
  

  

  

  

  

  تحليلي از وضعيت بافت تاريخي شهر اصفهان

  

  دكتر حميدرضا وارثي

  

  

  مقدمه

گذاري كالن براي ايجاد تاسيسات زيربنايي، عدم امكان  روية شهر، نياز به سرمايه گسترش بي
موقع خدمات و تسهيالت شهري، تخريب اراضي  پاسخگويي دستگاههاي مختلف براي ارائة به

 ةتواند تنها راه توسع  حمل و نقل شهري و ارتباط و نظاير آن نميكشاورزي، افزايش مشكالت
به همين دليل، بازسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده به منظور استحصال زمين و . شهرها باشد

فراهم ساختن موجبات توسعة دروني شهرها طي سالهاي اخير در دستور كار وزارت مسكن و 
  . شهرسازي قرار گرفته است

 فعاليت در اين زمينه شروع ١٣٦١ياء بافت و نوسازي بافتهاي قديمي از سال براساس اح  
روية  ها براي جلوگيري از گسترش بي در اين سال از طرف وزارت كشور به شهرداري. شده است

 ١٣٦٤از سال . اي صادر شد سازي بافتهاي قديمي ابالغيه شهرها و حفظ و نگهداري و زنده
 قانوني به تصويب رسيد كه ١٣٧٥به اين امر پرداخت و در سال وزارت مسكن و شهرسازي نيز 

  ١.براساس آن شركت عمران و بهسازي شهري به تصويب رسيد
 شهري را ة محل٨٥ هكتار بافت قديمي و تاريخي كه ١٣٠٠در اين ميان، شهر اصفهان با   

  .پردازيم  كه در اين مقاله بدين موضوع مي٢گيرد اهميت خاصي دارد دربرمي
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  ريف موضوعتع

اگر فرض كنيم كه شهرها مانند موجودات زنده، جاندار و فعال هستند بخش مركزي شهرها به 
صورت قلب آنها خواهد بود، جايي كه آثار عاليم و زخمهايي از حوادث تاريخي، مذهبي و 

بخشي اين موجود زنده به صورت عامل شكننده و خردكننده ظاهر خواهد  فرهنگي در حساسيت
ا نه تنها ظهور و پيدايش رويدادهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي در گسترش فعاليت، شد؛ زير

رشد، توقف و ركود اين بخش موثر است حوادث طبيعي مثل زلزله، سيل و خشكسالي نيز 
  ٣.دهد شدت آن را تحت تأثير عوامل منفي قرار مي به

زمين است و عملكرد كنندة شكلهاي خاصي از مصرف  مركز شهر يك شهر امروزي نمايان  
  .نمايد ترين منطقة داخل شهر مي مشخصي دارد كه آن را معروف

در ادبيات جغرافيايي مركز شهر، . شود  شناخته مي٤اصطالحاً مركز شهر به صورت قلب شهر  
فروشي كاالها  اين منطقه بخشي از شهر است كه در آن خرده. شود منطقة مشاغل مركزي ناميده مي

. طور كامل تسلط دارد تهاي گوناگون دفتري براي سودآوري بخش خصوصي بهو خدمات و فعالي
اي است كه  شود و منطقه  بيشتر استفاده مي٥ مركزيةدر ادبيات شهري انگليسي از اصطالح ناحي

  ٦.كنند ريزي آن را تعيين مي سازمانهاي طرح
, شود افت مينواحي مركزي شامل خيابانهايي است كه در آن عملكردهاي مشاغل مركزي ي  

اين نواحي با يكديگر هستة تاريخي . اما عالوه بر آن مشاغل مناطق مسكوني و صنعتي نيز است
  . دهد هاي تاريخي مختلف نشان مي دهند كه نتيجتاً كل شهر را طي دوره شهر را تشكيل مي
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  سابقة احياي مراكز شهري در جهان

ويژه در   شهرها را بايد در اروپاي غربي بهگامهاي اولية فعاليتهاي مربوط به احياي بافت قديم
م ١٧٦٠ -١٨٣٠كشورهاي فرانسه و انگلستان با آغاز مراحل اولية انقالب صنعتي در دورة 

جايي مراكز توليد از   كرد چرا كه انقالب صنعتي عامل گسترش صنايع مختلف، جابهجستجو
بيماريهاي واگيردار، مهاجرتهاي نواحي روستايي به شهرها، رشد سريع جمعيت از طريق مبارزه با 

ويژه در بخش قديمي   شهري و در نتيجه، تراكم و انبوهي جمعيت را در شهرها و به-روستا
طور خالصه در دو  طور اعم و بافتهاي قديمي به وجود آورد و لذا ساماندهي شهرها به شهرها به

 از مشكالت فرسودگي جهت، يكي احترام به حفظ ميراث گذشته و ديگري رفع تنگناهاي ناشي
  ٧.ها مورد توجه قرار گرفت و دسترسي

، شهردار وقت پاريس، براي نوسازي ٨جنبش احياي مراكز شهري با فعاليت بارون هوسمان  
در . م به انگلستان رسيد١٨٧٧م شروع شد و روند آن در سال ١٨٧٠مراكز اين شهر در دهة 

گذاري كرد كه اين  ساختمانهاي قديمي پايه انجمني را براي حفظ ٩سالهاي مذكور ويليام موريس
  . رود شمار مي انجمن هنوز پابرجاست و پيشرو بسياري از سازمانهاي ديگر در زمان حاضر به

كه ) م١٩٣٩ -١٩٤٥(و به دنبال آن جنگ جهاني دوم ) م١٩١٤ -١٩١٨(جنگ جهاني اول   
با الگوي نوسازي بزرگ باعث تخريب و ويراني مراكز شهر بسياري شد، جنبش احياي شهري را 

مقياس سرعت بخشيد و در نتيجه صدها هكتار از مراكز شهري به اجبار تخريب و آپارتمانهاي 
تدريج تأملي در نگرش احياي مراكز شهري  م به١٩٦٠ ةاز ده. بلند و لوكس جايگزين آنها شدند

مدرن، بيش از وجود آمد و ضرورت توجه بيشتر به حفظ ساختارهاي سنتي را با كاركردهاي  به
م الگوي بهسازي اهميت بيشتر يافت و از نوسازي به ١٩٦٠از حدود دهة . پيش مطرح كرد

بهسازي تأكيد شد و احياي كوچك مقياس در سطح واحدهاي مسكوني و محالت ديگر 
  . جايگزين طرحهاي احياي بزرگ مقياس گرديد

 همگام با ورود م١٩٩٠ة از دهتبع آن احياي بافتهاي قديمي  نگرش به شهر و شهرنشيني و به  
اي شد و بسياري از شهرهاي صنعتي   تازهةجامعة جهاني به عصر ارتباطات فراصنعتي، وارد مرحل
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با مراكز فرسوده، رنسانس فرهنگي مراكز شهري خويش را در ...) گالسكو، بيرمنگام و (قديمي 
  . نامگذاري كردند»ميراث فرهنگي اروپا«م را سال ١٩٩٧م جشن گرفتند و سال ١٩٩٥سال 
هاي پرپيچ و خم كه سمبل  تكيه بر حفظ كالبد قديمي تاريخ و ميراث مراكز شهري و كوچه  

سزايي يافته و فرم سنتي در حال  زندگي و بيانگر هويت شهري و ميراث تمدن است اهميت به
  ١٠.سازگاري با كاركردهاي جديد بدون آسيب اجتماعي و زيست محيطي است

  
  هاي قديمي در ايران ويژگيهاي بافت

از عمر شهرهاي قديمي ايران در . كشور ايران با فرهنگي كهن قدمت شهرنشيني زيادي دارد
بيشتر شهرهاي مهم و بزرگ ايران شهرهاي . گذرد غربي كشور حداقل پنج هزار سال مي جنوب

طور  به. سنتي هستند و از ويژگيهاي مهم و بارز آنها تشكيل شهر از دو بخش قديم و جديد است
اند تحت عنوان بافت قديم  كلي آن بخش از شهرهاي ايران كه تا اوايل قرن بيستم شكل گرفته

شدن يا تغيير و تحوالت شهري دوران پهلوي  شوند و منظور زماني است كه تأثير صنعتي ناميده مي
  ١١.شروع نشده است) ١٢٩٤ -١٣٠٠(

 روستاييان را ةال خود مهاجرت گسترددر سالهاي اخير، روند پرشتاب شهرنشيني كه به دنب  
نظر از آنكه  به شهرها در پي داشت و عاملي در جهت رشد روزافزون جمعيت شهري شد صرف

اعم از نياز مسكوني، تاسيسات و تجهيزات شهري نيازهاي (هاي مختلف  كمبودهايي را در زمينه
ر زوال تدريجي بافت قديم شهرها اي نيز ب پديد آورد تاثير قابل مالحظه...) آموزشي و بهداشتي و 

  ١٢.برجاي گذاشت
شمار  بدين ترتيب، بخشهاي قديمي كه روزگاري مركز اقتصادي و هستة اصلي شهر به  

اين در حالي است .  شهرها و رشد اقتصاد صنعتي رو به نابودي رفتةثير توسعأرفت تحت ت مي
اي را براي ساخت و  نات بالقوهكه اين بخشها به دليل مزاياي خاص خود ازجمله مركزيت، امكا

تواند مقدمات احياي اين بافتها  هاي دولتي و خصوصي مي گذاري سازهاي مسكوني دارد و سرمايه
  ١٣.را فراهم كند
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توان در اين موارد  طور خالصه، خصوصيات كلي بافتهاي قديمي شهرهاي ايران را مي به  
هاي صنعتي ايران فرسوده و در حال قديمي بودن بافتها، بافتهاي قديمي شهر: عنوان نمود

فروريختن است و در بيشتر شهرها چنان فرسوده شده كه مناسب سكونت نيست؛ عدم كارآيي 
 حضور درصد بااليي از اقشار كم درآمد و عمدتاً مهاجران ١٤بناهاي مسكوني با نيازهاي روز؛

در ايران بعد از جنگ . اند روستايي كه به لحاظ ارزان بودن قيمت زمين در اين مناطق ساكن شده
تحميلي مهاجران جنگي و پناهندگان، كه بضاعت مالي كافي نداشتند، در همين بافتها اقامت 

 نهاران؛ شيراز محلة درب شازده؛ و در اصفهان محلة جوباره را ةعنوان مثال در يزد محل به. گزيدند
شهري با سازمان ) ي خدماتها شبكه(توان نام برد؛ منطبق نبودن ساختار و سلسله مراتب  مي

هاي قديمي، گسيختگي ساختار اقتصادي، اجتماعي بافتها كه به ركود فعاليتهاي  فضايي محله
از بين رفتن كارگاههاي توليدات دستي، كه در اغلب شهرهاي ايران با . اقتصادي منجر شده است

يد، به دليل اقتصادي هاي مدرن و رقابتهاي كاالهاي خارجي رو به تعطيلي گراي ايجاد كارخانه
  . همراه با نابودي بافتهاي قديمي بوده است

محدود بودن امكانات دسترسي مناسب باعث شده كه اين بافتها نتوانند خود را با شرايط   
جديد زندگي شهري هماهنگ كنند و پاسخگوي توقعات شهروندان جديد باشد، اين معضل به 

  . ها محدود كرده است ه اين محلهرساني شهري را ب دنبال خود، امكان خدمات
  

  ويژگيهاي بافت قديمي اصفهان 

در بررسي تركيب و بافتهاي قديمي شهر اصفهان و ديگر شهرهاي گرم و خشك به اين نكته پي 
بريم كه عامل آب و هوا در شكل منطقي بخشيدن به بافت آنها و تركيب معماري اين نواحي  مي

هاي پيچ  در كوچه.  از اصفهان تنيده و درهم فشرده استبافت اين بخش. نقش مهمي داشته است
عرض كه در قديم تماماً يا اكثراً و در حال حاضر بعضاً مسقف هستند؛ عموماً ديوارها  در پيچ كم

بلند و قطور است، نماي ساختمانها و بخش روبين آنها كاهگلي و سقفها گنبدي شكل و بخش 
ين شيوة ساخت در پاسخ به آفتاب سوزان، گرماي ا. دروني منازل به سبك حياط مركزي است

ويژه در تابستانهاي گرم و زمستانهاي سرد، هواي خشك و  زياد، نوسان حرارتي روزانه به
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 اقتصادي داخل محدودة آن -ضرورت امر دفاع در برابر حملة مهاجمان به شهر و روابط اجتماعي
ر در محالت آن دوره فشرده باشد مثالً اين داليل باعث شده است كه بافت قديمي شه. بوده است
 دردشت و ابواسحاقيه و نيز ديگر محالت قديمي مسقف بوده و ةها در محلة جويبار اكثر كوچه

تر يك محله، كوچة بدون سقف وجود نداشته  گاهي در بين دو محلة مجاور يا بخشهاي كوچك
اي در تركيب  ايه، نقش عمدهكم كردن تماس با گرما و آفتاب تند تابستان بخصوص تهية س. است

هاي   صورت توده ها دارد به همين دليل، مجموعة اين قسمت شهر به فشرده و بستة مجموعه
  . رسد  نظر مي متراكم به

هاي باريك محالت قديمي با ديوارهاي بلند، راههاي عبور  گذرهاي سرپوشيده در كوچه  
ده و در بيشتر ساعات روز بخصوص خنكي در تابستان و مسيرهاي گرمي در سرماي زمستان بو

مسائل امنيتي نيز از ديگر عوامل ايجاد . انداخته است در بعد از ظهرهاي گرم تابستان سايه مي
برد و  هاي تنگ و مسقف امكان عبور سواره نظام را از بين مي گونه گذرها بوده است، كوچه اين

ها عرض گذر   بعضي از كوچهدر. داشت بافتهاي داخلي شهر را از حمايت دشمنان مصون مي
در محلة جويباره و در تمام محالت قديمي . قدري كم بود كه عبور دو نفر همزمان ميسر نبود به

  . راحتي پيدا كرد هايي اينچنين را به توان نمونه مثل دردشت ابواسحاقيه، درب امام باباقاسم، مي
تر  ها پايين از سطح كوچه) مترسه (ها حتي تا چندين متر  در محلة جويباره بعضي از خانه  

 فاضالب مشكالتي را به همراه داشته است كه در تجديد بنا و ةهستند اين مسئله در ايجاد شبك
  . نوسازيها، كف منازل برابر با سطح كوچه قرار داده شدند

  
  سيماي بافت قديمي اصفهان 

ختلفي را با كاربريهاي سيماي ظاهري بافت فرسوده و قديمي شهر اصفهان از نظر كلي بخشهاي م
. دهد متفاوت در برابر چشم ناظر قرار و قسمت اعظم منطقه را بخشهاي مسكوني آن تشكيل مي

 متر مربع است اما ٢٩٠ابعاد منازل مسكوني متفاوت است؛ متوسِط سطح منازل مسكوني منطقه 
  ١٥. استابعاد منازل با بيش از هزار مترمربع تا كمتر از صد مترمربع در نوسان بوده
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خورد اكثر منازل يك يا دو  چشم مي هاي داراي فضاهاي باز و وسعت زياد كمتر به خانه  
طبقه هستند و درصد كمتري سه طبقه يا استثنائاً چهار طبقه است كه اغلب نوساز و از مصالح 

به دليل گسترش افقي شهر اصفهان اكثر منازل مسكوني يك يا دو طبقه هستند به . جديد است
ه، ابعاد منازل با تعداد طبقات بيشتر باعث از بين رفتن ديد نسبت به عناصر عمده و نمادي عالو

اين عناصر نمادي كه جز آثار مهم اصفهان است در قديم نيز مورد . گردد شهري در مركز آن مي
  . اند نظر بوده

خش اي به ب در قديم ديوارهاي كاهگلي نماي خارجي بناها حالت يكنواخت و ساده  
هاي مختلف اين مسئله را از بين برده  داد اما امروزه تنوع مصالح ساختماني و سليقه مسكوني مي

توان گفت از مسائل اصلي بخش قديم شهر اصفهان، كه بخش مركزي شهر را تشكيل  مي. است
استفاده شدن عناصر مجموعة متروكه و مخروبه  بي. دهد، فرسودگي مناطق مسكوني است مي

 بخش ة فرسودگي يكپارچةهها و فضاهاي مسكوني خود درواقع جزئي از كل مسئلشدن كارگا
ويژه به عواملي مانند متروكه شدن و از فعاليت باز  اين فرسودگي به. دروني شهر اصفهان است

اي شهر،  ايستادن كارگاهها، استقرار تأسيسات و ارتباطات جديد شهري در بخش بيروني و حاشيه
در محالت . شود  خانوارها و دگرگوني روابط خويشاوندي مربوط ميتغيير ساخت و ابعاد

منازل قديمي براساس نيازهاي . اند مختلف منطقه، منازلي وجود دارد كه بدون استفاده متروكه شده
 ةخانوارهاي قديمي از نظر روابط و نحوة زندگي شكل گرفته است بنابراين پاسخگوي نياز خانواد

  . مستقل امروزي نيست
هاي تنگ  حل تعريض كوچه هاي پراكنده در محالت قديمي منطقه و همچنين راه وسازين  

در بخش قديمي، . در اين نقاط نيز نتوانسته تمام مشكالت ناشي از بافت قديمي را از بين ببرد
 آن بخش از زمينهاي مسكوني، كه در دو سوي خيابان  شود قيمت وقتي خياباني احداث مي

گونه زمينها آن را دو يا سه طبقه به صورت  يابد بنابراين صاحبان اين  ميمانده، افزايش باقي
  . كنند مستغالتي نوسازي يا با فروش نصف زمين، نصف ديگر را نوسازي مي

 كوچك و ةنتيجة چنين اقداماتي ايجاد ساختمانهاي اكثراً دو يا سه طبقه يا چند دهنه مغاز  
ي بخشهاي قديمي نتيجة تنظيم فعاليت دالالن زمين و رو، تركيب عمدة نوساز از اين. بزرگ است
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گيرد و فرسودگي مناطق  چنين نوسازيهايي هم معموالً در لبة خيابان صورت مي. خانه است
تجزية بناها، بدون ضابطه، علت عدم يكنواختي بافت . يابد دروني محالت همچنان افزايش مي

ار بافت مسكوني در بعضي محالت قديم فيزيكي شده است و از طرف ديگر، تداوم وضع نابهنج
 ١٦ها و معابر ها از كف كوچه تر بودن خانه پايين. گردد  آن با شرايط زيست امروزي ميةباعث مقابل

هاي  كه در بعضي از كوچه(كشي آب فاضالب و گاز  مشكالت ارائة خدمات رفاهي نظير لوله
اي  باعث ايجاد مجموعه) فتهكشي گاز صورت پذير ها لوله مسقف قديمي از روي سقف كوچه

  .اش با ساير بخشها كمتر و ضعيف است بسته و ارتباطي دروني شده است كه رابطه
  

  ضرورت توجه به بازنگري بافتهاي قديمي 

شود رشد شهر را نه در برون بلكه در درون آن  عنوان نظم فضايي جديد مطرح مي آنچه به
اي موجود و تسخير مجدد فضاهاي شهري برداري حداكثر از فضاه كند و بهره  ميجستجو
  . دهد رفته را در دستور كار قرار مي ازدست
رشد شهر از درون خود شهرسازي جديد و طراحي شهري را در معناي واقعي آن ممكن   

هاي خارج شهر مثالً ارتباطات بسيار  هاي اغلب سنگين در عرصه گذاري جاي سرمايه به. سازد مي
گذاري در درون شهر، دروني كه در حال تالش است، انجام   سرمايهبراي رشد بروني شهر اگر

پذيرد و اين بخش از شهر فعاليتهاي خود را با مفاهيمي جديد ازسرگيرد و اصوالً شهر مفهومي 
جديد يابد، توزيع برابر و عادالنة تاسيسات و تجهيزات شهري را در كلية نقاط شهر در تمامي 

امكان بازسازي و ساماندهي مجدد كالبد شهر را فراهم خواهد سطوح آن برآورد خواهد كرد و 
اي از ضروريات توجه و دقت نظر در بازسازي و بهسازي بافتهاي  ساخت؛ با اين مقدمه پاره

يكي از ضرورتهاي احياي بافت قديم شهري آهنگ سريع رشد . داريم  شهري را بيان ميةفرسود
ود در اين بافتها به جهت اسكان دادن اين جمعيت جمعيت شهرها و استفاده از پتانسيلهاي موج

  . است
سازي زمينهاي باير  بازيافت اراضي شهري از بافتهاي فرسوده در مقابل هزينة گزاف آماده  

اطراف شهر يا ايجاد شهرهاي جدي گامي است موثر در جهت كاهش قيمت زمينهاي شهري و 
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 در نواحي شهري كه خود در رفع مشكل كمبود زمين در بخش ساخت و سازهاي مسكوني
استفادة مقرون به صرفه در جهت اجراي . ها موثر است گذاري جويي ميزان سرمايه صرفه
اي كه در اين بافت وجود  ويژه در بخش اسكان از پتانسيلهاي بالقوه  شهري بهةهاي توسع برنامه

ت و امكانات، دارد ازجمله وجود تاسيسات و تجهيزات زيربنايي، ارزان بودن زمين، مركزي
تواند راهگشاي  دسترسي به خدمات شهري، هويت فرهنگي و محيط اجتماعي مناسب مي

  . تعدادي از معضالت شهرهاي بزرگ باشد
 شهري كه در بسياري از شهرهاي بزرگ شامل آثار ةجلوگيري از تخريب بافتهاي فرسود  

حفظ هويت فرهنگي تاريخي و ميراثهاي فرهنگي عظيم است و درواقع گامي است در جهت 
 صنعت توريسم در ةاي است در جهت توسع تاريخي و اجتماعي مردمان كشورمان كه خود انگيزه

ضرورت بازسازي ساختمانهاي فرسوده با توجه به نرخ تخريب ساختمان . مناطق شهري كشور
ه ويژ  درصد است و اينكه اين تخريب و تجديد بنا در همة بافتها به٥/١در كشور كه ساالنه 

گيرد لزوم دقت و بازنگري به بازسازي و بهسازي بافتهاي  بافتهاي فرسوده شهري صورت مي
  . سازد قديمي را ضروري مي

  
  مشكالت اعتباري بازسازي بافتهاي قديمي 

طور پراكنده در اقصي  ويژگيهاي كالبدي موجود شهرهاي قديم ايران و ديگر آثار ارزشمندي كه به
ته برحسب نيازهاي خاصي ساخته شده بيانگر اركان باقوامي است كه نقاط كشور در سالهاي گذش

  : با مهارت و كارداني با يكديگر درهم آميخته است
   ايجاد فضاي مناسب براي عملكردهاي گوناگون؛-١
 ترين صنعت ساختمان؛   ارائة پيشرفته-٢

  بستر تبلور هنرهاي مختلف از خطاطي گرفته تا نقاشي و كاشيكاري؛-٣

 .ديشه و فكر خالق ان-٤
كند كه يكي از داليل  هاي انجام شده در بافتهاي تاريخي اين واقعيت را روشن مي بررسي  

چنانچه از اين . فرسوده و متروكه شدن آنها دستيابي نداشتن به خدمات عمومي شهري است
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 مورد نياز  خدمات عموميةديدگاه به بازسازي و نوسازي بنگريم تنها راه مثبت و انديشيده در ارائ
ساكنان بافت قديمي عرضة كاربريهاي جديد در ساختمانهاي باارزش است از اين راه اوالً حيات 

 خود ةافتد و ثانياً شهروندان ضمن دستيابي به نيازهاي روزمر  قديمي به جريان ميةجديدي در بني
 اجرا، منابع اعتباري مجدداً با دلبستگيهاي عاطفي و هنري خود ارتباط برقرار خواهند نمود، اما در

  : را بايد به دو دسته تقسيم كرد
  اعتبارات مردمي؛-١

 . اعتبارات دولتي-٢
در ... هرچند از ديرباز مردم به روشهاي گوناگوني نظير وقف، هبه، باقيات الصالحات و   

دي و اند ولي متاسفانه اكنون بنا به تغيير شرايط اقتصا ايجاد چنين فضاهاي خدماتي مشاركت داشته
 جستجوهاي تشويقي و ترغيبي را  تنها بايد شيوه. توان به اين روشها اميد داشت اجتماعي كمتر مي

كرد؛ البته رشد جمعيت و تغيير ساختار آن و گسترش و توسعة شهر و شهرنشيني و تعداد شهرها 
هاي  را مخصوصاً در احداث واحدخيركند هرچند فداكاريهاي افراد  اين نقصان را تشديد مي

هاي تخصيص آن  آموزشي نبايد فراموش كرد ولي الزم است در بخش دولتي منابع مالي و شيوه
ريزي يا ديگر منابع مالي عمومي معلوم  در هر رشتة خدماتي از طريق سازمان مديريت و برنامه

  . آيد شود و هر ساله در قالب طرحهاي ملي و استاني واحدهاي مختلف به اجرا در
گونه كه  بدين. توان دقيقاً در بافتهاي تاريخي مشاهده كرد  گفته شده را ميبازتاب مسائل  

يكي از داليل اصلي فرسوده شدن بخش قديم شهرها را بايد در كمبود فضاهاي خدماتي ديد كه 
چون از يك سو زمين مناسب براي احداث اين ساختمانها وجود ندارد و از سوي ديگر، دستيابي 

 شهري مشكالت كمتري دارد باعث شده است كه حجم اعتبارات به زمين در ديگر نقاط
تخصصي و پيشرفتهاي ريالي و فيزيكي آنها در دو بخش قديم و جديد شهر با يكديگر 

  ١٧.مقايسه نباشد قابل
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  گيري  نتيجه

 افقي شهرها مزايايي را به شرح زير ة شهري ضمن رفع معايب توسعةنوسازي بافتهاي فرسود
  . داراست

   اجتماعي مشخص شهري؛-ن هويت فرهنگي داشت-
   بهينه از امكانات و تسهيالت موجود شهري؛ة استفاد-
   به هنجار درآوردن سيماي شهري؛-
   برطرف نمودن مقداري از كمبود مسكن شهري؛-
  ؛... بهينه از كاربري زمين در زمينة خدمات شهري مانند مدرسه، كتابخانه و ة استفاد-
  . اي موجود در اين مناطق كه سالهاست كمتر مورد استفاده قرار گرفته استكارگيري پتانسيله  به-
ترين موانع اجرايي  رغم نكات مثبت برشمرده موانعي نيز در نوسازي بافتها وجود دارد، عمده به

  : اند از عبارت
   باال بردن هزينة مرمت و احياي بافتهاي فرسوده شهري؛ -
طلبد   كالني را براي مرمت و بازسازي ميةن محالت هزين اغلب مساكن قديمي واقع شده در اي-
  طوري كه خرج احياء و مرمت بيشتر از احداث يك مسكن نوبنياد خواهد شد؛  به
ويژه در بخش اسكان و ناتواني دولت  رغبتي بخش خصوصي در بازسازي بافتهاي فرسوده به  بي-

  . زياد آنةبه علت وسعت زياد بافتهاي قديمي و هزين
وجود ارزان بودن قيمت مسكن در اين مناطق تحت تاثير عواملي رواني، اقتصادي، با   

اجتماعي و كالبدي، تقاضا براي مسكن در اين مناطق نسبت به ساير مناطق شهر پايين است و 
ترين معضل اين بافتها فرسودگي ساختار  بدون ترديد بزرگ. قدرت جذب خانوارها را ندارد

هيچ وجه پاسخگوي نيازهاي امروزي ساكنان خود نيست و از طرفي، در  كالبدي آنها است كه به
وجود  مشكالتي را به...  وسايط نقليه جديد و احداث پاركينگ و ةجهت ايجاد بناها و راههاي ويژ

  . آورد مي
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 مشاركت نكردن يا نقش ضعيف مردم در بازسازي و بهسازي بافتهاي فرسودة شهري كه ناشي -
ويژه ضعف احساس جمعي و تدارك سازماني  هاي فرهنگي و به ي، انگيزهاز فقدان توان مال

  . هستند
 عدم ايجاد انگيزه و شناخت الزم از اهداف بازسازي و بهسازي محالت شهري براي عموم -

ربط به منظور توجيه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و  مردم از طريق سازمانها و ارگانهاي ذي
 تكيه بر امكانات قابل دسترس در اين محالت با هدف مشاركتهاي كاستن از مشكالت موجود با

  .مردمي
اي كه تاكنون در  عنوان تجربيات ارزنده  نتايج مثبت طرحهاي اجرا شده و كاربردي بهة عدم ارائ-

  . اين زمينه صورت گرفته به صورت ملي و در سطح كشور
  
  ها نوشت پي
، بولتن اقتصاد مسكن، سازمان ملي زمين و ت در بازار زمين شهريسوي كارآمدي دخالت دول بهاظهاري، كمال، . ۱

  .۲۲، ص ۱۳۷۹، بهار و تابستان ۳۰مسكن، شمارة 
، مجموعه مقاالت سمينار  جوبارة اصفهانةاصالح و نوسازي محالت قديم شهرها، تجربة محلكاظمي، محمد، . ۲

 .۲۱۰، ص ۱۳۷۴ مسكن در ايران، ةسياستهاي توسع
 .۱۵، ص ۱۳۷۳، انتشارات سمت،  ديدگاههاي نو در جغرافياي شهريشكوئي، حسين،. ۳

4. Down Town 
5. City center 

  .۱۸، ص ۱۳۵۲، ترجمه از گيتي اعتماد، انتشارات دانشگاه تهران، جغرافياي شهريجانسون، جيمز، . ۶
ايش تخصصي بافتهاي ، مجموعه مقاالت هم بافتهاي كهن شهري و حفاظت و بازسازي آنهانژاد، غالمرضا، عربي. ۷

  .۵۸۹، ص ۱۳۷۶شهري وزارت مسكن و شهرسازي، 
8. Baron Haussmann 
9. Willm Moresi 

مجموعه ، بخش در فرايند احياي بافتهاي قديم شهري معرفي و ارزيابي تئوري اصالترهنما، محمدرحيم، . ۱۰
 .۳۲۲، ص ۱۳۷۶، مقاالت همايش تخصصي بافتهاي شهري وزارت مسكن و شهرسازي

 .۴۲۷،  ص شناخت بافتهاي قديم شهريشفقي، سيروس، . ۱۱
 .۶۷۱، ص تدام حيات يا زوال بافت قديم شهرهافرزام، فرشته، . ۱۲
 .۸۱، ص  اجتماعي فرسودگي و تخريب بافتهاي قديم-بررسي علل و نتايج اقتصاديباقري، مجيد، . ۱۳
 .۳۹، ص ياي بافت قديمضرورت طراحي معيارهاي الزم براي يك طرح، احافضلي، كوروش، . ۱۴
 دورة كارشناسي ارشد، دانشگاه ةنام ، پايان مركزي شهر اصفهانةبررسي وضعيت جغرافيايي منطقرباني، مينا، . ۱۵

 .۱۵۹، ص ۱۳۷۱اصفهان، 
 . جويبارهةنمونه در محل. ۱۶
  .۵، ص ۱۳۷۲، وزارت مسكن و شهرسازي، زندگي جديد، كالبد قديم. ۱۷
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