهری در اصفهان و ساير استانها 
كار محلّۀ جماله در ابعادی كه انجام شد ، در واقع  راه را برای طراحی شهری و عناوين مختلف روانبخشی ، ساماندهی و ... بافت تاريخی 

گشود. هر چند حركتهای بعدی با ارزش و درخور توجه می باشند ، ليکن به علل مختلف نتوانستند همه جانبه و فراگير حركت كنند.
تجهيز محورهای عمدۀ شهری ، بدنه سازيها و كف سازی ها ، هر چند به حفظ هوّيت و باقی ماندن برخی اجزای بافت تاريخی منجر 
شدند ، ليکن حركت فراگير و كامل  طراحی شهری در آنها اتفاق نيفتاد و بعضی از فعالّيتها پس از اتمام به حال خود رها شدند و در 

پاره ای موارد باعث بيزاری مردم از حركتهای مثبت گرديدند. 

22- چنانچه حركتی در اين زمنيه نشود ، مابقی هم از دست خواهد رفت
اصل مهم و اساسی در حفظ شهرسازی ايران به زندگی ، كالبد ، اعتقادات ، فرهنگ ، هنر وبسياری از خصوصّيات اين سرزمين وابسته 
است. فرصت بسيار محدود است. هجوم ها صورت گرفته ، منتها هنوز هم پايه های فرهنگی استوار است و می توان به آنها اتکا كرد 
، هدف را روشن نمود ، به سمت آن حركت كرد ، به شهرسازی پايدار رسيد و از آن حفاظت »پايدار« نمود. اصل مدارک و مصاديق در 
خطر هستند و در حال از بين رفتن ؛ باقيماندن آنها فقط در كتابها و سياحت نامه ها كافی نيست و از آنجا كه هر روز از زندگی روزمّره 

فاصله می گيرند ، از ذهنها نيز خواهند رفت.
معماری و شهرسازی اسالمی در مملکت ما به اوج رسيد و هنوز هم مورد توّجه است پس بياييد از آن حفاظت كنيم و آن را به فراموشی 

نسپاريم. راه آيندۀ ما در گذشته نهفته است و ما بر شانه های گذشتگان ايستاده ايم.

23- لزوم به كارگيری اهداف علمی ، جامع و فراگير 
بهره بردن از دست آوردهای زندگی امروز ، طبق ضوابط و معيارهای شهرسازی مدرن ، حّق طبيعی هر شهروند است. می توان با به 
كارگيری مبانی علمی شهرسازی مدرن و توّجه به شهرسازی گذشته كه از آن مجّزا و متضاد با آن نيست ؛ همچنين با به كارگيری 
خصوصّيتهای بومی »بدون خدشه دار نمودن معيارها و ضوابط« ، زندگی مسالمت آميز و آرام و مرفهی را تدارک ديد ؛ ارزشها را نمايان 

كرد ؛ ضّد ارزشها را به بن بست كشيد و راه بهبود را بر كلّيۀ بافتهای شهری اعم از تاريخی و غير تاريخی گشود. 
داشتن يك ارگان به عنوان سازمان عمران شهری درهر شهر تاريخی الزم است و می بايست ارگانهای ذيربط در جلسات آنها شركت 

كرده و مصّوبات آنها را الزم االجرا بدانند.


