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وجود عوامل متعدد در معماری نوین ،دگرگونیها و مشکالتی را همچون عدم توجه به عناصر فرهنگی،
تاریخی و سنتی در معماری بومی با خود بههمراه آورده است .ازاینرو ،معماری نوین در برقراری
ارتباط با معماری بومی سعی در اجرای فضایی دارد که از یکسو ،توانایی پاسخگویی به نیازهای
جامعه را داشته باشد و از طرف دیگر با تغییر فضا ،مکانی به دور از الگوهای اولیه و سنتی را ایجاد
نکند .اما همچنان این تغییرات مشکالتی در بافت تاریخی و عناصرکالبدی فضاسازی طبیعتگرایانه
ایجاد کرده و اکثر آنها با رویکردهای جدید و بیانی نوگرایانه بهوجودآمدهاند .از آنجاییکه میدانها،
نقش یک فضای جمعی را در بافت شهر ایفا میکند ،ضرورت دارد که با تمرکز بر معیارهای اقلیمی
ایدههای اجرایی با فناوری نوین مبنایی پایدار و سازگاری داشته باشند .وجود خوانشهای مختلف در
معماری نوین که منتج به آفرینش جدیدی میشود باید مبتنی بر برداشت یا ارجاع از معماری تاریخ
و فرهنگی باشد تا موجب شکلگیری طرحهای نوین گردد و راه رسیدن به هدف اصلی را ایجاد کند.
در این پژوهش با مطالعات اسنادی و روش تاریخی -تحلیلی بر رویکردهای طبیعتگرایانه در معماری
بومی میدان نقش جهان اصفهان سعی شده است تا تأثیرات معماری نوین بر این سازه مورد مداقه
قرار گیرد؛ با بررسی عناصر طبیعتگرا از جهات مختلف ،یافتهها نشان میدهند که ویژگیهای
معماری بومی و نوین در میدان نقشجهان با پایداری مسائل اقلیمی و فرهنگی در کنار هم و با کاربرد
عناصر نوگرایانهای که برخی از فضاها محدود شدهاند؛ همچنین طرحهای اجرایی از پیشینۀ فرهنگی
غنی برخوردار نیستند .این تغییرات ،وابسته به شرایط زمانی و مکانی شکل گرفتهاند و بهنوعی هویت
و سرزندگی فضای جمعی میدان را روبه انزوا و تنزل بردهاند.
اهداف پژوهش:
 .1شناخت عناصر معماری تاریخی در میدان نقشجهان اصفهان ،با رویکردهای طبیعتگرایانه.
 .2شناسایی تأثیرات معماری نوین بر میدان نقشجهان اصفهان.
سواالت پژوهش:
 .1عناصرر معماری تاریخی در میدان نقشجهان اصرفهان ،گگونه با رویکردهای طبیعتگرایانه و
روح معماری نوین ارتباط برقرار کرده است؟
 .2بازآفرینی معماری نوین در میدان نقشجهان اصفهان گه آفرینش جدیدی را به وجود آورده است؟
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مقدمه
بشر در طول تاریخ ،همواره به دنبال ایجاد جذابیت شهری در میادین و فضای عمومی بوده است و سعی داشته با وجود
اسلوب و مهارتهای فنی ،فرهنگی و اجتماعی مکانی در جهت تجمع و انجام فعالیتهای اجتماعی افراد جامعه بهوجود
آورد .توجه به میادین شهری این امکان را فراهم میکرد تا مردم بتوانند در هر فرصتی گرد هم آیند و از تجربیات
یکدیگر لذت ببرند و موجب ادراکی مشترک میان افراد شود .در این تئوری به مطالعه مؤلفههای شاخا کالبدی
معماری بومی شهر اصفهان براساس رویکرد طبیعتگرایانه در طراحی معماری نوین پرداخته میشود .آنچه از شهر
اصفهان مد نظر است؛ میدان نقشجهان میباشد که با داشتن فضای عمومی در گذشته زمینه معاشرت و تعامالتی
اجتماعی – فرهنگی بسیار بوده است .از اینرو؛ در این فضای باز شهری در ابتدا معماری عامیانه ،بومی ،معماری سنتی،
معمای بیتکلیف ،معماری بدیهساز و  ...زاده شده است و آنگاه معماری غنیشده معماری متکی بر قانونمندهای شکلها
و کاربردها ،معماری تشریفاتی و یا به عبارتی همهگیر و جهانی معماری کالسیک پا به عرصه وجود نهاد (فالمکی،
 .)30 :1384پس در طول دورههای مختلف تاریخی ،معماری بومی و سنتی در میدان نقشجهان اصفهان همواره از
شاخصههای جریان معماری نوگرایانه بیتاثیر نبوده است .بهطوریکه استفادۀ آگاهانه و بهروز کردن معماری بومی با
توجه به زمینه فرهنگی و اجتماعی در جهت رسیدن به یک پایداری محیطی بتوان از آن دست یافت .وجود این
مولفههای کالبدی از دورۀ صفویه در میدان وجود داشته که از دورۀ قاجار و سپس دورۀ پهلوی دگار تغییراتی بر عناصر
طبیعتگرا و کاربردی در میدان شد؛ ولی تا به امروز این فضایی شهری سرزنده در طول این سالها با وجود معماری و
تکنولوژیهای جدید به مکانی متفاوت مبدل شده است .هدف اصلی در این پژوهش بررسی تغییرات ایجاد شده بر
رویکردهای طبیعتگرایانه میدان نقشجهان اصفهان میباشد؛ تا با تحلیل وجوه مشترکات و تفاوتها مؤلفههای کالبدی
که از معماری بومی به نوین تغییر وجه داشتهاند و با استفاده از تکنولوژی نوین ساختاری متفاوت یافتهاند را مورد
مطالعه قرار داد.
یکی از با ارزشترین مجموعههای میادین در دوران پس از اسالم میدان نقشجهان است که از زیبایی و عظمت قابل
توجهای برخوردار میباشد  .وجوه شکوه و یگانی معماری بومی در این میدان باعث شده که تا مطالعات مختلفی در
جهت مباحث سبکشناسی و تاریخنگاری صورت گیرد .براساس مطالعات انجام گرفته تاکنون پژوهشهای مرتبط با
تحول عناصر و مؤلفههای کالبدی که در طول دورههای مختلف انجام نگرفته است .اما در راستای بافت تاریخی و
فرهنگی و معماری بومی به تعدادی از پژوهشهای اشاره میشود :در مقاله ،شهابینژاد و امینزاده ( )1391با عنوان
«منظر ورودی میدان نقش جهان اصفهان؛ ارزشها و مسئلهها» به ویژگیهای ورودی میدان در طول تاریخ پرداخته
میشود و فضای میدان را از لحاظ کارکردی و معنایی براساس ارزشهای بصری مورد بررسی قرار دادهاند .در مقاله
رضایی و سجاد ( ،)1393با عنوان «افزایش حضور پذیری در فضاهای باز عمومی (مقایسه تطبیقی میدان سنمارکو
ونیز و میدان نقشجهان اصفهان» به تجمعپذیری و سرزندگی میدانها پرداختهشده و بهنوعی زندگی اجتماعی و
نیازهای عمومی در هر کدام بررسی شدهاند .همچنین آقابزرگ و متدین ( )1394در مقالهای با عنوان «خاستگاه نظری
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میدان نقشجهان» به شناخت معنایی و عناصر راهبردی که در طراحی میدان ارائه شده است میپردازند؛ در همین
راستا به استفادۀ هندسۀ ایرانی ،محصوریت و وجود باغ ایرانی و حتی نقش مذهبی و تجاری که موجبات برپایی میدان
را مهیا کرده است ،مد نظر قرار دادهاند .در مقاله شهابینژاد و همکاران ( )1393با عنوان«مقیاس انسانی در میدان
نقش جهان» نویسندگان به فضای شهری در میدان میپردازند که با تاکید بر جنبههای ادراکی فضا و نحوه ادراک آن
توسط بیننده ،ابعاد و وسعت واقعی در میدان نیز بررسی شده است .در مقالهای مشترک توسط برخوردار ،زارع و مختاباد
امرئی( )1400با عنوان «بازخوانی نقش هویت اجتماعی در ساخت فضای جمعی (نمونه مورد مطالعه :میدان نقش
جهان اصفهان به مثابه فضای جمعی عصر صفوی)» به معماری فضای جمعی که موجب مقبولیت اجتماعی را فراهم
نموده ،توجه شده است؛ همچنین عوامل سیاسی و فرهنگی دخیل در جهت یکپارگگی دینی و فرهنگی این فضا نیز
مورد توجه قرار داده شدهاند .زرین و همکاران ( ،)1400در مقالهای با عنوان "اصول تطبیقی معماری پایدار بناهای
مسکونی بومی در اقلیمهای خشک ایران"؛ عوامل مؤثر در اقلیم خشک جهت توسعه پایدار را مورد واکاوی قرار دادهاند.
نقطه افتراق مقاله حاضر با پژوهشهای انجام شده این است که در این نوشتار موضوع طبیعت ،فرهنگ و مکان با
رویکرد معماری نوین قابل بررسی میباشد و سعی شده با استخراج پتانسیلهایی که مبتنی بر رابطه ویژگیهای بومی
و سنتی و عناصر معماری نوین نیز در رویکردهای طبیعتگرایانه دخیل شدهاند و آسیبهای جدی به ویژگی تاریخی
و فرهنگی میدان نقشجهان صورتگرفته را مورد تحلیل و بازبینی قرار داد .این پژوهش از نظر ماهیت و روش،
توصیفی -تاریخی محسوب میشود .روش گردآوری اطالعات الزم اسنادی است .ابزار جمعآوری مطالب برگه شناسه و
اسکنر است .در این پژوهش ،از مجموعه بناهای بومی شهر اصفهان ،میدان نقشجهان بهصورت هدفمند انتخاب و
مطالعه میشود .در این پژوهش ،فضای معماری متفاوت و تأثیرگذار بر رویکردهای طبیعتگرایانه میدان از نظر تاریخی
مورد توجه قرار میگیرد و کارکرد معماری بومی این عناصر کالبدی را متعدد که از دوره صفویه تا به امروز در طی
رویدادهای و وقایع بر بنای معماری و فرم و فضای پیرامون آن تأثیرگذاشتهاند بررسی میگردد.
در گذر زمان ،عوامل متعددی از جمله؛ اقلیم ،اقتصاد ،جمعیت و تشکیالت شهری ،فرهنگ ،مصالح بومی و  ...بر یک
بنای بومی تأثیر خواهند گذاشت؛ این عوامل همزمان با جریانان معماری مدرن در دوران اخیر دگار تحوالت شدهاند و
با وجود برخی از جنبههای کاردبردیشان به یک مجموعه سازماندهی شدۀ اطراف فضای میدان را دربر گرفتهاند.
بنابراین ،بررسی گالشهای ایجادشده بر عناصر کالبدی در میدان که در پی مهور و سقوط تمدنها و حکومتها و
سیاستهای آنها امری است بسیار مهم که در پی آن باعث تغییر شکل طبیعت پیرامون آن میباشد .کنشهای انسانی
در جهت ایجاد یک محیطی برای آسایش و رفاه در طی زمان قابل توجه بوده و گاه از هویتی تاریخی بر خوردار
نمیباشند .از اینرو ،وجود عوامل معماری مدرن و تأثیرگذار بر شکل کالبدی و کارکردی این فضا بهعنوان یک مکانی
دارای هویت تاریخی با وجود اثراث مثبت و تأثیرات جهانی ولی زوال هویت و بیمکان شدن این مکان را ایجاد کرده و
وجوه قدمت تاریخی آن را رو به زوال برده است.
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 .1معنا و حقیقت معماری بوم
در سال 1839م .اولینبار لغت بومی در یک تعریف برای زبان انگلستان بهکار برده شد؛ در طول تاریخ معماری این واژه
برای اسلوب یک گونۀ خاص تکامل یافت .لذا ،تأ ثیر بافت محیطی ،تاریخی و فرهنگی در گذر زمان بر معماری بومی
منعکسکنندۀ بوده است .ساختمانها از دل مواد و مصالح بومی ،روشها و تکنیکهای محلی و یک معماری پاسخگو
به شرایط آب و هوایی و منعکسکنندۀ فرهنگ جامعه و شیوۀ زندگی مردم بهوجود آمدهاند؛ این مورد علت شکلگیری
گونههای مختلفی از معماری بومی میباشد که هر کدام پاسخگوی نیازهای محیط زیست خاص خود است (سعدوندی،
 .)41 :1397مقولهای در اصول زیباییشناسی و عرفان که از خلوص اندیشه و احترام به طبیعت میباشد پدیدۀ معماری
بومی است و از آنجاییکه معماری بومی در درازای زمان ،دستخوش پدیدههای متحولکننده بوده است؛ ولی توانسته
هویت خاص خود را حفظ کند و نشانگر اندیشه و عقیده ،آداب و رسوم ،روحیه و احساسات ،ذوق و سلیقه و هنر یک
سرزمین باشد (دادخواه .)84 :1398 ،از دیدگاه باولیو ،معماری بومی در جوامع رشد میکند و در طی زمان با شرایط
اجتماعی و فناوری سازگار میشود و بهعنوان یک مولد با شیوههای زندگی و ارزشهای اجتماعی و اقتصادی خود را
سازگار میسازد (موالنایی ،سلیمانی .)60 :1395،همچنین قابل ذکر است که معماری بومی تنها مجموعهای از سبکها
و فرم ها نیست که براساس شرایط اجتماع و اقتصادی مشخا شود؛ بلکه دربردارنده ویژگیهای محیلی است که در
جهت رفع نیازهای انسانی در محیط پاسخگو میباشد (مفیدی و همکاران.)89 :1393 ،
 .2معماری بومی در ایران
معماری بومی نمایانگر رابطه انسان با طبیعت است .مکان بستری برای تعامل انسان با طبیعت است این تعامل را
فرهنگ و طبیعت شکل میدهند .بر این اساس ،تنش فرهنگ و طبیعت منجر به ایجاد مکانهای نامطلوب یا به بیانی
دیگر نامکان میگردد .نامکان نیز خود بهگونهای مکانی است که تهی از کیفیتهای پایداری است .فرایندهای طبیعی
از یکسو و کنشها و ارزشهای فرهنگی انسان از دیگر سوی بهمثابه حیطههایی شاخا و مستقل ،سخت مسئله
برانگیزند ) .(wylie 2007این تنش ،نوعی دوگانهاندیشی نامطلوب است و نیازمند بازنگری در مفهوم طبیعت و فرهنگ
و رابطه این دو است ).(Moore 2011:468

با پذیرفتن این فرض که معماری مرف زندگی است و زندگی یعنی شیوۀ زیست و ارتباط انسانها که از فرهنگ جامعه
برمیخیزد ،میتوان اذعان کرد که معماری دارای هویتی است که بیانگر هویت فرهنگی پدیدآورنده آن است (بمانیان
و همکاران .)57:1389 ،فرهنگ (و یا ارزشهای فرهنگی) با معماری و شهرسازی ،تأثیر متقابلی بر یکدیگر دارند .به
دالیل متعددی ،این تأثیرات بهویژه تأثیری که معماری و شهرسازی بر فرهنگ میگذارند ،بسیار پیچیده و قابل توجه
است .به اجمال میتوان پنداشت که نخست فرهنگ جامعه بر شیوۀ زیست و فعالیتهای انسان و در نتیجه بر روند
خلق فضا تأثیر مستقیمی دارد؛ تا جاییکه غالب محققین و حتی کسانی که سعی در دگرگونی و استحاله معماری و
شهرسازی و محیط و فضای زندگی ملتها دارند ،در وهله اول به دگرگونی فرهنگی جامعه تأکید میورزند و ثانیاً

دوره  ،19شماره  ،46شهریور 1401
233 - 221

معماری و شهرسازی تأثیرات وسیعی بر زندگی و شیوه زیست و ارتباط انسانها با یکدیگر و بر فرهنگ جامعه دارند
(آهویی و همکاران.)79 :1400 ،
وجود معماری بومی با گستردهترین معانی که دربردارندۀ رسوم و ارزشها و باورهای فرهنگی را شامل میشود ،عاملی
است بر مقاومت در برابر ورود عناصر فرهنگی متفاوت و بهنوعی باعث ارج نهادن بر هویت قومی و سنتهای پیشین
است .اندیشه بهکار برده شده بر هر معماری بومی مختا به همان مکان با شرایط اقلیمی و فرهنگی میباشد؛ زیرا هر
منطقه با وجود مصالح ،آب و هوا میراث فرهنگی و روانشناختی خاص خود به بیان معماری ویژه آنجا تأثیر میگذارد
(فتحی .)87 :1382 ،در ایران با وجود گستردگی بر تنوع فرهنگی و اقلیمی همواره با بحرانها و ویژگیهای غیر بومی
روبهرو بوده است .از عوامل مهم بر موضوع معماری بومی در ایران از گشته تا امروزه میتوان به موارد ارشاره کرد.1:
توجه به هویت فرهنگی و تاریخی که از ارزشهای مهم در جهت حفظ میراثهای کهن را در بر میگیرند؛  .2طراحی
فضاهای شهری با مداخله بر مختصات و ویزگیهای بومی و تداوم عناصر طبیعی و فرهنگی مسلط بر آن جامعه و
دست یافتن به کیفیت زندگی مطلوب با وجود تنوع فرهنگی از معماری نوین است .بنابراین معماری بومی ،فقط
مجموعهای از سبکها و فرمها در رابطه با شرایط اجتماعی و اقتصادی نیست؛ بلکه استفاده از ویژگیهای محیطی در
جهت رفع نیازهای انسانی میباشد .درحالیکه امروزه معماری نوین با پیشرفتهای تکنولوژی سعی دارد با کمترین
لطمه به محیط زیست تماملی میان انسان و محیط پیرامونش ایجاد کند (مفیدی و همکاران .)89 :1393 ،بر این
اساس ،هدف از این پژوهش ،تقلید صرف از معماری بومی در معماری نوین نیست؛ بلکه درک رابطه مسالمتآمیز انسان
و طبیعت و در امتداد آن شناخت درست از این رابطه و معماری حاصل از این تعامل جهت کاربست آن در ایجاد یک
فضایی شهری با عملکردی مطلوب و بهینهشده در میدان است که از دوره صفویه شروع شده و تا دوره معاصر ادامه
داشته است.
 .3پایداری معماری بومی در پیوند با معماری مدرن
توسعۀ پایدار جنبشی است برای انجام کارها بهصورت درست و مناسب که باعث ارتقای کیفیت زندگی نسلهای آینده
و حال میشود .توسعۀ پایدار نوعی راهبرد توسعه است که تمام داراییها و منابع طبیعی و انسانی را برای افزایش
ثروت در بلندمدت مدیریت میکند (بخشی بالکانلو و همکاران.)85 :1400 ،
توجه به فضای عمومی شهری که نقش اصلی در زندگی اجتماعی در طول تاریخ داشته است و با وجود معماری مدرن
گاه آن اهمیت و زیبایی خود را از دست دا ده و دیگر آن جایگاه مربوط به شبکه اجتماعی را ندارد .ازاینرو ،طراحان
شهری با در نظر گرفتن فرهنگ و هویت آن مکان ،پیشنهاد به فضای مثبت را تلقی میکنند که با فعالیت مردم در
ارتباط باشد .با تشکیل گروههای دروننگر و ایجاد قدمی مثبت در جهت کاهش آن تضادهای که منتج به انتظارات و
برداشتهای متفاوت از فضای شهری و عمومی میشود ،ارتباط شهرگرایی با ویژگی تحمل بیشتر و سازگاری آن با
عناصر معماری مدرن در فضای خلق شده در جهت افزایش پیوند اجتماعی گردد (مدنیپور .)257 :1389 ،در عرصه
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عمومی کاربرد عناصر کالبدی در ایجاد یک سازماندهی یکپارگه که افراد بتواند با آن ارتباط برقرار کنند و با اعمال
کنترلکننده تا گه اندازه پنهانسازی و آشکارسازی میان روابطهشان را نظم و آراسته سازند .این جنبهها همگی در
جهت آن است که افراد تفاوتها و هویتهای خود را در آن مکان عمومی بروز دهند و بر واقعیت آگاه باشند و با آزمون
آن را به نسل آینده انتقال دهد و در خالل آن معانی مثبت و منفی را با یکدیگر درهم آمیزد و افکاری مشترک در
یکجا را جمع کند (مدنیپور .)220 :1389 ،در دوره معاصر با ورود تکنولوژیهای مدرن بسیار موجب گالشها و
کثرتگراییهای در همه زمینههای یک جامعه شد .از آنجایی که فرهنگ یکی از عوامل مهم بر سرزمین ،نژاد و قومیت،
عامل هویتسازی بوده است موجب شده تا معماری بومی در سازگاری با اقلیم هر منطقه به راهکارهایی دست یابد که
شناخت آنها را هگشای رسیدن به الگوهای مناسبی در فضاهای معماری جدید را فراهم آورد .تکنولوژی بهمثابه یک
عامل درونی در معماری فراتر از ابعاد فنی ،نقش بسیار مهم و بنیادی در شکلگیری و توسعه معماری نقش ایفا میکند.
در معماری بومی استفاده از مصالح قابل بازیافت میتواند تولیدی پایدار و زنده و ملموس را داشته باشد و تولید و
جابهجایی در آنها نیاز نیست و میتوانند بدون هیچ اثر نامطلوب زیستمحیطی بازیافت شوند و سازهای جدید را به
وجود آورد (جعفری و مهدویپور.)45 :1392 ،
 .4تجزیه و تحلیل معماری و عناصر کالبدی میدان نقشجهان اصفهان در دورۀ صفویه
زمانیکه شاه عباس در سال  977ه.ش اصفهان را پایتخت حکومتی خود برگزید ،تصمیم به اجرای عناصری جدید در
بافت قدیمی شهر داشت .یکی از این مکانها میدان نقشجهان بود که زمان ساخت آن به دوره سلجوقیان بر میگشت.
او به جای تخریب بناهای بسیار تصمیم به گسترش گنین فضاهای را ایجاد کرد .از این دوره به بعد گسترش اصلی
شهر و مجموعههای اطراف آن به طرف زایندهرود انجام گرفت (بنهولو .)45 :1389 ،ساخت میدان نقشجهان و بازار
جدید اصفهان در سال998ه.ق به فرمان شاهعباس انجام گرفت .با برگزیدن اصفهان به پایتختی در سال1006ه.ق
احداث نهرها عریض و کاشت درختان در جوار میدان ،مرکز جدیدی با فضای باز عموی در شهر اصفهان صورت گرفت.
طبق اسناد تصویری برجای مانده و توصیف سیاحان از جمله در دورۀ صفوی نهری در اطراف میدان جاری بوده ،در
پیرامون نهر ،درختان سایهانداز و تنومند و بلند غرسشده همچون گتری بر فضای باز میدان سایه انداخته بودند؛ از
طرفی این درختان به جز تنه در خاک کف میدان فرو رفته بود و گاه هیچگونه فضای سبز به صورت محوطۀ کاری در
میدان بهکار برده نبودند (اولئاریوس606 :1379 ،؛ شاردن48 :1345 ،؛ دالواله38-36 :1370 ،؛ کمپفر.)194 :1350 ،
قابل ذکر است که جهت گیری و ساخت میدان ،منطبق عناصر معماری بوده و هم جهت با حرکت خورشید فضای
ساخت و پرداخت شده که مزاحمتی برای تماشگران نداشته باشد را مد نظر قرار داده بودند؛ زیرا شاهان و امیرانشان با
قرارگرفتن در کاخ مراسم جشن و بازی گوگان ،حتی نمایش رژه سوارکاران و ابهت نظام سپاه ،قیقاندازی و مجازات
محکومین که در شمال و جنوب میدان برگزار میشد ،تماشا میکردند ( بازرگان ونیزی.)392 -391 :1349 ،
بهطورکلی اجزای هندسۀ مستطیل شکل در میدان نقشجهان با نظمی تداعی شده که در حیاط مرکزی بناهای تاریخی
در ایران را دارد و در مقیاس و محور با اجزای ایوان – مسجد ترکیب شدهاند .همچنین در متون تاریخی ،به وجود
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درخت و آبنما در میدان اشاره شده که به اهمیت کاشت درختان ،ساخت جوهای باریک و وجود گیاهان مختلف در
میدان به دستور شاه عباس صورت گرفتهاند که موجب ایجاد فضای جالب و سرزنده در میدان شده بود (دالواله:1348 ،
( .)292-291تصویر.)1

تصویر . 1دو اثر بر نمایش ویزگی های تاریخی میدان .تصویر راست :وجود کاروانهای تجاری در مقابل و محور عمارتهای میدان ،تصویر
گپ :نمایشی از میدان عالیقاپو و جایگاههای انجام انواع مزاسم در میدان .ماخذ :یعقوبی.79 -74 :1383 ،

 .5بررسی فضای میدان نقشجهان و رویکردهای طبیعتگرا در تداخل معماری بومی با معماری نوین
وجود ویژگیهای قابلتوجه در میدان نقشجهان همواره سیاحان و افراد زیادی را برای بازدید به اصفهان آورده است.
استفاده از عناصر طبیعی آب و درخت در کنار هم محیطی پیرامون میدان ایجاد کرده که همواره به زندهبودن این مکان
اشاره دارند و تمام ویژگیهای مطلوب در این فضای باز جنبههای منظریه دید و آسایش اقلیمی متناسبی را که بهنوعی
تنوع و ترکیبی کارآمدی در دوره صفویه را داشتهاند را میتوان مورد بررسی قرار داد .در این میان ،ژان شارتر گنین
نوشته است« :در جلوی مسجد شاه و بازار شاه هر کدام دارای دو حوضیست در عمق ده پا و با سنگ ساخته شده
است و همواره از آن ها آب زالل جاریست و برای ساکنان ممالک ،وجود آب سرد با آن فضای گرمسیری دارای لذت
است .اطراف میدان نهریست که سنگ سخت آهکی سیاه و آجر ساخته شده و عرض این نهر شش پا بوده و ازارههای
آن را با سنگ سیاه کار کردهاند و حتی اندازی پیادهروها یک پا بودند ،اما سنگها دارای اندازه عرضی بودند که جهار
نفر به پهلو میتوانستند در آنجا راه بروند .در میان جوی و عمارتهای اطراف میدان ،درختان گنار کاشته شده،
خودنمایی میکردند .این درختان گنار بسیار بلند و شاخ و برگهای زیادی دارند که مانند گتری عمارات را پوشاندهاند»
(شاردن .)138 -135 :1345 ،در زیر به مؤلفههای کالبدی که در فضای میدان و با عناصر طبیعتگرای ترکیب شدهاند،
مورد بررسیاند که تغییرات این رویکردها از اواخر دورۀ صفویه ،قاجار و پهلوی مطرح شده و حتی به تأثیرات معماری
نوین نیز اشاره شده است.
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 .6نقش دوره قاجار بر عناصر کالبدی میدان نقش جهان
طبق اسناد تصویری در دورۀ قاجار دو عنصر درخت و جوی در محوطۀ میدان از کاهش زیبایی و دلپذیری برخوردار
میشوند؛ بهطوری که در زمان حکومت محمدشاه قاجار ،کل فضای میدان به یک محیطی بدون نهر و بیشتر درختان
قطع و از بین رفتند و فضای سرزنده میدان دورۀ صفویه به یک محدوده از شن و ماسه تبدیلشدهبود (فالندن:1394،
 .)126در آغاز دوره قاجار ،همزمان با قرن نوزدهم ،موریه یکی از سیاحان اروپایی در میدان دیده که درختان را از ریشه
در میآوردند و حتی اشاره میکند «که تمام درختان را از ریشه در آوردند و درختان گنار و تبریزی جدیدی به جای
آنها نشاندند که سایه ای مطبوع ندارند و منظره میدان از نظم و ترتیبی برخوردار نیست» (موریه .)86 :1386،سیاح
فرانسوی ویژگی عناصر کالبدی در زمان قاجار را گنین توصیف کرده که در جلوی حجرهها جداولی از سنگ مرمر برای
جریان آب وجود داشته و صفهای آراسته از درختان گنار بر شکوه و ابهت میدان افزوده بودند ولی اغلب این حجرهها
متروک و خراب شدهاند و حتی هیچ اثری از آبراهها و درختان سایه انداز وجود ندارد (دالمانی.)124 :1335 ،
در دوره قاجار ،کاشت درختان ،آبنماها و نهرهای به دستور ناصرالدینشاه ساخت شد و فضای سرسبز پیرامون میدان
با مشخصاتی متفاوت از دورۀ صفویه ،مجدداً احیا گردید (کمپفر .)67 :1350،در اواخر دوره قاجار توجه به کارکردهای
مردمی و اجتماعی در میدان کمرنگ میشود و توجه به رژه نظامیان و یا برای آموزش سربازان مورد توجه بوده است.
در همین دوران توجه به عناصر جلوههای کالبدی و عناصر طبیعی کم میشود و از دلپذیری میدان برای گردشگران
کاسته میشود.
 .7نقش دورۀ پهلوی بر عناصر کالبدی میدان نقشجهان
یکی از اقدامات مهم در زمان پهلوی بازآفرینی هویت و غرور ملی بود که در دوره قاجار ویران شده بود .ودر این زمان
با سیاست های کالن موجب احیای مجدد فضای باز شهری در میدان مورد توجه قرار گرفت .در این دوره ،شخصی به
نام بلدیه اقدام به اتصال میدان به شبکه سوارهای و پیادهرو در کل محدوده میدان را انجام میدهد و این موضوع موجب
ارتباط میدان با شبکه سوارهای در کل شهر را فراهم میآورد .با اتصال میدان نقشجهان به گندین مسیر پیادهرو و
سواره ای موجب شکوفایی و رونق آن فضای معماری بومی گردید و گنین دسترسی بر ماهیت تاریخی میدان نقشجهان
از سمت شمال میدان بوده و با وجود تناقضهای شدید از ارزش معناشناختی و زیبایی آن فضا کاسته بود .اما در سال
 ،1313ویژگیهای معماری نوین جلوهگر میشوند و سنگفرش قسمتهای سواره رو میدان به آسفالت تبدیل میشوند
و هرگند از زمان قاجار این قسمتها برای ماشینرو استفاده میشدند .در سال  1315نیز برای جذب بیشتر مردم و
گردشگران ،محیطی رونق یافته و متنوع با احداث حوض وسیعی در قست فضای سبز پارک مانند میدان پیریزیی شد
(رجایی .) 340 :1387،در این فاصله زمانی ،تغییرات ایجاد شده در دوره دوم پهلوی فضای باز میدان با ماهیت شرایط
محیطی متفاوت نسبت به وضعیت قبل یعنی دوره اول پهلوی روبهرو میشویم .اقدام به ایجاد دو دهنه برش در مسیر
خیابان های متصل به میدان ارتباط سواره را با مدخل و ورود به میدان را موجب کرده بود و نشان از تأثیر مدرنیسم بر
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مداخالت شهرسازی در فضای باز تاریخی را نشان میداد .در این دوره ،تغییرات برای بافت تاریخی که عناصر کالبدی
طبیعت استفاده شده به راحتی اقدامات عمرانی و مدرنیزه انجامشده ولی بر بافت بناها مداخلۀ مدرنیته کمتر خود را
بازنمایی کرده است .از این رو دسترسی سواره در قسمت شمال و جنوب میدان که به فضای داخلی نفوذ نکرد ولی
مضرات و معایب خود را نشان داد .برعکس این فضا در دوره صفویه کاربردی بهعنوان بازی گوگان داشته است.
(تصویر.)2

تصویر .2سیر تحول عرصۀ حضور و حرکت وسایل نقلیه در میدان از دورۀ پهلوی تا سال80ه.ق (از سمت راست به
گپ)(،شهابینژاد. )57 :1390،

 .8نقش دورۀ جمهوری اسالمی بر عناصر کالبدی میدان نقشجهان
وجود دو عنصر آب و فضای سبز که در تعدیل و فرحبخشی هوای میدان ،همواره مورد توجه بوده و علت آن وجود
شرایط اقلیمی گرم و خشک شهر اصفهان است .بازسازیهای انجام شده از سالهای بعد انقالب ،یعنی از دهۀ70
شاهد تغییراتی در بخشهای وسیع در میدان نقشجهان بودهایم .بهطوریکه در پی تصمیمهای انجام گرفته آن
محدودهها و مسیرهای میانی و جنوبی مربوط به حرکت خودروها در میدان به فضای پیادهرو تبدیل شدند و همگی
ترکیبی سنگفرش و حتی به فضاهای سبز تبدیل شدند ،زیرا وجود تعداد زیاد وسایل نقلیه در آن محدود ،میدان را
به پارکینگی وسیع شبیه کرده بود که این شرایط از نظر یونسکو و سازمان میراث فرهنگی قابل قبول نبود و با در
نظر گرفتن بودجهای ،عملیات اجرایی مسدودکردن بخشهای جنوبی میدان انجام شد و به مسیرهای حرکت درشکه
در سال  1373تبدیل شدند (ایوبی .)613 :1377 ،اما در سال  1380حوضی در مقابل سردر قیصریه ساخته شد و
در همین ایام بار دیگر سطوح محوطههای فضای سبز نسبت به دوران قاجار و پهلوی افزایش یافت .آخرین تغییر در
این مسیرهای آسفالته که به فضای سبز و سنگفرش تغییر یافتند مربوط به سال  1395 – 1394میباشد .در زمان
حاضر ،آبنماها و نهرهای اطراف میدان خشک شدهاند و تنها با زهکش آبهای موجود در سطح آنها جریان دارد.
همچنین پیرامون میدان درختانی سرو و تزیینی و برگریزی کاشته شدهاند که فاقد سایهاندازیاند ولی نوع ترکیب
و گیدمانشان در آن فضا موجبشده که وضعیت بازسازی از دورۀ صفویه را یادآوری کند .اما در این زمان نیز ورود
هرگونه وسایل نقلیۀ موتوری ممنوع شد و سازمان بهسازی و میراث فرهنگی در تالش بودند تا وضعیت میدان را به
دورۀ پهلوی و قبلتر بازگردانند و همین عامل موجب شد آن تجهیزات که عدم هماهنگی با ساختار فضای باز میدان
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نداشتند از جمله :تابلوهای راهنمایی رانندگی ،ایستگاه اتوبوس و دیگر تجهیزات مدرن و اضافی از فضای میدان حذف
شوند (تصویر .)3در حال حاضر هیچ توجهی به مکانیابی و استفاده از عناصر بهدرستی انجام نگرفته و وسایل و
تجهیزات عمومی و شهری همچون :سطلهای زباله ،نیمکتها ،نورپردازیها ،کیوسک پلیس گردشگری و ...موجب
شدهاند که فضای دید و بصری در این محیط باز نسبت به گذشته مخدوش شده باشد و آن جنبهها و کاربردهای
تاریخی و فرهنگی خود را از دست بدهد.

تصویر  .3میدان نقشجهان اصفهان در روزهای بدون تردد وسایل نقلیه(.)URL1

نتیجهگیری
بررسیها نشان میدهد که رابطۀ انسان با معماری بومی که تلفیقی از عناصر طبیعی دستساختههای بشری میباشد؛
و به مثابه یک متن با رویکردهای مدرن تغییر هویت پیدا کرده است و معماری در جهت تعامل با پیوند اجتماعی شهر
و مخاطب ،فضایی در گهارگوب متناسب با آن ویژگی تاریخی و فرهنگی در معانی جدید بازآفرینی شده است.
بهطوریکه با ورود معماری نوین تنش میان فرهنگ و طبیعت به وجود میآید که از کیفیتهای پایداری برخوردار
نیست و در نتیجه منجر به ایجاد مکانهای نامطلوب یا به بیانی دیگر نامکان میشود .ازاینرو ،تعامل مسالمتآمیز
مؤلفههای معماری بومی و نوین در جهت دستیابی به محیطی پایدار نمیگردند و حتی با عوامل و جنبههای اولیه آن
دارای افتراق بسیار میباشد ولی به هر حال در آن مکان نفوذ میکند و خود را در عناصر معماری پابرجای آن محیط
نمایان میسازد .با بررسی دورههای مختلفی که بر معماری و ویژگیهای عناصر کالبدی میدان نقشجهان تأثیرگذار
بودند ،دیده شد که همواره از دورۀ قاجار و پهلوی ،آن هویت و سرزندگی در فضای باز و اجتماعی میدان نقشجهان
کاسته میشود و بار دیگر در دورۀ دوم پهلوی و جمهوری اسالمی ارتقا یافته است .با وجود تأثیرات معماری نوین بر
این فضای بار دیگر آن هویت اولیه به گشم نمیخورد .فضای باز میدان با وجود تغییرات متفاوتی که در بخشهای
عمده میدان ایجاد میشود که از آن جمله در دورۀ پهلوی شاهد مسیرهای آسفالتی برای حرکت ماشینها ایجاد
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میشود که البته وجود این قسمت از دورۀ قاجار کمابیش وجود داشت ولی این ویژگی با طراحی محوطههای فضای
سبز و حوض وسیعی در قسمت پارک مانند میدان جلوهگری دیگر نسبت به دورۀ صفویه در میدان جلوۀ دیگری به آن
بخشیده است .عمده ترین تغییرات که در فضای میدان از اواخر دوره صفویه تا امروزه ایجاد شده میتوان به مواردی
اشاره کرد .1 :افزایش توجه به سطوح و فضای سبز که از اواخر دورۀ قاجار طرحریزی و اجرا شد؛  .2اضافهکردن برخی
از وسایل مدرن همچون نیکمت ،تلفن عمومی ،تیرهای گراغ برق و روشنایی و ...استفاده شده است؛  .3تغییر در
وضعیت ساختاری فضای باز میدان کمکم جنبه تزیینی پیدا کردند و هیچگونه ارتباطی با شبکه اجتماعی و حقیقت
فضای تاریخی میدان ندارند که اعمال این ویژگیهای مدرن تا بعد از انقالب نیز انجام شدهاند و با اینکه ورود وسایل
نقلیه در آنجا محدود شده ولی نیاز افراد پیادهرو در جهت هماهنگی با دیگر تغییرات قابل بازنگری و هماهنگسازی با
محیط را ایجاب میکند؛  .4تبدیلشدن کل فضای میدان به جنبههای تزیینی گل و گیاهان و درختان باعث شده که
قابلیت ارتباط اجتماعپذیری و ویژگی های تاریخی و اصلی آن کاسته شود و این محیط با جریانات معماری مدرن
تبدیل به پارک و بوستان شده باشد و شاخصههای مهمی که از لحاظ اجتماعی ،تاریخی و فرهنگی در میدان بهکار
برده شده روبه زوال بروند؛  .5در روزگار گذشته فضای باز میدان به انجام و برگزاری مراسم نمادین و آیینی هماهنگ
بود ولی امروزه جای خود را به غرفههای دستفروشی و بازی اسکیت و ...دادهاند و همچنین عملکرد بخش شمالی که
مرتبط با غرفههای پذیرایی بودند را بار دیگر با ویژگی معماری نوین بهکار برده شده در میدان ،بتوان احیا کرد .بنابراین
با تغییراتی مدرنی که میدان نقشجهان با آنها روبهرو شده است از لحاظ زیباشناسی ،معناشناختی و قابلیتهای
میدان هماهنگسازی نشدهاند .براساس معماری نوین سازماندهی فضای طبیعتگرای بهکار برده شده ،ساختاری با
فرمتی برونگرا بهخود گرفته است .ولی این مکان با داشتن اهمیت جاذبۀ گردشگری و وجود نظامهای فعالیتی و
سرزندگی با وجود شرایط اقلیمی ،موجب میشود که با کاهش فضا و عناصر کالبدی طبیعتگرا ،فضایی با کیفیتهای
بصری و کاربردی فراهم و بار دیگر با وجوه فرهنگی پیشین بازآفرینی گردد.
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