مجموعۀ پذیرایی،اقامتی،گردشگری شهشهان اصفهان
مدیر طرح :دکتر مصطفی نکویی

عضو هیات علمی دانشگاه شیخ بهایی

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

چکیده
در فرآیند طراحی معماری اعم از طراحی در فضای جدید  ،بافتهای تاریخی
و حتبی در طراحی شهری و محیطی ،مطالعات و برنامه ریزیهای مورد نیاز ،
طراحی شهری بر اساس یک سری اصول و معیارها که ریشه در فرهنگ وس ّنت
دارد  ،همچنین با توجه به بستر طرح و ویژگیهای زمانی ومکانی آن اقدام به
طراحی می کند .حال اگر کالبد معماری بنایی پس از گذشت زمان بماند  ،ولی
ویژگیهای بستر طرح و عوامل بیرونی آن تغییرکند و عملکرد قدیم بنا دارای
خاصی برای جامعه جدید نباشد  ،آیا تنها مرمت بناها  ،برای حفظ و
تعریف ّ
نگهداری هو ّیت و تاریخ معماری و شهرسازی کافی است و یا با احیاء بافت و
بنا است که این بناها سالم و زنده مانده و در نتیجه این ارزشها می تواند باقی
بماند و کالبد قدیم  ،عملکردی جدید پیدا خواهد کرد؟
مجموعه پذیرایی  -اقامتی  -گردشگری شهشهان واقع در یکی از محلاّ ت
قدیم شهر اصفهان در بخش شمالی مسجد جامع عتیق اصفهان با چنین نگرشی
و در جهت رفع نیازهای بافت و باززنده سازی آن طراحی شده است.
واژه های کلیدی
مجموعۀ پذیرایی  -اقامتی  -گردشگری  ،بافت تاریخی  ،بافت فرسوده
 ،مر ّمت و احیاء  ،خانه های تاریخی  ،معماری قاجاری  ،توسعه  ،هندسه ،
تناسبات
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مق ّدمه
عدم انطباق کالبد بافتهای تاریخی شهرها با نیاز های امروز جامعه (که حرکت وسایل
نقلیه از مهمترین آنهاست) باعث شده مردم بومی این مناطق رغبت زیادی برای
ماندن درون آنها نداشته باشند .با خالی شدن این بافتها از مردم  ،افراد غیر بومی و
مهاجر جای آنها را اشغال کرده و در اثر گذشت زمان به دلیل عدم آشنایی این افراد
با ارزشهای معماری و شهرسازی و ح ّتی تفاوتهای فرهنگی و در نتیجه عدم استفادۀ
صحیح و بهینه از این بناهای ارزشمند  ،کم کم بناها و بافت فرسوده می گردد.
در یک جمع بندی می توان مشکالت بافت را این گونه بیان نمود :
 عدم پاسخگویی کالبد قدیم برای عملکرد های امروز ؛ فرسودگی بسیار زیاد ؛ خالی شدن بافت از مردم بومی و آشنا به بافت از این مناطق ؛ عدم دسترسی روان و راحت به عناصر بافت ؛ کمبود بسیاری از فضاهای مورد نیاز مثل پارک و  ...؛ عدم رعایت بهداشت عمومی به دالیل مختلف ؛ تبدیل شدن برخی از مخروبه ها به پاتق افراد معتاد و فاسد ؛ تبدیل شدن برخی از مخروبه ها به محل دفع زباله و نخاله ؛ عدم وجود امنیت جانی در کنار برخی از بناها به دلیل سازه های معیوب بناها ؛ نگاه نادرست رسانه های مختلف به این مناطق ونشان ندادن ارزشهای آن ؛جمعیت ؛
 عدم جوابگویی تأسیسات زیر بنایی شهر به دلیل پوسیدگی تأسیسات یا افزایش ّ -بسیاری از معضالت دیگر ؛
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همۀ این عوامل و دیگر عوامل  ،باعث شده بافت تاریخی ارزشمند شهرهای ما که می تواند بهترین الگوی
شهرسازی و معماری ما باشد و ساالنه درآمدی هنگفت را از طریق توریسم و گردشگران برای ما به ارمغان آورد
 ،به یک معضل شهری تبدیل شده وح ّتی برخی از مسؤالن شهری شهرها  ،ارزشهای بسیار این بخشهای بافت
کلیۀ این ارزشها را به باد فراموشی سپرده و تصمیم به تخریب و
را نادیده می گیرند و تنها برای رفع معضالت ّ ،
نوسازی نه به شیوه درست آن  ،بلکه شیوه های نادرست با الگوهای غیر بومی می پردازند.
حال باید با نمونه هایی  ،هم به برخی مسئوالن و هم به مردم نشان داد که هنوز می توان در بافت کار کرد و با
ارائۀ الگوهایی به آنها ثابت نمود که درضمن سودآور بودن پروژه هایی از این دست با تغییر در عملکرد بناها  ،می
توانند برای کالبد قدیم تعریفی امروزی مشخص کنند.
مجموعۀ پذیرایی _ اقامتی _ گردشگری شهشان  ،پروژه ای بود که با همین اهداف جهت رفع نیازهای بافت
و برای باززنده سازی آن تعریف شد.
ضرورت انجام پروژه و اهداف آن
این پروژه در راستای اهداف کلّی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و با مشاورۀ شرکت عمران
و مسکن سازان منطقه مرکزی  ،جهت احیاء بافت شهری و حفظ ارزشهای معماری و شهرسازی بخشی از بافت
تاریخی شهر اصفهان شروع شد.
اهداف اصلی پروژه در دو بخش قابل تقسیم است :
الف) اهداف کلّی در سطح کالن شامل :
 احیاء بخشی از بافت شمال مسجد جامع شهر ؛ ایجاد باززنده سازی و سرزندگی درون بافت ؛ حفظ و نگهداری برخی از بناهای بافت ؛ سودآوری پروژه ای چند منظوره در بافت ؛ ایجاد میل و رغبت در شهروندان برای سرمایه گذاری در بافت ؛ رشد اقتصادی قیمت زمین در بافت  ،جهت بهره مندی بهتر مردم از زمینهای بایر ؛ ساماندهی فضاهای عمومی و معابر در بخش شمالی مسجد جامع ؛ب) اهداف خرد شامل :
 تأمین فضاهای اقامتی و گردشگری جهت رفع نیازهای مسافران و گردشگران ؛ رفع کمبودهای مختلف خدماتی به بازدید کنندگان بافت و مسجد جامع ؛ اتّصال و ارتباط پروژه های مختلف اقامتی و گردشگری درون بافت شهشهان شرکت از طریق یک مرکزخدماتی محلّه و تقویت محورهای آن ؛
 ایجاد مرکز خدماتی محلّه ورفع نیازهای ساکنین محل و اتّصال آن به بازار شهر ؛ ایجاد فضای سبز محلّه ای جهت رفع بخشی از کمبودهای آن ؛ تأمین پارکینگ درون بافت ؛ امکان دید وسیع به مسجد جامع (تصویر شمارۀ  ، )1منار مسجد علی  ،مسجد شیخ لطف اهلل  ،مسجد امام ،عالی قاپو و مدرسه چهارباغ در یک دور منظر (سیلوئت) شهری از روی بام مجموعه ؛
درآغاز کار  ،شرکت اقدام به خرید مجموعه ای از بناهای تخریبی و زمینهای ویران در کوچه های بن بست محلّه
اولیه آماده شد .با بررسی های بعدی  ،زمینهای
نمود که در مجموع از اتّصال حدود ده زمین و منزل متروکه  ،زمین ّ
دیگری که در پروژه با تشخیص کارشناسان مشاور و طراح ضروری بود  ،خریداری گردید.
با بررسی روی خود بناها معلوم شد که دراین میان  ،چهار خانه دارای ارزش نسبی معماری هستند .بررسیهای
بقیۀ بناها را تخریبی اعالم کرد و تصمیم به نوسازی آنها گرفته شد.
مشاور این چهار بنا را مر ّمتی و ّ
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طراحی
توجه به پتانسیل های ویژۀ پروژه که دید وسیع
با ّ
به مجموعۀ بناهای تاریخی شهر اصفهان (مسجد
جامع  ،بازار قدیم شهر  ،منار مسجد علی  ،گنبد
مسجد شیخ لطف اهلل  ،کاخ عالی قاپو  ،گنبد مسجد
امام  ،گنبد مدرسه چهار باغ و  )...در یک دور منظر
(سیلوئت) شهری و همجواری با مسجد جامع و چند
بنای مسکونی دورۀ قاجار بود ،طراحی شروع شد.
اولیۀ طرح حفظ ارزشهای بافت و
ایدۀ ّ
معماری دورۀ قاجار  ،دید به مسجد جامع و دیگر
بناها از طریق تراسهای مختلف  ،بام بنا و فضاهای
باز  ،تأکید بر هندسۀ معماری موجود بناهای
توجه به عکس هوایی شهر در
قاجاری و همچنین ّ
سال  1335شکل گرفت.
چهار بنای ارزشمند قاجاری در بخش میانی
زمین قرار داشت و بخش نوساز را به دو بخش
شمالی و جنوبی تقسیم می نمود .از میان دسترسی
های موجود  ،دسترسی همجوار مسجد (درکنار
خاصی
اهمیت ّ
ورودی شمالی مسجد جامع) و بازار از ّ
برخوردار بودکه ورودی اصلی و فضاهای خدماتی
مجموعه  ،مثل رستوران درکنار آن در بخش جنوب
شرقی زمین شکل گرفت .دربخش جنوب غربی و
شمال زمین  ،بیشتر فضاهای اقامتی و استراحت که
همان اتاقها و سوئیتها بود قرار گرفت.

اطراف پروژه جهت ساماندهی معابر و اتّصال پروژه
به بازار و مسجد جامع است .سطح فضاهای باز
طراحی شده و مرکز خدماتی محلّه حدود 9000
متر مربع می باشد.
مرحلۀ سوم  :این مرحله برای رسیدن به اهداف
کلّی کار می باشد .که شامل توسعه های آتی پروژه
می باشد .بر اساس نیازهای پروژه و اهمیتهای آن
 ،دو اولو ّیت توسعه برای پروژه دیده شده است.
اولو ّیت اول برای رسیدن خود مجموعۀ اقامتی به
ظرفیت نهایی و رفع کمبود های آن است .پس از
توسعۀ اول  ،این مجموعه به ح ّداکثر ظرفیت خود
می رسد .زیر بنای توسعۀ اول حدود  6500متر
ظرفیت
مربّع با  117باب سوئیت و اتاق می باشدّ .
ّ
کل مجموعه برای پذیرایی حدود  550مسافر و
گردشگر است .اولویت دوم مربوط به اهداف کلّی
پروژه یعنی احیاء بافت شمالی مسجد جامع است.
این بخش توسعه  ،ساماندهی و احیاء تمامی منازل
مسکونی شمال مسجد تا مرکز خدماتی محلّۀ
شهشهان را شامل می شود .برای خانه ها باید طرح
مناسب وهماهنگ با بافت تهیه و حتی به عنوان
الگو  ،برخی از آنها با مشارکت مردم ساخته شود.
در مجموع سطح ّ
کل مجموعۀ پروژه به انضمام
فضاهای خدماتی همجوار و فضاهای باز آن در
حدود  27000متر مربع می باشد.

مراحل انجام کار
ّ
پروژۀ مجموعه اقامتی شهشهان در سه مرحلۀ کلی
به شرح زیر پیش بینی شد :
مرحلۀ اول  :مر ّمت و احیاء بناهای تاریخی
زیر بنای ّ
کل بناهای تاریخی حدود  1500مترمربع
شامل  15باب اتاق جهت پذیرایی و همچنین
فضاهای خدماتی مربوطه می باشد.
مرحلۀ دوم :این مرحله خود شامل دو قسمت
است .قسمت اول کار ساخت بخشهای نوساز
شمالی و جنوبی پروژه جهت راه اندازی هتل به
وسیلۀ ترکیب با خانه های تاریخی است .زیر بنای
بخش نوساز حدود  7500مترمربع شامل  89اتاق
و سوئیت و فضاهای خدماتی مورد نیاز و پارکینگ
می باشد .قسمت دوم شامل ساخت مرکز خدماتی
محلّه و پارکینگ و کف سازی و جداره سازی

مجمو عۀپذ یر ا یی  -ا قا متی  -گر د شگر ی
شهشهان
خیابان کشی های دوران پهلوی تغییرات بسیاری
بر روی بافت تاریخی اصفهان گذاشت .با ورود
ماشین به بافت و عریض شدن معابر بسیاری از
بدنه های ارزشمند از بین رفت .ساباطها  ،معابر
آشتی کنان و سیبه ها  ،جای خود را به معابری
عریض جهت تر ّدد و تو ّقف خودروها داد .عکس
هوایی سال  1335اصفهان مهمترین منبعی است
که فرم کلّی بافت و میزان پر و خالی بودن و ....
بافت را نشان می دهد.
دراین پروژه نیز برای شناخت از فرم بافت ،
تناسبات حیاطهای مرکزی  ،رواقها و ساباطهای
وضعیت خانه ها نسبت به
موجود در اطراف پروژه
ّ
یکدیگر و نظام حدودی ارتفاعی آنها از این عکس
و عکسهای سالهای بعد استفاده شد.
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تصویر شمارۀ  : 3دسترسی ونفوذهای فیزیکی به سایت

تصویر شمارۀ  : 4دید وسیع به مسجد

چهار خانۀ دوران قاجار که تفاوتهایی از نظر سال ساخت و نوع
اولیه طرح انتخاب شدند.
معماری و  ...دارند  ،به عنوان ایدۀ ّ
اصول و مبانی معماری و شهرسازی دوران قاجار به عنوان روش
کار و سیستم نظام دهندۀ طرح انتخاب شد .برای شناخت بیشتر
معماری دورۀ قاجار  ،تحلیل هایی بر روی خانه های قاجاری
کلیت  ،هندسه  ،سیرکوالسیون
چون تناسبات بنا واجزای آن ّ ،
 ،پر و خالی  ،سازماندهی  ،فرمهای حذفی و الحاقی  ،تکراری
مجرد و  ...انجام گرفت .پس از آن الگوهایی برای مجموعه
و ّ
توجه به نیازها و شکل کالبد برگزیده شد.
های اقامتی با ّ
با بررسی دیدها از درون سایت به اطراف و نفوذهای فیزیکی
و بصری به سایت  ،همچنین بررسی امکان ارتباطات فیزیکی
اولیه صورت
خود خانه های تاریخی با یکدیگر  ،جانمایی های ّ
گرفت .با شناخت هندسه بناهای قاجاری در وضع موجود ،
همان هندسه برای گسترش بناها استفاده شد .نقشه هندسۀ کل
مجموعه در ارتباط با خانه های تاریخی ارائه شده است.
به دلیل مشکالت فراوان در بافت از لحاظ ارتفاعی  ،رعایت
حریم های مسجد و بازار از یک طرف و عمق کم شبکه
فاضالب در محدودۀ پروژه از طرفی دیگر باعث شد بنا در دو
طبقه همکف و اول طراحی شود و از زیر زمین تنها برای برخی
فضاهای خدماتی مانند انباریها و پارکینگ استفاده گردد.
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