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مقدمه
سوده و نحوه مداخلـه در بافـت کهـن شـهر     بررسی نوسازي بافت هاي فر

اصفهان با توجه به اصول نظریه شهرسازي نوین و تاثیر آن بر کالبد شـهر  
)محله طوقچی:مطالعه موردي (

مقدمه
هاي قدیمی شهري به فراموشـی سـپرده   بیش از چند دهه است که محله

ـ    . اندشده د بسیاري از بافتهاي سنتی که زمانی مایـه افتخـار شـهرها بودن
تقریبـاً تمـامی   . اندبیش از پنجاه سال است که در حال فرسایش رها شده

جمعیت این مناطق جابجا شده و میـراث تـاریخی، فرهنگـی و اجتمـاعی     
تنها اندکی . اندهاي مختلف یا منقرض شده و یا در حال انقراضویژة محله

و یـادآور  انـد  اند به یادگـار مانـده  از بناها که به سختی به روي پا ایستاده
هـایی پراکنـده در   هرچنـد کـه حرکـت   . انـد معماري و شهرسازي گذشته

امـا،  . سالهاي اخیر در بهسازي و مرمت بناهاي ارزنده بـه چشـم میخـورد   
ها هرچه کمتر شده و هـم در میـان مسـئوالن و هـم در میـان      حساسیت

طرحهـاي جـامع،   . مردم حدود زیادي مصونیت ذهنی ایجـاد شـده اسـت   
بینی شده شکست هاي در اهداف پیشی، و ضوابط منطقهطرحهاي تفضیل

هاي قدیمی شهرها، نه تنهـا گـذار از   در مناطق مرکزي و محله. اندخورده
سنت به تجدد تحقق نیافته، بلکه با مقاومت سرسـختانه ایـن منـاطق در    

گونه بهسازي و مرمتی نیز صـورت نگرفتـه   مقابل مظاهر تجدد، عمالً هیچ
امدهاي طراحی و، ضـوابط سـاخت و سـاز بـه صـورت      در نتیجه پی. است

بافـت  .مانعی بزرگ، به فرسایش روز افزون بافتهاي سنتی انجامیده اسـت  
هاي کهن شهري ثروت ملی محسوب می شود و نسل حاضر تنهـا نسـلی   

بخشی از این ثـروت بـه آنـانی کـه آن را     . نیست که از آن بهره می گیرد
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هاي آتی، تعلـق دارد ایـن بافـت هـا     آفریده اند و بخش اعظم آن به نسل 
جزئی از سرمایه ملی و فرهنگی آن ها است که نه تنها محـل سـکونت و   
معیشت میلیون ها نفر محسوب می شود، بلکه نماینـده و معـرف هویـت    

با این وجود اغلب اینگونه بافت ها از . شهرها و حتی کشورها نیز می باشد
. ( اجتماعی رنـج مـی برنـد   -يشرایط نامناسب کالبدي، اجتماعی و کالبد

ماهیت ویژه شهر کهن و بافت هاي ) 2013محمدرضا بمانیان و همکاران، 
شهري فرسوده، هر گونه بی توجهی به آن را از جهات مختلف مردود می 

چون داراي امکانات بالقوه اي اعم از زیر ساختی : سازد؛ از جهت اقتصادي
اه شــهر امــروزي چــون خاســتگ: و روســاختی اســت؛ از جهــت فرهنگــی

زیرا چـه در  : ویادگاري از فرهنگ و تاریخ پیشین است؛ از جهت اجتماعی
صورت متروك شدن و چه تراکم کاربري هاي نامناسب، بخشی از جامعـه  

چـون بـا وجـود همـه     : و ضامن زندگی انسانها می باشد؛ از جهت کالبدي
از.فرسودگی هنوز داراي ارزشـهاي معمـاري و شهرسـازي یکتـایی اسـت     

سویی دیگراین بافتها به دلیل قدمت و در اکثر موارد فرسودگی و فقـدان  
تأسیسات و خدمات اولیه و ضروري براي زندگی شهري امـروز، در پاسـخ   
. گویی به نیازهاي شهروندان خود دچار نارسایی هاي اساسی مـی باشـند  

همین امر خود باعث تخلیه این بافت ها توسط سا کنان بومی و قدیمی و 
ت سکونتی آنان به سمت فضاهاي جدید یا پیرامونی شهر گشته و به حرک

تبع آن، مهاجرت قشرهاي کم درآمد و روستایی به ایـن بافـت هـا رو بـه     
بررسـی رویکردهـاي   ) 1393محمدصالحی و همکاران، .(فزونی می گذارد

مداخله در بافت هاي شهري نشان دهنده وجود تحوالت در آنها و تأکیـد  
ت به عنوان سلول هاي شهري در چهارچوب نظریه توسعه بر احیاي محال

همچنین میزان و محـل چگـونگی ایـن مداخلـه طیـف هـاي       .پایدار است
گوناگونی را در بر می گیرد، یعنی با تغییر موقعیت و شرایط بافت هـا در  
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شناسـایی ارزش هـاي   . مناطق مختلف روش ها نیز تغییـر خواهنـد کـرد   
از تـاریخی، فرهنگـی، اجتمـاعی و تـالش     نهفته در بافتهاي تاریخی اعـم 

جهت تبلور این ارزشها درساختار کالبدي بافـت امـروزي، عامـل مـوثري     
جهت حفظ و احیاء این بافتهـا مـی باشـد اصـلی تـرین هـدف و راهبـرد        
اساسی اقدامات مداخلـه اي بـراي بهسـازي و نوسـازي بافـت تـاریخی و       

زنده مانـدن  . ندگی استطراحی آنها، بازگرداندن این مجموعه به چرخه ز
. بافت در گرو فعالیـت و مشـارکت آن در زنـدگی جـاري در شـهر اسـت      

بنابراین اهتمام به نوسازي و توجه جدي نسبت به آنان مـی توانـد ارزش   
در برنامـه  ) 2014عنـدلیب،  .(نوسازي را در جامعه، تثبیت و نهادینه کند

ـ     ه سـاختارهاي  ریزي هاي فیزیکی یا کالبدي شهر، اصـوالً بـدون توجـه ب
اقتصادي  اجتماعی و فرهنگی شهروندان نمی توان به اقداماتی اساسـی و  

هرگونه مداخله در بافت هاي شهري، باید نظام ارزشـی،  . بنیادي دست زد
شهرسـازي نـوین   . ایدئولوژیکی و اقتصادي شهر را مورد توجه قـرار دهـد  

همـراه  پاسخ سالمی به مشکل گسترش انبوه حومه اي و دگرگونی صنفی 
همچنین به عنوان رویکـردي جدیـد در   . آن در زندگی مرکز شهري است

. شهرسازي، در پاسخ به محالت ناپایـدار بـه وجـود آمـده، شـکل گرفـت      
ریـزي  گذاري آن بر برنامهاهمیت بررسی و تحلیل این الگو، به دلیل تأثیر

ــاعی و    ــرفتن مســایل اقتصــادي، اجتم ــر گ ــامی ســطوح، و در نظ در تم
ضمن آنکه اصول ارایه شدة نظریه شهرسازي نـوین،  . ی استمحیطزیست

زاي بافـت و بـه   هـاي درون هاي جدیـد، توسـعه  در توسعه شهري، توسعه
عمـاد  . (ریزي محالت شهري، اهمیت قابل توجهی داردخصوص در برنامه

ــا  ) 1391کتــابچی و همکــاران،  ــاریخی شهراصــفهان  ب ــدیم و ت بافــت ق
ه تنها در میـان شـهرهاي کهـن بلکـه در     هکتار ن1300مساحتی بالغ بر 

گستره شهرهاي تاریخی جهان از جایگـاه رفیـع و شایسـته اي برخـوردار     
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ولیکن به دلیل فرسودگی کالبدي و فقدان استاندارد هـاي ایمنـی،   . است
استحکامات و خدمات و زیرساخت هـاي شـهري علیـرغم برخـورداري از     

شـهر  . یینی برخوردارنـد ارزش هاي هویتی از منزلت مکانی و سکونتی پـا 
اصفهان به رغم طرحهاي اجرا شده در جهت احیا و نوسازي، نتوانسته آن 
گونه که شایسته قدمت و توانهاي موجود آن است، در مسیر توسعه پایدار 

ي اهـ فضا گامی موثر بـر دارد و همچنـان شـاهد گریـز جمعیـت از بافـت      
. تاریخی و گسترش افقی شهر هستیم



فصل اول
نوسازي بافت هاي فرسودهبررسی

بافت فرسوده1-1
عنوان یک تعریف جامع هست و رویکرد کالبدي دارد و بافت آنچه االن به

مشخصه دارد؛ به عبـارتی از ایـن   3کندفرسوده را تقریبا دقیق تعریف می
ریزدانگـی، نفوذناپـذیري و   . اسـت ویژگـی  3منظر بافـت فرسـوده داراي   

.فرسوده شهرهاي ماستویژگی مهم بافت 3ناپایداري
مشخصه در یک بلوك شهري وجود داشته باشد، حتی 3در واقع اگر این 

در واقـع  . شوددرصد، آن منطقه بافت فرسوده قلمداد می50در مقیاس 
درصد آن ناپایدار و عرض معابر آن کمتر از 50بخشی از شهر که بیش از 

باشد، آن قسـمت از  متر داشته 200اي کمتر از متر و امالك آن عرصه6
عالی معماري و شهرسـازي از  این تعریف شوراي. شهر بافت فرسوده است

).1386هادیان و همکاران،(بافت فرسوده است

تعریف بافت فرسوده1-1-1
شهري و شبکه ارتباطات در کنار -نحوه استقرار واحدها و عناصر معماري

پر موسـوم بـه   یکدیگر موجب تکوین ترکیبی متشکل از فضاهاي خالی و 
از انواع بافت هاي موجـود در شـهرهاي ایـران بافـت هـاي      . شودبافت می

بافـت هـاي فرسـوده تظـاهر نـوعی      . توان نام بردقدیمی و فرسوده را می
بیماري در ساختار مجموعه هاي زیستی و عموماً مناطق شهري محسوب 

م گردند، بارزترین مشخصه اینگونه بافت ها عدم همـاهنگی بـا سیسـت   می
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عوامل چندي در بروز و شکل گیـري آن  . شهري و ناکارامدي در آن است
توان به عدم پیروي از یـک برنامـه ریـزي    ها دخیل اند که از آن میان می

جامع منسجم، معضالت عملکردي، عوامل محیط طبیعی و عوامل انسانی 
. اشاره کرد... و 

ا و میـل  کاهش ارزش هاي کمی و کیفی محیط زیست در این محدوده ه
به عدم تغییر و تحول حالت فرسودگی و ناکارآمدي را بر بافـت مسـتولی   

کند و بدین ترتیب بافت فرسوده شهري بعنوان بازتابی از تاثیر عوامـل  می
گیرد و به صورت فضایی که به تـدریج متعلـق بـه همـه     مخرب شکل می

. کس و غیر قابل سکونت براي هر کس باشد به حیات خود ادامه می دهد
در ادبیات شهرسازي جهان عناوین مختلفی به بافت هـاي داراي مشـکل   

یکی از نام هایی است که به نـوعی بـه آن   1اطالق شده است، شهر درونی 
برنامه ریزان و طراحان شهري 70و 1960در دهه هاي : کندها اشاره می

-از محدوده هاي مابین مرکز شهر و حاشیه شهر با ایـن عنـوان یـاد مـی    
نیز مسایل شهري به عنـوان مسـایل درونـی شـهر     1970، در دهه کردند

رفته رفته این اصطالح در مـورد منـاطقی کـه از سیسـتم     . شدمطرح می
).1385ابلقی،(طبیعی رشد و توسعه شهر بازماندند بکار رفت

شود که داراي خانه هاي فقیر، میزان شهر درونی به منطقه اي اطالق می
در سـال  . ناپایـدار و مشـکالت اجتمـاعی باشـد    باالي بیکاري، اجتماعـات 

پیشنهاد داد که از این اصطالح براي اشاره بـه منـاطق   2کالین وارد1989
در این ایده شهر درونی بیشتر از یک محـدوده  . فقیر شهري استفاده شود

شهري بود و به محدوده هایی که افراد فقیر و مهاجران کارگر و خـارج از  

1 Inner City
2 Colin Ward


