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تمرکز بر بعد اخالق در پایداری ،در یک روند تکاملی منجر به شکلگیری رویکرد اخالقمدار بهعنوان رویکردی جامع
در پایداری شده است .این بعد در عمق مفهوم خود ،ارتباط جداییناپذیری با مفهوم پایداری داشته و به روابط بنیادین
انسانها اشاره دارد .بر اساس جدیدترین تعریف از پایداری اخالقمدار ،اخالق در پایداری ،مجموعهای از روابط پایدار است
که شامل ارتباط انسان با دیگر انسانهای نسل حاضر ،ارتباط انسان با نسلهای آینده و ارتباط انسان با طبیعت میشود.
فضای شهری بستری برای شکلگیری تعامالت اجتماعی است که حضور و فعالیت شهروندان در آن ،پویایی زندگی را
به نمایش میگذارد و میدان ،یکی از اثرگذارترین فضاهای شهری است که امکان برخوردهای اجتماعی را فراهم میآورد.
این فضا دارای اهمیت زیادی در بین شهروندان است تا حدی که معمو ًال ساکنان یک شهر ،مناطق مختلف شهر را
توسط میدانهای آن از هم بازمیشناسند .بنابراین ،با توجه به اهمیت روابط انسانها با یکدیگر در رویکرد معماری پایدار،
میدان بهعنوان یکی از اثرگذارترین فضاهای شهری که توقع شهروندان از آن ،فضایی عام ،متنوع و پر از رویداد است و
در آن امکان برخوردهای اجتماعی چهره به چهره وجود دارد؛ در نظر گرفته میشود .هدف این پژوهش ،شناسایی روابط
پایداری اخالقمدار در دو میدان نقشجهان اصفهان و امام حسین(ع) تهران و درنهایت ،مقایسهی میزان توجه به روابط
پایدار در این دو میدان بهعنوان نمونهای از معماری سنتی و معاصر است .با توجه به اینکه پژوهش بر ماهیت اجتماعی
واقعیتها ،اهمیت ارزشها و ارتباطات انسان با طبیعت ،همنسالنش و نسل آینده در فرآیند تحقیق تأکید دارد؛ از روش
بررسی تطبیقی استفاده شده است .الگوهایی که عمومیت دارند از محیط پژوهش اخذ شده و با تأکید بر تفاوت-ها و
اختالفهای میان بستر پژوهش به مقایسه کمک میکنند .پژوهش پیشرو طی سه مرحله شکل گرفته است ،مرحلهی
نخست به رویکردهای نظری و مرور ادبیات پژوهش پرداخته؛ در مرحلهی دوم ،اصول نهگانهی هنوفر در قالب روابط
سهگانهی اخالق در پایداری تقسیمبندی شده و درنهایت در مرحلهی سوم ،با اتکا به نتایج دو مرحله گذشته ،هرکدام از
روابط سهگانهی پایداری اخالقمدار بر اساس قوانین هنوفر در عناصر موجود در میدان بهطور جداگانه بررسی و نتیجه
بررسیها در قالب جدول مقایسه دو میدان نقشجهان و میدان امام حسین(ع) ارائه شده است .نتایج حاصل از این بررسی
نشان میدهد که میزان توجه به پایداری اخالقمدار در نمونهی سنتی بهمراتب بیش از نمونهی معاصر میباشد.
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 .1مقدمه

از رویداد است و در آن امکان برخوردهای اجتماعی چهرهبه
چهره وجود دارد (پاکزاد )1385؛ بهعنوان نمونهی مطالعاتی
انتخاب شد .چرا که در سالهای اخیر با تغییرات عمیقی که
در تمامی ابعاد زندگی و سکونت رخ داده؛ بخش عمدهی این
فضاهای شهری به مکانهای سودازده تبدیل شده و تحت
تأثیر نیروهای بازار در خدمت منافع جریانهای محدود قرار
گرفتهاند و در نهایت اصول و مبانی مناسب در شکل-گیری
آنها به کار گرفته نشده که این امر منجر به کاهش شدید
کارایی فضا و حضورپذیری و سرزندگی افراد در میدانهای
شهری جدید شده است؛ به گونهای که این فضاها قابلیت
خود را در ایجاد روابط انسانی -که موضوع اصلی در مباحث
مربوط به معماری پایدار اخالقمدار است -در بسیاری از
جنبهها از دست دادهاند .بنابراین ،این امر ضرورت توجه به
چگونگی شکلگیری عناصر در این فضاهای شهری در
راستای شکلگیری روابط پایدار اخالق-مدار را بیش از پیش
آشکار میسازد.
برای بررسی این روابط در میدانهای شهرهای ایرانی ،نیاز
است که نمونهای از میدانها با الگوی سنتی ایرانی و نمونهای
از میدانهای عصر حاضر ،بر اساس روابط پایداری اخالقمدار،
با یکدیگر مقایسه شوند .به همین منظور با توجه به ادعای
بانیان طرح 1میدان امام حسین(ع) ،مبنی بر همسطح بودن
طرح پیشنهادی این میدان با میدان نقشجهان اصفهان ،این
دو میدان بهعنوان نمونههای میدانهای شهرهای اسالمی
انتخابشدهاند .بر همین اساس ،ابتدا وضعیت امروز میدان
نقشجهان اصفهان و میدان امام حسین(ع) بر اساس این
روابط تحلیل ،و سپس مصادیق هریک ،در سه رابطهی
معماری اخالقمدار ،بهصورت مجزا ،بررسی خواهد شد.
 .2روششناسی پژوهش

این پژوهش -که بر پایهی دو مفهوم «میدان» و «معماری
پایدار اخالقمدار» شکل گرفته است -طی سه مرحله انجام
میگیرد .مرحلهی نخست ،شامل بررسی ادبیات موضوع و
نظریات مرتبط با اخالق در پایداری و چگونگی تحقق آن
در معماری و بررسی تعاریف مربوط به میدان و جایگاه آن
در شهرسازی و معماری ایران است که اطالعات مربوطه بر
اساس منابع و مستندات کتابخانهای استخراج میگردد .در
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فضاهای شهری به دلیل جوانب فیزیکی و کالبدی خود،
نوعی فضای نمادین ،ادراکی ،مادی و حقیقی هستند
که با شهر و کالبد شهر پیوندی عمیق دارند .یک فضای
شهری ،فضایی است که عنصری هویتبخش از یک شهر
تلقی میشود؛ بهطوریکه اغلب شهرهای بزرگ را میتوان
بهواسطهی فضاهای شهری آنها بازشناخت« .فضاهای
شهری بهعنوان بستری برای شکلگیری تعامالت اجتماعی،
با حضور و حرکت شهروندان حیات و قوام مییابند؛ حضوری
که با فعالیت آنها کامل شده و پویایی زندگی را به نمایش
میگذارد» (مرتضوی  .)12 ،1390در قرن اخير رويكردي به
نام توسعه پايدار و به دنبال آن معماری پایدار مطرح شده كه
توجه به عناصر و كيفيتهاي فضاها و روابط را از مسائل مهم
در ايجاد پويايي و سرزندگي شهر ميداند.
معماری پایدار در تکامل تدریجی خود ،همواره بهدنبال
شیوهای مناسب برای پاسخگویی به اولویتهای پایداری
بوده است .با تأکید نظریهپردازان جهانی بر ابعاد اخالقی
توسعه پایدار و نیاز به شفافسازی اهمیت آن در مجامع
بینالملل ،تمرکز بر بعد اخالق ،منتج به شکلگیری رویکرد
اخالقمدار بهعنوان رویکردی جامع در پایداری میشود.
این بعد اخالقی در عمق مفهوم خود ،عبارت «پایداری» را
جای داده است و به روابط بنیادین انسانها اشاره دارد که
در یکی از مهمترین نظریههای پایداری اخالقمدار ،شامل
«ارتباط انسان با دیگر انسانهای نسل حاضر ،ارتباط انسان
با نسلهای آینده و ارتباط انسان با طبیعت» در نظر گرفته
شده است (بکر .)33 ،2012
ن یکی از
در این پژوهش ،باور بر این موضوع است که میدا 
اثرگذارترین فضاهای شهری در ذهنیت شهروندان است تا
حدی که معمو ًال ساکنان یک شهر ،مناطق مختلف شهر را
توسط میدانهای آن از هم بازمیشناسند و سادهترین را ِه
آدرسدهی به یک غریبه را راهنمایی وی از طریق میدانها
بهعنوان نقاط شاخص شهری میدانند (پاکزاد .)1386
بنابراین ،با توجه به اهمیت روابط انسانها با یکدیگر در رویکرد
معماری پایدار ،میدان بهعنوان یکی از اثرگذارترین فضاهای
شهری که توقع شهروندان از آن ،فضایی عام ،متنوع و پر
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مرحلهی دوم پژوهش ،اصول نهگانهی هنوفر در قالب روابط
سهگانهی اخالق در پایداری تقسیمبندی و با تکیه بر مبانی
و مرور مجدد مستندات کتابخانه-ای ،راهکارهای کاربردی
معماری ایرانی -اسالمی مرتبط با اصول نظری پژوهش
استخراج میشود .در مرحلهی سوم پژوهش ،چگونگی تحقق
معماری پایدار اخالقمدار در اجزای نمونههای مورد مطالعه
بررسی میشود.
با توجه به هدف این پژوهش -که شناسایی روابط پایداری
اخالقمدار در دو میدان نقشجهان اصفهان و امام حسین(ع)
تهران و درنهایت مقایسهی میزان توجه به این روابط در این
دو میدان بهعنوان نمونهای از معماری سنتی و مدرن است-
الزم بود از روش تطبیقی استفاده شود .بررسی تطبیقی
فرآیندی جامع ،چندبعدی و سیستماتیک است که به دنبال
یافتن تفاوتها و شباهتها در مورد پژوهیهاست (پیک ونس

به نقل از بنکدار  .)15 ،1389این نوع پژوهش الگوهایی را
که عمومیت دارند از محیط پژوهش اخذ میکند و بهنوعی با
تأکید بر تفاوتها و اختالفهای میان بستر پژوهش به درک
بیشتر موضوع کمک میکند .پییر ( )2005بر این باور است
که روش تطبیقی چارچوب تحلیل مناسبتری را در اختیار
برنامهریزان و طراحان شهری قرار میدهد (همان.)17 ،
در مطالعات تطبیقی دو روش کمی و کیفی مورد استفاده
قرار میگیرند .در پژوهش حاضر رویکرد غالب ،رویکرد کیفی
است که در آن پژوهشگر ،اشیا را در موقعیتهای طبیعی
آنها مطالعه میکند و میکوشد پدیدهها را برحسب معنایی
که مردم به آنها میدهند ،مفهومسازی یا تفسیر کنند
(گال ،بورگ و گال  )1391این پژوهش بر ماهیت اجتماعی
واقعیتها و اهمیت ارزشها و ارتباطات انسان با طبیعت،
همنسالنش و نسل آینده در فرآیند تحقیق تأکید دارد.

نمودار  .1مدل فرآیندی پژوهش (مأخذ :نگارندگان )1396

«رایجترین و شناختهشدهترین تعریف از توسعه پایدار
گرفته شده از گزارش برانتلند در سال  1987است که این
توسعه را مجموعهای از روابط انسانی میداند» (دال ،2013
 .)25با توجه به جدیدترین تعریف ارائه شده از پایداری
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 .3مبانی نظری
 .3-1پایداری اخالقمدار ،تکامل تدریجی رویکردی
جامع

اخالقمدار ،این رویکرد نیز شامل تمامی اولویتهای
پایداری در زیرشاخههای روابط دخیل در توسعه پایدار
میباشد؛ روابطی که با توجه به گزارش برانتلند ،فیمابین
انسان با محیطزیست پیرامونش ،انسان با همنسالنش و
انسان با نسل آینده برقرار است .در چنین دیدگاهی ،رویکرد
زیستمحیطی بیشتر به عنوان شاخهای از ارتباط انسان با
طبیعت و نسل آینده و رویکردهای اجتماعی و اقتصادی
نیز بیشتر بهعنوان شاخههایی از ارتباط انسان با همنسلش
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و مکانها توجه شود.
 oمسئولیت عواقب تصمیمات طراحی در زمینهی
سعادت و زیستپذیری سیستمهای طبیعی و همزیستی
مورد پذیرش قرار گیرد.
 oاشیا برای مصرف طوالنی ایجاد گردد تا به نسلهای
آینده مشکالت ناشی از عدم توجه به کیفیت محصوالت،
فرایندها یا استانداردها تحمیل نگردد.
 oمفهوم زبالهها یا ضایعات حذف گردد .چرخهی زندگی
کامل تولیدات و فرایندها با الگو گرفتن از سیستمهای
طبیعی که در آن هیچچیز باطل و زائد وجود ندارد؛
بهینه و ارزیابی گردد.
 oبر منابع انرژی طبیعی تکیه شود .جهان بشری باید
مانند جهان زنده ،نیروی ابدی خود را از نیروی ابدی
خورشید دریافت کند و این انرژی را بهطور مؤثر و ایمن
برای استفادهی مسئوالنه به کار برد...
 oمحدودیتهای طراحی موردپذیرش قرار گیرد.
هیچچیز ساختهی دست بشر برای همیشه نمیپاید و
طراحی همهی مشکالت را حل نمیکند .کسانی که
برنامهریزی میکنند یا چیزی را میسازند؛ باید در مقابل
طبیعت فروتن و متواضع باشند و طبیعت را بهمثابه یک
مدل و ناصح و مرشد بپذیرند؛ نه بهعنوان یک اسباب
زحمت که باید آن را از سر باز یا کنترل کرد.
 oبهوسیلهی سهیم شدن در علم و دانش ،پیشرفت
دائمی جستجو گردد و ارتباط باز و گسترده بین
همکاران ،مشتریان ،سازندگان و استفادهکنندگان
تشویق شود .این ویژگی مسئولیت اخالقی را برای
توسعه پایدار تقویت [خواهد نمود] و امکان ایجاد ارتباط
بین فرایند طبیعی و فعالیت انسانی را فراهم خواهد کرد
(پرتوی.)1380
اخالق در پایداری از میان اخالق زیستمحیطی رشد
کرده است (وارنر 5و دیکوز .)2016 6پیدایش این مقوله به
واسطهی آگاهی بشر از تأثیرات فنآوری ،صنعت ،توسعه
اقتصادی و رشد جمعیت بر روی محیطزیست در دهه ۱۹۶۰
اتفاق افتاد .در حقیقت اخالق زیستمحیطی ،شاخهی
جدیدی از اخالق فلسفی است که به دلیل ضرورتهای
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تلقی میشود.
پایداری اخالقمدار ،در تالش برای ارائه رویکردی جامع
در پایداری ،برای تمامی روابط مذکور به یک میزان اهمیت
قائل شدهاست .طبیعت و انسان از یک درجه اهمیت
برخوردار هستند و تمامی اولویتهای این رویکرد حول
محور آسایش و کیفیت زندگی انسان تعریف نمیشود؛ بلکه
به حقوق نسلهای آینده نیز به همان میزانکه نیازهای
نسل حاضر از اهمیت برخوردار است؛ تأکید دارد .تا جایی
که پا را بیش از مرز زمان گذاشته و با توجه به اولویتهای
پایداری ،به ارتباط انسان با نسل آینده نیز اهمیت داده
است« .این ارتباط به استفادهی عادالنه از منابع انرژی و
همچنین عدم ایجاد محدودیت برای نسل آینده در استفاده
از امکانات موجود که یکی از دغدغههای اصلی توسعه
پایدار نیز میباشد ،مربوط میشود» (بکر.)16 ،2012 2
در سال  ،1996ویلیام مک دونو 3و همکارانش بهمنظور
ارائهی معیارهای اخالقی برای طراحی پایدار ،اصولی را
تحت عنوان اصول هنوفر 4ارائه کردند .آنها تأکید میکنند
بهجای اینکه بر یک دید مثبت از نقش علم اصرار شود؛ باید
محدودیتهای قوهی ابتکار و نبوغ انسان پذیرفته شود.
راهحلهای ارائه شده ،زمانی مؤثر خواهد بود که نوع بشر
کوشش خود را برای تسلط بر طبیعت متوقف کند و بهجای
آن به طبیعت بهعنوان الگو نگاه کند .در اصول هنوفر
میتوان برای اولین بار توجه به معنا در کنار ماده را دید.
این اصول نقطهی شروع پایداری اجتماعی و بهنوعی اولین
توجه جدی به رویکرد اخالقمدار در روند تکامل پایداری
بهحساب میآیند .اصول هنوفر شامل موارد زیر است:
 oبر حقوق بشریت و طبیعت که در شرایطی سالم،
حمایتی ،متنوع و پایدار با یکدیگر همزیستی کنند؛
پافشاری شود.
 oروابط متقابل به رسمیت شناخته شود .عناصر طراحی
انسانی با جهان طبیعی در تعامل و وابستگی است.
مالحظات طراحی برای شناخت حتی تأثیرات جانبی
دور ،بسط داده شود.
 oاحترام مابین ماده و روح محترم نگاشته شود و به
پیوستگی موجود و آتی بین آگاهی مادی و معنوی اشیا
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 .3-2میدان در شهرسازی ایرانی

میدان فضایی است با سه بعد کام ً
ال مشخص ،دارای
محدودهای معین به داخل و خارج که کف و بدنهی آن
از معماری تعریفشدهای برخوردار است .میدان ،عرصهی
نمایشی است برای زندگی یک شهر و از حرکت ،کوشش و
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دوران معاصر شکل گرفته است .این دیدگاه اخالقی الزام
میکند که انسان با توجه به محدودیتهای طبیعت زندگی
میکند و در طراحی ،اولین قدم را در راستای کاهش ردپای
زیستمحیطی بردارد (لوکاس 7و فولر .)2015 ،8این دیدگاه
عم ً
ی چیزهایی که
ال از مطالعهی رابطهی انسان با همه 
جزئی از محیطزیست به شمار میآید؛ منتج میشود .اخالق
زیستمحیطی با رابطهی اخالقی بشر با طبیعت اطراف
خود تعریف میشود .بسیاری از فالسفه در طول تاریخ به
این موضوع اشاره کردهاند؛ لیکن توجه و تدقیق جدی در
این مقوله بهعنوان یک بحث مجزا در دههی  ۱۹۷۰در
جهان آغاز شد .در سال  ،1971رن دابوس 9در کتاب «فقط
یک زمین» زنگ خطر فوری در مورد اثرات و پیامدهای
مخرب فعالیتهای انسانی بر روی زیستکره را به گوش
همگان رساند و اهمیت رابطهی انسان با طبیعت پیرامونش
را مطرح کرد.
در ارتباط انسان با همنسلش ،ارزشها هستند که چگونگی
رابطه را تعریف میکنند .پایداری اخالقمدار در سیر تکاملی
خود به اهمیت اخالق اقتصادی در کنار اخالق اجتماعی
تأکید بسزایی داشته و دستیابی به پایداری کامل و جامع
را در گرو توجه به تمامی این رویکردها در ارتباط انسان با
همنسالنش دانسته است .نظریهپردازان بر این باورند که
انسانها بدون شک برای بقا بر روی سیارهی زمین باید
نظامهای اجتماعی -اقتصادی خود را دوباره ساختاردهی
کنند«.این نظامها باید بتوانند بدون آسیب رساندن به
دیگر اجزای زنده طبیعت به حیات خود ادامه دهند»
(گلداسمیت« .)2008 10واضح است که مفهوم پایداری
همواره دارای زاویهی اخالقی عدالت برای تمامی جانداران
کرهی زمین و نسلهای آینده بوده است؛ ولیکن این مهم
هرگز در راهبردهای پایداری منعکس نشده است» (دال
.)27 ،2012

تالش برای زندگی و سرزندگی شهروندان خبر میدهد .با
گذر زمان ،میدان نقشی مؤثر در مجموعه اندامهای شهری
داشته و تأثیر زیادی بر شکلگیری و سازماندهی فضایی
شهر نسبت به دورههای تاریخی مختلف ،گذاشته است.
میدان ،بهعنوان فضای شهری با حضور و مکث معنیدار
انسان و به منظور و مقصد معینی در ارتباط با حرکت
جمعیت ،موجودیت یافته و عالوه بر آن جلوههای روشنی
از یک فضای ایجادکنندهی ارتباط ،تماس و فعالیت آدمی
را نمایان میسازد (حضرتی فرد ،خزایی و منتظران .)1391
«در هر نقطهی تراكم جمعيتي ،خواه ده ،شهر و يا
متروپوليس ،زندگي گروهي انسانها نيازمند عملكردهاي
جمعي خاصي است كه گردهمآیی عده كثيري از ساكنان را
ناگزير میسازد .از دیرباز وجود يك نقطهی تجمع مركزي
براي اجتماع و دادوستد ،آسانترین و منطقیترین راهحل
براي جوابگويي به اين نياز بوده و بهویژه زماني كه حركت
انسان و حملونقل كاال در مقياس پياده بوده؛ عملكرد
مناسبي داشته است» (ابراهیمی  .)19 ،1388بر همین
اساس ،وجود فضايي مناسب و قابلدسترسی بهعنوان یکی
از نیازهای اصلی شهر مطرح میشود.
ميدان در شهرهاي ايراني عموم ًا جايگاهي براي اجتماع
مردم شهر و حومه ،محل تبادالت اقتصادي و گهگاه نيز
محل برگزاري ورزش و تفريحات جمعي ،رژه سپاهيان،
آگاهیرسانی جمعي و گاه تنبيه خاطيان و مجرمان بوده
است .تنوع عملكردهاي یادشده ،دال بر آن است كه در
شهرهاي بزرگ و پرجمعیت همواره يك ميدان مهم و
اصلی وجود داشته است .ازلحاظ تغييرات كالبدي و مفهوم
طراحي ،تاريخ میدانهای ايراني را میتوان به چهار دوره
تقسيم كرد كه دو گروه از آن به دوران قبل از تجدد و دو
گروه آن به دوران تجدد و بعدازآن تعلق دارند.
برای میدان ،اجزایی قابلتعریف هستند که مجموعهی
آنها هویت میدان را در فرهنگ و تمدنی خاص تعریف
میکند .هر میدان بهطور عام واجد عناصر کناره ،بدنه،
عنصر (عناصر) میانی ،میانه ،دسترسیها و عملکرد غالب
است .از میان عناصر و مفاهیم تعیینکنندهی میدان،
«جداره» و «میانه» ،مهمترین ارکان میدان هستند که
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عالوه بر تعریف ظاهری و مادی میدان ،در تعریف هویت
ذهنی (معنوی) و غیرمادی آن نیز ایفای نقش میکنند
(حضرتیفرد ،خزایی و منتظران  .)4 ،1391در پژوهش
حاضر ،اجزای تشکیلدهندهی میدان در چهار گروه
طبقهبندی شدهاند که «کناره و بدنه» با عنوان «عنصر
کالبدی»« ،میانی» با عنوان «عناصر طبیعی مکمل فضا»،
«میانه و دسترسیها» با عنوان «عناصر غیرطبیعی مکمل
فضا» و «عملکرد غالب» با عنوان «عنصر ذهنی» بیان
میشوند.
برای بررسی روابط پایداری اخالقمدار در میدانهای
شهرهای ایرانی ،نیاز است که نمونهای از میدانها با الگوی
سنتی ایرانی و نمونهای از میدانهای عصر حاضر ،بر اساس
روابط پایداری اخالقمدار ،با یکدیگر مقایسه شوند .به
همین منظور با توجه به ادعای بانیان طرح 11میدان امام
حسین(ع) ،مبنی بر همسطح بودن طرح پیشنهادی این
میدان با میدان نقشجهان اصفهان ،این دو میدان بهعنوان
نمونههای میدانهای شهرهای اسالمی ،انتخاب شدهاند.
بر همین اساس ،ابتدا ،وضعیت امروز میدان نقشجهان
اصفهان و میدان امام حسین(ع) بر اساس این روابط
تحلیل و سپس مصادیق هریک ،در سه رابطهی معماری
اخالقمدار ،بهصورت مجزا ،بررسی خواهد شد.
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 .4میدان نقشجهان اصفهان

ميدان نقشجهان از نوادر فضاهاي شهري نسبت ًا
دستنخورده ايراني است كه از زمان احداث آن ،در مقياس
شهر و ح ّتي فراتر ،در مقياس ايران عمل کرده و امروزه
توسلي و
نيز در مقياس جهان شناختهشده است (ر.كّ :
بنيادي  1371و پترسن .)1999 12اين ميدان كه تاريخ
بناي آن  1011هجري قمري ميباشد ،حدود  510متر
طراحي و ساخت ميدان
طول و  165متر عرض دارد .ایده ّ
نقشجهان در زمان شاهعباس ا ّول ،در جنوب غربي شهر
اصفهان ،بهعنوان مركز شهر (شهري كه بهعنوان پايتخت
جديد ايران انتخاب شده بود) مطرح و به مورد اجرا گذاشته
دادن ایده وحدت و ارتباط
شد .اين مركز ،در واقع ،سامان ِ
فعالیتهای اصلي جامعه تحت لواي دين را تجلّي كالبدي
ميبخشد .اين فعالیتها كه نمادهاي اصلي آن :عبادت،
آموزش ،سياست ،تجارت ،توليد ،ورزش و تفريح بودند.
جملگي در كناره يا میانه ميداني شكل گرفتند كه «ميدان
نقشجهان» ناميده شده (تصویر  )1و بعدها بهعنوان هويت
شهر اصفهان و هويت تم ّدن دوره اسالمي ايران شناخته و
مشهور شد (نقیزاده .)1385

تصویر  .1چشمانداز کلی میدان ،فضای وسیع میدان با بدنه ای دو طبقه که در نقاط محوری با عناصر شاخص و باشکوه ترکیب گشته محصور شده است
(شهابینژاد و همکاران )1393

آنچه در میدان نقشجهان سبب ارتباط انسان با
محیطزیست میشود ،حضور عناصر طبیعی مانند آب و
گیاه است که با توجه به اقلیم منطقه ،منجر به ارتقای

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

 .4-1تحلیل روابط پایداری اخالق مدار در میدان
نقشجها ن
 .4-1-1تحلیل ارتباط انسان با محیطزیست

آسایش افراد در محیط میشود .مکانیابی میدان مطابق با
رون اصفهانی سبب شده است تا از جهت تابش و وزش باد
استفاده درستی شود و در شکلگیری عملکردهای میدان
نیز تأثیرگذار باشد .عالوه بر این استفاده از مصالح بومآورد
مانند آجر ،گچ و کاشی در ساخت میدان و عناصر اطراف آن
از نمونههای ارتباط با محیطزیست در این میدان شهری
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است (تصاویر  2و  .)3بازدید از مجموعه مغازههای گرداگرد
میدان از دو طریق فضای باز در داخل میدان و فضای

سرپوشیدهای که گرداگرد میدان میچرخد؛ امکانپذیر شده
است.

تصویر  .2استفاده از مصالح هماهنگ با بافت و اقلیم منطقه
(مأخذ www.hamshahrionline.ir :دسترسی در )1394

تصویر  .3بخش خارجی مسجد شیخ لطف اهلل ،آجر و کاشی مصالح
اصلی بکار رفته در بنا (مأخذ :نگارندگان )1392

همانطور که پیشازاین نیز اشاره شد؛ حضور عناصر
طبیعی مانند آب و گیاه و توجه به شرایط طبیعی بستر
طرح ،میتواند سبب تقویت ارتباط انسان با محیطزیست
شود .استفاده از مصالح بومآورد ،استفاده از فضاهای نیمهباز
در محل اتصال عملکردهای اطراف میدان بهعنوان مفصل
ارتباطی دو عملکرد ،ارتباط مستقیم میدان با آسمان و

جهتگیری مناسب ،در به وجود آوردن شرایط مطلوب برای
برقراری این ارتباط مؤثر میباشد .عوامل مؤثر در برقراری
ارتباط انسان با محیطزیست در میدان نقشجهان اصفهان
پس از تطبیق راهکارهای ایرانی -اسالمی و اصول پایدار
اخالقمدار در میدان ،در جدول  1بیان شده است.

جدول  .1رابطهی انسان با محیطزیست در میدان نقشجهان (مأخذ :نگارندگان )1396

اصول پایداری اخالقمدار

ارتباط انسان با طبیعت

 طراحی بناها با مصالح معدود و محدوداما استفاده از تنوع اشکال و احجام
(تقیزاده .)90 ،1387
 طراحی فضاهای بسته در ارتباطبا فضاهای باز که ارتباط با آسمان و
طبیعت دارد (محمدپور و نیکانپور
.)22 ،1382
 نحوهی به کارگیری و میزان استفادهاز انرژیها نمود تجلی این دیدگاه است.
طراحی فضاها باید به گونهای باشد که
در برابر حوادث و بالیای طبیعی مقاوم
باشند (اعم از باد ،زلزله ،آتشسوزی و)...
و قابلیت نگهداری و تعمیر در اجزای فضا
وجود داشته باشد (کبیر صابر .)1386
 به طبیعت به مثابه زیباترین جلوههایجمال خداوندی مینگریستند (تقیزاده
.)1387
 ساختمایهی بومآورد ،استفاده از مصالحبومی در محل سخت بنا (پیرنیا )1387

استفاده از آجر ،گچ و گاشی به عنوان
مصالح غالب در شکلگیری جداره میدان و
عملکردهای اطراف آن در فرمهای متفاوت.
 استفاده از فضاهای نیمهباز در محل اتصالعملکردهای اطراف میدان به عنوان
 ارتباط مستقیم میدان با آسمان قرارگیری میدان مطابق با رون اصفهان واستفاده درست از تابش آفتاب و وزش باد.

عناصر
کالبدی

 استفاده از کاشیکاری در جدارهی خارجی ومقاومت بیشتر در برابر عوامل جوی و همینطور
عناصر
تعمیر آسان آن.
طبیعی
 استفاده از آجر و کاشی به عنوان مصالح مطابقمکمل فضا
با اقلیم منطقه.
 -استفاده از آب و گیاه در فضای میدان و تعدیل دما.
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 روابط متقابل به رسمیت شناخته شود.عناصر طراحی انسانی با جهان طبیعی در
تعامل و وابستگی است .مالحظات طراحی
برای شناخت حتی تأثیرات جانبی دور بسط
داده شود.
 مسئولیت عواقب تصمیمات طراحی درزمینه سعادت و زیستپذیری سیستمهای
طبیعی و همزیستی مورد پذیرش قرار گیرد.
 مفهوم زبالهها با ضایعات حذف گردد.چرخهی زندگی کامل تولیدات و فرآیندها
با الگو گرفتن از سیستمهای طبیعی ،بهینه
و ارزیابی گردد.
 بر منابع انرژی طبیعی تکیه شود .جهانبشری باید مانند جهان زنده نیروی ابدی
خود را از نیروی ابدی خورشید دریافت کند.
کسانیکه برنامهریزی میکنند؛ یا چیزی
را می-سازند باید در مقابل طبیعت فروتن
و متواضع باشند و طبیعت را به مثابه یک
مدل و ناصح و مرشد بپذیرند و نه به عنوان
یک اسباب زحمت که باید آن را از سر ،باز
و یا کنترل کرد.

راهکارهای ایرانی-اسالمی

مصداق در میدان نقش جهان اصفهان

عناصر
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در جدول  1مشاهده میشود که عناصر کالبدی و عناصر
طبیعی مکمل فضا در نمود پیدا کردن رابطهی انسان با
طبیعت در میدان نقشجهان مؤثر بودهاند .این در حالی
است که برای عناصر غیرطبیعی مکمل فضا و عناصر ذهنی
در این میدان ،مصداقی وجود نداشته است.

عملکردهای مذهبی و اقتصادی و تأمین نیازهای مادی و
معنوی در یک مکان به تقویت این ارتباط کمک کرده است
(تصویر  .)4محصوریت میدان ،استفاده از عناصر طبیعی
مانند گیاه و آب ،تعبیهی مسیرهای پیاده و سکوهای سنگی
برای نشستن افراد ،از مواردی است که آسایش را برای
حضور در میدان فراهم کرده است .همچنین استفاده از
المانهایی مانند قوس ،گنبد و مناره و تزئینات کاشیکاری
بهعنوان عناصر شناخته شده در ایجاد حس آشنا بودن فضا
و درنتیجه ارتباط افراد با مکان مؤثر میباشد.

تصویر  .4برگزاری مراسم فرهنگی مذهبی در میدان نقش جهان اصفهان
(مأخذ www.dolat.ir :دسترسی در )1395

تصویر  .5تعبیه مسیرهای پیاده متنوع در میدان
(مأخذ www.archtect-pars.blogfa.com :دسترسی در )1395

یکی از موارد قابلتوجه در طراحی این میدان ،اهمیت امکان
برقراری ارتباط بین افراد در شرایط و مکانهای مختلف
ِ
است .دسترسیهای متعدد و فضاهای پیشبینیشده در
طرح و قرار دادن کاربریهای اساسی زندگی در کنار
یکدیگر ،نهایت ًا به ارتباط بیشتر انسان با جامعه میانجامد.
عالوه بر موارد ذکر شده ،وجود عملکردهایی از قبیل مساجد،

بازارها و فضاهای تجاری -که تا حد زیادی جاذب جمعیت
هستند -نیز در شکلگیری ارتباطات چهرهبهچهره میان
انسانها در میدان نقش مؤثری را ایفا میکند .در جدول 2
عوامل مؤثر در برقراری ارتباط انسان با همنسل در میدان
نقشجهان اصفهان بهطور تکمیلی بیان شده است.

 .4-1-2ارتباط انسان با همنسالن

میدان نقشجهان از نمونه فضاهای شهری است که
توانسته به مکانی برای ارتباط انسان با همنسل مبدل شود.
برگزاری مراسم فرهنگی و مذهبی در میدان و قرارگیری

جدول  .2رابطه انسان با همنسل در میدان نقشجهان( ،مأخذ :نگارندگان )1396

اصول پایداری اخالقمدار

ارتباط انسان با هم-نسالن

 محصوریت میدان و مشخص بودن حدودآن توسط جدارهها سبب شده است تا مکانی
برای تفریح افراد و به عنوان یک فضای
جمعی ،مکان مناسبی برای جمع شدن آنها
شود.

 کرانههای یک میدان شهری باید مشخص ومعلوم و برای شهروندان درون آن قابل ادارک
عناصر
باشد به نحوی که احساس حضور در یک فضا
کالبدی
را القا کند (هدمن و بازوسکی .)70-67 ،1370
 حیاتمداری فضای معماری (تأثیر شرایطاقلیمی و اجتماعی) (اردالن .)1380
 استفاده از آب و گیاه در فضای میانی میدان در کنار طبیعت پیرامون خود محیطی را به و ایجاد آسایش حرارتی.عناصر
وجود آورند که کاربر در هر زمان بتواند در آن
طبیعی
آسایش نسبی را با توجه به زمان بهرهگیری
مکمل فضا
تجربه کند (معماریان .)1387
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 بر حقوق بشریت که شرایطسالم ،حمایتی ،متنوع و پایدار
با یکدیگر همزیستی کنند؛
پافشاری شود.
 به وسیلهی سهیم شدن در علمو دانش ،پیشرفت دائمی جستجو
گردد و ارتباط باز و گسترده بین
همکاران ،مشتریان ،سازندگان و
استفادهکنندگان تشویق شود.

راهکارهای ایرانی-اسالمی

مصداق در میدان نقش جهان اصفهان

عناصر
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 به طبیعت به مثابه زیباترین جلوههای  -جهتگیری میدان براساس رون اصفهانی وجمال خداوندی مینگریستند (تقیزاده توجه به جهت تابش و وزش باد.
.)1387
 وجود سکوهای سنگی در نقاط مختلفاستفاده
در
تأثیرگذار
مهم
عوامل
از
 یکیعناصر
میدان جهت نشستن افراد
از مکانهای همگانی -از جمله میدانهای تعبیه مسیرهای پیاده در کنار جداره میدان و غیرطبیعی
مکمل فضا
شهری -تعداد و تنوع فرصتهایی برای همچنین میله آن.
نشستن است (پامیر .)120 ،1389
 توجه به سادگی و پرهیز از تجمالت وتزئینات بیش از اندازه ،دوری از اسراف - ،عدم امکان دسترسی سواره به داخل میدان.
پرهیز از تکبعدی شدن و غرق شدن در  -استفاده از مصالح بومآورد در ساخت و
تزئینات میدان و عملکردهای اطراف آن.
مادیات (تقیزاده .)80 ،1387
 میدان محلی است که شهروندان برای  -استفاده از قوس ،گنبد و منارهها به عنوانگذراندن اوقات فراغت و دیدن یکدیگر به عناصر و المانهای شناخته شده.
آنجا میروند و در واقع مکانی است که  -استفادهی بهینه از فضاهای موجود و عدم
شکلدهندهی بیشتر خاطرات جمعی ماست وجود فضاهای بدون استفاده.
مذهبی
مختلف
 قرارگیری عملکردهایعناصر
(پاکزاد .)61 ،1381
 میادین شهری برای دوام و بقای خود باید و تجاری در میدان و همچنین برگزاری ذهنی فضابتوانند در زمانهای متفاوت برای عملکردها مناسبات فرهنگی مذهبی در میدان سبب
و فعالیتهای مختلف و برای جمعیتها و شده است تا به عنوان یک فضای جمعی از
گروههای متعدد ،کارا باشند .میدان شهری آن استفاده شود.
باید بتواند خود را با محتوای رویداد درون  -قرارگیری عملکردهای مذهبی ،حکومتی و
اقتصادی در اطراف میدان سبب ایجاد ارتباط
خود هماهنگ کند (پاکزاد .)50 ،1388
 حیاتمداری فضای معماری (جنبههای و تجمع بیشتر افراد در این میدان میشود.کاربردی فضا) (اردالن .)1380

تعریف عملکردهای مذهبی ،اقتصادی و اجتماعی در میدان
و حوزههای اطراف آن سبب شده است تا امکان ارتباط
افراد با نیازهای مختلف فراهم شود .این مهم که در بخش
حیاتمداری فضای معماری جای میگیرد؛ در کنار طبیعت
بهکار گرفته شده (آب و گیاه) در میدان ،سبب شکلگیری
فضاهای جمعی در بخشهای مختلف میدان شده است و
زمینهی برقراری ارتباط باهمنسل را ضمن ایجاد آسایش
برای او فراهم میآورد .استقرار کاربریهای موردنیاز مردم،
ایجاد فضای پیادهروی و امکان استفاده از فضای میانی
میدان برای تعامالت جمعی نیز در اینارتباط مؤثر میباشد.
در میدان نقشجهان ارتباط با نسل آینده از طریق توجه به
سه عامل صورت گرفته است :استفاده از مصالح و عناصر
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 .4-1-3ارتباط انسان با نسل آینده

بومآورد ،جهتگیری میدان بر اساس رون اصفهان ،و
مکانیابی عناصر مذهبی ،حکومتی و اقتصادی با توجه به
میزان مصرف انرژی در آنها و بهرهگیری بهینه از تابش
آفتاب و جلوگیری از باد غالب در ارتباط با آنها .همچنین
وجود عناصر با عملکردهای متفاوت در اطراف میدان و
جمع شدن آنها در یک مکان ،این امکان را فراهم میکند
که فضای شهری میدان در زمانهای مختلف به نیازهای
متفاوت افراد پاسخ دهد .وجود فضای میانی میدان نیز در
کنار این نقطه قوت میتواند پذیرای مناسبات فرهنگی و
اجتماعی افراد باشد و بهعنوان فضای جمعی مورداستفاده
قرار گیرد .عوامل مؤثر در برقراری ارتباط انسان با نسل
آینده در میدان نقشجهان اصفهان در جدول  3بیان شده
است.
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جدول  .3رابطهی انسان با نسل آینده در میدان نقشجهان (مأخذ :نگارندگان )1396
اصول پایداری اخالقمدار

ارتباط انسان با نسل آینده

 اشیا برای مصرف طوالنیایجاد گردد تا به نسلهای آینده
مشکالت ناشی از عدم توجه به
کیفیت محصوالت ،فرآیند-ها با
استانداردها تحمیل نگردد.
 به پیوستگی موجود و آتی بینآگاهی مادی و معنوی اشیا و
مکانها توجه شود.

راهکارهای ایرانی-اسالمی

 طراحی فضاها به گونهای که در برابر حوادثو بالیای طبیعی مقاوم باشند (اعم از باد ،زلزله،
آتشسوزی و( )...جدائی .)1390
 قابلیت نگهداری و تعمیر در اجزای فضا وجودداشته باشد (پیرنیا .)1387
 استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر (جدائی.)1390

در جدول  3مشاهده میشود که مهمترین عوامل در ایجاد
ارتباط انسان با نسل آینده در میدان نقشجهان ،استفاده
از مصالح در دسترس و توجه به چگونگی تأمین آسایش
اقلیمی بوده است .توجه به رون اصفهان ،استفاده از آب و
گیاه و وجود سلسلهمراتب فضایی عواملی است که بهصورت
مشترک در ایجاد ارتباط با نسل آینده نیز تأثیرگذار بوده
تزئینات عملکردهای
است .کاشیکاری و مقرنس بهعنوان
ِ
اطراف میدان ،قابلیت تعمیر و بازسازی آسان داشته و آن را
برای مصرف طوالنی امکانپذیر میکند .استفاده از دیوارها و
جدارههای ضخیم خشتی ،بهعنوان عایق حرارتی در تابستان
و زمستان در استفاده بهینه از منابع طبیعی مؤثر بوده است.
 .5میدان امام حسین(ع)

میدان امام حسین(ع) یکی از مهمترین میدانهای شهری
شرقی-غربی استخوانبندی
تهران است که روی محور
ِ

مصداق در میدان نقش جهان اصفهان

عناصر

 استفاده از مصالح بومآورد مانند آجر و کاشی شکلگیری میدان براساس رون اصفهان وعناصر
توجه به زاویه تابش و باد غالب.
 استفاده از آب و گیاه جهت ایجاد آسایش طبیعیمکمل فضا
در میدان.
 جهتگیری عملکردهای اطراف میدانمطابق با میزان نیاز به نور طبیعی.
 فضای میانی میدان این امکان را فراهممیکند تا در زمانهای مختلف و با توجه به عناصر
نیازهای متفاوت ،شکلدهندهی فعالیتهای ذهنی فضا
گوناگون باشد.

شهر واقع شده است (تصویر  .)6این میدان در زمان پهلوی
اول و پس از تخریب حصار ناصری و گسترش شهر
تهران به سمت شرق و شمال شرق و احداث خیابانها و
ساختمانها به شیوه جدید ،احداث شد.
میدان امام حسین(ع) در ابتدا به علت نوع کاربریاش به
میدان بارانداز معروف بوده است .در بررسی استخوانبندی
و شکلگیری این بافت ،توجه به سه عامل شبکههای
ارتباطی ،عناصر شاخص و باارزش و فضاهای عمومی آن،
مهم شمرده میشود .از نظر شبکههای ارتباطی میتوان
به راه شوسه مازندران (خیابان دماوند) اشاره کرد که از
روزگاران قدیم وجود داشته و دارای اهمیت بوده است.
چهار اثر باارزش و تاریخی در این بافت قابلشناسایی
است :مسجد امام حسین(ع) ،خانه امیر جاهد ،ساختمان
شیرخوارگاه و حمام نادری (کیا و عرب سلغار .)1392
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تصویر  .6دید پرنده از خیابان انقالب به میدان امام حسین(ع) (مأخذ www.hamshahrionline.ir :دسترسی در )1395
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 .5-1پروژه بهسازی و ساماندهی میدان امام
13
حسین ( ع )

بافت و موقعیت میدان امام حسین(ع) ،آن را بهعنوان دروازهی
شرقی هستهی مرکزی شهر معرفی میکند .این میدان یک
گرهی شهری با وسعت قابلتوجه و با قدمتی  50ساله است.
فاز نخست بهسازی و ساماندهی میدان امام حسین(ع) در سال
 1390با توجه به اهمیت میدان امام حسین(ع) و میدان شهدا
برای تبدیل مسیر به یک گذر آیینی برای شهروندان آغاز شد.
اهداف پروژهی بهسازی میدان امام حسین(ع) را میتوان در 4
مورد زیر خالصه کرد:
 oتبدیل فاصله  1260متری میان دو میدان امام حسین(ع)
و میدان شهدا ،به یک پیادهراه استاندارد.
 oفضای شهری که انسان پیاده بتواند برای لذت بردن از
فضای شهری ،زمان و مکان داشته باشد.

 oتبدیل میدان به یکی از اماکن آئینی
 oجدارهسازی برای میدان امام حسین(ع) (دیوساالر .)1391

 .5-2تحلیل روابط پایداری اخالقمدار در میدان امام
حسین(ع)
 .5-2-1رابطهی انسان با محیطزیست

تحلیل رابطهی انسان با محیطزیست در میدان امام حسین(ع)،
نمایانگر بیتوجهی طراحان به محیطزیست و رابطهی انسان
با آن است .بیتوجهی که منجر به کاستی جدی در میدان امام
حسین(ع) شده است و درنتیجه بسیاری از امکاناتی که طبیعت
میتواند در اختیار انسان قراردهد؛ نادیده گرفته شده است .تنها
نشانهای که از محیطزیست و طبیعت در میدان امام حسین(ع)
میتوان یافت؛ هفتاد رأس نخلی است که در حاشیه میدان
کاشته شده است (تصویر .)7

تصویر  .7کاشت  72نفر نخل بر مدار دایرهوار دور میدان (مأخذ)/705/http://baghban65.persianblog.ir/post :

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

در میدان امام حسین(ع) بهویژه در فضای میانی آن،
نشانهای از حضور طبیعت و ارتباط با محیطزیست به چشم
نمیخورد .این در حالی است که ارتباط با محیطزیست
به عنوان یکی از اصول و ارکان مهم در معماری پایدار
اخالقمدار به حساب میآید و این بیتوجهی منجر به
کاهش طراوت و سرزندگی میدان ،و نیز کاهش تمایل
افراد برای حضور و ماندگاری در این میدان شده است.
با توجه به جدول  ،4استفاده از درختان حاشیهی میدان،
تنها نشانهی استفاده از عناصر طبیعی در میدان امام حسین
میباشد؛ در حالیکه با توجه به راهکارهای ایرانی-اسالمی
استخراجی از مبانی نظری که در واقع اصول به کار رفته در
معماری سنتی ایرانی میباشند ،میتوان از عناصر بسیاری

به منظور حضور طبیعت در فضا و الگوپذیری از طبیعت
بهره گرفت.
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جدول  .4رابطهی انسان با محیطزیست در میدان امام حسین(ع) (مأخذ :نگارندگان )1396
اصول پایداری اخالقمدار

ارتباط انسان با نسل آینده

 روابط متقابل به رسمیت شناخته شود .عناصر طراحی انسانیبا جهان طبیعی در تعامل و وابستگی است .مالحظات طراحی
برای شناخت حتی تأثیرات جانبی دور بسط داده شود.

 مسئولیت عواقب تصمیمات طراحی در زمینهی سعادت وزیستپذیری سیستمهای طبیعی و همزیستی مورد پذیرش قرار گیرد.

 مفهوم زبالهها یا ضایعات حذف گردد .چرخهی زندگی کاملتولیدات و فرآیندها با الگو گرفتن از سیستمهای طبیعی بهینه
و ارزیابی گردد.
 بر منابع انرژی طبیعی تکیه شود؛ جهان بشری باید مانندجهان زنده نیروی ابدی خود را از نیروی ابدی خورشید دریافت
کند.
 کسانیکه برنامهریزی میکنند یا چیزی را میسازند؛ باید درمقابل طبیعت فروتن و متواضع باشند و طبیعت را به مثابه یک
مدل و ناصح و مرشد بپذیرند و نه به عنوان یک اسباب زحمت
که باید آن را از سر باز و یا کنترل کرد.

راهکارهای ایرانی-اسالمی

مصداق در
میدان امام
حسین(ع)

 طراحی بناها با مصالح معدود و محدود اما استفاده از تنوع استفاده ازدرختان
اشکال و احجام (تقیزاده .)90 ،1387
 طراحی فضاهای بسته در ارتباط با فضاهای باز که ارتباط در حاشیهمیدان
با آسمان و طبیعت دارد( .محمدپور و نیکانپور .)22 ،1382
 نحوهی به کارگیری و میزان استفاده از مصالح و چگونگیاستفاده از انرژیها نمود تجلی این دیدگاه است (کبیر صابر
.)1386
 طراحی فضاها باید به گونهای باشد که در برابر حوادثو بالیای طبیعی مقاوم باشند (اعم از باد ،زلزله ،آتشسوزی
و )...و قابلیت نگهداری و تعمیر در اجزا فضا وجود داشته باشد
(جدائی .)1390
 به طبیعت به مثابه زیباترین جلوههای جمال خداوندیمینگریستند (تقیزاده .)1387
ساختمایه بومآورد ،استفاده از مصالح بومی در ساخت بنا (پیرنیا
.)1387

عناصر

عناصر
طبیعی
مکمل
فضا

از مواردی که میتوانند بهعنوان نشانهی توجه به رابطهی
انسان باهم نسلش در میدان امام حسین مطرح شوند؛

تجهیز فضای میانی میدان به مبلمان شهری (تصویر
 )8و همجواری میدان با مسجد امام حسین(ع) ،بازارچه
شهرستانی و پاساژ محسن است (تصویر .)9

تصویر  .8فضای میانی میدان امام حسین(ع)
(مأخذ)www.mashreghnews.ir :

تصویر  .9همجواریهای میدان امام حسین
(مأخذ)www.mashreghnews.ir :

 .5-2-2تحلیل رابطه انسان با همنسالن

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

انسان موجودی اجتماعی و نیازمند برقراری ارتباط است؛
و میدان امام حسین(ع) -که بهعنوان یکی از شاخصترین
میدانهای تهران ،باهدف برگزاری دائمی تعدادی از مهمترین
فعالیتهای مذهبی ،فرهنگی و آیینی ،طراحی شده است -باید
بهخوبی آراسته و تجهیز شود؛ تا بتواند فضایی مناسب را در
اختیار استفادهکنندگانش قرار دهد و ارتباط مطلوبی با آنها

برقرار کرده و زمینهی ایجاد تعامالت بیشتر شهروندان با
یکدیگر را فراهم آورد .هرچند که فضای خالی وسط میدان از
وسعت زیاد و پتانسیل باالیی به منظور افزایش ارتباط بین افراد
برخوردار است؛ ولیکن پراکندگی مبلمان شهری و عدم تطابق
مقیاس المانهای طراحی-شده با مقیاس انسانی ،این میدان را
به محلی برای عبور تبدیل کرده است (جدول .)5
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جدول  .5رابطهی انسان باهمنسل در میدان امام حسین(ع) (مأخذ :نگارندگان )1396
اصول پایداری اخالقمدار

ارتباط انسان با نسل آینده

 بر حقوق بشریت که در شرایطسالم ،حمایتی ،متنوع و پایدار با یکدیگر
همزیستی کنند ،پافشاری شود.
 به وسیله سهیم شدن در علم ودانش ،پیشرفت دائمی جستجو گردد
و ارتباط باز و گسترده بین همکاران،
مشتریان ،سازندگان و استفادهکنندگان
نشویق شود.

راهکارهای ایرانی-اسالمی

مصداق در میدان امام
حسین(ع)

 کرانههای یک میدان شهری باید مشخص و معلوم و برایشهروندان درون آن قابل ادارک باشد به نحوی که احساس
حضور در یک فضا را القا کند (هدمن و بازوسکی .)70-67 ،1370
 حیاتمداری فضای معماری (تأثیر شرایط اقلیمی و اجتماعی)(اردالن .)1380
 در کنار طبیعت پیرامون خود محیطی را به وجود آورند کهکاربر در هر زمان بتواند در آن آسایش نسبی را با توجه به زمان
بهرهگیری تجربه کند (معماریان .)1387
 به طبیعت به مثابه زیباترین جلوههای جمال خداوندیاستفاده از مبلمان شهری
مینگریستند (تقیزاده .)1387
مشابه از نظر اندازه ،رنگ،
 یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در استفاده از مکانهای همگانیجهت ،سایز ،بافت و جنس در
از جمله میدانهای شهری -تعداد و تنوع فرصتهایی برایطراحی فضای میانی میدان.
نشستن است (پامیر .)120 ،1389
همجواری میدان با مسجد
 توجه به سادگی و پرهیز از تجمالت و تزئینات بیش از اندازه،امام حسین ،بازارچه
دوری از اسراف ،پرهیز از تک بعدی شدن و غرق شدن در
شهرستانی و پاساژ محسن.
مادیات (تقیزاده .)80 ،1387
 میدان محلی است که شهروندان برای گذراندن اوقات فراغتو دیدن یکدیگر به آنجا میروند و در واقع مکانی است که
شکلدهنده بیشتر خاطرات جمعی ماست (پاکزاد .)61 ،1381
 میادین شهری برای دوام و بقای خود باید بتوانند در زمانهایمتفاوت برای عملکردها و فعالیتهای مختلف و برای جمعیتها
و گروههای متعدد کارا باشند .میدان شهری باید بتواند خود را
با محتوای رویداد درون خود هماهنگ کند (پاکزاد .)50 ،1388
 حیاتمداری فضای معماری (جنبههای کاربردی فضا)(اردالن .)1380

 .5-2-3تحلیل رابطه انسان با نسل آینده

تنها عنصری که از آن میتوان بهعنوان نمود ارتباط انسان با
نسل آینده در میدان امام حسین(ع) نام برد؛ جدارههای فلزی
اطراف میدان است که قابلیت تعمیر و بازسازی آسان داشته

عناصر
غیرطبیعی
مکمل فضا

و آن را برای مصرف طوالنی امکانپذیر میکند (تصاویر 9
و  .)10و تنها عاملی که از آن میتوان بهمنظور برنامهریزی
برای نسل آینده در نظر گرفت؛ وسعت زیاد فضای میانی میدان
است .زیرا این قابلیت را در اختیار برنامهریز و طراح قرار میدهد
که متناسب با زمان ،عملکردهای گوناگونی را برای میدان
تعریف کند.
] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود؛ تنها موردی که
از آن میتوان بهعنوان نشانهای از توجه به رابطهی انسان
باهم نسلش در میدان امام حسین(ع) نام برد؛ تجهیز فضای
میانی میدان به مبلمان شهری و همجواریهایی است که از
گذشته وجود داشته است .میدان امام حسین(ع) بهعنوان یکی
از شاخصترین میدانهای تهران ،به درستی آراسته و تجهیز
نشده؛ و درنتیجه نتوانسته است فضایی مناسب را در اختیار
استفادهکنندگانش قرار دهد.

عناصر
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تصویر  .10ستون و جدارهی فلزی میدان امام حسین(ع)
(مأخذ)www.mashreghnews.ir :

تصویر  .11بافت جدارهی فلزی میدان امام حسین(ع)
(مأخذ)www.mashreghnews.ir :

عدم توجه به جنبههای معماری اقلیمی و نیازهای انسانی،
تواناییهای محیطی و توجه داشتن به محیط در طراحی،
توجه به نسل آینده و نیازهای او در میدان ،ارتباط انسان
با نسل آینده را در میدان امام حسین(ع) به حداقل رسانده

است .بهگونهای که تنها عنصری که میتوان از آن بهعنوان
عاملی برای توجه به نسل آینده اشاره کرد -همانگونه که
بیان شد -جدارههای فلزی اطراف میدان است.

جدول  .6ارتباط با نسل آینده در میدان امام حسین(ع) (مأخذ :نگارندگان )1396
اصول پایداری اخالقمدار
ارتباط انسان با نسل آینده

اشیا برای مصرف طوالنی ایجاد گردد تا
به نسلهای آینده مشکالت ناشی از عدم
توجه به کیفیت محصوالت ،فرآیندها با
استانداردها تحمیل نگردد.
به پیوستگی موجود و آتی بین آگاهی مادی
و معنوی اشیا و مکانها توجه شود.

راهکارهای ایرانی-اسالمی

مصداق در میدان امام
حسین(ع)

طراحی فضاها به گونهای که در برابر حوادث و بالیای
طبیعی مقاوم باشند (اعم از باد ،زلزله ،آتشسوزی و( )...جدائی
.)1390
قابلیت نگهداری و تعمیر در اجزای فضا وجود داشته باشد جدارههای فلزی اطراف میدان
(پیرنیا .)1387
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر (جدائی .)1390

 .6مقایسهی تطبیقی میدان نقشجهان اصفهان
و امام حسین(ع) تهران بر اساس روابط پایداری
اخالق-مدار

عناصر
کالبدی

انتخاب شدند .بر همین اساس ،وضعیت حال حاضر این دو
میدان براساس راهکارهای عنوان شده در هر سه رابطهی
انسان با طبیعت ،همنسالنش و نسل آینده بررسی شد.
نمودار  ،1جمعبندی بحثهای ارائه شده پیرامون سه
رابطهی انسان با محیطزیست ،همنسالن و نسل آینده در
دو میدان نقشجهان اصفهان و امام حسین(ع) تهران و
مقایسهی این دو را نمایش می-دهد.
مقایسهی میدانها در نمودار  2نشاندهندهی این موضوع
است که در هر دو میدان به ارتباط با همنسل در مقایسه
با سایر روابط توجه بیشتری شده است و این موضوع به
علت تمایل و نیاز افراد به برقراری ارتباط جمعی میباشد.

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

همانطور که پیشازاین اشاره شد؛ برای بررسی میزان
دستیابی به اصول معماری پایدار اخالقمدار در میدانهای
شهرهای ایرانی اسالمی ،ضرورت داشت نمونهای از
میدانها با معماری سنتی و نمونهای از میدانهای شهری
عصر حاضر ،بر اساس راهکارهای معماری اخالق مدار
بررسی شود .میدان نقش جهان اصفهان و میدان امام
حسین(ع) بهعنوان نمونه میدانهای شهرهای اسالمی

عناصر
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راهکارهای به اجرا درآمده در میدانها در زمینه ارتباط با
همنسل عبارتند از :مبلمان شهری ،مسیر حرکتی پیاده،
نورپردازی و منظر شبانه ،عملکردهای اطراف میدان و. ...
به صورت کلی میتوان بیان کرد؛ نتایج نشاندهندهی
موفقیت نسبی میدان نقشجهان در دستیابی به راهکارهای
معماری اخالق مدار است .این درحالی است که میدان امام

حسین(ع) بهعنوان نمونهای از میدان معاصر ایرانی ،عم ً
ال
در دستیابی به راهکارهای معماری اخالق مدار ناموفق بوده
است؛ بهطوریکه روابط سهگانهی انسان با محیطزیست،
همنسالنش و نسل آینده ،در این میدان به میزان زیادی
نادیده گرفته شده است.

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

نمودار  .2مقایسه تطبیقی میدان نقشجهان اصفهان و امام حسین(ع) تهران بر اساس روابط پایداری اخالقمدار (مأخذ :نگارندگان)1396 ،
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 .7جمعبندی و نتیجهگیری

فضای شهری ،آن را بهعنوان یکی از ارکان اصلی سیمای
شهری مطرح میکند (عناصر غیرطبیعی) .توجه به مقیاس
انسانی ،مردموار بودن فضاهای مختلف میدان ،وجود گنبد
و مناره و همچنین قوسهای بکار رفته در جداره -که به
وجود آورندهی وحدت در عین کثرت است -توجه به ارتفاع
جدارهها به نسبت طول و عرض میدان-که در ضمن حس
حضور در فضایی محصور ،افراد در آن دچار سرگشتگی
نمیشوند -و ارتفاع سه بنای اطراف میدان-که سبب عدم
تسلط بر افراد حاضر در میدان شده است -بهعنوان عناصر
ذهنی استفاده شدهاند.
استفاده از عناصر طبیعی در فضای میدان ،سبب آسایش
افراد حاضر در میدان شده و همچنین قرارگیری مغازههای
فروش صنایع دستی و کارگاههای آن در جدارهی میدان
بهعنوان جاذبه برای حضور در میدان نمود پیدا میکند .این
در حالی است که در میدان امام حسین(ع) ،این ارتباط تنها
از طریق عناصر غیرطبیعی مکمل فضا
نیمکتهای موجود در میدان -نمود یافته است .در میداننقشجهان ،استفاده از عناصر طبیعی مکمل فضا مثل
استفاده از مصالح بومآورد ،شکلگیری میدان بر اساس
رون اصفهان و توجه به زاویهی تابش و باد غالب ،استفاده
از آب و گیاه جهت ایجاد آسایش در میدان ،جهتگیری
عملکردهای اطراف میدان مطابق با میزان نیاز به نور
طبیعی و عناصر ذهنی مانند فضای میانی میدان این
امکان را فراهم میکند تا در زمانهای مختلف و با توجه
به نیازهای متفاوت ،پذیرای فعالیتهای گوناگون باشد که
این امر در ارتباط انسان با نسل آینده مؤثر بوده است؛
ارتباطی که در میدان امام حسین(ع) مورد بیتوجهی قرار
گرفته است.
] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

یافتههای پژوهش حاضر نشان داده است که توجه به
روابط پایداری اخالقمدار در میدان نقشجهان بهعنوان
نمونهای از معماری سنتی ایران بهمراتب بیشتر از میدان
امام حسین(ع) است .آنچنانکه ارتباط انسان با طبیعت،
در میدان امام حسین(ع) تنها در استفاده از درختان در
حاشیهی میدان (عناصر طبیعی مکمل فضا) نمود پیدا کرده
است .این در حالی است که در میدان نقشجهان اصفهان،
استفاده از فضاهای نیمهباز در محل اتصال عملکردهای
اطراف میدان بهعنوان مفصل ارتباطی دو عملکرد ،ارتباط
مستقیم میدان با آسمان ،قرارگیری میدان مطابق با رون
اصفهان و جهتگیری مناسب به منظور استفاده از تابش
آفتاب و وزش باد (عناصر طبیعی) و کاشیکاری جدارهی
خارجی بهعنوان مصالح مطابق با اقلیم منطقه که مقاومت
آن در برابر عوامل جوی بیشتر بوده و امکان تعمیر آسان
آن فراهم است (عناصر کالبدی) و استفاده از آب و گیاه در
فضای میدان که موجب تعدیل دما شده؛ در ایجاد ارتباط
انسان با طبیعت نقش داشته است.
ارتباط انسان باهمنسل در میدان نقشجهان باوجود
جدارههای میدان -که سبب ایجاد محصوریت و تفکیک
فضای میدان از دیگر فضاهای شهری اطراف شده -در
ایجاد حس فضایی متفاوت برای افراد حاضر در آن تأثیر
بسزایی دارد .نسبت ارتفاع به طول و عرض میدان و مکان
قرارگیری عناصر اصلی در جدارهها بهگونهای است که
سبب ایجاد تعادل در مخاطب حاضر در میدان و نهایت ًا
ایجاد آرامش در او شود .قوسها و ریتم موجود در جدارهها
با نسبتی متفاوت در عناصر اصلی میدان ،در ایجاد یگانگی
و تسهیل ادراک مؤثر بودهاند .وجود سکوهای سنگی در
قسمتهای مختلف میدان توانسته امکان انتخاب یکسان
برای حضور افراد در مکانهای متفاوت میدان را فراهم
کند .قرارگیری مساجد و کاخ عالیقاپو در یکسوم میانی
میدان سبب تمرکز بیشتر در آن بخش از میدان شده است
(عناصر کالبدی) و توجه به ارتفاع جدارهها ،عدم انقطاع دید،
عدم ایجاد حس محصوریت در میدان و قرارگیری در دل
بافت شهری به عنوان عنصر درونگرای تکمیلکنن دهی
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Abstract

Centralizing ethics in sustainability has led to an evolutionary process towards ethical
approach as a holistic approach of sustainable development. This approach, deep in
concept, has evolved sustainability and endures the most fundamental relations of human
and environment. The most recent definition of ethical sustainability, describes this
approach as a complex of human relations, including human relation with contemporaries,
human relation with nature and human relation with future generation. Urban spaces,
and particularly the plazas, are the grounds of social interactions which present living
dynamism through the presence and activity of citizens. This space has been considered
as a highly important urban landmark among citizens, and it could be said that residents
of a city are usually aware of different city zonings on the basis of their city plazas. What
people expect of a plaza is a public space with high diversity and eventful environment
which allows the possibility of social interactions. With profound changes occurring
in all aspects of current era, most of urban plazas have been affected by market forces.
As the result, proper principles have not been applied in the formation of these spaces,
which has led to a sharp reduction in the space efficiency and the presence and vitality of
people in current urban areas. Therefore, these plazas would not be capable of creating
human relationships as the main theme of ethical sustainable architecture. In order to
analyze sustainable relations in the plazas of Iranian cities, it is necessary to compare
a traditional case study of the Iranian urban plaza with a modern, more contemporary
designed plaza of this land, on the basis of ethical sustainability. The aim of this research
is to illustrate the triple sustainable relations, in the traditional, historical plaza of Naghsh
Jahan in Isfahan, and the contemporary designed plaza of Imam Hossein in Tehran,
based comparative analysis. The selected methodology of this research is comparative
method. A comparative study is a comprehensive, multidimensional, and systematic
process that seeks out differences and similarities in research. This kind of research will
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take generic patterns from the research environment and by emphasizing it on the differences
between objects of research context, will help to seek a better understanding towards the
main subject. In this comparative study, both quantitative and qualitative techniques have
been used, yet, qualitative approach is dominant, in which the researcher studies objects
in their natural situations and tries to conceptualize or interpret phenomena in terms of the
meaning that people give them. In fact this research emphasizes on the social nature of the
facts and the importance of human values and relationships with nature, contemporaries and
future generations in the research process.
In this research, common patterns of both plazas are driven out of the case studies and their
discrepancy reveals the studied comparison in three steps. Related literature is reviewed in
the first step, followed by detailed examination of Hanover Principles, as the first established
sustainability principles which states ethics as one its main roots, on the basis of sustainable
relations. In this step, Hanover Principles are categorized by their capability in realizing
each of the trial sustainable relations. Finally, based on their related Hanover Principles,
each ethical relation is analyzed separately in the case studies and the findings are compared
through a visual diagram. This comparative analysis reveals higher attention on ethical
sustainable priorities in the historical plaza of Naghsh Jahan in compare with the comparative
plaza of Imam Hosein. Results show that in Imam Hussein Plaza, human relation with nature
has been revealed only through plantation of trees in the margin of main plaza. However, in
the Isfahan Plaza, the use of semi-open spaces, direct visual connection between the plaza
and the sky, besides Suitable orientation, in order to benefit most from sunlight and wind,
has played significant role in creating human-natured connections. Human relation with
contemporaries in the Naqshe Jahan plaza has been considered in the edges of the plaza,
which creates the confinement and separation between the main part of the plaza and the
surrounding urban spaces. The use of natural elements in the space and the placement of
stores around plaza, has offered comfort for the people who are enjoying the inner core of
the plaza. This is while in Imam Hossein plaza, this relation has only been reached through
the benches, which are designed and located randomly on the hard flooring of plaza’s inner
core. Research results show that considering the use of local materials, use of water and
plants in plaza’s inner core as natural resources, locating the functions around the field in
accordance to natural lighting and reachability, besides field formation design in accordance
to the orientation of sun and the dominant wind, and finally an adjustable design of the plaza
for multi-purpose activities, are the priorities which can strongly affect human relationship
with future generations. On this basis, it has been concluded in this research that this human
relation is completely neglected in the plaza of Imam Hossein.
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