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  87 پاييز و زمستان/ 3شماره/  دومسال/ نشريه هويت شهر

       
  
  
  
  
  

   *هر اصفهانگيري ساختار فضايي ش در شكل ها نقش مادي
  * ** فرشته احمدي  مهندس**دكتر حميد ماجدي 

  26/06/87: الهـ  تاريخ دريافت مق
                                       01/12/87: تاريخ پذيرش نهايي

                 
  
  
  
  
  

                                           
  چكيده 

  
ترين هسته شهر بوده      اصلي» هاي روان سرزمين جوي «به معناي   » جويباره« و   استهاي اوليه زيستي     هسته بااصفهان شهري          
هـاي سـطحي و   آوري آب رسـاني، جمـع  در امـور كـشاورزي و آب   هاي منشعب از آن در گذشته    رود و شبكه مادي     نقش زاينده . است

سازها و از بين رفتن باغـات درون   و  ساخت  متأسفانه طي توسعه شهري و افزايش    .ت خاصي برخوردار بوده است    آباداني شهر از اهمي   
  . به دست فراموشي سپرده شد»  مـــادي«شهر به نام  شهر و مزارع اطراف،  بخشي از هويت

 اقتـصادي   و يخي، زيست محيطي، طراحي شـهري   هاي متعدد تار  ها از ديدگاه  گذاري در جهت احياء مادي      لزوم توجه و سرمايه           
 تاريخ و ارتبـاط آن بـا توسـعه و طراحـي فـضاهاي شـهري                 طيها     شناسايي سوابق و عملكرد مادي     بهاين مقاله   . استقابل بررسي   

» 1سبزراه« ها به     ها، زيباسازي فضاي شهري با ارتقاء نقش عبور و مروري مادي            هاي هويتي تاريخي مادي   حفظ ارزش .  است پرداخته
   . استو برآورده ساختن نيازهاي عملكردي، تفرجي، روحي و رواني شهروندان جهت ارتقاء كيفيت زيستي شهر  از اهداف اصلي مقاله 

  
  
  
  

   واژه هاي كليدي
  هويت  ، مادي،رود  زاينده،اصفهان

 
ح ارتقاء كيفيت زيستي شهر اصفهان از طريـق احيـاء شـبكه    طر« : برگرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي طراحي محيط با عنوان       * 

  »هاي شهر مادي
  Email:Majedi_h@yahoo.com                                              ، تهراناسالمي  دانشگاه آزاد،استاديار واحد علوم و تحقيقات** 

Email:Fereshteahmadi2004@yahoo.com   واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمي، تهرانكارشناس ارشد طراحي محيط*** 
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  مقدمه
اند، قـدر آن را بـه درسـتي شـناخته و      نگرش ايرانيان نسبت به آب همواره مانند موجودي مقدس بوده و ايرانيان هر جا آبي يافته            

اند كه بسياري از آنها در ارتبـاط بـا معمـاري ايرانـي      زدهبسيار و در اين راه دست به ابتكارات اند درصدد استفاده بهينه و هدر ندادن آن بوده     
  . در شهرسازي قديم نيز، آب به عنوان يك عنصر طراحي شهري ايفاي نقش نموده است.  شود مي ديده 

ي رود چون موهبت در اصفهان به عنوان شهري كه در مركز فالت ايران واقع شده و داراي آب و هواي نيمه گرم و خشك است؛ وجود زاينده                
                     هـاي سـنتي آبرسـاني از رودخانـه بـه مـزارع و باغـات اطـراف تحـت عنـوان                       شود و يكي از نظام مندترين و ماندگارترين شيوه          ارج نهاده مي  

وسـيعي  هاي اصفهان  ابتكاري است كه از مقياس معماري فراتر رفته، در سطح شهر يـا منطقـه                     طرح مادي . شود  گرفته مي  بكار»  ها  مادي« 
اين شبكه آبرساني خود دستمايه طراحي شهري اصفهان جديـد          .  شهري ويژه، جلوه پيدا كرده است      عنصرعمل نموده و در قالب آفرينش يك        

در اين تحقيق سعي شده با شناختي مختصر به معرفي مادي ها، تاريخچه احداث و عملكرد  .)1380صـراف،  (  با محالت جديد صفوي بوده است   
 جغرافيايي معرفي گردد -ها در قالب يك بحث فراگير تاريخي  همچنين وضعيت كنوني آنها پرداخته شود تا پس از آنكه شبكه مادي           سابق آنها،   

  .ها به سوي آن فراخوانده شود ها و توجه و ابعاد عظيم آن روشن شد، متناسب بحث
هـاي اخيـر در بافـت منطقـه،           يـر و تحــوالت دهـه       فرهنگي، زيست محيطـي و تغي       در پژوهش حاضر از يك طرف به ارزشهاي تاريخي،        

  .شود  پرداخته ًنيازهاي فضائي شهري اجماال) رطوبت دما،(هاي متعدد اقليمي  با شهر اصفهان و ضرورتآنپيوستگي ذاتي 
هـاي  ت طـرح  ها در بافت شهر از ديدگاه مردم و سازمانهاي ذيربط از يـك بعـد و پيـشنهادا                   از طرف ديگر مسائل و مشكالت كنوني مادي       

گيرد كه با توجه به       هاي اخير از بعد ديگر مورد بررسي قرار مي          ها در قالب طرحهاي جامع و تفضيلي در دهه        مصوب شهري در باب نقش مادي     
 راهكارهـا و    گيـري بـه سـمت ارائـه       جهـت جايگاه قانوني و عرفي مسئله در سنن حقوقي جامعه و تغيير و تحوالت كالبدي در سطح منطقـه،                   

    تـوان بـا   در انتهـاي ايـن مرحلـه مـي    . هدايت خواهنـد كـرد  را ها در كل منطقه و شهر  ادات كلي براي تعيين تكليف شبكه عظيم مادي    پيشنه
ها در سطح شهر پرداخت و از اين طريـق            ، به ساماندهي موردي و طراحي حاشيه  مادي        مرحله اول تحقيق و به پشتوانه آن      گيري از نتايج    بهره

  . ارتقاء كيفيت زيستي شهر برداشتگامي مؤثر در 

  روش تحقيق 
محيطي است كه شامل بررسي تطبيقـي،      ريزي و طراحي     كاربردي و براساس فرايند برنامه     -روش انجام تحقيق در پژوهش حاضر تحليلي            

ي دارنـد، بايـد از روش تحليلـي در          ازآنجا كه شبكه مادي ها به عنوان يك مسئله شهري نياز به بررسي دقيقـ              . استميداني    و مطالعات   تحليل  
  . انجام تحقيق استفاده نمود

اي، بخشهاي نظري پروژه را شـامل شـده    روش كتابخانه.  آوري اطالعات از دو روش كتابخانه اي و ميداني استفاده شده است         براي جمع       
راه  را در     راحي در مرحله ساماندهي و تجربيات جهاني سـبز        ، علل نابساماني آنها، اصول و معيارهاي ط       اها، عملكرد و نقش آنه      كه معرفي مادي  

هـا و تحقيقـات و تأليفـات          نامـه   در همين راستا از گفتگو و مصاحبه حضوري با افراد دست اندركار و مجريان طرح، اقتباس از پايان                 . گيرد  مي بر
ي اطالعات كالبدي وضع موجود نيز بـا روش ميـداني           آور  جمع. هاي جامع و تفضيلي مصوب نيز  بهره گرفته شده است            گذشته و بررسي طرح   

  .  انجام شده است
  . استصورت پذيرفته اطالعات كيفيات محيطي  گردآوريتحليل اطالعات به صورت ارزيابي كمي و كيفي، بر اساس
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  سواالت اساسي تحقيق 

 اشتند؟مادي ها در شكل گيري ساختار فضايي و احرا ز هويت شهر اصفهان تأثير مستقيمي دآيا 

ها و بافت تاريخي اطراف آنها پاسخگويي    هاي فرهنگي و هويتي مادي    ها به حفظ  ارزش      توان با ساماندهي فضايي شبكه مادي       ميچگونه  
 نيازهاي كالبدي و عملكردي شهروندان دست يافت ؟

  هاي شهر اصفهان  آشنايي با مادي
رسـاني از رودخانـه زاينـده رود بـه     گردد كه براي آب اي اطالق ميدر لهجه اصفهاني به نهرهاي فراخ و گشاده » مادي«واژه      

اي از قدمت تاريخي ايـن واژه و       ندارد و خود نشانه    مورداطراف اين شهرستان منشعب شدند و جز در اين شهر در هيچ جاي ديگري               
  . از سويي ديگر نشانه روشني از عالئق و كوشش  مردم در عمران و آبادي سرزمين خود است 

روش پيچيده و شگفت تقسيم آب بر اساس دو اصل زمان و مكان توسط اين مردم ناشي از انديشه ژرفي بوده است كه آب را                               
 تـاريخ  همـه اهـل  قلـم را بـه اعتـراف                طيبه نسبت احتياج به همه روستاها رسانده، چنان سرسبزي و خرمي بــوجـود آورده كه               

هاي وسيع در باالدست از رودخانه جدا شده، با شيب يك در هزار پـس از طـي    به صورت كانالهامادي .)1372جعفري،( واداشته است 
ها نهايتاً در طي  مادي. اند شده هاي كوچك در سطح زمين جاري هاي آبخور رسيده و در اين قسمت با جوي     چند ده كيلومتر به زمين    

   سرازير  هاي ديگري ها و يا  مادي    ر پايين دست هرزآب آنها به چشمه      كردند و د  مسير خود روستاهاي متعددي را تغذيه و آبياري  مي         
 عدد ذكـر شـده كـه تعـدادي  از    78شود  هايي كه از زاينده رود جدا مي    تعداد نهرها يا مادي    »2طومار شيخ بهايي  «در  . شده است مي

شود و هـر سـهم     سهم اصلي انجام مي33اين تقسيم بندي بر اساس . شوندسمت چپ  و تعدادي  از سمت راست آن منـشعب  مي  
 مادي در بافت كنـوني شـهر اصـفهان جـاري      10ها؛ اكنون   از اين تعداد مادي   . به نوبه خود تقسيمات فرعي ديگري هم داشته است        

ها از جنوب غربي به شمال شرقي بوده است و طبق يك تقسيم بندي فرعـي ديگر بـه                   كه جهت حركت آن    )3و2و1تصوير  ( هستند
هايي كه در زمان صفويه     اسامي مادي . )1379حسيني ابري ،  ( شده است هاي شخصـي مشروب مي   ت تمام اراضـي و باغات وخـانه     نام ل 

مـادي نياصـرم، فرشـادي، فـدن،        : شهر اصفهان را زير پوشش خود داشتند، در شمال رودخانه به ترتيب از پايين به باال عبارتنـد از                    
 نياصــرم، فرشــادي، فــدن، جويــشاه   : خــان و در مركــز …شــايج ، نــايج و عبــدا  : تيــران، قمــيش و در جنــوب رودخانــه   

)http://cityserv.isfahan.ir(.    
  

  
  

  

  نگارنده:  مĤخذ                                                                                   تصاويري از مادي نياصرم ؛ زيباترين و پرآب ترين مادي شهر اصفهان-1تصوير     

  
  
  
  

 هاي شهر اصفهانو چشمه)هاي آبياريكانال(ها   نقشه مادي-2صوير ت
 137ص. 1381شفقي،: مأخذ

  هاي ها در شهر ؛ مادي ها چون شريان  نحوه حركت مادي-3تصوير
  .اند بخش در سطح شهر اصفهان  پراكنده شده حيات
  20ص. 1383. ريزي و تأليف كتابهاي درسي دفتر برنامه: مأخذ
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   ها در شهر اصفهان زمان پيدايش و ايجاد شبكه مادي

رود و ضـوابط آن   هاي خود اشاره به تقسيم آب زاينـده مورخان زيادي از جمله ابن رسته، حمزه اصفهاني و ابن حوقل در نوشته             
هاي ابـن حوقـل چنـين نتيجـه         از نوشته . دهد  حمزه اصفهاني تقسيم آب را به پيش از اسالم نسبت مي          . نماينددر شهر اصفهان مي   

شود كه ده قرن قبل هم آب زاينده رود با اصول و روش خاص تقسيم شده اسـت و هـر بلـوك نـسبت بـه اوضـاع و موقعيـت                                  مي
ني و افزايش آبادي ها شيوه تقسيم آب زاينده رود هـم       همپاي رشد شهر نشي    .جغرافيايي و شرايط زماني و مكاني حقابه داشته است        

در دوران صفويه كه اصفهان به عنوان پايتخت ايران برگزيده شد و اين دوران به عنوان دوران طاليـي                   . دستخوش تغيير شده است   
ين زمان با گسترش شـهر      در ا  .)19ص.1383طالبي ريزي،   ( تاريخ اصفهان هم ناميده مي شود، تغييرات بيشتري نسبت به گذشته داريم           

يزرع آبـاد شـده و باغـات بـزرگ و زيبـايي در       هاي باير و لمبه سمت جنوب و افزايش جمعيت شهري و روستايي اين منطقه، زمين        
همچنين اراضي مزروعي اطراف رودخانه و شعبات آن جزئي از شهر شده و محالت نوساز صفـــوي                 . مدت زمان كمي بوجود آمدند    

بايست آب رودخانه تحت نظم جديـدي منطبـق بـا      پس بنـاچار مي    چرخاب  و محالتي مانند خواجو، صالح آباد    . نددر آنها ساخته شد   
البتـه نبايـد    . بهايي استفاده نمودنـد      در اين زمان براي تقسيم آب زاينده رود از وجود شيخ          . وسعت سرزمين عهد صفوي تقسيم شود     

دانشمند معروف عهد صفوي است، بلكه تأكيد و نظارت و تغييرات كوچكي توسط             تصور كرد كه اصول تقسيم آب زاينده رود از اين           
 هجري و در زمان شاه طهماسب صفوي تنظـيم شـده و   923 سال بهطومار شيخ بهايي كه اكنون در دست است   . وي انجام گرفت  

در زمان صـفويه اداره      .دهندني نسبت مي  مورد استفاده قرار گرفته است كه البته عده اي نيز اين طومار را به مير فضل اهللا شهرستا                 
در سفــرنامه سـياحان زيـادي از جملـه تــاورنيه فرانـسوي و انگلبـرت        . تقسيم آب و نظارت برآن از مناصب بسيار مهم بوده است      

  .    خوردآلمـاني اين  مطلب  به چشـم مي
  ن بـر اسـاس دو اصـل زمـان و مكـان، كـه از                ماحصل مبحث اينكه؛ روش پيچيده و شگفت تقسيم آب زاينده رود در اصفها                

 معـروف شـده اسـت،   » شـيخ بهـايي  «هاي ميراث فرهنگي ما در مديريت منابع آب است و به طور سنتي به نام              ترين نمونه برجسته
شـدن   ابداع فرد و زمان خاصي نيست بلكه محصولي از اعصار و قرون گذشته است كه طي نسلها به مـوازات گـسترش و محـدود                        

  .  ي و يا تصميمات حكومتي تغيير و تبديالتي در آن رخ داده استاراض
  

  ها در گذشته و حال  عملكرد مادي

هاي اصفهان به عنوان شبكه تقسيم آب در اصفهان و حومه هر چند امروزه به اهميت گذشته نيست؛ ولي در واقع انعكاسي                      مادي
»  شـهر  –بـاغ   «تر از آن نقشي است كه ايـن شـبكه در ايجـاد               مهم دهد و هاي عظيمي را نشان مي    از دقت و نظم الزم چنين طرح      

تأثير استفاده از آب رودخانه از طريق انشعابات مادي در طراحي پايدار فضاي    . نمايداهميت  نظم آب در اين شهر ايـفـا مي         صفوي و 
  .اندتشبيه كرده» ون جنگلرشهري د« سبز شهري در  دوره صفويه به حدي بوده است كه شاردن و تاورنيه اصفهان را به

در واقع با تغيير    . هاي گذشته دستخوش تغييرات زيادي شده است       اجتماعي دهه  _اين تقسيم بندي با تحوالت جديد اقتصادي           
.      انـد   ركردهاي خود را از دسـت داده      ترين كا ها يكي از اصلي   زيربناي اقتصادي شهر از كشاورزي به يك شهر خدماتي صنعتي، مادي          
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رويه بخـش زيـادي   به عبارت ديگر با گسترش شهر و شهر نشيني و ازدياد جمعيت و افزايش جمعيت مهاجر و ساخت و سازهاي بي  
. ها و شعبات فرعي آنهـا هـم نـابود شـدند            شدند و پا به پاي آنها مادي      ها مشروب مي  از اراضي مزروعي داخل شهر كه قبالً از مادي        

در . انـد   اند كه بعضي از اين عملكردها بتدريج از دست رفتـه          يي را  در سطح شهر اصفهان داشته       ها طي سالها عملكردها   شبكه مادي 
در درجـه بعـدي؛    . هاست اين عملكرد اهميت خـود را از دسـت داده اسـت            ها بوده است كه سال    رساني مادي درجه اول؛ عملكرد آب   

  .)4 شماره يرتصو ( با بافت و سازمان شهر داشته استهاي مختلف شهر و نقشي كه در رابطهاهميت رابطه اين شبكه با بخش

اين شبكه با گسترش خود از سمت جنوب غربي به شـمال شـرقي در واقـع سـواي محـور اصـلي و مركـزي شـهر بـه عنـوان               
   .)21ص . 1383طالبي ريزي، ( 3ترين محور در شبكه بافت شهري عمل كرده است محورهاي فرعي در بعضي مواقع راحت

هر چند ماهيـت اصـلي      . نمايدها، شبكه مزبور اين نقش را در محالت قديمي ايفا مي          ها و غفلت  ون نيز عليرغم بي توجهي    هم اكن 
  . خود را در بعضي مناطق از دست داده اند

   

  

  

  

ن وجـه   ايـ . هاي صوتي و بصري و ازدحام جمعيت، غير قابل انكار است          نقش پااليش رواني و جسمي اين شبكه در درون آلودگي         
رويـه نقـشه    سوم در زماني كه زير بناي اصلي شهر به كشاورزي استوار بوده، شايد چندان اهميت نداشته؛ اما امروزه با گسترش بـي                     

  .شهر اين نقش، نسبت به گذشته اهميت يافته است
 و قـدم زدن از تـردد        در گذشته به منظور برخورداري فضا از آرامش و سكوت نسبي و فراهم كردن محلي مناسب براي تفـرج                      
آمـده و صـرفاً بـه عنـوان           هايي كه در آنها مادي جريان داشته و نيز محور چهارباغ ممانعت بعمـل مـي               هاي تجاري در كوچه   كاروان

ولي امروزه متأسفانه تبديل شدن اين محور به شريان اصلي عبـور            . گرفته است   محوري رسمي و يا تفرجي مورد  استفاده  قــرار مي          
 . هاي الزم خود را از دست بدهدشهري باعث شده كه بسياري از كيفيتترافيك 

  ها در هويت بخشي به شهر اصفهان  نقش مادي
هاي عيني و هم ذهني است و هم تشخيص آن در فرايندي از تعامل بين عينيـت  هويت يك ويژگي است كه هم داراي مؤلفه         

برمبنـاي تفـاوت شـكل، محتـوي و         . شوداي متفاوتي تعريف و توصيف مي     هشخصيت يك شهر با مؤلفه    . گرددو ذهنيت ممكن مي   
دهنـد،  ها كه به نوعي ساختار ماهوي شهر را تشكيل مـي اين مؤلفه. هاي مختلفي جا دادتوان شهرها را در گروه    ها مي عملكرد مؤلفه 

هـاي شـهر مـؤثر      يق و اثرگذاري قابليت   هويت يك شهر به صورتي مستقيم در ميزان توف        . باشنداز شهري به شهر ديگر متفاوت مي      
هاي شهري از خصوصيات مثبت شهري اسـت كـه بايـد در خـدمت فـرد، شـهروند و                    قابليت زندگي، هويت، اصالت و فرصت     . است

ها بـه عنـوان شـبكه تقـسيم آب در اصـفهان؛   عملكرد مادي  -4تصوير
خان به سـمت سـاير     روستاي كفشران ، مادي كه پس از آبياري باغ محمدعلي  

عرض شيارها و كانال ها بسته به حقابه روسـتاها متفـاوت بـوده              . رود  ها مي   باغ
  .است

  نگارنده:  مأخذ
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سـاختار شـهر الزم اسـت دعـوت كننـده و      . شهر بايد در تعقيب اهداف واالي اجتماعي باشـد    . واحدهاي كوچك اجتماعي قرار گيرد    
    .)1382بهزادفر، ( ميزان تعلق فردي و اجتماعي به شهر و ساختار آن نيز مؤكد هويت شهري است. مومي باشدمشوق حيات ع

ترين شـكل معنـي       ساده.  هستند» هويت« و  » ساختار« به عنوان يكي از معيارهاي اصلي شهر مطلوب         » 4معني« اجزِاء شكلي   
دار و قابـل درك تكيـه         هـاي معنـي   ها بـر مكـان    صي، احساسات و ارزش   خاطرات شخ .  مفهوم محدود اين واِژه كلي، هويت است       هب

گردد كه خود انطباق محـيط      هويت مكاني پيوند نزديكي با هويت شخصي دارد و آشنايي زياد موجب ايجاد حس مكان مي               . زنند  مي
  .بر دارد هاي احساسي و ذهني را درييبا ساختارهاي فرهنگي و توانا

اي هويـت  باشد و به گونـه      ن نيز شاخصه و متمايز كننده شـهر اصـفهان از ساير شهرهاي  ايـــران مي             ها در شهر اصفها      مادي  
واژة  مـادي در ذهـن بـسياري از    . باشـد هاي مركزي شهر و متمايز كننده اين محالت از ساير محالت جديد شهر مي   بخش قسمت 

هنوز هم بسياري از مردم براي رفـتن از         . ر حيات و زندگي است    ساكنان اين محالت يادآور بسياري از خاطرات دوران كودكي، مظه         
            از عناصـر كليـدي      هـا بـه عنـوان يكـي         مـادي . نماينـد اي  به نقطه ديگر از مسير مادي به عنوان راهنماي خويش اسـتفاده مـي               نقطه

كنان شهر اصفهان نـوعي حـس تعلـق و وابـستگي            گردد و سا    معنادار شدن شهر اصفهان،  منجر به منحصر بودن شهر اصفهان براي خود مي             
مـديريت ايـن حـس مكـان و حفـظ ايـن احـساس امنيـت، تعلـق و                    . يابـد   در اينجا مصداق مـي    » حس مكان «اصطالح  . نسبت به آنها دارند   

  .انگيزي رسالت ماست خاطره

  گيري ساختار فضايي شهر اصفهان  ها در شكل نقش مادي

 :اندي شهر اصفهان  مورد استفاده قرار گرفتهها به دو شكل در طرح كالبد   مادي

 .  يكي در محور چهارباغ به گونه اي كامالً طراحي شده كه  فضاي شهري هندسي خطي را در شهر پديد آورده  است-1

يك ها در بافت ارگان     مادي. شوندها كه به صورت مارپيچ طي طريق كرده و از شهر خارج مي             ديگري در ساير معابر مثل كوچه      -2
» باغ شـهر «  اند كه به زعم  بسياري اصفهان رابه صورت يك  ها و معابر آن محورهاي سبزي را تعريف كرده        شهر اصفهان در كوچه   

    . )1380اهري، ( در آورده است
مكنـين شـهر     هاي بسياري از مت   ها و خانه  ، مساجد،كاروانسراها، بازارها، گرمابه   هاخها در عهد صفوي كا      با افزايش تعداد مادي        

هـا تـأثير    خم مـادي   و   بدين ترتيب مرفولوژي فضاهاي مسكوني شهر از پيچ       .  ها ايجاد شدند  به منظور استفاده از آب در مسير مادي       
  هـا شـرقي غربـي يـا     ها و جويهاي منشعب از آنها قرار داشتند به اقتضاي سمت حركـت مـادي   هايي كه در كنار ماديپذيرفته، خانه 

هـا و   پراكنـدگي يخچـال   . شـود   اند كه نمونه بارز آن در  محله چرخاب در مسير مادي نياصرم مشاهده مـي               ته شده غربي شرقي ساخ  
 سـال   30هايي كه تـا     كه اكثريت قريب به اتفاق يخچال      به طوري  اندنمودهآسياهاي آبي نيز از نحوه پراكندگي مادي ها پيروي مي         

هـا و   خـورد، در مجـاورت مـادي      ي تعدادي از آنها در گوشه و كنار شهر به چشم مـي            پيش نيز در اصفهان موجود بودند و هنوز بقايا        
     .)26ص . 1383نه روزيان ، (  آسياهاي چهار سنگ،  آب حاجي، بيشه و آسياي پل خواجو: ها قرار داشتند؛ مثلجوي
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هـاي  انـد، از ويژگـي  طراف خود گذاشتهها با عبور از بافت تاريخي شهر اصفهان ضمن تأثيري كه بر بافت و محدوده ا     اغلب مادي 
هـاي  هاي مختلف كـه ويژگـي  به طوري كه يك مادي با گذر از محله      . اندكالبدي، تاريخي و اجتماعي محل عبور خود تأثير پذيرفته        

     .)5تصوير شماره  (اي را در بدنه خود نمايان ساخته استاجتماعي و فرهنگي متفاوتي داشته در هر قسمت رنگ و طرح ويژه
      
  
  
  
  
  

   ميراث فرهنگي اصفهاناطالعاتيپايگاه :                                                مأخذ تأثير زاينده رود و انشعابات آن بر بافت شهر اصفهان-5تصوير

  ها بر معماري بناها  تĤثير مادي
اما بـا ايـن     . كند   يك عنصر طراحي شهري عمل مي      گيري شهر صفوي دارد و از اين رو به عنوان         مادي نقش مهمي در شكل        

در شهرسازي غرب وقتي آب به عنوان عنصري در         . شوداي كامالً متفاوت با آنچه در غرب متداول است،  برخورد مي           عنصر به شيوه  
. دهنـد   قرار ميگشايند و فضاي دروني خود را در معرض آنهاي مشرف به مسير آب رو بدان جبهه ميشود، بدنهطرح شهر وارد مي 

اما در اينجا روگشودن به آب در گذر عمـومي بـا            . شودها و يا بازشوهاي گشوده بر آب انجام مي        ها، ايوان   اينكار با استفاده از مهتابي    
شـود و   بنابراين اين آب است كه بـه درون بنـا بـرده مـي             . گرايي فضاهاست، سازگاري ندارد   شيوة ساخت شهري كه مبتني بر برون      

   .گشايد درون بنا به آن چهره ميحياطي 
  :نمايدمظهر مادي در بناهاي مختلف بطور كامل از عملكرد تبعيت مي

ورود و خروج مـادي بـه بنـا كـامالً تـابع معمـاري               . شوددر اكثر مدارس محور مادي هم جهت محور ورودي وارد بنا مي           : مدرسه
   . عرض بناست12/1تا  11/1به عبارتي عرض مادي نسبت به عرض حياط بين . بناست

در سراها مظهر مادي ابعاد كوچكتري دارد و گرچه مضربي از دهنه طاق مجاور است اما نسبت به مظهر مادي در مدرسه                       : سراها
  . كوچكتر و باريكتر است

) فرشـادي (مثال بارز اين نمونه در مدرسه چهارباغ و كاروانسراي مادرشاه است كه با وجود اينكه هر دو  در مسير يك مـادي                            
   . )6تصوير شماره  (قرار دارند، اما در مدرسه چهار باغ مظهر مادي با قوت و تأكيد بيشتري نمودار مي شود

رسه عبـور آب بـا جريـان آرام و صـفابخش خـود بـا زنـدگي آرام و روحـاني                       در مد   :ترين علت آن  نقشي است كه      شايد مهم    
كـه در كاروانـسرا عبـور سـريع آب متناسـب بـا               در حالي . بخشدشود و به آنان حال و هواي ماندن و تفكر مي          محصالن عجين مي  

  .كند به رفتن را تقويت ميزندگي شاد و فعال و پرجنب و جوش، نيازهاي عملكردي و زيبايي شناسي را برآورده كرده و ميل 
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 زيبايي شناسي؛ تصوير سمت راست مادي در معماري مدرسه چهاربـاغ و تـصوير سـمت چـپ مـادي در معمـاري              - توجه به نيازهاي عملكردي    -6تصوير

                                     1380اهري، :              مĤخذ                                                                 كاروانسراي مادرشاه                                                              
  

  مشكالت كنوني مادي ها در سطح شهراي از مسائل و  بررسي پاره
هاي متعددي در موضوع ذينفع بوده و اهداف سازماني عالوه بر مردم ارگان. 5باشد   مي هاي مختلفي قابل بررسي   ها از ديدگاه    مشكالت مادي  

  . كنند خود را جستجو مي
  : گردد مي ها از ديدگاه كارشناسان شهرداري به دو مقوله اساسي بر مشكالت مادي

  .هاي بر ماديرو به پالك  مسئله دسترسي سريع و آسان سواره-1
  . و مازاد بر حد متعارف  نسبت به ساير معابر شهرينشيني زياد  مسئله عقب-2

هـا و واحـدهاي       ها به معبر پياده  شهري، مسئله دسترسي سواره خانه           شود كه  با طرح ايده تبديل مادي         در مورد اول، مسئله از آنجا ناشي مي       
گردد و تا زمـاني كـه بـه صـورت             هاي جدي مي  كند كه مبناي مخالفت     هايي را ايجاد مي     كناري مادي مورد  سؤال قرار گرفته و يكسري تنش         

ها، چشمه ها و قنوات در        سازي حريم مادي    آزاد  ؛مسئله دوم به علت اصرار    . نگردد، مسئله به قوت خود باقي است         حلي ارائه    و عيني راه   كالبدي
االي زمـين شـهري، ثـروت زيـادي از مـالكين       ب ها و با عنايت به قيمت نشيني  زيرا  بدليل ميزان  قابل توجه عقب       .  گردد  سطح شهر مطرح مي   

هـا، امكانـات    سازي معابر مجاور، نصب پـل  آسفالت و كف. انگيزد هاي ديگري را برمي  شود كه اين نيز خود مخالفت       هاي مجاور سلب مي   پالك
  .ها حل و فصل شوند  توسط شهرداريدمحيط نيز از مسائلي هستند كه باي دفع زباله و نظافت

هاي نهر آب، حفاظت از بافت سبز حاشيه و مبارزه            ها و فضاي سبز خصوصاً واحد انهار در امر تضمين جريان آب، بدنه سازي              سازمان پارك  -
شناسايي شبكه انهار در سطح منطقه شهري، آزادسازي مسيرها و يا تغيير و تبـديل اجزائـي كـه                   . استبا آفات آنها و حفظ حريم مربوطه دخيل         

  . ساز از بين رفته است، از اقدامات ديگر اين سازمان استآبخور آنها زير ساخت و 
، عوامل زير بـه عنـوان عوامـل  مـؤثر در انهـدام انهـار         در تحقيقي كه گروه مطالعات فضاي سبز شهرداري اصفهان انجام داده است            

ها ، ساخت و سازهاي بي رويه ، تأثير فاضالب، مسدود شدن انتها و يا قسمتي از مسير نهر،        )در مادي (ها   تخريب سردهنه مادي   :اند  شناخته شده 
  : ها، دو عامل اساسي مؤثر مي باشند  در اين نابساماني. تبديل مسير نهر به جاده ، ديواره سازي غير اصولي

  تغيير زير بناي اقتصادي شهر طي دهة چهل     -1
     بي توجهي سياست گزاران شهري به اهميت مادي ها در بافت جديد شهر-2
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تجمع زباله، عدم اليروبي، آبهـاي راكـد، رشـد و حـضور            . شود  ها مي   يت اداره بهداشت محيط بيشتر معطوف به مسائل بهداشتي مادي          فعال -
  . ها از مسائل مورد توجه اين اداره است جوندگان در مادي

سازمان و شهرداري در مورد پرداخت آب شود، موضوع اختالفات مالي بين اين      اي مربوط مي    ها به سازمان آب منطقه       آنچه از مسائل مادي    -
اين سازمان متولي جريان آب و توزيع آن در منطقه دشت اصفهان است و در هنگـام بـروز ايـن اختالفـات و متعاقـب آن قطـع            .  باشد  بهاء مي 

  .)7 تصوير شماره (انگيزد شود و مشكالت و فشارهاي مردمي را برمي باري دچار مي جريان آب، مسير مادي به وضع اسف
  
  
  

 هاي شهرسازي اجرا شده و جمع بندي نظرات مردم  بررسي طرح

اي بود كه به صورت يك الگو در مشهورترين           هاي اصفهان صورت گرفت، طرح نمونه        يكي از اولين اقداماتي كه سالها پيش در مورد مادي             
طرح مزبور صرفاً در حد كف سـازي      . يات شهري صورت گرفت   ترين مادي شهر از طرف مهندسان مشاور اُرگانيك و در قالب طرح جزئ              و پرآب 

 و قبـل از انقـالب       1354-1355طراحي و اجـراء ايـن طـرح در سـالهاي            .  صبحتي در آن نشده بود      سازي بوده و در مورد بدنه مادي        و محوطه 
مـادي  . ي و چهارباغ اجراء شـده اسـت         هاي دكتر بهشت  طرح مذكور فقط در يك قطعه از مادي نياصرم و در فاصله خيابان            . صورت گرفته است  

رود بوده و تقريباً به موازات و درشـمال آن از         هاي شهر اصفهان داراي بيشترين دبي آب و كمترين فاصله با رودخانه زاينده              نياصرم در بين مادي   
  . غرب تا شرق شهر امتداد يافته است

 ساله آن، فرصت مغتنمي     15 -20واهي از ساكنين مجاور گذر مادي باتوجه به عمر          بررسي طرح اُرگانيك و تجربه اجرا شده و نهايتاً نظرخ                
  . هاي گذشته عبرت گرفته شود و نظرات اهالي محل در اقدامات عمراني شهري مدنظر قرار گيرد بوجود آورد تا از كاستي

هاي محلـي در حـد     سواره و محدود ساختن آن به تردد  دهندگان طرح پيشنهادي اُرگانيك، اهداف خاصي از جمله؛ عدم امكان عبور سريع               ارائه
)  كف صفر صفر منازل اطـراف     (سازي خاص كف، شكستن اختالف سطح بين معبر             هاي شخصي منازل اطراف مادي از طريق محوطه         سواري

     ب از ديـد نـاظر پيـاده كنـار ديـوار           انداز به سطح آ     بندي و ايجاد اختالف ارتفاع پلكاني و فراهم ساختن  امكان چشم             با سطح آب با شيوه باغچه     
كاري با خصوصي گل ها، توسط بخش در حاشيه طرح نيز پيشنهاد شده بود كه سطوح خاكي حاشيه نهر آب و باغچه             . بدنه گذر را مد نظر داشتند     

  .هاي چوبي و سبدهاي گل صورت پذيرد استفاده از جعبه
نـشده و    شود كه طرح به صورتي كه مدنظر طراحان آن بـوده اسـت، اجـرا                شته، مشاهده مي  اما متأسفانه در بازديد اخير از طرح به اجرا گذا           

فضاي . ها براي مدتهاي مديدي حرس نشده و در واقع محيط به حال خود رها شده است                 درختان و بوته  . )8تصوير شماره    (تغييراتي يافته است  
هـاي عبـوري افـراد    كنند و حركـت  نين اطراف بندرت از اين گذر استفاده ميساك. رسد حاضر فضايي انبوه، غير جاذب و حتي ترسناك بنظر مي    

برداري از تـوان      ترين عللي كه منجربه عدم بهره       يكي از مهم   .)96-99صص. 1378خسروي دانش،   (  گيرد  غيرمحلي نيز در حد بسياركمي صورت مي      
هـاي   هاي متعـدد دارنـد و از دسترسـي    هاي گذر مادي ورودي اق خانهبالقوه مادي نياصرم در اين قطعه شده، اين است كه اكثريت قريب به اتف 

  هاي سواره، نظافت، تحرك و حضور واحدهاي خدماتي در گذرهاي  سهولت استفاده از دسترسي. برند ها بهره مي سواره در طرف ديگر پالك
اكنين اطاف نيز حاكي از نارضـايتي از عـدم امنيـت گـذر              مصاحبه هاي به عمل آمده از س      . كند  رو جنبي نقش اصلي را در اين امر ايفا مي           سواره

  . مادي خصوصاً در شب است

 :ها مواردي از نابساماني مادي-7تصوير 
ها و ريختن زباله تبديل شدن مادي به محور   ها تخليه پساب   ناخوانايي تابلو شناسنامه مادي   

  ترافيك شهري 
  عدم هرس به موقع درختان 

 نگارنده: مأخذ                                                                      

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

48  
فرشته احمديدكتر حميد ماجدي و مهندس   

 

  
  
  
  

  
  
   

  پيشنهادات و راهكارهاي اجرايي 
ها به عنوان يك اليه تاريخي و بخشي از هويت شهر اصفهان و تجهيز آن بـه عنـوان محورهـاي       بيرون كشيدن شبكه مادي    -1

   .يرامون آنها به فضاهايي چندمنظوره، عمومي و برآورنده نيازهاي مردم شهراكولوژيكي و گذر شهري و توسعه فضاهاي پ
نحوي كـه سـاكنان     ه  ب »6نوسازي محله محور  «ها با رويكرد مديريت مشاركتي و به صورت           سازي بافت تاريخي مادي     باززنده -2

ان بومي محل گردد كه اين امـر        ها با طرح همگام شوند و ارزش افزوده ناشي از اجراي طر ح عايد ساكن                محالت حاشيه مادي  
  .گردد موجب حفظ هويت محلي مي

 بـه    بـومي  ارتقاء صنعت گردشگري از طريق طراحي تورهاي گردشگري پياده شهري حاشيه مادي ها و ايجاد پوشش گياهي                 -3
  .ها صورت پارك نواري در حاشيه مادي

  :ها در سطح شهر به طرق زير زنده و فعال نمودن هر چه بيشتر محور مادي -4
 و مسير جمع و پخش كننده با استفاده مقطعي و كوتاه از مسير مادي بـه جهـت ايجـاد جنـب و جـوش در اوقـات        حلقه ايجاد   -

استقرار ايـستگاه اتوبـوس در مـدخل ورودي مـادي و سـوق دادن       مثل ( مختلف روز و پرهيز از سكوت و ركودهاي ناراحت كننده          
  .)حركت عابر پياده به محور مادي

           نمايـشگاه صـنايع دسـتي در ايـام خاصـي از سـال در مـسير                 : هاي متعـدد مثـل     جمعه بازارهاي مختلف و نمايشگاه      برگزاري -
   .هامادي

گذر موسيقي، گذر نقاشي، گذر سالمت، گذر بـاغ آب، گذرآموزشـي و اطـالع رسـاني، در حاشـيه                  :  ايجاد گذرهاي مختلف مثل    -
  .مادي ها

ها  جهت تشويق آنها      وعوارض شهرداري وتسهيالت ديگر به ساكنان منازل مسكوني مجاور مادي          اعطاي وام، تخفيف ماليات    -
تئاترشهر، تاالر اجتماعات، موزه آب كه شهر اصفهان از كمبـود آنهـا رنـج               : هاي جاذاب و موردنياز مردم از قبيل      به ايجاد كاربري  

  .بردمي
  . آموزشي-ت اجتماعيها به عنوان فضاهاي ارتباطا  استفاده از گذر مادي-
  .هاي محالت گذر مادي  توجه به قدمت و ويژگي-

  .ها جهت  حفظ آرامش گذر  و كم سرو صداتر به محور مادي هاي آرام  اختصاص فعاليت-    
 

نمونه هايي از طرح اجـرا شـده در حاشـبه مـادي -8تصوبر
  نياصرم

 نگارنده: مأخذ
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  گيري ساختار فضايي شهر اصفهانها در شكلنقش مادي

 

  

 اقدامات بازسازي شامل  -5

  .ها و حفظ حريم قانوني انهار عمليات آزاد سازي حريم-

   .بياريها و تنظيم تقويم آ  مشخص كردن حقابه- 
   .بندهاي مناسب  اصالح يا احداث آب- 
   .هاي جانبي سازي اصولي و اصالح شيب  ديواره-
    .ها رعايت داقل تفكيك و تراكم پيشنهادي در جوار مادي-

  توجه به معيارهاي مطلوبيت كناره مادي ها  -6
   آرامش  

  .ازدحامكاهش سرو صدا، كاهش : برخورداري از سكوت نسبي؛ راهكارها :   معيار 
  .حفظ و تقويت چهره طبيعي رود و كناره، امكان شنيده شدن صداي آب: حضور طبيعت؛ راهكارها :   معيار
   .كم هيجان بودن نسبي فضا ، قابل پيش بيني بودن فضا: كنترل اتفاقات غير مترقبه؛ راهكارها : معيار 

  انطباق پذيري 
   .كارا بودن بستر مادي در تمام سال بخصوص فصول خشك: راهكارهاقابل استفاده بودن كناره در فصول مختلف؛ : معيار

هـاي  تبعيت بافت از شرايط طبيعي مادي ، فـضاسازي و تنظـيم فعاليـت             : تطبيق متقابل كناره و بافت مجاور؛ راهكارها      : معيار  
   .كناره مادي ها با توجه به بافت مجاور

 كالبدي شهر تأثير مستقيم داشته، ارتقاء كيفيـت زيـستي           -د كيفيت فضايي  عمل به پيشنهادات اين بخش مسلماً در بهبو             
  .دهد شهر و احيائ هويت تاريخي آن را نويد مي

  
  

  

  نگارنده:      مأخذ     نصب تابلو، استقرار ايستگاه اتوبوس، اصالح شيب جانبي    :  پاره اي از اقداممات صورت گرفته در چشمه باقرخان-9تصوير

 يگيرنتيجه 

        پايداري سيماي كالبدي شهر، از جمله كيفيت هاي فضاي شهري بـه عنـوان محـيط زيـست دائمـي  شهرنـشينان اسـت كـه            
هـاي  هاي متفاوتي تغيير كرده و منجر به ناپايداري ابعاد مختلـف شـهري گـشته اسـت كـه ازجنبـه                    واسطه الزامات و محدوديت   ه  ب

 كه به نوبـه خـود بـر سـاختار           استهاي تاريخي   ها و كانون  علي الخصوص در بافت   شاخص آن نابساماني سيماي كالبدي  شهري        
همراه با رشد فزاينده جمعيت و گـسترش و توسـعه شـهري، مـشاركت مردمـي و اسـتفاده از                      .رواني و ادراكي افراد تأثيرگذار است     

گسترش شهر بويژه شـهرهاي     .رسدبنظر مي نه تنها امري طبيعي بلكه ضروري        همياري آنها در هويت بخشي به سيماو كالبد شهر،        
نگهداري و بهسازي . كندهاي تاريخي، معنا و مفهومي پيدا نمي قدمت و بافت تاريخي، بدون در نظرگرفتن حفظ بافت     واجدسنتي و   

آور سـازد و يـاد  خاطراتي كه فرهنگ و تمدن آنهـا را متجلـي مـي        . سيماي شهر يادآور خاطرات گذشتگان و راهنماي آيندگان است        
  جاسـت بـا الهـام از گذشـته تـاريخي شـهر اصـفهان؛        ه لذا ب . رودشمار مي ه  عظمت و قدمت شهر و تاريخ و سرگذشت شهروندان ب         

 الگوبرداري از  به خدمت گرفتن نظام مديريتي سنتي شـبكه             از يك طرف و      گيري شهر در رابطه با عوامل محيطي و اقليمي        شكل
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هاي اجرايي از طرف ديگر، نوعي احيـاء هويـت بافـت تـاريخي در راسـتاي                 ري مردم با فعاليت   ها و در نهايت هميا      رساني مادي آب
  .  تحقق اهداف توسعه پايدار را تجلي بخشيم

  هاپي نوشت
1- Green Way  

 در دفتـر ادارة كـل    بهايي گرفته شـده اسـت   ر شيخها و اراضي آبخور آن از طوما  آخرين جداول مربوط به تقسيم آب زاينده رود كه محتواي كليه مندرجات مربوط به حقابه               -2
 . است   معمول بوده1340رود و تا اواخر سال  برداري از شبكة آبياري سد زاينده و قبل از بهره) اي قبل از تبديل نام آن به سازمان آب منطقه(آبياري سابق 

   نسبت وتر به اضالع مثلث قائم الزاويه -٣
   يت شهر مطلوب از ديدگاه كوين لينچيكي از پنج معيار اصلي كيف -4
بـا  . محـسن صـفوي فـر     : قسمتي از مطالب اين بخش از  برنامه تلويزيوني مادي ها شريان هاي پيكره يك شهر تهيه شده در شبكه اصفهان، استوديو آوا، تحقيق توسط                         -5

   .ت و سازمان آب منطقه اي اصفهان اقتباس شده استهمكاري دانشگاه صنعتي اصفهان، شهرداري، ميراث فرهنگي و گردشگري، سازمان محيط زيس
  .  گردد در مقابل رويكرد پروِِژه محور كه منجر به بي هويتي بافتهاي نوساز مي -6 
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