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چکيده
فضای جمعی ش�هری از مهم ترین عناصر س�اخت فضایی شهر و بستر ش�کل گيری فعالّيت های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و 
مذهبی بوده و هميشه با قلب تاریخ شهر تپيده و سرگذشت آن را روایت کرده است. اقدام ها و برنامه های شهرسازی گذشته، بدون هيچ 
توجّهی زمينه های نابودی این ارزش ها را فراهم آورده اند.  از این رو، طّراحی فضای عمومی ش�هری مناس�ب، فعال، و زنده به عنوان 
یک�ی از اه�داف راهبردی ارتقای کيفّيت محيط درصدر کار برنامه ریزان و طراحان قرار داش�ته اس�ت. مي�دان دوخاتون در محّلة »دِر 
امام زاده« داخل بافت قدیم واقع شده و عملکرد مذهبی و نقش تجاری بدنه های مجاورآن نه تنها باعث شکل گيری یک فضای جمعی 
ایرانی – اسالمی گردیده، بلکه با شکل دهی به هسته مرکزی شهری توسعه های شتابان بعدی را موجب شده است. از این رو، در طرح 
سامان دهی بافت فرسوده شهرکرد توسعه یافته و در ابعادی وسيع تر، طّراحی شده است. در این مقاله مطالعه وضعّيت موجود و شناخت 
ویژگی های ميدان و تجزیه و تحليل آن وقياس با نمونه های موفق دنيا انجام شده تا بتوان ضمن تلفيق کالبد و محتوا، تمهيدات ایجاد 
فضای ش�هری س�رزنده، پویا و مطلوبی را در محدوده آتی ميدان فراهم نماید.  الیه های موجود طرح، ش�امل س�اختمان های تاریخی 
موجود، ساختمان های تجاری موجود یا در دست احداث، معابر منطبق بر گذرهای تاریخی، فعالّيت های با زمينة تاریخی، بستر تاریخی 
و فرهنگی ش�هرکرد و اس�تان با نمادها و نش�ان ها، مراسم و آیين ها، فعالّيت ها و کاربری های قابل استقرار در فضاهای شهری است. نتایج 
نشان می دهد تلفيق کالبد فضای شهری با محتوای آن در جهت ایجاد حيات اجتماعی و سرزندگی از طریق سيمای زمين امکان پذیر 
است؛ تلفيقی از الیه های مختلف فرهنگی به عنوان ایدة اصلی سيمای زمين ميدان که با هدف یکپارچه کردن فضا و جداره های ميدان 
از طریق سيمای زمين و محتوای فضا و استفاده از اصول تجربه شده در ميادین موفق دنيا صورت می گيرد. خروجی این طّراحی تلفيقی، 
طرحی است که بر اساس چشم انداز پروژه، ارائه گردیده است و در صورت اجرای آن ميدان را به فضای شهری مطلوبی برای تعامالت 
اجتماعی ساکنان شهرکرد تبدیل خواهد نمود و آن را به عنوان بخشی از استخوان بندی تاریخی در هسته مرکزی شهر، مرکز اجتماعی 

و فرهنگی شهر و یکی از دروازه های ورود به آن و عاملی برای جذب گردشگران حفظ خواهد نمود.

واژگان کليدي : ميدان، سيمای شهری، فضای شهری، ارتقاء کيفيت، طّراحی شهری.

* داده های پایه ای این مقاله بر گرفته از طرح »س��اماندهي وطراحي س��یماي زمین میدان امامزاده دو خاتون ش��هرکرد« اس��ت که س��ال 1386 درشرکت مهندسین مشاور نگین شهر و توسط 
نگارندگان تهیه گردید

E-Mail: habibi_ki@yahoo.co.uk

 سامان دهی و طّراحی شهری ميدان امام زاده دو خاتون شهرکرد
 مبتنی بر فرهنگ بومی*

کيومرث حبيبی*1، مجتبی صفدرنژاد2، حميد رضا موسوی3

1 استادیار و عضو هیات علمی شهرسازی دانشگاه کردستان

2  فوق لیسانس شهرسازی و معماری دانشگاه علم و صنعت ایران 

3 استادیار و عضو هیات علمی معماری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

)تاریخ دریافت: 91/2/15                                     تاریخ پذیرش: 91/5/10(
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 مقّدمه
ش��هر، بارزترین نمود تمایل و نیاز بشر به زندگي اجتماعي است 
که از مجموعه روابط رودرروي آن با محیط پیرامون خود و دیگران 
ش��کل مي گیرد و ادامه حیات آن، به فراهم بودن امکاناتی از جمله 
مکان های مناسب برای تجلّی تجارب فرهنگی و اجتماعی ساکنان 
بستگی دارد. فضاها و عرصه های عمومي شهرها و از جمله میادین 
ش��هری، مهم ترین مکان هایی هس��تند که موقعّیت و بستري برای 
جریان یافتن روابط اجتماعي و حیات مدني را فراهم مي کنند و از 
عناصر ضروري و اساس��ي زندگي روزمره شهري به شمار مي روند. 
بنابر تعریف، فضاهای شهری، فضاهایی در محدودة شهرها هستند 
که قابلّیت اس��تفاده برای عموم ساکنان ش��هر دارند. این فضاهاي 
ب��از عمومي، اگ��ر به طور شایس��ته اي طّراحي و نگه داري ش��وند، 
مي توانن��د مردم را گرد هم آورن��د و مکان هایي براي دیدار آن ها و 
وقوع رویدادهای اجتماعی ش��وند و از این طریق، پیوندها و روابط 
اجتماعي رو ب��ه اضمحالل میان فرهنگ ها و مردم مناطق مختلف 
را تقوی��ت نماین��د. این رویدادها، در ص��ورت بهره مندي از هدایت 
و مدیریّ��ت شایس��ته، مي توانند با ایجاد منافع مال��ي، اجتماعي و 
محیطي، تأثیر بسیار مثبتي بر محیط شهر داشته باشند. تجربه هاي 
تاریخي نش��ان داده اس��ت که دّقت در طّراحي فضاهاي عمومي و 
مناسب سازی آن ها برای رویدادهای ویژه از قبیل جشن ها، در کنار 
رویدادهاي اجتماعي روزمّره و فعالّیت هاي شغلي، حس شهروندی 
را در تمام��ی س��اکنان ش��هر، القا می نمای��د و آث��ار و پیامدهاي 
اجتماعي - فرهنگي بسیار مثبتي بر جاي مي گذارد. در برنامه ریزی 
و طّراحی این فضاه��ا، آن چه به عنوان محتوا )فعالّیت و عملکرد و 
ب��ه عبارتی کلی تر، حیات مدنی( در این فضاها قرار داده می ش��ود، 
به اندازة کالبد آن ها، اهمّیت دارد. از سویی، کالبد فضاهای شهری، 
دارای ابعادی شامل جداره، سقف، کف، عناصر درون فضا )مبلمان 
شهری و عناصر طبیعی( اس��ت که این اجزای، محتوای فضا را در 

بر می گیرند. 

1. بيان مسأله 
ش��هر و فضاهاي  مختلف  آن  بس��تر یا ظرفي  هستند براي  وقوع 
الگوهای رفتاری خاص انس��ان ها و بس��ته به نیازه��ا و فعالّیت های 
ف��ردی یا گروه��ی آن ه��ا. بالتب��ع ، فضاه��ا و خصوصّی��ات  آن ها 
وابس��تگي  دوطرفة ش��دیدي  به  نحوة فعالّی��ت  و الگوهاي  رفتاري  
استفاده  کنندگان  دارند. ش��اید بتوان  ادعا کرد که  میزان  سازگاري  
فض��ا یا کالبد با فعالّیت ها و رفتارهاي  ج��اري  در آن ، معیار مهّمي  
براي  س��نجش  میزان  سالمت ، توانایي  و هماهنگي  جامعه  است؛ به  
بیاني  دیگر، جامعه اي  که  نتواند بس��تر مناس��بي  را براي  فعالّیت  و 
رفتارهاي  اعضاي  خود فراهم  آورد، نمي تواند ادعاي  غناي  فرهنگي  
داش��ته باشد. هر رفتاري  که  توسط انس��ان صورت مي گیرد اساساً 
متکي  به  فرهنگ  اس��ت  و فرهنگ  به عنوان مجموعة دستاوردهاي  
معنوي  و مادي  جامعه  )ش��امل  ارزش ها، س��ّنت ها، آداب  و رسوم ، 
س��طح  دانش  و ف��ن آوري  و...( بر معماري  و فضاهاي  ش��هري تأثیر 
مي گذارد. جامعة شکوفا، توان مند و سالم  به  فضاهایي  نیاز دارد که  

نه  فقط در جهت  آس��ایش  و رفاه  اف��راد و گروه ها عمل  نماید، بلکه  
رفتارهاي  مطلوب  را تش��ویق  و رفتارهاي  ناشایس��ت  را از خود دور 
کند )پاکزاد ،1380: 58(. فضاهاي  ش��هري ، بخشي  از فضاهاي  باز 
و عمومي  ش��هرها و به  نوعي  تبلور ماهّیت  زندگي جمعي  هس��تند. 
شرط اساس��ی برای این که  هر  فضاي عمومي ، فضایي  شهري  تلقي  
ش��ود، این اس��ت  که  در آن تعامل  و تقابل اجتماعي  صورت  گیرد؛ 
فضایي  که  به  همة مردم  اجازه دهد به  آن  دسترس��ي  داشته  باشند 
و در آن  فعالی��ت  کنند؛ فضایی ک��ه در آن، فرصتی وجود دارد که 
برخ��ي مرزهاي اجتماعي شکس��ته ش��وند و برخوردهاي از پیش 
تدوی��ن نیافته به وقوع پیوندند و اف��راد در محیط اجتماعي جدید 
ب��ا هم اخت��الط یابن��د )Lynch, 1972: 109(. از آغاز دهة 60 قرن 
بیس��تم تا کنون، مفهوم فضای ش��هری، به عنوان جزیی از ساخت 
ش��هر استنباط ش��ده که از کلیتی هماهنگ و پیوس��ته برخوردار 
اس��ت و از حیث فیزیکی، بدن��ه ای محصورکنن��ده دارد. این فضا، 
باید دارای نظم و زیبایی باش��د و برای فعالّیت های ش��هر سازمان 
یابد. از طرفی، این فضا، بخش��ی از ارگانیسم زندة شهر است که با 
ش��رایط اجتماعی، اقتصادی و فّنی متغّیر، مرتبط است و محیطی 
اجتماعی در بردارندة مجموعه ای از روابط میان مردمی اس��ت که 
ب��ه مبادلة ان��رژی، اطالعات و کاال می پردازند، ب��ا یکدیگر مالقات 
می کنند، گرد هم می آیند و اشکال مختلفی از انسجام اجتماعی را 
در فضا متبلور می نمایند. موضوع خلق فضای شهری مطلوب، پویا 
و س��رزنده به لحاظ کارکرد اجتماعی، روانی، فرهنگی، اقتصادی و 
محیطی کالبدی آن یکی از اهداف راهبردی ارتقای کیفّیت محیط 
مصنوع شهری و راهبردهای اجتماعی پیوند دارد )پارسی، 1381(. 
اگر بتوان فضاي ش��هری را  مصنوعي سازمان  یافته ، آراسته  و واجد 
نظم  به  صورت  بستري  براي  فعالّیت ها و رفتارهاي انساني  دانست و 
انسان  را جزئي  از فضا قلمداد کرد که با ارزش ها و هنجارهاي خود 
به  این  فضا معني  مي بخشد، می توان کارکردهایی عمومي  هم چون 
ایجاد آرامش ، سرگرمي  و محلّي  براي  گردش ، فراهم  آوردن  ارتباط 
و زمین��ة معاش��رت و امکان ت��رّدد متصّور بود، اّم��ا از آن جایي که 
هیچ تك عملکرد خاصي به آن ها مترتب نیس��ت، استعداد پذیرش 
تم��ام کاربري ها را با هم یا به صورت گزینش��ي دارند تا گزینه هاي 
بیش ت��ري را در اختیار فرد قرار داده، ب��ه او اجازه  دهند در جهت 
تمای��ل خود با تحّمل حداقل فش��ارهاي اجتماعي و اقتصادي گام 
بردارد )Lynch, 1972: 108(. لذا وجود این  فضاها ضمن  پیشگیري  
از درماندگي ، افسردگي ، گوشه گیري و خشونت ، مي تواند موقعّیتي  
براي  رش��د خالقّیت  به وجود آورد و محیطي  س��ازنده در  مجموعة 
ش��هري  باش��د تا زمینه اي  را برای درک موقعّیت انس��ان از خود و 
محیط پیرامونش فراهم  سازد. این فضا توسط عناصر محدودکنندة 
آن  قابل شناسایي است  و شخصّیت  آن  تابع  چگونگي و نظم  حاکم  
بین  این  عناصر اس��ت . عناصر و اجزای تشکیل  دهندة فضاي  شهري 

عبارتند از: کف ، بدنه ، سقف و عناصر مستقر در فضا.
عناصر کالبدی ش��کل دهنده به کف  فضای ش��هری عبارتند از: 
کف سازی یا به عبارتی سطح قابل حرکت برای پیاده )ساخته شده 
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از مواد و مصالحي  با ویژگي هاي خاص  از لحاظ نوع  مصالح  و رنگ (، 
پوش��ش گیاهی )محل  قرارگیري  درخت��ان، باغچه ها و …(، محل  
استقرار  مبلمان شهری از قبیل نیمکت ها، پایة چراغ ها، گل جاي ها، 
تأسیسات  شهري، مس��یر حرکت آب و سطوح تشکیل  شده  از آب 
)پاک��زاد و جهانش��اه ،1380 : 61-67(. لینچ، در اث��ر ماندگارش، 
س��یمای ش��هر، گره را به عنوان یکی از عوامل پنج گانه ای معرفی 
می کند که بر اس��اس برداشت و اس��تنباط مردم، سازندة سیمای 
شهر است؛ به عبارت دیگر، تأثیر عمیقی بر قضاوت مردم نسبت به 
ش��هر دارد. از نظر وی، گره ها ،کانون هایی واجد اهمّیت در شهرها 
هس��تند که معم��والً در محل تقاط��ع راه ها و یا تجّم��ع پاره ای از 
خصوصّی��ات به وجود می آین��د و ناظر می تواند ب��ه درون آن ها راه 
یابد. بر این اس��اس، میادین، در زمرة گره های مهم شهری هستند 
که در ایجاد نقشة ذهنی مردم از شهر، نقش مهمی ایفا می نمایند، 
راب کری��ر میدان را حاصل تجمع خانه ها دور تا دور یك فضای باز 
می دان��د ) راب کریر، 1383 : 16(. از دیدگاه زوکر فضای ش��هری 
ساختاري است سازمان یافته، آراسته و واجد نظم به صورت کالبدي 
که براي فعالّیت هاي انساني و بر قواعد معّین و روشني استوار است 
)توس��لي و بنیادي، 1371 : 15(. فرهن��گ دهخدا در مورد معنی 
واژة میدان می نویس��د: »عرصه ای گش��اده در جایی که اطراف آن 
خانه ها یا دکان ها اس��ت« و می افزاید واژة میدان، در اصل پارس��ی 
اس��ت. معادل میدان شهری در زبان انگلیس��ی پالزا1 است که در 
ایتالیایی پیاتزا2 و در اس��پانیایی پالکا3 گفته می شود که هر سه از 
واژة التین پالتی4 مشتق گشته اند. پالزا، به عنوان فضایی عمومی و 
س��رباز تعریف شده که کف آن را بیش تر، مصالح سخت پوشانده و 
ورود اتومبیل ها به آن ممنوع است و عمدتاً فضایی برای قدم زدن، 

رفع خستگی، نشستن، خوردن و آشامیدن و تماشای اطراف است 
)سعیدی رضوانی، 1383 :4(. توس��لی و بنیادی، میدان را فضایی 
معرف��ی می نمایند که نقش جمع کردن خانه ها، عناصر ش��هری و 
محلّه ای را داشته باشد ) توسلی و بنیادی،1371 :61(. سلطان زاده 
میدان را فضاهای باز وس��یعی تعریف می کند که دارای محدوده ای 
محص��ور ی��ا کما بیش معّین هس��تند و در کنار راه ه��ا یا در محل 
تقاطع آن ها ق��رار دارند و از کارکردی ارتباطی، اجتماعی، تجاری، 
ورزش��ی، نظامی یا ترکیبی از دو یا چند کارکرد برخوردار هستند. 
از نگاه این محقق در بافت های تاریخی ایران، منظور از میدان های 
شهری مانند میدان دوخاتون، میدان هایی است که عالوه بر آن که 
در داخل محدوده شهر جای داشتند، دارای کارکردهای شهری نیز 
بودند، یعنی فعالّیت ها و فضاهای ش��هری در پیرامون و درون آن ها 
وجود داش��ت و بیش تر در کنار یا امتداد راه های مهم و اصلی شهر 
که به یکی از دروازه ها منتهی می ش��د، شکل می گرفتند و معموالً 
بعضی از فضاهای مهم ش��هری مانند بازار، مسجد جامع و فضاهای 
حکومتی در کنار یا نزدیك آنها قرار داش��تند )سلطانزاده، 1372 : 
82-93(. پاک��زاد نیز میادین  را از اثرگذارترین  فضاهاي  ش��هري  بر 
ذهنیت شهروندان می داند، تا حدی که معموالً، بازشناسی مناطق 
مختلف  شهر  و ساده ترین  راه  نشانی دهی به هر غریبه را، راهنمایي  
وي  از طری��ق میادین به عنوان  نقاط ش��اخص  ش��هري  مي داند. از 
دیدگاه وی، از ویژگی های مهم گره های شهری می توان به سکون، 
تجمع پذیری و یکپارچگی اش��اره نمود که این ویژگی ها، از طریق 
به کارگیری برخی راهبردها ایجاد می شوند. این راهبردها در جدول 

شمارة 1 آمده است:

جدول شمارة 1: اهداف، راهبردها و سیاست هاي برنامه ریزی و طّراحی گره شهری و نحوة تأمین آن ها

راهبردهدف

سكون

تشویق به مکث کردن و رفتارهاي غیرحرکتي از طریق تشویق به کاستن سرعت حرکت عابران، کاستن از ترافیك عبوري پیاده و افزایش ترافیك مقصدي

فراهم آمدن امکان آسودن از طریق وجود عرصه هاي مختلف براي حرکت و سکون

ایجاد آرامش ذهني در شهروندان از طریق قابل پیش بیني بودن رویدادها در فضا، قابل پیش بیني بودن کالبد فضا، ایجاد امکان نظارت شهروندان بر فضا

امکان برقراري ارتباط اجتماعي با دیگران از طریق امکان حضور آسان در فضا براي شهروندان، حضور گروه هاي مختلف اجتماعي، دیدن و دیده شدن آسان

فرصت براي درک فضا از طریق ادراک کل فضا و جزییات فضا 

برقراري ارتباط میان انسان و فضا از طریق آزادي فعالیت انسان در فضا، امکان دخل و تصّرف در فضا توسط شهروندان

تجمع 
پذیري

امکان جمع شدن شهروندان از طریق وجود فضاي الزم براي جمع شدن شهروندان، سهولت حضور در فضا براي شهروندان

جذب فعالّیت هاي مختلف از طریق داشتن بستر مناسب براي فعالّیت هاي مختلف، امکان درگیر شدن افراد در فعالیت هاي گوناگون

تأکید بر مرکزیّت از طریق تجّمع  گروه هاي انساني و نیز عوامل کالبدي

احساس تعلّق فرد به جمع از طریق امکان فعالّیت فرد در کنار سایرگروه هاي اجتماعي، مشارکت فرد با دیگران در فعالّیت ها

تشویق به توّقف از طریق تشویق به کاستن از سرعت حرکت، تشویق به رفتارهاي غیرحرکتي، تبدیل ترافیك عبوري به مقصدي

یكپارچگي

پیوستگي در عناصر کالبدي از طریق پیوستگي در کف و بدنه ها

پیوستگي فضایي از طریق عدم تفکیك قطعي حوزه هاي فضایي

پیوستگي فعالّیتي از طریق به حداقل رساندن تفکیك هاي فضایي و ایجاد مرزهاي نرم میان حوزه هاي فعالّیتي

امکان ایجاد تصویر ذهني از کل فضا از طریق امکان ادراک کل فضا با هم و ارتباط میان جزییات و کل
مأخذ: پاکزاد، 1384
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تصوی��ر ذهني ش��هروندان از ای��ن نوع میادی��ن و مقیاس آن ها 
ب��ه گونه اي اس��ت که توّقع فضایي عام تر، متن��وع و پر از رویداد را 
دارندکه هم باید پذیراي تنّوع اقش��ار اجتماعی، گروه های س��ّنی و 
دیگر گروه بندی های اجتماعی باشد و هم بتواند تجّمع و کنش هاي 
بین شهروندان را بارور س��ازد؛ یعني به نوعي شهروندان، میدان را 
بس��ازند و میدان، ش��هروندان را. نوع فعالّیت هایي که در صحن آن 
اتّفاق مي افتد، ن��وع کاربري هاي بدنة میدان، نقش عمومي میدان، 
نوع س��امان دهي کالبدي فضا، بس��یار مؤثّر در نحوة حضور و رفتار 
ش��هروندان اس��ت. س��اخت، نگه داري و امنّیت میادین شهري، در 
اقدام��ی دو طرفه بین ش��هروندان و نهادهاي دولتي اتّفاق مي افتد. 
شهروندان در نوع استفاده از فضا، نوع و چگونگي فعالّیت هاي داخل 
فضا، نظارت و کنترل عمومي بر فضا و تا حّدي در آماده سازي میدان 
براي جش��ن ها، اعیاد و مراس��م خاص آییني و مذهبي، عزاداري ها 
و دیگر مراس��م شریك مي ش��وند. پاکزاد، در مورد انتظاراتی که از 
میدان ش��هری م��ی رود، می گوید که به نوعي بای��د حدود میادین 
شهری قابل تشخیص و براي شهروندان درون آن قابل ادراک باشد، 
به نحوي که احس��اس حضور در فضا را القا  کند و به درک راب�طة  
ف��رد ب�ا محیط و ب��ا عناصر و افراد داخل محی��ط کمك نماید؛ به 
عبارتی، داراي تعّین فضایي باش��د. »به عالوه، میادین شهري براي 
دوام و بقای خود باید بتوانند در زمان هاي متفاوت براي عملکردها 
و فعالّیت ه��اي مختلف و براي جمعّیت ه��ا و گروه هاي متعّدد، کارا 
و به عبارتی واجد س��رزندگی باش��ند. از سویی، میدان شهري باید 
بتواند خود را با محتواي رویداد درون خود هماهنگ کند و انعطاف 
داشته باشد«. شکل، ابعاد و اندازة میدان، تداوم محورهاي دسترسي 
به داخل فضاي میدان  )مثاًل از طریق کف س��ازي( و از همه مهم تر، 
آماده سازی بس��تر میدان )به نحوی که پذیراي فعالّیت هاي متنوع 
در داخل محدودة خود باش��د و این فعالیت ها در اطراف و کناره ها 
پراکنده نش��وند، جنب و جوش شهروندان در داخل این فضا خود، 
ب��ه نوعي احس��اس توّجه به مرکز و درگیر ش��دن ب��ا حس و حال 
فضا را مي دهد(، در تعریف فضاي میدان ش��هري و مشّخص بودن 
کرانه های صلب یا نرم آن بس��یار مؤثّر اس��ت. ب��راي این که میدان 
شهري پاسخگوي توّقعات ذهني شهروندان باشد، باید داراي زندگي 
و ش��ور و هیجان و فضایي سرزنده و با نشاط باشد که این موضوع 
در ارتباط با ب��روز دو کیفّیت اصلي تن��وع )در کارکرد، فعالّیت ها، 
زمان هاي اس��تفاده از فضا و گروه هاي مخاطب فضا( و دل بازي رخ 
مي نماید. هرچقدر که میدان وسیع تر و ارتفاعات اطراف آن کوتاه تر 
باش��د، س��هم آس��مان به نوعي در صحنة میدان زیادتر و احساس 

دل بازي بیش تري به وجود مي آید. عناصر طبیعي و هم چنین نور و 
روش��نایي نیز در ایجاد دل بازی مؤثّر هستند. از آن جا که فعالّیت ها 
و کنش هاي متفاوت، به راحتي براس��اس نیاز، زمان و دیگر عناصر 
تغیی��ر مي کنند، در طرح میادین ش��هري تالش بر این اس��ت که 
کالب��دي منعطف طّراحي ش��ود؛ چون امکان س��اخت و تغییرات 
فیزیکي نیازمند تخریب، زمان و هزینه است. از جمله نکات مهمي 
که در انعطاف میادین ش��هري مؤثّر است، یکپارچگي فضاي میدان 
اس��ت. در صورتي که بدنه ه��اي محصور کنندة میدان فاقد ارزش و 
یا کم ارزش باش��ند، این میادین مي توانند داراي دو بدنه باش��ند: 
ی��ك بدنة  صلب که همان بدنه هاي میدان هس��تند و یك بدنه نرم 
و نس��بتاً شّفاف که با فاصله اي مناس��ب از بدنة صلب قرار گرفته و 
منطبق بر فرم میدان اس��ت. در الیة دوم، عناصر مبلمان ش��هري،  
درخت، کیوس��ك و دیگر عناصر قرار مي گیرند. حس��ن دوالیه اي 
شدن این اس��ت که حرکت هاي کند در ارتباط با بدنه ها در داخل 
الی��ة اول اتفاق مي افتد و حرکت هاي مربوط به خود فضا در داخل 
الیة دوم. الیة دوم به گونه اي اس��ت که دید به فضاي داخل میدان 
را کور نمي کند، مان��ع حرکتي ایجاد نمي کند و فقط ریتم و توالي 
عناصر آن، احساس��ي از الیة دوم مي دهد. به این ترتیب، در مواقع 
اوج س��رریز جمعّیت مي توانند به کناره ها هم کشیده شوند و همة 
فضا به صورت یکپارچه مورد اس��تفاده قرار گیرد؛ به نحوي که در 
مواقع جش��ن ها، مراس��م آییني  و مذهب��ي و عزاداري ها به صورت 
فضایي واحد مورد اس��تفادة  شهروندان قرار گیرد. نهایتاً این محقق 
اعتق��اد دارد. »آن چ��ه از می��ان معانی مختلف میدان در فارس��ی، 
برای میدان بیش از هر چیز مش��ترک اس��ت، ماهّیت عرصه بودن 
میدان اس��ت و آنچه برای شهرس��ازی حائز اهمّیت اس��ت، این که 
میدان، محل تجّمع انسان ها، نیروها و رویدادهایی است که در این 
عرصه اند«. از دوران یونان باس��تان تا قرن بیستم، شهروند اروپایی 
مهم ترین و مردمی ترین رویدادهای جمعی خود را در میدان برگزار 
می کرد. واژه های یونانی "آگ��ورا" و رومی "فوروم" به معنی تجمع 
شهروندان است. پالزا و انواع فضاهای مشابه در میان اقوام اروپایی، 
قلب تپندة ش��هر و محل گردهمایی و تعامل اجتماعی بود )پاکزاد، 
1380 و 1383 :10-8(. ب��ا هر تعریفی که به میدان  نگریم آن چه 
که در دانش طّراحی ش��هری به عن��وان ارزش برای میدان مطرح 
است، نقش اجتماعی و تعاملی است که این فضا در زندگی جمعی 

شهروندان ایفا می کند. 

تصویر شمارة 1 : بدنه تاریخي و خاطرات جمعي شهروندان )امام زاده، عصارخانه، مسجد اتابكان(
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جدول شمارة 2 : اهداف، راهبردها و سیاست هاي طّراحی در میدان شهري

راهبردهدف

سرزندگي
ایجاد دل بازي از طریق به کارگیري عناصر طبیعي، محصوریت مناسب

ایجاد تنوع در عملکرد و در عناصر کالبدي

تعین فضایي
مشّخص و معّین بودن عرصة  میدان در کرانه ها، در اندازة فضا، در مرکز ثقل

فرم میدان از نظر در تناسب ها و سادگي

انعطاف

یکپارچگی در صحن میدان

در اتصاالت و در مصالحدر عناصر مستقر

در مورد کاربري هاي بدنه و در مورد با فعالّیت هاي داخل فضادر عملکرد

از طریق پرهیز از هندسة ناب و نیز در ساختدر کالبد

                  مأخذ: پیشین

میدان دو خاتون، یکی از این فضاها و گره های مهم شهری است 
که با س��ابقه ای تاریخی، وظایفی را در شهر قدیم و جدید بر عهده 
داش��ته و وظایف دیگری را نیز با طّراح��ی میدان جدید با تکیه بر 
عناصر تاریخی موجود در آن بر عهده گرفته اس��ت. میدان جدید با 
وسعت تقریبی1.2 هکتار، توس��ط بدنه های تجاری احداث شده و 
در حال احداثی ش��کل خواهد گرف��ت که بین عناصر تاریخی واقع 
در محدودة قدیمی ش��هر ایجاد شده اس��ت. این میدان جدید که 
براس��اس طرح های مصوبی هم چون طرح س��امان دهی بافت قدیم 
ش��هر ایجاد خواهد ش��د و در حال حاضر تقریب��اً نیمی از آن بین 
فازهای یك و دو تجاری و خیابان ولیعصر شکل گرفته، تنها دارای 
جداره های طّراحی ش��ده است و س��قفی نیز ندارد. کف این میدان 
در ح��ال حاضر آس��فالت و محلّی برای تردد وس��ایل نقلیه، پارک 
اتومبیل، انبار محصوالت، دستفروشان و دیگران است. این موضوع، 
ض��رورت تهّی��ة طرحی برای کف می��دان را پر اهمّی��ت می نماید. 
این مقاله بر آن اس��ت تا ب��ا برنامه ریزی و طّراحی به تلفیق اجزای 
کالب��دی فضا با محت��وای آن بپردازد و در نهایت میدانی ش��هری 
را در اختیار س��اکنان ش��هرکرد قرار دهد ت��ا از آن به عنوان محل 
مناس��بی برای تعامالت اجتماعی خود بهره بگیرند. در سامان دهي 
و طّراحي س��یماي زمین میدان امام زاده دو خاتون تلفیق ظرفّیت 
موجود و اصول برنامه ریزی و طّراحی فضای شهری میدان با توّجه 

به نمونه های برتر فضاهای شهری مشابه مدنظر قرار گرفته است.

2. روش تحقيق و محدودة مکانی تحقيق
محدودة مورد مطالعه به وسعت تقریبی 2.1 هکتار در محلّه "دِر 
امام زاده" واقع در بافت تاریخی شهرکرد است که 1.2 هکتار آن را 
سطح میدان تشکیل می دهد و بقّیة محدوده به ابنیة مجاور میدان 
یا معابری اختصاص دارد که به میدان منتهی می شوند. از آن جا که 
بدنه ها قباًل طّراحی شده اند و در حال احداث و تکمیل هستند، لذا 
این طرح باید به تلفیق بدنه های جدید و عناصر تاریخی حفظ شده 

با محت��وا و اجزای کف این کالبد در قالب طّراحی س��یمای زمین 
می��دان بپردازد. به لحاظ روش س��لطانزاده، برای بررس��ی میادین 
موجود در بافت ه��ای تاریخی توّجه به این ابعاد را مورد توّجه قرار 
داده اس��ت: بررسی نوع میدان )عمومی، تجاری، حکومتی، نظامی، 
محلّه ای، ارتباطی ورزشی(، بررس��ی پیوند ارگانیك میدان  با سایر 
فضاها و عناصر ش��هری، بررسی سلسله مراتب کارکردی – مکانی 
)برون ش��هری، ش��هری، ناحیه ای، محلّه ای، همس��ایگی(، بررسی 
نحوة اس��تقرار فعالّیت ه��ا و فضاها در انواع می��دان )فضاهای باز و 
بس��ته(، بررسی خصوصّیات کالبدی میدان )موقعّیت میدان نسبت 
ب��ه راه های منتهی به آن، ش��کل زمین، خصوصّیات حجمی فضای 
باز، خصوصّیات فضاهای س��اخته شده پیرامون میدان، خصوصّیات 
معماری س��طوح جانبی، پوش��ش، محّوطه س��ازی، عناصر میدانی 
مقّدس، فضای سبز، نحوة اتصال راه به میدان( )سلطانزاده، 1372 
: 82 ت��ا 139(. روش تحقی��ق ای��ن مقاله در دو بخ��ش مطالعات 
اس��نادی و برداش��ت میدانی جزییات فضای ش��هری تعریف شده 
ک��ه نهایتاً ب��ه طّراحی جزییات فضا ختم گردیده اس��ت. در بخش 
مطالعات کتابخانه ای به بررس��ی اصول طّراحی فضاهای ش��هری و 
میادین ش��هری و نقش آن ها در سیمای شهر، شناسایی و بررسی 
نمونة میادین برتر دنیا و اصول موفقّیت آن ها، مطالعات شناس��ایی 
محدودة طرح و بستر آن از طریق شناخت شهر بر اساس مستندات 
طرح های فرادست و نیز کتب موجود در مورد منطقة مورد مطالعه 
پرداخته شد. در مطالعات میدانی وضع موجود به منظور شناسایی 
ویژگی ه��ای وض��ع موجود میدان و نیز وضع آت��ی میدان در طرح 
نهایی، از طری��ق پیمایش محیطی به برداش��ت جزییات کالبدی، 
رفتاری، دسترس��ی، عملکردی و نیز بررس��ی طرح ها و نقشه های 
میدان پرداخته ش��د. تلفیق این دو بخش منجر به طّراحی سیمای 
زمی��ن میدان دو خاتون در تلفیق با محتوای فضا و اجزای کالبدی 
آن ش��د. دیاگ��رام زیر، فرآیند انجام این تحقی��ق را در قالب پروژة 

مورد نظر به نماش می گذارد.
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نمودار شمارة 1: دیاگرام روش تحقیق
3. پيشينة موضوع

یکی از کامل تری��ن و مهم ترین منابع مرتبط با موضوع که در آن 
به بررس��ی میادین موفق دنیا هم چون میدان راینك گلونی5 هلند، 
پالزای هایدالگو6 مکزیك، میدان پیاتزا ناوونا ایتالیا، میدان دل کامپو7  
ایتالیا، میدان ترافالکار انگلستان، هتل دی ویِل8 فرانسه، میدان شهر 
قدیمي پراگ، پالزاي دی ال کنستیتیوشن9 مکزیك، پالزاي سانتاآنا 
اس��پانیا، پالزاي ای آرماس10 پرو، ترگبناجالسیکا11 کرواسي، میدان 
استرمالمس��تورگ12 س��وئد، پالزاي دی انتریوردو13 اروگوئه، میدان 
فدراس��یون اس��ترالیا، میدان نقش جهان ایران و نی��ز میدان کامپو 
س��انتا مارگریتا14 ایتالیا پرداخته و نتایج را در وب سایت پروژه های 
فضاهای عمومیPPS 15 معرفی کرده اس��ت، اصولی را برای طّراحی 

و برنامه ریزی میادین مطرح می نماید. این اصول به شرح زیر است:
اص�ل 1� درون و بی�رون می�دان: هم چن��ان ک��ه خیابان ها و 
پیاده روهاي اطراف میدان، تأثیر زیادي بر میزان دسترسي و کاربري 
آن دارند، س��اختمان هاي پیرامون میدان )حتی یك کتاب فروشي، 
ی��ك کافه و...( نیز به همان اندازه تأثیرگذار هس��تند. بنابراین الزمة 
فّعال و س��رزنده بودن فضاي دروني هر میدان، صمیمي و پرجنب و 

جوش بودن فضاي بیروني میدان است.
اصل 2� ایجاد جذابّیت و انگیزه براي حضور مردم: هر میدان 
شهري بزرگ، مکان هاي متنوعي درون خود دارد که مي توانند ایجاد 
انگیزه و کش��ش کنند؛. این جاذبه های مکاني مي توانند از هر نوعي 
از جمله کافه هاي روباز، آب نماها، مجّسمه یا حّتي یك رویدادی که 
در میدان رخ مي دهد، باش��ند. ضرورتي ندارد رویدادها و جذابّیت ها 
در مقیاسي بزرگ باش��ند. در حقیقت، برخي از بهترین میدان هاي 
ش��هري، جاذبه ه��اي متع��ّدد کوچک��ي در خود دارن��د که موجب 
سرزندگي و رونق میدان و گذران زندگي مردم در طول روز مي شود.
اصل 3� ترافیک عبوري و پیاده )دسترسی(: از جمله عوامل 
توفیق میدان ها، س��هولت دسترس��ي به آن ها است. همواره، بهترین 
میدان های جهان، آن هایي هس��تند که به آس��اني و حّتي به صورت 
پیاده نیز قابل دسترسي باش��ند. خیابان هاي اطراف، باریك هستند 
و ترافیک��ي عبوري و آرام دارند. محل ه��اي عبور عابران پیاده کاماًل 
مشّخص هستند و روشنایی ها، براي عابران پیاده و نه مختص وسایل 
نقلیه، تنظیم ش��ده اند. در واقع، میداني که توسط خطوط پرسرعت 
ترافیکي احاطه ش��ود، از مس��یرهاي پیاده جدا و از ویژگي اساس��ي 

حضور دائم انسان محروم مي شود.
اصل 4� طّراحي انعطاف پذیر: همانند هر فضاي عمومي خوب، 

اس��تفاده از فضاي میدان در روزها، هفته ها و سال ها تغییر مي کند. 
ب��ا وجود این، تعداد خیل��ي کمي از انواع میدان ه��ا طوري طّراحي 
مي ش��وند که قابلّیت انعطاف پذیري را در زمان هاي مختلف داش��ته 
باشند. از این رو، گاه مسئوالن شهری مجبور به تغییر فضاي میدان 
مي ش��وند. رعایت برخي نکات مربوط به ش��رایط زماني به خصوص 
فصل ها در طّراحي و این که چه عناصر و المان هایي در کدام فصل از 
سال سبب ایجاد هدف و انگیزه در شهروندان براي حضور در فضاي 
میدان خواهند شد، س��بب رونق و کارآمدي بیش تر میدان در تمام 
مدت س��ال خواهد بود. میدان باید در فصل ها و زمان های خاص از 
سال دارای عملکرد های ویژه ای باشد. ایجاد قهوه خانه ها، فعالّیت های 

باغبانی و هنرهای عمومی این امر را تسهیل خواهد نمود.
اصل 5� مدیریّت به عنوان عمده ترین رویكرد: س��ّیالّیت و 
تغییر در فضاي میدان از عواملي هس��تند که س��بب مي شوند مردم 
به دفعات به آن محل مراجعه کنند. یکي از روش هاي تحّقق چنین 
اهدافي، به کارگیري مدیریّتي است که مهم ترین رویکرد آن افزایش 
سرزندگي و حضور مردم در میدان است. مدیریّت کارآمد، با آگاهي 
از روش هاي ایجاد احس��اس آرام��ش و امنّیت در میدان و هم چنین 
ثبات و نگه داري آن در جهت رسیدن به این اهداف کوشش مي کند. 
رس��یدگی دقیق، بخشی اساسی در مدیریّت مطلوب میدان به شمار 
م��ی رود. مدیریّ��ت مطلوب، باید کارب��ران موجود و بالق��ّوه را درک 
نموده و فعالّیت های میدان را بنا به س��لیقه کاربران موجود و بالقّوه، 

سامان دهی نماید.
اصل 6� ایجاد تصویر ذهني و هویّت: از نظر تاریخي، میدان ها 
کانون هاي اصلي اجتماع های مردمي است و حّتي گاهي وجود میدان 
در ش��هر، هویّتي خاص به آن شهر داده اس��ت. عناصر و المان هاي 
موجود در میدان، از عوامل ماندگاري مؤثّر در تثبیت تصویر شهر در 
یادها هستند. امروزه خلق میدانی که هویّت خاصي به شهر ببخشد، 
چالشي عظیم محسوب می شود این چالش زماني محتوم خواهد بود 

که میدان هاي بزرگ شهري دوباره احیا شوند.
اصل 7- آس�ایش : میدان مطلوب دارای تسهیالت رفاهی برای 
افراد اس��ت و مردم باید در اس��تفاده از این تسهیالت، دچار مشکل 
نباش��ند. در این زمینه، مکان یابی مناس��ب نیمکت ه��ا، نورپردازی 
مناس��ب در شب، مکان یابی مطلوب س��طل های زباله و مانند آن از 

اهمّیت خاصی برخوردار است.
اصل 8- پیوند به بیرون مانند اختاپوس: ارتباط میدان با س��ایر 
عناصر استخوان بندی فضایی شهر از اهمّیت فوق العاده ای برخوردار است.
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اص�ل 9- مناب�ع مال�ی متن�ّوع و مش�ارکت : ادارة مطلوب 
میادین مس��تلزم صرف هزینه هایی خواهد ب��ود. در ارتباط با تأمین 
هزین��ه، می ت��وان از اقدامات مش��ارکتی مانن��د اج��ارة قهوه خانه، 
 دّکه ها، مغازه ها و جمع آوری کمك مالی از مؤسس��ه ها بهره جس��ت 

.)www.pss.org 2012،(

4. شناخت محدودة مورد مطالعه )وضع موجود و حقوق مکتسبه(
میدان دو خاتون، در هس��تة اولّیة ش��هر واقع اس��ت و در بخش 
مرکزي ش��هر کنوني، در اوایل قرن هفتم هجري ش��کل گرفته و به 
محلّه " دِر اما م زاده" معروف ش��ده است. هس��تة اصلي و اولّیة شهر، 
ش��امل سه س��اختمان امام زاده دو خاتون، مس��جد اتابکان و حمام 
اتابکان اس��ت که هرچند در یك زمان س��اخته نش��ده اند، لیکن در 
ش��کل گیري مرکزی جمعّیتي، تأثیر بسزایي داش��ته اند. تا پیش از 
شناسایي امام زاده، سکونت گاه بیش تر ساکنان این منطقه در اطراف 
رودخان��ه و مرات��ع بود که ب��ا ایجاد قالع و دهک��ده در این اماکن و 
ی��ا در دامنة ک��وه و درة خوش آب و هواي ش��مالي به زندگي ادامه 
مي دادند. این منطقه هنوز به "ده کهنه" ش��هرت دارد. از س��ال هاي 
دور ت��ا کنون، زیارت امام زاده، عامل مؤثّري برای گردهمایي مردم و 
در پاره اي موارد س��کونت آن ها در این منطقه بوده اس��ت؛ به طوري 
که پس از چندي با مس��کن گرفتن چند خان��وار در اطراف امام زاده 
و احداث حمام، مس��جد، طاحونه )آس��یاب( و عصارخانه، جمعي از 
مردم از اطراف به این منطقه آمدند و سکنا گزیدند. این گونه عاملي 
ب��راي ایجاد دّکه ها و مراکز فروش در این محدوده فراهم گش��ت. به 
مرور زمان، با ش��کل گیري این بازارچه ها و هفته بازارها و هم چنین 
مناسب بودن وضعّیت طبیعي محیط، خانه هایي در اطراف این هسته 
س��اخته ش��د. این روند ادامه یافت و بدین ترتیب شهرکرد، توسعة 
خود را به طرف ش��رق آغاز کرد. می��دان دو خاتون در میان عناصر 
ش��اخص کالبدي تاریخي و شاخص شهر کرد شامل مسجد اتابکان، 
امام زادگان حلیمه و حکیمه خاتون، حمام در امام زاده، مدرسة علمیة 
امامی��ه، عصارخانه و مجتمع ه��اي تجاري در حال احداث توس��ط 
سازمان بهسازي و نوسازي شهرداري شهرکرد قرار گرفته و از ویژگی 
همجواري با این عناصر مهم برخوردار است که در کنار هم، مرکزیّت 
اجتماعي ش��هر را شکل مي دهند. دسترس��ي سوارة میدان، در حال 
حاضر از طریق خیابان ولیعصر صورت مي گیرد که ارتباط میدان را با 
خیابان هاي ملّت و خواجه نصیر الّدین طوسي و شهر برقرار مي نماید. 

ارتباط سواره از طریق کوچه هاي فرعي دیگري نظیر افشار، مرادیان، 
دهقان و کوچة پش��ت امام زاده هم امکان پذیر است. از طریق کوچة 
پشت امام زاده، ارتباط پیادة میدان با پایانة بین شهري فردوسي نیز 
برقرار مي گردد. شیب عمومي محدوده بافت قدیم و به تبع میدان دو 
خاتون به س��مت جنوب غربي )به طرف اراضي باتالقي جنوب شهر( 
است؛ به طوري که سطح میدان در جهت خیابان ولیعصر، از ابتداي 
بال 2 تا انتهاي بال 1 ساختمان هاي تجاري در حال احداث، اختالف 

ارتفاعي تقریباً برابر با 1.80 متر دارد.
در مورد این محدوده، طرح هایی با موضوع هایی به غیر از طّراحی 
س��یمای زمین میدان دو خاتون تهیه ش��ده اس��ت؛ به عنوان مثال 
مشاور ش��هر و خانه در طرح "س��امان دهي اطراف حرم امام زاده دو 
معصومه ش��هرکرد" به تلفیق دو مفهوم کلي ش��خصیت "دروازه" و 
"مرکز ش��هر" در ترکیبي منسجم و منطقي، حفظ و تقویت اهمّیت 
و عملکرد هویّت اولّیة شهر به عنوان قلب شهر و قطب جذب کنندة 
قدرت من��د منطقة ش��هرکرد پرداخته و، به طّراح��ي یك میدان در 
جل��وي امام زاده دو خاتون احتم��االً به صورتي که خیابان ولیعصر از 
میان آن بگذرد و شناسایي و استفاده از نشانه هاي شهري و فراشهري 
و حداکثر استفاده از آن ها را در طرح اشاره کرده است. مشاور امین 
در تابستان سال 1370 و در "طرح سامان دهي اطراف حرم امام زاده 
دو معصومة ش��هرکرد "برنامه ریزي فیزیکي براي محدودة فوق را با 
در نظر گرفتن مواردی از قبیل حفظ س��یماي سّنتي بافت و انطباق 
ط��رح با محیط )به منظور ایج��اد هماهنگي الزم بین طرح جدید و 
بستر قدیمي(، گسترش امام زاده با ایجاد شبستان هاي جدید و الحاق 
حس��ینیه و زائر س��را به آن، ایجاد بازار سرپوشیده به منظور اتصال 
صحن های امام زاده به خیابان توسط مسیري پیاده رو، تغییر کاربري 
حمام قدیمي به موزه، اتصال مس��جد اتابکان به پیکرة قدیمي آن با 
حفظ خیابان ولیعصر و طّراحي مجموعة تجاري به منظور هماهنگي 
آن با طرح پیش��نهاد داده است)شهر و خانه، 1384 : 104 تا 108(. 
مشاور پلش��یر )1372( در "طرح معماري 3/5 هکتاري، یك میدان 
بزرگ ش��هري به ابعاد 95  125 مت��ر" طراحي میدان را انجام داده 
و در آن عملکرده��اي عمده اي چون امام زاده )موجود(، حوزة علمیه 
)موجود(، بازار محلّي )جابه جایي(، فضاهاي تجاري، خدمات رفاهي 
گردش��گري )مهمان س��را و ...(، گرداگرد آن پیش بیني ش��ده و یك 
»فضاي ش��هري« عمده و متناسب با گذشته، حال و آینده شهرکرد 

طراحي کرده است )شهر و خانه، 1382 : 28 و 29(.

تصویر شمارة 2: موقعّیت سایت مورد مطالعه نسبت بهشهر، بافت قدیم و معابر پیرامون



76

13
91

ان 
بست

 تا
م  

هشت
ره 

شما
   

ي 
هش

ژو
 ـ پ

مي
 عل

امه
صلن

ف

تصویر شمارة 3: طرح پیشنهادي مهندسین مشاور پلشیر براي میدان 
دوخاتون

بر اس��اس گزارش مهندس��ین مش��اور ش��هر و خانه مورد طرح 
سامان دهي بافت قدیم، این طرح با اتکا به راهبردها و اهداف تعیین 

شده، واجد اصولي است که به تعدادی از آن ها اشاره می شود:
- تعریف س��تون فقرات محلّه با هویّت مح��ور پیاده محلّه اي به 
هم��راه پیش بیني خدمات ج��ّذاب محلّه اي � ناحی��ه اي به عنوان 
عنصر بالقوة گردشگري که از دروازة جنوب شرقي )واقع در خیابان 
12محرم، بین میدان12 محرم و دروازه فارس��ان( آغاز و به میدان 

دو خاتون ختم مي شود. 
- حف��ظ و صیانت از عناص��ر با ارزش تاریخ��ي � کالبدي برای 
هویّت بخشي بافت و تجدید خاطره ساکنان و رهگذران از محدوده 

)شهر و خانه؛ 1385(.

5. تحليل یافته ها
5-1. خصوصیات کارکردي میدان امام زاده دو خاتون

نوع میدان: ای��ن میدان، در زمرة میدان هاي عمومي ش��هري 
محس��وب مي شود که محل تجّمع مردم است. پیرامون آن تعدادي 
فضاي تجاري قرار دارد و در طرح آتي نیز، بناهاي 2 طبقة تجاري 
به آن افزوده می ش��ود. به عالوه، این می��دان، از نوع مرکز محلّه اي 
براي محلّه دِر امام زاده اس��ت که در محل تقاطع چند راه قرار دارد 
و در کنار آن مسجد، حمام و امام زاده وجود دارد. این میدان، نقش 

میدان هاي ارتباطي را نیز بر عهده داشته است.
پیوند ارگانیک بین میدان و سایر فضاها و عناصر شهري: 
بناه��ای مهّم��ي که با می��دان دو خاتون، پیون��د ارگانیك دارند و 
ایجاد کنندة ش��کل اولّی��ة آن بودند، عبارتند از: امام زاده، مس��جد 
اتابکان، حمام تاریخي ش��هر، مدرس��ة علمی��ة امامیه و بازار که در 
ارتباط با میدان س��اخته ش��ده اند و حتي مي توان گفت با ساخته 
ش��دن آن ها، این میدان شکل گرفته اس��ت. در توسعه هاي جدید 
طرح سامان دهي بافت قدیم، ساختمان هاي تجاري در حال احداث 
نیز همی��ن نقش را دارند، با این تفاوت که با نظم هندس��ي خود، 
ش��کلي مس��تطیل و منظم به میدان می دهند که با شکل نامنظم 
اولی��ه آن متفاوت خواهد بود. ش��کل گیري خیابان ولیعصر موجب 
ش��ده تا میدان قدی��م در کنار آن قرار گیرد، ام��ا در طرح مصوب 

اجرایی، این خیابان کاماًل از میان میدان عبور خواهد کرد.

سلس�له مراتب کارکردي – مكاني: میدان دو خاتون، از نظر 
سلس��له مراتب کارکردي – مکاني، در س��طح شهر عمل مي کند و 
از این منظر میدان ش��هري محسوب مي شود که در امتداد راه هاي 
مهم و اصلي ش��هر که به دروازه جنوب شرقي )12 محرم( منتهي 
مي ش��ود، ش��کل گرفته و فضاهاي مهمی مانند بازار لحاف دوزان، 
مس��جد اتابکان، حمام و ام��ام زاده دو خاتون در کنار یا نزدیك آن 
قرار گرفته اس��ت. با توّجه به توس��عة فضاهاي تج��اري در امتداد 
خیابان ملّت، مي توان گفت که این میدان، در حال حاضر، عملکرد 
ناحیه اي قوي تري دارد، ولی براي کساني که از اطراف - به منظور 
زی��ارت و خرید - به ش��هرکرد مي آیند، هنوز مرکز ش��هر و محل 
تأمین مایحتاج آن ها محس��وب مي ش��ود که گواه ای��ن امر، وجود 
پایانة برون شهري فردوسي در غرب میدان و حضور افراد روستایي 

ملّبس به لباس هاي محلّي چوغا در سطح میدان است.
نحوة استقرار فعالّیت ها و فضاها در میدان: در میدان فعلي، 
برخي فعالّیت ها رس��مي و داراي تعریف فضایي مش��خص و خاص 
و سرپوش��یده هستند و برخي دیگر خودجوش و بدون برنامه ریزي 
فضایي و توس��ط م��ردم، در فضاه��اي روباز داخل می��دان جاري 
مي ش��وند. در حال حاضر، فعالیت هاي موجود در پیرامون و سطح 
میدان دو خاتون که در فضاي سرپوش��یده یا بسته اتفاق مي افتند، 

عبارتند از:
- فعالّیت ه��اي اقتصادي در دو قالب تجاري هاي موجود و در حال 

احداث پیرامون میدان )فضاي سرپوشیده(،
- فعالّی��ت اجتماع��ي - فرهنگي و مذهبي در حاش��یة امام زاده و 
حّمام تاریخي که به موزه تبدیل شده است )فضاهاي سرپوشیده(،

- فعالّیت مذهبي در مسجد اتابکان )فضاي سرپوشیده(،
فعالّیت هاي موجود در س��طح میدان دو خاتون که در فضاي روباز 
ج��اري هس��تند و مرزها و محدوده هاي مش��ّخص و ثابتي ندارند؛ 

مانند:
- دستفروش هاي سطح میدان و پشت امام زاده که از میوه و تره بار 
و انواع صیفي تا کیف و کفش و ... می فروش��ند و مشتریان زیادي 

براي خود دارند )فضاي روباز و یا نیمه سرپوشیده سبك(،
- پارکینگ اتومبیل ها در س��طح میدان بخصوص نیمة جنوبي آن 

و در مجاورت بال یك )فضاي روباز(،
- نمایش و انبار اجناس مغازه داران پیرامون میدان در سطح میدان 

)فضاي روباز(،
- فعالّیت ه��اي اجتماعي از قبیل گفت وگ��و، مالقات، صرف چاي، 
برگزاري مراس��م مذهبي و جش��ن ها مثل حنابندان و ساتقبال یا 
بدرقة زائران و دیگر مراسم جمعی در زمان هاي مشّخص در سطح 

میدان )فضاي روباز(.
5-2. خصوصیات کالبدي میدان امام زاده دو خاتون

ش�كل میدان: در وضعّیت قدیمي، میدان، هم زمان با توس��عة 
ش��هر و شکل گیري بناها در گوش��ه هاي مختلف آن شکل گرفت و 
از نظم و سلس��له مراتب مطلوبي پیروي نکرده اس��ت، زیرا بناهاي 
پیرام��ون میدان، بدون برنامه و طرح از پیش فکر ش��ده س��اخته 
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شده اند، لذا میدان اولّیه شکل کاماًل منظم و هندسي نداشته است. 
طرح س��امان دهي بافت قدیم، این میدان را به ش��کل مس��تطیلي 
تعری��ف که در ش��مال غربي و غ��رب میدان توس��ط ابنیة تاریخي 
ارزش مند و میراثي، انسجام بدنه هاي خود را از دست داده است. در 
طرح جدید، فضاهاي تجاري، ابتدا طّراحي و سپس احداث شده اند 

و اس��تقرار فضاها و فعالّیت ها، تابع نظم و سلس��له مراتب سنجیده 
هس��تند. با توّجه به بناهاي موجود، امکان ساخت بناهاي مهم در 
امت��داد محورهاي تقارن یا روبهروي راه هاي اصلي وجود ندارد تا از 
لحاظ کالبدي و بصري اهمّیت بس��زایي داش��ته باشد. تناسب این 

میدان تقریبا 1:1.15 است.

تصویر شمارة 4: نحوة استقرار فعالّیت ها و خصوصیات رفتاری استفاده کنندگان از فضا

تصویر شمارة 5: چشم انداز فعلی میدان و ترکیب احجام در پشت زمینة شهری شهر کرد

     

    

 موقعّیت میدان نس�بت به راه هاي منتهي به آن : میدان در 
محل تقاطع راه هاي ش��هري، ناحیه اي و محلّه اي و با ایجاد خیابان 
ولیعصر، به نحوي در کنار راه ارتباطي قرار گرفته اس��ت، اّما فضاي 
میدان از فضاي خیابان متمایز نیس��ت و در آن حل شده است؛ به 

عبارتي، فضاي راه، جزیي از فضاي میدان محس��وب مي ش��ود. در 
طرح آتي نیز، میدان در محل تقاطع راه هاي اصلي و فرعي پیاده با 

مقیاس شهري و محلّه اي واقع خواهد بود. 

تصویر شمارة 7 : جداره هاي شكل دهندة میدان 
جدید )فضاي مثبت و منفي(

تصویر شمارة 6: شكل اولّیة میدان دو خاتون

تصویر شمارة 8: ابعاد و تناسب های شكل میدان 
در وضع قدیمي

 تصویر شمارة 9: ابعاد و تناسب های میدان در 
طرح جدید
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خصوصّی�ات حجمي فضاي باز: میدان، توس��ط فضاها و عناصر و 
احجام موجود و در حال ساخت پیرامون آن محصور شده است. بناهاي 
تجاري موجود در پیرامون میدان دو طبقه هستند. در بدنة غربي و گوشة 
شمال شرقي، این محصوریّت توسط بناهاي ارزش مند تاریخي یك تا دو 
طبقه عقب نشسته، شکسته شده و فضا به بیرون رخنه کرده است؛ به 
عبارتي، محصوریّت کامل وجود ندارد. مس��احت میدان در طرح جدید 
حدود 12000 متر مربع و داراي مقیاس اجتماعي و متناسب با تجّمع 
تعداد افراد زیادی خواهد بود. تناسب ارتفاع به عرض میدان تقریباً 1:10 
و تناسب ارتفاع به طول میدان تقریبا 1:12 است که نشانگر محصوریّت 

ناقص است.
خصوصّیات فضاهاي س�اخته ش�ده پیرامون می�دان: بناهاي 
ساخته شده پیرامون میدان، به نحوي مستقل از میدان ساخته شده اند. 
اّما کارکردی متناسب با نقش کارکردي میدان به عنوان فضایی شهري 
دارند، هر چند که همزمان با آن س��اخته نشده اند. فضاي باز این میدان 
توسط بناها و فضاهاي متعّدد و مستقل پیرامون میدان که در زمان هاي 
مختلف س��اخته ش��ده اند، احاطه شده است. مس��تحدثات موجود در 
محدودة میدان دو خاتون و پیرامون آن، شامل بقعة امام زادگان حلیمه و 
حکیمه خاتون، مسجد امام صادق)اتابکان( و حّمام جنب امام زاده است. 
در این مجموعه، تنها مسجد است که به صورت اّولیه باقي مانده است. 
حمام در طول دوران مختلف مرمت و بازس��ازي ش��ده و بقعة امام زاده 
نیز در اواخر دورة قاجاریه نوس��ازي ش��ده است. مسجد اتابکان در زمرة 
بناهاي محوري بافت قدیمي شهرکرد محسوب مي گردد و قدیمي ترین 
بناي مذهبي شناخته شدة استان و قسمتي از مجموعة تاریخي مرکزي 
ش��هرکرد اس��ت که در اوایل قرن هفتم ه.ق در دوران حکومت سلسلة 
محلي اتابکان لر بزرگ به سبك مساجد قرون اولّیة اسالمي ساخته شده 
و در دوره هاي صفوي و قاجاري مرمت شده است و هم اکنون جزو آثار 

ملي شناخته مي شود.
بقعة امام زادگان  حلیمه   و حکیمه خاتون    )خواهران امام  رضا )ع(، بعد 
از تغییراتي که در دوران مختلف داشت، در دوران قاجار و پهلوی نوسازي 

شد. به نظر مي رسد ساختمان اولّیه آن جزو مجموعه هاي اتابکان فارس 
باش��د که به مرور زمان در اثر ح��وادث مختلف از بین رفته و به تدریج 

مرمت شده است. سبك فعلي مربوط به دوران قاجاریّه است .
حمام درِ امام زاده یکي از بناهاي تاریخي مجاور میدان اس��ت که رو 
به مس��جد قدیمي اتابکان ش��هر کرد دارد و ش��الودة اولّیة آن در زمان 
اتابکان لرس��تان گذاشته ش��ده و در دوره هاي صفویّه، زندیّه و قاجاریّه 
مرّمت و تعمیر ش��ده است. س��ازمان میراث فرهنگي و گردشگري، این 
حمام قدیمي را به موزة هنرها و صنایع دستي تبدیل نموده است. حوزة 
علمّیة امامّیة شهرکرد هم از بناهایي است که به هّمت امام جمعه وقت 
شهرکرد، به جاي خرابه هاي تیمچه آرمناي کدخدا ساخته شد و داراي 

حجره هاي گوناگون و صحن نسبتاً بزرگي است .
مجموعة تجاري در حال احداث )توسط سازمان بهسازي و نوسازي 
شهرکرد( در چهار فاز )بال هاي 1، 2، 3 و 4( توسط سازمان بهسازي و 
نوسازي شهرداري شهرکرد و بنابر پیشنهاد طرح سامان دهي محدودة 
بافت قدیم شهر، در دو طبقه در حال احداث و تکمیل است. در طرح 
میدان، جدارة کالبدي محصور کنندة میدان، توس��ط این مجموعه ها 
همراه با بقعه و حّمام شکل خواهد گرفت. عّصارخانه ای که در جنوب 
ح��وزة علمیة امامّیه قرار گرفته، توس��ط س��ازمان می��راث فرهنگي 
و گردش��گري مرمت گردیده و در ش��مال ش��رقي میدان جدید واقع 
خواهد شد. این مجموعه و عّصارخانه به عنوان عناصر شاخص پیرامون 
میدان باید با ایجاد شفافّیت از لحاظ بصري پیوند گیرد و انسجام یابد. 
مغازه ه��اي قدیمي واقع در کوچه مرادیان ح��د فاصل حوزة علمّیه تا 
میدان فعلي دو خاتون واقع در جبهة جنوبي این گذر، مرمت ش��ده و 
جبهه ش��مالي به صورت اولّیه باقي مانده اس��ت و به نظر مي رسد که 
مرّمت و حفظ خواهد شد. این گذر از مجاورت بال 3 تجاري در میدان 
آغاز شده و در ادامه از کنار مدرسه علمّیه امامّیه، سقاخانة ارباب میرزا 
و مسجد ابابکر عبور کرده و در طرح سامان دهي بافت قدیم به صورت 

معبر پیاده پیشنهاد شده است.

تصویر شمارة 10: پالن و هم جواری مسجد اتابكان با مجموعه همراه با دیدهای مختلف به آن

تصویر شمارة 11: پالن و هم جواری بقعة امام زادگان  حلیمه   و حكیمه خاتون با مجموعه همراه با دیدهای مختلف به آن



79

می
 بو

گ
رهن

ر ف
ی ب

مبتن
رد 

رك
شه

ون 
خات

دو 
ده 

مزا
 اما

دان
ی مي

هر
ی ش

راح
و ط

ی 
ده

امان
س

تصویر شمارة 12: عناصر ساختاری شهر کهن ایرانی – اسالمی و هم پیوند با مجموعه

تصویر شمارة 13: مجموعه های جدید تجاری ساخته شده در شمال و جنوب غربی میدان

تصویر شمارة 14: مراکز و راسته های تجاری موجود در معبر مرادیان همراه با پالن آن

خصوصّیات معماري س�طوح جانبي: در م��ورد ابنیه تجاري 
س��اخته ش��ده یا در حال س��اخت در میدان که ارتفاع متوسط دو 
طبقه از س��طح می��دان دارند و ب��ا کمي عقب نش��یني 2/5 طبقه 
مي ش��وند، بای��د گفت که ای��ن فضاها علي رغم این ک��ه هم زمان با 
فضاي باز اصلي ش��کل نگرفته اند، اّما طّراحي شده هستند و فضاي 
ب��از میدان جدید را ش��کل خواهن��د داد. بدنه هاي می��دان اولّیه، 
طّراحي نش��ده بوده و در زمان هاي مختلفي شکل گرفته اید. سطوح 
جدیداالحداث، که به س��مت فضاي باز میدان قرار دارند، هماهنگ 
و متناس��ب با هم طّراحي ش��ده اند. در برخي جاها، پوستة همگون 
ب��ا میدان، به دلیل وج��ود بناهاي ارزش مند وجود ندارد و عماًل در 
نماي خارجي فضاهاي پیرامون میدان، یکپارچگي دیده نمي ش��ود. 
جنس نماي س��اختمان هاي در حال احداث، آجرنما اس��ت. جنس 
مصالح نماي حمام، س��نگ الشه، جنس نماي ابنیة تاریخي مرمت 
ش��ده، آجر، جنس نماي مس��جد اتابکان، ترکیبي از آجر، خشت و 

کاشي، جنس نماي امام زاده از کاشي و آجر و جنس نماي مدرسه 
علمّیه از آجرنما است.

پوش�ش: می��دان دو خات��ون، روب��از و فاق��د س��قف اس��ت. 
برخ��ي فعالّیت ه��اي واقع در ای��ن میدان، مانند دستفروش��ي ها و 
خرده فروش��ي ها، با برپا کردن چادر، فضایي سرپوشیده براي خود 
ایج��اد کرده اند. ای��ن موضوع، در هنگام برگزاري برخي مراس��م و 
تش��ریفات عمومي و رس��مي، یا مراس��م عزاداري و تعزیه نیز قابل 
تکرار است. حّتي در طرح جدید نیز، میدان فاقد فضاي سرپوشیده 
براي برگزاري مراس��م و استقرار مردم به منظور تماشاي مراسم در 

نظر گرفته شده است.
محوطه س�ازي: میدان فعلي فاقد هرگونه محوطه سازي و کف 
آن از جنس آس��فالت اس��ت؛ بخصوص این که می��دان محل عبور 
و م��رور اتومبیل نیز هس��ت. تنه��ا درختان کنار خیاب��ان ولیعصر 
هستند که قدري این فضا را تلطیف مي نمایند و نماهاي ناهمگون 
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ورودي هاي اصلي میدان را گم مي کنند.
میدان دوخاتون داراي س��طح وس��یع عریان و فاقد فضاي سبز 
طراحي ش��ده یا عناصر معمارانه دیگر اس��ت و هی��چ تفکیکي بین 
فضاهاي آن، به جز س��کوي دور مس��جد اتاب��کان وجود ندارد. این 
موضوع، طّراحي س��یماي زمین براي می��دان را با توّجه به کارکرد 
پیادة آتي آن و نیاز به مناسب س��ازي س��طح می��دان براي پیاده ها 
ضروري مي س��ازد تا براي فعالّیت هاي مختلف اجتماعي در س��طح 

میدان آماده شود.
عناصر میاني مق�ّدس : منظور از عنصر یا فضاي میاني، عنصر 
و فضایي اس��ت ک��ه در میان میدان احداث ش��ده و داراي کارکرد 
معین��ي باش��د. بنابراین، هر عنصر یا فضایي ک��ه به صورت اتفاقي 
و فکرنش��ده در میان میدان قرار بگی��رد و در صورت تغییر مکان، 
هیچ تغییري در نحوة فعالّیت هاي میدان و برگزاري مراس��م در آن 
روي نده��د، از عناصر یا فضاهاي میاني به ش��مار نمي آید. با توّجه 
به این توضیحات، علي رغم این که مسجد اتابکان، با احداث خیابان 
ولیعص��ر و احداث طرح آتي در میان آن قرار مي گیرد، اّما عنصري 
مقدس محس��وب نمي شود؛ از این رو، میدان در وضع قدیم و طرح 
جدید، فاقد عنصر میاني محسوب مي شود. از آن جا که این میدان 
با وجود بقعة امام زادگان دو خاتون ش��کل گرفته و توس��عه یافته و 
داراي جنبه اي مذهبي و مقّدس است و موقعّیت مکاني و هندسي 
آن متأثّر از جهان بیني مردم و نحوة انجام مراس��م است، لذا نیاز به 

عنصر میاني در طرح آتي میدان احساس مي شود.
فضاي س�بز: میدان دو خاتون فاقد فضاي س��بز اس��ت، اما با 
توجه به کارکرد عمومي و شهري آن براي عابر پیاده در طرح آتي، 
طراحي فضاي س��بز ضروري است. این فضاي سبز، نباید برگزاري 
فعالّیت ها و مراس��م گوناگون را در فض��اي باز، با محدودیّت مواجه 
نماید؛ بالعکس باید دیدها و مناظر مناس��بي را از نماهاي میدان و 
فضاي ب��از آن از طریق کادر نمودن پدی��د آورد که عابر از زوایاي 
گوناگ��ون به خوب��ي بتواند کمابی��ش همه می��دان را در یك نگاه 

مشاهده کند.
نحوة اتصال راه به میدان: در وضع قدیم، این اتصال ارگانیك 
شکل گرفته بود، اّما با طرح آتي، ترکیبي از طرح منظم و فکرشده 
در بدنة ش��مالي و جنوبي و طرح ارگانیك در بدنة ش��رقي و غربي 
خواه��د بود. بدنه هاي ش��مالي و جنوب��ي، طّراحي ش��ده و از نظر 
مکان، تابع وجود خیابان ولیعصر هس��تند ک��ه با توّجه به مقیاس، 
بزرگ تر و با اهمّیت تر از سایر ورودي ها هستند. در طرح آتي، هیچ 
عقب نش��یني براي متمایزتر ش��دن این ورودي ها پیش بیني نشده 
اس��ت. در بدنة شرقي و غربي، راه ها بدون طرح از پیش فکرشده و 
از بین ساختمان هاي ساخته شدة ارزش مند و بدون عنصر رابط به 
میدان متصل ش��ده اند. در طّراحي سیماي زمین میدان، مي توان با 
توّجه به وضع موجود ابنیه، پیش ورودي و عقب نشیني را در سمت 

امام زاده و حّمام در نظر گرفت و کوچه کنار مدرس��ه علمّیه را نیز 
ب��ا مفصل گذر تاریخي به می��دان متصل نمود. به هر حال طّراحي 
این مفاصل ورودي، علي رغم این که موضوع این مقاله نیس��ت، اّما 

امري ضروري است.
تأثیرات متقاب��ل تحلیل یافته ها و بررس��ي هاي وضع موجود بر 
کلیات طّراحي پروژه حاکی از نیاز و ضرورت هایی اس��ت که در هر 
نوع طّراحی بای��د مورد توّجه قرار گیرد. این نکات که می توانند به 

عنوان راهنمای طّراحی مد نظر قرار گیرند عبارتند از :
- امکان تأمین محل اس��کان و فرود هلي کوپتر امداد در هنگام 
بحران هایي همچون زلزله با توّجه به موقعیت زلزله خیزي شهرکرد،
- تأمین فضاي شهري مناسب برای برقراري تعامالت اجتماعي، 
برگزاري فعالّیت هاي جمعي، برگزاري مراسم مذهبي و ملّي مرتبط 

با شهر و استان،
- اهمّی��ت توّجه به ماهّیت عناصر ش��اخص موجود در پیرامون 

میدان در توزیع فعالّیت ها و عملکردهاي آتي جمعي و انفرادي،
- نیاز به یکپارچه س��ازي بناها و فضاهاي پیرامون میدان توسط 

عناصر سیماي زمین در جهت ایجاد یك کلّیت،
- نیاز به طّراحي سیماي زمین مفاصل ورودي براي میدان،

- ضرورت انعطاف در اس��تفاده از فضاهاي س��طح میدان ضمن 
وجود تقسیمات نامحسوس فضایي،

- اهمّیت ترکیب الیة تاریخي با زندگي و حیات امروزین میدان 
و توّج��ه به ماهّیت هر عنصر تاریخي و با ارزش در توزیع فعالّیت ها 

و کارکرد پیرامون آن،
- توّجه به عوامل اقلیمي ش��هر و استفاده از راه کارهاي طّراحي 

اقلیمي در فضاي باز میدان،
- ضرورت اس��تفاده از نمادهاي فرهنگي استان هم چون پوشاک 
محلّي، صنایع دس��تي اس��تان و دیگر نهادها در طّراحي کل و جزء 
س��یماي زمین میدان ب��ا هدف انتقال مفاهی��م تاریخي، فرهنگي، 

هویّتی آداب و رسوم و جذب مردم ساکن و گردشگران،
- ضرورت توّجه به مقوله گردشگري در طّراحي میدان.

س�ند طّراحي ش�هری س�یماي زمین میدان دو خاتون و 
طرح حاصله

با توّجه به شناخت حاصله و ضرورت های مداخله، در این مرحله، 
هدف، طّراحی س��یمای زمین میدان دو خاتون بوده است. سیماي 
زمین، نمودي از کف فضا به عنوان یکي از بدنه هاي تشکیل دهندة 
آن اس��ت که از کف س��ازي )واجد ویژگي هاي جنس، بافت، رنگ و 
ابعاد(، مبلمان و تجهیزات ش��هري، منظر نرم )شامل فضاهاي سبز 
در اش��کال گوناگون و عناصر هدایت یا نمایش آب( و روش��نایي و 
نورپردازي تش��کیل مي ش��ود؛ این عناصر و اجزا، در واقع، ساخت 

عماري فضا را بر عهده دارند.
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جدول شمارة 3: سند چشم انداز، اهداف و سیاست های مورد نیاز در طّراحی سیماي زمین میدان دوخاتون

سیاست هااهدافچشم انداز

میدان دوخاتون، بستری برای 
مرکزیّت اجتماعی و فرهنگی شهرکرد 

خواهد بود. لذا با توّجه به این که 
بدنه ها طّراحی و اجرا یا در حال اجرا 
هستند، نقش مضاعفی بر عهده کف 

این فضای شهری به عنوان بستر 
وقوع فعالّیت های اجتماعی و فرهنگی 

شهرکرد خواهد بود .

- رونق بخشي و آماده سازي فضاي میدان براي حضور پیاده 
مردم،

- یکپارچه سازي میدان و اجزاي تشکیل دهنده آن از 
طریق طّراحي سیماي زمین )فضاي منفي( به منظور 

انسجام بخشي به کالبد شکل دهنده میدان،
- ارتباط میدان با سایر فضاهاي شهري از طریق تداوم 

سیماي زمین در استخوان بندي بافت،
- سرزندگي، تعّین فضایي و انعطاف پذیري در طرح سیماي 

زمین میدان بخصوص فعالّیت ها و رفتارها،
� مناسب سازي بستر محیط برای حضور اقشار مختلف 

اجتماعي و تعامالت اجتماعی،
� ایجاد جذابّیت، ترغیب حس جستجوگري براي عابران 

پیاده، مخاطب پروري و خاطره انگیزي،
� ایجاد و تقویت دینامیزم بصري و پویایي آن ضمن حرکت 

در سطح میدان،
� تقویت و مشخص نمودن اصالت هاي بافت شهري و ابنیه 

با ارزش پیرامون میدان،
� ایجاد زیبایي محیط، آسایش و ایمني، جذابّیت، پویایي و 

فعالّیت در شب.

- برنامه ریزي براي فعالّیت ها و عملکردهاي سطح میدان در 
زمان هاي مختلف شبانه روز و سال،

- طّراحي، مدیریّت و برنامه ریزی یکپارچه سیماي زمین شامل 
کف سازي، مبلمان شهري، نظام روشنایي، فضاي سبز و نظام 

هدایت آب و یکپارچه نمودن محتوا و کالبد میدان،
- انعطاف پذیري فضاهاي سطح میدان و فعالّیت هاي 

برنامه ریزي شده براي آ ن ها،
- توّجه به اقلیم شهرکرد در طّراحی فضای باز شهری و مبلمان 

شهري مورد نیاز براي حضور مردم،
- پیاده نمودن حرکت در سطح میدان با امکان برقراري 

خدمات سواره اضطراري و خدمات پشتیباني،
- تقویت هویّت و تصویر ذهني میدان،
- ایجاد سیماي فّعال و پویاي شبانه، 

- تقویّت نقش خاطرة جمعي میدان در اذهان مردم،
- استفاده از ظرفّیت های موجود در سطح و پیرامون میدان 

براي جذب و تداوم حضور مردم در فضاي شهري،
- شاخص نمودن و نمایاندن نمادهاي فرهنگ دهکردي بر 

بستر و زمینه اي از فرهنگ غني استان چهارمحال و بختیاري.

مأخذ: نگین شهر، 1385

به تجربه ثابت ش��ده اس��ت که هیچ فرهنگ و تمدنی از بستر و 
محی��ط خود جدایي پذیر نیس��ت و غنای خود را از محیط طبیعی، 
فرهنگ��ی، اقتصادی، اجتماعی بس��تر و پیرامون خ��ود و در نتیجه 
تعامالت طوالنی مدت با آن ها به دست آورده است. شهرکرد، مرکز 
سیاسی - اداری استان چهارمحال و بختیاری و شهرستان شهرکرد 
اس��ت و به عنوان مرکز و مبدأ ورودی، نقش شایانی در شناساندن 
ویژگی های اس��تان و شهرستان، به گردشگران داخلی و خارجی بر 
عه��ده دارد. میدان دوخاتون که به عنوان نمادی برای ش��هرکرد و 
فرهنگ آن ش��ناخته می شود و نقش مرکزیت اجتماعی– فرهنگی 
ش��هر را بر عهده دارد، در بس��تر اس��تان چهارمحال و بختیاری و 
شهرستان شهرکرد واقع اس��ت. برای شناساندن فرهنگ شهرکرد، 
زمینة فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری و شهرستان شهرکرد، 
به عنوان بس��تر و زمینه ای قوی برای نمایاندن این فرهنگ انتخاب 
شده است. این نقطه، در گذشته از نظر تقسیمات سیاسي کشوري، 
بن��ا بر دالیلي چون تمرکز دس��تگاه هاي دولتي )هر چند محدود(، 
موقعیت دسترس��ي آن به قطب فرهنگ��ي- اقتصادي اصفهان، قرار 
داش��تن در مجاورت جاده ارتباطي فالت مرکزي ایران )اصفهان(، 
بین النهرین س��فلي )خوزستان( و هم چنین موقعّیت بازارگون آن 
برای تأمین نیازمندي هاي کوچ روه��ای بختیاري و نیز آبادي هاي 
اطراف، در حکم محور بي طرف در دس��ته بندي هاي سیاس��ي که 
تعلّق ب��ه هیچ کدام از گروه هاي قومي و خوانین منش��أ اس��تقالل 
سیاس��ي در آن روزگار نداشته است، تلقي میشد. این امر، حّتي تا 
روزگار معاصر نیز به خوبي حفظ گردیده است. بنابراین، باید کالبد 
ش��هري دهکرد )ش��هرکرد( را محوری اجتماعي- سیاسي دانست 
ک��ه در حک��م پیونددهنده فرهنگ هاي مختل��ف مهاجران به خود 

عمل نموده و در عین اس��تقالل گروه هاي ش��غلي - نژادي که در 
قالب محلّه اي مخصوص به خود فعالّیت کرده اند، ایشان را به نوعي 
نامحسوس داراي علقههاي مشترک نموده است؛ به گونه اي که اگر 
ایشان داراي سازه هاي معماري مختص به خود نظیر حمام، مسجد 
و مکتب )و بعدها مدرسه( بوده اند، در نهایت و در دراز مدت، خود 
را جزیي از فضاهاي فرهنگي خاص دهکرد )ش��هرکرد( دانس��ته و 
عالقه مند بودهاند، به اسم یا رسمي دهکردي )شهرکردي( خوانده 
ش��وند. نمادهای اس��تان، بیش تر نقش��ی دو بعدی در طرح میدان 
داش��ته و به عنوان پس زمینه ای برای نمادهای س��ه بعدی، زنده، 
جاری و س��اری فرهنگی ش��هرکرد که س��اکنان فعلی آن هستند، 
استفاده شده اس��ت. آن چه اهمّیت بسزایي دارد، سر و کار داشتن 
بیش تر حواس مخاطبان طرح با نمادهای برجس��ته ش��هرکرد در 

سطح میدان است. 

8. روند، الیه ها و ایده های طّراحی سيماي زمين ميدان 
در طّراحي س��یماي زمین میدان، نخستین اقدام، یافتن ایده اي 
اس��ت که ضمن انطباق بر ش��رایط موجود و ط��رح نهایي معماري 
می��دان، در برگیرندة بارهاي اصلي هویّ��ت، فرهنگ، تاریخ، فضاها 
و کالبده��اي مورد نیاز برای حض��ور اجتماعي مردم در این میدان 
ش��هري باش��د. در این باره، کتب مختلف تاریخ ش��هرکرد، صنایع 
دس��تي اس��تان به عنوان نمادهای��ي که در خود تاری��خ، فرهنگ، 
ش��رایط محیطي و محلي را در دوره هاي مختلف پرورانده اند، مورد 
بررس��ي قرار گرفت تا در ش��کل گیري ایده هاي طّراحي تأثیرگذار 
باش��ند. این بررسي، با توّجه به نیازهاي زیر که در طّراحي سیماي 

زمین مطرح مي گردد، انجام گرفته است:
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- نیاز به تقسیم فضا براي انجام فعالّیت هاي مورد نظر در میدان 
و تعّین فضایي )کالن در سطح میدان و خرد در سطح ریزفضاها(،

- نیاز به تعیین و توزیع فعالّیت هاي منعطف و جاذب با توّجه به 
کاربري و عملکرد ساختمان هاي موجود در میدان و پیرامون آن،

- نیاز به تعیین و جانمایي سطوح منظر نرم )فضاي سبز و آب(،
- نیاز به تعیین مبلمان شهري،

- نیاز به ایجاد تصویر ذهني و هویّت.
طرح س��یماي زمین میدان دو خاتون، طرحي چندالیه است که 
از برهم اندازي این الیه ها، منتج شده است؛ الیه هایي که از تاریخ، 
فرهنگ، ویژگي ه��اي کالبدي و عملکردي میدان، صنایع دس��تي 
اس��تان، اقلیم سرد و معتدل ش��هرکرد وام گرفته شده اند و غریبه 

نیستند.این الیه ها عبارتند از:
الی�ة چهارچوب؛ دارهاي قالي افقي مرس��وم در اس��تان چهار 
مح��ال و بختیاري : در این باره، نیاز به چهارچوبي اس��ت که ضمن 
یکپارچ��ه نمودن کالبد میدان، س��طح میدان ی��ا به عبارتي فضاي 
منف��ي را در بر گیرد. با مطالعه در اس��ناد مرتبط با اس��تان چهار 
محال و بختیاري و شهرکرد، مشخص گردید که قالب دارهاي قالي 
و گلیم بافي اس��تان، افقي هس��تند. با توّجه به شکل میدان و ابنیة 
تشکیل دهندة آن، این امکان وجود دارد که بال هاي تجاري در حال 
احداث، به عنوان دار قالي در نظر گرفته شوند که تار و پودي را در 
سطح میدان مي دوانند. این تار و پودهاي اصلي از مقابل ورودي هاي 
بال هاي تجاري خارج ش��ده و تشکیل شبکه اي از مربع های با ابعاد 
17×17 مت��ر را مي دهن��د که با نقش قالي ش��لمزار مطابقت دارد. 
همان ط��ور که در هری��ك از واحدهاي مربع ش��کل این قالي، یك 
اتفاق مي افتد، این قضیه به میدان هم تعمیم مي یابد؛ یعني در هر 
مربع، اتّفاق های مورد نظر جاري مي ش��ود. ساختمان هاي احداثي 
پیرامون میدان و رواق هاي آن ها در طبقه همکف، چهارچوب طرح 

میدان یا به عبارتي دار آن را شکل مي دهند.
الیة تارها و پودهاي قالي؛ به عنوان مبنا و مدول کف س��ازي 
و تمای��الت حرکتي منطبق بر ورودي  هاي س��اختمان هاي تجاري 
بال هاي 1 تا 4 )نقش ش��لمزار(: تقس��یمات مدوالر بر اساس نقش 
شلمزار با توجه به محل ورودي هاي بناهاي تجاري در حال احداث

الی�ة فعالّیت ه�ا؛ فعالّیت ه��اي منتخب براي س��طح میدان، 
ترکیب��ی از فعالّیت هاي اجتماعي و اقتص��ادي، فرهنگي � هنري، 

تفریحي و سرگرمي و تفّرج، مذهبي، جمعي و اجتماعي، آموزشي � 
تفریحي کودک و نوجوان، خدماتي – رفاهي و پشتیباني، ورزشي، 

خودجوش خواهد بود.

تصویر شمارة 15: دار افقي گلیم بافي به عنوان الیة مبنایی در طّراحی 
میدان امام زاده دو خاتون

الیه تاریخ؛ بقعة امام زادگان، حمام در امام زاده، مسجد اتابکان، 
حوزة علمّی��ة امامّیه، عّصارخانه، دکان ه��اي در حال مرّمت کوچه 
مرادیان و نقش تاریخي مرکزیّت اجتماعي – فرهنگي میدان براي 

شهرکرد، الیه هاي تاریخي میدان را تشکیل مي دهند.
الیة المان هاي شاخص استان چهار محال و بختیاري؛ الیة 
اصلي دیگري که اساس کف سازي میدان را شکل مي دهد، استفاده 
از نقش چوغا براي میدان است که در فرم ها و مقیاس هاي مختلف 
بهکار گرفته خواهد ش��د و مبناي نقش کف میدان )از س��نگ هاي 

ریشه دار در دو رنگ( و زمینه ای برای نمادهای دهکردی است.
الیة فضاهاي سبز و عناصر هدایت و نمایش آب )مناظر نرم(؛ با 
الگوهایی از نقش پیاده شده نحوة استقرار دانه هاي گل آفتابگردان 
براي اجزاي خاص میدان از قبیل آب نماها و نیز الله های واژگون،

الیة مبلمان ش�هري و روش�نایي ب�ا الگوگیری از س�یاه 
چادرها و ... ،

الیة رنگ، بافت و اندازه و جهت براي کف س�ازي میدان با 
الگوگیری از رنگ پوشاک مردان و زنان بختیاري

الیه عملكردهاي موجود.

تصویر شمارة 16: الیه تارها و پودهاي قالي، به عنوان مبنا و مدول کف سازي و تمایالت حرکتي در طّراحی میدان ام امزاده دو خاتون
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تصویر شمارة 17: ماهّیت غالب عناصر شاخص از منظر حوزة نفوذ و مدول مربرطه در طّراحی میدان امام زاده دو خاتون

تصویر شمارة 18: الیه رنگ، بافت و اندازه و جهت براي کفسازي میدان با الگوگیری از رنگ پوشاک مردان بختیاري

نتيجه گيري
نقش فضاهای ش��هری ب��ه عنوان عرصه ای عموم��ی – اجتماعی، 
فرهنگ��ی و کالبدی و در یك کالم بس��تر حیات مدنی در س��اخت و 
بازس��اخت اجتماعی، تولید کیفّیات انس��انی – مدنی، جریان زیست 
ش��هری، زیبایی ش��ناختی، انتقال فرهنگ و تعامالت انسانی، آن را به 
یکی از مهم ترین دل مش��غولی های شهرس��ازان در چند قرن گذشته 
بدل ساخته اس��ت؛ به گونه ای که امروز تحلیل فرم همراه با محتوای 
فضا اساس مطالعات جدید شهری را تشکیل می دهد. از شاخص ترین 
فضاهای عمومی میادین یا پالزها هس��تند ک��ه در صورت ترکیب و 
انطباق با نیروی اجتماعی – فرهنگی بستر و استقرارگاه تاریخی خود، 
ضامنی هویّت بخش و ماندگار خواهد بود. اگر بتوان توّقعات موردی از 
میادین را در س��ه ویژگی تعیین فضایی )دارای حد و حدود و تعریف 
با کرانه های صلب یا نرم(، سرزندگی )دارای تنوع و نشاط و سرشار از 
زیست اجتماعی( و انعطاف )بستر اجرای فعالّیت و عملکردهای متنوع 
و مورد نیاز گروهای مختل��ف اجتماعی( خالصه کرد، هر نوع طرح و 
پروژة شهری باید در جهت این سه ویژگی و مختصات تعریف شده به 
این نیازها را پاسخ دهد. از سوی دیگر اگر منظر شهري را، نماد فرهنگ، 
تاریخ و آداب و رس��وم هر ش��هر بدانیم، طّراح��ی فضاهای عمومی و 
نماهاي شهري متناسب با معیارها الزم و ضروری است. غالب طرح های 
متعّدد تهیه ش��ده برای میدان دو خاتون، بر ساختمان بدنه ها تأکید 
داش��ته اند و به فضای میدان نپرداخته اند. آن چه از این طرح می توان 
دریافت، این اس��ت که علی رغم این که بدنه ها به عنوان یکی از اجزای 
کالبدی مهم این فضای ش��هری طّراحی ش��ده و در دست ساخت یا 
ساخته شده هستند، اّما می توان در قالب سیمای زمین به عنوان جزیی 
دیگر از فضای شهری، بدنه ها را با محتوای فضا و عناصر قابل استقرار 
در آن و نی��ز خصوصی��ات کف ترکیب نمود؛ ب��ه عبارت دیگر، تلفیق 
کالبد فضای ش��هری با محتوای آن در جهت ایجاد حیات اجتماعی و 
س��رزندگی در فضای شهری از طریق سیمای زمین امکان پذیر است؛ 

تلفیقی از الیه های مختلف به عنوان ایدة اصلی سیمای زمین میدان 
که با هدف یکپارچه کردن فضا و جداره های میدان از طریق سیمای 
زمین و محتوای فضا و استفاده از اصول تجربه شده در میادین موفق 
دنیا صورت می گیرد. از مهم ترین های چالش های معاصر شهرسازی در 
ایران نبود تفکر راهبردی و یا اجرای ناقص آن اس��ت که از جمله آن 
می توان عدم ارتباط بین س��ند چشم انداز شهر و برنامه ریزی عملیاتی 
ذکر کرد. بدیهی اس��ت عدم ارتباط سیستمی بین چشم انداز، اهداف، 
راهبردها، سیاست و برنامه های عملیاتی به ترکیب بهینه ای از فضاهای 
شهری نخواهد انجامید. بنابر این در این مقاله سعی شد نتیجه خروجی 
طّراحی تلفیقی، طرحی باش��د که بر اساس چشم انداز تعریف شده در 
پروژه، تهیه و ارائه گردد و در صورت اجرای آن و برنامه ریزی و مدیریّت 
فعالّیت ها و عملکردهای قابل استقرار، میدان را به فضای شهری مطلوبی 
برای تعامالت اجتماعی س��اکنان شهرکرد تبدیل خواهد نمود و آن را 
هم چنان به عنوان بخشی از استخوان بندی تاریخی در هستة مرکزی 
شهر، مرکز اجتماعی و فرهنگی شهر و یکی از دروازه های ورود به آن 
و عاملی برای جذب گردش��گران حفظ خواهد کرد. این طرح ش��امل 
فعالّیت ها و عملکردهای قابل اس��تقرار در میدان، نحوة روشنایی های 
عمومی و خاص میدان، مبلمان شهری مورد نیاز، گیاهان و سطوح آب 
و کف س��ازی است. مهم ترین مزیت و دستاورد طرح پیشنهادی برای 

امام زاده عالوه بر آن چه بیان شد، چنین است:
- تعیی��ن جهت قبله برای نمازگ��زاران در بخش جلوی امام زاده با 
حك جهت قبله از طریق تیشه داری سنگ های کف با توّجه به صفوف 

نمازگزاران و تفاوت زاویه آن با راستای کف سازی در میدان،
- پیش بینی قابلّیت حرکت دس��ته های عزاداری در میان میدان و 

خروج آن ها و امکان تماشای مراسم توسط مردم،
- تلفیق الیه های مختلف مؤثّر بر شکل گیری سیمای زمین میدان،

- پیوند کف و جداره ها با استفاده از مدول به کار رفته در قالی ها،
- چوغا به عنوان نقش غالب کف.
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بزرگ نمایی اجزای میدان
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پی نوشت ها
1. Plaza 
2. Piazza
3. Placa
4. Platea
5. Rynek Glowny
6. Hidalgo
7. del Campo
8. de Ville
9. de la Constitucion (Zocalo)
10. e Armas
11. Trg Bana Jelacica
12. Östermalmstorg
13. de Entrevero
14. Campo Santa Margherita
15. Project for Public Spaces (PPS)
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