گزارشی از نوسازی و بهسازی بافتهای فرسودۀ
شهر اصفهان توسط سازمان نوسازی وبهسازی
مهندس حسین
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جعفری/مدیر عامل سازمان نوسازی بهسازی شهرداری اصفهان

بافتهای کهن  ،جزئی از پیکره و بدنۀ شهر هاست و دارای ارزش های کالبدی ،
قابلیت ها و توان های بالق ّوۀ خود ،
عملکردی  ،اقتصادی  ،فرهنگی و  ...است که با ّ
یک سرمایۀ ملّی محسوب می شود .این کالبد و ساختار در معرض تهدیدات بنیادی
بوده و نیازمند تشخیص اصول  ،مسایل  ،چالشها و ساماندهی آنهاست.
دگرگونی های اجتماعی  -اقتصادی و فرهنگی  -سیاسی ایران که از اواسط
دورۀ قاجار شروع شده و تا کنون نیز ادامه دارد  ،شکلی دیگر از شهر را پدید آورده
است .شکلی که به تبع این دگرگونی ها  ،تح ّول و تط ّور خویش را در آمد و شد بین
کهن و جدید  ،دیروز و امروز و س ّنت گرائی و س ّنت گریزی می بیند .به تبع تفاوتهای
ماهوی بین آنچه بوده و آنچه هست  ،شکل جدید عم ً
ال به بستری برای تقابل روابط
س ّنتی با روابط جدید تبدیل شده است .بستری که در آن شهرسازی جدید با مفهوم
جهانی و غیر بومی اش نه تنها از جوابگویی به این تقابل و دیگر مسایل مربوطه باز
مانده که آنها را تشدید کرده است .نماد بارز این تقابل را می توان در مرکز شهر امروز
و یا «شهر کهن» دید .فروپاشی بنیانهای اجتماعی  -اقتصادی و کالبدی  -فضایی
بافت تاریخی و بافت های فرسودۀ شهری نشان از این امر دارد.
به نظر می رسد که این بافت در مکان و زمان خویش منجمد گردیده و پس
از انجمادی طوالنی دورۀ پوسیدگی خود را آغاز کرده است .گذر زمان در شهر با
ویرانه ها و ویرانیها خود را می نمایاند .شهر کهن در حالی که ممل ّو از خاطرات است
به مکانی برای خطرات تبدیل شده است .در این میان غالب ًا به مر ّمت تک بناهای
تاریخی  ،اکتفا و بسنده و بخش وسیعی از بافت ها به حال خود رها شده و هنوز
برنامۀ کاری وسیاست گذاری در چارچوبی روشمند  ،تعریف نشده است.

به منظور تهیۀ برنامۀ نوسازی و بهسازی بافت تاریخی و فرسودۀ شهر اصفهان که
یکی از اهداف سومین
برنامۀ پنج سالۀ توسعۀ عمرانی  ،اجتماعی و فرهنگی شهرداری می باشد .سعی بر
کیفیت آن
ماهیت و ّ
آن بوده است که با تفکیک و تعریف بافت تاریخی و فرسوده ّ ،
مشخّ ص گردد و با تبیین راهبردها و راهکارهای اجرایی  ،ضوابط و قوانین مربوط
به هرکدام روشن گشته  ،بنیانها و زیر ساختهای آن در قالب نظام های مدیریت
شهری ،حقوقی و قانونی  ،سرمایه گذاری و  ...تدوین شده و در نهایت طرح ها و
پروژه های نوسازی و بهسازی شهر اصفهان مشخّ ص گردد.
آسیب شناسی
 -1شناخت محدودۀ بافتهای فرسودۀ شهر اصفهان :
محدودۀ بافتهای فرسودۀ شهر اصفهان توسط مشاورین طرح بازنگری در طرح
تفصیلی مناطق به مساحت  4100هکتار شناسایی و تعیین گردیده و به تصویب
کمیسیون ماده پنج مورخ  84 / 4 /11رسید و بر اساس مص ّوبه مورخ 85 / 2 / 10
شواری عالی معماری و شهرسازی ایران  ،محدودۀ بافت فرسودۀ شهر اصفهان به
مساحت  2157هکتار تعیین گردید .به نظر می رسد شاخص های تعیین فرسودگی
(مص ّوب شورای عالی معماری و شهرسازی ایران مورخ  )84 / 3 /16صرف ًا در بخش
کالبدی تعریف شده و برای شناخت و تعیین دقیق محدودۀ بافتهای فرسودۀ شهر
اصفهان نیاز به اصالح و بازنگری در تعریف شاخص های تعیین فرسودگی وجود
دارد.
 -2ارزیابی اقدامات انجام شده در راستای نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهر
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اصفهان :
وضعیت موجود بافتهای فرسوده که بر هیچ شخصی پوشیده
بر اساس
ّ
نیست  ،نميتوان سابقۀ نوسازی و بهسازی بافتهای فرسودۀ شهر اصفهان
را مطلوب ارزیابی نمود و موارد ذیل اشاره به این موضوع دارد.
اهمیت به موضوع بافتهای فرسوده درطرح های جامع و
 -1عدم ّ
توجه و ّ
تفصیلی
توجه مدیران  ،برنامه ریزان و طراحان شهری به ظرفیت و توان
عدم
-2
ّ
بالقوه بافتهای فرسوده جهت تأمین نیازها و امکانات توسعۀ شهری (شکل
گیری شهرکهای اقماری)
 -3وجود سطحی نگری و بخشی نگری در دیدگاه مدیران شهری
 -4عدم وجود نمونۀ عینی و الگوی نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده
 -5مر ّمت تک بناهای تاریخی و عدم توجه به بافت
امکانات و محدود ّیت های (فرصتها و تهدیدها) بافتهای فرسودۀ شهری
 -1موانع و محدود ّیت ها :
 فقدان مدیر ّیت واحد شهری گستردگی بافتهای فرسوده و تداوم فرسودگی عدم اعتماد و اطمینان ساکنان این محدوده ها به طرح ها فقدان برنامۀ کار و عدم تدوین استراتژی و راهبردهای مداخله فقدان ساز و کار حقوقی متناسب با برنامه ها وطرح های نوسازی وبهسازی
 ضعف انگیزش و جذب سرمایه گذار و بخش خصوصی جهت مشارکت درطرح های نوسازی و بهسازی
 -2امکانات و توان های بالق ّوه :
 دسترسی به مراکز اصلی شهر دارا بودن امکانات خدماتی و تأسیسات شهری تن ّوع بافتهای فرسوده به عنوان یک فرصت به منظور اجرای طرح هاینوسازی
موقعیت رشد در سازمان فضایی شهر وامکان ایفای نقش مؤثر
ّ
 رسیدن به درک نسبی مشترک (نهادها  ،ارگانها و سازمانهای ذیربط) برایتوجه به مقولۀ بافتهای فرسوده
تح ّول در وضع موجود و ّ
اهداف برنامه
امنیت اجتماعی بافتهای فرسوده
سطح
 -1افزایش
ّ
 -2تبدیل بافتهای فرسوده به ثروت شهری قابل بهره برداری؛
 -3ارتقاء کیفیت زیست محیطی و رفاه ساکنان بافتهای فرسوده؛
 -4افزایش سطح ایمنی بافتهای فرسوده در برابر حوادث طبیعی نظیر زلزله؛
 -5ایجاد فرصتهای برابر رشد و توسعۀ ساکنان این مناطق از طریق خارج
کردن بافتهای فرسوده از چرخۀ فقر
(برقراری عدالت اجتماعی)؛
ضرورت های برنامه
 -1توجه به ارزش و اهمیت زمان
 -2کنار گذاشتن سطحی نگری و بخشی نگری
 -3ارائه الگوی موفقی از نوسازی بافتهای فرسوده
 -4توجه به توسعه و نوسازی درونی بافتهای فرسوده
 -5شناخت نیازمندیهای ساکنان بافتهای فرسوده و پرهیز از نگاه صرف
اقتصادی
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توجه به رویکرد همه جانبۀ نوسازی در مواجهه با گسترۀ وسیع بافتهای
ّ -6
فرسوده
وظایف و رسالتهای سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان
 -1تولید طرح و برنامه
 -2ارائۀ الگوهای نوین نوسازی و بهسازی (الگو سازی)
 -3اعمال مدیریت واحد جهت هدایت و پیشبرد طرحها و برنامه های نوسازی
و بهسازی بافتهای فرسوده
 -4تحقّق پذیر نمودن طرح ها از طریق تدوین منشور حقوقی مشارکت
بخشهای مختلف (خصوصی  -دولتی و مردم)
جمع بندی و نتیجه گیری
 نوسازی بافتهای فرسودۀ شهر اصفهان نیازمند تغییر و تح ّول در دیدگاه هایمدیران  ،برنامه ریزان و طراحان شهری می باشد.
 لزوم توجه به تمامی ابعاد موضوع بافتهای فرسوده شامل  :نظام کالبدیجمعیتی  -فرهنگی  -اقتصادی  -زیست محیطی  -توزیع
 اجتماعی -ّ
خدمات الزامات است.
 نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده نیاز به مدیریت طرح و هدایت از طریقیک مدیر ّیت متمرکز دارد.
کلیت بافت باید
تهیۀ طرح های نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده ّ ،
 در ّمورد توجه قرار گیرد.
 تحقّق پذیری طرح های نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده از اهمیتفوق العاده ای برخوردار می باشد.
پروژه های مر ّمتی بافت تاریخی
سازمان نوسازی وبهسازی شهرداری اصفهان در راستای یکی دیگر از اهدافش
که همان ساماندهی و روان بخشی بافتهای تاریخی به منظور رفع مشکالت
ساکنان محلی و جلوگیری از مهاجرت آنان به حاشیۀ شهر  ،همچنین مر ّمت
و نگهداری ابنیۀ تاریخی و رونق بخشیدن و اعتالی صنعت توریسم می باشد
 ،اقدام به تعریف و ارائه  9محور تاریخی فرهنگی گردشگری و انجام پروژه
های اجرایی مر ّمت واحیاء در سطح این محورها نموده است.
محورهای تاریخی -فرهنگی-گردشگری شهر اصفهان
 -1محور تاریخی-فرهنگی -گردشگری جلفا؛
 -2محور تاریخی -فرهنگی -گردشگری جنوب میدان امام(ره)؛
 -3محور تاریخی  -فرهنگی -گردشگری بید آباد؛
 -4محور تاریخی  -فرهنگی -گردشگری جویباره؛
 -5محور تاریخی  -فرهنگی -گردشگری دردشت؛
 -6محور تاریخی  -فرهنگی-گردشگری جماله؛
 -7محور تاریخی  -فرهنگی -گردشگری هارونیه  -نظام الملک؛
 -8محور تاریخی-فرهنگی  -گردشگری حسن آباد به تخت فوالد؛
 -9محور تاریخی  -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 میدان امام علي (ع) (عتیق) و مسجدجامع اصفهان  ،مرکز پایتخت ایران در دورۀ سلجوقی و نقطۀ آغازین محور

فرهنگی -تاریخی شهر اصفهان شامل عملکردهای فرهنگی  ،مذهبی  ،اقتصادی
و اجتماعی به مساحت  32هکتار در منطقۀ سه شهرداری اصفهان واقع می باشد.
اهداف طرح
 -1احیاء هویت تاریخی و فرهنگی مجموعه؛
 -2تأمین خدمات مورد نیاز محدودۀ طرح؛
 -3ساماندهی مشاغل محدودۀ طرح؛
کیفیت زیست محیطی بافت؛
-4ارتقای ایمنی و ّ
 -5ساماندهی نظام فضایی  -کالبدی بافت؛
 -6ساماندهی نظام جمعیتی  -اجتماعی بافت؛
فعالیتی محدوده طرح؛
 -7ساماندهی نظام ّ
 -8ساماندهی نظام دسترسی در محدودۀ طرح؛
طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده و تاریخی جنوب میدان امام (ره)
ّ
مشخصات طرح :
محدودۀ مورد نظر قسمتی از بافت واقع در جنوب میدان امام (ره) و جزء محدودۀ
بافت فرسودۀ مص ّوب شورای عالی معماری و شهرسازی ایران می باشد و خدمات
(تهیۀ اسناد طراحی شده) برای گستره ای به وسعت  14 / 5هکتار و
سطح یک ّ
(تهیۀ طرح های معماری) برای گستره ای به وسعت  6 / 7هکتار
دو
خدمات سطح
ّ
انجام می شود.
اهداف طرح
 -1احیاء هو ّیت تاریخی و فرهنگی مجموعه؛
 -2تأمین خدمات مورد نیاز مجموعه؛
کیفیت زیست محیطی بافت؛
 -3ارتقای ایمنی و ّ
 -4ساماندهی نظام فضایی  -کالبدی بافت؛
نوسازی وبهسازی بافت فرسوده و تاریخی شرق میدان امام (ره)
مشخصات طرح
محدودۀ مورد نظر  ،قسمتی از بافت واقع در شرق میدانامام (ره)ح ّد فاصل خیابانهای
نشاط  ،حافظ و مادی فرشادی و میدان نقش جهان به مساحت  22هکتار می باشد
و شامل کاربریهای مسکونی  ،فرهنگی  ،مذهبی و خدماتی می باشد.
اهداف طرح
 -1احیاء هو ّیت تاریخی و فرهنگی مجموعه؛
 -2تأمین خدمات مورد نیاز مجموعه؛
 -3ارتقای ایمنی و کیفیت زیست محیطی بافت؛
 -4ساماندهی نظام فضایی  -کالبدی بافت؛
 -5ساماندهی نظام دسترسی بافت؛
پروژه احیای بدنه شرقی چهارباغ عبّاسی
طراحی شهری ایران بود و منجر به تجدید
در سال  1340که منشأ تح ّوالتی در ّ
نظر در طرح جامع کوکس شد ،بافت تاریخی اصفهان مورد توجه قرار گرفت .طرح
جامع ارگانیک در سال  1350و طرح جامع نقش جهان پارس در سال 1360
طی مصوبه های هیات
ارائه گردید .طرح احیاء دولتخانه صفوی در دو مرحله ّ
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دولت (سالهای  1349و  )1353توسط دفتر ف ّنی سازمان ملّی حفاظت آثار باستانی
اصفهان امکان اجرا پیدا کرد و مشاور تعیین شده از سوی وزارت فرهنگ و هنر وقت
مفصلی را بر اساس متون و مستندات تاریخی فراهم آورد و بر
 ،مطالعات تاریخی ّ
مبنای آن طرحی را برای تمام دولتخانه و محور چهارباغ عباسی ارائه نمود که به
علّت مواجه شدن با تحولاّ ت ناشی از انقالب اسالمی  ،ادامۀ آن متو ّقف گردید.
بعد از انقالب اسالمی  ،ساماندهی بافت تاریخی شهر اصفهان از جمله
محور فرهنگی  ،تاریخی و طبیعی با توفیقات مهمی همراه بود و در همین رابطه
طرحهایی نیز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور  ،شهرداری و وزارت مسکن و
عباسی که در طرحهای
شهرسازی مطرح گردیده است .در ارتباط با محور چهارباغ ّ
جامع ارگانیک و نقش جهان پارس  ،محور پیاده عنوان شده  ،چندین پیشنهاد از
طریق مسابقات و مهندسین مشاور ارائه گردیده که به علل مختلف نظیر عدم
تصویب طرح در مراجع ذیصالح محقّق نگردیده است .طرح فعلی تهیه شده توسط
خاصی که
سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان  ،بر اساس معیارهای ّ
حاصل از مطالعات تاریخی و با توجه به سابقۀ طرحهایی که برای این محور در سه
دهۀ اخیر فراهم آمده  ،تهیه شده است.
طرح احیای بدنه شرقی چهارباغ عباسی
عرصۀ طرح به مساحت  11474/ 5متر مربّع به عرض  21/ 65متر و طول 530
طراحی شده است.
متر می باشد که در سه طبقه (زیرزمین  ،همکف و اول) ّ
عباسی  ،ح ّد فاصل بازار
طرح فاز یک معماری پروژۀ احیای بدنۀ شرقی چهارباغ ّ
هنر تا میدان امام حسین (ع) در سال  1384و فاز دو معماری پروژۀ مذکور شامل فاز
تهیه شده و هر دو
دو معماری  ،سازه و تأسیسات مکانیکی و برقی در سال ّ 1385
طرح فاز یک و دو مورد تصویب شورای فنی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
کشور قرار گرفته است.
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