
8889

مجموعۀ پذیرایی،اقامتی،گردشگری شهشهان اصفهان

گروه طراحی- مهندس مرتضی جعفری فشارکی ، مهندس سید احمد حسینی نیا ، مهندس حامد شفیعی 

مدیر طرح: دکتر مصطفی نکویی  عضو هیات علمی دانشگاه شیخ بهایی

چکیده 
تاريخی  بافتهای   ، از طراحی در فضای جديد  در فرآيند طراحی معماری اعم 
و حتبی در طراحی شهری و محيطی، مطالعات و برنامه ريزيهای مورد نياز ، 
طراحی شهری بر اساس يك سری اصول و معيارها كه ريشه در فرهنگ وسّنت 
دارد ، همچنين با توجه به بستر طرح و ويژگيهای زمانی ومکانی آن اقدام به 
طراحی می كند. حال اگر كالبد معماری بنايی پس از گذشت زمان بماند ، ولی 
ويژگيهای بستر طرح و عوامل بيرونی آن تغييركند و عملکرد قديم بنا دارای 
، برای حفظ و  بناها  آيا تنها مرمت   ، نباشد  تعريف خاّصی برای جامعه جديد 
نگهداری هوّيت و تاريخ معماری و شهرسازی كافی است و يا با احياء بافت و 
بنا است كه اين بناها سالم و زنده مانده و در نتيجه اين ارزشها می تواند باقی 

بماند و كالبد قديم ، عملکردی جديد پيدا خواهد كرد؟
 

مجموعه پذيرايی -  اقامتی -  گردشگری شهشهان واقع در يکی از محاّلت 
قديم شهر اصفهان در بخش شمالی مسجد جامع عتيق اصفهان با چنين نگرشی 

و در جهت رفع نيازهای بافت و باززنده سازی آن طراحی شده است.

واژه های كليدی 
فرسوده  بافت   ، تاريخی  بافت   ، گردشگری    - اقامتی    - پذيرايی  مجموعۀ 
، توسعه ، هندسه ،  ،  معماری قاجاری  تاريخی  ، مرّمت و احياء ، خانه های 

تناسبات

مقّدمه 
عدم انطباق كالبد بافتهای تاريخی شهرها با نياز های امروز جامعه )كه حركت وسايل 
نقليه از مهمترين آنهاست( باعث شده مردم بومی اين مناطق رغبت زيادی برای 
ماندن درون آنها نداشته باشند. با خالی شدن اين بافتها از مردم ، افراد غير بومی و 
مهاجر جای آنها را اشغال كرده و در اثر گذشت زمان به دليل عدم آشنايی اين افراد 
با ارزشهای معماری و شهرسازی و حّتی تفاوتهای فرهنگی و در نتيجه عدم استفادۀ 

صحيح و بهينه از اين بناهای ارزشمند ، كم كم بناها و بافت فرسوده می گردد.
در يك جمع بندی می توان مشکالت بافت را اين گونه بيان نمود :

- عدم پاسخگويی كالبد قديم برای عملکرد های امروز ؛
- فرسودگی بسيار زياد ؛

- خالی شدن بافت از مردم بومی و آشنا به بافت از اين مناطق ؛
- عدم دسترسی روان و راحت به عناصر بافت ؛

- كمبود بسياری از فضاهای مورد نياز مثل پارک و ... ؛
- عدم رعايت بهداشت عمومی به داليل مختلف ؛

- تبديل شدن برخی از مخروبه ها به پاتق افراد معتاد و فاسد ؛ 
- تبديل شدن برخی از مخروبه ها به محل دفع زباله و نخاله ؛

- عدم وجود امنيت جانی در كنار برخی از بناها به دليل سازه های معيوب بناها ؛
- نگاه نادرست رسانه های مختلف به اين مناطق ونشان ندادن ارزشهای آن ؛

- عدم جوابگويی تأسيسات زير بنايی شهر به دليل پوسيدگی تأسيسات يا افزايش جمعّيت ؛
- بسياری از معضالت ديگر ؛
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طراحی 
با توّجه به پتانسيل های ويژۀ پروژه كه ديد وسيع 
به مجموعۀ بناهای تاريخی شهر اصفهان )مسجد 
گنبد   ، منار مسجد علی   ، قديم شهر  بازار   ، جامع 
مسجد شيخ لطف اهلل ، كاخ عالی قاپو ، گنبد مسجد 
امام ، گنبد مدرسه چهار باغ و ...( در يك دور منظر 
)سيلوئت( شهری و همجواری با مسجد جامع و چند 

بنای مسکونی دورۀ قاجار بود، طراحی شروع شد.
و  بافت  ارزشهای  حفظ  طرح  اولّيۀ  ايدۀ           
معماری دورۀ قاجار ، ديد به مسجد جامع و ديگر 
بناها از طريق تراسهای مختلف ، بام بنا و فضاهای 
بناهای  موجود  معماری  هندسۀ  بر  تأكيد   ، باز 
قاجاری و همچنين توّجه به عکس هوايی شهر در 

سال 1335 شکل گرفت.
         چهار بنای ارزشمند قاجاری در بخش ميانی 
بخش  دو  به  را  نوساز  بخش  و  داشت  قرار  زمين 
شمالی و جنوبی تقسيم می نمود. از ميان دسترسی 
)دركنار  مسجد  همجوار  دسترسی   ، موجود  های 
ورودی شمالی مسجد جامع( و بازار از اهمّيت خاّصی 
بودكه ورودی اصلی و فضاهای خدماتی  برخوردار 
مجموعه ، مثل رستوران دركنار آن در بخش جنوب 
شرقی زمين شکل گرفت. دربخش جنوب غربی و 
شمال زمين ، بيشتر فضاهای اقامتی و استراحت كه 

همان اتاقها و سوئيتها بود قرار گرفت.
 
 

مراحل انجام کار 
پروژۀ مجموعه اقامتی شهشهان در سه مرحلۀ كلّی 

به شرح زير پيش بينی شد :
مرحلۀ اول : مرّمت و احیاء بناهای تاریخی
زير بنای كّل بناهای تاريخی حدود 1500 مترمربع 
همچنين  و  پذيرايی  جهت  اتاق  باب   15 شامل 

فضاهای خدماتی مربوطه می باشد.
قسمت  دو  شامل  خود  مرحله  اين  دوم:  مرحلۀ 
نوساز  بخشهای  ساخت  كار  اول   قسمت  است. 
به  هتل  اندازی  راه  جهت  پروژه  جنوبی  و  شمالی 
وسيلۀ تركيب با خانه های تاريخی است. زير بنای 
بخش نوساز حدود 7500 مترمربع شامل 89  اتاق 
و سوئيت و فضاهای خدماتی مورد نياز و پاركينگ 
می باشد. قسمت دوم شامل ساخت مركز خدماتی 
سازی  جداره  و  سازی  كف  و  پاركينگ  و  محلّه 

اطراف پروژه جهت ساماندهی معابر و اتّصال پروژه 
باز  فضاهای  سطح  است.  جامع  مسجد  و  بازار  به 
 9000 حدود  محلّه  خدماتی  مركز  و  شده  طراحی 

متر مربع می باشد.
مرحلۀ سوم : اين مرحله برای رسيدن به اهداف 
كلّی كار می باشد. كه شامل توسعه های آتی پروژه 
می باشد. بر اساس نيازهای پروژه و اهميت های آن 
است.  ديده شده  پروژه  برای   توسعه  اولوّيت  دو   ،
اقامتی به  اولوّيت اول برای رسيدن خود مجموعۀ 
ظرفيت نهايی و رفع كمبود های آن است. پس از 
توسعۀ  اول ، اين مجموعه به حّداكثر ظرفيت خود 
متر   6500 حدود  اول  توسعۀ  بنای  زير  رسد.  می 
مربّع با  117 باب سوئيت و اتاق می باشد. ظرفّيت 
و  مسافر  پذيرايی حدود 550   برای  كّل مجموعه 
گردشگر است. اولويت دوم مربوط به اهداف كلّی 
پروژه يعنی احياء بافت شمالی مسجد جامع است. 
اين بخش توسعه ، ساماندهی و احياء تمامی منازل 
محلّۀ  خدماتی  مركز  تا  مسجد  شمال  مسکونی 
شهشهان را شامل می شود. برای خانه ها بايد طرح 
مناسب وهماهنگ با  بافت تهيه و حتی به عنوان 

الگو ، برخی از آنها  با مشاركت مردم ساخته شود.
انضمام  به  پروژه  كّل مجموعۀ  در مجموع سطح   
در  آن  باز  فضاهای  و  همجوار  خدماتی  فضاهای 

حدود 27000  متر مربع می باشد.
 

متی-گردشگری  قا یی-ا مجموعۀ پذیرا
شهشهان 

 خيابان كشی های دوران پهلوی تغييرات بسياری 
ورود  با  گذاشت.  اصفهان  تاريخی  بافت  روی  بر 
از  بسياری  معابر  شدن  عريض  و  بافت  به  ماشين 
معابر   ، ساباطها  رفت.  بين  از  ارزشمند  های  بدنه 
معابری  به  را  خود  جای   ، ها  سيبه  و  كنان  آشتی 
عکس  داد.  خودروها  توّقف  و  ترّدد  جهت  عريض 
هوايی سال 1335 اصفهان مهمترين منبعی است 
كه فرم كلّی بافت و ميزان پر و خالی بودن و .... 

بافت را نشان می دهد.
 ، بافت  فرم  از  شناخت  برای  نيز  پروژه  دراين   
ساباطهای  و  رواقها   ، مركزی  حياطهای  تناسبات 
موجود در اطراف پروژه وضعّيت خانه ها نسبت به 
يکديگر و نظام حدودی ارتفاعی آنها از اين عکس 

و عکسهای سالهای بعد استفاده شد.

الگوی  بهترين  تواند  می  كه  ما  ارزشمند شهرهای  تاريخی  بافت  باعث شده   ، عوامل  ديگر  و  عوامل  اين  همۀ 
شهرسازی و معماری ما باشد و ساالنه درآمدی هنگفت را از طريق توريسم و گردشگران برای ما به ارمغان آورد 
، به يك معضل شهری تبديل شده وحّتی برخی از مسؤالن شهری شهرها ،  ارزشهای بسيار اين بخشهای بافت 
را ناديده  می گيرند و تنها برای رفع معضالت ، كلّيۀ اين ارزشها را به باد فراموشی سپرده و تصميم به تخريب و 

نوسازی نه به شيوه درست آن ، بلکه شيوه های نادرست با الگوهای غير بومی می پردازند. 
حال بايد با نمونه هايی ، هم به برخی مسئوالن و هم به مردم نشان داد كه هنوز می توان در بافت كار كرد و با 
ارائۀ الگوهايی به آنها ثابت نمود كه درضمن سودآور بودن پروژه هايی از اين دست با تغيير در عملکرد بناها ، می 

توانند برای كالبد قديم تعريفی امروزی مشخص كنند.
مجموعۀ پذيرايی _  اقامتی _  گردشگری شهشان ، پروژه ای بود كه با همين اهداف جهت رفع نيازهای بافت  

و برای باززنده سازی آن تعريف شد.

ضرورت انجام پروژه و اهداف آن 
اين پروژه در راستای اهداف كلّی شركت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ايران و با مشاورۀ شركت عمران 
و مسکن سازان منطقه مركزی ، جهت احياء بافت شهری و حفظ ارزشهای معماری و شهرسازی بخشی از بافت 

تاريخی شهر اصفهان شروع شد.
اهداف اصلی پروژه در دو بخش قابل تقسيم است :

الف( اهداف كلّی در سطح كالن شامل :
- احياء بخشی از بافت شمال مسجد جامع شهر ؛

- ايجاد باززنده سازی و سرزندگی درون بافت ؛
- حفظ و نگهداری برخی از بناهای بافت ؛

- سودآوری پروژه ای چند منظوره در بافت ؛ 
- ايجاد ميل و رغبت در شهروندان برای سرمايه گذاری در بافت ؛

- رشد اقتصادی قيمت زمين در بافت ، جهت بهره مندی بهتر مردم از زمينهای باير ؛
- ساماندهی فضاهای عمومی و معابر در بخش شمالی مسجد جامع ؛

ب( اهداف خرد شامل : 
-    تأمين فضاهای اقامتی و گردشگری جهت رفع نيازهای مسافران و گردشگران ؛

-    رفع كمبودهای مختلف خدماتی به بازديد كنندگان بافت و مسجد جامع ؛
-    اتّصال و ارتباط پروژه های مختلف اقامتی و گردشگری درون بافت شهشهان شركت از طريق يك مركز 

خدماتی محلّه و تقويت محورهای آن ؛
-    ايجاد مركز خدماتی محلّه ورفع نيازهای ساكنين محل و اتّصال آن به بازار شهر ؛

-    ايجاد فضای سبز محلّه ای جهت رفع بخشی از كمبودهای آن ؛
-    تأمين پاركينگ درون بافت ؛

-    امکان ديد وسيع به مسجد جامع )تصوير شمارۀ 1( ، منار مسجد علی ، مسجد شيخ لطف اهلل ، مسجد امام ، 
عالی قاپو و مدرسه چهارباغ در يك دور منظر )سيلوئت( شهری از روی بام مجموعه ؛

 
 درآغاز كار ، شركت اقدام به خريد مجموعه ای از بناهای تخريبی و زمينهای ويران در كوچه های بن بست محلّه 
نمود كه در مجموع از اتّصال حدود ده زمين و منزل متروكه ، زمين اولّيه آماده شد. با بررسی های بعدی ، زمينهای 

ديگری كه در پروژه با تشخيص كارشناسان مشاور و طراح ضروری بود ، خريداری گرديد.
         با بررسی روی خود بناها معلوم شد كه دراين ميان ، چهار خانه دارای ارزش نسبی معماری هستند. بررسيهای 

مشاور اين چهار بنا را مرّمتی و بقّيۀ بناها را تخريبی اعالم كرد و تصميم به نوسازی آنها گرفته شد.

سايت پروژه تصو ير شمارۀ 1

تصوير شماره 2 : محورهای اصلی سايت و محل آن در شمال مسجد
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چهار خانۀ دوران قاجار كه تفاوتهايی از نظر سال ساخت و نوع 
انتخاب شدند.  اولّيه طرح  ايدۀ  به عنوان   ، ... دارند  معماری و 
اصول و مبانی معماری و شهرسازی دوران قاجار به عنوان روش 
كار و سيستم نظام دهندۀ طرح انتخاب شد. برای شناخت بيشتر 
معماری دورۀ قاجار ، تحليل هايی بر روی خانه های قاجاری 
چون تناسبات بنا واجزای آن ، كلّيت ، هندسه ، سيركوالسيون 
، پر و خالی ، سازماندهی ، فرمهای حذفی و الحاقی ، تکراری 
و مجّرد و ... انجام گرفت. پس از آن  الگوهايی برای مجموعه 

های اقامتی با توّجه به نيازها و شکل كالبد برگزيده شد.

 
  با بررسی ديدها از درون سايت به اطراف و نفوذهای فيزيکی 
و بصری به سايت ، همچنين بررسی امکان ارتباطات فيزيکی 
خود خانه های تاريخی با يکديگر ، جانمايی های اولّيه صورت 
 ، موجود  وضع  در  قاجاری  بناهای  هندسه  شناخت  با  گرفت. 
همان هندسه برای گسترش بناها استفاده شد. نقشه هندسۀ كل  

مجموعه در ارتباط با خانه های تاريخی ارائه شده است.
  به دليل مشکالت فراوان در بافت از لحاظ ارتفاعی ، رعايت 
شبکه  كم  عمق  و  طرف  يك  از  بازار  و  مسجد  های  حريم 
فاضالب در محدودۀ پروژه از طرفی ديگر باعث شد بنا در دو 
طبقه همکف و اول طراحی شود  و از زير زمين تنها برای برخی 

فضاهای خدماتی مانند انباريها و پاركينگ استفاده گردد.

تصوير شمارۀ 4 : ديد وسيع به مسجدتصوير شمارۀ 3 : دسترسی ونفوذهای فيزيکی به سايت


