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 چکیده 
ی مهمترین منبع ثروت در مرکز فالت اش جهت توزیع عادالنهرود به دلیل خواستگاه عدالت طلبانهشبکه تقسیم آب زاینده

ی نقش این بازاندیشی در رابطه. استنقش بسزایی در تاریخ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شهر اصفهان داشته ( آب)ایران 

در این . ای به سوی کشف قوانین پنهان پایداری اصفهان استدریچه( کالبدی و اجتماعی )گیری شهر شبکه با تاریخ شکل

ش شده تا پس از مفهوم شناسی پایداری در سازماندهی شهر اصفهان به عنوان یکی از شهرهای ایرانی اسالمی، مقاله تال

نقش  شبکه تقسیم آب زاینده رود را در راستای توسعه پایدار با الگوهای کهن اسالمی ایرانی بررسی و در پایان نیز 

 .ائه گرددار(  هامادی)پیشنهادهایی جهت ساماندهی فضایی این شبکه 

 

 

 رود، توسعه پایدار ، عدالتاصفهان، شبکه تقسیم آب زاینده: های کلیدیواژه
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Abstract  
 

The network water divider of  Zayandeh-Rood River has played a crucial role in the 

social, political and cultural history of Esfahan, due to its demand of justice, as the 

most important wealth resource in the center of Iran. The analysis of this network 

relation with the history of the formation of Esfahan is an horizon to discover the 

invisible rules of Esfahan stability. In this paper, it is endeavored to find the concept 

of stability in the organization of Esfahan as one of the Islamic cities of Iran, together 

with the analysis of this network water divider on the sustainable development of 

Esfahan with the traditional models of the Islamic Iran and in the end, some 

suggestions will be introduced to organize the space of this network.  

 

 

Key words: Esfahan,The network water divider of Zayandeh-Rood 

River,Sustainable development and justice. 
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 مقدمه  -1

گذرد، وارد ادبیات سیاسی و اجتماعی جهان شد می« توسعه پایدار»امروز تنها چهار دهه از زمانیکه برای اولین بار اصطالح 

به رهبری نظام سرمایه داری با از بین بردن طبیعت، آلودگی محیط زیست، « توسعه»این درست پس از دو قرن تسلط بالمنازع 

داری از البته عقب نشینی نظام سرمایه. عدالتی اجتماعی و مواجهه انسان با خطر انقراض نوع بشر استنابودی منابع زیرزمینی، بی

در . به خطر افتاد 07داری با بحران انرژی دهه نظام سرمایهزمانی به وجود آمد که حیات « توسعه»ی خود در قالب موضع ویرانگرانه

ویرانی )بر آن شدند تا از مواضع قبلیشان درباره موارد مورد مناقشه ( یا همان نمایندگان صاحبان سرمایه)نتیجه سیاستمداران 

 Sustainable»دی به نام گری پای به دوران جدینشینی کنند از این زمان توسعهعقب( منابع طبیعی، آلودگی محیط زیست

Development » ماهیت « فاوست»ادیب آلمانی دویست سال پیش با نگارش تراژدی « گوته». گذاردمی« توسعه پایدار»یا

. افشا و با نگاهی پیامبر گونه سرنوشت او را پیش بینی کرد« دکتر فاوست»ی انسان توسعه طلب را با شخصیت خودخواهانه

-اما توسعه. ی ازلیِ قهرمان مدرن استاندازد، نمونهکه جهان را در مسیری نو  به حرکت می« گریتوسعه» فاوست گوته، در مقام"

گر باید بینش او از جهان را نه به منظور درک تراژدی توسعه. گر، در نظر گوته عالوه بر سرشت قهرمانی، سرشتی تراژیک نیز دارد

گشاید بلکه بر مبنای آنچه از براساس افقهای جدید و فراخی که بروی بشر می شود،فقط بر اساس آنچه در این بینش رویت می

ای که ی بالقوههاگیرد، و تواناییبر مبنای آن واقعیات بشری که این بینش عمدا نادیده می: افتد، مورد قضاوت قرار دادچشم می

که در آن رشد شخصی و پیشرفت اجتماعی، مستلزم  شودفاوست، جهانی را در خیال متصور می. تاب مواجهه با آنها را ندارد

کوشد؛ ولی تراژدی او، به نحوی طنزآمیز، دقیقا از میل او به حذف او برای خلق این جهان می. پرداخت بهای انسانی سنگینی نیست

تراژیک موجود است و توسعه پایدار راه برون رفت انسان مدرن از وضعیت  "(. Berman ،98)گیرد تراژدی از حیات بشری نشات می

کشف ( 2درک آگاهانه از ماهیت وجودی توسعه ( 1الزمه شناخت و کاربست این راه برون رفت به دو عامل مهم بستگی دارد 

نگارنده تالش کرده در راستای توسعه پایدار شهر اصفهان با لحاظ نمودن موارد فوق در . نسبت زیست جهان هر فرد با این ماهیت

 .و ارائه پیشنهادات عملی در زمینه طراحی شهری ، قدم کوچکی در مسیر بهبود وضعیت کنونی بردارد مسیر پژوهش حاضر

 

 طرح مسئله -2

یکی از دالیل اهمیت شهر اصفهان در تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران و عامل وحدت بخش جغرافیای کیان ملی ایرانیان، 

های تاریخی توسط اقوام بیگانه بوده است، اما راز این پایداری چیست؟ چرا فروپاشیپایداری این شهر به رغم تهاجم های ویرانگر و 

دهد و یا با حمله ویرانگر مغول دچار سرنوشت مشابهی نظیر با ویرانی سپاهان پس از حمله اعراب، اصفهان به حیات خود ادامه می

خیزد و در دوران صفویه به سرآمد شهرهای جهان ه برمیوار از خاکستر خویش دوبارشود و ققنوسآنچه در سیستان رخ داد نمی

مهمترین دلیل مادی تداوم تاریخی، فرهنگی و اجتماعی اصفهان چیست؟ آیا امروز هم اصفهان در مسیر تاریخی . شود تبدیل می
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توان با بررسی دالیل ا میهای این تندباد تاریخی و بازنمودشهری آن کدام است؟ آیخود در تند باد دیگری قرار گرفته است؟ نشانه

 پایداری تاریخی اصفهان در قرون گذشته طرحی برای عبور از این تند باد تاریخی بیابیم؟ 

 

 پرسش اصلی تحقیق -3

رود و نظام تقسیم آب این رودخانه را عامل اصلی در اگر بنا به نظر تعدادی از پژوهشگران تاریخ اجتماعی، رودخانه زاینده 

ماعی اصفهان بشمار آوریم، در این صورت متغیرهای بیشماری در تاریخ، سیاست، اجتماع، فرهنگ و همچنین تداوم تاریخ اجت

با درنظرگرفتن تاثیر نقش رودخانه و شبکه تقسیم آب در شکلگیری شهر اصفهان و اهمیت  . شهرسازی تابع آن خواهند بود

 . زماندهی نوین توسعه شهری دو پرسش زیر قابل بررسی هستنداستفاده از الگوهای کهن توسعه پایدار ایرانی اسالمی در سا

 رود چگونه در توسعه و تکوین شهر اصفهان نقش داشته است؟نظام تقسیم شبکه آبی زاینده( 1 

ه رود در فضای کالبدی قدیم و جدید شهر  به طرحی از توسعه پایدار شهری با توجتوان با احیاء شبکه تقسیم آب زایندهآیا می( 2 

 به الگویی مبتنی بر زیست جهان ایرانی اسالمی رسید؟

 

 ضرورت مسئله   -4

در شرایط حساس کنونی که همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه گرفتار معضالتی نظیر آلودگی محیط زیست از بین 

رفتن منابع انرژی و حیاتی، بی عدالتی اجتماعی، فقر، طمع گرایی، از هم پاشیدن روابط اجتماعی، ناپایداری خانواده، از بین رفتن 

زلزله ، سیل )طبیعی و فرهنگی، آسیب پذیری انسانها و محیط شهری ناشی از حوادث طبیعی  هویت شهری، از بین رفتن ثروتهای

نبود آسایش محیطی در فضاهای زیستی، مصرف ..( آلودگی زیست محیطی، تصادفات رانندگی، بزهکاری، جنایت و)و انسانی ..( و

شهرها به عنوان کانون اجتماع انسانی بارزترین  .(81مفیدی شمیرانی،)بی حد و حصر انرژی و معضالتی از این دست هستند 

اصفهان نیز به عنوان یک کالن شهر در مسیر توسعه با چالشهایی از این دست . بازنمودهای عینی شرایطی کنونی را در خود دارند

غازی، )طقه روبروست که به طور طبیعی ناشی از  توسعه صنعتی و رشد جمعیت به صورت غیر منطبق با شرایطی اکولوژیکی من

 . کنندو از دست رفتن بینش تاریخی فرهنگی مردمان این سامان نسبت به جغرافیایی است که در آن زندگی می( 81

 

 روش تحقیق -5

 سیربر شامل که بودهمحیطی  حیاطر و ییزربرنامه یندافر سساابر و دیبررکا-تحلیلی حاضر هشوپژ در تحقیق منجاا روش

 یشهر مسئله یک انعنو به رود موجود در شهر اصفهانتقسیم آب زاینده شبکه که نجاازآ. ستا نیامید تمطالعا و تحلیل ،تطبیقی

 ایکتابخانه روش دو از تطالعاا آوری جمع ایبر. دنمو دهستفاا تحقیق منجاا در یـتحلیل روش از دـبای ،ددار یـقیقد سیربر به زنیا

 نپایااز اسناد،کتب،  ستارا همین در. می شود املـش را وژهپر ینظر یبخشها ای، کتابخانهکه روش  هشد دهستفاا نیامید و

 تطالعاا آوریجمع .ستا هشد گرفتههبهر  نیز بمصو تفضیلی و جامع یهاحطر سیربر و گذشته تاـتألیف و تاـتحقیق و اـههـنام
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 دآوریگرس ساا بر ،کیفی و کمی یابیارز رتصو به تطالعاا تحلیل. ستا هشد منجاا نیادـمی روش اـب نیز دموجو ضعو یکالبد

 .ستگرفته ا رتصو محیطی تکیفیا تطالعاا

 

  مبانی نظری -6
. شودنظریه تقسیم آب و تاریخ پایداری ایران، تقسیم می -2توسعه پایدار و  -1مبانی نظری پژوهش حاضر به دو بخش 

در بخش دوم نیز طرح اصلی . ار و شهر پایدار بیان شودبخش اول به چهار بخش تقسیم شده که در آن معیارهای اصلی توسعه پاید

به طور کلی این دو بخش بنیان . در رابطه با اهمیت تقسیم آب در پایداری تاریخی ایران بیان شده است« گزاویه دو پالنول»نظریه 

 .گیرندنظری پژوهش حاظر را در برمی
 

 هاتوسعه پایدار ؛ مفاهیم و شاخصه -6-1

 توسعه پایدار، رویکردی انتقادی -6-1-1 

فائق آمدن بر طبیعت و کشف راز و رمزهای آن آرزوی دیرپای بشری بود که به مدد عصر روشنگری این خواست بشری 

جهان عقل محور مسیر توسعه را در پیش گرفت اما این پایان ماجرا نبود کشف رمز و راز طبیعت بخصوص . سرعتی ویژه پیدا کرد

انسان در قرن بیستم بزرگترین عامل برهم زننده چرخه تعادلی طبیعت و . بیستم به مسیر بهره کشی از طبیعت ختم شد در قرن

کور مبتنی بر  برهم خوردن نظم طبیعی و اجتماعی پیامد رویکرد توسعه. همچنین بزرگترین عامل تهدید کننده خویشتن بدل شد

وقوع جنگ جهانی دوم درست در قلب جامعه عقل محور اروپایی این پرسش را برای . ستداری امصرفگرا، در اقتصاد سرمایه جامعه

اندیشمندان به وجود آورد، که آیا این همه تاکید بر عقالنیت و و اسطوره سازی از دانش مدرن نتیجه بخش بوده است؟ رویش 

ای، آلودگی محیط ی شدید ، خطر بروز جنگ هستهگفتمان انتقادی که بر محور آزادی انسان گرفتار در ماشینیزم، اختالف طبقات

توسعه پایدار حاصل چند دهه باز . همه زنگ خطر بزرگی را به صدا درآورد... رفتن منابع طبیعی و زیر زمینی وزیست، از دست

از طبیعت  کشیآندیشی در مبانی توسعه و مدرنیته غربی است و مبنای نظری آن به تغییر رویکرد انسان مدرن نسبت به بهره

 . شودخالصه می

 

 کنفراس استکهلم بیانیه -6-1-2

محیط زیست سازمان ملل متحد  1802توسعه پایدار دورانی جدید در مسیر توسعه است که ما تاریخ رسمی  آن را  کنفراس 

انسانی و برنامه عملی آن مورد ماده تنظیم شد که محیط زیست  26دانیم این بیانیه در در استکهلم و ارائه بیانیه پایانی آن می

وری صحیح و منطقی از دهندگی آن و بهرهکشور جهان قرار گرفت این بیانیه وابستگی انسان به محیط زیست، شکل 111توافق 

منابع، کاهش آلودگی ها، آموزش همگانی محیط زیست، تحیقات زیست محیطی و ایجاد سازمانها و موسسات بین المللی زیست 

 (.81مفیدی شمیرانی،) ه کشورها توصیه نمودمحیطی را ب
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 سه رکن اصلی توسعه پایدار  -6-1-1

ها و اقتصاد اکولوژیکی است که از طریق یکپارچگی و جامعیت ابعاد اجتماعی ، فرهنگی ، سالمت انسان: اقتصاد پایدار -

 .شودمحیط زیست و ابعاد پولی و مالی میسر می

ها که دارای حد و ه در آن کیفیت زندگی از طریق زیستن درون ظرفیت  تحمل اکوسیستمجامعه ای است ک: جامعه پایدار -

 .یابدمرز کمّی هم هستند ارتقا می

دهند ها در اختیار اقتصاد و اجتماع قرار میمحیطی است که در آن کاالها و خدماتی که اکوسیستم: محیط زیست پایدار -

 (. 81غازی،)یابند حفظ شده و دوام می

 

 شهر و توسعه پایدار -6-1-4

توان موتور توسعه شهرها را می. قرن بیست و یکم مواجه با بحث جدال انگیز توسعه پایدار با اولویت توسعه پایدار شهری است

-از یک سو، بیشترین تخریبهای زیست محیطی در شهرها اتفاق می. شهرها مرکز تحوالت مبتنی بر فن آوری هستند. جوامع نامید

یابی به شهر از این رو برای دست. تواند در شهرها به اجرا درآیدهای ارتقای زیست محیطی میو از سوی دیگر، موثرترین راهافتد 

-یابی به شهری پایدار را فراهم میریزان شهری و طراحان شهری بستر دستپایدار اصول و قواعدی الزم است تا در سایه آن برنامه

دکتر بحرینی شهر پایدار جانشین موجه و معقول برای شهرسازی مخرب قرن بیستم است و در آن به  به نظر (.81مفیدی،)نمایند 

شود موازات توجه به مسائل زیست محیطی به مسائل اجتماعی و انسانی نظیر مسکن مناسب و زندگی حداقل نیز توجه می

 . (06بحرینی، )

 

 «1پاول سِلمان»پایدار از نظر هفت زمینه اصلی کار شهرسازان برای دستیابی به شهری 

عدالت اجتماعی در جامعه و در بین ( 4آینده نگری در تصمیمات ( 1حفاظت از منابع طبیعی ( 2های طبیعی حمایت از سرمایه(1

 (.81مفیدی،)استفاده از محصوالت بادوام ( 0ترغیب و تشویق شهروندان و ( 6چرخه سالم توسعه ( 5نسلها 

شهر و منطقه شهری نیاز به تدوین راهبردی محلی خود برای توسعه پایدار شهری دارد تا پاسخگوی  بدیهی است هر شهر،کالن

 .شرایط زیست محیطی، سیستم های اقتصادی، اجتماعی و سازمان مدیریت شهری خود باشد

 

 تقسیم آب و پایداری تاریخی ایران -6-2

با تحقیقات میدانیش  1859ویسندگان ناریخ ایران کمبریج از سال استاد جغرافیای دانشگاه سوربن و از ن« گزاویه دو پالنول»

پالنول . در فالت ایران، اناتولی و شمال آفریقا مقاالت بسیاری درباره جغرافیای سیاسی ایران از دوران باستان تا اکنون نوشته است

                                                           

1 .Paulh Selman : نویسنده کتاب. ایدانشگاه شیفلد انگلستان، مدرس توسعه اقتصاد و علوم سیاسی و مطالعات منطقهاستاد«Sustainble landscape 

Planing» 
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غربی هند و همچنین عامل بازدارنده در برابر  دلیل گسترش شاهنشاهی هخامنشیان از لیبی تا آسیای میانه و از دریای اژه تا شمال

داندکه این خود شامل فن هجوم اقوام کوچ نشین و تداوم تاریخی جغرافیایی به نام ایران را مدیون فن آوری در قلمرو کشاورزی می

میالد اقوام ایرانی وارد در نیمه دوم هزاره دوم پیش از ". برداری از زمین  استآوری قنات، تقسیم آب و همچنین نوآوری در بهره

فالت علیا شده و در آنجا سکونت گزیدند و به تدریج با جماعتهای بومی ایالم در هم آمیخته و با سود جستن از فنون موجود، 

در فالت ایران آبرسانی یکی از . تمدن روستایی استواری را ایجاد کردند که شالوده انسانی شاهنشاهی کوروش را فراهم آورد

افزون بر این ایران کانون یکی از نوآوریهای مهم در قلمرو . آیدبه شمار می« قنات یا کاریز» نوآوریهای تمدن ایرانی یعنی مهمترین

 .(97پالنول، )"کشاورزی و بهره برداری از زمین نیز بود

زیر ساخت اقتصاد کشاورزی های جدی به یورش اقوام ترک آسیب": دهدپالنول با تمرکز به هجوم اقوام ترک به ایران ادامه می

ایران وارد کرد، چندان که برخی از شهرهای ایران، مانند اصفهان ، در یورش مغوالن ، همه جمعیت خود را از دست داد، اما 

 . (97پالنول، ) "بالفاصله پس از آن، بار دیگر جمعیت خود را بازیافت

ترین ایام تا زمان یورش ترکان وجود ر شهرهای ایرانی از قدیمپالنول با تاکید بر اهمیت شهرنشینی در ایران و رفاهی که د

رفاه شهرها شدند و در شهرهای ایرانی اقامت گزیدند و نه در کنار آنها و همین امر  داشت، بر آنست که در ایران ترکان شیفته

 داندمین و کشاورزی میموجب شد که آنان جذب فرهنگ ایرانی شوند و این را مدیون شیوه دقیق آبرسانی و مدیریت ز

ترین شبکه تقسیم آب نقش بسزایی در تداوم و پایداری تمدن ایرانی ترین و منظمدر این میان اصفهان با گسترده (.97طباطبایی،)

کشف هوش مندانه فن آوری کاریزی، تقسیم آب و در نهایت تداوم تولید کشاورزی و پایداری تمدن ایرانی خود تابعی است . داشته

های زمانی خاص به دلیل واردشدن جریانهای نو آیین و یا تسلط نظامهای ، به طوریکه در برهه«فقدان آب»متغیر بینش تاریخی از 

سیاسی و اجتماعی غیر بومی که فاقد این بینش تاریخی بوده است نظام تقسیم و تولید و همچنین تمدن ایرانی مورد آسیب قرار 

د از نظام امپراطوری هخامنشی که درون تمدن کاریزی بشمار می آید، دورانهای ساسانی و صفوی را از این رو ما، بع. گرفته استمی

آوری اما تمدن کاریزی ایران با کشف فن. آوریمهای متکی بر باورهای ملی و بومی بشمار مینیز در ادامه این تمدن و جزو دوران

در این دوران نه تنها مناسبات تولید تغییر کرده بلکه به فراخور شرایط . سیونگذارد؛ توسعه و مدرنیزاای مینفتی پا به دوران تازه

 .شودجدید بینش تاریخی فقدان آب هم به فراموشی سپرده می

 

 تحلیل و بررسی -7

های شهری موجود در آن که برایند تقابل نیروهای اقتصادی و اصفهان یک متن تاریخی است و از طریق واکاوی نشانه

در این راستا واکاوی دو . های این شهر با آنچه پایداری آنرا در طول تاریخ رقم زده بود دست یافتتوان به تعارضمی استسیاسی 

که در مجموع نظام تقسیم آب رودخانه )بر و همچنین زمینهای حقابه( مادی)رود، نهرهای تقسیم آب رودخانه زاینده: شهری نشانه

از این متن « توسعه پایدار»توان به خوانشی با رویکرد این مجموعه در تکوین و توسعه شهر می و بررسی نقش( دهندرا شکل می

 .تاریخی دست یافت
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 گیری و توسعه شهر اصفهان براساس نظام شبکه تقسیم آب زاینده رودبررسی شکل -7-1

گیری و از این منظر شکل. اینده رود داردگیری و توسعه تقسیم آب زگیری شهر اصفهان نسبت مستقیمی با تاریخ شکلتاریخ شکل

دوره نوزایی ( 4دوره گذار ( 1دوره شکل گیری ( 2دوره ابتدایی ( 1: توان تقسیم کردتوسعه شهر اصفهان را به پنج دوره اصلی می

 دوره معاصر( 5

 

دهد که زندگی شهر نشینی شان میاز لحاظ جغرافیایی، اصفهان در فالت مرکزی ایران قرار دارد، شواهد ن: دوره ابتدایی -7-1-1

استاد باستان شناس « هانس هنینگ فن». النهرین متاثر شده استو ایجاد شهر در این منطقه به احتمال زیاد از زندگی شهری بین

فالت ی دوم هزاره چهارم قبل از میالد مسیح، عده ای از ساکنین از نیمه ": نویسدچنین می« دنیای ایرانیان»آلمانی در کتاب 

این . ی حاصلخیز عیالم قدم گذاشتندکارون را پیش گرفته و به جلگه های رودخانهمرکزی ایران از منطقه اصفهان فعلی راه دره

ای از ساکنین آوردن و هجوم عدهاین جابجایی و مهاجرت احتماال بر اثر روی. مهاجرت تا جنوب بین النهرین صورت گرفته است

-این عده از ساکنین منطقه اصفهان که احتماال فقط با زندگی کوچ. "استت شمالی ایران صورت گرفتهمناطق استپی از طریق فال

النهرین، با اولین شهرهای نو بنیاد آن نشینی و روستانشینی آشنایی داشتند با مهاجرت و رسیدن به جنوب غربی ایران و بین

بدین وسیله ارتباط فرهنگ بین فالت مرکزی ایران و بین . یدندمنطقه آشنایی پیدا نمودند و در کسب و قبول شهرنشنی کوش

. النهرین به وجود آورداین برخورد فرهنگی، شهرهایی را در فالت مرکزی ایران به تقلید از شهرهای بین. النهرین گشوده شد

النهرین، آبادیهای خیلی کوچکی بین ای از ساکنان منطقه اصفهان در نیمه دوم هزاره چهارم قبل از میالد بههمزمان با کوچ آن عده

ای از شمال به فالت مرکزی بر جمعیت آن رود وجود داشته و با مهاجرت عدهدر محل فعلی شهر اصفهان و یا حوزه آبخور زاینده

ود بلکه به رود نه تنها بر جمعیت آن افزافزایش جمعیت در حوضه آبگیر زاینده. اندافزوده شده و روستاهای جدیدی را پدید آورده

در این دوره زمینهای قابل کشت در دشت اصفهان تنها در مناطق . (91شفقی، )رشد روستاها و مطرح شدن مالکیت زمین انجامید 

پذیر بوده و رود که امکان آبیاری آنها  توسط نهرهای ارگانیک جاری شده از رودخانه وجود داشته امکانمشرف به رودخانه زاینده

 . اندبه دلیل نبودن شبکه تقسیم آب منظم، قابل کشت نبودهزمینهای زیادی 

گیری اردشیر پاپکان شهرسازی به عنوان یک رفتار استقالل طلبانه نسبت به در ابتدای قدرت: گیریدوره شکل -7-1-2

ان بنیانگذار سلسله اردشیر پاپک(. 82هوف،)آید و از این لحاظ کارکردی ایدئولوژیک داشت حاکمیت پادشاهی اشکانی به شمار می

. کندتقابل و جداسری خود را نسبت به اردوان پنجم آخرین پادشاه اشکانی عینی می«وه اردشیر » ساسانی به وسیله ساخت شهر

رویکرد متفاوت اردشیر در  دهندهای متحدالمرکز نماد کامل سازمان یک دولت تمرکزگرا است که نشانوه اردشیر با طرح ستاره

شود و در این نظام تصمیم ها از یک مرجع و قدرت مرکزی صادر می. نسبت به نظام فئودالی شاهنشاهی اشکانی استاداره کشور 

گیری اردشیر مردمان جنگاوری وجود داشتند که رهبری در مسیر قدرت. انددر آن این مرجع را طبقات اجتماعی مردم احاطه کرده

زمین، بی در میان این نیروها بدون تردید مردمان بی. او جذبشان کرده بودمند موفقیت آمیز اردشیر و شخصیت مسلمن فره
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نصیبهای جمعیتی رو به فزونی نیز وجود داشتند که به معیشتی یا زمین قابل کشتی پس از جنگی پیروزمندانه امیدوار بودند به 

سانیان یعنی شهر استخر به منظور تامین زمینهای همین منظور ایجاد شهر وه اردشیر در منطقه فیروزآباد بیرون از پایگاه سنتی سا

کشاورزی، شهرسازی و اسکان  نیروهای اجتماعی وفادار به او اتفاق افتاد، که این امر مستلزم ایجاد شبکه آبیاری و زهکشی بود تا 

مساحی و نقشه برداری،  در این مسیر اردشیر با کمک کارشناسان زبده و متخصص در. این منطقه را برای خواست اردشیر مهیا کند

طراحی معماری، فنون سنگ تراشی و مهارتهای ساختمانی به این مهم دست یافت و از این طریق نه تنها به عنوان سرداری 

طرح عظیم زهکشی و . پیروزمند بلکه به عنوان فرمانروایی خردمند و دوراندیش که به فکر رفاه مردمان خویش است شناخته شد

کرد، کارکردی دفاعی در مقابل سواره نظام دشمن تقسیم و توزیع زمین را برای مردم وفادار به اردشیر فراهم میآبیاری آنچنانکه 

اش در به قدرت رسیدن اردشیر نقش مهمی را ایفا بْناک، بزرگ زاده اصفهانی و شش پسر و یاران احتمالی. (82هوف،)نیز داشت 

ش و چه به دالیل استراتژیک دیگری، اصفهان یکی از مهمترین شهرهای ایران در کنند چه به دلیل متحد بودن بناک و یارانمی

در زمان ساسانیان در منطقه اصفهان کنونی بنیان شهر . رودزمان به قدرت رسیدن اردشیر تا پایان سلسله ساسانیان به شمار می

بوده و همچنین ایجاد شبکه « وه اردشیر» مدور نظیرشود که بنا به روایتهای تاریخی دارای ساختاری جدیدی به نام گی گذارده می

توان می(. 49محمودیان،)شودرود نیز به این دوره خاص و شخص اردشیر پاپکان نسبت داده میآبیاری و زهکشی رودخانه زاینده

عمق دشت اصفهان برای  دلیل ایجاد این شبکه را نظیر آنچه در وه اردشیر اتفاق افتاد جهت توزیع و قابل کشت کردن زمینهای بایر

تاریخ نگاران دو محدوده جغرافیایی را برای . زمین وفادار به اردشیر که قبال از آنها یاد شد صورت گرفته باشدآن دسته مردمان بی

 رود، جنوب شرقی شهر اصفهان کنونیشود، در شمال رودخانه زایندهکنند یکی آنجا که به نام تپه اشرف شناخته میگی معرفی می

که «طبرک»و دیگری در منطقه شمال شرقی شهر اصفهان کنونی با مرکزیت قلعه  (57هنرفر،)و مشرف به پل ساسانی شهرستان

توان نتیجه اگر نظر مورخین دسته دوم را به رسمیت بشناسیم می(. 91جعفری زند،)بقایای آن در زمان پهلوی اول از بین رفت 

رود احاطه شده بوده و نظیر شبکه تقسیم آب در دشت لهراسب م آب رودخانه زایندهی شهر گی توسط شبکه تقسیگرفت که قلعه

 . به جز کارکرد کشاورزی کارکرد دفاعی نیزداشته است« وه اردشیر» پیرامون قلعه

گی دهد با سقوط ترین دوره از تاریخ شکلگیری شهر اصفهان را به خود اختصاص میاین دوران که طوالنی: دوره گذار -7-1-3

انجامد و اصفهان چهره ه ق به طول می 1776ق به دست مهاجمان عرب آغاز و تا انتخاب اصفهان به پایتختی صفویان در .ه 21در 

تسلط اعراب بر امپراطوری ساسانیان تغییرات ژرف اجتماعی را در فالت ایران به . گیردو هویت یک شهر اسالمی را به خود می

تاثیر اجتماعی با به هم خوردن نظام کاستی ساسانیان و از بین رفتن طبقه روحانیون و جنگاوران به ترین عمده. دنبال خود داشت

وری در نظام کاستی ساسانیان در مقایسه با روحانیت، جانگاوری و دهقانی پست شمرده آید از آنجائیکه بازرگانی و پیشهوجود می

( ایوب بن زیاد)ساکن شدن نماینده خلیفه . کار تجارت بودند رشد پیدا کرددرسایه حکومت اعراب که بیشتر در  (91دریایی،)شدمی

گاهی در آن برای گیری میدانو توسعه دهکده مجاور آن، یهودیه و شکل( 81حبیبی، ) در دهکده خشینان جهت دریافت مالیات

که در دوران ملکشاه به اوج رونق  فروش محصوالت کشاورزی منطقه اصفهان هسته مرکزی شهر اسالمی اصفهان را به وجود آورد

اصفهان عصر سلجوقی باالترین میزان تجمع ثروت را در دوران گذار به خود دید و این مدیون دو عامل اصلی  (.91شفقی،)خود رسید

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

( 2فراوانی تولیدات کشاورزی که حاصل عدالت در تقسیم آب و زمین متکی بر نظام دیوانی به جا مانده از عصر ساسانی و دیگری( 1

اصفهان دوران گذار بیشتر شهری است درون گرا که پیرامون مسجد و . م تولیدیبازرگانی خالفت اسالمی ایجاد شده حول این نظا

های اطراف اصفهان عمدتا در کنار محور شبکه تقسیم آب رودخانه بزرگتر و پرجمعیت شدند اما آبادی ،(92کجباف،)بازار رشد کرد 

(. شوندهای جدید شهر میری صفویه تبدیل به محلهاین آبادیها بعدا در دوران صفویه با پیوستن به یکدیگر در طرح و توسعه شه)

 .دوران گذار با حمله مغولها و تسخیر اصفهان به دست جانشینان چنگیز و بعدتر به دست تیمور به پایان رسید

سی شاه عباس در راستای احیای امپراطوری ایرانی با توجه به شرایط آن دوره ایران دست به اصالحات اسا :دوره نوزایی -7-1-4

توان های آن را در حوزه های متفاوتی نظیر مذهب، سیاست و اقتصاد و فرهنگ می، که نشانه(81کاتوزیان،)زند در جامعه ایران می

دهنده تشخیص و آگاهی موجود در دوران صفویه به دستور شاه عباس در اصفهان نشان  2یافت؛ احیاء آیین ایرانی جشن آبپاشان

: کنداسکندر بیک منشی در کتاب عالم آرای عباسی شرح این واقع را چنین روایت می. ان آب استنسبت به بینش تاریخی فقد

است به اتفاق در چهار فصل صفاهان « پاشانآب»در اوایل تحویل سرطان که به عرف اهل عجم و شکون کسری و جم روزه "

خالیق و وضیع و شریف در خیابان چهارباغ جمع آمده به تماشای آب پاشان فرمودند و در آن روز زیاده از صدهزار نفس از طبقات 

  ".الواقع تماشای غریبی استرود خشکی پذیرفت و فیاز کثرت خالیق و بسیاری آب پاشی زاینده. پاشیدندیکدیگر آب می

 

 

 

 

 

 

 

 11.، شفقی، سیروس«جغرافیای اصفهان»کتاب : طرح توسعه اصفهان عصر صفویه، منبع: 1نقشه شماره

                                                           

از جمله مراسم معتبر و مشهوری که به نوروز منسوب است و در واقع رسم . 2

 این جشن یا در آغاز و.باشدشست وشو و غسل کردن و آب پاشیدن به یکدیگر می

 (.38رضی، )شده استیا در سیزدهم تیرماه یعنی جشن تیرگان انجام می
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شاه عباس در طرح . همچنین حوزه معماری و شهرسازی یکی دیگر از آن مواردی است که شاه عباس به آن توجه ویژه داشت

آورد که شبکه ایده باغ شهری اصفهان را به اجرا در می( چهارباغ)توسعه شهر اصفهان با احیاء مثال ازلی بهشت گمشده ایران 

پل بر روی رودخانه و اتصال چهارباغ 11با ایجاد . هر جدید، کارکردی ساختاری دارندهای پیونددهنده شتقسیم آب در شکل مفصل

شود گسترش شهر به سمت جنوب، هرچه بیشتر شهر را از رود محور شرقی غربی نظام شطرنجی شهر جدید میباال و پایین، زاینده

در این دوره و پس (. 81حبیبی،)بخشد و آنرا توسعه میگرای اسالمی به وجود آمده پیرامون مسجد و بازار بیرون کشیده شکل درون

یک رشته مادی جدید به نام جوی شاه جهت تامین آب نماهی چهارباغ و میدان نقش جهان . شوداز آن نظام تقسیم آب احیا می

آباد، مادرشاه  گیری محالت جدید عباسی نیاصرم، فدن و فرشادی محورهای اصلی شکلو مادیها، (90حسینی ابری،)احداث شده 

محل تامین آبِ آبنماهای چهارباغ مادیهای نیاصرم، فرشادی و فدن است که در جهت شرقی غربی . شوندبعدتر علی قلی واقع می

استفاده از آب در معماری و شهرسازی صفوی عنصر قالبی است . شدندگیری آب نماها میمحور چهارباغ را قطع کرده و باعث شکل

البته باید توجه داشت که  (.09جابری انصاری،)توجهی باغ شهر صفوی و الگوی باغ ایرانی بر پایه آن استوار است  که به میزان قابل

اند که نظام تقسیم آب که همانا وظیفه تقسیم آب در میان کشاورزان را به عهده داشته تمامی این موارد به شکلی اجرا شده

گیری رود و شکلدوران نوزایی در نظام تقسیم آب زاینده. ل کارامدتر شده استهمچنان به وظیفه خود عمل کرده و در عین حا

گیری گیرد و حتی بعد از شکلشهر جدید، با هجوم افغانها و فروپاشی امپراطوری صفویه دوران رکود و اضمحالل در پیش می

   . شودنظمی شبکه تقسیم آب و نظام شهری ایجاد شده افزوده میسلسله قاجار بر بی

گیری تمدن ایرانی، ایران در دوران معاصر پا به دوران آوری قنات در فالت ایران و شکلپس از کشف فن: دوره معاصر -7-1-5

رودخانه . آوری نفتی باعث تغییرات بینادی در نظام تولیدی ایران از کشاورزی به صنعتی استکشف فن. آوری نفتی گذاردفن

آنچنانکه نیاز به منابع آبی برای صنایع مادری نظیر . کندایران و اصفهان نقش اساسی را ایفا میرود در مسیر صنعتی شدن زایند

ایجاد . دائمی مرکز فالت ایران تامین شد نساجی، آهن و فوالد، پتروشیمی و همچنین صنایع وابسته به آنها توسط تنها رودخانه

رشد جمعیت ناشی از مهاجرت برای تامین نیروی کار این صنایع، اصفهان را رود و در پی آن صنایع مذکور در کنار رودخانه زاینده

کند که از لحاظ انطباق با توانایی اکولوژیکی این منطقه و فرهنگ اجتماعی برآمده از تبدیل به کالن شهری در مرکز فالت ایران می

بیگانگی فرهنگی و اجتماعی ماحصل از توسعه کور بیشترین بازنمود حاصل از این . آن در طول چند هراز سال کامال بیگانه است

سو با پالک بندی ش به این.ه 1117شهر اصفهان به مرور از سال . توان در توسعه شهر اصفهان به وضوح روئیت کردصنعتی را می

مون محور باغهای عصر صفوی، خالی شدن محلهای قدیمی از سکنه، ایجاد محورهای سواره در بافت تاریخی، توسعه شهر پیرا

های اروپای غربی و تغییر کاربری زمینهای کشاورزی حاشیه اصفهان رودخانه و حاشیه سازی رودخانه بر اساس الگوی رودخانه

رود که در دوران صفویه به عنوان در این میان شبکه تقسیم آب زاینده. شاهد شهری خالی از هویت و بینش تاریخی هستیم

صفوی در ساختار کلی شهر اصفهان کارکرد اصلی داشتند در دوران معاصر بیشتر عاملی دردسرساز  شهرباغ های پیونددهندهمفصل

همچنین حقابه مربوط به شبکه . آمدند و در چند مورد این شبکه کامال از بین رفتبرای توسعه محورهای سواره به حساب می

تنها از دهه هفتاد در برخی . اوزی از این شبکه صلب شدتقسیم آب موجود در شهر اصفهان به دلیل تغییر کاربری زمینهای کش
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بی شک توسعه اصفهان در صد سال گذشته . اندسازی آن صرفا در نقش فضای سبز کارکرد پیدا کردهمناطق شهر اصفهان با حاشیه

در طول چند هزار سال هیچ ارتباطی با توان اکولوژیکی این منطقه نداشته و به همین دلیل بسیاری از عناصر کالبدی شهری که 

 . اندشکل گرفته و به دست فراموشی سپرده شده« فقدان آب»تاریخ این شهر بر پایه بینش تاریخی 

 

 های شهر اصفهانساماندهی فضایی مادی -1

 یابی کلمه مادیریشه -1-1

اصلی یا »مادی پهلوی بوده و به مفهوم  ریشه کلمه. شناسندمی« مادی»رود را در اصفهان به نام شبکه تقیسم آب زاینده

از این رو به نهرهای آبی منطقه اصفهان در . (81مردبهرامان، )دهدمعنا می« ثبت شده حقوقی»و یا به تعبیر امروزی، « مکتوب شده

رفته شده بوده که ثبت حقوقی شده و برای آنها سهم آبی از رودخانه درنظرگ( ای که زبان پهلوی مرسوم بوده استدوره)آن زمان 

 .اندگفتهمی« مادی»

 

 طومار منسوب به شیخ بهایی -1-2

رود در از گذشته به ما رسیده است که شیوه تقسیم آب بر حسب سهم بلوکات رودخانه زاینده 1امروزه متنی به خط سیاقی

زبان نگارش، همخوان نبودن بر اساس شواهد متناقض درون متن اعم از تفاوت . فصول مختلف کشت و زرع درآن ثبت شده است

-های سهم برنده موجود در متن با مادیهای موجود شهری در آن زمان، اختالف تعداد مادیتاریخ امضاء موجود در متن با نشانه

های جدا شده از رودخانه همه و همه حاکی از تدوین این متن در ادوار مختلف تاریخی است و به صورت مشخص به یک دروه 

گردد و که در میان عوام رایج است به دوره زمامداری شیخ بهایی در مقام شیخ السالم بودنش در شهر اصفهان باز نمیخاص آنطور 

رود به شیخ بهایی شاید مهر تایید بوده است بر وجه شرعی و تری دارد، اما منسوب کردن متن تقسیم آب زایندهسبقه طوالنی

ای اسانیان نیز رعایت وجه حقوقی تقسیم آب جهت برقراری عدالت از اهمیت ویژهآنچنان که در زمان س. حقوقی این متن است

 .برخوردار بوده است

 

 های شهر اصفهانمادی -1-3

سهم تقسیم کرده و سپس هر  11برطبق آنچه که در طومار منسوب به شیخ بهایی مطالعه گردیده، آب موجود رودخانه را به 

در جدول زیر مشخصات . مشخص می گردد از این طریق دبی متوسط هر مادی. گرددمیسهم بزرگ به شش سهم کوچکتر تقسیم 

های سطحی شهر اصفهان که در آن شبکه آب 1ضمنا نقشه شماره. استمادی هایی که در شهر اصفهان جریان دارد درج گردیده

                                                           

نوعی از خط و روش نگارش است که با آن اهل دفتر و  سیاقت یا یخط سیاق. 8

 (.نامه دهخدا لغت) نوشتند دیوان، اعداد، مقادیر و اوزان را می
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رسانی کوچک به غلب کانالهای آباکنون ا. گرددمسیر کلیه مادی ها و نهرهای آب رسانی مشخص گردیده است، مشاهده می

 .(91شفقی، )واسطه توسعه شهری به خشکی گراییده و به معابر عمومی تبدیل شده اند 

 

دبی متوسط سالیانه از  برتعداد روستاهای حقابه سهم مادی نام مادی

لیتر در  -1341تا 1333

 ثانیه

دبی متوسط سالیانه از  

بعد از ایجاد )تا کنون1341

 لیتر در ثانیه -(رودزاینده

 ___ 70/41 1 4/1 ناجوان

 00/20 8/482 11 1 فرشادی

 1/111 8/2115 28 11 نیاصرم

 1/1444 2/650 8 4 نایج

 4/444 5/921 10 5 شایج

 5/555 5/921 12 5 قمش

 8/888 0/1409 12 8 فدن

 1/111 8/482 6 1 تیران

مزارع آبخور این مادی به واحدهای مسکونی تبدیل اکنون به واسطه توسعه شهر، باغات و  _____ جوبشاه

.ای نداردگردیده لذا دبی قابل مالحظه  

 .شدکارانداختن آسیابی به همین نام استفاده میهرزآب عبداهلل خان که جهت به _____ عبداهلل خان

 اصفهان های محلهمادی در  -1-4

شهر رود بوده و نقش اصلی فضاسازی را در باغاز رودخانه زایندهترین شبکه آبرسانی نشئت گرفته های اصفهان قدیمیمادی

با درنظرگرفتن الگوهای . انداند و در حال حاضر تنها نقطه اثرهای به جا مانده از یک شریان به هم پیوسته زیستیصفوی داشته

محیطی ش یک عنصر تاثیرگذار زیستهای اصفهان در نق، مادیتوسعه پایداراحیای فضاهای شهری با هدف کهن ایرانی اسالمی و 

محالت بنابراین احیای  .روندبه شمار می های هویتبخش و ارزشمند در محالتبه عنوان یکی از شاخصه، در مقیاس محلی و شهری

 .وابسته استحواشی آنها و پویایی  های مادیمستقیما به احیا

کیلومتر 477ان، طول مادی ها درسطح شهر اصفهان بالغ بر به گفته کارشناسان سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفه

از . گرددبخش عظیمی از کسری فضای سبز شهر تامین میتقریبا  ،رسدمتر می54و گاهی تا 15است و از آنجا که حریم آنها بین 

در این . کنندیجاد میاند همگنی بیشتری در کل بافت شهر ااین جهت که این فضاها به صورت نواری در سطح شهر پراکنده شده
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ی و در مفهوم کلی احیا و فضایگشایش پژوهش سعی بر آن است تا درصورت امکان با تغییر کالبدی، تغییر کاربری و ایجاد 

بر سیمای شهر با رویکرد  را به درون بافت نفوذ کرده و تاثیرات معماری و غیرمعماری مادی محورها از این مادیساماندهی فضایی 

 .لحاظ گردد «شهرییدارتوسعه پا»

 

 

 11.، شفقی، سیروس«جغرافیای اصفهان»کتاب : ها در شهر اصفهان، منبعوضعیت کنونی مادی: 2نقشه شماره

 

 

 با هدف ساماندهی فضایی ( مادی)سوات مربوط به شبکه تقسیم آب زاینده رود  جدول -9

 نقاط قوت نقاط ضعف فرصت ها تهدیدها
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 مولفه زیست محیطی 

خشکسالی  و تبدیل کاربری خطر -

های اطراف به فضای گمشده در اثر 

 کم توجهی شهرداری

 

 مولفه عملکردی

عدم سرزندگی  کاربری، یکنواختی-

 افزایش عدم امنیت  و

 اولویت همیشگی سواره-

 

 مولفه زیبایی شناختی

فرسودگی بیش از حد بافت اطراف -

مادی و خالی شدن بافت از سکنه و 

ین رفتن هویت به دنبال آن از ب

 محلی

 کور شدن مادی به مرور زمان -

 

 مولفه عملکردی

فرصت هویت بخشی به یک فضای -

 شهری 

شاخص کردن سقاخانه به عنوان -

یک نشانه شهری قوی با هدف 

 رعایت اصل معانی بیان

فرصت ایجاد یک محور اکولوژیک -

 همراه با فضاهای انعطاف پذیر

سقاخانه احیای نمادین و کاربردی  -

 های حواشی مادی

احیای بافت قدیم محله از طریق -

 احیای حواشی مادی

فرصت ارائه خدمات از سوی -

شهرداری جهت تسهیالت به 

 ساکنان

 مولفه زیست محیطی

 عدم وجود آب در اکثر اوقات-

آلودگی زیست محیطی در -

 قسمتهایی از حواشی مادی

عدم توجه به مادی قمیش به -

بزترین و عنوان یکی از سرس

 مهمترین مادی های اصفهان

 

 مولفه عملکردی

دور بودن از مرکز و محورهای -

 اصلی شهر

 اولویت سواره نسبت به پیاده-

عدم وجود حمل و نقل عمومی -

 وکم بودن رفت و آمد

 عدم وجود پارکینگ-

 عدم تناسبات مکان و فعالیت-

عدم وجود کاربری های مربوط به -

 حواشی مادی 

 

 یی شناختیمولفه زیبا

عدم وجود سکانس بندی فضایی -

 در طول مسیر مادی

 عدم تنوع کاربری-

فرسودگی ابنیه در قسمتهایی از -

 حاشیه مادی

پایین بودن امنیت باالخص برای -

 پیاده

پایین بودن سطح فرهنگ اجتماعی -

 مولفه زیست محیطی

وجود مادی و پوشش گیاهی به  -

عنوان عناصر اکولوژیک ارزشمند در 

 محدوده

وجود حجم زیادی از پوشش -

 گیاهی در حواشی مادی

آسایش اقلیمی ساکنین به دلیل -

 وجود مادی و دوری از ترافیک 

 

 مولفه عملکردی

شهری  وجود کاربری شاخص-

 (سقاخانه)

وجود کاربری های در سطح -

 عمومی نظیر پارک

 عدم وجود ترافیک سواره-

 اختالط کاربری-

وجود اصل معانی بیان به دلیل -

 جود سقاخانه در حاشیه مادی

 

 مولفه زیبایی شناختی 

وجود سقاخانه به عنوان عنصر -

برجسته، نمادین، تاریخی و نشانه 

 هویت بخش شهری به فضای شهری

 در مقیاس محله

وجود حس مکان و حس تعلق -

 برای عابران و ساکنان

آزادی فضا از قید زمان به دلیل -

 وجوه معنوی سقاخانه
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در بخشهایی از اطراف مادی به دلیل 

عدم رشد اجتماعی محالت و فقر 

 حاکم

مالی بین سازمان آب اختالفات -

 منطقه ای و شهرداری
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تصویر  -3شماره 

مربوط به  تصاویر 

مادی  حواشی 

توسط  قمیش، 

 نگارنده

 

-نتیجه 11- 

 گیری

 

 ها در فضای شهری اصفهان های پیشنهادی در رابطه با احیای مادیسیاستو  راهکارها -11-1

های اقتصادی، گروهی معتقدند که مناسبت با توجه به اینکه طراحی شهری متغیری است از توابع سیاستهای موجود و

ریزی بخشی از فرایند سیاسی مبتنی بر تصمیم گیری و تخصیص منابع برنامه. طراحی شهری یکی از وظایف برنامه ریزی است

ریزان مدعی اند که در نهایت برای بهبود وضع مردم برنامه ،لذا در حوزه سیاست قرار می گیرد و در تمام نظام های سیاسی .است

د که چه منابعی داریم و چه وهنگامی که موضوع تخصیص منابع به میان می آید این سه سوال اصلی مطرح می ش دارند وگام برمی

رود این همان موضوعی است که در رابطه با آب رودخانه زاینده (.81توسلی، )؟ و میان چه کسانی؟ قدر؟ چگونه باید آن را توزیع کرد

 .و بحث عدالت اجتماعی با رویکرد توسعه پایدار ذکر گردید

به شد، ایده ها و الگوهایی  ذکر نظری مبانی بخش که در «سلمان» پایدار شهری توسعه اصلی هایزمینه درنظرگرفتن حال با

 :پایدار ارائه می گردد شهریبا رویکرد توسعه  یهای طراحور تحقق سیاستمنظ
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ایجاد محصوریت مطلوب در حواشی مادی ها، افزایش چشم ناظر به فضا، : ها با اهدافهای حواشی مادیپلکانی شدن ساختمان. 1

 .دلپذیری بصری برای اکثر ساکنین محله

و  الویت پیاده بر سواره، آسایش اقلیمی، سرزندگی: امکان در حواشی مادی ها با اهدافطراحی مسیرهای پیاده و دوچرخه تا حد . 2

 .، امنیت، حس مکانسالمت

 در ،انیـسر عالـطا و یـشزمورآگذ آب، غاـب رگذ ،سالمت رگذ ،نقاشی رگذ ،موسیقی رگذ: مثل مختلف یهارگذ دیجاا همچنین

 (.90ماجدی و احمدی، )ها دیما یهـحاش

: در صورت امکان با اهدافآنها مرمت و باززنده سازی ابنیه تاریخی و عناصرارزشمند هویت بخش حواشی مادی و تغییر کاربری . 1

  .ارتقاء حس مکان و حس تعلقسرزندگی، ارتقاء عملکردهای فضایی، بازگرداندن هویت محلی، 

محصوریت مناسب، : با اهداف ه مادی و موقعیت موجودهای پیشنهادی در حاشیهای فضایی براساس کاربریایجاد گشایش. 4

 .افزایش پتانسیل فضایی برای تعدد عابران و تجمع افراد، اختصاص دادن فضاهایی به کاربری های انعطاف پذیر

د منظور از عملکر. با اهداف سیمای شهری مطلوب. هاایجاد عملکردهای منطقی در حواشی مادی با توجه به سازگاری کاربری. 5

مقصود از ترکیب . شودمنطقی کاربری هایی است که انعطاف پذیر بوده و در طول زمان متناسب با مقیاس فضا با آن ترکیب می

 (.81توسلی، )مطلوب، سیمای بصری دلنشین بوده و شکل ساختمان هایی که فضا را محصور می کنند 

تواند یشتر در سطح ملی ومنطقه ای است که به نوبه خود مییکی از مهمترین اجزای پایدار شهری ایجاد دموکراسی عملی ب .6

 (.81مفیدی شمیرانی، ) موجب به وجودآوردن تغییرات مثبت دیگرباشد

خصلتی عمومی و اجتماعی  کیفیت کالبدی و فضایی محیط سرو کار دارد و با توجه به اینکه طراحی شهری با ساخت کالبدی شهر

بعد انسانی در طراحی شهری از آنجا که با فضاهای عمومی شهر . ، بر مشارکت مردمی استوار استمانند برنامه ریزی و پیدا می کند

لیکن مجموعه ای از سیاست ها با  (.81توسلی، ) سروکار دارد بسیار قوی است و طراح شهری باید بتواند به سود مردم بیندیشد

های با نفوذ خاص، ایجاد انتخاب گیری از گروهفرایندهای تصمیمهدف بازکردن فرایند تصمیم گیری محلی، مصون نگه داشتن 

توانند مفید واقع شوند گیری مسئوالنه در سطح ملی و به صورت شوراهای محلی میکنندگان باسواد و مطلع و مکانیزم تصمیم

اشی مادی ها باالخص ساکنین بنابراین سیاستهای شهرداری در امر مشارکت مردم با هدف احیای فضای حو(. 81مفیدی شمیرانی، )

 .نیز تاثیر گذار است شهر اصفهان محالت، به طور قابل توجهی در تحقق توسعه پایدار

 

 شهری ها با رویکرد توسعه پایدارپیامدهای ناشی از احیای مادی -11-2

  محور رودخانه زاینده رود نسبت بهتمرکززدایی توسعه شهر   -17-2-1

 .اصفهان از منظر توسعه پایدار شهری عی در سطح شهرعدالت اجتمابازگرداندن  -

 حیاتی ماده این بر مدیریت گیرد، می قرار حکومت سلطه ابزار ترین عمده و جامعه اقتصادی حیات اصلی عامل "آب" که آنجا از 

 آب از گیریبهره در پایدار روشهای کارگیری به و نظم ایجاد نیز االیام قدیم از. گیردبرمی در را اقتصادی و اجتماعی وسیع اثرات

. این امر به نوعی از نیازهای فطری انسان در زندگی سرچشمه می گرفته است .است بوده ایرانی جامعه حتمی هایضرورت از یکی
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عدالت خواهی و عدم تبعیض، مردم ساالری، : مهمترین نیازهای انسانی که در مدیریت آب جلوه می نموده است عبارتند از

مشارکت در زندگی گروهی، بهره گیری متناسب با تالش و سرمایه های انسان ها در مناطق و امور مختلف، احساس امنیت در 

مور مشترک برای افراد، حداکثر بهره گیری از منابع محدود آب، ایجاد مسئولیت و رابطه با حقوق فردی، برقراری حق نظارت بر ا

 (.90حسینی ابری،)درنظرگرفتن مجازات تخلف در رابطه با مسئله آب 

 .احیای حواشی مادی ها با هدف توسعه ای پایدار با دیدگاه پاسداشت سنتها در جهت پیشرفت -

 . شهریکه معابرسیستم حمل و نقل و شب و کنترل ارتقاء -

 

 احیای محالت ارزشمند و بازگرداندن هویت شهری در مقیاس محلی  -17-2-2

 .بازگرداندن هویت از دست رفته در محالت با هدف عناصر برجسته حواشی مادی و حوزه پیرامونحیای ا -

 .امنیت شهریایمنی وسرزندگی، حس مکان، حس تعلق، : های طراحی شهری نظیرارتقاء کیفیت -

، اصل پایداری، اصل معانی بیان، اصل تعادل، اصل سازگاریاصل انسان و محیط، : رعایت اصول طراحی شهری در مقیاس محلی -

 .اصل حریم و قلمرو

هایی آشکار، به عنوان شکل دهنده استخوان بندی در ها برای ساکنین محالت در نقش جویبازگرداندن مفهوم و کارکرد مادی -

 .مقیاس محلی

 

 .اصالح شبکه معابر سواره و پیاده شهری  -17-2-1

های حمل ونقل پایدار و ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی آنها نظیر امنیت و سالمت فردی توجه به شاخصه ها و سنجه -

 (.81غازی، ).. وو اجتماعی، دسترس پذیری، سرزندگی ومطلوبیت عمومی، میزان مداخالت محیطی، استفاده از منابع تجدید پذیر 

دسترسی به یک : های حمل و نقل درون شهری با اهدافسواری به عنوان پایدارترین شیوهروی و دوچرخهاهمیت ویژه به پیاده -

 .مقصد مخصوص یا امکانات محلی و همچنین برای تفریح در جهت نظاره کردن جاذبه های محیط یا ورزش کردن

 

 ببازآفرینی مفهوم قداست آ  -17-2-4

 .طبیعی و ارزشمند زیست محیطیمنابع ها و سبزینگی اطراف آنها در نقش احیای مادی -

 . با توجه به اصل معانی بیان ها در حواشی مادیهویت بخشی به محله از طریق مرمت سقاخانه -
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