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 «اصفهان ریسباف صنعتی مجموعه بازآفرینی برای ای ایده» مسابقه ی برنامه 

 

 «ای برای بازآفرینی مجموعه صنعتی ریسباف اصفهان ایده» مسابقه فراخوان

 طریق از دندار نظر در و اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

 اقدام غ باالها جهت بازآفرینی مجموعه صنعتی ریسباف واقع در خیابان چهاربا آوری ایده به جمع نسبت برگزاری مسابقه،

شود در این مسابقه  از کلیه شهروندان، هنرمندان، معماران، شهر سازان، دانشجویان در سطح ملی دعوت می لذا .نماید

: آدرس به مسابقه دبیرخانه توانید با پست الکترونیکی همچنین در صورت نیاز می. شرکت نموده

risbaf.regeneration@gmail.com فرمایید مکاتبه. 

ذکر است که این مسابقه تحت نظارت دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی و با حضور نماینده محترم شایان 

 .این دبیرخانه در جلسات داوری برگزار می گردد
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 «اصفهان ریسباف صنعتی مجموعه بازآفرینی برای ای ایده» مسابقه ی برنامه 

 :مسابقه عنوان

 اصفهان ریسباف صنعتی مجموعه بازآفرینی برای ای ایده

 :مسابقه موضوع

 برای را صنعتی شهر یک چهره که است دیده خود در را کارخانه زیادی تعداد شمسی 1322 ابتدایی دهه دو در اصفهان

 را ها آن که هستند تزیینات و معماری در خاصی سبک دارای دوران این در اصفهان های کارخانه مجموعه. ساختند آن

 در دوران این از بازمانده ارزشمند آثار آخرین از یکی  اصفهان ریسباف کارخانه. است نموده دار شناسنامه و فرد منحصربه

 .است قرارگرفته شهر از مهمی نقطه در که است شهر این معاصر تاریخ

 از پس اصفهان شهرسازی و راه کل اداره و ایران شهری بهسازی و عمران شرکت طریق از شهرسازی و راه وزارت

 این دارد نظر در است، رسیده ثبت به نیز کشور ملی آثار فهرست در که ارزشمند و زیبا صنعتی مجموعه این تملک

 و اصفهان شهر اهالی برای سرزنده و پویا فعال، مرکزی به تبدیل و بازگردانده اصفهان شهری زندگی به را مجموعه

 تکمیل و تولید های سوله شامل هایی ساختمان با هکتاری هفت ای مجموعه ریسباف کارخانه. نماید شهر این گردشگران

 دیده آن در حاضر قرن ابتدای در غربی وارداتی معماری و ایرانی سنتی معماری سبک دو که است انبارها و هکارخان

 .دارد خود در نیز را زیادی باز های عرصه وسیع مجموعه این حال درعین. شود می

 های ارزش به احترام عین در و کارا انگیز، خاطره تأثیرگذار، خالقانه، سناریوهایی و ها ایده به یابی دست مسابقه این هدف

 های ایده. است اصفهان شهر از نقطه این در جذاب و سرزنده فضایی به دستیابی جهت مجموعه موجود فرهنگی-تاریخی

 پوشش را ریسباف صنعتی میراث مجموعه کالبدی و جدید کاربری حوزه دو هر باید مسابقه این در شرکت برای ارسالی

 .دهد
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 «اصفهان ریسباف صنعتی مجموعه بازآفرینی برای ای ایده» مسابقه ی برنامه 

 :محصول مسابقه

باید در زمان مقرر به دبیرخانه مسابقه ارسال  ای برای بازآفرینی مجموعه صنعتی ریسباف ایده مسابقه محصول

 :این محصول باید در قالب زیر به دست دبیرخانه برسد. شود

حاوی تواند  این مدارک می. سانتیمتر باشد 72* 52 (به دلخواه) شیت شامل یک الی پنج باید رک ارسالی مدا -1

 .باشد... بعدی، دیاگرام، اسکیس و  هرگونه متن، تصویر، نقشه، ماکت، تصاویر سه

 .تواند شامل یک یا ترکیبی از ساختارهای باال باشد ارسالی می شیت های: 1تبصره 

 .صورت خوانا و واضح باشد بهبدیهی است مدارک ارسالی باید گویای ایده و طرح : 2تبصره 

 .در صورت وجود ماکت در مدارک ارسالی هر ماکت به ازای یک شیت محاسبه خواهد شد: 3تبصره 

بر روی لوح  یو فایل دیجیتال( سانتیمتری 72*  52های  شیت)به دو صورت فیزیکی  کلیه مدارک ارسالی باید: 4تبصره 

 .فشرده نیز تحویل داده شود

باید با کیفیت و خوانایی مناسب برای ابعاد  ... و سازیها مدل نقشه، عکس، از اعم ی دیجیتالی آثار ارسالیفایلها: 5تبصره 

 .تنظیم شده باشند (سانتیمتری 72*  52 های شیت)تعیین شده در مسابقه 

: شاملکننده باشد؛ این مشخصات  مدارک ارسالی برای دبیرخانه، باید دارای مشخصات فرد و یا گروه شرکت -2

پست  نام و نام خانوادگی، شماره ملی، تلفن تماس ثابت و همراه همه افراد گروه و یک آدرس پستی و

 .الکترونیکی جهت مکاتبه است

این مشخصات باید به . درج شده باشد ی ارسالیبر روی شیتها بایدنکننده  مشخصات فرد یا گروه شرکت: 1تبصره 

  .نیز درج شده باشد ارسالی طور جداگانه در بسته ارسالی قرار گرفته و در فایلهای دیجیتالی

شرایط فوق را نداشته باشند در مسابقه شرکت داده  هریک از بدیهی است مدارکی که: توجه

 .نخواهند شد

 :نحوه ارسال آثار

اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان آزادی، اداره کل راه و شهرسازی استان  ؛شرکت کنندگان آثار خود را به نشانی 

 .ارسال نمایند فهان، اداره عمران و بهسازی شهریاص
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 :اصول موردنظر کارفرما در انتخاب ایده برتر

 .میراث منقول و غیرمنقول، اعم از های تاریخی در میراث صنعتی ریسباف توجه به ارزش -

 .ای که یادآور گذشته مجموعه و حافظه شهری باشد  گونه های میراث معنوی مجموعه، به در نظر داشتن ارزش -

 .ها و شهر اصفهان نقش و اثرگذاری مجموعه میراث صنعتی ریسباف در بافت پیرامون، همسایگی -

 .پردازی نو و بدیع بودن ایده و خالقیت در ایده -

 :کان مسابقهار

 «شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران»: مسابقه کارفرمای -1

 «اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان» :برگزارکننده مسابقه -2

 آقای مهندس رضا فیضی :مدیر مسابقه -3

 :هیئت داوران -4

معماری و شهرسازی ی  خبرگان حوزه از اعضای اصلی و یک نفر عضو علی البدل نفر5 شامل داوری اعضای هیئت

 :به شرح ذیل است کشور

  آقای دکتر محمدسعید ایزدی -1

 مدنیرامین آقای دکتر  -2

 آقای دکتر اسکندر مختاری -3

 آقای دکتر مصطفی کیانی -4

 آقای دکتر محمدرضا قانعی -5

 (عضو علی البدل)آقای دکتر همایون نورایی  -6

 

 «یک مرحله ای»و « آزاد ملی»با دامنه شرکت کنندگان « مسابقه طراحی اجمالی»: نوع مسابقه

 :جوایز مسابقه

 :گردد می پرداخت ذیل شرح به جوایزی پنجم تا اول های رتبه به
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 دویست و پنجاه میلیون ریال :اول رتبه -

 دویست میلیون ریال :دوم رتبه -

 صدوپنجاه میلیون ریال :سوم رتبه -

 یکصد میلیون ریال: رتبه چهارم -

 ریال پنجاه میلیون: رتبه پنجم -

ریسباف  کارخانه مجموعه ، نمایشگاهی دربرگزاری مسابقه به انتخاب دبیرخانه برتر کارهای از تعدادی از: 1تبصره 

 .شد خواهد برگزار

 :بندی برگزاری مسابقه برنامه زمان

 (15/12/26) یداور ئتیه نامه دعوت ارسال -

 (23/1/27) خیتار در مسابقه یبرگزار اعالم فراخوان -

 (26/2/27)تا تاریخ ( 26/1/27) تاریخ از مدارک افتیدر -

 (5/3/27)خ یتار تا منتخب ایده 22 انتخاب منظور آثار به یداور -

 (8/3/27)در تاریخ  دگانیبرگز جینتا اعالم-

 (15/3/27)تا تاریخ  مهلت ارسال شکایات -

 

 :جامعه مخاطب

کنندگان را  شرکت سازان، دانشجویان و عموم مردم، جامعهشهروندان، هنرمندان، معماران، شهر  هیکل: در سطح ملی

 .دهند تشکیل می

 .صورت فردی یا گروهی در مسابقه شرکت کنند توانند به کنندگان می شرکت: 1تبصره

داوران تعلق  های برتر به انتخاب هیئت ها و پروژه ها، به ایده نظر از فردی یا گروهی بودن پروژه جوایز، صرف: 2تبصره

 .گرفت خواهد

افرادی که به صورت گروهی در مسابقه شرکت می کنند الزاما باید یک نفر را به عنوان سرگروه معرفی کنند : 3تبصره

 .به ایشان صورت پذیرد ،که تمامی مکاتبات و در صورت برنده شدن، تحویل جایزه
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 :تعهدات کارفرما

شده در اختیار  گردد و مابقی کارهای ارسال یایده برتر جوایزی تقدیم م 5مسابقه به  نتایج داوری بر اساس  -1

 .دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت

طبق قانون مولفان و های ارسالی پس از برگزاری مسابقه  ها و طرح کلیه حقوق مادی و معنوی ایدهمالکیت : 1 تبصره

 .مصنفان و هنرمندان می باشد

عنوان صاحب ایده درج خواهد شد و  به یا افراد ردکنندگان، نام ف در صورت استفاده از ایده هر یک از شرکت -2

 .بسته به میزان توانایی ممکن است در تیم مشاور طراح پروژه نقش داشته باشد

کارفرما متعهد می شود در صورت دریافت شکایات در مورد داوری آثار در بازه زمانی تعیین شده، طبق آیین  -3

 .به آن رسیدگی کندمسابقات معماری و شهرسازی  برگزاری نامه جامع

 مرجع رسیدگی به اختالفات

مرجع اولیه شکایات احتمالی دبیرخانه مسابقه و مرجع نهایی رسیدگی به اختالفات و شکایات، هیات رسیدگی به 

 .اختالفات دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی می باشد

 

 :تعهدات شرکت کنندگان

و محصول خالقیت و ایده پردازی خود ت ارسالی ایشان دارای اصالشرکت کنندگان متعهد می شوند آثار  -1

 .ایشان است و در صورت تشخیص کپی بودن اثر در هر مرحله ای از مسابقه حذف خواهد شد

 .مرجع رسیدگی و تشخیص درباره اصالت محصوالت، هیات داوری مسابقه می باشد: تبصره 

آثاری که بعد  است بدیهی . زمانی تعیین شده ارسال نمایند شرکت کنندگان موظف هستند آثار خود را در بازه -2

 .زمان تعیین شده به دبیرخانه برسد در مسابقه شرکت داده نمی شونداز 

 .موظف هستند آثار خود را در فرمت مشخص شده تنظیم و ارسال نمایند نشرکت کنندگا -3

مسابقات جامع برگزاری امه نو آیین  شرکت در مسابقه به منزله پذیرش تمام شرایط مندرج در این فراخوان -4

 .معماری و شهرسازی کشور می باشد
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برنامه این مسابقه برر اسراس آیرین نامره جرامع برگرزاری مسرابقات معمراری و شهرسرازی مصروب پانصرد و             :توجه

تنظیم شده و بدیهی است که این آیین نامه مالک  26/1/1382شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ سیزدهمین جلسه 

 .عمل خواهد بود

 :ها پیوست

 از کارخانه ریسبافمکانی و تصاویری  موقعیت های نقشه ،اطالعات تاریخی .1

 داوران حکم و تعهدنامه سمت، قبولی نامه نامه، دعوت .2

 

 کارخانه از تصاویری و مکانی موقعیت های نقشه تاریخی، اطالعات: 1پیوست شماره  -1

 ریسباف

 

 کارخانه ریسباف

رود و یکی از هفت کارخانه ضلع شمالی رودخانه و یکی از چهار  کارخانه ریسباف یکی از ده کارخانه حاشیه زاینده

طور  ای است که به از میان این چهار مجموعه صنعتی، ریسباف تنها کارخانه. کارخانه حاشیه خیابان چهارباغ باال است

توجهی به کارخانه واردشده که  های جزئی براثر عدم رسیدگی و بی البته تخریب. مانده است و بدون تغییر باقی کامل

 .ترمیم و حفاظت است قابل

 

 ریسباف کارخانهمعمار  -1-1

و  هزار مترمربع، به دست معمار معتمدی، زیر نظر شونمان، مهندس آلمانی 62بر  این کارخانه در زمینی با مساحت بالغ

هزار تومان  314ای معادل  با سرمایه اولیه. ش.ه 1311احداث شد و پس از ثبت در سال  تحت تأثیر مستقیم آثار پیتر بهرنز

 (1381پرونده ثبت ملی اثر، ) .شروع به کار کرد. ش.ه 1313از تیرماه 

نساجی اصفهان  رید کارخانهچون قرار خ»: های قدیمی در خصوص بنای این نهاد چنین آمده است که دریکی از روزنامه

زودی کارخانه بر طبق قرارداد به اصفهان حمل گردد، لذا از طرف شرکت سهامی  سابقاً داده شد و محتمل است به

های چهارباغ مقابل باغ زرشک، برای محل کارخانه خریداری شد و موسیو شونمان مهندس  کارخانه، زمینی در اول پل

« .زودی پس از تهیه نقشه، شروع به ساختمان محل نمایند ای کارخانه است که بهنیز مشغول طرح نقشه ساختمان بن

 (.1312خرداد  18، 852ی  ی اخگر، سال پنجم، شماره روزنامه)
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 محل قرارگیری کارخانه ریسباف -1-2

محل  ل و درپ وسه ریسباف اصفهان با عنوان شرکت ملی ریسباف در خیابان چهارباغ باال، ضلع جنوب شرقی سی کارخانه

هکتار است و زیربنایی  7مساحت این کارخانه در حدود . شده است واقعاعتمادالدوله و حاتم بیگ دوره صفوی های  باغ

 .هکتار دارد 4معادل 

 

 
 2112، ارث گوگل: مأخذ – ریسباف کارخانه قرارگیری موقعیت: 1 تصویر
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عنوان محور دسترسی پیاده،  پل به وسه سی. دسترسی را به این سایت فراهم کرده است ترین خیابان چهارباغ باال اصلی

غربی  -خانه و خیابان نظر، محور شرقی بلوار آیینه. کند محور چهارباغ را از دو سوی رودخانه به یکدیگر متصل می

جنوبی سایت را برقرار  -یپل فردوسی از شرق و پل ابوذر از طرف غرب دسترسی شمال. کنند دسترسی را تعریف می

، از جنوب به (چنار باغ زرشک)این کارخانه از غرب به محور چهارباغ باال، از شمال به محور فرعی یحیی خان . اند کرده

 .محور فرعی هفت دست و از شرق به بافت مسکونی محدودشده است
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 .های کارخانه ریسباف دسترسی: 2 تصویر 

 

      .برداری سازمان نقشه: از کارخانه ریسباف؛ مأخذ 1335عکس هوایی سال : 3 تصویر 
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 .برداری سازمان نقشه: از کارخانه ریسباف؛ مأخذ 1348عکس هوایی سال : 4 یرتصو

 
 .برداری سازمان نقشه: از کارخانه ریسباف؛ مأخذ 1353عکس هوایی سال  :5 یرتصو
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 .برداری سازمان نقشه: از کارخانه ریسباف؛ مأخذ 1323عکس هوایی سال  :6 یرتصو

 
 .گوگل ارث: از کارخانه ریسباف؛ مأخذ 1336عکس هوایی سال  :2 یرتصو
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 :مؤسس یا مؤسسان کارخانه -1-3

شمسی به همت حاج میرزا جواد کسایی و شرکا و به  1311ماه سال  کارخانه ریسباف در دوران پهلوی اول و در دی

صورت شرکت سهامی  قطعه سهم هزار ریالی بود به 3142ریال که منقسم به  3142222دست معمار معتمدی با سرمایه 

برداری  ای ریسندگی و بافندگی الیاف بلند و کوتاه به بهره اندازی بخشه با راه 1314سال  کارخانه ریسباف در. تأسیس شد

 (1322زاده،  پهلوان) .رسید

قدم اول وی در اصفهان تشکیل . دریغ آقای افشار، حکمران اصفهان، تأسیس شد های بی کارخانه ریسباف در اثر حمایت

پانصد هزار تومان،  ها با سرمایه گمنام ولی پولدار را تشویق کرد و آنای از تجار  عده». شرکت ریسندگی ریسباف بود

موفقیت شرکت . وسیله برادران کورس از انگلستان خریدند آالت آن را به سرعت ماشین شرکت تشکیل داده و به

گی هراتی و باف و کارخانه بافند رود و پشم زودی شرکت زاینده ریسباف موجب شد که افراد دیگر هم تشویق شده و به

یکی بعد از دیگری در ... نخ تاب با شرکت چند نفر کلیمی و مسلمان، کارخانه شهرضا، کارخانه کاغذ و شیمیایی و 

روزی و  عالقه و عشق مردم به تأسیس کارخانه در اصفهان، تنها مرهون کوشش و زحمات شبانه. اصفهان تشکیل گردد

 .(832فاطمی، ص )« .صمیمیت و تشویق افشار بود

 
 .کارخانه ریسباف در زمان فعالیت: 3 تصویر.         کارخانه ریسباف در حال ساخت: 8 تصویر 

بر چهارصد  ای بالغ ریسی و چیت بافی با سرمایه رکت نخای مطالعات در خصوص تأسیس ش بدین ترتیب پس از انجام پاره

هزار تومان، آقایان مدعوین در اداره حکومتی، حضور به هم رسانیده و هر یک مبلغی به شرح ذیل تعیین نمودند که یک 

اشراقی  آقای حاج میرزا محمدتقی: اند آقایانی که تقبل سهم شرکت نموده. ثلث نقد و دو ثلث دیگر را بعداً بپردازند

ریال، حاج ابوالقاسم تبریزی  222/12ریال، میرزا حسین صحت  222/122ریال، حاج سید عبدالرسول قزوینی  222/212

 222/122ریال، حاج کاظم مثقالی  222/21ریال، حاج سید مصطفی بنکدار  222/12ریال، حاج عبدالعلی فیض  222/32
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میرزا محمدحسین  ریال، 222/122ریال، میرزا مهدی بنان  222/12ریال، حاج مدیر صدری  222/222/1ریال، نیک پی 

ریال، حاج  222/122ریال، میرزا محمدجعفر کازرونی  222/122ریال، سلطانی  222/222العابدین خان امین  امین و زین

ر و آقایان ریال و از تجا 222/122ریال، امیر ارفع  222/52ریال، میرزا حیدر علی امامی  222/62میرزا جواد کسایی 

ی اخگر، سال  روزنامه). شده است که چنانچه مایل باشند با شرکت فوق سهیم شده و شرکت نمایند دیگر هم دعوت

 (.1311آذر  2، 722پنجم، شماره 

 
 .نمای عمومی کارخانه ریسباف در زمان فعالیت :11 تصویر

، دو ساعت بعدازظهر در محل اتاق تجارت 1311ماه  شنبه ششم دی اولین مجمع عمومی این شرکت نیز در روز سه

ی نساجی وطن، نخستین روز  گونه که روز نصب کارخانه بدین ترتیب همان. منعقد شد( بازارچه نو در خیابان خوش)

آید و  روز تاریخی و سعید عالم اقتصاد شهر ما به شمار میتاریخی و سعید دنیای اقتصاد اصفهان بود، این روز نیز، دومین 

ی  روزنامه). تر از آن روز اول، چراکه در آنجا پای فرد در کار بود و در اینجا دست جمع در میان است مراتب مهم بلکه به

 (.1311دی  5، 828ی  اخگر، سال پنجم، شماره

، از آقایان حاج سید 23/12/1314از این شرکت سهامی، مورخ مانده  الزم به ذکر است دریکی دیگر از سندهای برجای

جواد کسایی، حیدر علی امامی، حسن سلطانی، اعراز نیک پی، حاج عبدالعلی فیض و حاج سید ابراهیم کساییان، 

علی در نوشتاری دیگر نیز، از افرادی همچون حاج عباس اکبری، حیدر . برده شده است عنوان مؤسسین این کارخانه نام به
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برده  ی کارخانه نام مدیره عنوان اعضای هیئت امامی، حاج سید جواد کسایی، حاج محمدکاظم مثقالی و علی الماسی، به

عنوان مدیران این موسسه، در زمان چاپ این  در کتاب عابدی نیز، از افراد زیر، به (121: ، ص1371فلور، ). شده است

مدیره و مدیرعامل و آقایان عبایی، محمود قریشی، حاج  ایی رئیس هیئتحاج سید جواد کس: برده شده است نوشتار نام

در ( 112: ، ص1334عابدی، ). سید ابراهیم کساییان، حاج محمدحسن شکرانی، عبد الباقی دائی، جواد و رضا کسایی

. گردیده است ، این نهاد صنعتی، تحت ریاست آقای عدل، معرفی42ی  کتاب راهنمای شهر اصفهان، متعلق به اواخر دهه

 (.88: ، ص1347تا کی، )

 

 سیر تحول کارخانه ریسباف تاریخچه و -1-4

وضعیت آن رو به بحران رفت و چون نتوانست حقوق . ش. هر 1334باگذشت دو دهه از فعالیت این کارخانه، در سال 

کارگران را بپردازد، آنان به علت تعویق حقوق خود، از خروج محصوالت کارخانه جلوگیری نمودند و بالنتیجه بر طبق 

ی  هیئت ارزیابی اداره(. 18/7/1334، 8823اطالعات ). شتی ریسباف اصفهان تعطیل گ ی تصفیه، کارخانه آگهی اداره

که در هنگام  میلیون ریال قیمت نمود لیکن به علت داشتن کارگر اضافی و ذکر این مطلب 27مزبور، این کارخانه را، 

 (.31/3/1335، 2232اطالعات ). فروش نباید کسی اخراج شود، خریدار نداشت

قطعات شکسته آن از نو ساخته و مجدداً نصب و  مقدم واگذار گردید،... میرزا عبد ادر آن سال، اداره کارخانه به حاج 

کارانداخته شد، لیکن با همه این اقدامات، کارخانه از ورشکستگی نجات نیافت و بدین ترتیب اداره تصفیه امور  به

نیز مجدداً به  1338ر آبان ماه د. (36/7/1334، 8228اطالعات ). ورشکستگی اصفهان، آن کارخانه را به مزایده گذاشت

علت کمبود مواد اولیه، کارخانه تعطیل گشت، حقوق کارگران به مدت طوالنی پرداخت نشد و هرروز یک عده کارگر 

آبان  32، 423 ، شماره8مجاهد، سال  روزنامه)... نمودند و  حال، حوالی اداره کار و استانداری اجتماع می بیکار و پریشان

1338.) 

ها تعطیلی، توسط هیئت حمایت از صنایع افتتاح شد و به خاطر  کارخانه ریسباف پس از مدت 1344م در آبان سرانجا

کلی  به 1388های فراوان در سال  این کارخانه پس از فراز و نشیب. بدهی به بانک ملی ایران، به تملک این بانک درآمد

 (1322زاده،  پهلوان). تعطیل شد

 .ش به ثبت آثار ملی رسید.ه 1381صفهان در خردادماه سال مجموعه صنعتی ریسباف ا 
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متر طول و در  281سایت کارخانه ریسباف مستطیل نزدیک به مربع است که در ضلع مجاور خیابان چهارباغ  -1-5

متر مربع می باشد که از  68682مساحت کل عرصه این مجموعه . متر طول دارد 244ضلع عمود بر خیابان چهارباغ  

کل فضاهای ساخته شده این . مجموعه هستند( لکه های پر)متر مربع فضاهای ساخته شده  35252این مقدار، 

 .مجموعه یک طبقه بوده و در هیچ بخشی از سایت زیرزمین نیز وجود ندارد

 

 

یکی از مهمترین ویژگیهای معماری مجموعه ریسباف تلفیق دو سبک معماری سنتی ایرانی و معماری مدرن  -1-6

این تلفیق در مجموعه ریسباف در دو شکل قابل . غربی است که در ابتدای سده اخیر خورشیدی به ایران وارد شد

متفاوت معماری دیده می شود؛ ساختمانهایی با شیوه  در شکل اول دو سری ساختمان با دو شیوه. رویت است

این بناها که عمدتا در حاشیه سایت قرار گرفته . معماری سنتی ایرانی که با همان اصول معماری سنتی اجرا شده اند

 .کاربری این بناها انبار کارخانه بوده است. اند با سازه طاق و قوس و مصالح آجر و مالت اجرا شده اند

این ساختمان ها که . بناهایی که با سازه های تیر و ستون فلزی و سقف شیب دار اجرا شده اند سری دوم

در زمان . سالنهای تولید کارخانه بوده اند بناهای اصلی مجموعه هستند که در مرکز سایت چیدمان شده اند

.مجموعه ریسباف در وضع موجود( فضا-توده)نقشه پر و خالی   
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ستون های فلزی در  ساخت این مجموعه برای اولین بارها است که از مصالح جدید آن روزگار یعنی تیر و

ساختمانهایی با این وسعت در کشور بهره گیری می شود و از این حیث مجموعه ریسباف را می توان یکی از 

 .ساختمان های جریان ساز معماری معاصر ایران نامید

نوع دوم تلفیق معماری سنتی و جدید در مجموعه ریسباف را می توان در تلفیق ساخت بناهای همین سالنهای 

ولید دید به نحوی که این سالنها با پالن معماری برون گرا، سازه تیر و ستون و سقف شیبدار و اصوال طراحی ت

ترکیب این . معماری عملکردگرایانه یک بنای صنعتی مدرن اما با تزیینات آجری سنتی ایرانی ساخته شده اند

ران پهلوی اول ساخته شده با الگوهای تزیینات آجری سنتی که توسط معمار معتمدی از معماران اصفهانی دو

 . معماری بدون سابقه در ایران، تلفیق بدیع و منحصر به فردی ایجاد نموده است

ساختمانهای دیگر مجموعه شامل مجموعه اداری و خانه مدیر کارخانه هستند که آنها نیز با االگوی تلفیقی 

 .ساخته شده اند

 

 

 

 

بناهای مجموعه ریسبافتفکیک کاربری و سبک معماری نقشه   



 

18 
 

 «اصفهان ریسباف صنعتی مجموعه بازآفرینی برای ای ایده» مسابقه ی برنامه 

 متر مربع 68681 :مساحت کل عرصه 

 متر مربع 33431: مساحت کل محوطه خالی مجموعه 

 متر مربع 35251: مساحت کل فضاهای سرپوشیده 

o  متر مربع 12442(: معماری سنتی)مساحت کل بناهای طاق و قوسی 

o  متر مربع 22222(: تیر و ستون فلزی. معماری جدید)مساحت کل سالن های تولید 

o متر مربع 2232: مساحت کل ساختمانهای اداری 

o متر مربع 565: مساحت ساختمان خانه مدیر کارخانه 
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 های معماری کارخانه ریسباف ویژگی -1-2

اداری، های تولید، بخش  این بنا متشکل از احجامی متفاوت است که هرکدام به کاربری خاصی اعم از سالن معماری 

ارچه، احجام الزاماً مستطیل نبوده و در این بنا نیز برای ایجاد فضایی یکدست و یکپ. اختصاص داشته است... رختکن و 

 .اند شده ها احجامی به حجم اصلی متصل و یا از آن حذف از آن ای رهدر پا

ی رنگین، جرزهای آجری ها های مزین به نقوش چوبی و شیشه های اداری، پنجره های پلکانی شکل رواق قوس 

های برجسته بیضوی  آجری فرورفته و طرحهایی با سنگ الشه، سطوح مربع شکل  دوسطحی با شکاف میانی، ازاره

 .های این بناست وساز از مشخصه عنوان مصالح اصلی ساخت های فوالدی، تیرهای حمال و سیمان به شکل، کاربرد ساخت

چهارباغ، به ورودی و فضاهای اداری و اضالع دیگر تماماً به انبارها بخش عمده ضلع غربی، در مجاورت خیابان 

کارخانه در اضالع شمالی و . اند ای که فضای کارگاهی را از محیط پیرامون خود جدا کرده گونه اند، به یافته اختصاص

های  یانی سایت، سالندر محدوده م. پیرایه زینت گر آن است جنوبی نمایی ساده و بلند دارد که گاه چندین پنجره بی

  .اند شرقی مستقرشده های تکمیل در ضلع شمالی و سالن رنگرزی در ضلع جنوب تولید در قسمت غربی، سالن

 
 .مرکز اسناد میراث فرهنگی اصفهان: مأخذ. پرسپکتیو کارخانه ریسباف :11 تصویر

اند  هایی کشیده مستطیل -عصرش همانند سایر نهادهای صنعتی هم -بنای کارگاه برای ایجاد فضایی یکدست و یکپارچه 

دهی  گسترش خود، امکان هرگونه تغییر در ساختار فضایی، برای تطبیق با نیازها و سازمان واسطه طرح مدوالر و قابل که به

 .آالت را دارد ها و ماشین و آرایش دستگاه
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 1336 -رضا فیضی: عکسهای تولید؛  ورودی یکی از سالن :12 تصویر 

 
 1336 -رضا فیضی: عکسهای تولید؛  نمای جنوبی یکی از سالن :13 تصویر 

ای ساختار سه  بدین ترتیب گونه. اند شده ها حذف هایی به حجم اصلی متصل و با از آن ها، بخش البته در برخی از آن

 -نمای طولی، چه سطح پایینی و چه سطح فوقانی. دهد گرفته که این فضاهای یک طبقه را دوطبقه جلوه می سطحی شکل

های یکسان مربع یا مستطیل شکل است که با  دارای فرمی مدوالر با ریتمی از پنجره -یعنی جداره نورگیر برجسته میانی

 .اند شده از سطح نما و شکافی در بخش میانی تقسیمهایی فرو رفته  جرز
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 1336-رضا فیضی :عکسفضای باز سایت کارخانه ریسباف؛ : 14 تصویر 

 
 1336-رضا فیضی :عکسهای تولید؛  بخشی از ساختمان اداری و سالن :15 تصویر

 

. زند عنوان ورودی مجموعه یا فضایی دیگر، تداوم این ریتم را برهم می های متصل به این اضالع به البته گاهی بخش 

در سطح میانی دو  غالباً اند که در حالت اول، ای متقارن با ساختار سه سطحی یا پنج سطحی گونه نمای عرضی بناها نیز، به

کننده در ضلع شمالی و دودکش کارخانه در  برج تصفیه. بخش میانی دارنددر دارند و در حالت دوم یک در ورودی در 

اند که با بلندای خود، در عین آنکه نقش نمادین دارند،  دهنده این مجموعه صنعتی ضلع شرقی از دیگر بناهای تشکیل

 (1322زاده،  وانپهل. )اند های کهن شده ای جدید از مناره دیگر، استعاره عبارت اند و به ساختاری شهری یافته
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 1336-رضا فیضی :سالن تولید؛ عکس: 16 تصویر 

 

 

 
 1336-رضا فیضی :سالن تکمیل؛ عکس: 12 تصویر
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 تزئینات بنای ریسباف -1-8

متناسب با کاربری و سازه، متفاوت های اصفهان است و تزئینات آن در هر بخش،  این مجموعه از زیباترین کارخانه

های بسیار ظریف آجری با  گلی است و جرزها و هره ای، نما کاه مثال، در انبارها، با سازه طاق و چشمه عنوان به. است

در قسمت اداری هم که طراحی ساختار و آرایش فضایی آن سنتی است، . های قوسی شکل در قسمت فوقانی دارد پنجره

خانه،  در سایر فضاها، یعنی فضاهای کارگاهی، تصفیه. اند کاررفته های رنگین به به نقوش چوبی و شیشههایی مزین  پنجره

شده از مصالح جدید، با مصالح  نیز تمامی تزئینات آجری است و از مهارت معمار در آرایش فضای ساخته... دودکش و

 (1322زاده،  پهلوان. )سنتی حکایت دارد

  
 1336-رضا فیضی :ای از تزئینات آجری مجموعه ریسباف؛ عکس نمونه: 18 تصویر

 رفته، های متقاطع، سطوح مربع شکل آجری فرو جرزهای آجری دوسطحی با شکاف میانی، جرزهای مدور آجری در لبه

هایی پلکانی شکل  ها و شکست های آجری ظریف در فاصله بین پنجره های برجسته بیضوی و مدور، سطوح و رگه طرح

خانه از زمره تزئینات  های چندضلعی لبه فوقانی برج تصفیه ها و طرح های آجری فوقانی پنجره در لبه برخی از نماها، قوس

 .این بنا است

های  کاری های متفاوت مربع یا مستطیل کشیده، کاشی قوش چوبی ظریف در شکلباید کاربرد پنجره با نها  به این

 -های متنوع اسلیمی و هندسی دارند که طرح -های سنگی الجوردی در قسمت فوقانی ورودی فضاهای کارگاهی، ازاره

شده در  های تعبیه دانیدر این کارخانه حتی لبه انتهایی آزاد ناو. های بسیار زیبای در ورودی را هم افزود کاری و آهن

 .جرزهای آجری دوسطحی نیز بدون تزئین باقی نمانده و با نقوش منحنی زینت یافته است
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 ریسباف؛ مجموعه کاری معرق کاشی تزئینات از ای نمونه: 21تصویر                 ریسباف؛ مجموعه چوبی تزئینات از ای نمونه: 13 تصویر

 1336-فیضی رضا: عکس                                                               1336-فیضی رضا: عکس

ی اصلی با ساختار چوبی و دو جرز آجری رفیع در گفتنی است ضلع غربی، یعنی مجاور محور چهارباغ باال، یک ورود

 .و یک ورودی فرعی با در آهنی نفیس دارد جوار آن

 
 آرشیو شخصی خانم دکتر مریم قاسمی: تزئینات فلزی در ورودی مجموعه؛ مأخذ :21 تصویر
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 ای بنا مشخصات سازه -1-3

های این دوران، مصالح مدرنی چون فوالد، تیرآهن و سیمان با پوششی از مصالح  کارخانهدر این مجموعه، همانند سایر 

های متعدد و اجرا  ، از ستونرها در محدوده پیرامونی کارخانهالبته برای ساخت انبا. اند کاررفته سنتی نظیر آجر به

نیاز بوده، از مصالح جدید نظیر تیرآهن  ها که به فضاهای وسیع اما در کارگاه شده است؛ صورت طاق و چشمه استفاده به

 (1322زاده،  پهلوان. )شده است بهره گرفته

 
 1336-رضا فیضی: های مجموعه ریسباف؛ عکس ی یکی از سالن بخشی از سازه: 22 یرتصو

صورت  و تنها به ش ساختی ندارد، آجر که زمانی عنصر اصلی معماری سنتی ایرانی بود، اکنون دیگر نق در این کارخانه

از . شده است های ظریف عمودی به کار گرفته ها به رگه های حمال و برای شکل دادن به نماها و تبدیل آن پوشش ستون

آجر در معماری . شده است به شیوه معماری غربی استفاده آجر برای مشخص کردن دو خط انتهای نما و نیز خط پایان بنا

یک نقش واحد دارد و آن ایجاد وحدت کلی بنا است و تزئینات بنا بخشی از به وجود آوردن این  سنتی ایرانی تنها

گرچه این روش به کار بردن آجر برای نقش دادن به نما با سنت ساختمان ایرانی مغایر است اما شاید . وحدت است

 (1353فقیه، . )رار سازندگذشته برق کم پیوندی صوری با ای باشد برای آنکه معماران امروز دست وسیله
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 1336-رضا فیضی: های مجموعه ریسباف؛ عکس ی یکی از سالن بخشی از سازه: 23 یرتصو

ای و نمای پیرامونی تابع یکدیگرند،  دهند که ساختار سازه های بیرونی نشان می فضاهای داخلی کارگاهی و نمای جداره

که از سطح نما فراتر رفته و با قرارگیری در فواصل معین نمای  کاف میانی در نماهای طولییعنی جرزهای دوسطحی با ش

واسطه نظم مدوالر خود، ریتم  هاست که به شده در جداره های تعبیه اند، همان ستون بندی کرده ها را بخش کارگاه

 (1322زاده،  پهلوان) .هماهنگ نما را ساخته است

 
 1336-رضا فیضی: عکسسیستم ساختمانی سنتی تاق و تویزه و اجرای تاق کلنبو در انبارهای مجموعه ریسباف؛  :24 تصویر
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نورگیرهای . اند مرتفع شده اند و در بخش میانی یافته ها به تبعیت از اندازه دهانه، کاهش یا افزایش تعداد این ستون

تیرهای آهنی عرضی جای گرفته در . اند های نورگیری و تهویه مناسب را ممکن کرده شده در فواصل بین ستون تعبیه

 .اند اند، حالتی موجدار به سقف کارگاه بخشیده صورت طاق ضربی گرفته که به مربع حاصله از هر چهارستون

 
 1336-رضا فیضی: ها از بیرون؛ عکس های باربر سالن ردیف ستون :25 تصویر

های عمودی و نیز با القاء  بندی کارخانه ریسباف با نقش»: گوید می فقیه در کتاب آغاز معماری صنعتی ایران نسرین

ونیست به طبیعت این تصویرسازی به نحوه عطف معماران اکسپرسی. تصویر کوهستان شباهت بسیار به تئاتر پولستیک دارد

کلیدهای ارگ دارد، بنای کلیسای در کپنهاگ اثر کلینت را به   سردر کارخانه ریسباف که شباهت به. بسیار شباهت دارد

 (1353فقیه، )« .آورد خاطر می

 
 صنعتی در ایرانکتاب آغاز معماری : مأخذ. مقایسه ساختمان تونی گارنیه و کارخانه ریسباف :26 تصویر  
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دار در ورودی با نمایی که روحیه گوتیک و ارگ گونه کلیسایی دارد، حاکی از حضور  ترکیب نامأنوس طاق قوس 

های  صنعتگر سنتی برای نخستین بار با ساخت-آشکار است که این معمار. معمار صنعتگر ایرانی در حین ساختمان است

حال او از این موقعیت نیز برای نشان دادن موقعیت خود  بااین. رو شده استفوالدی و نیز ماده جدیدی به نام سیمان روب

ها، درها و کارهای آجری استفاده کرده است و حتی با قرار دادن یک کوزه آب حیات در  در ارائه جزئیات پنجره

 (1353فقیه، . )های ساختمانی خود نیز یادکرده است یمنی شروع ساختمان، از آیین ای از بنا به نشانه خوش گوشه

 
 1336-رضا فیضی: بخش اداری مجموعه ریسباف؛ عکس: 22 یرتصو

 
  1336-رضا فیضی: های مجموعه ریسباف؛ عکس ی یکی از سالن بخشی از سازه: 28 یرتصو
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 وضع موجود کارخانه ریسباف -1-11

مانده در محور چهارباغ اصفهان ر که یکی از زیباترین بناهای واجد  آخرین نهاد صنعتی برجایخوشبختانه این بنا، یعنی 

ظاهر اتفاقی، ویرانی کلی در آن  هایی به جز تخریب معماری صنعتی معاصر این شهر است ر امروزه هنوز پابرجا است و به

های موردنیاز  کان تبدیل آن به بسیاری از کاربریپتانسیل مکانی و ساختار فضایی مطلوب این نهاد، ام. شود مشاهده نمی

 .سازد جمله فضاهای فرهنگی را میسر می فضای شهری، من

 

 
 .مهندسین مشاور باوند: نمای عمومی کارخانه ریسباف، دید از خیابان چهارباغ؛ مأخذ :23 تصویر 

 

 
 .مهندسین مشاور باوند: عمومی کارخانه ریسباف، دید از خیابان چهارباغ؛ مأخذنمای : 31 تصویر
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 .مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی اصفهان: پالن وضع موجود کارخانه ریسباف؛ مأخذ :31 تصویر 

 

 

 
 .کتاب آغاز معماری صنعتی ایران: نماهای کارخانه ریسباف؛ مأخذ :32 تصویر
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 1336-رضا فیضی: ؛ عکسهای تولید ، سالنوضع موجود مجموعه ریسباف: 33 تصویر

 
 1336-رضا فیضی: ؛ عکسهای تولید ، سالنوضع موجود مجموعه ریسباف: 34 تصویر

 
 1336-رضا فیضی: های تکمیل؛ عکس وضع موجود مجموعه ریسباف، سالن: 35 تصویر
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 داوران حکم و تعهدنامه سمت، قبولی نامه نامه، دعوت: 2پیوست شماره  -2

 

 نامه داوران دعوت -2-1

 

 
 

 تعالی بسمه

 ............................ آقای جناب

 احترام؛ و سالم با

 نسبت برگزاری مسابقه، طریق از دارد نظر در شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران رساند می استحضار به

 دعوت عالی حضرت از لذا .اقدام نماید ایده جهت بازآفرینی مجموعه صنعتی ریسباف مسابقهطرح برتر  انتخاب به

 خود تجربه و تخصص را از مسابقه برگزارکنندگان حضورداشته، مسابقه در داور عنوان به تمایل، صورت در شود تا می

 .گردد می تقدیم پیوست به مسابقه برنامه. نمایید مند بهره

 آدرس مسابقه به دبیرخانه به و تکمیل را مربوطه تعهدنامه و فرم تمایل صورت در است خواهشمند 

 به یا و نموده ارسال ............................................................................................................................................

 .نمایید نمابر ...............................شماره

 

 

 

 

 با آرزوی سالمتی
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 داوراننامه قبولی سمت  -2-2

 

 

 

 
 تعالی بسمه

 ایده جهت بازآفرینی مجموعه صنعتی ریسباف مسابقه برگزارکننده

 

 سالم؛ با

 حضور یبرا را خود یآمادگ ............. شناسنامه شماره به ........................فرزند ............................................ جانب این

 .نمایم می اعالم جهت بازآفرینی مجموعه صنعتی ریسبافایده  مسابقه یداور ئتیه در

 .است موردقبول کارفرما میتصم با شده ارائه خدمات الزحمه حق

 

 

 

 

 تشکر با
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 تعهدنامه داوران -2-3

 

 

 

 
ایده جهت  مسابقه البدل علی/اصلی داور عنوان به.... ............................... مدرک و تخصص با.. ................... جانب این

 و معماری مسابقات برگزاری جامع نامه آیین توجه به بازآفرینی مجموعه صنعتی ریسباف بامسابقه ایده ای برای 

 مفاد کامل مطالعه و( 1382/  21/  26 مورخ ش د/  322 شماره به فرهنگی عالی انقالب شورای مصوبات از)شهرسازی 

 .نمایم می تعهد مناسب کیفیت و دقت و مقتضی زمان در زیر موارد انجام به آن، نسبت

 آن، الزام پیوست و شهرسازی معماری و مسابقات برگزاری جامع نامه آیین مفاد مقررات و قوانین کامل رعایت به الزام

 دالیل بر مشتمل کتبی گزارش ارائه به مسابقه و الزام معماری برنامه ویژه به مسابقه برنامه تهیه بر نظارت و مشارکت به

 .برندگان انتخاب و داوری

 

 

 

 

 امضا و داور خانوادگی نام و نام
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 حکم داوران مسابقه -2-4

 

 

 
 تعالی بسمه

 

 ........................ آقای جناب

 سالم؛ با

 همچنین و درخشان ی سابقه مندی از بهره باهدف عالی، حضرت آمادگی اعالم و آمده عمل به های هماهنگی پیرو احتراماً

 شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، کارفرمای محترم، تصمیم اساس بر شما، ارزشمند تخصص

به  ایده جهت بازآفرینی مجموعه صنعتی ریسباف مسابقه هیئت داوری اعضای از عنوان یکی به را جنابعالی انتصاب

 .رساند می استحضار

 

 

 

 

 تشکر با

 
 

 

 

  

 

 


