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  فرهنگی،  عناصر   به  توجه  عدم  همچون  را   مشکالتی   و   هادگرگونی  نوین،  معماری   در   متعدد   عوامل  وجود

به  بومی  معماری  در  سنتی  و  تاریخی   برقراری   در   نوین  رو، معماری ازاین.  همراه آورده است با خود 

  نیازهای  به  پاسخگویی   توانایی  سو،یک   از   که  دارد  فضایی  اجرای  در  سعی  بومی  معماری  با   ارتباط

  ایجاد  را  سنتی  و  اولیه   الگوهای   از   دور  به  مکانی   فضا،   تغییر  با  دیگر   طرف   از   و  باشد   داشته  را   جامعه

 گرایانه طبیعت  فضاسازی  عناصرکالبدی  و  تاریخی  بافت  در  مشکالتی  تغییرات  این  همچنان  اما.  نکند

ها،  که میداناز آنجایی  .اندوجودآمدهبه  نوگرایانه  بیانی    و   جدید  رویکردهای  با  ها آن  اکثر  و  کرده   ایجاد 

کند، ضرورت دارد که با تمرکز بر معیارهای اقلیمی  نقش یک فضای جمعی را در بافت شهر ایفا می

های مختلف در  های اجرایی با فناوری نوین مبنایی پایدار و سازگاری داشته باشند. وجود خوانشایده

یا ارجاع از معماری تاریخ  شود باید مبتنی بر برداشت  معماری نوین که منتج به آفرینش جدیدی می

های نوین گردد و راه رسیدن به هدف اصلی را ایجاد کند.  گیری طرحو فرهنگی باشد تا موجب شکل

گرایانه در معماری  تحلیلی بر رویکردهای طبیعت  -تاریخی روش  در این پژوهش با مطالعات اسنادی و  

ی نوین بر این سازه مورد مداقه  بومی میدان نقش جهان اصفهان سعی شده است تا تأثیرات معمار

طبیعت عناصر  بررسی  با  گیرد؛  یافتهقرار  مختلف،  جهات  از  میگرا  نشان  ویژگیها  که  های  دهند 

جهان با پایداری مسائل اقلیمی و فرهنگی در کنار هم و با کاربرد  معماری بومی و نوین در میدان نقش

های اجرایی از پیشینۀ فرهنگی  ند؛ همچنین طرحاای که برخی از فضاها محدود شدهعناصر نوگرایانه

نوعی هویت اند و بهغنی برخوردار نیستند. این تغییرات، وابسته به شرایط زمانی و مکانی شکل گرفته

 اند.و سرزندگی فضای جمعی میدان را روبه انزوا و تنزل برده

 :اهداف پژوهش

 گرایانه.ان، با رویکردهای طبیعتجهان اصفهعناصر معماری تاریخی در میدان نقششناخت   .1

 جهان اصفهان.شناسایی تأثیرات معماری نوین بر میدان نقش .2

 :سواالت پژوهش
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 مقدمه

به دنبال ایجاد جذابیت شهری در میادین و فضای عمومی بوده است و سعی داشته با وجود    بشر در طول تاریخ، همواره

وجود  تماعی افراد جامعه بههای اجانی در جهت تجمع و انجام فعالیتهای فنی، فرهنگی و اجتماعی مک اسلوب و مهارت

کرد تا مردم بتوانند در هر فرصتی گرد هم آیند و از تجربیات  ادین شهری این امکان را فراهم می توجه به می  آورد.

مطالعه به  تئوری  این  در  افراد شود.  میان  ادراکی مشترک  و موجب  ببرند  لذت  کالبد  یهالفهؤم  یکدیگر    ی شاخا 

از شهر  شودمیپرداخته    نینو  ی معمار  یدر طراح  یانهگراطبیعتاساس رویکرد  برشهر اصفهان    یبوم  ی معمار . آنچه 

که با داشتن فضای عمومی در گذشته زمینه معاشرت و تعامالتی    باشدمیجهان  اصفهان مد نظر است؛ میدان نقش

  ، عامیانه، بومی، معماری سنتی  ابتدا معماریدر  رو؛ در این فضای باز شهری  اینار بوده است. از  یفرهنگی بس   – اجتماعی  

ها  مندهای شکلشده معماری متکی بر قانونزاده شده است و آنگاه معماری غنی  ساز و ...معماری بدیه  تکلیف، معمای بی

به عبارتی همهو کاربرد و یا  نهاد  کالسیکگیر و جهانی معماری  ها، معماری تشریفاتی  به عرصه وجود  )فالمکی،    پا 

جهان اصفهان همواره از  های مختلف تاریخی، معماری بومی و سنتی در میدان نقش(. پس در طول دوره30:  1384

روز کردن معماری بومی با  آگاهانه و به  ۀکه استفادطوریتاثیر نبوده است. بههای جریان معماری نوگرایانه بیشاخصه

فرهنگ به زمینه  یافت.  توجه  از آن دست  بتوان  پایداری محیطی  به یک  اجتماعی در جهت رسیدن  و  این  ی   وجود 

پهلوی دگار تغییراتی بر عناصر    ۀقاجار و سپس دور  ۀصفویه در میدان وجود داشته که از دورۀ  های کالبدی از دورمولفه

ها با وجود معماری و  ولی تا به امروز این فضایی شهری سرزنده در طول این سال ؛و کاربردی در میدان شد گراطبیعت

هدف اصلی در این پژوهش بررسی تغییرات ایجاد شده بر  های جدید به مکانی متفاوت مبدل شده است.  تکنولوژی

های کالبدی  لفهؤها موت؛ تا با تحلیل وجوه مشترکات و تفا باشدمیجهان اصفهان  یانه میدان نقشگراطبیعترویکردهای  

اند را مورد  ی نوین ساختاری متفاوت یافتهژاند و با استفاده از تکنولوکه از معماری بومی به نوین تغییر وجه داشته

 مطالعه قرار داد. 

جهان است که از زیبایی و عظمت قابل  های میادین در دوران پس از اسالم میدان نقشترین مجموعهیکی از با ارزش 

. وجوه شکوه و یگانی معماری بومی در این میدان باعث شده که تا مطالعات مختلفی در  باشدمیای برخوردار  ه توج

های مرتبط با  نگاری صورت گیرد. براساس مطالعات انجام گرفته تاکنون پژوهششناسی و تاریخجهت مباحث سبک 

بافت تاریخی و  های مختلف  های کالبدی که در طول دورهلفهؤعناصر و متحول   راستای  اما در  نگرفته است.  انجام 

  ( با عنوان 1391)  زادهنژاد و امینشهابی  : در مقاله،شوداشاره میهای  فرهنگی و معماری بومی به تعدادی از پژوهش

  پرداخته   در طول تاریخ   های ورودی میدان ها« به ویژگیها و مسئله»منظر ورودی میدان نقش جهان اصفهان؛ ارزش

. در مقاله  اندهای بصری مورد بررسی قرار دادهو فضای میدان را از لحاظ کارکردی و معنایی براساس ارزش  شودمی

مارکو  )مقایسه تطبیقی میدان سن  افزایش حضور پذیری در فضاهای باز عمومیعنوان »  با(،  1393)  ضایی و سجاد ر

نقش و میدان  به تجمعونیز  و  جهان اصفهان«  پرداختهسرزندگی میدانپذیری  بهها  و  و  شده  اجتماعی  زندگی  نوعی 

»خاستگاه نظری    با عنوانای  در مقاله(  1394)  . همچنین آقابزرگ و متدیناندبررسی شدهنیازهای عمومی در هر کدام  
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مین  در ه  ؛ پردازنده شده است میئجهان« به شناخت معنایی و عناصر راهبردی که در طراحی میدان ارامیدان نقش

برپایی میدان    اتایرانی، محصوریت و وجود باغ ایرانی و حتی نقش مذهبی و تجاری که موجب  ۀهندس  ۀراستا به استفاد

( با عنوان»مقیاس انسانی در میدان  1393)  نژاد و همکاراناند. در مقاله شهابیمد نظر قرار داده  را مهیا کرده است،

ا و نحوه ادراک آن  های ادراکی فضکه با تاکید بر جنبه پردازند ن مینقش جهان« نویسندگان به فضای شهری در میدا

برخوردار، زارع و مختاباد  مشترک توسط    ای شده است. در مقاله  بررسی ابعاد و وسعت واقعی در میدان نیز  توسط بیننده،  

با عنوان1400امرئی) ان نقش  ه: مید)نمونه مورد مطالع  »بازخوانی نقش هویت اجتماعی در ساخت فضای جمعی   ( 

را فراهم  مثابه فضای جمعی عصر صفوی(« به معماری فضای جمعی که موجب مقبولیت اجتماعی  اصفهان به  جهان

این فضا نیز  جهت یکپارگگی دینی و فرهنگی    دخیل درسیاسی و فرهنگی  عوامل  همچنین  نموده، توجه شده است؛  

اصول تطبیقی معماری پایدار بناهای  "  ای با عنوان(، در مقاله1400)زرین و همکاران   اند.مورد توجه قرار داده شده

 اند.ثر در اقلیم خشک جهت توسعه پایدار را مورد واکاوی قرار دادهعوامل مؤ  ؛"های خشک ایران مسکونی بومی در اقلیم

طبیعت، فرهنگ و مکان با  این نوشتار موضوع  در  های انجام شده این است که  نقطه افتراق مقاله حاضر با پژوهش

های بومی  هایی که مبتنی بر رابطه ویژگیباشد و سعی شده با استخراج پتانسیلرویکرد معماری نوین قابل بررسی می

های جدی به ویژگی تاریخی  اند و آسیبگرایانه دخیل شدهعتیو سنتی و عناصر معماری نوین نیز در رویکردهای طب 

نقش میدان  فرهنگی  صوو  داد.رتجهان  قرار  بازبینی  و  تحلیل  مورد  را  از   این   گرفته  روش،    و   ماهیت  نظر  پژوهش 

و    برگه شناسه  آوری مطالبجمع ابزار .  اسنادی است  اطالعات الزم  گردآوری  روش  د.شومحسوب می  تاریخی   - توصیفی 

صورت هدفمند انتخاب و  بهجهان  یدان نقشمبناهای بومی شهر اصفهان،  پژوهش، از مجموعه    این   است. در  اسکنر

گرایانه میدان از نظر تاریخی  گذار بر رویکردهای طبیعتین پژوهش، فضای معماری متفاوت و تأثیردر ا  شود.میمطالعه  

در طی  تا به امروز  از دوره صفویه  که    متعدد  گیرد و کارکرد معماری بومی این عناصر کالبدی رامورد توجه قرار می

 گردد.اند بررسی میثیرگذاشتهأای معماری و فرم و فضای پیرامون آن تبر بنرویدادهای و وقایع 

بر یک  ...    مصالح بومی و  ،فرهنگ   ، تشکیالت شهری  عوامل متعددی از جمله؛ اقلیم، اقتصاد، جمعیت و  ،در گذر زمان

اند و  دگار تحوالت شدهزمان با جریانان معماری مدرن در دوران اخیر  ؛ این عوامل همثیر خواهند گذاشتأتبنای بومی  

جنبه از  برخی  وجود  سازماندهی  با  مجموعه  یک  به  کاردبردیشان  گرفتهاطراف    ۀ شدهای  دربر  را  میدان  اند.  فضای 

ها و  ها و حکومتمهور و سقوط تمدن  که در پی های ایجادشده بر عناصر کالبدی در میدان  بنابراین، بررسی گالش

های انسانی  کنش  باشد.ت پیرامون آن میطبیعم که در پی آن باعث تغییر شکل  ها امری است بسیار مه آنهای  سیاست

بر خوردار   تاریخی  از هویتی  و گاه  بوده  توجه  قابل  رفاه در طی زمان  و  برای آسایش  ایجاد یک محیطی  در جهت 

عنوان یک مکانی  به ثیرگذار بر شکل کالبدی و کارکردی این فضا أرو، وجود عوامل معماری مدرن و تباشند. از ایننمی

مکان شدن این مکان را ایجاد کرده و  ثیرات جهانی ولی زوال هویت و بیت تاریخی با وجود اثراث مثبت و تأدارای هوی

 وجوه قدمت تاریخی آن را رو به زوال برده است. 
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 معنا و حقیقت معماری بوم   .1

در طول تاریخ معماری این واژه  ؛  کار برده شدانگلستان بهبار لغت بومی در یک تعریف برای زبان  اولین  .م1839در سال  

ثیر بافت محیطی، تاریخی و فرهنگی در گذر زمان بر معماری بومی  أخاص تکامل یافت. لذا، ت  ۀبرای اسلوب یک گون

های محلی و یک معماری پاسخگو  ها و تکنیک ها از دل مواد و مصالح بومی، روشساختمانبوده است.    ۀکنندمنعکس

گیری  این مورد علت شکل  ؛اندوجود آمدهزندگی مردم به  ۀفرهنگ جامعه و شیو   ۀکنندبه شرایط آب و هوایی و منعکس

)سعدوندی،    نیازهای محیط زیست خاص خود است  که هر کدام پاسخگوی  باشد میهای مختلفی از معماری بومی  گونه

معماری    ۀپدید  باشدمی  خلوص اندیشه و احترام به طبیعت   که از  شناسی و عرفانزیبایی  اصول   ای در مقوله(.  41:  1397

ولی توانسته    ؛کننده بوده استمتحولهای  ، دستخوش پدیدهدرازای زماندر    معماری بومیکه  است و از آنجایی  بومی

یک  اندیشه و عقیده، آداب و رسوم، روحیه و احساسات، ذوق و سلیقه و هنر    شانگرخود را حفظ کند و ن  خاص هویت  

کند و در طی زمان با شرایط  معماری بومی در جوامع رشد می  ، (. از دیدگاه باولیو84:  1398)دادخواه،    باشد   سرزمین

اعی و اقتصادی خود را  های اجتمهای زندگی و ارزشعنوان یک مولد با شیوهو به  شودمیاجتماعی و فناوری سازگار  

ها  ای از سبک (. همچنین قابل ذکر است که معماری بومی تنها مجموعه60:  1395سلیمانی،  ،)موالنایی  سازدسازگار می

های محیلی است که در  ها نیست که براساس شرایط اجتماع و اقتصادی مشخا شود؛ بلکه دربردارنده ویژگیو فرم

 (.89: 1393)مفیدی و همکاران،  باشد میپاسخگو جهت رفع نیازهای انسانی در محیط 

 معماری بومی در ایران   .2

این تعامل را   با طبیعت است  انسان  برای تعامل  با طبیعت است. مکان بستری  انسان  نمایانگر رابطه  معماری بومی 

نامطلوب یا به بیانی  های تنش فرهنگ و طبیعت منجر به ایجاد مکان ، ر این اساسد. بن دهفرهنگ و طبیعت شکل می

های طبیعی  های پایداری است. فرایندکیفیتتهی از  است که    ی ای مکانگونهگردد. نامکان نیز خود بهدیگر نامکان می

هایی شاخا و مستقل، سخت مسئله  مثابه حیطهسوی به  دیگر  هنگی انسان از رهای ف ها و ارزشسو و کنشاز یک 

اندیشی نامطلوب است و نیازمند بازنگری در مفهوم طبیعت و فرهنگ  ، نوعی دوگانهاین تنش.  (wylie 2007)  برانگیزند

  .(Moore 2011:468)و رابطه این دو است  

  جامعه   فرهنگ   از  که  هاانسان  ارتباط  و  زیست  ۀشیو  یعنی  زندگی  است و  زندگی  مرف  معماری  که  فرض  این  پذیرفتن  با

  )بمانیان   است  آن  پدیدآورنده  فرهنگی  هویت  بیانگر  که  هویتی است  دارای  معماری  که  کرد  اذعان  توانمی  خیزد،برمی

 به .دارند یکدیگر بر متقابلی تأثیر شهرسازی، معماری و با (فرهنگی  هایارزش یا و)  فرهنگ  (.57:1389  ،و همکاران

 توجه قابل و پیچیده بسیار گذارند،می بر فرهنگ  شهرسازی و معماری که تأثیری ویژهبه تأثیرات این متعددی، دالیل

 روند برو در نتیجه    انسان هایفعالیت زیست و وۀشی بر جامعه فرهنگ نخست  که پنداشت  توان می اجمال بهاست.  

 و معماری استحاله و دگرگونی سعی در که کسانی حتی و محققین غالب کهجایی تا د؛ دار مستقیمی تأثیر فضا خلق

 ثانیاً و ورزند می تأکید فرهنگی جامعه  دگرگونی به اول وهله در دارند، هاملت زندگی  فضای و محیط  و شهرسازی
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  دارند جامعه فرهنگ  بر یکدیگر و با هاانسان ارتباط و زیست  شیوه و زندگی بر وسیعی تأثیرات شهرسازی و معماری

 (.79: 1400)آهویی و همکاران، 

شود، عاملی  ها و باورهای فرهنگی را شامل میرسوم و ارزش ۀمعانی که دربردارندترین وجود معماری بومی با گسترده

های پیشین  نوعی باعث ارج نهادن بر هویت قومی و سنتاست بر مقاومت در برابر ورود عناصر فرهنگی متفاوت و به

؛ زیرا هر  باشدمیو فرهنگی  کار برده شده بر هر معماری بومی مختا به همان مکان با شرایط اقلیمی  است. اندیشه به

گذارد  شناختی خاص خود به بیان معماری ویژه آنجا تأثیر میو هوا میراث فرهنگی و روانمنطقه با وجود مصالح، آب 

های غیر بومی  ها و ویژگی(. در ایران با وجود گستردگی بر تنوع فرهنگی و اقلیمی همواره با بحران87:  1382)فتحی،  

. 1توان به موارد ارشاره کرد:ی در ایران از گشته تا امروزه میاز عوامل مهم بر موضوع معماری بومرو بوده است.  روبه

. طراحی  2  ؛گیرندهای کهن را در بر میهای مهم در جهت حفظ میراثتوجه به هویت فرهنگی و تاریخی که از ارزش

تداوم عناصر طبیعی و فرهنگی مسلط بر آن جامعه و    های بومی و صات و ویزگیفضاهای شهری با مداخله بر مخت

فقط  دست بومی،  معماری  بنابراین  است.  نوین  معماری  از  فرهنگی  تنوع  وجود  با  مطلوب  زندگی  کیفیت  به  یافتن 

های محیطی در  بلکه استفاده از ویژگی  ؛ها در رابطه با شرایط اجتماعی و اقتصادی نیستها و فرمای از سبک مجموعه

های تکنولوژی سعی دارد با کمترین  که امروزه معماری نوین با پیشرفت. درحالیباشدمیع نیازهای انسانی  جهت رف 

بر این  (.  89:  1393لطمه به محیط زیست تماملی میان انسان و محیط پیرامونش ایجاد کند )مفیدی و همکاران،  

آمیز انسان  بلکه درک رابطه مسالمت  ؛ هدف از این پژوهش، تقلید صرف از معماری بومی در معماری نوین نیست  ،اساس

امتداد آن شناخت درست از این رابطه و معماری حاصل از این تعامل جهت کاربست آن در ایجاد یک    و طبیعت و در 

دوره صفویه شروع شده و تا دوره معاصر ادامه    شده در میدان است که ازفضایی شهری با عملکردی مطلوب و بهینه

 داشته است. 

 پایداری معماری بومی در  پیوند  با معماری مدرن  .3

 آینده های نسل زندگی  کیفیت  ارتقای  باعث  که  و مناسب درست صورت به کارها  انجام  برای  است جنبشی  پایدارۀ  توسع

 افزایش  برای را  انسانی  و  طبیعی منابع و ها تمام دارایی که  است  توسعه راهبرد نوعی پایدار  ۀتوسع شود. می حال  و

 (. 85: 1400)بخشی بالکانلو و همکاران،  کند می مدیریت  بلندمدت  در ثروت

توجه به فضای عمومی شهری که نقش اصلی در زندگی اجتماعی در طول تاریخ داشته است و با وجود معماری مدرن  

طراحان    ،روده و دیگر آن جایگاه مربوط به شبکه اجتماعی را ندارد. ازاینگاه آن اهمیت و زیبایی خود را از دست دا 

کنند که با فعالیت مردم در  شهری با در نظر گرفتن فرهنگ و هویت آن مکان، پیشنهاد به فضای مثبت را تلقی می

نگر و ایجاد قدمی مثبت در جهت کاهش آن تضادهای که منتج به انتظارات و  های درونارتباط باشد. با تشکیل گروه

، ارتباط شهرگرایی با ویژگی تحمل بیشتر و سازگاری آن با  شودمیهای متفاوت از فضای شهری و عمومی  برداشت

(. در عرصه  257:  1389پور،  )مدنی  یوند اجتماعی گردد پ عناصر معماری مدرن در فضای خلق شده در جهت افزایش  
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عمومی کاربرد عناصر کالبدی در ایجاد یک سازماندهی یکپارگه که افراد بتواند با آن ارتباط برقرار کنند و با اعمال  

ها همگی در  شان را نظم و آراسته سازند. این جنبهسازی میان روابطهسازی و آشکارکننده تا گه اندازه پنهانکنترل

های خود را در آن مکان عمومی بروز دهند و بر واقعیت آگاه باشند و با آزمون  ها و هویتتجهت آن است که افراد تفاو

آن را به نسل آینده انتقال دهد و در خالل آن معانی مثبت و منفی را با یکدیگر درهم آمیزد و افکاری مشترک در  

با ورود تکنولوژ220:  1389  پور، مدنی)  جا را جمع کند یک  ها و  های مدرن بسیار موجب گالشی(. در دوره معاصر 

جایی که فرهنگ یکی از عوامل مهم بر سرزمین، نژاد و قومیت،  های یک جامعه شد. از آنهای در همه زمینهگراییکثرت

شده تا معماری بومی در سازگاری با اقلیم هر منطقه به راهکارهایی دست یابد که  سازی بوده است موجبعامل هویت

مثابه یک  هگشای رسیدن به الگوهای مناسبی در فضاهای معماری جدید را فراهم آورد. تکنولوژی بهها راشناخت آن

کند.  گیری و توسعه معماری نقش ایفا میعامل درونی در معماری فراتر از ابعاد فنی، نقش بسیار مهم و بنیادی در شکل

بازیافت می قابل  از مصالح  تولیدیدر معماری بومی استفاده  باشد و تولید و    تواند  پایدار و زنده و ملموس را داشته 

ای جدید را به  و سازه  محیطی بازیافت شوندتوانند بدون هیچ اثر نامطلوب زیستها نیاز نیست و میجایی در آنجابه

 (.45: 1392پور، وجود آورد )جعفری و مهدوی

 صفویه ۀدر دور اصفهانجهان معماری و عناصر کالبدی  میدان نقشتجزیه و تحلیل  .4

ه.ش اصفهان را پایتخت حکومتی خود برگزید، تصمیم به اجرای عناصری جدید در  977که شاه عباس در سال  زمانی

  . گشتجهان بود که زمان ساخت آن به دوره سلجوقیان بر میها میدان نقشبافت قدیمی شهر داشت. یکی از این مکان

به گسترش گنین فضاهای را ایجاد کرد. از این دوره به بعد گسترش اصلی    او به جای تخریب بناهای بسیار تصمیم 

جهان و بازار  (. ساخت میدان نقش45:  1389ولو،  رود انجام گرفت )بنههای اطراف آن به طرف زایندهشهر و مجموعه

فرمان شاه998جدید اصفهان در سال به  پایتختی دره.ق  به  برگزیدن اصفهان  با  انجام گرفت.  ه.ق  1006سال  عباس 

احداث نهرها عریض و کاشت درختان در جوار میدان، مرکز جدیدی با فضای باز عموی در شهر اصفهان صورت گرفت.  

صفوی نهری در اطراف میدان جاری بوده، در    ۀطبق اسناد تصویری برجای مانده و توصیف سیاحان از جمله در دور

از    ؛ دنشده همچون گتری بر فضای باز میدان سایه انداخته بودانداز و تنومند و بلند غرسپیرامون نهر، درختان سایه

کاری در  ۀ هیچگونه فضای سبز به صورت محوط و گاهطرفی این درختان به جز تنه در خاک کف میدان فرو رفته بود 

  (.194:  1350؛ کمپفر،  38-36:  1370؛ دالواله،  48:  1345؛ شاردن،  606:  1379،  اولئاریوس)  بودند کار برده نمیدان به

گیری و ساخت میدان، منطبق عناصر معماری بوده و هم جهت با حرکت خورشید فضای  قابل ذکر است که جهت

ار داده بودند؛ زیرا شاهان و امیرانشان با  ساخت و پرداخت شده که مزاحمتی برای تماشگران نداشته باشد را مد نظر قر

اندازی و مجازات  قرارگرفتن در کاخ مراسم جشن و بازی گوگان، حتی نمایش رژه سوارکاران و ابهت نظام سپاه، قیق

می برگزار  میدان   جنوب  و  شمال  در  که  میمحکومین  تماشا  ونیزی،  شد،  بازرگان   (  . (392  -391:  1349کردند 

شده که در حیاط مرکزی بناهای تاریخی    جهان با نظمی تداعیمستطیل شکل در میدان نقش  ۀهندسطورکلی اجزای  به

. همچنین در متون تاریخی، به وجود  اندشدهمسجد ترکیب    – در مقیاس و محور با اجزای ایوان    و   در ایران را دارد
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جوهای باریک و وجود گیاهان مختلف در  درخت و آبنما در میدان اشاره شده که به اهمیت کاشت درختان، ساخت  

: 1348)دالواله،    اند که موجب ایجاد فضای جالب و سرزنده در میدان شده بودمیدان به دستور شاه عباس صورت گرفته

 (. 1(. )تصویر291-292

 
های میدان، تصویر  محور عمارت های تجاری در مقابل و  . دو اثر بر نمایش ویزگی های تاریخی میدان. تصویر راست: وجود کاروان 1تصویر

 .79  -74:  1383های انجام انواع مزاسم در میدان. ماخذ: یعقوبی،  قاپو و جایگاه گپ: نمایشی از میدان عالی

 نوین  با معماریدر تداخل معماری بومی  گراطبیعتجهان و رویکردهای بررسی فضای میدان نقش .5

جهان همواره سیاحان و افراد زیادی را برای بازدید به اصفهان آورده است.  توجه در میدان نقشهای قابلوجود ویژگی

ن مکان  بودن ایاستفاده از عناصر طبیعی آب و درخت در کنار هم محیطی پیرامون میدان ایجاد کرده که همواره به زنده

نوعی  آسایش اقلیمی متناسبی را که بههای منظریه دید و  بههای مطلوب در این فضای باز جن اشاره دارند و تمام ویژگی

ژان شارتر گنین    ،توان مورد بررسی قرار داد. در این میاناند را میر دوره صفویه را داشتهتنوع و ترکیبی کارآمدی د 

حوضیست در عمق ده پا و با سنگ ساخته شده    در جلوی مسجد شاه و  بازار شاه هر کدام دارای دو»  نوشته است:

ها آب زالل جاریست و برای ساکنان ممالک، وجود آب سرد با آن فضای گرمسیری دارای لذت  ز آناست و همواره ا

های  عرض این نهر شش پا بوده و ازاره  است. اطراف میدان نهریست که سنگ سخت آهکی سیاه و آجر ساخته شده و

ضی بودند که جهار  ها دارای اندازه عرسنگ روها یک پا بودند، اما  ی پیادهو حتی انداز  اند کار کردهآن را با سنگ سیاه  

پهلو می به  بروند.نفر  راه  آنجا  در  عمارت  توانستند  و  میان جوی  اطردر  کاشته شدههای  گنار  درختان  میدان،    ، اف 

اند«  ا پوشاندههای زیادی دارند که مانند گتری عمارات رکردند. این درختان گنار بسیار بلند و شاخ و برگ خودنمایی می 

،  اندشدهی ترکیب  گراطبیعتهای کالبدی که در فضای میدان و با عناصر  (. در زیر به مؤلفه138  -135:  1345ن،  ردشا)

ثیرات معماری  أصفویه، قاجار و پهلوی مطرح شده و حتی به ت  ۀاند که تغییرات این رویکردها از اواخر دورمورد بررسی

 نوین نیز اشاره شده است.
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 عناصر کالبدی میدان نقش جهاننقش دوره قاجار بر  .6

میدان از کاهش زیبایی و دلپذیری برخوردار    ۀقاجار دو عنصر درخت و جوی در محوط  ۀطبق اسناد تصویری در دور

که در زمان حکومت محمدشاه قاجار، کل فضای میدان به یک محیطی بدون نهر و بیشتر درختان  طوریشوند؛ بهمی

: 1394)فالندن،  بودشدهصفویه به یک محدوده از شن و ماسه تبدیل  ۀ سرزنده میدان دورقطع و از بین رفتند و فضای  

همزمان با قرن نوزدهم، موریه یکی از سیاحان اروپایی در میدان دیده که درختان را از ریشه  ،  (. در آغاز دوره قاجار126

د و درختان گنار و تبریزی جدیدی به جای  کند »که تمام درختان را از ریشه در آوردنآوردند و حتی اشاره میدر می

(. سیاح  86:  1386)موریه،  آنها نشاندند که سایه ای مطبوع ندارند و منظره میدان از نظم و ترتیبی برخوردار نیست« 

ها جداولی از سنگ مرمر برای  ه که در جلوی حجرهکردفرانسوی ویژگی عناصر کالبدی در زمان قاجار را گنین توصیف  

ها  های آراسته از درختان گنار بر شکوه و ابهت میدان افزوده بودند ولی اغلب این حجرهوجود داشته و صفجریان آب 

 (. 124: 1335دالمانی، و درختان سایه انداز وجود ندارد )ها و حتی هیچ اثری از آبراه اند شدهمتروک و خراب 

پیرامون میدان  شاه ساخت شد و فضای سرسبز  الدینصرنماها و نهرهای به دستور نا در دوره قاجار، کاشت درختان، آب

(. در اواخر دوره قاجار توجه به کارکردهای  67: 1350احیا گردید )کمپفر، ، مجدداًصفویه  ۀبا مشخصاتی متفاوت از دور

.  و توجه به رژه نظامیان و یا برای آموزش سربازان مورد توجه بوده است  شود میمردمی و اجتماعی در میدان کمرنگ  

شود و از دلپذیری میدان برای گردشگران  های کالبدی و عناصر طبیعی کم میر همین دوران توجه به عناصر جلوهد

 شود. کاسته می

 جهان پهلوی بر عناصر کالبدی میدان نقشۀ نقش دور .7

ودر این زمان   .مهم در زمان پهلوی بازآفرینی هویت و غرور ملی بود که در دوره قاجار  ویران شده بود یکی از اقدامات 

شخصی به    ،های کالن موجب احیای مجدد فضای باز شهری در میدان مورد توجه قرار گرفت. در این دورهبا سیاست

دهد و این موضوع موجب  کل محدوده میدان را انجام میرو در  ای و پیادهنام بلدیه اقدام به اتصال میدان به شبکه سواره

رو و  جهان به گندین مسیر پیادهآورد. با اتصال میدان نقشای در کل شهر را فراهم میارتباط میدان با شبکه سواره

جهان  ای موجب شکوفایی و رونق آن فضای معماری بومی گردید و گنین دسترسی بر ماهیت تاریخی میدان نقشسواره

های شدید از ارزش معناشناختی و زیبایی آن فضا کاسته بود. اما در سال  از سمت شمال میدان بوده و با وجود تناقض

شوند  های سواره رو میدان به آسفالت تبدیل میفرش قسمتشوند و سنگ گر میهای معماری نوین جلوه یژگی، و1313

نیز برای جذب بیشتر مردم و    1315  سال  شدند. در رو استفاده میها برای ماشینو هرگند از زمان قاجار این قسمت

  ریزیی شد گردشگران، محیطی رونق یافته و متنوع با احداث حوض وسیعی در قست فضای سبز پارک مانند میدان پی

شرایط    (. در این فاصله زمانی، تغییرات ایجاد شده در دوره دوم پهلوی فضای باز میدان با ماهیت 340:  1387رجایی،)

برش در مسیر    ه شویم. اقدام به ایجاد دو دهنرو میمحیطی متفاوت نسبت به وضعیت قبل یعنی دوره اول پهلوی روبه

ثیر مدرنیسم بر  أهای متصل به میدان ارتباط سواره را با مدخل و ورود به میدان را موجب کرده بود و نشان از تخیابان
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تغییرات برای بافت تاریخی که عناصر کالبدی    ، داد. در این دورهنشان می  مداخالت شهرسازی در فضای باز تاریخی را 

مدرنیته کمتر خود را    ۀشده ولی بر بافت بناها مداخل طبیعت استفاده شده به راحتی اقدامات عمرانی و مدرنیزه انجام

خلی نفوذ نکرد ولی  رو دسترسی سواره در قسمت شمال و جنوب میدان که به فضای دابازنمایی کرده است. از این

به کاربردی  دوره صفویه  در  فضا  این  برعکس  داد.  نشان  را  خود  معایب  و   است. مضرات  داشته  گوگان  بازی    عنوان 

 (. 2)تصویر

 

ه.ق )از سمت راست به  80پهلوی تا سال  ۀحضور و حرکت وسایل نقلیه در میدان از دور  ۀ. سیر تحول عرص2تصویر

 ( . 57:  1390نژاد،گپ(،)شهابی 

 جهان جمهوری اسالمی بر عناصر کالبدی میدان نقش ۀنقش دور .8

بخشی هوای میدان، همواره مورد توجه بوده و علت آن وجود وجود دو عنصر آب و فضای سبز که در تعدیل و فرح

  70ۀهای بعد انقالب، یعنی از دههای انجام شده از سالاست. بازسازیشرایط اقلیمی گرم و خشک شهر اصفهان  

های انجام گرفته آن  که  در پی تصمیمطوریایم. بهجهان بودههای وسیع در میدان نقششاهد تغییراتی در بخش

د و همگی  رو تبدیل شدنها و مسیرهای میانی و جنوبی مربوط به حرکت خودروها در میدان به فضای پیادهمحدوده

میدان را    ،زیرا وجود تعداد زیاد وسایل نقلیه در آن محدود،  ترکیبی سنگفرش و حتی به فضاهای سبز تبدیل شدند

ود و با در  ببه پارکینگی وسیع شبیه کرده بود که این شرایط از نظر یونسکو و سازمان میراث فرهنگی قابل قبول ن

های جنوبی میدان انجام شد و به مسیرهای حرکت درشکه  بخش  عملیات اجرایی مسدودکردن  ای،نظر گرفتن بودجه

حوضی در مقابل سردر قیصریه ساخته شد و    1380(.  اما در سال  613:  1377)ایوبی،    تبدیل شدند  1373در سال  

های فضای سبز نسبت به دوران قاجار و پهلوی افزایش یافت. آخرین تغییر در  در همین ایام بار دیگر سطوح محوطه

. در زمان  باشدمی 1395 –  1394مسیرهای آسفالته که به فضای سبز و سنگفرش تغییر یافتند مربوط به سال  این

  ها جریان دارد.ح آنطدر س   موجود  های تنها با زهکش آبو    اند شدهنماها و نهرهای اطراف میدان خشک  بآحاضر،  

اند ولی نوع ترکیب  اندازیکه فاقد سایه  اندشدهریزی کاشته  همچنین پیرامون میدان درختانی سرو و تزیینی و برگ

اما در این زمان نیز ورود  صفویه را یادآوری کند.    ۀاز دور  شده که وضعیت بازسازی و گیدمانشان در آن فضا موجب

تالش بودند تا وضعیت میدان را به    ازی و میراث فرهنگی در موتوری ممنوع شد و سازمان بهس   ۀهرگونه وسایل نقلی

تر بازگردانند و همین عامل موجب شد آن تجهیزات که عدم هماهنگی با ساختار فضای باز میدان  پهلوی و قبل  ۀدور



گرایانه های شاخص کالبدی بومی شهر اصفهان در طراحی معماری نوین براساس رویکرد طبیعتمؤلفه 230   

 
 افشین رئیسی دهکردی، هوتن ایروانی،کامم یزدی 

 

حذف    نداشتند از جمله: تابلوهای راهنمایی رانندگی، ایستگاه اتوبوس و دیگر تجهیزات مدرن و اضافی از فضای میدان

به مکان3)تصویر  شوند به(. در حال حاضر هیچ توجهی  از عناصر  نگرفته و وسایل و  یابی و استفاده  انجام  درستی 

ها، کیوسک پلیس گردشگری و... موجب ها، نورپردازیهای زباله، نیمکتتجهیزات عمومی و شهری همچون: سطل

ها و کاربردهای  که فضای دید و بصری در این محیط باز نسبت به گذشته مخدوش شده باشد و آن جنبه  اندشده

 تاریخی و فرهنگی خود را از دست بدهد.

 
 (.URL1جهان اصفهان در روزهای بدون تردد وسایل نقلیه).  میدان نقش 3تصویر  

 

 گیری نتیجه 

  ؛باشدمیهای بشری  ساختهانسان با معماری بومی که تلفیقی از عناصر طبیعی دست  ۀدهد که رابط ها نشان میبررسی

مثابه یک متن با رویکردهای مدرن تغییر هویت پیدا کرده است و معماری در جهت تعامل با پیوند اجتماعی شهر  بهو 

با جدید  معانی  در  فرهنگی  و  تاریخی  ویژگی  آن  با  متناسب  گهارگوب  در  فضایی  مخاطب،  است.  و  شده  زآفرینی 

های پایداری برخوردار  آید که از کیفیتکه با ورود معماری نوین تنش میان فرهنگ و طبیعت به وجود میطوریبه

آمیز  رو، تعامل مسالمت. ازاینشودمیهای نامطلوب یا به بیانی دیگر نامکان  نیست و در نتیجه منجر به ایجاد مکان

های اولیه آن  گردند و حتی با عوامل و جنبهنوین در جهت دستیابی به محیطی پایدار نمیهای معماری بومی و لفهؤم

عماری پابرجای آن محیط  کند و خود را در عناصر مباشد ولی به هر حال در آن مکان نفوذ میدارای افتراق بسیار می

رگذار  ثیأجهان تر کالبدی میدان نقشهای عناصهای مختلفی که بر معماری و ویژگیبا بررسی دورهسازد.  نمایان می

جهان  آن هویت و سرزندگی در فضای باز و اجتماعی میدان نقش  ، قاجار و پهلوی  ۀاز دور  بودند، دیده شد که همواره

ثیرات معماری نوین بر أبا وجود ت  .دوم پهلوی و جمهوری اسالمی ارتقا یافته است  ۀشود و بار دیگر در دورکاسته می

های  خورد. فضای باز میدان با وجود تغییرات متفاوتی که در بخشدیگر آن هویت اولیه به گشم نمیاین فضای بار  

ایجاد می میدان  دورعمده  در  آن جمله  از  که  ماشین  ۀشود  برای حرکت  آسفالتی  شاهد مسیرهای  ایجاد  پهلوی  ها 
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های فضای  قاجار کمابیش وجود داشت ولی این ویژگی با طراحی محوطه  ۀ شود که البته وجود این قسمت از دورمی

دیگری به آن    ۀصفویه در میدان جلو  ۀگری دیگر نسبت به دورسبز و حوض وسیعی در قسمت پارک مانند میدان جلوه

به مواردی    توانترین تغییرات که در فضای میدان از اواخر دوره صفویه تا امروزه ایجاد شده میبخشیده است. عمده

کردن برخی  . اضافه2 ؛ریزی و اجرا شدقاجار طرح ۀ. افزایش توجه به سطوح و فضای سبز که از اواخر دور1اشاره کرد: 

و... و روشنایی  برق  تیرهای گراغ  تلفن عمومی،  نیکمت،  تغییر در  3  ؛ استفاده شده است  از وسایل مدرن همچون   .

گونه ارتباطی با شبکه اجتماعی و حقیقت  ه تزیینی پیدا کردند و هیچکم جنبوضعیت ساختاری فضای باز  میدان کم

اند و با اینکه ورود وسایل  های مدرن تا بعد از انقالب نیز انجام شدهفضای تاریخی میدان ندارند که اعمال این ویژگی

سازی با  بازنگری و هماهنگ   رو در جهت هماهنگی با دیگر تغییرات قابلآنجا محدود شده ولی نیاز افراد پیاده  نقلیه در 

های تزیینی گل و گیاهان و درختان باعث شده که  شدن کل فضای میدان به جنبه. تبدیل4  ؛کندمحیط را ایجاب می

ارتباط اجتماع ویژگیقابلیت  با جریانات معماری مدرن  پذیری و  این محیط  تاریخی و اصلی آن کاسته شود و  های 

کار  های مهمی که از لحاظ اجتماعی، تاریخی و فرهنگی در میدان بهشد و شاخصهتبدیل به پارک و بوستان شده با

. در روزگار گذشته فضای باز میدان به انجام  و برگزاری مراسم نمادین و آیینی هماهنگ  5 ؛برده شده روبه زوال بروند

همچنین عملکرد بخش شمالی که  اند و  های دستفروشی و بازی اسکیت و... دادهبود ولی امروزه جای خود را به غرفه

کار برده شده در میدان، بتوان احیا کرد. بنابراین  های پذیرایی بودند را بار دیگر با ویژگی معماری نوین بهمرتبط با غرفه

ن  با آنشق با تغییراتی مدرنی که میدان  قابلیتها روبهجهان  از لحاظ زیباشناسی، معناشناختی و  های  رو شده است 

ساختاری با    ،کار برده شدهگرای بهبراساس معماری نوین سازماندهی فضای طبیعتاند.  سازی نشدهمیدان هماهنگ 

برون بهفرمتی  اهمیت جاذبخود گرفته است.  گرا  با داشتن  این مکان  نظام  ۀولی  و وجود  و  گردشگری  فعالیتی  های 

های  گرا، فضایی با کیفیتضا و عناصر کالبدی طبیعتشود که با کاهش ف سرزندگی با وجود شرایط اقلیمی، موجب می

 .بصری و کاربردی فراهم و بار دیگر با وجوه فرهنگی پیشین بازآفرینی گردد
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23 . 

های سنتی ایرانی با تکیه بر عناصر کالبدی، اجتماعی و  بازشناسی هویت خانه»(.  1400)  .آهویی، صادق و همکاران

 . 74-91، 41، شماره هنر اسالمی . مطالعات «سازفرهنگی هویت

بازخوانی نقش هویت اجتماعی در ساخت فضای  »(.  1400)  مختارباد امرئی، سید مصطفی.  و  برخوردار، بابک؛ زارع، لیال

 .30-43، 56 منظر، شماره  .«جمعی )نمونه مورد مطالعه: میدان نقش جهان اصفهان به مثابه جمعی عصر صفوی( 

بالکانلو )   ،بایزیدی  و  الدین صالح  ، موالنایی  ؛ عادل  ،بخشی  زیبایی»(.  1399قادر.  های معماری  شناسی سازهمعیارهای 

 .76-87، 39شماره . هنر اسالمی . «کید بر معماری بیونیک أتوسعه با تنوین در کشورهای درحال
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های  خانه سنتی معماری  در سازهویت عناصر»(.  1389)   جنت  پناه، رحمت و  نسیم رستم،  غالمی  محمدرضا؛ بمانیان،
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