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ز کمر یریقرارگ یمحور آبشار اصفهان برا یو شهرساز یمعمار یها لیپتانس یبررس

 شرفتیپ یاسالم یرانیا یث الگویاصفهان از ح یآوا

 2ینید حسید بهشیس ،1پوریآذر یسرک

 ده:کیچ

 يديد و تول ي، تجدار ي، خدماتيونک، مسيمذهب يشهر يمعمار يهااز واحد يال مجموعهکشهر اصفهان، امروزه به ش

ج و يه بتددر كد  يديجد يشهر يقرون گذشته است و فضاها ينيشهر نش – يشهرساز يوه هايننده شكس که منعك

هدا و  شدود: نقدش قندا    يده مد ياند، دقرار گرفته يميقد ر در اطراف هستهيز متغكبا شعاع و مر ييهابه صور  حلقه

 يهن شهرسداز ك شهياند يه در پك يميقد يونکاربرد محال  مسكنده رود و يها، نقش بازار و چهار باغ، نقش زايماد

 گذار است  ريتأثار يبس يخين شهر تاريا يريگلکاند، در روند شبوجود آمده يرانيا

متدر   15670حددود   يت متراژين سايمقابل خانه هنرمندان واق  شده است  زمابان آبشار اول )در شهر اصفهان( يخ

آن، مدد   يرا بدرا  ييهدا ريشهرزاد مسد  يابان فرعيو خ يابان قدوسيتوان خيسواره م يدسترس يه براكباشد يمرب  م

پدل   يخيچون مجاور  با منطقده تدار   ياتکتوان به ن يت مورد مطالعه مين محور و ساينظر قرار داد  از علل انتخاب ا

 ينده رود و محدوده فرهنگد يساختمان خانه هنرمندان اصفهان، استفاده از منظره زا يدر محور اصل يريخواجو، قرارگ

 قا  اصفهان اشاره نمود يواحد علوم تحق يبا دانشگاه آزاد اسالم يگيبا وجود همسا

در فودل    خند  ييجداد هدوا  يوزد باعدث ا يه از جندوب مد  ك يبادن بنا و جهت ينار اكنده رود در يوجود رودخانه زا

 رد كرد استفاده كم يخواه يه طراحك ييدر بنا يعيطب يهاهين باد به صور  تهويتوان از ايشود و ميتابستان م

هدا را   يدسترسد  يتواندد درجده بندد    يمد  يت است، در طراحيه در اطراف ساك يت وجود معابرين سايگر ايد يايمزا

داشته  ياباد اصليدر خ يام شدهيتعر يتواند ورود يرد و مكاده و سواره را از هم جدا يپ يه ورودكن يرد  اكمشخص 

هايي پيش مي رود و حاشيه  رود به عنوان محور طبيعي در منطقه با پيچ و خم در شمال سايت، رودخانه زاينده باشد 

ه خانه هنرمندان در ميان آن و روبدروي سدايت   كسازد  مي گر سبز و درختان متراكم آن، نوار سبزرنگ زيبايي را جلوه

د خودنمدايي  رو زاينده بر شود كه همچون نگينيشمال زرب سايت، پل خواجو ديده ميند  در جبهه ك خود نمايي مي

  كندمي

 .یاسالم یرانیا ی، الگویشهر ی: محور آبشار، ساماندهیدیلک واژگان

 

 :مقدمه

 از يمتعدد عوامل زين پروژه نيا در  دارد قرار يرونيب و يدرون مسائل ي حوزه دو ريتأث تحت همواره يطراح نديفرآ

 يقيحق عنوان ، بهيو بستر طراح تيسا موضوع سو ي  از  دهند يم قرار ريتأث تحت را يطراح نديفرآ مختلم جها 
                                                           

   دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي نطنز1

   دانشيار دانشگاه هنر تهران2
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ارائه شده در فول  يافته هايه يمناس  بر پا يکيزيبرنامه ف گريد يسو از، دارد وجود يطراح در موثر يروين نيتر

 قرار، است گرفته لکش فول دوم يها افتهي اساس بر هك طراح خا  نگاه گريد يطرف از و است موثر يطراح بر سوم

   دارد

 نديفرآ و روند اساس بر، يطراح امر تحقق يراستا در هك است منسجم و آگاهانه يتيفعال يطراح، است مسلم چه آن

 به هك دانست يطراح يها حل راه و يطراح مسائل از يا بسته توانيم را يطراح امر  رديپذ يم صور  مشخص

 اساس بر امور نيا  ساخت انيب و ميتعر مشخص صور  به را ها آنتوان  ينم و اند دهيتن هم در و وستهيپ صور 

 در و شوند واق  رسانه و تيواقع، ذهن ي گستره سه درتواند  يم يطراح نديفرآ يستيچ از موجود يها يبند صور 

 بر يمبتن سو ي  محور، از نديفرآ يگردند  در واق ، طراح انينما رونده شيپ يبرگشت و رفت تيماه با يريمس

 و حل يراستا در هدفمند تكحر شامل گريد يسو از و است يطراح موضوع يها تيمحدود و ليمسا شناخت

 يطراح نديفرآ در نخست گام نيبنابرا  باشد يم آورانه نو و خالقانه يها حل راه داشتن نظر در با مسائل يارتقا

 [3] باشد  يم يطراح پروژه هر در آن گوناگون يها مولد و موجود مسائل ليتحل و يبند دسته، شناخت

 در  است آمده، اند بوده ينظر يها بحث شامل هك، ييابتدا فوول يپ در پژوهش يعمل بخش عنوان به فول نيا

 و ييچرا و يطراح ي پروژه يطرح و در ادامه به معرف يريگلکش يبستر مورد نظر برا يمعرف به فول نيا يابتدا

 حاضر ي پروژه بر مكحا طيشرا از مختور يشرح ت موضوع بهين ماهييتب با سپس  ميپرداز يم آن يچگونگ

 در يطراح مسائل انيب و شرح به ريمس نيا در و شده ينگاه يطراح انجام نديفرآ و روند به آن از پرداخته و پس

 يبرا يطراح ريتواو و ها نقشه تينها در و شود يم پرداخته يطراح در موجود الزاما  اساس بر مختلم يها حوزه

 [2]  گردد يم ارائه طرح از شتريب ميتوص

 

 بستر طرح یمعرف

رشد انسان در ادامه  قه مناس  جهتيطر ييازمند شناختن بستر در ابتدا و شناسايردن، نكآباد  يبه معنا يمعمار

ن است، يسرزم ي مردمان  يخ و باور هايا، تاريچون جغراف يد واژگانيلكه شامل كن بستر ين اساس، ايباشد  بر ا يم

  بوده است  ياد در روند طراحيا زيم كهمواره مورد توجه معماران، 

 ي اربران در كخ و سنت ها و از باورها و اعتقادا  يت، از تاريم و سايا تا اقليتوان از جغراف يبستر، م يدر معرف

در فول دوم، تنها به  يحوزه اعتقادا  اسالم ين مجال با توجه به بررسين در ايکان آورد  ليمنطقه صحبت به م

 م  يپرداز يا اصفهان و مسائل آن ميجغراف يمعرف يخ اصفهان در ابتدا و در ادامه معرفيدر خوو  تار ياشاره ا

 

 شهر اصفهان نهیشیپ

هموار در  ياجلگه« هيهودي»نده رود و يه زايدر حاش« يج»با نام   وچكونتگاه کدو س، ه شهر اصفهانيهسته اول

، يت دفاعيشدن اهماستهكپس از فتح منطقه توسط مسلمانان و   بوده است، منطقه يو بازرگان ينار راه ارتباطك

ه متول و در يهوديبه ، يبعد ياز آن به دنبال ساخت و سازهاده و پس يمنتقل گرد، 1«نانيخوز»ومت به کز حكمر

ده و يانتخاب گرد يالتيز اكاصفهان به عنوان مر، ق  ل قرن چهارم هياوا(  63-64، 1376، يدي)حمد يآن ادزام گرد

محله  ين دوره زمانيدر ا  آزاز شد کر و قلعه تبريدان ميم، يرمذهبيو ز يمذهب يگسترش شهر با احداث بناها

   رفتيشهر بشمار م يهان محلهيجزء آبادتر يطوقچ

                                                           
1
 باشد  اي بين جي و يهوديه مينام دهکده - 
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اها و مساجد اروانسرك، ها وشك، رامونيدر پ يخندق يحوار يدارا ،هيوكاكاصفهان در زمان آل ،بنابر شواهد موجود

  يتخر يداخل يهانگ و شورششهر در اثر ج يهااز ساختمان ياريان بسيبا آزاز دوره ززنودر داخل بوده است  

  د يگرد

ه عالوه بر ك؛ تخت انتخاب شدياصفهان به عنوان پا، ق  در اواسط قرن پنجم ه يسلجوق شاهکملومت کبا آزاز ح

مسجد جام  ، مناره ساربان، دخترانچهل چون مناره يآثار، قيل عتکل شيدان مستطيمسجد جام  اصفهان و م

 ين شهر در دوره مغول نه تنها توسعه خاصيا  افتندين دوره ساخت و توسعه يان در اياردستان و مسجد جام  برس

ان يموريپس از آن اصفهان در دوره ت  ل شدنديبه مخروبه تبد، زياز محال  درون حوار شهر ن يه برخکبل، افتين

 ياصل يرهايدر امتداد مس يخط يعالوه بر آن بازار با رشد  ده شديشك افته و به سمت جنوبيمجددا  گسترش 

قسمت تازه شهر در ، تخت شدن اصفهانيبا پا يدر دوره صفو؛ ن گسترشيبه دنبال ا  مودشروع به گسترش ن، شهر

  متعدد اتوال با محال  در آن سمت رودخانه فراهم گشته يهاپل يرود قرار گرفته و با احداث و بازسازندهينار زاك

دان يه با عناصر مكاطراف آن بود  يهانما اصفهان و مجموعهدان جهانيشهر م يزكبخش مر ين مقط  زمانيدر ا

ر بوور  يشهر متول و در ادامه مس ياصل ير ارتباطيبه مس يدان از سمت جنوب شرقين ميا  ق مشابهت داشتيعت

نار گسترش اصفهان در دوره كپس از آن در   ديآن متول گرد يجنوب يهابا عبور از رودخانه به بخش، چهارباغ

متفاو  مانند  يهاياربركبا  ييهاد و ساختمانيجد يارتباط يهاهکشب، رودندهيزا يه جنوبيو توسعه در حاش يپهلو

ن دوره وسعت يشهر در ا ياصل يگسترده استخوانبد  افتنديدر شهر استقرار  يو خدمات يآموزش، يز اداركمرا

   نده شدندكاز آن پرا يعيدر سطح وس يعموم يردهاکو عمل يو عناصر شهر، افتهي يشتريب

ت يشدن تقو يصنعت يمنطقه در راستا، رودندهيجاد سد زايوهرنگ و اك يآب رسان يهاجاد تونلياز آن با اپس 

   ديس گرديه بعد از انقالب در آن تأسكه كارخانه فوالد مباركارخانه ذوب آهن قبل از انقالب و كد و يگرد

جام  و  يه طرح هاير تهکن را به فيبه خود گرفت و مسئول يتريجد يهاشهر جنبه، ازهايعالوه بر آن با باال رفتن ن

طرح جام   يوتاهكپس از مد    ديه گرديته سكوكبه نام  يمهندس آلمان ي ن طرح توسط ياول  انداخت يليتفض

د نظر در طرح جام  يطرح تجد يانقالب اسالم يروزيبعد از پ  1ه شديته ي ن مشاور ارگانيمهندسشهر توسط 

را در  يديشنهادا  جديپ يطرح جام  قبل يلكدر چهار چوب  ن مشاور نقش جهان پارسيمهندساصفهان مطرح و 

ن يا  ارائه نمودند يمناطق صنعت يو حواش يجنوب-يمحور شمال يبر رو ياقمار کبه صور  شهر ينحوه توسعه شهر

 يهاياربركن ييبا ارزش پرداخت و با تع يو بناها يخيآثار تار ه حفظيتنها به توص يليتفض يهاه طرحيمشاور در ته

و  يخيز تاركده مرايال  عدکو مش يميمحال  قد يسامانده يبه موضوع طراح يتجار يهاانکخووصا  م، مختلم

   ننمود يقيتوجها  عم يمحور فرهنگ

 

 ت استقرار طرح یموقع

، ران و جهانيدر ا يسنت يطه معماريدر ح يارزشمند، چون يعواملشهر اصفهان با توجه به ، قيبا توجه به روند تحق

ارتباط ، انياز دوره سلجوق يو شهرساز ينظام معمار ينسب يداريپا، 2يو اسالم يرانيا يمعمار  در سب يسرآزاز

مدرسه ران چون يدر ا ين مدارس هنر و معماريوجود اول، رانيبه عنوان دوره رنسانس در ا يبا دوره صفو ييمعنا

ت ينيبه ع يمناس  برا يبه عنوان محل، ن شهريدر ا يان رشته معماريش متقاضين افزايبا و همچنيز يهنرها

   ديقبل انتخاب گرد يم مطرح در بخش هايو مفاه يرساندن مبان

                                                           
 باشد  كه شرح مفول آن، در حوزه و راستاي هدف اين پژوهش نمي 1
 در مسجد جام  اصفهان متعلق به دوره سلجوقي2
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 نيزم  ابان آبشار اول )در شهر اصفهان( مقابل خانه هنرمندان واق  شده استيخ يت مورد نظر در ضل  جنوبيسا

 يابان فرعيو خ يابان قدوسيتوان از خ يسواره م يدسترس يه براكباشد  يمتر مرب  م 15670حدود  يت متراژيسا

، اصفهان يشهردار يليه بر اساس طرح تفضكر است كان ذيالبته شا  مد نظر قرار داد، آن يرا برا ييرهايشهرزاد مس

متر در دست اقدام است  14متر به  9ابان را از ين خينمودن اض يعر، ي اد ترافيم ساخت و ساز و ازدكبا توجه به ترا

   رديمد نظر قرار گ يست در روند طراحيبا يم ينين عق  نشيه اك

 
 earth.google.comماخذ:  - يت مورد نظر طراحياز محدوده سا يير هوايتوو  :1ریتصو

 
 

 يدر محور اصل يريقرارگ، پل خواجو يخيچون مجاور  با منطقه تار ياتکتوان به ن يت مياز علل انتخاب سا

نده ياستفاده از منظره زا، شهر اصفهان يابان هاين خيتر ياز اصل يکيمجاور  با ، ساختمان خانه هنرمندان اصفهان

در   قا  اصفهان اشاره نموديواحد علوم و تحق، يبا دانشگاه آزاد اسالم يگيبا وجود همسا يرود و محدوده فرهنگ

  شود يمش داده يمجاور نما ياز ساختمان ها يريبه همراه تواو، تيمحدوده اطراف سا، لير ذيتوو
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 يت طراحيل سايتحل :3ریتصو                                                                          يت طراحياطراف سا يفضاها يمعرف :2ر یتصو

  

 

بر  يبررس ي ن در يکل  ر مقابل را در نظر داشتيتوان به صور  خالصه اطالعا  توو يت ميل سايرامون تحليپ

، «يردکعمل»، «ييفضا – يالبدك» ير را در نظام هايج زيتوان نتا يت پروژه مينقاط ضعم و قدر  سا يرو

دسته ر يدر جدول ز« يو اقتواد يفرهنگ، ياجتماع»و « يطيست محيز»، «يشهر يمايو س ييفضا»، «يدسترس»

   نمود يبند
 تينقاط ضعم و قو  سا يبررس :1جدول

 نقاط ضعف نقاط قوت یابیمورد ارز

 – یالبدکنظام 
 ییفضا

 از  يکي يبه جهت انطباق بر رو يالبدكت خا  يموقع
 شهر يساختار استخوانبند يدو محور اصل

 به خانه هنرمندان يمحور منته يبر رو يريقرارگ 

 يخياز عناصر تار يکيبه پل خواجو به عنوان  يکينزد 
 شهر

 ه متعدد كه مخروبه و مترويابن يوجود تعداد محدود
 تيسا يدر محدوده جنوب
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ت و دانشگاه يرامون سايپ يآموزش يرد هاکوجود عمل  یردکنظام عمل

 يگيواحد اصفهان در همسا يقا  آزاد اسالميعلوم و تحق
 تيسا

 عنوان ابان آبشار به ينده رود و خيبا محور زا يهم جوار

 يپرمخاط  شهر يفضاها

 و رفت و آمد سواره  يل در جبهه شماليتردد اتومب

 اديز

 در  يريل قرار گياد در تابستان به دليز يهوا يآلودگ
 ز شهركمر

اده از سمت يمناس  سواره و پ ياز دسترس يبرخوردار  ینظام دسترس

 ابان آبشاريخ

 ابان يخ يل گشودگيمحور به دل يوضوح نقاط زرب
 شهرزاد

 ريمناس  در طول مس ينگ هاكيفقدان پار 

و  ییسازمان فضا

 یشهر یمایس

 نيماب يف کنده رود و پارياز منظر زا يبرخوردار 

 يجبهه شمال کسبز و پار يفضاها  

 اس با عرض ين در قييم پاكاز ترا يناش يتوازن بور

 ت بافتيمعابر و ماه

 چون خانه هنرمندان و  يشهر ياز نشانه ها يبرخوردار
 محور ييار  در خوانايساختمان حج و ز

 به  يجبهه شرق يعدم توجه سازندگان ساختمان ها
 هيهمسا ياربرك

 و فقر در استفاده از  يعناصر نماساز يناهماهنگ

 يها ي نکموجود و ت يو بور يالبدك يارزشها
 ينامناس  نماساز

ست ینظام ز

 یطیمح

 نده رودياز وجود زا يم ناشيسبز و خرد اقل يفضا  سال  ياز ماه ها ينده رود در برخيبرنامه انسداد زا 

، ینظام اجتماع

و  یفرهنگ

 یاقتصاد

 ل منطقهيو اص يميوجود طبقا  متوسط قد 

 يت مردمكمشار ينسب ينه هايوجود بسترها و زم 

 در مردم ينيد يق بودن اثر مذه  و باور هايعم 

 قابل مالحظه در بافت يا  اجتماعيح 

 اد مانده يب ينان محدوده از ارزشهاكسا يشناخت و آگاه
 يخي، تاريفرهنگ يص ارزشهاياز قبل و تشخ

 

 

 :گیری نتیجه

 يدار در قلمرويپا يرانيا يمعمار يازمند بازشناسيران، نيا يت معماريهو يايان آمد، احيبر اساس آنچه به م

 يمانند معمار کيبه سبتواند  يمنش ين بيدارد  حاصل اراث يبه م ياسالم – يرانيا ينيه در جهان بكاست  يميمفاه

سه يم محور آبشار با توجه به مقايابي يا  مورد بحث و مطالعه درمکق با توجه به نيتحقن يه ايملق  شود  بر پا يرانيا

به نحوه  کيمكد و ياصفهان به شمار آ يمجموعه آوا يريقرارگ يمناس  برا يتواند بستر ينقاط قو  و ضعم م

  را در بر داشته باشد  ي نده نزدياز شهر اصفهان در آ يا بهتر گوشه يريگ لکش

 

 منابع:

 و وجود ناريسم نياول مقاال  مجموعه ران،يا يسنت يشهرها ينوساز يبرا يمش خط(  1389  )نادر اردالن، [1]

 دومفضا  انتشارا    تهران:1  نوبت يخيتار يونکمس زكمرا ندهيآ

  154تا 151: 9 شماره، شهياند فولنامه  "يشهر فرسوده يبافتها ينوساز و يبهساز" .رضايعل ،يابلق [2]

   تهران: انتشارا  آرمانشهر 1  نوبت يشهر يم طراحيو مفاه يدر باب معمار ي(  مقاالت1389زاد، جهانشاه  )كپا[ 3] 
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