مؤلفههای شاخص کالبدی معماری بومی شهر اصفهان در طراحی معماری نوین بر
اساس رویکرد طبیعتگرایانه (نمونۀ موردی میدان نقشجهان)
چکیده
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 میدان ها ،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 طرح های 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:
 .1عناصر معماری تاریخی در میدان نقشجهان اصفهان ،چگونه با رویکردهای طبیعتگرایانه و روح معماری نوین
ارتباط برقرار کرده است؟
 .2بازآفرینی معماری نوین در میدان نقشجهان اصفهان چه آفرینش جدیدی را به وجود آورده است؟
کلیدواژهها :معمای بومی ،میدان نقشجهان ،معماری نوین ،عناصر کالبدی طبیعتگرا.

مقدمه
بشر در طول تاریخ ،همواره بهدنبال 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 شاخص 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 زمینۀ معاشرت و تعامالتی
اجتماعی – فرهنگی بسیار بوده است .ازاینرو ،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 بهعبارتی ،همهگیر و جهانی معماری کالسیک پا به عرصه وجود نهاد
(فالمکی .)30 :1384 ،پس در طول دورههای مختلف تاریخی ،معماری بومی و سنتی در میدان نقش جهان اصفهان
همواره از شاخصههای جریان معماری نوگرایانه بیتأثیر نبوده است .بهطوریکه استفاده آگاهانه و به روز کردن معماری
بومی با توجه به زمینه فرهنگی و اجتماعی در جهت رسیدن به یک پایداری محیطی بتوان از آن دست یافت .وجود
این مؤلفههای کالبدی از دوره صفویه در میدان وجود داشته که از دورۀ قاجار و سپس دوره پهلوی دچار تغییراتی بر
عناصر طبیعتگرا و کاربردی در میدان شد؛ ولی تا به امروزه 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 مولفههای
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 دوره های 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 نقشجهان 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 ( ،)1393تحت عنوان« :افزایش حضور پذیری در فضاهای باز عمومی (مقایسه تطبیقی میدان سن
مارکو ونیز و میدان نقشجهان اصفهان» به تجمعپذیری و سرزندگی میدانها پرداخته شده و بهنوعی زندگی اجتماعی

و نیازهای عمومی در هر کدام بررسی شدهاند .همچنین آقابزرگ و متدین ( )1394در مقالهای با عنوان «خاستگاه
نظری میدان نقشجهان» به شناخت معنایی و عناصر راهبردی که در طراحی میدان ارائه شده است میپردازند و در
همین راستا به استفاده هندسه 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 نقشجهان» نویسندگان به فضای شهری در میدان میپردازند که با تأکید 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 و
همکاران ( )1400با عنوان« :بازخوانی نقش هویت اجتماعی در ساخت فضای جمعی (نمونۀ مورد مطالعه :میدان
نقشجهان اصفهان بهمثابه 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 یکپارچگی 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 توسعۀ پایدار را مورد واکاوی قرار دادهاند.
نقطۀ افتراق پژوهش حاضر با پژوهشهای انجام شده در 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 نقش جهان صورت گرفته را مورد تحلیل و بازبینی قرار داد .این پژوهش از نظر ماهیت و
روش ،توصیفی -تاریخی محسوب میگردد .روش گردآوری اطالعات الزم اسنادی 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 دورۀ 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 دچار تحوالت شدهاند و
با وجود برخی از جنبههای کاردبردیشان به یک مجموعه سازماندهی شده ،اطراف فضای میدان را در بر گرفتهاند.
بنابراین ،بررسی چالشهای ایجاد شده بر عناصر کالبدی در میدان که در پی ظهور 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 .ازاینرو ،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.
نتیجهگیری
بررسیها نشان میدهد که رابطۀ انسان با معماری بومی که تلفیقی از عناصر طبیعی دستساختههای بشری میباشد؛
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 چهارچوب متناسب با آن ویژگی تاریخی و فرهنگی در معانی جدید بازآفرینی شده است؛ بهطوریکه
با ورود معماری نوین تنش میان فرهنگ و طبیعت بهوجود میآید که از کیفیتهای پایداری برخوردار نیست و در
نتیجه منجر به ایجاد مکان های نا مطلوب یا به بیانی دیگر نا مکان میشود .از این رو ،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 تاأثیرگذار بودند،
دیده شد که همواره از دوره 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 و در کل با وجود تأثیرات معماری نوین بر
این فضای بار دیگر آن هویت اولیه به چشم نمیخورد .فضای باز میدان با وجود تغییرات متفاوتی که در بخشهای
عمده میدان ایجاد میشود که از آنجمله در دورۀ پهلوی شاهد مسیرهای آسفالتی برای حرکت ماشینها ایجاد میشود
که البته وجود این قسمت از دوره 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 دوره قاجار طرحریزی و اجرا شد؛  .2اضافه کردن برخی
از وسایل مدرن همچون نیکمت ،تلفن عمومی ،تیرهای چراغ برق و روشنایی و ...استفاده شده است؛  .3تغییر در
وضعیت ساختاری فضای باز میدان کمکم جنبه تزئینی 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 این که 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؛  .4تبدیل شدن 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 ازلحاظ 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 غرفه های پذیرایی بودند را بار دیگر با ویژگی معماری نوین بهکار برده شده در میدان ،بتوان احیا کرد .بنابراین ،با

تغییراتی مدرنی که میدان نقش جهان با آنها روبه رو شده است از لحاظ زیباشناسی ،معناشناختی و قابلیتهای میدان
هماهنگسازی نشدهاند .براساس معماری نوین سازماندهی فضای طبیعتگرای بهکار برده شده ساختاری با فرمتی
برونگرا به خود 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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