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 امروزه پرداختن به مقوله حفظ و احياء مواريث فرهنگی و تاريخی نه تنها پشتوانه و 
تقويت كننده هويت ملی تلقی می گردد ، كه نتايج تبعات آن تاثير شگرف بر اقتصاد 
كشور در برقراری و تحکيم مناسبات و ارتباطات بين المللی دارد.شهر كاشان به 
دليل موقعيت تاريخی – جغرافيايی و وجود قابليتها و پتانسيل های گسترده فرهنگی 
در آن جايگاه ويژه و ممتازی را در سطح كشور به خود اختصاص داده است و جا 
دارد در پی همت و تالش عمومی در راستای حفظ و احياء ارزشهای به جا مانده از 
نسل های گذشته مورد توجه قرار گيرد.به منظور نيل به اين اهداف تشکيل جلسات 
كارگروه احياء بافت فرسوده و تاريخی كاشان با محوريت فرمانداری و شهرداری 
كاشان و با مشاركت همه جانبه ارگانها و نهادهای ذيربط تحت يك مديريت واحد 
در قالب كميته هايی با عناوين كميته راهبردی ، كميته خدمات شهری ، كميته جلب 
مشاركتهای مردمی ، كميته شهرسازی ، كميته مرمت ، كميته فرهنگی و كميته 
مشاغل شکل گرفت. هدف از تشکيل كارگروه احياء بافت و بناهای تاريخی )كه در 
ادامه به جزئيات آن اشاره می گردد( بر مبنای حفاظت از ميراث گذشته و احياء چند 
بعدی به منظور ايجاد بستر مناسب جهت احياء بافت ها با توسعه ، تقويت ، هماهنگی 
و سرعت بخشيدن به مجموعه اقدامات و فعاليتهای سازمان ها ، نهادها و عموم مردم 

است كه بيشترين تاثيرگذاری نيز ازهمين طريق صورت می گيرد.

کلید واژه
حفظ و احياء بافت تاريخی و فرسوده– ارگانها و نهادهای دولتی و غير دولتی – 

كارگروه احياء – مديريت واحد يا هماهنگ شهری 

مقدمه 
 تعاريف برخی واژگان در تاريخ تمدن بشری همواره از كليتی فراگير در مفاهيم 
برخوردار بوده است كه در اين ميان واژه هايی چون توسعه نيز از اين قاعده مستثنی 
نيست. اين واژه از چنان ژرفايی در مصاديق و جلوه ها برخوردار است كه هر يك از 

شنوندگان مفهومی خاص را در ذهن متبادر می سازند.
 برخی به جهش نمودارهای اقتصادی فکر می كنند .عده ای به گسترش كسب و 
كار می انديشند و شماری آزادی های مدنی را در ذهن می پرورانند و كسانی نيز 

پهنه وسيعتر خانه و يا محل كار خود را به ياد می آورند .
كاركرد اين واژه در هر بعد از ابعاد زندگی متضمن الزامات ، مفاهيم ، مصاديق و آثار 

و پيامدهای خاص خويش است .
در اين ميان بستر شهرها به عنوان مهد كنونی بشر شاهد رشد و نسج تمامی اين 
مفاهيم و مصاديق است و در كنار تحقق تمامی اين زير شاخه ها خود نيز در قالبی 
كلی اين پديده را درک نموده و توسعه می يابد.ليکن توسعه شهرها بدون داشتن 
راهبردی خاص برای آن علی رغم بار ارزشی مثبت در مفاهيم متضمن پيامدهای 
ناخوشايندی خواهد بود كه تاريخ شهرسازی مملو از نمونه های بی توجهی به نوع و 

استراتژی های توسعه می باشد.
در اين ميان شهر بزرگ و تاريخی كاشان به اعتبار برخورداری از پيشينه تاريخی و 
كهن و بهره گيری از معماری منحصر بفرد ، نيازمند دقت نظر وسواس گونه ای برای 

ساماندهی مقوله توسعه شهری در كنار حفظ هويت اين بافت كهن خواهد بود .
اما به دليل مديريت انفعالی و غير پويای نوسازی و تفاسير تك بعدی و يکسو نگرانه 
در چند دهه اخير شاهد افزايش اقدامات كالبدی و جزئی نگرانه در بافت فرسوده 
كاشان از معنا به فيزيك تزئين گرا و نوسازيها ی پراكنده واحدهای مسکونی با 

کارگروه احیاء بافت فرسوده کاشان 
تشكلی جهت رسیدن به یك مدیریت هماهنگ شهری

 بهروز گرانمایه-کارشناس عمران
مدیرعامل شرکت عمران و احیاء بافت فرسوده کاشان 
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بی بديل در جهت حفظ حيات شهری و كاربری 
اين  كه  است.  شهر  كالبدی  فضاهای  از  مناسب 
تاريخی  با هويت  بويژه در شهرهای بزرگ  مهم 

از اولويت ويژه ای برخوردار است.
شهر بزرگ و تاريخی كاشان سه دوره مشخص 
با اين حال بافت قديم  توسعه را گذرانده است ، 
علی رغم تحوالت مزبور هم چنان به عنوان مركز 
شهر موقعيت خود را حفظ كرده و اين نکته ايست 
كه برجسته ترين ويژگی اين بافت و وجه تمايز 
اساسی آن را از بسياری بافتهای تاريخی شهرها 

نشان می دهد.
اين سه دوره مشخص از نظر تاريخ توسعه شهر 

عبارت اند از:
الف( دوران توسعه كند و بطنی شهر) از اوائل دوره 

رضا شاهی تا اواخر دهه سی(
ب( دوران توسعه سريع گسترش شهر) از دهه 40 

تا انقالب 1357 (
پ( دوران انتقالی توسعه شهر از 1357 تا كنون(

 عدم انطباق نيازهای امروز جامعه با كالبد بافتهای 
تاريخی شهرها باعث شده مردم بومی اين مناطق 
نداشته  را  آنها  درون  ماندن  برای  زيادی  رغبت 
باشند.در نتيجه بافتهای تاريخی و فرسوده ، خالی 

از سکنه گرديده اند.
 بازگرداندن جريان زندگی به داخل بافتها مستلزم 
مساعی  تشريك  نيازمند  و  جمعی  همت  يك 
باشد.  می  امر  متولی  محلی  و  دولتی  ی  ارگانها 
نياز به يك تشکل جديد و هماهنگ كننده كه از 
همراهی ارگانهای ذيربط با خط مشی حركتی بر 
مبنای برنامه ريزی ، تعامل و اعتماد سازی و جلب 
مشاركتهای مردمی است الزامی به نظر می رسيد.

بافت فرسوده كاشان به  احياء   شركت عمران و 
عنوان متولی امر با محوريت شهرداری كاشان با 
يك برنامه ريزی دقيق ، ايجاد تعامل بين ارگانهای 

مشاركت  جذب  سپس  و  اعتماد  جلب  و  ذيربط 
مناسب  سازی  بستر  يك  از  استفاده  با  مردمی 
فرهنگی جهت راه اندازی كارگروههای احياء بافت 

فرسوده كاشان اقدام نمود.
چند  يك حركت  بافت  در  احياء  اينکه  بدليل     
بعدی است كميته های شش گانه سازماندهی شد 
و كميته ای تحت عنوان كميته راهبردی با رويکرد 

ستادی و پشتيبان شکل گرفت.

اهداف شرکت جهت راه اندازی کارگروه 
احیاء و رویکرد کمیته راهبردی

و  امکانات  نظر  از  موجود  وضع  شناخت   -1
محدوديت های پشتيبانی و ساماندهی عوامل موثر 

دراحيای محالت و اولويت بندی اجرا 
دست  اجرايی  دستگاههای  برنامه  2-بررسی 
اندركار در بافت ها و هدايت و ارزيابی عملکرد و 
ايجاد هماهنگی بين فعاليت های نهادهای ذيربط 

وكميته های شش گانه 
و  مردمی  نهادهای  با  ارتباط  زمينه  3-برقراری 
شوراهای محلی و جلب مشاركت های غيردولتی 

و مردمی
4-يکسوسازی و جلب حمايت و مشاركت سازمانها 
و  دراحيا  ذيمدخل  های  وزارتخانه  و  ادارات  و 

بهسازی بافت های فرسوده و قديم 
های شش  كميته  مصوبات  اجرای  بر  5-نظارت 

گانه 
وسرعت  وكيفی  كمی  ارتقاء  برای  6-تالش 

بخشيدن به طرح ها 
7-هدايت در جذب اعتبارات استانی و ملی جهت 

احيای بافت های فرسوده و قديم

تركيب اعضاء كميته راهبردی  عبارتند از :
معاون استاندار و فرماندار كاشان 

ضوابط نامناسب سيمای تاريخی بافت و گذرهای 
اين  حفاظتی  های  رويکرد  هستيم.حتی  كاشان 
بافتها با واقع گرايی و قبول نيازهای زندگی امروز 

معارض و در نتيجه مانع احياء آن شده است.
و  بزرگ  شهر  فرسوده  بافت  احياء  ميان  اين  در 
تاريخی كاشان با 772 هکتار بافت ارزشمند تاريخی 
تبيين سناريوی توسعه شهر و تعيين راهبردهای آن 
با توجه به آسيب شناسی بافت تاريخی و فرسوده 
يك  قالب  در  فقط  و  جمعی  همت  يك  نيازمند 

مديريت واحد و يا هماهنگ شهری می باشد.

پیشینه تاریخی کاشان
 موجوديت ورواج تمدن در كاشان در گذشته های 
دور حدود شش هزار سال قبل در محل قرارگيری 
تمدن اوليه بر روی تپه های سيلك اتفاق افتاد كه 
بدست آمدن مقادير قابل توجهی دوک های گلی 
حکايت از رواج صنعت ريسندگی در هزاران سال 

قبل نزد اهالی كاشان دارد. 
 كاشان در قرون اوليه هجری ودر سال های 23 
و24 هجری توسط مسلمانان تسخير گرديد وبعد 
از حمله اعراب به كاشان تا نيمه قرن دوم هجری 
از كاشان به عنوان شهر مستقل نام ونشانی نبود 
.وسپس در محلی به نام چهل حصاران مردم گرد 

هم آمدند .
را  كاشان  كاماًل  ای  زلزله  در سال 239 هجری   
346و347  سالهای  در  چهارم  قرن  .در  برد  ازبين 

مجدداًدوزلزله مهيب كاشان را تخريب كرد .
  در دوران سلجوقی ودر قرن پنجم  كاشان از نظر 
اقتصادی واجتماعی وفرهنگی پيشرفت بسيار نمود . 
هنر سفال سا زی و كاشی سازی به حدی رسيد كه 
به ديگر نقاط كشور صادر می شد . وبه همين دليل 
رونق اقتصادی بود كه بازار درمسير دروازه فين به 
طرف ميدان كهنه گسترش يافت ودر زمان ملك 

شاه سلجوقی قلعه ای كه امروز به نام قلعه جاللی 
در جنوب غربی  از شهر  دفاع  به جهت  باشد  می 
كاشان ساخته شد و ساخت قلعه  به دليل امنيتی كه 

ايجاد نمود اهالی را در حوالی خود متمركز كرد .
های  شهر  به  مغوالن  حمله  ،قرن  هفتم  قرن   
617و621  سالهای  ودر  بود  كاشان  ازجمله  ايران 
اما  گرفت  قرار  مغوالن  وغارت  حمله  مورد  دوبار 
پس از تثبيت حکومت آنها كاشان به لحاظ صنايع 
وسفالگری  وكاشی سازی  بافی  ،قالی  بافی  پارچه 
از معروفيت بسيار برخوردار گرديد .محدوده تقريبی 
شهر دراين دوره ازحدود ميدان سنگ از يك طرف 

ودروازه لتحر از طرف ديگر بود .
 در دوران صفويه كاشان از رونق بسياری برخوردار 
بود.هنر پارچه بافی وسفالگری به اوج كمال رسيد 
بازار مسگرها وكاروانسرای گمرک و ضرابخانه نيز 
در اين دوره ساخته شدند . در سال 1163 مقارن با 
به قدرت رسيدن كريم خان زند زلزله مهيبی كاشان 
زلزله ديگری  بعد  ويران كرد ومجدداً 23 سال  را 
در كاشان رخ داد كه عالوه بر منازل مسکونی و 
ساختمانهای عمومی شهر باعث تخريب بازار،مسجد 

جامع وآب انبار كنار آن گرديد. 
 در زمان قاجاريه محدوده شهر تغيير چندانی نکرد 
آن  به  از محله پشت مشهد  اينکه بخشی  به جز 
اضافه گرديد وبازار نيز توسعه يافت ومجدداً زلزله 
خسارات  دادكه   رخ  سيزدهم  قرن  اواسط  در  ای 

زيادی به شهر كاشان وارد شد .
به خود     در دوران پهلوی شهر حالت صنعتی  

گرفت وخدمات شهری در آن شکل گرفت .

  
 کارگروه احیاء بافت فرسوده کاشان

احياء بافت فرسوده از راهبردهای غير قابل انکار و 
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شهرسازی  مدير   – دو  منطقه  شهرسازی  مدير   –
منطقه يك – مشاور شهردار و مسئول ماده صد – 

كارشناسان صاحب نظر و معتمدين محلی

بخشی از وظایف کمیته شهرسازی
و  قديم  بافت  در  ساز  و  ساخت  ضوابط  اصالح   -

فرسوده
- نظارت بر اجرای ساخت و ساز ها از طريق ايجاد 

بانك اطالعات ساخت و ساز در بافت فرسوده
تعريف  ضوابط  با  دسترسی  ايجاد  جهت  پيگيری   -

شده جهت احياء محالت
- پيگيری طرح تفضيلی ويژه بافت

نمونه ای از مصوبات كميته شهرسازی
 پيشنهاد جهت ارائه ضوابط جديد ساخت و ساز در 

بافتهای فرسوده توسط مشاور
- هماهنگی با مشاور طرح تفضيلی ويژه و پيشنهاد 
دسترسی های مناسب به داخل بافت و ارائه به مسکن 

و شهرسازی برای گرفتن مصوبه كميسيون ماده 5
و  بافت  داخل  به  گذاران  سرمايه  هدايت  و  جذب   

هماهنگ نمودن آنها با مشاور طرح تفضيلی
 برنامه ريزی جهت احياء مراكز محالت 

کمیته مرمت و جلب مشارکتهای مردمی

اعضای كميته جلب مشاركتهای مردمی
و  حفظ  معاونت  كميته(-  )رياست  عمران  معاونت 
احياء ميراث فرهنگی )دبير كميته ( -مشاورين طرح 
احياء  و  عمران  شركت   – ويژه  تفضيلی  و  تفضيلی 
مدير   – ميراث  مرمت  كارشناس   – فرسوده  بافت 
بافت تاريخی شهرداری- مدير عامل سازمان عمران 
– نماينده انجمن معماران مرمت – معتمدين محلی 

بخشی از وظايف كميته مرمت
- بهسازی ، بدنه سازی ، كف سازی و ساما ندهی 

آبهای سطحی
 ايجاد بوستانهای محله ای- 

محالت  مركز  در  موجود  های  فتاحه  ساماندهی   -
جهت كاربردی نمودن آنها

- پيگيری ساماندهی تاسيسات زيربنايی شهری در 
محالت قديم 

وظيفه كميته جلب مشاركتهای مردمی
- جلب مشاركتهای مردمی جهت احياء بافت های 
پتانسيل های هيات  از  استفاده  و  فرسوده و قديمی 

مذهبی و تشکل های مردمی

نمونه ای از مصوبات كميته مرمت 
اندازی پارک محله ای در يکی از محورهای  - راه 

توريستی
- اجرای بدنه سازی ديوار مساجد موجود در بافت
- مرمت تعدادی از آب انبارهای موجود در بافت

- بهسازی و بدنه سازی محورهای نوريستی 
- بدنه سازی و اصالح معابر در خيابان علوی

کمیته فرهنگی

اعضای كميته فرهنگی
مدير عامل سازمان رفاهی تفريحی )رياست كميته(- 
مديرروابط عمومی شهرداری )دبير كميته ( - مشاورين 
و كارشناسان فرهنگی – شركت عمران و احياء بافت 
مسئول   – اداره ميراث  مسئول فرهنگی   – فرسوده 
مدير  و  معمار   – كاشان  ويژه  فرمانداری  فرهنگی 
آموزش  فرهنگی  نماينده   – كاشان  هنرمندان  خانه 

و پرورش

شهرداركاشان 
رياست  شورای اسالمی  شهرستان كاشان 

ويژه  فرمانداری  ريزی  وبرنامه  عمرانی  معاونت 
كاشان 

مدير عامل عمران ومسکن سازان منطقه مركزی
شركت عمران واحيا بافت فرسوده كاشان بعنوان 

دبير
دستی  وصنايع  فرهنگی  ميراث  مديراداره 

وگردشگری كاشان 
رياست  دانشکده معماری وهنر كاشان 

نمايندگی مسکن وشهرسازی كاشان 
 روسای كميته های شش گانه 

كارشناسان صاحب نظر به صورت موردی 
اوقاف  ادارات تاسيسات شهری وادارات   مديران 

وصنايع  
كميته های شش گانه :

1-كميته خدمات شهری 
2-كميته فرهنگی
3-كميته مشاغل

4-كميته جلب مشاركت های مردمی
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روسای هر يك از كميته ها معاونين شهردار در هر 

حوزه مربوط می باشند.

کمیته خدمات شهری
اعضای كميته خدمات شهری

معاونت خدمات شهری )رياست كميته (- معتمدين 
كارشناس عمرانی-   – مشاورين طرح   – محلی 
نشانی  مسئول آتش   – نشانی  مدير عامل آتش 
– مسئول زيبا سازی – مسئول آسفالت – مسئول 
مسئول ستاد  ستاد حوادث – مسئول تنظيف – 

تخلفات – دبيركميسيون بند20

بخشی از وظایف کمیته خدمات شهری
 ، رسانی  خدمات  وكمبود  معضالت  شناسايی   -
آلودگيهای   ، شهری  مبلمان   ، زباله  آوری  جمع 
زيست محيطی و ارائه راهکار وپيگيری جهت رفع 

مشکل
 اصالح وتکميل مبلمان شهری ،هماهنگ بانوع 

بافت های قديم -
 ارائه راهکار هايی جهت دسترسی بهتر به مركز 
محالت جهت سرويس دهی خدماتی، جمع آوری 

زباله ،پاركينگ وآتش نشانی و....-
با مقاوم  اماكن  وايجاد  نقاط دسترسی  بررسی   -
سازی الزم در زمان وقوع حوادث غير مترقبه نظير 

زلزله ،آتش سوزی )مرور سناريو ی بحران(

نمونه ای از مصوبات كميته خدمات شهری
محورهای  محدوده  معابر  قديم  اسامی  احياء   -

توريستی كاشان
- پاكسازی و تکميل مبلمان شهری محورهای 

توريستی
- بهسازی،كف سازی ، آسفالت و جدول گذاری 

خيابان علوی و معابر منتهی به آن

کمیته شهرسازی

اعضای كميته شهرسازی
كميته(  )رياست  معماری  و  شهرسازی  معاونت 
 – ويژه  تفضيلی  و  تفضيلی  طرح  مشاورين   –
مسئول  فرسوده-  بافت  احياء  و  عمران  شركت 
واحد طراحی و شهرسازی – نماينده اداره ميراث 
 – شهرداری  حقوقی  واحد  مسئول   – فرهنگی 
مدير واحد بافت تاريخی – مدير امالک منطقه دو 
شهرداری – مدير امالک منطقه يك شهرداری 
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بخشی از وظايف كميته فرهنگی
- شناسايی و بسترسازی مناسب فرهنگی برای هر محله

برپايی نمايشگاههای عکس، نقاشی ،حجم سازی در خانه های 
فرهنگ - 

اجرای تعزيه در مركز محالت -
- پيگيری راه اندازی خانه های فرهنگ در محالت 

- برگزاری نشست هايی با مردم در تکيه ها و مساجد 
- برگزاری تورهای يکروزه 

- جمع آوری اطالعات و آثار تاريخی )بانك اطالعاتی (

کمیته مشاغل

اعضای كميته مشاغل
ميراث  معاونت  كميته(-  )رياست  تاريخی  بافت  واحد  مسئول 
مربوطه-  كارشناسان  و  مشاورين   - دستی  و صنايع  فرهنگی 
اداره  نماينده  كاشان-  فرسوده  بافت  احياء  و  عمران  شركت 
امور  مجمع  نماينده   – شهرداری  اصناف  مسئول   – بازرگانی 

صنفی – نماينده اداره اوقاف 

نمونه ای از وظایف کمیته مشاغل
فلسفه وجودی اين كميته سياست گذاری های اوليه جهت احيا 
زندگی جاری و روزمره ساكنان بافت كه مستلزم احيا مشاغل 

وحرفی است كه قباًل در بافت وجود داشته اند .
احيا بافت ارزشمند قديمی و تاريخی كه به تبع از احيا مشاغل 

ايجاد می شود . 
-گسترش و توسعه صنعت توريسم وگردشگری 

ايجاد اشتغال وكار آفرينی برای بخش عمده از ساكنان بافت با 
ارائه طرح توجيهی 

و  نشينی  شهر  توسعه  اثر  بر  كه  مشاغلی  ايجاد  و  شناسايی 
تکنولوژی روز جامعه مورد نياز می باشد)كلوپ تفريحی (

شناسايی وحفظ مشاغل قديم كاشان مانند موتابی - شيشه گری-  
كاغذ سازی

شناسايی و حفظ مشاغل قديم وكاماًل سنتی مانند زری بافی – 
شعر بافی- آهنگری

بخشی از مصوبات كميته مشاغل
- شناسايی شعر بافی ها و ديگر هنرهای سنتی واقع در محله 

های قديم كاشان
- شناسايی اماكن با قابليت راه اندازی مشاغل سنتی واقع در 

گذرها و ديگر محورها
- تشکيل جلسات مذاكره با شعربافها و مشاغل سنتی ديگر و 

بررسی مشکالت آنها
- تعريف موضوع پژوهش ها و پايان نامه های دانشجويی با 

محوريت صنايع دستی در دانشگاهها
- پيگيری تشکيل اصناف و يا هيئت امنا جهت تمركز قانونی 

هنرهای سنتی به صورت مجزا برای هر كدام از مشاغل

دبيرخانه مركزی )شركت عمران و احياء بافت فرسوده كاشان (

وظايف دبيرخانه
- هماهنگی جلسات كميته راهبردی و پيگيری مصوبات آن 

 - هماهنگی فعاليتهای كميته شش گانه وجلوگيری از فعاليتهای 
موازی 

- تنظيم صورت جلسات مصوبات 
مشاركت در برنامه ها وفعاليت های اجرايی كميته ها - 
- پشتيبانی وتهيه امکانات الزم ابزاری واداری كميته ها 

- اطالع رسانی

نتيجه گيری
تشکيل كميته ها موجب ايجاد يك همدلی در سطح شهرستان 
شد و يك وحدت رويه و مديريت هماهنگ شهری را به وجود 
آورد. و در پی آن سه محور توريستی پايلوت تعريف شده مرمت 

گرديد.


