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هويت شهر                شماره نهم/ سال پنجم/ پاييز و زمستان 1390             
صفحات  105-117

 خانه، سنت و باز زنده سازى محله جوباره در اصفهان
دكتر محمدرضا پورزرگر*دكتر محمدرضا پورزرگر*

تاريخ دريافت مقاله:   1389/11/11
تاريخ پذيرش نهايى:  1390/10/11

 چكيده
شهرهاى تاريخى ايران مجموعه اى از اجزا كوچكتر چون محله، بازار ، مسجد جامع و ارگ هستند و ديگر ريز فضاهاى آن  شامل: 
بازارهاى محلى، تكيه ، حسينيه، مناره ، مير ، آب انبار، معبر و گذر، سوق است. محله به عنوان بخشى خود كفا در شهرها واجد هويتى 

مستقل و به صورت واحدى ادارى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و دينى جزء اصلى تشكيل دهنده  شكل شهر محسوب مى شد.
باز زنده سازى  بافت هاى تاريخى شهر فعاليتى است در جهت حفظ هويت اصيل محله هاى تاريخى كه زمينه هايى چون سيما 

ومنظر شهرى،كيفيت ذهنى شهروندان ،كيفيت بوم شناسى 1، كيفيت رفتارى، خط آسمان و معمارى پايدار را دربر مى گيرد.
با توجه به سابقه تاريخى محله جوباره و قرار گيرى آن در امتداد يكى از محورهاى تاريخى شهرسازى اصفهان مورد تحليل قرار گرفت. 

با مطالعه روند ريخت شناسى2، گونه شناسى3 و فن ساخت 4 بناهاى موجود الگويى جهت باز زنده سازى به دست آمد.

 واژه هاى كليدى:
محله ، باز زنده سازى ، ريخت شناسى ، گونه شناسى ، فن ساختمان سازى

Email: mohammad.pourzargar@mail.polimi.it                                            .مدرس دانشگاه آزاد اسالمى واحد تهران مركز *
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مقدمه

گرچه مطالعات بسيارى درباره فرهنگ و تاريخ و شهرسازى ايران صورت 
گرفته ، ليكن به ندرت تحقيقى در مورد محله هاى ايران و ساختار و نحوه 
شكل گيرى آن ها انجام شده است . از ميان اين تعداد محدود تحقيقات ، 
بسيارى تنها به توصيف تاريخ شهر و محله پرداخته اند ، بدون اينكه بحث 
مهمى پيرامون شكل و ساختار محله ها صورت گيرد و خال قابل توجهى 

درباره توضيح الگوهاى فضايى و ريخت شناسى محله ها وجود دارد. 
ــد ، بررسى و تحليل ساختار  آنچه در اين ميان ضرورى به نظر مى رس
ــعه و پيشرفت آنها را شرح دهد و  ــت كه بتواند فرآيند توس محله ها اس
ــى محله هاى  ــات الزم در زمينه علل و چگونگى ريخت شناس اطالع

تاريخى را به دست دهد. 
ــى است كه در جهت باز زنده سازى محله  اين مقاله برگرفته از پژوهش
ــت  ــى اس ــت. اين  پژوهش كوشش جوباره در اصفهان انجام گرفته اس
ــاخت محله جوباره  ــى و فن س ــى و گونه شناس در مطالعه ريخت شناس
ــكل دهى و تغييرات آن طى زمان شكل  كه براساس تحليل عوامل ش

گرفته است. 

 پيشينه تحقيق
ــه ريزى احياء ناحيه تاريخى  ــهرى و برنام در ايران تجارب مديريت ش
ــهرها به فاصله زمانى سال هاى 1300 تاكنون بر مى گردد كه طى  ش
ــت. در دهة 1350 با برگزارى  ــالها داراى فراز و نشيب هايى اس اين س
ــش و اهميت ناحيه تاريخى  ــمينارها و ارائه كتب و مقاالت علمى نق س
ــالمى 1357 تالش علمى در  ــهرها بيشتر شد. با پيروزى انقالب اس ش
ــد با اجراى  ــال 1364 به بع ــت گرديد؛ تا اين كه از س ــن زمينه سس اي
ــمينارها  طرح هاى تحقيقاتى، چاپ كتب و مقاالت علمى، برگزارى س
ــرعت گرفت (حائرى، 1368 ). دفتر  ــره فعاليت ها در اين زمينه س و غي
بهسازى و بازسازى بافت فرسوده شهرى در وزارت مسكن و شهرسازى 
تأسيس گرديد و در برنامه دوم توسعه اقتصادى – اجتماعى و فرهنگى 
ــهرى فصلى با عنوان “ تهيه و  ــالمى در بخش عمران ش جمهورى اس
ــازى براى 4000 هكتار بافت مسئله  ــازى و بهس اجراى طرح هاى نوس
ــازمان مديريت و برنامه ريزى كشور،  ــهرى” اختصاص يافت (س دار ش
ــكن و شهرسازى با عنوان  ــكيالت جديدى در وزارت مس 1372 ) و تش
ــتان ها براى مديريت و  ــكن سازان با شعباتى در مراكز اس شركت مس
ــهرها ايجاد شد (خليل آباد  برنامه ريزى احياء و مرمت ناحيه تاريخى ش
ــترش روز  ــرى و حاتمى نژاد، 1385 ). به منظور جلوگيرى از گس كالنت
ــهرى به رويكرد نوينى در تهيه و اجراى  ــوده ش افزون بافت هاى فرس
طرح هاى توسعه شهرى نياز مى باشد و طرح هاى بهسازى و نوسازى 

ــتى در چهار چوب اهداف سياست ها و  ــوده شهر بايس بافت هاى فرس
ــوند ( ماجدى 1389)  طرح هاى مختلفى در  راهبردهاى اين طرح تهيه ش

بافت قديم با هدف هاى ذيل در شهرهاى كشور اجراء گرديد .
ــى با هدف اصالح گذرگاهها براى آمد و شد   الف) طرحهاى روان بخش
ــايط نقليه موتورى با تأكيد برحفظ كالبد و ارزشها و روحيه حاكم بر  وس
ــى و  ــه ها؛ از جمله اين طرحها مى توان به طرح هاى روان بخش محل
ــيراز و اصفهان  ــازى محور هاى فرهنگى شهرهاى ش ــازى و نوس بهس

اشاره كرد.
ب) طرحهاى مرمت و احياء كه با ايجاد مديريت جداگانه در وزارت مسكن 
ــازى بافت هاى قديم با حفظ ويژگيهاى  ــازى براى باززنده س و شهر س
ــه اجرا در آمد؛ براى مثال نمونه اى از اين  زندگى و عملكردى مطلوب ب

طرح ها در شهرهاى شوشتر، سمنان و گرگان تهيه و اجرا شد.
ــور با  ــهرهاى تاريخى كش ج) اجراى طرحهاى ويژه بافت قديم براى ش
ــازى و ارائه ارزشهاى تاريخى، معمارى و هنرى ساخت  هدف باززنده س

و ساز در اين شهرها.
ــازى و بهسازى در  ــكلى از نوس د) طرح تجميع در بافت قديم، يعنى ش
گستره وسيع و با ارزش و اهميت كه در شهر مشهد و اطراف حرم مطهر 

امام رضا(ع) در مساحتى به وسعت 330 هكتار به اجراء در آمد.
ه) طرح احداث مجتمع هاى مسكونى براى نو سازى و تغيير در بافت هاى 
ــكن و شهرسازى در سال 1381  محله هاى قديم كه از طريق وزارت مس
ــهرى است كه  ــتفاده بهينه از عرصه هاى قديم ش ــد. هدف آن اس ارائه ش
ــتفاده بيشتر را براى سكونت  ــازهاى فرسوده آن امكان اس ساخت و س

نمى دهد.

 مبانى نظرى
ــاى كه در رابطه با بافت هاى تاريخى  ــن ديدگاهها و نظريه ه مهمتري

مطرح شده اند عبارتنداز: 
فرهنگ گرايى، آرمان گرايى، انسان گرايى، طبيعت گرايى، فن گرايى، 
ــت مدرنيسم، كل گرايى،  ــازمندگرايى، كاركرد گرايى، مدرنيسم، پس س
ــى از اين نظريه ها  ــهرى، كه در اينجا به برخ ــعه پايدار ش نظريه توس

اشاره مى گردد.
 مكتب فرهنگ گرايى: اين مكتب توجه به ارزشهاى فرهنگى كهن 
ــائل و مشكالت شهرى را از طريق  را مبنا قرار مى دهد و مواجه با مس
تداوم فرهنگى ميسر مى داند و اعتقاد بر آن دارد كه شهرها و بافتهاى 
ــتند و اصل قلمرو فضايى را مايه  ــهرى داراى محدوده مشخص هس ش
ــد شهر بر اساس اشكال كهن،  ــر گشتگى مى داند. تكيه بر رش عدم س
ــناختى شهرهاى كهن، به حد اقل رسيدن  توجه به ارزشهاى زيبايى ش
ــا ارزش،ارزش دادن به كل و باال بردن  ــل و تصرف در بافت هاى ب دخ

دكتر محمدرضا پورزرگر
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صفحات     5-15

ــهرها از محورهاى مورد تاكيد اين مكتب  ميزان جذابيت و آرامش در ش
است. (سيد محسن حبيبى1375).

مكتب اصالح گرايى: پيروان اين نظريه معتقد به اين مسأله هستند 
كه بهسازى و ساماندهى محيط شهرى بايد از درون اين جوامع صورت 
پذيرد، بنابراين بر اصالح تنگناها و عوارض نظام اجتماعى موجود بدون 

نفى كليت آن تأكيد مى كنند (زيارى، 1382 ، 10).
ــازى و نو سازى  مكتب پسـت مدرنيسـم: اين مكتب براى بهس
ــى هاى كالبدى  ــت كهن در كنار دگرگون ــظ تار و پود باف ــهرى، حف ش
فضايى شهر و رشد ارگانيك آن را مد نظر قرار مى دهد. پست مدرنيسم 
ــكال  ــانى، احياى دوباره اجتماعات و اش ــت به مقياس انس براى بازگش
بومى تالش مى كند و برخالف مدرنيسم به سنت هاى بومى و فرهنگ 

محلى توجه خاص دارد (حيدرى و همكاران، 1381).
نظريه توسـعه پايدار شـهرى (توسـعه درونزا): استراتژى 
ــاى محلى و  ــاى  بومى، فرهنگ ه ــرايط جغرافي ــعه ى درونزا ش توس
ــتراتژى  ــاس اين اس توانهاى محيطى را در اولويت قرار مى دهد. براس
ــهر نيازهاى كنونى و آيندگان  ــرايط و امكانات هر ش ضمن توجه به ش
مد نظر قرار مى گيرد و موضوع نگهدارى از منابع براى حال و آينده از 
طريق استفاده بهينه از زمين و وارد نكردن ضايعات به منابع و همچنين 
ــت كل تجديد ناپذير مطرح مى شود شهر  اين الگو با حفظ محيط زيس
شرايط زيستى مطلوب را در تمام بخش هاى خود براى همه شهروندان 
ــتراتژى الزم است به هنگام تدوين  فراهم مى آورد. براى تحقق اين اس

طرح هاى شهر به چند مسأله توجه كنيم (پوراحمد و همكاران، 1383)
ــاركت اكثر مردم در تصميم گيرى براى توسعه شهرى و توجه به  • مش

نيازهاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى نواحى مختلف شهر.
• نيازهاى محله هاى شهر و اينكه كدام محله نياز بيشترى دارد.

ــك و محله اى و ناحيه اى در داخل  ــتر به طرح هاى كوچ • توجه بيش
شهر هاى بزرگ.

ــهرى، توجه بيشتر به  ــوراهاى محلى در داخل محله هاى ش • ايجاد ش
ــيدگى به مخروبه هاى بخش قديمى شهر به  گروههاى كم درآمد، رس

منظور شكوفايى شرايط رشد و توسعه ى اقتصادى و اجتماعى.

 روش تحقيق 
ــت. ابتدا با   فرايند حاكم بر اين تحقيق، توصيفى- تحليلى، تاريخى اس
ــازى  ــازى و نوس ارائه نظريات و تجربيات رايج در زمينه الگوهاى بهس
ــپس ويژگى هاى بافت تاريخى  ــود، س ــطح جهان پرداخته مى ش در س
اصفهان را مورد بررسى قرار خواهد گرفت و در پايان الگوى نوسازى و 

بهسازى مناسب و در خور اين بافت ارائه شده است.
ــه روش ميدانى  ــورد نياز ب ــات و داده هاى م ــق اطالع ــن تحقي در اي

ــده اند . به اين ترتيب كه با مراجعه به محله جوباره وتهيه  گردآورى ش
نقشه و عكس از  يكايك بناهاى باقى مانده به تحليل هر بنا ، شناخت 
ــت و  ــده اس ــه و روند تغييرات صورت گرفته در آن پرداخته ش تاريخچ
ــت آمده و با توجه به عوامل موجود در  ــپس با تحليل اطالعات بدس س
ــد .  در پايان نيز براساس  ــايى ش محله نقاط قوت و ضعف هر بنا شناس
ــى و معاصر و  ــه بناهاى تاريخ ــل از اين تحليل به مقايس ــكات حاص ن
بررسى نقاط ضعف و قوت هر بنا پرداخته شد تا بدين وسيله دانش الزم 

در ارائه راهكار و نحوه مداخله كسب شود.

 ريخت شناسى ، گونه شناسى و فن ساخت محله 
ــهرهاى تاريخى محل سكونت صاحبان حرفه و مشاغل  محله ها در ش
ــات اجتماعى مختلف بوده اند ، به  ــاص و يا اقليت هاى دينى و طبق خ
ــكان اقليت هاى دينى در شهر جايگاه خاص خود را  طورى كه حتى اس
داشت. مانند محله جلفا در اصفهان يا محله زرتشتيان در يزد و يا محله 
ــهرهاى ايران. در شهرهاى تاريخى   ــين در برخى از ش هاى يهودى نش
ــهر و محله هاى آن تركيبى متحد و متجانس و ارگانيك را از  مركز ش
نظر كالبدى وفضايى ايجاد مى كردند و با  اعتبار خاص خود و براساس 
ــهر را شكل مى دادند. تعداد محله ها در  ــته تاريخى ش درجه بندى هس
ــهر داشت و به  ــتقيم به وسعت و اهميت يك ش ــهر ارتباط مس يك ش
ــعت و شكل  ــهر از نظر وس صورت كلى هيچ يك از محله هاى  يك ش
با محله هاى ديگر مشابه نبودند،  وليكن همه محله ها داراى ساختار و 

تركيبى متحد ويك شكل بودند . 
ــاى حياتى عناصر و  ــهرها همانند رگه ــاى اصلى و فرعى در ش گذره
المانهاى مهم شهر از جمله محله ها را به صورت ارگانيك به هم پيوند 
ــهر ومسجد جامع كانون شروع  مى زدند و در اين ميان ميدان اصلى ش
مسيرهاى ارتباطى به كليه محله هاى شهر بود . از هر كوى و برزن از 
طريق معبرهاى روباز و يا در بسيارى از موارد سرپوشيده كه مغازه هاى 
ــهر و يا  ــت ، به راحتى  به  مركز ش تجارى در طرفين آن ها قرار داش
مسجد جامع امكان دسترسى فراهم مى شد. در ايام سوگوارى در مسير 
گذرهاى اصلى و فرعى كه در ارتباط  با ميدان، تكيه، حسينيه و مسجد 

جامع بودند دسته هاى عزادارى حركت مى كردند.
ــكل گيرى تدريجى  ــاختار يك محله با ش ــى اصلى درس  ريخت شناس
ــه حاصل آن تكامل تدريجى  ــكل مى گرفت ك فضاى آن طى زمان ش
محله بود . اين تركيب درتفاوت با محله هاى جديدى قرار مى گيردكه 
ازطرح هاى پيش ساخته و بلوك هاى هم شكل استفاده مى كنند . اين 
ــى به مرور و با در نظر گرفتن تمايالت ، ساليق  ــاختار ريخت شناس س
ــاكنين و با اتكا  بر آزادى هاى آنان شكل گرفته  است  و  و نيازهاى س
بيان گر نظام اجتماعى است كه از فرهنگ واالى شهرنشينى برخوردار 

 خانه، سنت و باززنده سازى محله جوباره در اصفهان
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بوده است. در اين نظام اجتماعى  وابستگى و استقالل هر محله با توجه 
به نيازهاى ساكنين آن شكل گرفته و فضاى محله به نيازهاى ساكنين  

آن پاسخ مى داد. 
در گذشته هر محله واجد مجموعه اى از عناصر فضايى بود كه به آن 
ــبت به محله هاى ديگر خود كفا مى  ــتقالل مى بخشيد و آن را نس اس
كرد و شامل فضاهايى مانند بازارهاى محلى ، مسجد ، حمام ، مدرسه، 
ــكيل دهنده هر محله  آب انبار، تكيه  و زور خانه بود. عمده عناصر تش
خانه هايى بودند كه به عنوان يك سلول تشكيل دهنده شهرى ،يك يا 
ــكان مى دادند و بافت مسكونى را در محله به  چند خانوار را در خود اس
وجود مى آورد . هر سلول زندگى ( خانه ) به عنوان يك واحد اجتماعى، 
ــى  ــهر ، گونه شناس ــپس با ش ــتقيم با محله وس اقتصادى در رابطه مس
مربوط به خود را دارا بود.  بيشتر منازل مسكونى داراى دو بخش بيرونى 
ــكونى در برگيرنده روابط  و اندرونى بودند كه بخش اندرونى منازل مس
ــك يا چند خانوارى بود كه  با يكديگر داراى محرميت بودند و بخش  ي
بيرونى منازل مسكونى در ارتباط با بخش  خدماتى و يا اقتصادى خانوار 
ــاى تاريخى ، بيرونى ها  ــى خانه ه عمل مى نمود. در روند گونه شناس
ــمار مى روند كه در درجه  ــكونى به ش عناصر مهمى در يك منزل مس
اول ارتباط اندرونى خانه را با خارج كنترل مى كردند و پس از آن محل 
تعامل  مردان خانوار بود. كه در ارتباط مستقيم با فعاليتهاى اقتصادى و 

تجارى ايفا نقش مى كردند.
ــكن به گونه هاى مختلف در   با در نظر گرفتن اقليم هاى گوناگون ، مس
شهرهاى تاريخى دسته بندى مى شود. اين دسته بندى تنها متاثر از اقليم 
نمى باشد، بلكه قوميت و مذهب و حتى نوع حرفه و شغل ساكنين خانه ها 
ــكل گيرى مسكن تاثير گذار بوده است. لذا ريخت شناسى هر  در نحوه ش
محله در شهرهاى تاريخى در برگيرنده گونه شناسى ابنيه همان محله نيز 

مى باشد.
ــازى محله ها در بافت  ــى به تحليل باز زنده س ــكل ده زنجيره بعدى ش
تاريخى شهرها پس از ريخت شناسى وگونه شناسى ، فن ساخت  مى باشد. 
 ابنيه تاريخى از جمله خانه هاى تاريخى در بافت محله جوباره با تكيه 
بر مصالح قابل دسترسى  در منطقه ساخته مى شدند و بيشتر ديوارها از 
خشت خام و يا آجر ساخته شده اند ؛ به صورتى كه براى ديوارها ى حجيم 
ــنگ و خشت خام و ديوارهاى جدا كننده از آجر پخته  استفاده شده  از س
ــتر موارد جهت تزئين نما از آجر با اشكال و ابعاد مختلف   ــت. در بيش اس
ــخصات اصلى و فيزيك حرارتى اين  ــتفاده مى شد. به طور كلى مش اس
قبيل مصالح منطبق بر اقليم گرم وخشك مى باشد و با توجه به مقاومت 
باالى حرارتى و ظرفيت گرمايى قابل قبول و جذب نور خورشيد از طريق 
سطوح خارجى از بهترين نوع مصالح جهت استفاده در خانه هاى تاريخى 

محله جوباره  به شمار مى رفته است.

ــتر تير پوش و دو اليه بود كه بصورت مشبك  ــقف ها بيش پوشش س
اجرا مى شد و با  ايجاد يك فضاى خالى  مابين دو اليه به عنوان يك 
ــب عمل مى كرد و پوشش نهايى  ــيا ر مناس عايق حرارتى و صوتى بس
ــتفاده از كاهگل چه در سطوح افقى  ــكيل مى داد. اس آن را كاهگل تش
ــل دارا بودن ضريب انتقال  ــطوح عمودى ( ديوارها ) به دلي و چه در س
حرارتى و سيستم فيزيك حرارتى ، انتقال حرارت را به خوبى در فصول 
مختلف كنترل مى كرد . با توجه به نوع ريخت شناسى ، گونه شناسى و 
ــاختمان در تركيب بافت تاريخى محله ها، آنچه كه به عنوان يك  فن س
ــد،  ــته را به رخ معمارى معاصر مى كش امتياز بزرگ برترى معمارى گذش
برخوردارى از معمارى پايدار در زمان خود است كه به گونه اى هوشمندانه 
در ابنيه تاريخى و در اليه هاى تشكيل دهنده شهر به صورت پوشيده و 

يا عينى قابل لمس مى باشند. 
ــجم و  ــى داراى عناصر و روابط منس ــهرهاى تاريخ ــا در ش ــه ه محل
هوشمندانه اى بودند كه حيات و رفاه ساكنين خود را تامين مى كردند. 
ــانى به محله ها توسط مادى ها ،  ــتفاده از آبهاى سطحى و آب رس اس
ــبات  ــتقيم آفتاب و همچنين جهت گيرى و تناس جلوگيرى از تابش مس
ــب براى  ــعاع تابش آفتاب و جهت گيرى مناس ــبت به ش منطقى بنا نس
ــتان و بالعكس  ــيد در زمس ــترين ميزان حرارت و نور خورش جذب بيش
جذب كمترين مقدار حرارت در تابستان،انتخاب شكل و فرم صحيح بنا 
و حياط هاى مركزى آن با توجه به نوع پوشش گياهى و حركت آب در 
سطوح ( تبخير و تلطيف هوا) ؛ اجزاء اصلى تشكيل دهنده يك معمارى 
پايدار به شمار مى روند كه به طور هوشمندانه در ساختار ابنيه شهرهاى 

تاريخى و محله ها از طرف معماران به  اجرا در آمده است.
ــدى آن ، انتخاب نوع مصالح و  ــك فضا و تركيب بن ــته از تفكي گذش
ــه در انتقال دما و حرارت به  ــوها ك رنگ بندى آنها، انتخاب نوع بازش
ــتقيم عمل مى كنند، تعداد باز شوها ، مساحت و همچنين  صورت مس
ــل مهم پايدارى  ــطوح نما  از ديگر عوام ــل قرار گيرى آنها در س مح
ــرى از تخصص خود جهت جلوگيرى از  ــت كه معماران با بهره گي اس
ــى مى كردند. تركيب بندى  ــالف انرژى در ابنيه به آن توجه فراوان ات
ــك ، حياط هاى مركزى را  فرم و درونگرايى بناها در اقليم گرم وخش
ــت.  سقف اين  تبديل به فضايى اجتماعى با رويكرد محيطى نموده اس
خانه ها با جان پناه جهت استفاده از بام با حفظ محرميت طراحى شده 
است كه از يك طرف با ارتفاع بلندتر به درون حياط هاى مركزى و از 
طرف ديگر در ارتباط با  معابر عمومى از تابش مستقيم آفتاب در طول 
ــقفهاى گنبدى كه  ــتان  جلوگيرى مى كند . س روزهاى بلند وگرم تابس
بيشتر جهت پوشش بام هاى مساجد و آب انبارها بكار مى رفت ، امكان 
ــر مى كرد و از طرف ديگر به دليل  ــش دهانه هاى بزرگ را  ميس پوش
خصوصيات فيزيك حرارتى و دارا بودن سطحى محدب و غير يكنواخت  

دكتر محمدرضا پورزرگر
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صفحات     5-15

ــيد در طول روز به صورت مستقيم جلوگيرى مى  ــع نور خورش از تشعش
ــزان قابل توجهى در فصول  ــقف را به مي ــرد و در نتيجه دماى زير س ك

گرم كاهش مى داد.
ــاى تاريخى در اقليم  ــاختار خانه ه ــر مهم و زيبا در س ــر عناص از ديگ
ــتند كه داراى ساختارى پيچيده مى باشند .  ــك بادگيرها هس گرم وخش
ــنجيده نسبت به موقعيت آب وهوايى  بادگيرها به گونه اى منطقى و س
طراحى شده اند و به جرات مى توان آنها را به عنوان يك پديده فيزيك 
ــاختار خانه هاى تاريخى هستند به  حرارتى كه عامل اوج پايدارى در س
ــى  و فن ساخت  ــى، گونه شناس ــمار آورد.  بنابراين " ريخت شناس ش
ــهر،  بلكه در كوچكترين اجزاء  ــكل دهى ش ــب نه تنها در  ش " مناس
ــكيل دهنده ابنيه نيز  از سوى معماران به كار گرفته مى شد . اين  تش
ــهرهاى تاريخى ايران به عنوان  همخوانى و هم وزنى در جزء وكل ش

ــت.  ــند فرهنگ و مدنيت  تا به امروز به يادگار مانده اس س
ــكل گيرى آن در طول  در اين مطالعه محله جوباره اصفهان و روند ش
ــازى  ــعى در ارائه راهكار در باز زنده س تاريخ مورد توجه قرار گرفته و س

محور تاريخى اين محله شده است. (شكل 1و2)
ــى توده  ــاس باز خوانى ريخت شناس  چار چوب مطالعات ميدانى بر اس
ــى و فن ساخت مى باشد كه در جداول ذيل به  ــپس گونه شناس بنا و س
ــا با يكديگر مورد  ــپس تقابل آنه ــك ابنيه تاريخى و  معاصر و س تفكي

مطالعه قرارگرفته است. 
 درنهايت با در نظر گرفتن نقاط  قوت و ضعت و ميزان تهديد و فرصت 

ــن عناصر در ابنيه تاريخى  ــراى هر يك از اجزاء بنا ، جداول تقابل اي ب
ــكونى از  ــردد. در جداول (جدول 3) تنها 6 خانه مس ــر ارائه مى گ و معاص
ــده به همراه پالن موقعيت و يك تصوير و  مجموع 35 نمونه مطالعه ش
ــخصات بنا به تفكيك تاريخى و معاصر ، پر وخالى، اصلى و  جدول مش

فرعى و دسترسى ها نمايش داده شده است . 
ــى در درجه اول جدول دسته بندى  ــتاى مطالعه گونه شناس  در راس
ــورت گرفته به  ــه هاى  ص ــوده بنا  و مداخل ــاى مختلف ت ــه ه گون

ــت.( جدول 4) ــى ميدانى قرار گرفته اس تفكيك مورد مطالعه و بررس
ــس از آن عناصر خانه هاى تاريخى با تفكيك عناصر اصلى و فرعى   پ

(جدول 5 و 6 ) و خانه هاى معاصر (جدول 7) مورد بررسى قرار گرفتند.
ــى گونه  ــر اصلى در موارد انتخابى و بررس ــى عناص پس از گونه شناس
ــاى متفاوت ابنيه ( تاريخى و معاصر ) ، اين ابنيه با يكديگر در تقابل  ه
ــمت سازه و  ــاخت روند مطالعه به دو قس قرار گرفتند . از ديدگاه فن س
مصالح تقسيم گرديد و عناصر مهم تشكيل دهنده بنا در ابنيه تاريخى و 
معاصر با يكديگر مورد ارزيابى قرار گرفتند و در اين بررسى نوع مصالح 
مصرفى و تشكيل دهنده اسكلت بنا مورد شناسايى قرار گرفت. (جدول 8)  
ــى و گونه شناسى و بررسى فن ساخت ، اين موارد  پس از ريخت شناس
ــوع كاربرى آنها ، مورد ارزيابى  ــى با توجه به موقعيت مكانى و ن انتخاب
ــخص گرديده و سپس بر  قرار گرفتند تا فرصت ها و تهديدهاى بنا مش
اساس جدول تحليلى بدست آمده بتوان پيشنهادات قابل قبولى در مورد 

باز زنده سازى ابنيه ارائه نمود.

 خانه، سنت و باززنده سازى محله  جوباره در اصفهان

شكل 2. گره انتخابى در محله جوباره    مأخذ: نگارنده شكل 1. موقعيت محله جوباره در جوار مسجد جامع اصفهان ، برگرفته 
مأخذ: طرح جامع شهر اصفهان 1372
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 جدول 3. ريخت شناسى   مأخذ: نگارنده

بخش قديمي ج ديدمداخله فضاي پر فضاي
خالي

فضاي اصلي فضاي
فرعي

ورودي

زيرزمين

 همكف

طبقه اول

بخش قديمي ج ديدمداخله فضاي پر فضاي خالي فضاي اصلي فضاي فرعي ورودي

زيرزمين

 همكف

طبقه اول

بخش قديمي ج ديدمداخله فضاي پر فضاي خالي فضاي اصلي فضاي فرعي ورودي

زيرزمين

 همكف

طبقه اول

بخش قديمي ج ديدمداخله فضاي پر فضاي خالي فضاي اصلي فضاي فرعي ورودي

زيرزمين

 همكف

طبقه اول

بخش قديمي ج ديدمداخله فضاي پر فضاي خالي فضاي اصلي فضاي فرعي ورودي

زيرزمين

 همكف

طبقه اول

بخش قديمي ج ديدمداخله فضاي پر فضاي خالي فضاي اصلي فضاي فرعي ورودي

زيرزمين

 همكف

طبقه اول
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جدول 5.گونه شناسى عناصر اصلى تاريخى    مأخذ: نگارنده

 خانه، سنت و باززنده سازى محله  جوباره در اصفهان

جدول 4. گونه شناسى بناهاى موجود   مأخذ: نگارنده

١

٢

٣

بخش تاريخي

بخش جديد

فضاي باز
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جدول 8.تحليل فن ساخت    مأخذ: نگارنده
جدول 6.گونه شناسى عناصر فرعى تاريخى    

مأخذ: نگارنده
جدول 7. گونه شناسى عناصر  

معاصر    مأخذ: نگارنده

و در نهايت با توجه به موقعيت مكانى و نوع كاربرى هر بنا و مطالعات 
ــى و بررسى فن ساخت انجام گرفته  يك  ــى ، گونه شناس ريخت شناس
ارزيابى كلى ميان ابنيه تاريخى و معاصر انجام گرفت و با توجه به نقاط 
ــى  ضعف و قوت  هر بنا چگونگى  مداخله در بافت تاريخى مورد بررس

قرار گرفت . (جدول 9)
ــى عناصر  ــده در نمودارهاى بررس ــا توجه به نكات ذكر ش ــان ب  در پاي
ــاره ، موارد ذيل به  ــازى محله جوب ــى و معاصر جهت باز زنده س تاريخ

عنوان راهكارهاى عملى پيشنهاد مى شوند :
1. برنامه ريزى و مطالعه زير بنايي با موضوع احياء محله 
- تدوين مقررات و قوانين جهت  هدايت توسعه شهرى

- تشكيل نظام تصميم سازى و تصميم گيرى
- به وجود آوردن تشكيالت اجرايى نظارت و كنترل

2. تجديد سازمان موجود محله و احياء سيستم نيمه بسته آن
- تقسيم بندى شهر به محله هاى مختلف اداره شهر را تسهيل مى كند.
ــازى  ــهر اصفهان، جداس - با توجه به گرايش هاى دينى مختلف در ش
جوباره به عنوان يك محله مستقل اقليت دينى (كليمى) بارديگر امكان 

ــان دينى خويش براى ساكنان  ــالمت آميز را دركنارهم كيش زندگى مس
فراهم  مى آورد. 

ــتى خاص خويش را  ــه به آنكه در ايران هر قوم هنرهاى دس ــا توج - ب
ــتى در  ــهر مى توان توان بالقوه صنايع دس دارند،با ايجاد محله ها در ش
ــلط  ــگر را بار ديگر احياء نموده و به اين طريق قدرت و تس جذب گردش
ــاكنين محله جوباره در پارچه بافى كه داراى شهره جهانى نيز است،  س

بار ديگر زنده خواهد شد.
- جداسازى محله ها و خودكفا كردن آنها سبب ايجاد حس تعلق خاطر 

در ساكنين محله ها خواهد شد.
3. حفظ ارزش هاى تاريخى و بهسازى و احياى فضايى و عملكردى 

باز زنده سازى ، بهسازى ، نوسازى ،  بازسازى . 

دكتر محمدرضا پورزرگر
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صفحات     5-15
 خانه، سنت و باززنده سازى محله  جوباره در اصفهان

 جدول 9. تحليل نقاط ضعف و قوت بنا    مأخذ: نگارنده

نقشه راهنما عملكرد تهديد فرصت پيشنهاد

 مسكوني

كاربري نامناسب-1  
بي توجهي ساكنين به اصالت-2

تاريخي
اصالت فرم تاريخي بنا-1  

مرمت بنا-1  
تغيير كاربري بنا به فضاي-2

توريستي-اقامتي   

مسكوني

تفكيك قسمتي از توده-1
و از بين رفتن اصالت  تاريخي بنا

 فرم تاريخي
اسكان خارج از ظرفيت-2  
بي توجهي ساكنين به اصالت-3

 تاريخي بنا

قابليت مرمت توده بجا-1
 مانده 

مرمت بنا-1  
حفظ كاربري مسكوني-2  
و-3 اسكان براساس ظرفيت بنا

 سرانه خانوار

مسكوني

مداخله غير اصولي در توده-1
 تاريخي بنا

مداخله غير اصولي در تغيير نما-2
 قسمت هايي از توده تاريخي

بي توجهي ساكنين به اصالت-3
 تاريخي بنا

ناهماهنگي بين قسمت هاي-4
و جديد  تاريخي

چند مالكيتي بودن بنا-5  

برجاماندن قسمت-1
عمده اي از توده تاريخي 

 بنا
حفظ نسبي اصالت-2

 تاريخي بنا

مرمت بنا-1  
و-2 تخريب قسمت جديد

 بازسازي بنا
حفظ كاربري مسكوني-3  

مسكوني

و نوسازي غير اصولي-1 تخريب
 قسمتي از بنا

بي توجهي ساكنين به اصالت-2
 تاريخي بنا

بال استفاده بودن قسمتي از بنا-3
 به دليل فرسودگي بيش از حد

حفظ اصالت بنا-1  
وضعيت نسبتا خوب بنا-2  

مرمت بنا-1  
و-2 تخريب قسمت جديد

 بازسازي بنا
تغيير كاربري بنا به فضاي-3

اقامتي-فرهنگي

مسكوني

و نوسازي غير اصولي-1 تخريب
 قسمتي از بنا

و-2 ناهماهنگي مصالح بكار رفته
 بازشوها يا سبك تاريخي محله

بال استفاده بودن قسمتي از بنا-3
 به دليل فرسودگي بيش از حد 

با-4 ناهماهنگي ريخت بنا
 معماري تاريخي محله 

برجاماندن قسمت-1
عمده اي از توده تاريخي 

 بنا

در-1 در صورت امكان تعديل
 ارتفاع بنا

و-2 هماهنگي بدنه داخلي
خارجي بنا از نظر مصالح با بدنه 

 شهري
و-3 هماهنگ ساختن ابعاد

 مصالح بازشوها با بدنه شهري 
مرمت توده تاريخي باقيمانده-4  
حفظ كاربري مسكوني-5  

مسكوني

متروكه بودن-1  
تغيير كاربري-2  
مداخله غير اصولي-3  
بي توجهي به فضاي سبز-4  

برجاماندن قسمت-1
تاريخي عمده اي از توده 

 بنا
حفظ نسبي اصالت-2

 تاريخي بنا

مرمت بنا-1  
تغيير كاربري بنا به مسكوني-2  
و-3 اسكان بر اساس ظرفيت بنا

 سرانه خانوار
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دكتر محمدرضا پورزرگر

 جدول 10. تحليل نقاط قوت و ضعف ابنيه    مأخذ: نگارنده
ابنيه معاصر ابنيه تاريخي عنصر

مورد
 بررسي

نقاط ضعف نقاط قوت نقاط ضعف نقاط قوت

ترافيك وسايل نقليه-  
 صلب آسايش ساكنين محله

صلب امنيت ساكنين محله-  

قابليت دسترسي وسيله نقليه موتوري-
 به درون محله 

و دسترسي به تمام- سهولت حركت
نقاط محله

نقليه موتوريعدم دسترسي به وسايل-  
سهل الوسول نبودن دسترسي-  

اتومبيل هاي اورژانس  

حفظ حريم خصوصي
تفكيك مراحل دسترسي
و امنيت قابليت كنترل

نحوه
دسترسي

تخريب بدنه شهري-  
به- فقدان دسترسي اصولي انشعابات

 درون محله

امكانات رفاهي براي ساكنين محله-  
و بهداشت ساكنين محله تامين آسايش

تغيير اصول خدمات رساني-  
كمبود امكانات رفاهي زير بنايي-  
ضعف خدمات زيربناي شهري-  

هاشيو- و مادي ه آبرساني توسط قناتها
آب- و مراكز ذخيره آب انبارها  

خدمات
 شهري

تخريب خط آسمان در بدنه شهري-  
فقدان روند شكل گيري پالن-  
عدم استفاده بهينه از انرژي هاي-

 طبيعي

يالت دسترسي به فضاي داخلي تسه-
 بنا 
و كوچك- استفاده از فضاي حداقل

 شدن ئتوده بنا

عدم دسترسي داخلي به توده بنا-  
فقدان فضاي بهداشتي در توده بنا-  

هاي اثير پذيري از اقليم در خلق گونهت-
 مختلف پالن

و بسته- تناسبات فضاي باز  
ساختار يكدست شكل گيري پالن-  

تيپولوژي
پالن

و قوانين- سرپيچي ساكنين از ضوابط
 شهري 

و وضع قوانين- شهرداران مختلف
 مختلف در شهر

ساخت بنا در ضلع شمالي هر قطعه-  
ناهماهنگي در بدنه شهري-  

موزون بودن بدنه شهري به دليل-
 ساخت توده بنا در يك رديف

و فضاي- عدم هماهنگي ميان توده بنا
 خالي در يك گره شهري

و تعداد خانوار توسعه- توده براساس اقليم
 بدليل عدم وجود قوانين شهري

و خالي با درصد منطقي- همنشيني سطوح پر  
سطح
اشغال

و عمومي- تداخل فضاهاي خصوصي  
اشرافيت فضا به يكديگر-  
عدم رعايت حريم-  

سهولت در دسترسي به تمام فضاها- دشواري دسترسي به تمام فضاها-  و عموميتفكيك فضاهاي- خصوصي روابط 
بين
 فضاها

ناهماهنگي در نماي شهري با تغيير-
و ضوابط   قوانين

افزايش سرانه نفر بر هكتار-  

امكان ساخت در طبقات بيشتر-  
و تخريب- جلوگيري از توسعه شهر

 منابع طبيعي

يكنواختي در ابنيه-  
و افزايش سطح- توسعه شهر در سطح

 اشغال

و امكان2حداكثر ديد به نقاط بلندشهرطبقه  
خط آسمان يكدست-  

تعداد
طبقات
روي 
 زمين

گردش هواي كمتر- هزينه اقتصادي كمتر-  
و سرمايش- تسريع گرمايش  

گرمايش فضا با ارتفاع بلند به كندي-
 صورت مي پذيرد

چرخش هوا به دليل ارتفاع بلند طبقات-  
و تهويه از باال به دليل- امكان نورگيري

 ارتفاع بلند

ارتفاع
 طبقات

با- تخريب محيط زيست محله
و انتقال خاك به منطقه  خاكبرداري

 ديگر
هزينه سنگين ساخت-  
فقدان بازدهي كامل به دليل ارتفاع-

ز" نسبتا   ز

مكان تامين فضاهاي جانبي از جمله-
و پاركينگ ، انبار  تاسيسات

دور كردن فضاهاي مزاحم از ديد-
 ناظر 

و- پايداري بنا در زمين هاي سست
 لغزنده 

عدم عايق بندي در جلوگيري از نفوذ-
 رطوبت 

هزينه باالي ساخت-  
نداشتن امكان گرمايش در فصول سرد-  
كمبود نور در داخل فضاها-  

و حفظ پايداري بنا- جهت سكونت تابستانه  
عدم انتقال رطوبت به باال بواسطه وجود زير-

و سردابه در  ابنيه قديميزمين  
فضاي خنك وتابستانه در جهت معماري-

 پايدار

زير زمين

در- و بدنه هاي صيقلي فقدان ايوان
 نما 

تابش نور مستقيم خورشيد-  

به- جايگزيني بالكن هاي كم عرض
جاي تراس به دليل گسترش شهر در 

 ارتفاع

عدم امكان گرمايش در زمستان- فضاي رابط جهت جلوگيري از تابش - 
 نورآفتاب به داخل 

در- امكان بهره برداري از هواي خنك  
شب هاي تابستان  

ايوان

نفوذ رطوبت به فضاي خشك-  
در- سكني گزيدن حشرات موذي

 فضاي داخلي 
عدم تهويه درست-  

دسترسي منطقي روابط داخلي-  
 بندي امكان عايق-
و- حفظ بهداشتوجود حمام در هر منزل

 شخصي

نداشتن حمام بهداشتي در منازل-  
دسترسي مشكل به سرويس هاي-

 بهداشتي

و آلوده از فضاي- دوربودن فضاي تر خيس
 مسكوني 

تهويه مطلوب-  

فضاي
 خيس

در- غير ممكن بودن درختكاري
 طبقات

و چمنكاري- استفاده از درختچه ها
 جهت تلطيف فضا

و- نفوذ ريشه هاي درختان در پي
و تضعيف آن   ديوارهاي ساختمان

استفاده از درختان سايه انداز در فضاي باز-
 جهت جلوگيري از تابش مستقيم آفتاب 

استفاده
از فضاي
 سبز

آب- نداشتن امكان استفاده از چرخش
 در پالنهاي به دليل بلند مرتبه سازي

اي استفاده از فناوري آبياري قطره-
بهداشتي بودن آب مصرفي-

نم- و انتشار نداشتن امكان عايق بندي
 در ديوارها

استفاده از آبهاي سطحي جهت آبياري-  
و ذخيره آب در پالنها جهت توازن- حركت

استفاده
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صفحات     5-15
 خانه، سنت و باززنده سازى محله  جوباره در اصفهان

ادامه جدول 10. تحليل نقاط قوت و ضعف ابنيه
و عايق بندي- و هدايت قابليت كنترل

 در پالنها
با- آلودگي آبها به دليل ارتباط انها

 فضاي باز
و خشكميزان رطوبت هوا در مناطق گرم از آب

و حرارتي- ضعف در عايق صوتي
 ديوارها 

و صيقلي- سطوح صاف  

كم- و استفاده از ديوارهاي سبك
كردن فضاي غير مفيد 

پائين آمدن هزينه ساخت-
صرفه جويي در مصالح-  

استفاده از مصالح زياد-  
كاهش سطح مفيد بنا-  

 ضخامت ديوارها جهت جلوگيري از افت-
 درجه حرارت

جلوگيري از تابش مستقيم آفتاب از طريق-
 بازشوها

ها- و طاقچه در اتاق امكان ايجاد كمد  

نوع ديوار

تخريب محيط زيست محله با
و انتقال خاك به منطقه  خاكبرداري

 ديگر 
هزينه سنگين ساخت-  
فقدان بازدهي كامل به دليل ارتفاع-

  ز ز" نسبتا

و صيقلي جهت بازتاب- سطوح صاف
نور بيشتر 

اجرا سريع-
امكان استفاده از بام-  

عدم امكان عايق بندي-  
عدم امكان استفاده از پشت بام-  

چرخش موثر هوا در طاقهاي قوسي-  
از- اقتصادي بودن به دليل استفاده كم

 مصالح گران قيمت 
توان بالقوه جهت تبادل حرارت به دليل-

و دو جداره بودن   ضخامت زياد

نوع
 سقف

و تزئينات- فاقد آراستگي  
و نبود امكان تبادل- ارتفاع كم

 حرارتي

به- جايگزيني بالكن هاي كم عرض
جاي تراس به دليل گسترش شهر در 

 ارتفاع 

عدم امكان گرمايش در زمستان- از تابش نور فضاي رابط جهت جلوگيري- 
 آفتاب به داخل 

در- امكان بهره برداري از هواي خنك
 شب هاي تابستان

ايوان

و- عدم تناسب سطح بازشوها با اقليم
 اتالف انرژي

و گشودگي- ديد به فضاي خصوصي
 به سمت معابر عمومي

نورگيري يكنواخت-
ديد كامل به بيرون-
امكان استفاده از مصالح گوناگون-  

افت حرارتي باال-  
ورودي هاي كوچك-  

و زيبايي- تزئينات  
تناسب سطوح بازشوها با اقليم-  
جهت گيري بازشوها به حياط مركزي-
)محرميت(
و تنوع نور- استفاده از شيشه هاي رنگي  

نوع
 بازشوها

و جذب حرارت سريع توسط- انتقال
 مصالح جديد

و- و هموار معابر سواره سطوح صاف
و افزايش سرعت وسايل نقليه به  پياده

و علت استفاده از مصالح جديد همچونبتن
و موزاييك آسفالت

و ناهموار بودن سطوح- غير بهداشتي
و جمع شدن آبهاي سطحي در آن   معابر

كف- و آجر در سازي هاي استفاده از سنگ
و پايين بودن ضريب انتقال  و خارجي داخلي

، همسازي با اقليم  و جذب آن  حرارت

كف
 سازي

ايجاد هماهنگي در نما
استفاده از مصالح ناهمساز با اقليم-  

امكان استفاده از مصالح مختلف- يكارعدم وجود تنوع در مصالح نازك -  و يكنواختي در بافت- هماهنگي نازك 
 كاري

در- آلودگي بيش از حد آبهاي سطحي
 صورت روان شدن در سطح معابر 

و جمع- استفاده از كانالهاي سطحي
 آوري سريع آبهاي سطحي

ادغام آبهاي سطحي با فاضالبها-  
امكان نفوذ آبهاي سطحي با آب انبارها-  

 استفاده از آب هاي سطحي جهت آبياري-
 فضاي سبز

دفع
آبهاي
 سطحي

ادغام كليه پسابها با يكديگر-  
و تعميرات سيستم- هزينه نگهداري

 هاي دفع فاضالب شهري 
و- امكان تخليط فاضالب صنعتي

و  بيمارستاني با فاضالب مسكوني
و اگو شهري   آبهاي سطحي

و بازيافت پساب- استفاده از اگو شهري
سبك 

شه- ري بهداشتي بودن دفع فاضالب
استفاده از چاههاي جذبي جهت دفع-

فاضالب 
غير بهداشتي بودن تخليه فاضالبها-  

فاقد بازيافت پساب خاكستري-
)سبك(
استفاده از آبهاي سطحي در زمان-

 بارندگي

و سبك- جداسازي فاضالب سنگين  
كم- استفاده از مخازن فاضالب متعدد جهت

 كردن حجم فاضالب سنگين

دفع
فاضالب

و عدم- تناسب سطح بازشوها با اقليم
 اتالف انرژي

و گشودگي- ديد به فضاي خصوصي
 به سمت معابر عمومي

نورگيري يكنواخت-
ديد كامل به بيرون-
امكان استفاده از مصالح گوناگون-  

افت حرارتي باال-  
ورودي هاي كوچك-  

و زيبايي- تزئينات  
تناسب سطوح بازشوها با اقليم-  
بازشوها به حياط مركزيجهت گيري-
)محرميت(
و تنوع نور- استفاده از شيشه هاي رنگي  

نوع
 بازشوها

باال بودن هزينه ساخت به دليل-
و طرحهاي  استفاده از مصالح غير بومي

 ناهمگن
و ابنيه- پايين بودن عمر ساختمانها  
و نگهداري- باال بودن هزينه تعمير  

در- بناهايي پايين آمدن هزينه ساخت
و سري سازي ساخته  كه بصورت مدوالر

.مي شوند
و تخريب- استفاده از مصالح تركيبي

نكردن منابع طبيعي ذو پايين آمدن هزينه

و نبوغ بسياري از بناه- ياعدم نوآوري
و افراد و استفاده از مصالح ساخته شده

 واحد
عدم استفاده از تجارب متخصصين-

ب و ارتقا كيفيت نامناطق ديگر
استفاده از منابع طبيعي يك منطقه-

و تخريب بافت/خاك/سنگ  ماسه
 طبيعي منطقه 

پايين بودن هزينه براي ساختمان به دليل-
و متخصصين محلي  استفاده از مصالح بومي

هزينه
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دكتر محمدرضا پورزرگر

ــت با در نظر گرفتن  ــعه محدود جمعي ــت جمعيت محله ها و توس 4. ثب
سرانه ها   

5. باز زنده سازى و احياء اصالت هاى محله و رفع آسيب هاى اجتماعى
- استفاده از تجارب ديگر كشورها در باز زنده سازى محله هاى تاريخى 

- استفاده از دانش فنى و معتبر مرمت جهت بهسازى تك ابنيه
ــتفاده ازتجارب ساكنين بومى جهت ايجاد تعلق خاطر ساكنين در  - اس

طرح باز زنده سازى
ــه از طريق فعال كردن بخش  ــود وضع اقتصادى وعملكرد محل 6. بهب

اقتصادى و توان بالقوه آن
ــهرى از طريق برنامه  ــظ و احياى محله جوباره در بطن هويت ش - حف

ريزى صحيح اقتصادى و حمايت هاى مسئولين شهرى
- تغيير سرانه ها و ظرفيت هاى مجاز و واقعى اقتصادى در بافت محله 
ــتيبانى  ــخص نمودن كاركردهاى اقتصادى در بافت محله و پش - مش

اقتصادى آن از طرف مسئولين شهرى
- احياء صنايع دستى سنتى و بومى محله و حمايت از توليد كنندگان

ــهيالت جهت هدايت و جذب گردشگر به  ــتفاده از امكانات و تس - اس
محله و معرفى محله در رسانه ها

7. سازمان دهى فضايى محله و ايجاد تسهيالت تردد و تامين خدمات 
- قطع تردد سواره در درجه اول در داخل بافت بجز موارد ضرورى.

- ايجاد محل توقف خودرو براى افرادى كه ساكن بافت نيستند تا مانع 
ورود خودروهاى غير ساكنين به داخل محله شود.

ــاى معلولين ،  ــاد محل توقف براى خودروه ــى و ايج - امكان دسترس
تاكسى و خودروهاى ويژه.

- ايجاد تسهيالت در محله جهت حركت پياده و دوچرخه و ايجاد مركز 
خدمات محله شامل:ايستگاه اتوبوس ،مركزتجمع ،  قهوه خانه ، روزنامه 

فروشى ،درمانگاه و بازارچه محلى.
- اتصال وپيوند مجدد محله جوباره به مسجد جامع وميدان كهنه وبازار 
شهركه ازعناصر شكل دهى به نظام شهرى و محله هاى اصفهان  مى باشند.
ــات در حد محله كه كانون  ــك مركز محله جهت ارائه خدم ــاد ي - ايج

تعامل براى ساكنين.
ــق مجموعه اى از  ــا ايجاد معمارى و خل ــى به محله ب ــت بخش 8. هوي

عناصر شهرى كه بتواند به احياى سيماى بافت قديمى كمك كند.
- هماهنگى راهكارهاى هويت بخشى محله  با روابط محله و شخصيت 

اجتماعى ساكنين. 
- با احياى محله و هويت بخشى حس تعلق به مكان و روحيه مسئوليت 

پذيرى مابين ساكنين ايجاد مى شود. 

ــازى ، تصميم گيرى و ارزش گذارى خواسته هاى اكثر  - در تصميم س
ساكنين در نظر گرفته شود و اعمال گردد.        

ــاكنين از طرف مسئولين شهرى جهت بهسازى  - تشويق و حمايت س
براساس راهكارى معمارى ارائه شده .

- ايجاد زمينه هايي مانند سيماى شهرى ، كيفيتهاى ذهنى ، كيفيتهاي 
ــت محيطى، كيفيت هاى رفتارى، خط آسمان ، معمارى پايدار در  زيس
ــى به محله با ايجاد معمارى و خلق مجموعه اى از عناصر  هويت بخش

شهر در راستاى هويت تاريخى محله.
        

نتيجه گيرى

وجود مسجد جامع در كنار محله جوباره و همچنين ميدان كهنه در دهانه 
ــه عنصر تشكيل  ــى از س ورودى  محله به عنوان دو عنصر مهم و اساس
ــهرهاى اسالمى، تاكيدى بر لزوم احياى محله جوباره به عنوان  دهنده ش
اولين محله تشكيل دهنده شهر اصفهان است . از اين رو با احياء اين دو 
نقطه مهم شهر ( مسجد جامع و ميدان كهنه ) مى توان معابر سر پوشيده 
ــاره متصل مى گردد را نيز احياء  ــى ( بازار ) كه به بازار محلى جوب ارتباط
ــده شهر بودند بار ديگر باز زنده سازى  نمود و محله ها را كه حلقه گم ش

كرد ، و بدين طريق محله جوباره را از مشكالتى نظير :
- عدم همخوانى امكانات و خدمات با نياز هاى معاصر ساكنان

-  محدوديت عبور و مرور و دسترسى وسايل نقليه
ــاخت و  ــكالت ثبتى و قانونى در رابطه با تفكيك ، تجميع و س -  مش

ساز در امالك و مستغالت ، نجات بخشيد . 
مشكالتى كه به دليل مسائلى همچون :

- افت ارزش زمين و مسكن
- عدم تمايل ساكنان به نوسازى ابنيه و محل زندگى خود 

- مهاجرت ساكنان قديمى و اصيل محله
- معضالت اجتماعى از قبيل اعتياد ، بزهكارى

- عدم امنيت.
- كمبود فضاهاى آموزشى
- كمبود خدمات شهرى 

- قطعى مستمر آب بر اثر فرسودگى لوله هاى آب 
ــود،با در نظر گرفتن  كه روز به روز به دامنه و عمق آنها افزوده مى ش
ــردرگم  ــده ، گره اى از كالف س ــت گانه ذكر ش هر يك از موارد هش
مشكالت و مسائل محله جوباره گشوده مى شود و در اين مسير تجربه 
ــهرهاى ايران نيز  ــمند ش ــت احياى محالت تاريخى و ارزش اى در جه

فراهم مى شود. 
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صفحات     5-15

پى نوشت

1. Ecology
2. Morphology
3. Typology
4. Technology
5. Termophysical 
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