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منظر ورودی میدان نقش جهان اصفهان؛ 
ارزش ها و مسئله ها*

 
علی شهابی نژاد**1 ، بهناز امین زاده2

1 کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران  ، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

)تاریخ دریافت مقاله: 90/10/10، تاریخ پذیرش نهایی: 91/2/2(

چکیده

علیرغم مطالعات گسترده پیرامون آثار ایرانی ثبت جهانی، تحقیقات چندانی در رابطه با منظر این مجموعه  هاي باارزش و 

اهمیت آنها در حفظ هویت میراثی آنها انجام نشده است. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، منظر اصلی ورودی 

میدان نقش جهان اصفهان به عنوان یکی از ارزش های برجسته این اثر جهانی مورد مطالعه قرار گرفته است. مروری تاریخی در 

ویژگی های ورودی های میدان نشان می دهد که بازار قیصریه ورودی اصلی میدان در دوره صفوی بوده است. با تکیه بر این موضوع 

و با عنایت به مطلوبیت های بصری، کارکردی و معنایی این ورودی، می توان نتیجه گرفت که  امکان دریافت منظر فرهنگی کل 

مجموعه تنها از طریق این ورودی امکان پذیر می شود و بنابراین به عنوان بخشی مهم و تاثیرگذار از مجموعه میدان  باید مورد توجه 

قرار گرفته، اصالت و سالمت آن حفظ گردد. با این حال، تحوالت گوناگونی که از دوره پهلوی به بعد در میدان، محیط پیرامونی 

و محدوده بافت تاریخی اصفهان به وجود آمده و همچنان ادامه دارد، اصالت و ارزش های بصری منظر این ورودی را کاهش داده 

است. پس از بررسی مسئله ها و تهدیدها در وضعیت موجود، مقالة حاضر پیشنهاداتی در راستای برنامه ریزی و مدیریت بصری منظر 

ورودی اصلی میدان ارائه نموده است.  
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1- میدان نقش جهان و ورودی های آن

هنگامی که شاه عباس اول در قرن یازده هجری اصفهان را 
به پایتختی تعیین نمود، وجود میدانی که بتواند جایگاهی برجسته 
در شهر داشته باشد از ضروریات بود. ساختاری که بتواند به 
عنوان جایگاهی متمرکز و نمادین، عناصر اصلی قدرت آن زمان 
را که در چهار عنوان اصلی خالصه می شدند، در قالب یك کلیت 
به هم پیوسته نمایان سازد1 . بنابراین میدان نقش جهان به منظور 
دستیابی به این هدف و به عنوان نقطه عطفی در ساختار اصلی 
شهر اصفهان شکل گرفت. به دلیل وسعت میدان و اتصال آن با 
عناصر مهم شهر صفوی و ماقبل صفوی، دسترسی های مختلفی 
به میدان بوجود آمد و در نتیجه ورود به میدان از نقاط مختلفی 

امکان پذیر بود که در زیر به مهم ترین آنها اشاره می شود.

ورودی اصلی و عمومی میدان

عامل پیوند میدان نقش جهان با بافت قدیمی شهر و عناصر 
اصلی آن بازار بزرگ شهر می باشد. از طرفی در طرح مجموعه 

مقدمه
در معماری ایرانی که قدمتی چند هزار ساله دارد، ورود به 
فضاهای اصلی همواره با آداب و ویژگی های خاصی همراه بوده 
است. »مسیری که پس از ورود به مجموعه های معماری قدیمی ایران 
به فرد عرضه می شود، راهی است که از پیش تنظیم شده است و 
پیمودن آن به وجود آورنده رفتار محیطی خاصی خواهد بود که در 
رابطه با آداب و ارزش های اجتماعی-فرهنگی، از طرف طراح فضای 
کالبدی پیش بینی شده است...در تمام طول این مسیر، فضای معماری 
به گونه ای تنظیم شده که در شخص پیاده مناسب ترین احساس ها 
بر انگیخته شود« )فالمکی، 1390، 72-73(. ورودی های هفت گانه 
زیگورات چغازنبیل بر اساس باورهای ایالمیان مانع دسترسی 
مستقیم به معابد مجموعه می شد )پیرنیا، 1384، 46(. در تخت جمشید 
ورود به مجموعه از طریق پلکان های مجلل و باشکوهی در خارج از 
صفه اصلی صورت می گرفت که مهمانان را از دروازه ملل به کاخ 

آپادانا و سایر بخش های مجموعه هدایت می کرد. 
در دوران پس از اسالم نیز معماران توجه ویژه ای به ورودی 
فضاها داشته اند. در خانه های مسکونی ورودی ها موجب ایجاد 
محرمیت برای اعضای خانه بودند، در مساجد ورودی ها ضمن 
ایجاد دید به حیات مسجد مانع ورود مستقیم به آن می شدند. در 
باغ های ایرانی ورود به فضا به گونه ای بوده که فرد در محور 
اصلی باغ و در مسیر منتهی به کوشك قرار بگیرد. در حمام ها 
ورود به مجموعه بر اساس سلسله مراتب عملکردی و حرارتی 
فضاها تنظیم می شد. در دوره صفوی نحوه ورود به فضاها مورد 
توجه ویژه بوده است. به عبارت دیگر ورودی  های دوره صفوی و 
نحوه وارد شدن به فضای اصلی از ویژگی های خاص و تفکر بارز 
معماری آن محسوب می شود. همچنین در این دوره نکات بارز 
ورودی بناهای معماری در ورودی فضاهای شهری پدیدار گشته 

است که از آن جمله می توان به طراحی ورودی میدان نقش جهان 
اصفهان اشاره نمود که موضوع این مقاله می باشد.

میدان نقش جهان از باارزش ترین مجموعه های معماری ایران 
در دوران پس از اسالم محسوب می شود که از نظر زیبایی و 
عظمت می توان آن را با مجموعه تخت جمشید در پیش از اسالم 
قابل قیاس دانست. به همین دلیل نیز این دو اثر همزمان در 26 
اکتبر 1979 توسط کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی 
یونسکو به عنوان میراث جهانی شناخته شدند. یگانگی و شکوه 
میدان نقش جهان نه تنها مورد تایید ایرانیان که مورد تایید بسیاری 
از مردم جهان ، سیاحان و مستشرقینی است که از این میدان دیدن 
کرده اند. هر چند در رابطه با این اثر جهانی تا به حال تحقیق ها و 
مطالعات مختلفی صورت گرفته است، اما بیشتر آنها توصیفی از 
سبك شناسی و تاریخ نگاری بوده است و نوشته هایی که مفاهیم و 
نکات نهفته در معماری میدان و بناهای آن را مورد تحلیل قرار داده 
باشند در مقایسه با اهمیت میدان بسیار محدود می باشند که در این 
رابطه می توان به مطالعات پوپ، توسلی )1376(، اردالن و بختیار 
)1380( اشاره نمود. یکی از موضوع های مهم که مورد بی توجهی 
قرار گرفته است، منظر ورودی میدان است که در حال حاضر 
عمدتاً از سمت شرق و غرب میدان صورت می پذیرد، در حالی که 
ورودی اصلی به میدان در عصر صفویه از ضلع شمالی بوده است 
و این ورودی ویژگی های بی همتایی را دارا بوده است که نیازمند 
بازشناسی است. در این راستا با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی از 
اسناد تاریخی و سفرنامه هایی که ورودی های اصلی میدان و منظر 
آن را در در دوره های مختلف تشریح کرده اند استفاده شده است. 
عالوه بر این در تحلیل ویژگی های منظر ورودی میدان، از برداشت 

میدانی و مشاهدات عینی بهره برده شده است.

شکل دهنده  اصلی  عناصر  از  یکی  صورت  به  بازار  میدان، 
باید  صفوی،  امپراتوری  اقتصاد  نماد  عنوان  به  و  مجموعه 
حضور خود را در محور های اصلی میدان به نمایش بگذارد و 
با توجه به ماهیت بازار که عالوه بر فعالیت اقتصادی، عملکرد 
یك فضای حرکتی و دسترسی را دارد، به عنوان بااهمیت ترین 
ورودی میدان از بازار در بخش شمالی مورد استفاد قرار بگیرد. 
بازار شاهی به صورت یك  یا  این اساس بازار قیصریه2  بر 
شاخه فرعی از محور اصلی بازار و موازی با آن که از طریق 
دو راسته بازار دیگر )بازار زرگرها و بازار دارالشفا( خود را به 
راسته اصلی بازار مرتبط کرده است دقیقاً در راستای محور 
شمالی جنوبی میدان ساخته شد )تصویر 1( و نقطه اتصال آن 
با بدنه میدان به صورت سردری )سردر قیصریه( در وسط 
ضلع شمالی میدان نمود پیدا کرد )تصویر 2(. در دوره صفوی 
با توجه به آنکه موقعیت میدان نقش جهان در جنوب شهر بود و 
جمعیت اصلی شهر در شمال میدان مستقر بودند، بنابراین الزم 
بود که مهم ترین ورودی عمومی میدان در بخش شمالی میدان 
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و در ارتباط با بازار که مهم ترین عامل ارتباطی شهر قدیم و 
توسعه های جدید بود، شکل بگیرد. بر این اساس بازار قیصریه 
به عنوان عنصر محوری میدان در بخش شمال میدان این نقش 

مهم را به عهده می گیرد.
به طور کلی در بررسی ورودی های میدان در دوره صفوی 
می توان گفت که در این دوره دو ورودی اصلی برای مردم عادی 
و شهروندان و به عبارتی عموم مردم به میدان در نظر گرفته 
شد. یکی از این ورودی های مردمی سردر بازار قیصریه است و 
دیگری نقطه اتصال بازار حسن آباد با میدان است که دسترسی 
بخش های توسعه یافته شهر در قسمت جنوب شرقی به میدان را 
میسر می نماید. سردر قیصریه در شمال میدان از آنجا که محل 
اتصال میدان با شهر قدیم اصفهان و مناطقی بود که اکثریت 
شهر اصفهان در آن سکونت داشتند، نسبت به دروازه میدان 
از بازار حسن آباد از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار بود و 
به همین دلیل سردر قیصریه به صورت یك عنصر شاخص در 
وسط ضلع شمالی میدان نمود پیدا کرده است ولی اتصال میدان 

با گذر و بازار حسن آباد، نمود خاصی در بدنه میدان ندارد.

 

 

شرقی،  جبهه های  خالف  بر  میدان:   غربی  ورودی های 
شمالی و جنوبی میدان که ارتباط این مجموعه را با حوزه های 
مسکونی و عمومی شهر برقرار می کردند، در بدنه غربی میدان، 
دروازه ها و ورودی هایی قرار داشتند که ورودی های حکومتی 
بوده و ویژه رفت و آمد درباریان و مسئوالن حکومتی و شخص 
شاه به میدان بودند. این ورودی ها در غرب میدان مستقر بوده 
و اتصال میدان با ساختمان ها، مناطق حکومتی و پردیس های 
شاهانه ای که در غرب میدان مستقر بود را ممکن می ساختند. 
کاخ عالی قاپو، کاخ مروارید، قصر چهلستون، میدان چهار حوض 
و مجموعه حرمسرا بخشی از اجزای این محدوده حکومتی و به 
عبارتی دولتخانه صفوی بودند. از مهم ترین این دسترسی های 
حکومتی، گذری بود که از دروازه واقع در پایه کاخ عالی قاپو 
می گذشت و ویژه عبور شخص شاه و همراهان او بوده است. 
به عبارت دیگر گذر و داالن واقع در زیر کاخ عالی قاپو، مهم ترین 
ورودی میدان نقش جهان از محدوده های حکومتی واقع در غرب 
میدان محسوب می شد. از دیگر دروازه های بخش غربی می توان 
به نقطه اتصال گذر پشت مطبخ و گذر حرمسرا با میدان اشاره 
کرد. گذر حرمسرا محور اتصال دهنده حرمسرای شاهی با بازار 
پیرامون میدان بود. گذر چهارمی که در غرب میدان قرار داشته 
و دارای اهمیت زیادی بود گذر اتصال دهنده میدان نقش جهان با 
میدان چهار حوض می باشد. میدان چهار حوض یکی از دو میدان 

اصلی دولتخانه صفوی بوده است )تصویر 3(. 

 

ورودی محالت شرقی و جنوبی به میدان: دسترسی های 
محالت شرقی میدان نیز از طریق معابر محلی که به بازار شرقی 
دلیل  به  دسترسی ها  این  می آمد.  بوجود  بودند  متصل  میدان 
عملکردشان که محلی بودند در محل اتصال با بدنه میدان شاخص 
نبوده و خود را در فضای میدان نشان نمی دهند و تنها هنگام 
حرکت در بازار پیرامونی میدان می توان متوجه این گذرهای محلی 
شد. الزم به ذکر است که در مورد محالت جنوبی میدان برخی از 
دسترسی ها از طریق مسجد جامع صورت می گرفت. به عبارت 
دیگر مسجد به عنوان یك فضای شهری، تداوم و اتصال فضایی 

میدان با محالت قرار گرفته در ورای مسجد را فراهم می آورد.

تصویر 1- نحوه استقرار و ترکیب میدان نقش جهان و بازار قیصریه نسبت به 
محور اصلی بازار اصفهان.

ماخذ: )نگارندگان، بر مبنای نقشه ای از اردالن،1380 و نیز کتاب اصفهان شهر 
نور، 1355(

تصویر 2-  نمایی از سردر بازار قیصریه در قرن 13 هجری خورشیدی.
ماخذ: )هولستر ،1382(

تصویر 3- میدان نقش جهان و موقعیت ورودی معابر اصلی منتهی به آن، 
دوره صفوی.

 ماخذ: )نگارندگان، بر پایه نقشه ای از اردالن،1380(

منظر ورودی میدان نقش جهان اصفهان؛ ارزش ها و مسئله ها
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2- اتصال بازار قیصریه و میدان 
نقش جهان

از آنجا که میدان نقش جهان نماد شکوه و عظمت پایتخت 
امپراتوری صفوی بود، در طرح این مجموعه تالش شد تا با 
استفاده از روش های معمارانه، ورودی اصلی به این مجموعه که 
از سردر قیصریه بود، به نحوی طراحی شود که بیشترین تاثیر و 
جذابیت ممکن را بوجود آورد، به گونه ای که فرد در همان لحظه 
ورود مقهور عظمت میدان شود. یکی از ابزارهای دستیابی به این 
هدف تباین فضایی بود3. به طور کلی موضوع تباین فضایی در 
بازار اصفهان که میدان نیز بخشی از آن می باشد در دو مقیاس 

دیده می شود:
شامل  بازار:  درونی  اجزای  فضایی  در ساختار  تباین   -
تباین فضایی میان گذرها و راسته های باریك بازار با حیاط های 
گشوده ی ساختمان های عمومی از جمله سراها، کاروانسراها و 

مدارس علمیه است.
- تباین در ساختار فضایی کل مجموعه: که شامل تباین 
فضایی میان دو میدان )کهنه4 و نقش جهان( با ساخت کلی بازار 
است. در رابطه با میدان نقش جهان به دلیل وسعت بسیار زیاد 
فضای باز میدان )510 در 160 متر(، این ویژگی به نحو بسیار 
بارزی دیده می شود ، به نحوی که می توان گفت شاخص ترین 
تباین فضایی در بافت های سنتی ایران در پیوند میدان نقش جهان با 
بازار اصفهان بوجود آمده است5 )تصویر 4(. برخی از تفاوت هایی 

که میان این دو فضای متباین دیده می شود به قرار زیر است:
o بستگی / گشودگی: فضای باریك و محصور بازار در برابر 

فضای گشوده و وسیع میدان
o  حرکت / سکون: فضای پویا و حرکتی بازار در برابر فضای 

ایستا و ساکن میدان 
o  سرپوشیده / سرباز: فضای سرپوشیده و مسقف بازار در 

برابر فضای باز میدان 
o تاریکی / روشنایی: فضای تاریك بازار در برابر فضای 

روشن میدان 
o ارگانیک / هندسی: نظم ارگانیك و اندامین بازار در برابر 

نظم هندسی میدان 
o توده / فضا: به هم فشردگی بافت بازار در برابر فضای باز 

و وسیع میدان 
o عمق و وسعت دید محدود / چشم انداز: دید محدود در بازار 
در مقابل دید گسترده در میدان و چشم انداز عناصر شاخص آن.

مورد اخیر از مهم ترین ویژگی های ایجاد تباین فضایی در 
مجموعه میدان نقش جهان است که مشابه آن در کمتر جایی 
دیده می شود. هنگام حرکت در راسته بازار به دلیل تنگ و تاریك 
و پر پیچ و خم بودن مسیر، عمق و وسعت دید انسان محدود 
است و چشم انداز خاصی وجود ندارد6،  اما به محض آنکه 
شخص از سر در قیصریه عبور می کند و وارد میدان می گردد، 
با یك فضای بسیار وسیع رو به رو می شود که بدنه میدان و سه 
عنصر شاخص مسجد جامع عباسی ، کاخ عالی قاپو و مسجد شیخ 

لطف اهلل به عنوان عناصر کالبدی شکل دهنده آن می باشد. وجود 
این عناصر در قسمت های انتهایی میدان )نیمه جنوبی میدان( باعث 
می شود تا دید انسان تا انتهای عمق میدان )گنبد مسجد جامع( که 
در فاصله حدوداً 600 متری می باشد کشیده شود و جالب آنکه 
قرار گرفتن کوه های جنوبی اصفهان در پس زمینه مسجد جامع 

این عمق دید را تا بسیار دورتر از آن هم می برد )تصویر 5(. 
 

شخصی که از طریق بازار قیصریه و سردر آن وارد فضای 
میدان می گردد، هنگام ورود به میدان و مشاهده فضای معماری 
کامالً متفاوت از بازار، با تغییر اساسی در منظر شهری روبرو 
می شود که این اتفاق با ایجاد یکبارگی، تاثیر زیادی بر افزایش 
کیفیت منظر در نقطه ورود به میدان دارد و جلوخان7 قیصریه به 
عنوان یك گشودگی در انتهای بازار قیصریه و در بدنه شمالی 

میدان، عرصه ای برای مکث و ادراک این منظر می باشد. 
تاثیر قرار گرفتن فضایی مانند میدان نقش جهان در انتهای 
مسیر بازار و حس مجذوب کننده ای که از وجود این تباین فضایی 
نیز  از سیاحان خارجی  برخی  در سفرنامه  حاصل می شود، 
قابل درک است. کنت ژولین دوروششوار در آغاز سده نوزده 
میالدی به ایران آمد و ورود خود به میدان نقش جهان را این 
چنین توصیف می کند: »پس از ورود به شهر، نخست از بازارهای 
یك باره  شدیم  بیرون  که  بازارها  از  دادند،  عبورمان  پی در پی 
خود را در میدان بزرگ شاهی یافتیم. یکصد سال دیگر هم اگر 
زنده باشم از یاد نخواهم برد که دیدن بناهای تاریخی که در 
آنجا در دیدگاه من بودند چه شگفتی، خیرگی و تحسینی در من 
برانگیختند« )اشراقی، 1378، 645(. اردالن و الله بختیار )1380، 
120( در کتاب حس وحدت حرکت خود برای ورود به میدان 
نقش جهان را از مسجد جامع عتیق شروع کرده  و از طریق بازار و 

تصویر  4- ترکیب توده و فضا نشان دهنده تباین فضایی در اجزای درونی 
بازار و نیز در ارتباط بازار با میدان نقش  جهان است.

 ماخذ: )جهاد دانشگاهی، 1388(

تصویر 5- منظر ورودی میدان نقش  جهان از  سردر قیصریه.
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سردر قیصریه وارد میدان شده  و مشاهدات خود در مسیر ورود 
به میدان را چنین توصیف کرده اند: » با حرکت به سوی در بزرِگ 
رو به میدان نقش جهان، از آخرین چارسوی شامخ گذر می کنیم 
که مظهر مدخل کاروانسرای شاه و ضرابخانه سابق می باشد. با 
گذر از میان فضای طاق سردر، فضای میدان نقش جهان آشکار 
می شود و فضای انتقالی دروازه در فضای اصلی میدان صفوی 
تحلیل می رود. تاللوی گنبد نیلگون مسجد جامع، که از دور به 
چشم می خورد، با آن مناره های کشیده اندام که در پس طاق رفیع 
سردر برپای ایستاده اند، جذبه یی پرکشش و نیرومند از خود 
می تراود. تجربه مواجهه با این مکان چنان پردامنه و پرنیروست 
که تا دیرزمانی پس از ترک آن یادش هنوز در دلها زنده است«. 

 
3- تحلیل معناشناختی منظر ورودی 

میدان
میدان نقش جهان از میادینی است که طرح و کلیت آن هم 
جنبه نمادین داشته و هم جنبه عملی و حقیقی. در این رابطه 
می توان به حضور همزمان حکومت و مردم در ساختار میدان 
اشاره نمود. وجود کاخ عالی قاپو به صورت بنایی برونگرا که 
بر تمامیت میدان نظاره و اشراف دارد به صورت سمبلی از 
دولتخانه و مجموعه های حکومتی مستقر در غرب میدان بر 
اهمیت و حضور حکومت در ساختار میدان تاکید می کند. در 
رابطه با حضور مردم نیز مسجد جامع به عنوان مکان عبادت 
مردم شهر، بازار پیرامونی میدان به عنوان محل کسب و کار و 
خرید و فروش مردم و نیز فضای باز میدان به عنوان عرصه 
فعالیت های مختلف این نقش را به عهده داشته اند. بر اساس منابع 
تاریخی و سفرنامه های موجود این میدان جایگاهی برای حضور 
همیشگی مردم برای اجرای مراسم و آئین های بی شماری بوده 
که روزانه در آن به وقوع می پیوسته است. مثاًل کلیه مراسم 
تشریفاتی، رسمی و آئینی همچون رژه های نظامی، آتش بازی، 
چوگان بازی، قپق اندازی8 ، شاطر دوانی، جشن ها، و اعیاد ملی و 
مذهبی و حتی مراسم تعزیر محکومین در این میدان صورت 
می گرفته است. همچنین فعالیت های غیررسمی مانند دستگاه های 
حقه بازی و خیمه شب بازی و نیز امکان برگزاری بازارهای مکاره 
و حضور دستفروش ها و هنرنمایی »لوطی ها« که با نقل قصه ها 
و داستان ها، مردم را دور خود جمع می کردند،  میدان را تبدیل به 

فضایی برای حضور همه اقشار شهر می کرده است. 
از جنبه های بسیار نمادین میدان نقش جهان که معانی برخواسته 
از آن با عملکرد واقعی میدان در دوره صفوی بسیار هماهنگ بوده 
منظر ورودی اصلی میدان می باشد. ورودی میدان از قیصریه به 
عنوان یکی از ورودی ها شهر جدید صفوی، به گونه ای طراحی 
شده بوده است که وقتی فرد وارد فضای میدان شد، با منظره ای 
روبه رو شود که در آن پایه های فکری شکل دهنده ایدئولوژی 
حکومت صفوی در قالب ابنیه چهارگانه میدان که سمبل زندگی 
فرهنگی اجتماعی ایران در این دوره هستند، جلوه گر باشد. با توجه 
به ایدئولوژی حکومت صفوی که بر محور دین بود، مسجد جامع 

جدید شهر می بایست به عنوان مهم ترین ساختمان عمومی شهر 
جدید که نشانه تمدن و جایگاه مردمی حکومت و فرهنگ اسالمي 
شهر می باشد، با یك معماری باشکوه و شاخص در مرکز توجه 
بصری میدان قرار می گرفت9. بنابراین مسجد جامع به عنوان 
ساختمان اصلی در راستای محور اصلی فضا و در مقابل نقطه 
ورود به فضا )سردر قیصریه( مستقر  شد10. تصمیم بعدی قرار 
گرفتن دو عنصر مسجد شیخ لطف اهلل و کاخ عالی قاپو در چشم انداز 
ورودی میدان از سردر قیصریه می باشد. با توجه به وسعت میدان 
ضروری بود که این دو عنصر شاخص با معیار قرار دادن میدان 
دید انسان11 و محدودیت های او در درک فضاها، مکانیابی شوند.

در یك منظره گسترده که تمامی میدان دید را در جهت افق 
در بر می گیرد، اشیا و عناصری که در بخش مرکزی میدان دید 
باشند، با وضوح بیشتری نسبت به عناصری که در حاشیه میدان 
 دید هستند، دیده می شوند12. بنابراین در خلق یك منظره شهری 
با گستره افقی، برای آنکه عناصر اصلی منظر با کیفیت و وضوح 
بهتری دیده شوند باید تا جای ممکن این عناصر از حاشیه میدان  
دید فاصله گرفته و به مرکز میدان  دید نزدیك شوند. به همین 
منظور محور شرقی و غربی میدان که دو عنصر مسجد شیخ 
لطف اهلل و کاخ عالی قاپو در دو طرف آن مستقر شده اند، بر خالف 
سنت معمول در طراحی فضاهای باز مستطیل شکل در معماری و 
شهرسازی سنتی ایران )تصویر 6 الف(، به گونه ای طراحی شده 
که در میانه میدان نمی باشد و مقداری به جنوب متمایل شده است 
)تصویر6 ب(. این حالت موجب می شود در چشم انداز ورودی 
میدان، این دو بنای جانبی به مرکز میدان دید فرد نظاره گر نزدیك 
شده و با وضوح و کیفیت بهتری در کنار چشم انداز مسجد جامع 
عباسی ادراک شوند. عالوه بر این متمایل بودن محور مسجد 
شیخ لطف اهلل و کاخ عالی قاپو به سمت جنوب به دلیل خطای دیدی 
که ایجاد می کند موجب می شود که در نمای کلی میدان از سردر 
قیصریه، فرد تازه وارد طول میدان را بیش از اندازه واقعی درک 
کند و به عبارتی شکوه و وسعت ابعاد میدان بیش از حالت واقعی 

در ذهن بیننده تثبیت گردد.

تصویر 6- موقعیت استقرار دو بنای مسجد شیخ لطف اهلل و کاخ عالی قاپو در  
طرح میدان )حالت ب( نسبت به حالتی که این دو بنا در وسط اضالع طولی 
میدان باشند )حالت الف( و تاثیر آن در زاویه دید عناصر شاخص میدان در 

نقطه ورود به فضا.

منظر ورودی میدان نقش جهان اصفهان؛ ارزش ها و مسئله ها



نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی   دوره 17  شماره1   بهار 1391

32

عالوه بر عناصر پیش گفته که به دلیل فاصله زیاد با سردر 
قرار  انسان  دید  عمق  در  پس زمینه  یك  صورت  به  قیصریه 
آب  حوض  مانند  عناصری  هم  میدان  محوطه  در  می گیرند، 
موجود در جلوخان قیصریه، میله های شمالی بازی چوگان و 
درختان چنار بلندی که در سابق در پیرامون محوطه میدان قرار 
داشتند13 ، در منظر ورودی قابل مشاهده بودند. بنابراین فردی 
که از سردر قیصریه وارد فضای میدان می شده است، در لحظه 
ورود جلوه ای از تمامی زیبایی های میدان و تمام آنچه را که از 
این میدان مشهور شنیده در جلوی چشم خود می دیده و توقع 
ذهنی او از میدان به خوبی بر آورده می شده است. به عبارت دیگر 
همانطور که حبیبی )1384( میدان نقش جهان را دریچه ای می داند 
که دولت صفوی خود را به جهان معرفی می کند و به دلیل بزرگی 
و زیبایی لقب نقش جهان را به خود می گیرد، می توان منظر میدان 
از قیصریه را دریچه ای دانست که از طریق آن خالصه ای از 
تمامی زیبایی ها و معانی میدان به فردی که وارد میدان می شود، 
جلوه گر می گردد. بر این اساس، منظر ورودی میدان نقش جهان 
از قیصریه، یکی از وجوه مهم منظر فرهنگی و بعدی دیگر از 
ارزش های برجسته این میدان است که می بایست به عنوان یك 
دارایی و میراث جهانی مورد حفاظت قرار گرفته و حفظ اصالت 

و سالمت آن مورد توجه باشد. 

4- بررسی دسترسی ها و ورودی های 
معاصر میدان

از تغییرات مهمی که دسترسی و ورود به میدان نقش جهان 
را دگرگون کرده می توان به تحوالت دوره پهلوی اشاره کرد. در 
این دوره با ایجاد شبکه ای از خیابان ها، امکان دسترسی سواره 
به میدان فراهم شد و خیابان های حافظ و سپه در شرق و غرب 
به شبکه شهری  را  میدان  و دسترسی سواره  ارتباط  میدان، 
سواره ای که در این دوره در کل شهر بوجود آمده بود، ممکن 
می ساختند. در این زمان به وسیله خیابان کشی هایی که در محوطه 
میدان بوجود آمده بود وسایل نقلیه می توانستند از شمالی ترین تا 
جنوبی ترین نقطه میدان حرکت کنند. همچنین با تبدیل گذرهای 
قدیمی پشت مطبخ و سعدی )خورشید سابق( در غرب میدان به 
گذرهای سواره، ورود و خروج خودروها از بخش های جنوبی 
میدان نیز ممکن می شود. بنابراین در این دوره، میدان از طریق 
چهار گذر سواره شامل خیابان حافظ و سپه، و دو خیابان فرعی 
سعدی و پشت مطبخ با شبکه سواره شهری متصل می شود. 
پهلوی وجود  تردد سواره ای که در میدان در دوره  وضعیت 
داشت تا بعد از انقالب ادامه پیدا کرد. در دهه هفتاد، حرکت سواره 
در بخش های جنوبی و میانی میدان مسدود و این بخش ها به طور 
کامل به حرکت پیاده و درشکه اختصاص پیدا کردند و حرکت 
سواره به صورت یك گره ترافیکی در بخش شمالی میدان تبدیل 
گردید. روند محدود کردن حضور خودروها در میدان در دهه 
هشتاد نیز ادامه پیدا کرد و در سال های نخست این دهه سازمان 
نوسازی و بهسازی شهر اصفهان پارکینگ وسایل نقلیه در بخش 

شمالی میدان و در مقابل سردر قیصریه که سطح قابل توجهی از 
فضای باز میدان را به پارک خودرو اختصاص داده بود، حذف و 
تبدیل به فضای سبز نمود )تصویر 7(. در حال حاضر با توجه به 
معابر جدیدی که بوجود آمده، دسترسی پیاده و ورود به میدان 
نقش جهان از 15 نقطه ممکن می باشد که از این میان خیابان های 
حافظ و سپه امکان ورود خودروها را نیز بوجود می آورند و 
سایر ورودی ها بر روی خودروها مسدود شده است )تصویر8(. 

 

 

5- مسئله ها و تهدید ها در منظر 
ورودی میدان

دگرگونی ها و تحوالتی که در سده اخیر در میدان نقش جهان 
و بافت پیرامون آن روی داده، مسائل مختلفی را بوجود آورده که 
از اهمیت و اصالت منظر ورودی میدان به شدت کاسته است. این 
مسائل را در مجموع می توان در چهار دسته به شرح زیر خالصه 

نمود:
بر هم خوردن نظام حرکتی تاریخی برای دسترسی به 
حرکتی  محور  مهم ترین  بازار  گذشته  در  نقش جهان:  میدان 
متصل به میدان نقش جهان بوده که دسترسی به میدان را ممکن 
می ساخته است. در دوره پهلوی به دلیل احداث شبکه سواره و 
خیابان های متعدد در محدوده بافت تاریخی، تحوالت زیادی در 
نظام دسترسی به میدان بوجود آمد. اولین تغییر احداث خیابان های 
هاتف و عبدالرزاق بود که  نابود شدن میدان کهنه به عنوان نقطه 
شروع حرکت به سمت میدان نقش جهان از بازار بزرگ را به دنبال 
داشت. دومین موضوع از بین رفتن اهمیت بازار به عنوان محور 

تصویر 7- سیر تحول عرصه ورود و حرکت وسایل نقلیه در میدان نقش جهان.

تصویر 8- دسترسی و ورودی های میدان نقش جهان در وضع موجود.
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دسترسی به میدان است. به عبارت دیگر شبکه سواره ای که در 
سراسر شهر به وجود آمد و از طریق دو خیابان حافظ و سپه به 
شرق و غرب میدان متصل شد، در سال های بعد نقش اصلی را 
برای دسترسی مردم و گردشگران به این میدان بر عهده گرفت 
)تصویر 9(. بنابراین از این دوره به بعد بسیاری گردشگران ورود 
به میدان را از ورودی های غربی و شرقی تجربه می کنند14 که 
این امر بر تجربه ورود گردشگر به میدان تاثیر نامطلوبی گذاشته 
است؛ زیرا منظر ورودی های غربی و شرقی ارزش های معنایی 
و زیباشناختی میدان را در بر نمی گیرند )تصویر 10(، خصوصًا 
آنکه تنها ورودی مهم این بخش ها یعنی گذر عالی قاپو  که در 
گذشته مهم ترین ورودی حکومتی میدان از غرب بوده است، در 
سال های اخیر مسدود شده است. در این حالت نقش اصلی سردر 
قیصریه بر خالف گذشته، تنها به ورودی بازار قیصریه از میدان 

تغییر یافته است.

تصویر 9- وضعیت دسترسی پیاده عمومی و گردشگری به میدان نقش  جهان در وضع کنونی.

از  بی توجهی به بازار قیصریه به عنوان جزئی الینفک 
اجزای میدان: در بند 100 از راهنمای اجرایی کنوانسیون میراث 
جهانی آمده است: »در مورد آثاری که با توجه به معیارهای 
مربوط به میراث فرهنگی15  پیشنهاد می شوند، باید مرز حریم ها 
را به گونه ای تعیین کرد که تمامی محدوده ها و ویژگی هایی 
و  ارتباطی مستقیم  اثر  برجسته جهانی  ارزش  بیان  با  که  را 
ملموس دارند و نیز محدوده هایی که احتمال می دهند در سایه 
پژوهش های محتمل آتی، موجب افزایش آگاهی نسبت به اثر 
شوند را در بر گیرد« )یونسکو، 2008(. با این حال در سند ثبتی 
میدان نقش جهان به  عنوان میراث جهانی، اجزای میدان نقش جهان 
شامل بازار دو طبقه پیرامون میدان، مسجد جامع عباسی، مسجد 
شیخ لطف اهلل ، کاخ عالی قاپو و سردر یا دروازه بازار قیصریه 
معرفی شده است. به عبارتی در این سند بازار قیصریه به عنوان 
مهم ترین گذر منتهی به میدان، به عنوان بخشی از این مجموعه 
در نظر گرفته نشده و تنها نقطه اتصال آن با میدان یعنی سردر 
قیصریه، جزئی از مجموعه میدان به حساب آمده است. اما باید 
گفت منظر ورود به میدان از سردر قیصریه، و پس از عبور از 
بازار است که این همه شور می انگیزد وگرنه همین منظر در 
انتهای یك خیابان پهن و سرگشوده یکبارگی و جذابیت کنونی 
را ندارد. این موضوع اهمیت فضاهای متباین را در مجموعه های 
تاریخی ایرانی نشان می دهد. از طرفی بازار قیصریه به عنوان 
رکن چهارم از اجزای اصلی میدان که تبلور اهمیت اقتصاد در 
دوره صفوی می باشد از اهمیتی همانند سه بنای دیگر میدان در 

تعریف کلیت مجموعه برخوردار است. 
حضور خودروها در میدان: یکی از ویژگی های منحصر بفرد 

تصویر 10- منظر ورودی میدان از خیابان حافظ )مهم ترین ورودی شرقی 
میدان(.

منظر ورودی میدان نقش جهان اصفهان؛ ارزش ها و مسئله ها
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میدان نقش جهان آن است که ساختمان های شکل دهنده منظر آن 
همگی مربوط به دوره صفوی می باشد و ساختمان ها و بناهای 
معاصر حتی در افق دور میدان نیز نقشی ندارند و این ویژگی در 
منظر قیصریه بیش از هر نقطه دیگری بر انسان متظاهر می شود. 
متاسفانه این ویژگی  اصیل، در سده اخیر تحت تاثیر حضور 
حرکت  این  است16.  شده  خدشه دار  آنها  حرکت  و  خودروها 
سواره منظر تاریخی میدان را تحت الشعاع عناصر و اجزای مدرن 
شهری یعنی خودرو، خیابان سواره و تجهیزات مربوط به آن 
قرار داده است. همچنین حضور گسترده خودروها در میدان و 
نیز در محدوده بافت تاریخی اصفهان به دلیل آلودگی که در هوا 
بوجود آورده  است، وضوح عناصر زمینه ای در چشم انداز میدان 
از قیصریه )بویژه  مسجد جامع عباسی که فاصله زیادی با سردر 
قیصریه دارد( را از بین برده و در رابطه با منظر کوه های جنوبی 
اصفهان از قیصریه، در بسیاری مواقع به طور کامل مانع از دیده 

شدن آنها می شود )تصویر 11(. 
اغتشاش بصری و مداخله های  بی اصالت در فضای باز 
میدان: از دیگر دخالت های سده اخیر که منظر تاریخی میدان 
را تحت تاثیر قرار داده، ایجاد سطوح سبز گسترده از چمن در 
محوطه میدان می باشد که فضای پارک مانندی را بوجود آورده 
است. این اقدام عالوه بر اینکه با عملکرد میدان به عنوان یك فضای 
شهری سنخیتی ندارد، با ماهیت تاریخی میدان نیز در تناقض 
است. در گذشته همانطور که اشاره شد، سطح باز میدان از شن 
بوده و تنها عناصر سبز آن ردیف درختان پیرامونی بودند. این 
سطح گسترده شنی عالوه بر آنکه فعالیت های مختلف از قبیل 
بازی چوگان را ممکن می ساخت، به صورت زمینه و بستری 
بود که ابنیه زیبای پیرامون میدان در ارتباط با سادگی و وضوح 
این زمینه، حضور خود را با صراحت بیان می نمودند. اما سطوح 
سبز کنونی که شامل چمن، درخت و درختچه های متعدد می باشد، 
عالوه بر آنکه با توقع ذهنی و تاریخی بیننده از فضای باز میدان 
در تناقض است، به صورت یك عنصر نوظهور در منظر میدان، از 
اهمیت و صراحت ابنیه تاریخی پیرامونی در چشم انداز کلی میدان 

کاسته و تمرکز بصری بر این عناصر را کاهش داده اند. 
نموده است،  از موارد دیگری که منظر میدان را مخدوش 
شهری،  تابلوهای  شامل  شهری  تجهیزات  و  اثاثیه  و  مبلمان 
تجهیزات نورپردازی و کیوسك های خدمات اجتماعی هستند که 
به دلیل استقرار غیر ضروری در فضای میدان و نیز طراحی و 
جانمایی نامناسب، به صورت مانع بصری، دید به بناها و عناصر 
تاریخی میدان را مسدود کرده اند و حرکت خودروها نیز این 
موضوع را تشدید کرده است )تصویر 12(. این موضوع نه تنها 
در رابطه با بناها که در رابطه با عناصر شاخص محوطه میدان 
هم خود را نشان می دهد. به عنوان مثال در رابطه با دروازه های 
شمالی چوگان که یك عنصر تاریخی پیش زمینه در منظر میدان 
از قیصریه می باشد، سبزینگی و مبلمان شهری که در اطراف این 
دروازه ها بوجود آمده تا حد زیادی تشخص میله ها را از بین برده 
به طوری که بسیاری افراد متوجه حضور این عناصر در بخش 

شمالی نمی شوند )مقایسه تصاویر 11 و 6(. 

   

6- برنامه ریزی و مدیریت بصری 
میدان نقش جهان 

در بسیاری از منشور ها و دستورالعمل ها ی بین المللی مرتبط 
با بناها و محوطه های تاریخی، بر نحوه مدیریت منظر فرهنگی از 
طریق حفاظت کالبدی، سازه ای و آیین های فرهنگی و گردشگری 
تاکید شده است که از آن جمله  می توان به قرارداد حفظ میراث 
طبیعی و فرهنگی جهانی )یونسکو، نوامبر 1972(، منشور بین المللی 
حفظ و مرمت اماکن و بناهای یادبود )ونیز، 1964( حفاظت شهرها 
و مناطق شهری تاریخی )واشنگتن، 1987( و سند نارا در مورد 
اصالت یك مکان میراث فرهنگی )1994، ژاپن( اشاره کرد. این 
منشورها، حفاظت از مناظر فرهنگی را نیازمند سازوکارهای 
مدیریتی مناسب دانسته اند. به عنوان مثال در بند 2-5 قرارداد 
حفظ میراث طبیعی و فرهنگی جهانی )یونسکو ،1972( آمده است: 
» وقتی مکانی در فهرست میراث جهانی قرار گرفت، انتظار می رود 
که شرایط و ارزش هایی که به آن محل اعتبار جهانی می بخشد 
و آن را نمونه ای جالب توجه می کند به طور دائم مورد توجه و 
رسیدگی قرار گیرد، یعنی اقداماتی که اعتبار و ارزش های محل را 
کم می کنند، انجام نگیرد. باید ارزش های محل را که اعتبار خود 
را مرهون آن است، به درستی و به گونه ای نشان داد که برای 
تمامی عالقه مندان قابل درک باشد« )فیلدن، 1998،  10(. منظر و 
خصوصیات بصری و منظره ای محوطه های تاریخی نیز به مانند 
کالبد این مجموعه ها، سهم به سزایی در تقویت هویت مکان و القای 
حس مکان دارند و بنابراین نیازمند مدیریت و حفاظت اند. این 

تصویر 11- منظر کنونی ورودی میدان که به دلیل مداخالت صورت گرفته، از 
تشخص عناصر منظرساز آن کاسته شده است .

تصویر 12- اغتشاشات و موانع بصری در فضای باز میدان.
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موضوع با توجه به مشکالت پیش گفته در منظر میدان نقش جهان، 
لزوم مدیریت و برنامه ریزی بصری در این مجموعه را برای رفع 
مسائل شکل گرفته گوشزد می کند. از جمله راهبردهای مهم در 

این زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
حرکتی  نظام  اصالح  و  میدان  اصلی  ورودی  تعریف   
میدان  به  شهروندان  عمومی  دسترسی  چند  هر  گردشگری: 
امکان  و  کرده  پیدا  موجود  به شبکه سواره  زیادی  وابستگی 
تغییر اساسی در آن وجود ندارد، اما با توجه به ثبت جهانی و 
اهمیت بعد گردشگری مجموعه و حجم باالی گردشگرانی که 
به آن مراجعه می کنند، می توان شبکه دسترسی گردشگری به 
میدان را که می بایست بر مبنای اصول زیبایی شناختی و کیفی 
باشد، بهبود بخشید. به این منظور دسترسی گردشگری باید به 
نحوی برنامه ریزی شود که ارزش های میدان را به بهترین شکل 
به نمایش بگذارد. این موضوع می تواند با منطبق سازی مسیر 
دسترسی گردشگری با دسترسی تاریخی میدان محقق شود. 
در حال حاضر بازدید از میدان نقش جهان به صورت یك مقصد 
گردشگری و مستقل از سایر اجزای اصلی بافت تاریخی اصفهان 
انجام می شود. در حالی که دسترسی گردشگری به این مجموعه 
باید از طریق محور تاریخی و فرهنگی اصفهان صورت گیرد که 
از محدوده میدان کهنه و مسجد جامع قدیم شهر شروع شده و از 
طریق بازار به میدان نقش جهان رسیده و سپس به محور چهارباغ 
و نیز محور طبیعی زاینده رود متصل می شود. در این حالت عالوه 
بر درک سیر تحول تاریخی شهر توسط گردشگر، دسترسی به 
مجموعه های تاریخی از جمله میدان نقش جهان در بهترین حالت 

تصویر 13- نظام پیشنهادی حرکت پیاده گردشگری در بافت تاریخی اصفهان.

ممکن صورت می گیرد و می توان ورود به میدان را از ورودی 
اصلی تاریخی آن یعنی بازار قیصریه تجربه نمود. در رابطه با 
این موضوع، احیا و ساماندهی محدوده میدان کهنه17 به عنوان یك 
مرکز توریستی و نقطه شروع حرکت پیاده گردشگری به سمت 
میدان نقش جهان، همچنین تقویت عملکرد بازار بویژه بازار بزرگ 
به عنوان یك محور پیاده گردشگری می تواند به عنوان مهم ترین و 
موثرترین راهکارها مطرح شود. همچنین بازگشایی گذر عالی قاپو 
برای بهبود کیفیت دسترسی به میدان در ارتباط با گردشگرانی که 
از حوزه های غربی قصد ورود به میدان را دارند باید مورد توجه 
قرار بگیرد )تصویر 13(. تاکید بر گذر عالی قاپو به عنوان ورودی 
اصلی غربی میدان از دو جهت می باشد: اول اهمیت تاریخی آن 
به عنوان مهم ترین ورودی حکومتی میدان در دوره صفوی و 
دوم جنبه های زیباشناختی و معنایی آن که مانند ورودی قیصریه 
دارای ویژگی تباین فضایی و یکبارگی و نیز دید به یکی از عناصر 

شاخص مجموعه یعنی مسجد شیخ لطف اهلل می باشد.
برنامه ریزی برای محدود کردن تردد خودروها از میدان: 
حذف حرکت سواره از میدان به دلیل مشکالت متعددی که به 
وجود آورده و تاثیر منفی آن در حفاظت کالبد و منظر میدان، از 
ضرورت های اساسی برای حفط این اثر جهانی می باشد. الزم به 
ذکر است موضوع پیاده سازی کامل میدان در اواخر دوره پهلوی 
و در دهه پنجاه مطرح و طرح های مختلفی در این رابطه مطرح 
شد که از آن جمله می توان به طرح گروه ایزمئو )سال 1354، 
زیر نظر گالدیری( و طرح تجدید حیات مرکز تاریخی اصفهان 
)سال 1356، زیر نظر میرفندرسکی( اشاره کرد که در این دو 

منظر ورودی میدان نقش جهان اصفهان؛ ارزش ها و مسئله ها
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مقاله حاضر نشان داد در میدان نقش جهان برای افزایش کیفیت 
ورود به مجموعه، از دو اصل مهم شامل 1( ایجاد یکبارگی و تباین 
فضایی، و 2( خلق چشم انداز به عناصر مهم مجموعه استفاده 
 شده است. این شیوه ها که استفاده از آنها ریشه ای طوالنی در 
معماری ایرانی دارد، در منظر ورودی میدان از قیصریه به نحوی 
به کار رفته که به بهترین شکل منظر فرهنگی کل مجموعه را در 
لحظه ورود به فرد تازه وارد می نمایاند و به این ترتیب دستاورد 
بی همتایی حاصل شده که با توجه به ثبت جهانی میدان باید آن 
را یکی دیگر از ارزش های برجسته جهانی مجموعه محسوب 
نمود. با این وجود مداخالت صورت گرفته در دهه های اخیر در 
محدوده میدان و بافت تاریخی پیرامون آن، عالوه بر کاستن از 
اهمیت قیصریه به عنوان ورودی اصلی، موجب افت ارزش های 
زیباشناختی منظر ورودی میدان از این نقطه شده است. بخش 
عمده این امر ناشی از مداخالت صورت گرفته در محدوده بافت 
تاریخی پیرامون میدان است که با ایجاد تغییرات عمده در شبکه 

دسترسی تاریخی به میدان، از اهمیت بازار به عنوان محور اصلی 
دسترسی پیاده به میدان کاسته  است. همچنین تغییر منظر میدان 
به فضایی پارک مانند و اغتشاشات بصری متنوع و متعدد سبب 
بروز شرایطی شده که با اصالت و شخصیت فضا هماهنگ نیست 
به نحوی که هم اکنون ارزش های منظر قدیم با منظر کنونی تطابق 
نداشته و معانی غنی شکل دهنده منظر میدان در گذشته به درستی 
ایجاد  و  برنامه ریزی  لزوم  بر  موضوع  این  نمی گردد.  ادراک 
مدیریت بصری در مجموعه تاکید می کند. در این رابطه اصالح 
نظام حرکت گردشگری، ساماندهی تردد پیاده و سواره، ایجاد 
سازگاری و هماهنگی منظر معاصر میدان با ارزش های منظر 
تاریخی از طریق بازآرایی جزییات و عناصر منظرساز )آب، گیاه، 
کفسازی، مبلمان و تجهیزات شهری( و نیز اصالح محدوده ثبتی 
میدان نقش جهان به گونه ای که بازار و منظره ورود به میدان از 
بازار را مد نظر قرار دهد، می تواند به بازآفرینی اصالت و سالمت 

این منظر باارزش کمك نماید. 

پی نوشت ها

1 در چهار سوی میدان نقش جهان چهار بنای مهم احداث گردید که 
شامل کاخ عالی قاپو به عنوان جایگاه حکم رانی امپراطور، بازار قیصریه 
که جایگاه تمرکز اقتصاد، مسجد شیخ لطف اهلل، به عنوان جایگاه مذهبی 
حکومتی )شیعه( و مسجد جامع عباسی که جایگاه تبلور قدرت اجتماعی و 

مردمی بود می گردد )شایسته، 1383 (.
2 واژه قیصریه در بازارهای سنتی ایران به مهم ترین و زیباترین 
بازارها اطالق می شد که به دستور شاهان و حکام بنا شده بود. بازار 

قیصریه اصفهان به دستور شاه عباس اول و به دست معمار معروف 
عصر صفویه استاد علی اکبر اصفهانی در سال 1602 میالدی )981ه ش( 
ساخته شده است. در قسمت وسط بازار قیصریه، دو چهارسوی زیبا 
وجود دارد که هر دو از مهم ترین و زیباترین چهارسوهای بازار اصفهان 
و به نام چهارسوی قیصریه و چیت سازها معروفند. این بخش به صورت 
بازاری عریض و مرتقع و طول آن حدوده 150 متر و عرض آن حدود 
8 متر است. قیصریه اصفهان را باید یکی از پرشکوه ترین و زیباترین 
قیصریه های بازارهای ایران دانست که هنوز کارکرد خود را حفظ کرده 

نتیجه

طرح از زیرگذر به عنوان راهکاری برای حذف حرکت از سطح 
میدان بهره گرفته بودند. این طرح ها به دلیل برخی از مشکالت از 
جمله دخالت کالبدی سنگین در ساختار میدان و مخالفت برخی از 

صاحب منصبان در حوزه مدیریت شهری عملی نشدند. 
موضوع پیاده سازی میدان در دوران بعد انقالب نیز مورد 
توجه بوده است. در طرح تفصیلی اصفهان مصوب سال 1375 
و همچنین طرح بازنگری طرح تفصیلی اصفهان )مصوب 1385( 
که هم اکنون مهم ترین سند فرادست میدان نقش جهان می باشد، 
مانند طرح های گذشته بر حذف حرکت خودروها در میدان تاکید 
و میدان به عنوان یك فضای شهری کامالً پیاده پیشنهاد شده 
است. هر چند حذف کامل حرکت خودروها از میدان سال های 
متمادی مطرح بوده است. اما تا به حال محقق نشده و این موضوع 
باید با عزم جدی مدیریت شهری و نیز مدیریت اثر جهانی میدان 

نقش جهان در آینده نزدیك شکل اجرایی به خود بگیرد.
اصالح محدوده ثبتی میدان نقش جهان: با توجه به اهمیت 
بازار قیصریه به عنوان ورودی اصلی و یکی از اجزای اصلی 

مجموعه، این مطالعه پیشنهاد می دهد که بر اساس بند 165 از 
کنوانسیون میراث جهانی که امکان تغییر حریم آثار میراث جهانی 
را ممکن ساخته، در حریم ثبت جهانی میدان تجدید نظر شود و 
بازار قیصریه به عنوان یکی از اجزای اصلی و جزئی الینفك از 
مجموعه میدان، به این حریم افزوده گردد و مورد محافظت و 
مراقبت های جهانی قرار بگیرد. عالوه بر آن، ویژگی های منظر 
ورودی قیصریه به عنوان یکی دیگر از ارزش های برجسته جهانی 
میدان و بخشی مهم از منظر فرهنگی مجموعه، در پرونده جهانی 

این اثر ، ثبت گردد. 
سازگاری و هماهنگی منظر فعلی میدان با منظر تاریخی آن: 
منظر اگر چه پویاست، منبع باارزشي از نسل های گذشته براي 
نسل هاي آتي است و می باید ارزش های هویتی خود را حفظ نماید. 
در این خصوص، کاهش سطوح سبز فضای باز میدان و کفسازی 
مناسب آن، تعیین ضوابطی برای طراحی و نحوه استقرار تجهیزات 
و مبلمان شهری و نورپردازی به نحوی که حضور این عناصر 
باعث مخدوش شدن منظر تاریخی میدان نشود، پیشنهاد می گردد. 
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است )شفقی، 1385، 155-153(.
3  فضاهای متباین فضاهایی هستند که از نظر خصوصیات عرض و 
طول و ارتفاع از طرفی و عناصر و اجزاء محصورکننده از طرف دیگر با 
یکدیگر تفاوت داشته باشند. ارزش فضاهای متباین در این است که از 

یکنواختی فضاهای ارتباط دهنده می کاهند )توسلی، 1365، 62(.
4  امروزه اثری از این میدان بر جای نمانده است.

5  در سند ثبت جهانی میدان در رابطه با این ویژگی میدان چنین آمده 
است: میدان شاه اصفهان یك پدیده شهری و استثنایی در دوره ای است 
که شهرهای ایرانی به طور معمول بسیار در هم تنیده و فاقد سیالیت 

فضایی بودند.
6  تنها چشم انداز هایی که در بازار می توان مشاهده کرد، همان دید 
به حیاط و فضای باز ساختمان های بازار در نقاط عطف حرکتی مانند 

ورودی این ساختمان ها و یا چهارسوها می باشد. 
7  »جلوخان فضایی وسیع و بزرگ است که در جلوی پیش طاق بعضی 
از بناهای بزرگ و مهم، طراحی و ساخته می شده است. یکی از اهداف 
احداث جلوخان، اهمیت بخشیدن به فضای ورودی بنا و تمایز بهتر آن از 

فضای معبر یا میدان بوده است« )سلطان زاده، 1384، 66(.
8  قپق چوب بلندي بود که در میان میدان بزرگ شهر برپا مي کردند و 
بر آن گویي یا جامي زرین یا خربزه و سیب و گاه ظرفي پر از سکه ي طال 
قرار مي دادند. سپس تیراندازان سوار چابك دست آن را هدف مي ساختند 
و هر کس که آن نشانه را به تیر مي زد و از فراز به زیر مي انداخت، 
جایزه اي گران بها مي گرفت. این بازي که از تفریحات گوناگون پادشاهان 

صفوي بوده است، قپق اندازي نام داشت )هنرفر، 1350(.
9 در رابطه با شکوه مسجد جامع عباسی حبیبی )1384( می گوید: 
حضور مسجد بزرگ آنچنان استوار و قاطع است که همه ضلع جنوبی 
میدان را به خود اختصاص می دهد و سلطه فضایی خویش را چه از 
طریق سردر بزرگ و مناره ها در زمینه نخستین و چه از طریق گنبد ها 
و ایوان ها در پس زمینه بر میدان می گستراند. توسلی )1386( نیز به دلیل 

همین ویژگی ها مسجد جامع را غالب ترین عنصر مجموعه می داند. 
10  این ویژگی یعنی قرار گرفتن عناصر شاخص در محور اصلی و 
در نقطه مقابل ورود به فضا در بسیاری از فضاهای معماری ایرانی دیده 
می  شود که از مهم ترین آنها می توان به موقعیت عنصر کوشك در باغ های 

ایرانی اشاره نمود.
11  Field of Vision.

12 »دو چشم ما دارای یك میدان دید کلی و یك میدان دید جزیی است. 
در میدان دید کلی شکل کلی اشیا و در میدان دید جزیی جزئیات آنها 
را می توان دید. میدان دید کلی، شکل مخروطی نامنتظم دارد که از باال 
تا حدود 30 درجه، پایین 45 درجه و از طرفین 65 درجه اندازه گیری 

می شود « ) توسلی، 1365، 29(. 
13 در این رابطه شاردن می گوید: در اطراف میدان، میان جوی ها و 
عمارات، درختان چنار کاشته اند. این درختان چنار بسیار بلند و شاخ و 
برگ های زیادی دارند به  طوری که عمارات اطراف میدان را مانند چتری 
پوشانیده بدون آنکه آنها را از نظر مستور بدارد. این درختان چنار به 
زیبایی میدان می افزاید ... از این رو است که من تصور می کنم زیباترین 
میدان های دنیا، میدان اصفهان می باشد که گردش در آن فرح بخش و 

دلکش است« ) اشراقی، 1378 (.
14 مصاحبه  ی نگارندگان در فروردین ماه سال 1390 با 50 نفر از 
گردشگرانی که برای بازدید از میدان آمده بودند، نشان داد که هیچ کدام 
از گردشگران ورود به میدان را از سردر قیصریه تجربه نکرده اند و 

همگی از ورودی های شرقی و غربی وارد میدان گشته اند. علت اصلی این 
موضوع آن بود که این گردشگران برای ورود به میدان از وسایل نقلیه 
عمومی )اتوبوس و تاکسی( و خودروی شخصی استفاده کرده بودند 
که در رابطه با این وسایل، میدان دارای ایستگاه اتوبوس و تاکسی در 
خیابان های غربی و شرقی و نیز در خود میدان می باشد. در رابطه با 
خودروهای شخصی هم مکان های مربوط به پارک خودرو در پیرامون 
میدان در موقعیتی قرار دارند که فرد پس از پیاده شدن از خودرو از طریق 

مسیرهای شرقی و غربی وارد میدان می شود.
15  این معیارها شامل میدان نقش جهان نیز می شود. 

16 قرار گرفتن میدان نقش جهان در مسیر یکی از شریان های مهم 
ترافیکی در بافت تاریخی اصفهان باعث شده که روزانه تعداد بی شماری 
از وسایل نقلیه شامل موتور سیکلت، خودرو و همچنین اتوبوس های 
بزرگ شهری به طور عرضی از فضای میدان و از بخش های شمالی 

آن عبور کنند.
17  این موضوع تحت عنوان »طرح احیای میدان عتیق« در سال 1387 

آغاز شده و تا اکنون در حال اجرا می باشد.
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