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 )فراخوان پروژه پژوهشی(

 عنوان پروژه پژوهشی

 گردشگری معنوی و اسالمی  -باغ ایرانی  معیارهای  مبتنی بر اصفهان  فوالدفضای طبیعی تخت  بازطراحی الگوی تدوین 

 بیان مسئله

قابل توجه و  ظرفیت معنوی دارایهای ابعاد هویتی و زمینه ،تاریخی ممتاز و شاخص پیشینهبا توجه به  تخت فوالدمجموعه 

باشد. در همین می گردشگری معنوی و تبدیل شدن به سایت موزه گردشگری با محوریتتوسعه گردشگری متنوعی جهت 

طرح بازآفرینی کالبدی و طراحی شهری راستا و در قالب دو سند راهبردی به برنامه ریزی در این زمینه پرداخته است. سند اول 

بردارد و از نتایج مهم آن ترسیم محوطه گردشگری مجموعه در قالب چهار مسیر گردشگری است.  وسند دوم  مجموعه را در

ها و راهبردها اقدام نموده است. انداز، اهداف، سیاستی به تدوین برنامه ریزی گردشگری یعنی چشمنرم و فرهنگ د با رویکر

آرایی محیطی باشد و یکی از اقدامات اصلی بازآفرینی و زینتاکنون مجموعه در مسیر عملیاتی و کاربردی دو سند می

ت توسعه گردشگری معنوی منعکس در سند راهبردی اسالمی و اقتضائا -مبتنی بر الگوی معماری و باغ ایرانی مجموعه 

ت فوالد تحت عنوان مسیر یک گردشگری تخ مسیر شمارهبه این ترتیب و با رویکرد عملیاتی و در  باشد.میگردشگری 

. می باشدسبز مجموعه به تناسب اقتضائات گردشگری معنوی و ابعاد هویتی آن متناسب طبیعی  نیازمند بازطراحی لکهبهشت 

به عنوان  که آن بوده است مساله محوری در این مورد این است که یکی از ابعاد اصلی سه گانه هویتی مجموعه هویت طبیعی

است. این هویت طبیعی قائدتا باید با هویت مصنوع یعنی بوده  یک باغی مابین کوه صفه و پل خواجو و رودخانه زاینده رود

ویت انسانی یعنی مشاهیر انسانی شاخص آن متناسب و همخوان باشد. به تعبیر عناصر معماری و کالبدی شاخص مجموعه و ه

 محور مرکزی دارند و با توجه به اینکه   افزاتر این سه هویت یعنی مصنوع یا کالبدی، انسانی و طبیعی پیوند ارگانیک وهمدقیق

فضای  آرایی و زینت باز طراحی الگویمورد پژوهش  باشد مسالهگردشگری معنوی می مجموعه مفهومی هر سه بعد هویتی

 ایرانی و اسالمی و اقتضائات گردشگری معنوی مطرح و نیازمند اقدام است.باغ طبیعی به تناسب الزامات 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

و اسالمی  افزای سه بعد هویتی مجموعه یعنی مصنوع یا کالبدی، انسانی و طبیعی مبتنی بر الزامات ایرانیپیوند ارگانیک و هم

فضااای طبیعی یا به تعبیر دقیق تر  آراییو زینت بازطراحی تدوین الگوی و اقتضااائات مفهومی گردشااگری معنوی تاارورت

شزد می صر بدون توجه هویت طبیعی مجموعه را گو سالهای معا نماید. با توجه به اینکه این هویت طبیعی در تخت فوالد در 

شخص و  ننمودن به دیگر ابعاد هویتی و لحاظ سب یکیک منطق م ست متنا شته ا سعه نامتوزان و بی برنامه دا از این رو  ؛تو

تدوین  عه گردشاااگری معنوی  با توجه محوریت توسااا مات در این مجموعه  قدا و  بازظراحی الگوییکی از فوری ترین ا

و سااند راهبردی  نویاصااول معماری باغ ایرانی اسااالمی و اقتضااائات گردشااگری مع لحاظ فضااای طبیعی آن با  آراییزینت

 باشد.می تدوین شده در این زمینه

 هایا پرسش اهداف
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