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شهر اصفهان توسط سازمان نوسازی وبهسازی 
گزارشی از نوسازی و بهسازی بافتهای فرسودۀ 

مهندس حسین جعفری/مدیر عامل سازمان نوسازی بهسازی شهرداری اصفهان

بافتهای كهن ، جزئی از پيکره و بدنۀ شهر هاست و دارای ارزش های كالبدی ، 
عملکردی ، اقتصادی ، فرهنگی و ... است كه با قابلّيت ها و توان های بالقّوۀ خود ، 
يك سرمايۀ ملّی محسوب می شود. اين كالبد و ساختار در معرض تهديدات بنيادی 

بوده و نيازمند تشخيص اصول ، مسايل ، چالشها و ساماندهی آنهاست.
        دگرگونی های اجتماعی - اقتصادی و فرهنگی -  سياسی ايران كه از اواسط 
دورۀ قاجار شروع شده و تا كنون نيز ادامه دارد ، شکلی ديگر از شهر را پديد آورده 
است. شکلی كه به تبع اين دگرگونی ها ، تحّول و تطّور خويش را در آمد و شد بين 
كهن و جديد ، ديروز و امروز و سّنت گرائی و سّنت گريزی می بيند. به تبع تفاوتهای 
ماهوی بين آنچه بوده و آنچه هست ، شکل جديد عماًل به بستری برای تقابل روابط 
سّنتی با روابط جديد تبديل شده است.  بستری كه در آن شهرسازی جديد با مفهوم 
جهانی و غير بومی اش نه تنها از جوابگويی به اين تقابل و ديگر مسايل مربوطه باز 
مانده كه آنها را تشديد كرده است. نماد بارز اين تقابل را می توان در مركز شهر امروز 
و يا »شهر كهن« ديد. فروپاشی بنيانهای اجتماعی -  اقتصادی و كالبدی -  فضايی 

بافت تاريخی و بافت های فرسودۀ شهری نشان از اين امر دارد.
        به نظر می رسد كه اين بافت در مکان  و زمان خويش منجمد گرديده و پس 
از انجمادی طوالنی دورۀ پوسيدگی خود را آغاز كرده است. گذر زمان در شهر با 
ويرانه ها و ويرانيها خود را می نماياند. شهر كهن در حالی كه مملّو از خاطرات است 
به مکانی برای خطرات تبديل شده  است. در اين ميان غالباً به مرّمت تك بناهای 
تاريخی ، اكتفا و بسنده و بخش وسيعی از بافت ها به حال خود رها شده و هنوز 

برنامۀ كاری وسياست گذاری در چارچوبی روشمند ، تعريف نشده است. 

به منظور تهيۀ برنامۀ نوسازی و بهسازی بافت تاريخی و فرسودۀ شهر اصفهان كه 
يکی از اهداف سومين 

برنامۀ پنج سالۀ توسعۀ عمرانی ، اجتماعی و فرهنگی شهرداری می باشد. سعی بر 
آن بوده است كه با تفکيك و تعريف بافت تاريخی و فرسوده ، ماهّيت و كيفّيت آن 
مشّخص گردد و با تبيين راهبردها و راهکارهای اجرايی ، ضوابط و قوانين مربوط 
به هركدام روشن گشته ،  بنيانها و  زير ساختهای آن در قالب نظام های مديريت 
شهری ،حقوقی و قانونی ، سرمايه گذاری و ... تدوين شده و در نهايت طرح ها و 

پروژه های نوسازی و بهسازی شهر اصفهان مشّخص گردد.
آسیب شناسی 

1- شناخت محدودۀ بافتهای فرسودۀ شهر اصفهان :
در طرح  بازنگری  مشاورين طرح  توسط  اصفهان  فرسودۀ شهر  بافتهای  محدودۀ 
تفصيلی مناطق به مساحت 4100  هکتار شناسايی و تعيين گرديده و به تصويب 
كميسيون ماده پنج مورخ 11/ 4 / 84  رسيد و بر اساس مصّوبه مورخ 10 / 2 / 85 
شواری عالی معماری و شهرسازی ايران ، محدودۀ بافت فرسودۀ شهر اصفهان به 
مساحت 2157 هکتار تعيين گرديد. به نظر می رسد شاخص های تعيين فرسودگی 
)مصّوب شورای عالی معماری و شهرسازی ايران مورخ 16/ 3 / 84( صرفاً در بخش 
كالبدی تعريف شده و برای شناخت و تعيين دقيق محدودۀ بافتهای فرسودۀ شهر 
اصفهان نياز به اصالح و بازنگری در تعريف شاخص های تعيين فرسودگی وجود 

دارد.
2- ارزيابی اقدامات انجام شده در راستای نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهر 
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فرهنگی-  تاريخی شهر اصفهان شامل عملکردهای فرهنگی ، مذهبی ، اقتصادی 
و اجتماعی به مساحت 32 هکتار در منطقۀ سه شهرداری اصفهان واقع می باشد.

       
اهداف طرح

1- احياء هويت تاريخی و فرهنگی مجموعه؛
2- تأمين خدمات مورد نياز محدودۀ طرح؛

3- ساماندهی مشاغل محدودۀ طرح؛
4-ارتقای ايمنی و كيفّيت زيست محيطی بافت؛

5- ساماندهی نظام فضايی -  كالبدی بافت؛
6- ساماندهی نظام جمعيتی -  اجتماعی بافت؛ 

7- ساماندهی نظام فعالّيتی محدوده طرح؛
8- ساماندهی نظام دسترسی در محدودۀ طرح؛

 طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده و تاریخی جنوب میدان امام )ره( 
مشّخصات طرح :

 محدودۀ مورد نظر قسمتی از بافت واقع در جنوب ميدان  امام )ره(  و جزء محدودۀ 
بافت فرسودۀ مصّوب شورای عالی معماری و شهرسازی ايران می باشد و خدمات 
سطح يك )تهّيۀ اسناد طراحی شده( برای گستره ای به وسعت 5 / 14 هکتار و 
خدمات سطح دو )تهّيۀ طرح های معماری( برای گستره ای به وسعت 7 / 6 هکتار 

انجام می شود.
 اهداف طرح 

1- احياء هوّيت تاريخی و فرهنگی مجموعه؛
2- تأمين خدمات مورد نياز مجموعه؛

3- ارتقای ايمنی و كيفّيت زيست محيطی بافت؛
4- ساماندهی نظام فضايی -  كالبدی بافت؛

               

نوسازی وبهسازی بافت فرسوده و تاریخی شرق میدان  امام )ره( 
مشخصات طرح 

محدودۀ مورد نظر ، قسمتی از بافت واقع در شرق ميدان امام )ره( حّد فاصل خيابانهای 
نشاط ، حافظ و مادی فرشادی و ميدان نقش جهان به مساحت 22 هکتار می باشد 

و شامل كاربريهای مسکونی ، فرهنگی ، مذهبی و خدماتی می باشد.
اهداف طرح 

1- احياء هوّيت تاريخی و فرهنگی مجموعه؛
2- تأمين خدمات مورد نياز مجموعه؛

3- ارتقای ايمنی و كيفيت زيست محيطی بافت؛
4- ساماندهی نظام فضايی -  كالبدی بافت؛

5- ساماندهی نظام دسترسی بافت؛

 
پروژه احیای بدنه شرقی چهارباغ عبّاسی 

 در سال 1340 كه منشأ تحّوالتی در طّراحی شهری ايران بود و منجر به تجديد 
نظر در طرح جامع كوكس شد، بافت تاريخی اصفهان مورد توجه قرار گرفت. طرح 
پارس در سال 1360  ارگانيك در سال 1350 و طرح جامع نقش جهان  جامع 
در دو مرحله طّی مصوبه های هيات  دولتخانه صفوی  احياء  ارائه گرديد. طرح 

اصفهان :
پوشيده  شخصی  هيچ  بر  كه  فرسوده  بافتهای  موجود  وضعّيت  اساس  بر 
نيست ، نمي توان سابقۀ نوسازی و بهسازی بافتهای فرسودۀ شهر اصفهان 

را  مطلوب ارزيابی نمود و موارد ذيل اشاره به اين موضوع دارد.
1- عدم توّجه و اهمّيت به موضوع بافتهای فرسوده درطرح های جامع و 

تفصيلی
2- عدم توّجه مديران ، برنامه ريزان و طراحان شهری به ظرفيت و توان 
بالقوه بافتهای فرسوده جهت تأمين نيازها و امکانات توسعۀ شهری )شکل 

گيری شهركهای اقماری(
3- وجود سطحی نگری و بخشی نگری در ديدگاه مديران شهری

4- عدم وجود نمونۀ عينی و الگوی نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده
5- مرّمت تك بناهای تاريخی و عدم توجه به بافت

امکانات و محدودّيت های )فرصتها و تهديدها( بافتهای فرسودۀ شهری
1- موانع و محدودّيت ها :

- فقدان مديرّيت واحد شهری
- گستردگی بافتهای فرسوده و تداوم فرسودگی

- عدم اعتماد و اطمينان ساكنان اين محدوده ها به طرح ها
- فقدان برنامۀ كار و عدم تدوين استراتژی و راهبردهای مداخله

و  نوسازی  های  وطرح  ها  برنامه  با  متناسب  حقوقی  كار  و  ساز  فقدان   -
بهسازی

- ضعف انگيزش و جذب سرمايه گذار و بخش خصوصی جهت مشاركت در 
طرح های نوسازی و بهسازی

2- امکانات و توان های بالقّوه :
- دسترسی به مراكز اصلی شهر

- دارا بودن امکانات خدماتی و تأسيسات شهری
- تنّوع بافتهای فرسوده به عنوان يك فرصت به منظور اجرای طرح های 

نوسازی
- موقعّيت رشد در سازمان فضايی شهر وامکان ايفای نقش مؤثر

- رسيدن به درک نسبی مشترک )نهادها ، ارگانها و سازمانهای ذيربط( برای 
تحّول در وضع موجود و توّجه به مقولۀ بافتهای فرسوده

اهداف برنامه
1- افزايش سطح امنّيت اجتماعی بافتهای فرسوده

2- تبديل بافتهای فرسوده به ثروت شهری قابل بهره برداری؛
3- ارتقاء كيفيت زيست محيطی و رفاه ساكنان بافتهای فرسوده؛

4- افزايش سطح ايمنی بافتهای فرسوده در برابر حوادث طبيعی نظير زلزله؛
5- ايجاد فرصتهای برابر رشد و توسعۀ ساكنان اين مناطق از طريق خارج 

كردن بافتهای فرسوده از چرخۀ فقر
)برقراری عدالت اجتماعی(؛

ضرورت های برنامه 
1- توجه به ارزش و اهميت زمان 

2- كنار گذاشتن سطحی نگری و بخشی نگری 
3- ارائه الگوی موفقی از نوسازی بافتهای فرسوده 

4- توجه به توسعه و نوسازی درونی بافتهای فرسوده
نگاه صرف  از  بافتهای فرسوده و پرهيز  نيازمنديهای ساكنان  5- شناخت 

اقتصادی 

6- توّجه به رويکرد همه جانبۀ نوسازی در مواجهه با گسترۀ وسيع بافتهای 
فرسوده 

وظايف و رسالتهای سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان
1- توليد طرح و برنامه

2- ارائۀ الگوهای نوين نوسازی و بهسازی )الگو سازی(
3- اعمال مديريت واحد جهت هدايت و پيشبرد طرحها و برنامه های نوسازی 

و بهسازی بافتهای فرسوده
از طريق تدوين منشور حقوقی مشاركت  4- تحّقق پذير نمودن طرح ها 

بخشهای مختلف )خصوصی -  دولتی و مردم(

جمع بندی و نتیجه گیری
- نوسازی بافتهای فرسودۀ شهر اصفهان نيازمند تغيير و تحّول در ديدگاه های 

مديران ، برنامه ريزان و طراحان شهری می باشد.
- لزوم توجه به تمامی ابعاد موضوع بافتهای فرسوده شامل : نظام كالبدی 
-  اجتماعی -  جمعّيتی -  فرهنگی -  اقتصادی -  زيست محيطی -  توزيع 

خدمات الزامات است.
- نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده نياز به مديريت طرح و هدايت از طريق 

يك مديرّيت متمركز دارد.
- در تهّيۀ طرح های نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده ، كلّيت بافت بايد 

مورد توجه قرار گيرد. 
- تحّقق پذيری طرح های نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده از اهميت 

فوق العاده ای برخوردار می باشد. 
پروژه های مرّمتی بافت تاريخی

 سازمان نوسازی وبهسازی شهرداری اصفهان در راستای يکی ديگر از اهدافش 
كه همان ساماندهی و روان بخشی بافتهای تاريخی به منظور رفع مشکالت 
ساكنان محلی و جلوگيری از مهاجرت آنان به حاشيۀ شهر ، همچنين مرّمت 
و نگهداری ابنيۀ تاريخی و رونق بخشيدن و اعتالی صنعت توريسم می باشد 
، اقدام به تعريف و ارائه 9 محور تاريخی فرهنگی گردشگری و انجام پروژه 

های اجرايی مرّمت واحياء در سطح اين محورها نموده است.
محورهای تاريخی- فرهنگی-گردشگری شهر اصفهان 

1- محور تاريخی-فرهنگی- گردشگری جلفا؛
2-  محور تاريخی- فرهنگی- گردشگری جنوب ميدان امام)ره(؛

3- محور تاريخی - فرهنگی- گردشگری بيد آباد؛
4- محور تاريخی - فرهنگی- گردشگری جويباره؛ 
5- محور تاريخی - فرهنگی- گردشگری دردشت؛

6- محور تاريخی - فرهنگی-گردشگری جماله؛
7- محور تاريخی - فرهنگی- گردشگری هارونيه -  نظام الملك؛

8- محور تاريخی-فرهنگی - گردشگری حسن آباد به تخت فوالد؛
9- محور تاريخی - فرهنگی - گردشگری اصفهان؛

در ادامه چند پروژۀ مهم سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری ارائه می شود.

طرح احیاء میدان امام علي )ع(
مشخصات طرح 

- محدودۀ مورد نظر شامل مجموعۀ ميدان امام علي )ع( )عتيق( و مسجد 
جامع اصفهان ، مركز پايتخت ايران در دورۀ سلجوقی و نقطۀ آغازين محور 
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دولت )سالهای 1349 و 1353( توسط دفتر فّنی سازمان ملّی حفاظت آثار باستانی 
اصفهان امکان اجرا پيدا كرد و مشاور تعيين شده از سوی وزارت فرهنگ و هنر وقت 
، مطالعات تاريخی مفّصلی را بر اساس متون و مستندات تاريخی فراهم آورد و بر 
مبنای آن طرحی را برای تمام دولتخانه و محور چهارباغ عباسی ارائه نمود كه به 

علّت مواجه شدن با تحواّلت ناشی از انقالب اسالمی ، ادامۀ آن متوّقف گرديد. 
        بعد از انقالب اسالمی ، ساماندهی بافت تاريخی شهر اصفهان از جمله 
محور فرهنگی ، تاريخی و طبيعی با توفيقات مهمی همراه بود و در همين رابطه 
طرحهايی نيز از سوی سازمان ميراث فرهنگی كشور ، شهرداری و وزارت مسکن و 
شهرسازی مطرح گرديده است. در ارتباط با محور چهارباغ عّباسی كه در طرحهای 
جامع ارگانيك و نقش جهان پارس ، محور پياده عنوان شده ، چندين پيشنهاد از 
عدم  نظير  مختلف  علل  به  كه  گرديده  ارائه  مشاور  مهندسين  و  مسابقات  طريق 
تصويب طرح در مراجع ذيصالح محّقق نگرديده است. طرح فعلی تهيه شده توسط 
معيارهای خاّصی كه  اساس  بر   ، اصفهان  بهسازی شهرداری  و  نوسازی  سازمان 
حاصل از مطالعات تاريخی و با توجه به سابقۀ طرحهايی كه برای اين محور در سه 

دهۀ اخير فراهم آمده ، تهيه شده است.
طرح احيای بدنه شرقی چهارباغ عباسی 

        عرصۀ طرح به مساحت 5 /11474 متر مربّع به عرض 65 /21 متر و طول 530  
متر می باشد كه در سه طبقه )زيرزمين ، همکف و اول( طّراحی شده است.

        طرح فاز يك معماری پروژۀ احيای بدنۀ شرقی چهارباغ عّباسی ، حّد فاصل بازار 
هنر تا ميدان امام حسين )ع( در سال 1384 و فاز دو معماری پروژۀ مذكور شامل فاز 
دو معماری ، سازه و تأسيسات مکانيکی و برقی در سال 1385 تهّيه شده و هر دو 
طرح فاز يك و دو مورد تصويب شورای فنی سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری 

كشور قرار گرفته است.


