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بررسی پتانسیلها ی معماری و شهرسازی محور آبشار اصفهان برای قرارگیری مرکز
آوای اصفهان از حیث الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت
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چکیده:
شهر اصفهان ،امروزه به شکل مجموعهاي از واحدهاي معماري شهري مذهبي ،مسکوني ،خدماتي ،تجداري و توليددي
كه منعکس كننده شيوه هاي شهرسازي – شهر نشيني قرون گذشته است و فضاهاي شهري جديدي كده بتددريج و
به صور حلقههايي با شعاع و مركز متغير در اطراف هسته قديمي قرار گرفتهاند ،ديده مديشدود :نقدش قندا هدا و
ماديها ،نقش بازار و چهار باغ ،نقش زاينده رود و كاربرد محال مسکوني قديمي كه در پي انديشه كهن شهرسدازي
ايراني بوجود آمدهاند ،در روند شکلگيري اين شهر تاريخي بسيار تأثير گذار است
خيابان آبشار اول (در شهر اصفهان) مقابل خانه هنرمندان واق شده است زمين سايت متراژي حددود  15670متدر
مرب ميباشد كه براي دسترسي سواره ميتوان خيابان قدوسي و خيابان فرعي شهرزاد مسديرهدايي را بدراي آن ،مدد
نظر قرار داد از علل انتخاب اين محور و سايت مورد مطالعه ميتوان به نکاتي چون مجاور با منطقده تداريخي پدل
خواجو ،قرارگيري در محور اصلي ساختمان خانه هنرمندان اصفهان ،استفاده از منظره زاينده رود و محدوده فرهنگدي
با وجود همسايگي با دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقا اصفهان اشاره نمود
وجود رودخانه زاينده رود در كنار اين بنا و جهت بادي كه از جندوب مديوزد باعدث ايجداد هدوايي خند

در فودل

تابستان ميشود و ميتوان از اين باد به صور تهويههاي طبيعي در بنايي كه طراحي خواهيم كرد استفاده كرد
مزاياي ديگر اين سايت وجود معابري كه در اطراف سايت است ،در طراحي مديتواندد درجده بنددي دسترسديهدا را
مشخص كرد اين كه ورودي پياده و سواره را از هم جدا كرد و ميتواند ورودي تعريم شدهاي در خياباد اصلي داشته
باشد در شمال سايت ،رودخانه زاينده رود به عنوان محور طبيعي در منطقه با پيچ و خمهايي پيش مي رود و حاشيه
سبز و درختان متراكم آن ،نوار سبزرنگ زيبايي را جلوهگر ميسازد ك ه خانه هنرمندان در ميان آن و روبدروي سدايت
خود نمايي ميكند در جبهه شمال زرب سايت ،پل خواجو ديده ميشود كه همچون نگيني بر زايندهرود خودنمدايي
ميكند
واژگان کلیدی :محور آبشار ،ساماندهی شهری ،الگوی ایرانی اسالمی.
مقدمه:
فرآيند طراحي همواره تحت تأثير دو حوزه ي مسائل دروني و بيروني قرار دارد در اين پروژه نيز عوامل متعددي از
جها مختلم فرآيند طراحي را تحت تأثير قرار ميدهند از ي
 1دانشجوي كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي نطنز
 2دانشيار دانشگاه هنر تهران
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ترين نيروي موثر در طراحي وجود دارد ،از سوي ديگر برنامه فيزيکي مناس
سوم بر طراحي موثر است و از طرفي ديگر نگاه خا
دارد

بر پايه يافته هاي ارائه شده در فول

طراح كه بر اساس يافته هاي فول دوم شکل گرفته است ،قرار

آن چه مسلم است ،طراحي فعاليتي آگاهانه و منسجم است كه در راستاي تحقق امر طراحي ،بر اساس روند و فرآيند
مشخص صور مي پذيرد امر طراحي را ميتوان بسته اي از مسائل طراحي و راه حل هاي طراحي دانست كه به
صور پيوسته و در هم تنيده اند و نميتوان آن ها را به صور مشخص تعريم و بيان ساخت اين امور بر اساس
صور بندي هاي موجود از چيستي فرآيند طراحي ميتواند در سه گستره ي ذهن ،واقعيت و رسانه واق شوند و در
مسيري با ماهيت رفت و برگشتي پيش رونده نمايان گردند در واق  ،طراحي فرآيند محور ،از ي سو مبتني بر
شناخت مسايل و محدوديت هاي موضوع طراحي است و از سوي ديگر شامل حركت هدفمند در راستاي حل و
ارتقاي مسائل با در نظر داشتن راه حل هاي خالقانه و نو آورانه مي باشد بنابراين گام نخست در فرآيند طراحي
شناخت ،دسته بندي و تحليل مسائل موجود و مولد هاي گوناگون آن در هر پروژه طراحي مي باشد []3
اين فول به عنوان بخش عملي پژوهش در پي فوول ابتدايي ،كه شامل بحث هاي نظري بوده اند ،آمده است در
ابتداي اين فول به معرفي بستر مورد نظر براي شکلگيري طرح و در ادامه به معرفي پروژه ي طراحي و چرايي و
چگونگي آن مي پردازيم سپس با تبيين ماهيت موضوع به شرحي مختور از شرايط حاكم بر پروژه ي حاضر
پرداخته و پس از آن به روند و فرآيند انجام طراحي نگاهي شده و در اين مسير به شرح و بيان مسائل طراحي در
حوزه هاي مختلم بر اساس الزاما موجود در طراحي پرداخته ميشود و در نهايت نقشه ها و تواوير طراحي براي
توصيم بيشتر از طرح ارائه مي گردد []2
معرفی بستر طرح
معماري به معناي آباد كردن ،نيازمند شناختن بستر در ابتدا و شناسايي طريقه مناس جهت رشد انسان در ادامه
مي باشد بر اين اساس ،اين بستر كه شامل كليد واژگاني چون جغرافيا ،تاريخ و باور هاي مردمان ي سرزمين است،
همواره مورد توجه معماران ،كم يا زياد در روند طراحي بوده است
در معرفي بستر ،مي توان از جغرافيا تا اقليم و سايت ،از تاريخ و سنت ها و از باورها و اعتقادا كاربران در ي
منطقه صحبت به ميان آورد ليکن در اين مجال با توجه به بررسي حوزه اعتقادا اسالمي در فول دوم ،تنها به
اشاره اي در خوو تاريخ اصفهان در ابتدا و در ادامه معرفي معرفي جغرافيا اصفهان و مسائل آن مي پردازيم
پیشینه شهر اصفهان
هسته اوليه شهر اصفهان ،دو سکونتگاه كوچ

با نام «جي» در حاشيه زاي نده رود و «يهوديه» جلگهاي هموار در

كنار راه ارتباطي و بازرگاني منطقه ،بوده است پس از فتح منطقه توسط مسلمانان و كاستهشدن اهميت دفاعي،
مركز حکومت به «خوزينان» ،1منتقل گرديده و پس از آن به دنبال ساخت و سازهاي بعدي ،به يهوديه متول و در
آن ادزام گرديد (حميدي )63-64 ،1376 ،اوايل قرن چهارم ه ق ،اصفهان به عنوان مركز ايالتي انتخاب گرديده و
گسترش شهر با احداث بناهاي مذهبي و زيرمذهبي ،ميدان مير و قلعه تبرک آزاز شد در اين دوره زماني محله
طوقچي جزء آبادترين محلههاي شهر بشمار ميرفت
 -1نام دهکدهاي بين جي و يهوديه ميباشد
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بنابر شواهد موجود ،اصفهان در زمان آلكاكويه ،داراي حواري خندقي در پيرامون ،كوش ها ،كاروانسراها و مساجد
در داخل بوده است با آزاز دوره ززنويان بسياري از ساختمانهاي شهر در اثر جنگ و شورشهاي داخلي تخري
گرديد
با آزاز حکومت ملکشاه سلجوقي در اواسط قرن پنجم ه ق ،اصفهان به عنوان پايتخت انتخاب شد؛ كه عالوه بر
مسجد جام اصفهان و ميدان مستطيل شکل عتيق ،آثاري چون مناره چهلدختران ،مناره ساربان ،مسجد جام
اردستان و مسجد جام برسيان در اين دوره ساخت و توسعه يافتند اي ن شهر در دوره مغول نه تنها توسعه خاصي
نيافت ،بلکه برخي از محال درون حوار شهر نيز ،به مخروبه تبديل شدند پس از آن اصفهان در دوره تيموريان
مجددا گسترش يافته و به سمت جنوب كشيده شد عالوه بر آن بازار با رشدي خطي در امتداد مسيرهاي اصلي
شهر ،شروع به گسترش نمود به دنبال اين گسترش؛ در دوره صفوي با پايتخت شدن اصفهان ،قسمت تازه شهر در
كنار زايندهرود قرار گرفته و با احداث و بازسازي پلهاي متعدد اتوال با محال در آن سمت رودخانه فراهم گشته
در اين مقط زماني بخش مركزي شهر ميدان جهاننما اصفهان و مجموعههاي اطراف آن بود كه با عناصر ميدان
عتيق مشابهت داشت اين ميدان از سمت جنوب شرقي به مسير ارتباطي اصلي شهر متول و در ادامه مسير بوور
چهارباغ ،با عبور از رودخانه به بخشهاي جنوبي آن متول گرديد پس از آن در كنار گسترش اصفهان در دوره
پهلوي و توسعه در حاشيه جنوبي زايندهرود ،شبکههاي ارتباطي جديد و ساختمانهايي با كاربريهاي متفاو مانند
مراكز اداري ،آموزشي و خدماتي در شهر استقرار يافتند گسترده استخوانبدي اصلي شهر در اين دوره وسعت
بيشتري يافته ،و عناصر شهري و عملکردهاي عمومي در سطح وسيعي از آن پراكنده شدند
پس از آن با ايجاد تونلهاي آب رساني كوهرنگ و ايجاد سد زايندهرود ،منطقه در راستاي صنعتي شدن تقويت
گرديد و كارخانه ذوب آهن قبل از انقالب و كارخانه فوالد مباركه كه بعد از انقالب در آن تأسيس گرديد
عالوه بر آن با باال رفتن نيازها ،شهر جنبههاي جديتري به خود گرفت و مسئولين را به فکر تهيه طرح هاي جام و
تفضيلي انداخت اولين طرح توسط ي مهندس آلماني به نام كوكس تهيه گرديد پس از مد كوتاهي طرح جام
شهر توسط مهندسين مشاور ارگاني تهيه شد 1بعد از پيروزي انقالب اسالمي طرح تجديد نظر در طرح جام
اصفهان مطرح و مهندسين مشاور نقش جهان پارس در چهار چوب كلي طرح جام قبلي پيشنهادا جديدي را در
نحوه توسعه شهري به صور شهرک اقماري بر روي محور شمالي-جنوبي و حواشي مناطق صنعتي ارائه نمودند اين
مشاور در تهيه طرحهاي تفضيلي تنها به توصيه حفظ آثار تاريخي و بناهاي با ارزش پرداخت و با تعيين كاربريهاي
مختلم ،خووصا مکانهاي تجاري به موضوع طراحي ساماندهي محال قديمي و مشکال عديده مراكز تاريخي و
محور فرهنگي توجها عميقي ننمود
موقعیت استقرار طرح
با توجه به روند تحقيق ،شهر اصفهان با توجه به عواملي چون ،ارزشمندي در حيطه معماري سنتي در ايران و جهان،
سرآزازي در سب معماري ايراني و اسالمي ،2پايداري نسبي نظام معماري و شهرسازي از دوره سلجوقيان ،ارتباط
معنايي با دوره صفوي به عنوان دوره رنسانس در ايران ،وجود اولين مدارس هنر و معماري در ايران چون مدرسه
هنرهاي زيبا و همچنين افزايش متقاضيان رشته معماري در اين شهر ،به عنوان محلي مناس براي به عيني ت
رساندن مباني و مفاهيم مطرح در بخش هاي قبل انتخاب گرديد
 1كه شرح مفول آن ،در حوزه و راستاي هدف اين پژوهش نميباشد
 2در مسجد جام اصفهان متعلق به دوره سلجوقي
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سايت مورد نظر در ضل جنوبي خي ابان آبشار اول (در شهر اصفهان) مقابل خانه هنرمندان واق شده است زمين
سايت متراژي حدود  15670متر مرب مي باشد كه براي دسترسي سواره مي توان از خيابان قدوسي و خيابان فرعي
شهرزاد مسيرهايي را براي آن ،مد نظر قرار داد البته شايان ذكر است كه بر اساس طرح تفضيلي شهرداري اصفهان،
با توجه به تراكم ساخت و ساز و ازدياد ترافي  ،عريض نمودن اين خيابان را از  9متر به  14متر در دست اقدام است
كه اين عق نشيني مي بايست در روند طراحي مد نظر قرار گيرد
تصویر :1تووير هوايي از محدوده سايت مورد نظر طراحي  -ماخذearth.google.com :

از علل انتخاب سايت مي توان به نکاتي چون مجاور با منطقه تاريخي پل خواجو ،قرارگيري در محور اصلي
ساختمان خانه هنرمندان اصفهان ،مجاور با يکي از اصلي ترين خيابان هاي شهر اصفهان ،استفاده از منظره زاينده
رود و محدوده فرهنگي با وجود همسايگي با دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقا اصفهان اشاره نمود در
تووير ذيل ،محدوده اطراف سايت ،به همراه تواويري از ساختمان هاي مجاور نمايش داده ميشود
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تصویر :3تحليل سايت طراحي

تصویر  :2معرفي فضاهاي اطراف سايت طراحي

پيرامون تحليل سايت مي توان به صور خالصه اطالعا تووير مقابل را در نظر داشت ليکن در ي بررسي بر
روي نقاط ضعم و قدر سايت پروژه مي توان نتايج زير را در نظام هاي «كالبدي – فضايي»« ،عملکردي»،
«دسترسي»« ،فضايي و سيماي شهري»« ،زيست محيطي» و «اجتماعي ،فرهنگي و اقتوادي» در جدول زير دسته
بندي نمود
جدول :1بررسي نقاط ضعم و قو سايت
مورد ارزیابی

نقاط ضعف

نقاط قوت

نظام کالبدی –  موقعيت خا كالبدي به جهت انطباق بر روي يکي از  وجود تعداد محدودي ابنيه مخروبه و متروكه متعدد
فضایی
در محدوده جنوبي سايت
دو محور اصلي ساختار استخوانبندي شهر
 قرارگيري بر روي محور منتهي به خانه هنرمندان
 نزديکي به پل خواجو به عنوان يکي از عناصر تاريخي
شهر
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نظام عملکردی

نظام دسترسی

 وجود عملکرد هاي آموزشي پيرامون سايت و دانشگاه  تردد اتومبيل در جبهه شمالي و رفت و آمد سواره
علوم و تحقيقا آزاد اسالمي واحد اصفهان در همسايگي زياد
سايت
 آلودگي هواي زياد در تابستان به دليل قرار گيري در
 هم جواري با محور زاينده رود و خيابان آبشار به عنوان مركز شهر
فضاهاي پرمخاط شهري
سواره و پياده از سمت  فقدان پاركينگ هاي مناس در طول مسير

 برخورداري از دسترسي مناس
خيابان آبشار
 وضوح نقاط زربي محور به دليل گشودگي خيابان
شهرزاد

سازمان فضایی و 
سیمای شهری 


نظام

 عدم توجه سازندگان ساختمان هاي جبهه شرقي به
برخورداري از منظر زاينده رود و پارک في مابين
كاربري همسايه
فضاهاي سبز و پارک جبهه شمالي
توازن بوري ناشي از تراكم پايين در قياس با عرض  ناهماهنگي عناصر نماسازي و فقر در استفاده از
ارزشهاي كالبدي و بوري موجود و تکني هاي
معابر و ماهيت بافت
برخورداري از نشانه هاي شهري چون خانه هنرمندان و نامناس نماسازي
ساختمان حج و زيار در خوانايي محور

زیست  فضاي سبز و خرد اقليم ناشي از وجود زاينده رود

 برنامه انسداد زاينده رود در برخي از ماه هاي سال

محیطی

نظام اجتماعی  ،وجود طبقا متوسط قديمي و اصيل منطقه
فرهنگی
و  وجود بسترها و زمينه هاي نسبي مشاركت مردمي
اقتصادی
 عميق بودن اثر مذه و باور هاي ديني در مردم
 حيا اجتماعي قابل مالحظه در بافت
 شناخت و آگاهي ساكنان محدوده از ارزشهاي بياد مانده
از قبل و تشخيص ارزشهاي فرهنگي ،تاريخي

نتیجهگیری:
بر اساس آنچه به ميان آمد ،احياي هويت معماري ايران ،نيازمند بازشناسي معماري ايراني پايدار در قلمروي
مفاهيمي است كه در جهان بيني ايراني – اسالمي به ميراث دارد حاصل اين بينش ميتواند به سبکي مانند معماري
ايراني ملق شود بر پايه اين تحقي ق با توجه به نک ا مورد بحث و مطالعه درمييابيم محور آبشار با توجه به مقايسه
نقاط قو و ضعم ميتواند بستري مناس براي قرارگيري مجموعه آواي اصفهان به شمار آيد و كمکي به نحوه
شکلگيري بهتر گوشهاي از شهر اصفهان در آينده نزدي را در بر داشته باشد
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آينده مراكز مسکوني تاريخي نوبت  1تهران :انتشارا دومفضا
[ ]2ابلقي ،عليرضا" .بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري" فولنامه انديشه ،شماره 151 :9تا 154
[ ]3پاكزاد ،جهانشاه ( )1389مقاالتي در باب معماري و مفاهيم طراحي شهري نوبت  1تهران :انتشارا آرمانشهر
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