کارگروه احیاء بافت فرسوده کاشان

تشکلی جهت رسیدن به یک مدیریت هماهنگ شهری
بهروز گرانمایه-کارشناس عمران

مديرعامل شركت عمران و احياء بافت فرسوده كاشان

امروزه پرداختن به مقوله حفظ و احیاء مواریث فرهنگی و تاریخی نه تنها پشتوانه و
تقویت کننده هویت ملی تلقی می گردد  ،که نتایج تبعات آن تاثیر شگرف بر اقتصاد
کشور در برقراری و تحکیم مناسبات و ارتباطات بین المللی دارد.شهر کاشان به
دلیل موقعیت تاریخی – جغرافیایی و وجود قابلیتها و پتانسیل های گسترده فرهنگی
در آن جایگاه ویژه و ممتازی را در سطح کشور به خود اختصاص داده است و جا
دارد در پی همت و تالش عمومی در راستای حفظ و احیاء ارزشهای به جا مانده از
نسل های گذشته مورد توجه قرار گیرد.به منظور نیل به این اهداف تشکیل جلسات
کارگروه احیاء بافت فرسوده و تاریخی کاشان با محوریت فرمانداری و شهرداری
کاشان و با مشارکت همه جانبه ارگانها و نهادهای ذیربط تحت یک مدیریت واحد
در قالب کمیته هایی با عناوین کمیته راهبردی  ،کمیته خدمات شهری  ،کمیته جلب
مشارکتهای مردمی  ،کمیته شهرسازی  ،کمیته مرمت  ،کمیته فرهنگی و کمیته
مشاغل شکل گرفت .هدف از تشکیل کارگروه احیاء بافت و بناهای تاریخی (که در
ادامه به جزئیات آن اشاره می گردد) بر مبنای حفاظت از میراث گذشته و احیاء چند
بعدی به منظور ایجاد بستر مناسب جهت احیاء بافت ها با توسعه  ،تقویت  ،هماهنگی
و سرعت بخشیدن به مجموعه اقدامات و فعالیتهای سازمان ها  ،نهادها و عموم مردم
است که بیشترین تاثیرگذاری نیز ازهمین طریق صورت می گیرد.

کلید واژه
حفظ و احیاء بافت تاریخی و فرسوده– ارگانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی –
کارگروه احیاء – مدیریت واحد یا هماهنگ شهری
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مقدمه
تعاریف برخی واژگان در تاریخ تمدن بشری همواره از کلیتی فراگیر در مفاهیم
برخوردار بوده است که در این میان واژه هایی چون توسعه نیز از این قاعده مستثنی
نیست .این واژه از چنان ژرفایی در مصادیق و جلوه ها برخوردار است که هر یک از
شنوندگان مفهومی خاص را در ذهن متبادر می سازند.
برخی به جهش نمودارهای اقتصادی فکر می کنند .عده ای به گسترش کسب و
کار می اندیشند و شماری آزادی های مدنی را در ذهن می پرورانند و کسانی نیز
پهنه وسیعتر خانه و یا محل کار خود را به یاد می آورند .
کارکرد این واژه در هر بعد از ابعاد زندگی متضمن الزامات  ،مفاهیم  ،مصادیق و آثار
و پیامدهای خاص خویش است .
در این میان بستر شهرها به عنوان مهد کنونی بشر شاهد رشد و نسج تمامی این
مفاهیم و مصادیق است و در کنار تحقق تمامی این زیر شاخه ها خود نیز در قالبی
کلی این پدیده را درک نموده و توسعه می یابد.لیکن توسعه شهرها بدون داشتن
راهبردی خاص برای آن علی رغم بار ارزشی مثبت در مفاهیم متضمن پیامدهای
ناخوشایندی خواهد بود که تاریخ شهرسازی مملو از نمونه های بی توجهی به نوع و
استراتژی های توسعه می باشد.
در این میان شهر بزرگ و تاریخی کاشان به اعتبار برخورداری از پیشینه تاریخی و
کهن و بهره گیری از معماری منحصر بفرد  ،نیازمند دقت نظر وسواس گونه ای برای
ساماندهی مقوله توسعه شهری در کنار حفظ هویت این بافت کهن خواهد بود .
اما به دلیل مدیریت انفعالی و غیر پویای نوسازی و تفاسیر تک بعدی و یکسو نگرانه
در چند دهه اخیر شاهد افزایش اقدامات کالبدی و جزئی نگرانه در بافت فرسوده
کاشان از معنا به فیزیک تزئین گرا و نوسازیها ی پراکنده واحدهای مسکونی با
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ضوابط نامناسب سیمای تاریخی بافت و گذرهای
کاشان هستیم.حتی رویکرد های حفاظتی این
بافتها با واقع گرایی و قبول نیازهای زندگی امروز
معارض و در نتیجه مانع احیاء آن شده است.
در این میان احیاء بافت فرسوده شهر بزرگ و
تاریخی کاشان با  772هکتار بافت ارزشمند تاریخی
تبیین سناریوی توسعه شهر و تعیین راهبردهای آن
با توجه به آسیب شناسی بافت تاریخی و فرسوده
نیازمند یک همت جمعی و فقط در قالب یک
مدیریت واحد و یا هماهنگ شهری می باشد.
پیشینه تاریخی کاشان
موجودیت ورواج تمدن در کاشان در گذشته های
دور حدود شش هزار سال قبل در محل قرارگیری
تمدن اولیه بر روی تپه های سیلک اتفاق افتاد که
بدست آمدن مقادیر قابل توجهی دوک های گلی
حکایت از رواج صنعت ریسندگی در هزاران سال
قبل نزد اهالی کاشان دارد.
کاشان در قرون اولیه هجری ودر سال های 23
و 24هجری توسط مسلمانان تسخیر گردید وبعد
از حمله اعراب به کاشان تا نیمه قرن دوم هجری
از کاشان به عنوان شهر مستقل نام ونشانی نبود
.وسپس در محلی به نام چهل حصاران مردم گرد
هم آمدند .
ً
در سال  239هجری زلزله ای کامال کاشان را
ازبین برد .در قرن چهارم در سالهای 346و347
مجدداًدوزلزله مهیب کاشان را تخریب کرد .
در دوران سلجوقی ودر قرن پنجم کاشان از نظر
اقتصادی واجتماعی وفرهنگی پیشرفت بسیار نمود .
هنر سفال سا زی و کاشی سازی به حدی رسید که
به دیگر نقاط کشور صادر می شد  .وبه همین دلیل
رونق اقتصادی بود که بازار درمسیر دروازه فین به
طرف میدان کهنه گسترش یافت ودر زمان ملک
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شاه سلجوقی قلعه ای که امروز به نام قلعه جاللی
می باشد به جهت دفاع از شهر در جنوب غربی
کاشان ساخته شد و ساخت قلعه به دلیل امنیتی که
ایجاد نمود اهالی را در حوالی خود متمرکز کرد .
قرن هفتم ،قرن حمله مغوالن به شهر های
ایران ازجمله کاشان بود ودر سالهای 617و621
دوبار مورد حمله وغارت مغوالن قرار گرفت اما
پس از تثبیت حکومت آنها کاشان به لحاظ صنایع
پارچه بافی ،قالی بافی وکاشی سازی وسفالگری
از معروفیت بسیار برخوردار گردید .محدوده تقریبی
شهر دراین دوره ازحدود میدان سنگ از یک طرف
ودروازه لتحر از طرف دیگر بود .
در دوران صفویه کاشان از رونق بسیاری برخوردار
بود.هنر پارچه بافی وسفالگری به اوج کمال رسید
بازار مسگرها وکاروانسرای گمرک و ضرابخانه نیز
در این دوره ساخته شدند  .در سال  1163مقارن با
به قدرت رسیدن کریم خان زند زلزله مهیبی کاشان
را ویران کرد ومجدداً  23سال بعد زلزله دیگری
در کاشان رخ داد که عالوه بر منازل مسکونی و
ساختمانهای عمومی شهر باعث تخریب بازار،مسجد
جامع وآب انبار کنار آن گردید.
در زمان قاجاریه محدوده شهر تغییر چندانی نکرد
به جز اینکه بخشی از محله پشت مشهد به آن
اضافه گردید وبازار نیز توسعه یافت ومجدداً زلزله
ای در اواسط قرن سیزدهم رخ دادکه خسارات
زیادی به شهر کاشان وارد شد .
در دوران پهلوی شهر حالت صنعتی به خود
گرفت وخدمات شهری در آن شکل گرفت .
کارگروه احیاء بافت فرسوده کاشان
احیاء بافت فرسوده از راهبردهای غیر قابل انکار و

بی بدیل در جهت حفظ حیات شهری و کاربری
مناسب از فضاهای کالبدی شهر است .که این
مهم بویژه در شهرهای بزرگ با هویت تاریخی
از اولویت ویژه ای برخوردار است.
شهر بزرگ و تاریخی کاشان سه دوره مشخص
توسعه را گذرانده است  ،با این حال بافت قدیم
علی رغم تحوالت مزبور هم چنان به عنوان مرکز
شهر موقعیت خود را حفظ کرده و این نکته ایست
که برجسته ترین ویژگی این بافت و وجه تمایز
اساسی آن را از بسیاری بافتهای تاریخی شهرها
نشان می دهد.
این سه دوره مشخص از نظر تاریخ توسعه شهر
عبارت اند از:
الف) دوران توسعه کند و بطنی شهر( از اوائل دوره
رضا شاهی تا اواخر دهه سی)
ب) دوران توسعه سریع گسترش شهر( از دهه 40
تا انقالب ) 1357
پ) دوران انتقالی توسعه شهر از  1357تا کنون)
عدم انطباق نیازهای امروز جامعه با کالبد بافتهای
تاریخی شهرها باعث شده مردم بومی این مناطق
رغبت زیادی برای ماندن درون آنها را نداشته
باشند.در نتیجه بافتهای تاریخی و فرسوده  ،خالی
از سکنه گردیده اند.
بازگرداندن جریان زندگی به داخل بافتها مستلزم
یک همت جمعی و نیازمند تشریک مساعی
ارگانها ی دولتی و محلی متولی امر می باشد.
نیاز به یک تشکل جدید و هماهنگ کننده که از
همراهی ارگانهای ذیربط با خط مشی حرکتی بر
مبنای برنامه ریزی  ،تعامل و اعتماد سازی و جلب
مشارکتهای مردمی است الزامی به نظر می رسید.
شرکت عمران و احیاء بافت فرسوده کاشان به
عنوان متولی امر با محوریت شهرداری کاشان با
یک برنامه ریزی دقیق  ،ایجاد تعامل بین ارگانهای

ذیربط و جلب اعتماد و سپس جذب مشارکت
مردمی با استفاده از یک بستر سازی مناسب
فرهنگی جهت راه اندازی کارگروههای احیاء بافت
فرسوده کاشان اقدام نمود.
بدلیل اینکه احیاء در بافت یک حرکت چند
بعدی است کمیته های شش گانه سازماندهی شد
و کمیته ای تحت عنوان کمیته راهبردی با رویکرد
ستادی و پشتیبان شکل گرفت.
اهداف شرکت جهت راه اندازی کارگروه
احیاء و رویکرد کمیته راهبردی
 -1شناخت وضع موجود از نظر امکانات و
محدودیت های پشتیبانی و ساماندهی عوامل موثر
دراحیای محالت و اولویت بندی اجرا
-2بررسی برنامه دستگاههای اجرایی دست
اندرکار در بافت ها و هدایت و ارزیابی عملکرد و
ایجاد هماهنگی بین فعالیت های نهادهای ذیربط
وکمیته های شش گانه
-3برقراری زمینه ارتباط با نهادهای مردمی و
شوراهای محلی و جلب مشارکت های غیردولتی
و مردمی
-4یکسوسازی و جلب حمایت و مشارکت سازمانها
و ادارات و وزارتخانه های ذیمدخل دراحیا و
بهسازی بافت های فرسوده و قدیم
-5نظارت بر اجرای مصوبات کمیته های شش
گانه
-6تالش برای ارتقاء کمی وکیفی وسرعت
بخشیدن به طرح ها
-7هدایت در جذب اعتبارات استانی و ملی جهت
احیای بافت های فرسوده و قدیم
ترکیب اعضاء کمیته راهبردی عبارتند از :
معاون استاندار و فرماندار کاشان
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شهردارکاشان
ریاست شورای اسالمی شهرستان کاشان
معاونت عمرانی وبرنامه ریزی فرمانداری ویژه
کاشان
مدیر عامل عمران ومسکن سازان منطقه مرکزی
شرکت عمران واحیا بافت فرسوده کاشان بعنوان
دبیر
مدیراداره میراث فرهنگی وصنایع دستی
وگردشگری کاشان
ریاست دانشکده معماری وهنر کاشان
نمایندگی مسکن وشهرسازی کاشان
روسای کمیته های شش گانه
کارشناسان صاحب نظر به صورت موردی
مدیران ادارات تاسیسات شهری وادارات اوقاف
وصنایع
کمیته های شش گانه :
-1کمیته خدمات شهری
-2کمیته فرهنگی
-3کمیته مشاغل
-4کمیته جلب مشارکت های مردمی
-5کمیته شهرسازی
-6کمیته مرمت
روسای هر یک از کمیته ها معاونین شهردار در هر
حوزه مربوط می باشند.

کمیته شهرسازی

کمیته خدمات شهری
اعضای کمیته خدمات شهری
معاونتخدمات شهری (ریاست کمیته ) -معتمدین
محلی – مشاورین طرح – کارشناس عمرانی-
مدیر عامل آتش نشانی – مسئول آتش نشانی
– مسئول زیبا سازی – مسئول آسفالت – مسئول
ستاد حوادث – مسئول تنظیف – مسئول ستاد
تخلفات – دبیرکمیسیون بند20

اعضای کمیته شهرسازی
معاونت شهرسازی و معماری (ریاست کمیته)
– مشاورین طرح تفضیلی و تفضیلی ویژه –
شرکت عمران و احیاء بافت فرسوده -مسئول
واحد طراحی و شهرسازی – نماینده اداره میراث
فرهنگی – مسئول واحد حقوقی شهرداری –
مدیر واحد بافت تاریخی – مدیر امالک منطقه دو
شهرداری – مدیر امالک منطقه یک شهرداری

بخشی از وظایف کمیته خدمات شهری
 شناسایی معضالت وکمبود خدمات رسانی ،جمع آوری زباله  ،مبلمان شهری  ،آلودگیهای
زیست محیطی و ارائه راهکار وپیگیری جهت رفع
مشکل
اصالح وتکمیل مبلمان شهری ،هماهنگ بانوع
بافت های قدیم -
ارائه راهکار هایی جهت دسترسی بهتر به مرکز
محالت جهت سرویس دهی خدماتی ،جمع آوری
زباله ،پارکینگ وآتش نشانی و-....
 بررسی نقاط دسترسی وایجاد اماکن با مقاومسازی الزم در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه نظیر
زلزله ،آتش سوزی (مرور سناریو ی بحران)
نمونه ای از مصوبات کمیته خدمات شهری
 احیاء اسامی قدیم معابر محدوده محورهایتوریستی کاشان
 پاکسازی و تکمیل مبلمان شهری محورهایتوریستی
 بهسازی،کف سازی  ،آسفالت و جدول گذاریخیابان علوی و معابر منتهی به آن

– مدیر شهرسازی منطقه دو – مدیر شهرسازی
منطقه یک – مشاور شهردار و مسئول ماده صد –
کارشناسان صاحب نظر و معتمدین محلی
بخشی از وظایف کمیته شهرسازی
 اصالح ضوابط ساخت و ساز در بافت قدیم وفرسوده
 نظارت بر اجرای ساخت و ساز ها از طریق ایجادبانک اطالعات ساخت و ساز در بافت فرسوده
 پیگیری جهت ایجاد دسترسی با ضوابط تعریفشده جهت احیاء محالت
 پیگیری طرح تفضیلی ویژه بافتنمونه ای از مصوبات کمیته شهرسازی
پیشنهاد جهت ارائه ضوابط جدید ساخت و ساز در
بافتهای فرسوده توسط مشاور
 هماهنگی با مشاور طرح تفضیلی ویژه و پیشنهاددسترسی های مناسب به داخل بافت و ارائه به مسکن
و شهرسازی برای گرفتن مصوبه کمیسیون ماده 5
جذب و هدایت سرمایه گذاران به داخل بافت و
هماهنگ نمودن آنها با مشاور طرح تفضیلی
برنامه ریزی جهت احیاء مراکز محالت
کمیته مرمت و جلب مشارکتهای مردمی
اعضای کمیته جلب مشارکتهای مردمی
معاونت عمران (ریاست کمیته) -معاونت حفظ و
احیاء میراث فرهنگی (دبیر کمیته ) -مشاورین طرح
تفضیلی و تفضیلی ویژه – شرکت عمران و احیاء
بافت فرسوده – کارشناس مرمت میراث – مدیر
بافت تاریخی شهرداری -مدیر عامل سازمان عمران
– نماینده انجمن معماران مرمت – معتمدین محلی

بخشی از وظایف کمیته مرمت
 بهسازی  ،بدنه سازی  ،کف سازی و ساما ندهیآبهای سطحی
ایجاد بوستانهای محله ای-
 ساماندهی فتاحه های موجود در مرکز محالتجهت کاربردی نمودن آنها
 پیگیری ساماندهی تاسیسات زیربنایی شهری درمحالت قدیم
وظیفه کمیته جلب مشارکتهای مردمی
 جلب مشارکتهای مردمی جهت احیاء بافت هایفرسوده و قدیمی و استفاده از پتانسیل های هیات
مذهبی و تشکل های مردمی
نمونه ای از مصوبات کمیته مرمت
 راه اندازی پارک محله ای در یکی از محورهایتوریستی
 اجرای بدنه سازی دیوار مساجد موجود در بافت مرمت تعدادی از آب انبارهای موجود در بافت بهسازی و بدنه سازی محورهای نوریستی بدنه سازی و اصالح معابر در خیابان علویکمیته فرهنگی
اعضای کمیته فرهنگی
مدیر عامل سازمان رفاهی تفریحی (ریاست کمیته)-
مدیرروابط عمومی شهرداری (دبیر کمیته )  -مشاورین
و کارشناسان فرهنگی – شرکت عمران و احیاء بافت
فرسوده – مسئول فرهنگی اداره میراث – مسئول
فرهنگی فرمانداری ویژه کاشان – معمار و مدیر
خانه هنرمندان کاشان – نماینده فرهنگی آموزش
و پرورش
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بخشی از وظایف کمیته فرهنگی
 شناسایی و بسترسازی مناسب فرهنگی برای هر محلهبرپایی نمایشگاههای عکس ،نقاشی ،حجم سازی در خانه های
فرهنگ -
اجرای تعزیه در مرکز محالت -
 پیگیری راه اندازی خانه های فرهنگ در محالت برگزاری نشست هایی با مردم در تکیه ها و مساجد برگزاری تورهای یکروزه جمع آوری اطالعات و آثار تاریخی (بانک اطالعاتی )کمیته مشاغل
اعضای کمیته مشاغل
مسئول واحد بافت تاریخی (ریاست کمیته) -معاونت میراث
فرهنگی و صنایع دستی  -مشاورین و کارشناسان مربوطه-
شرکت عمران و احیاء بافت فرسوده کاشان -نماینده اداره
بازرگانی – مسئول اصناف شهرداری – نماینده مجمع امور
صنفی – نماینده اداره اوقاف
نمونه ای از وظایف کمیته مشاغل
فلسفه وجودی این کمیته سیاست گذاری های اولیه جهت احیا
زندگی جاری و روزمره ساکنان بافت که مستلزم احیا مشاغل
وحرفی است که قب ً
ال در بافت وجود داشته اند .
احیا بافت ارزشمند قدیمی و تاریخی که به تبع از احیا مشاغل
ایجاد می شود .
گسترش و توسعه صنعت توریسم وگردشگریایجاد اشتغال وکار آفرینی برای بخش عمده از ساکنان بافت با
ارائه طرح توجیهی
شناسایی و ایجاد مشاغلی که بر اثر توسعه شهر نشینی و
تکنولوژی روز جامعه مورد نیاز می باشد(کلوپ تفریحی )
شناساییوحفظ مشاغل قدیمکاشان مانند موتابی  -شیشه گری-
کاغذ سازی
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شناسایی و حفظ مشاغل قدیم وکام ً
ال سنتی مانند زری بافی –
شعر بافی -آهنگری
بخشی از مصوبات کمیته مشاغل
 شناسایی شعر بافی ها و دیگر هنرهای سنتی واقع در محلههای قدیم کاشان
 شناسایی اماکن با قابلیت راه اندازی مشاغل سنتی واقع درگذرها و دیگر محورها
 تشکیل جلسات مذاکره با شعربافها و مشاغل سنتی دیگر وبررسی مشکالت آنها
 تعریف موضوع پژوهش ها و پایان نامه های دانشجویی بامحوریت صنایع دستی در دانشگاهها
 پیگیری تشکیل اصناف و یا هیئت امنا جهت تمرکز قانونیهنرهای سنتی به صورت مجزا برای هر کدام از مشاغل
دبیرخانه مرکزی (شرکت عمران و احیاء بافت فرسوده کاشان )
وظایف دبیرخانه
 هماهنگی جلسات کمیته راهبردی و پیگیری مصوبات آن هماهنگی فعالیتهای کمیته شش گانه وجلوگیری از فعالیتهایموازی
 تنظیم صورت جلسات مصوباتمشارکت در برنامه ها وفعالیت های اجرایی کمیته ها -
 پشتیبانی وتهیه امکانات الزم ابزاری واداری کمیته ها اطالع رسانینتیجه گیری
تشکیل کمیته ها موجب ایجاد یک همدلی در سطح شهرستان
شد و یک وحدت رویه و مدیریت هماهنگ شهری را به وجود
آورد .و در پی آن سه محور توریستی پایلوت تعریف شده مرمت
گردید.
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