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میدان عتیق

مشاور نقش جهان پارس

مرحوم سیدهادي میرمیران

مجموعۀ ميدان كهنه و مسجد جامع عتيق يکی از مهمترين و اولين عناصر شهری 
محور تاريخی اصفهان است كه در محّل تالقی خيابان های هاتف-  مجلسی و 
عبدالرزاق-  وليعصر واقع شده است. بافت محدودۀ مورد نظر دارای بافتی ارزشمند 
است كه به منظور بازگرداندن و حفظ ارزش های تاريخی ابنيه و گذرهای موجود 
در اين محدوده ، موضوع احيا و بازسازی آن مطرح و طرح پيشنهادی آن نيز تهيه 

شده است.
 

با  يا ميدان عتيق اصفهان  ، ميدان كهنه  تاريخی موجود  به  مستندات  با توجه   
محاّلت مسکونی مجاور آن جزءقديمی ترين مراكز سکونتگاهی شهر اصفهان به 
شمار می آيند. قديمی ترين مراكز مسکونی اصفهان در درجۀ اول يهوديه و بعد از 
آن سکونتگاه های اطراف آن بوده اند. شواهد تاريخی نشان می دهند كه هسته 
های سکونتگاهی مذكور به خاطر مسائل قومی و مذهبی نمی توانستند به راحتی به 

يکديگر بپيوندند ، ولی ما بين آنها مبادالت اقتصادی و فرهنگی برقرار بوده است. 
با حملۀ اعراب به ايران و از جمله به شهر اصفهان و تسخير شهر)جی( بدست آنها ، 
جمعّيتی كه در بخش يهوديه و هسته های سکونتگاهی مجاور آن ساكن بودند ناچار 
به ايجاد روابط نزديك تری با يکديگر شدند و در نتيجه با پيوستن آنها به يکديگر 
شهری پديد آمد كه قرن ها به اسم يهوديه خوانده می شد. در يهوديه وجود يك 
ميدان عمومی به تقليد از ميدان شهر )جی( احساس گرديد و يهوديه رونق اقتصادی 
يافت. در سالهای بعدی توّجه حاكمان وقت به منطقۀ مذكور جلب شد به طوری كه 
عملکردهای سياسی ، اداری و نظامی از جی به يهوديه منتقل گرديد تا هم به اشاعۀ 

دين اسالم توّجه شود و هم با دريافت جزيه از اقلّيت های مذهبی ساكن منطقه سود 
بيشتری بدست آيد.

در حدود سال های 156 هجری قمری در جوار ميدان يهوديه مسجدی بر روی 
آتشکدۀ قديمی پديد آمد كه با بازارهای اطراف ، قلب اقتصادی اجتماعی و سياسی 
شهر را تشکيل داد و مركز تجّمع همۀ اقشار مردم گرديد. اين ميدان كه احتمااًل در 
دورۀ سلجوقی پديد آمده بود از رونق بيشتری برخوردار شد ، به طوری كه دروازه 
های شهر به ميدان ختم می شد و كاخ های سلطنتی ملکشاه سلجوقی نيز در كنار 

آن قرار داشت.
ميدان كهنۀ اصفهان قرن ها قلب تپندۀ شهر محسوب می شد. با روی كار آمدن 
سلسلۀ صفويه و احساس نياز در ساخت ميدانی جديد با كاركردهايی جديد و با شکوه 
)ميدان نقش جهان( ، رفته رفته از اهمّيت ميدان قديم كاسته شد. در عصر قاجار نيز 
كم كم فضای بازار و ميدان به هرج و مرج كشيده شد به طوری كه در اواخر قاجار 
به واسطۀ اهميت يافتن تجارت ، مسألۀ بهره وری از فضاهای تجاری مطرح گرديد. 
همين امر مردم را به ايجاد فضاهای جديد تر برای خريد و فروش ترغيب نمود و 
ميدان كهنه به علّت نزديکی به بازار بيشتر مورد توجه سودجويان قرار گرفت و مراكز 

تجاری در اراضی خالی داخل ميدان احداث شد.
 

در دورۀ پهلوی به علّت تغييراتی كه در بافت و استخوان بندی كالبدی اغلب شهرهای 
سّنتی ايران رخ داد و نيز ايجاد خيابان ها ، جاده ها و ميادين و نيز شکل گيری 
استخوان بندی شبکه ای و تسلّط محورهای سواره ، بازار شهرها كاركرد اقتصادی 
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خويش را به عنوان محيطی سربسته و فّعال در مجموعه ای خاص از دست 
داد و مراكز بسيار فعال تجاری در اطراف خيابان های جديد االحداث ايجاد 
شد. در اصفهان در محّل باغ تختی ، خيابان های مسجد سّيد، عبدالرّزاق و 
وليعصر عمود بر محور چهارباغ احداث شد كه در محّل ميدان كهنه ، آن را به 
دو قسمت تقسيم كرد. در مجاورت محّل ميدان كهنه نيز ميدان جديد پديدآمد 

كه باز هم نام ميدان كهنه )سبزه ميدان( را برخود گرفت.
  با توّجه به قدمت و پيشينۀ تاريخی مهّمی كه ميدان از آن برخوردار است و 
نيز كم توّجهی به آن در دوره های اخير ، اين قطعه دارای بيشترين نارسايی 
به خصوص از لحاظ اجتماعی و فضايی می باشد. بنابراين سازماندهی اين 
اجتناب  به عنوان مهمترين و اصلی ترين مراكز شهری اصفهان  مجموعه 
ناپذير است و نيازمند اقدامات شهرسازی ، روانبخشی اقتصادی و اجتماعی ، 
ترميم كالبدی و فضايی می باشد و ايجاد بناها و مجموعه های جديد شهری 
و باالخره  وحدت بخشيدن به آنها را نيزطلب می كند تا بتواند ضمن حفظ 
ارزش های تاريخی به عنوان يك مركز شهری پويا و فّعال ، بخش شمال 
به طور عام  را  به طور خاص و كّل شهر اصفهان  را  شرقی شهر اصفهان 

تقويت نمايد.
مشّخصات وضع موجود محدودۀ طرح 

بعد  های  دوره  در  جامع  مسجد  و  كهنه  ميدان  مجموعۀ  كه  آن  وجود  با   
از صفويه عملکرد شهری خود را كه نشأت گرفته از رشد ارگانيك و پيوند 
تنگاتنگ آن با ساختار شهری بوده ، همچنان حفظ می نمايد اما به خاطر 
همين ساختار فضايی ، ميدان مورد تعّرض عملکردهای مختلف قرار گرفته 
و از لحاظ كالبدی فرسوده و عماًل به لحاظ فضای شهری به تدريج تحليل 
به تدريج به عناصر  می رود. می توان گفت دستفروش های داخل ميدان 
ثابت تبديل شده اند تا آن جا كه در حال حاضر چيزی از فضای ميدان عهد 
سلجوقی باقی نمانده و تشخيص دقيق حد و حدود كالبد اولّيۀ ميدان مشکل 

شده است.
  مجموعۀ ميدان كهنه و حوزۀ آن از درون ، دارای بافتی است فشرده و درهم 
ناپذير كه ضمن دارا بودن مجموعۀ  نفوذ  با گذرهايی كم عرض و   ، تنيده 
عناصر ارزشمند تاريخی و معماری با مشکالتی از قبيل كمبود شديد خدمات 
ای  چهره  با  خرد  های  فعالّيت  تعّدد   ، بافت  فرسودگی   ، عمومی  و  رفاهی 
نابهنجار ، عدم وجود كاربری های متناسب با شأن و سابقۀ  تاريخی آن ، 
همجواری فعالّيت های ناهمسان و آسيب های اجتماعی ، مواجه می باشد. 
در مقابل ،  فعالّيت تجاری خرده فروشی و عمده فروشی در بدنۀ محورهای 
احداث شده بسيار قوی عمل كرده و موجب تنّزل عملکردی در داخل بافت 

درونی مجموعه شده است.
  روند سريع و رو به رشد شهرنشينی در اصفهان و دگرگونی های عميق در زير 
ساخت های اقتصادی شهر در هفتاد سال اخير منجر به مداخالتی در ساختار 
شهر و به دنبال آن ساختار منطقۀ تاريخی و عناصر تشکيل دهندۀ آن شده 
است. ميزان مشکالت و تحّوالت كالبدی حاصل از مداخالت به عمل آمده در 

سال های اخير در بخش های مختلف محدوده ، متفاوت بوده است. 
  اصلی ترين مداخلۀ انجام شده بر پيکرۀ مجموعه ، احداث خيابان شمالی 
-  جنوبی هاتف از كنارۀ غربی مسجد جامع و همچنين احداث محور شرقی-  
غربی عبدالّرزاق-  وليعصر و قطع راستۀ بازار قديم می باشد. معابر مذكور 
موجب از هم گسيختگی بافت مجموعه شده و بدين صورت فعالّيت های 
جديد در حاشيۀ برش های ايجاد شده استقراريافته و اين امر موجبات ركود 
انتقال برخی فعالّيت های درون آن به بدنۀ  و حذف فعالّيت های سّنتی و 
محورهای مذكور شده و به تدريج اين محورها را به عنوان محورهای شهری 

)خدماتی و ارتباطی( تثبيت نموده است.
با وجود اين محور بازار در عين گسستگی توسط محور عبدالّرزاق-  وليعصر 
نقش عمده ای در انسجام و يکپارچگی مجموعۀ ميدان داشته و عناصر واجد 

ارزش را به يکديگر متصل می سازد.
  بدين ترتيب تداخل نقش فعالّيتی )خدماتی( و ارتباطی ، مسائل و مشکالت 
متعّددی را در حال حاضر برای محدوده ايجاد نموده است. همچنين تحّوالت 
به وجود آمده در زمينۀ استقرار فعالّيت ها و كاركردهای جديد در محدودۀ 
طرح با ساختار سّنتی گذشتۀ آن بسيار متفاوت بوده و در تضاد قرار دارد.  عدم 
وجود دسترسی متناسب با حجم فعالّيت های جديد تجاری)خرده فروشی و 
عمده فروشی( و فضاهای مرتبط با آن ، محدوده را به صورت بسته و گره 
خورده درآورده و دسترسی های درون بافت نيز دستخوش تغييرات و اقدامات 
نامطلوبی گشته است. در حال حاضر نيز كاربری و عملکرد اصلی محدوده ، 

تجاری است.
  بناهای مسکونی كه در اين محدوده قرار دارند اغلب از لحاظ ابنيه ای از 
كيفيت مطلوبی برخوردار نيستند. از لحاظ اجتماعی نيز بخش زيادی از ساكنان 
و  به مسائل  توّجه  با  بومی هستند.  و غير  درآمد  اقشار كم  از  اين محدوده 
مشکالت وضع موجود و نيز ارزش و اهمّيت بافت تاريخی مجموعه ، هرگونه 
اقدام در بهسازی و نوسازی محدودۀ مذكور با توجه به ساختار اصلی كالبدی و 
اجتماعی و توانمندی های اقتصادی می تواند در جهت وحدت بخشی و ايجاد 
پيوستگی عملکرد وانسجام كالبدی اتّفاق افتد. اين امر سبب می شود تا رفته 
رفته محدودۀ قديم شهر با رونق اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی مواجه گردد.
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ضلع به صورت راسته ای از واحدهای تجاری ، به عنوان بازار جديد ، پيش بينی شده است. در تمام طول اين راسته، تك منارۀ 
مسجد علی ديد مطلوبی را در چشم بينندۀ اين مسير ايجاد می كند.

د -  ضلع شمالی : 
بازار ريسمان در ضلع شمالی ميدان پيشنهادی واقع است. اين بازار ، مجاور مجموعۀ كاسه گران كه شامل مدرسه و كاروانسرا است 
قرار دارد و بخش های تخريب شدۀ آن نيازمند مرّمت اساسی می باشد. در طرح پيشنهادی ، در مقابل بازار ريسمان ، يك رواق و 

برای مجموعۀ كاسه گران چندين ورودی برای بازديد در نظر گرفته شده است.
جلوخان مسجد جامع : 

بخش ديگری كه در طراحی مجموعۀ ميدان عتيق در نظر گرفته شده ، جلوخان مسجد جامع است. در طرح پيشنهادی ،  بيشتر 
به شفاف سازی اطراف مسجد توّجه شده است.

دروازۀ ورودی : 
ميدان قيام فعلی نيز يکی از بخش های مجموعۀ ميدان عتيق را تشکيل می دهد كه به دليل قرار گرفتن در محّل تالقی امتداد 
خيابان های عبدالّرزاق )خيابان وليعصر( و هاتف )خيابان عالمۀ مجلسی( كه از شريانهای اصلی شهر می باشند ، از اهمّيت ويژه ای 
برخوردار است. اين ميدان درحال حاضر به علّت وجود فعاليت های تجاری زياد )خرده فروشی و عمده فروشی(  و در نتيجه عبور 
و مرور وسايل نقليۀ سواری ، فراتر از ظرفّيت ميدان و خيابان های منتهی به آن ، يك گرۀ ترافيکی در محدودۀ طرح به حساب 
می آيد. در طرح پيشنهادی در اين  گره فضای باز )VOID( در نظر گرفته شده است تا ضمن نفوذ نور و هوا به فضای زيرگذر 

، منظر آسمان نيز از پايين ديده شود.
مجموعۀ مركز خريد، مجموعۀ گردشگری و پذيرايی : 

شرق گذر هارونيه از ديگر بخش های پروژه محسوب می شود. در اين محّوطه ، بناهای تاريخی ارزشمندی قرار دارد كه حفظ و 
نگهداری از آنها می بايست در طرح پيشنهادی مورد توجه قرار گيرد. كاربريهايی نظير هتل ، فضاهای اداری ، فضاهای تفريحی و 

احيای عناصر تاريخی از مواردی است كه در طرح هايی كه برای اين محدوده تهيه خواهد شد ، پيش بينی می شود.

مجموعۀ زیرگذرها و پارکینگ 
خيابان های عبدالّرزاق -  وليعصر در جهت شرقی-  غربی و عالمۀ مجلسی-  هاتف در جهت شمالی-  جنوبی با هدف رفع نيازهای 
ترافيکی زمان خود احداث شده اند. اما در عمل اسباب ازهم گسيختگی بافت محدوده و به ويژه ميدان كهنه را فراهم نمودند. به 
تدريج اين محورها به عنوان شريان های اصلی شهری تثبيت شدند و ارتباط مجموعه را با شبکۀ راه های ارتباطی اصلی شهر 
برقرار كردند. با توجه به واقعّيت فوق و عدم امکان حذف كامل اين دو محور سواره ، در طرح مجموعه ميدان عتيق با پيش بينی 

زيرگذر سعی شده تا محورها ازحضور منفی آنها در مجموعۀ ميدان كاسته شود.
         انتقال محورهای سوارۀ عبدالّرزاق -  وليعصر و عالمۀ مجلسی -  هاتف به سطح زير ميدان به صورت زيرگذر و در نظر 
گرفتن يك ترافيك سوارۀ بسيار محدود و كنترل شده در سطح ميدان ، با هدف ايجاد و سازگاری فضايی -  ارتباطی محدوده با 

ميدان و تأمين امنّيت عبور پياده در محدودۀ ميدان ، صورت گرفته است.
         زيرگذرها عالوه بر آنکه به صورت يك دسترسی عبوری سريع ديده شده اند ، ورود به محوطۀ پاركينگ و فضای بار اندازی 

در زير ميدان را نيز تأمين می كنند.  
  

ایدۀ اصلی در طرح پیشنهادی 
طرح پيشنهادی ارائه شده برای مجموعۀ ميدان عتيق و مسجد جامع اصفهان 
با توّجه به قدمت اين بخش ، وضعّيت موجود و رسيدگی به مسائل و مشکالتی 
كه در حال حاضر با آن روبرو است تنظيم شده و در راستای تجديد حيات و 
ترميم كالبدی-  فضايی آن می باشد و كوشش شده است كه راه حل هايی 
ارائه شود تا ضمن احياء بافت تاريخی مذكور ، اين بخش به عنوان يك فضای 
شهری مدرن و به روز بتواند نقطۀ عطفی در فضاهای شهری اصفهان در حال 

و آينده به شمار آيد.
بر پايۀ چنين نگرشی ، ساختار كالبدی-  فضايی مجموعه ، تحت تأثير عوامل 
بنيادين مانند مالحظات تاريخی و تأثيرات ساختاری سيستم دسترسی و شريان 
های اصلی در بافت محدوده ، شکل گرفته است. تظاهرات كالبدی بناهای 
عناصر  چيدمان  و  سلجوقی  دورۀ  ميدان  نمادين  حضور  همراه  به  ارزش  با 

پيشنهادی جديد ، كلّيت فضايی مجموعه را می سازد.
  ايدۀ طراحی مجموعۀ ميدان كهنه بر اساس احيا و بازسازی ميدان قديم و 
كلّيۀ راه های ارتباطی و مسيرهای تاريخی اطراف آن در نظر گرفته شده است 
تا هرج و مرج و آشفتگی ای كه در طول تاريخ و بر اثر عوامل مختلف در 
اين منطقه به وجود آمده است به نظم در آيد و برگی از پيشينۀ تاريخی شهر 
اصفهان زنده شود. در جهت نيل به اين امر ، شبکه معابری كه بعداً جهت 
كاهش ترافيك شهری ساخته شد بايد حذف گردد. ولی به دليل آنکه وجود 
اين شبکۀ معابر الزامی است ، در پی تهّيۀ راه حلهای مختلف نهايتاً به طراحی 
زيرگذرهايی در امتداد همان خيابان های موجود منجر شد تا در سطح ، ميدانی 
كاماًل پياده به صورت آرام و به دور از هرگونه آلودگی های ناشی از عبور وسايل 

نقليه سواری به وجود آيد. 
تفکيك كلّی مجموعه ، بر دو بخش خواهد بود :

  بخشی كه بر اساس اصول و مقررات حفاظتی ، مرّمت و ساماندهی خواهد 
شد كه شامل اضالع غربی و جنوبی ميدان می باشد و بخش ديگر اضالع 
شمالی و شرقی مجموعه است كه در راستای ارزشهای تاريخی بافت بازسازی 
و نوسازی خواهد شد. محور بازار وگذرهای اصلی كه به نوعی شکل دهنده و 
سازمان دهنده ميدان هستند ، پيوند اين مجموعه را با بافت مسکونی پيرامون 
آن برقرار می كند و سعی شده اين رابطۀ متقابل ، از طريق ترميم عملکردی و 
كاربردی گذرهای اصلی به خصوص بازار بزرگ و امتداد آن در حاشيۀ ميدان و 

پيش بينی عناصر كالبدی-  عملکردی جديد در جوار آن تقويت شود.

طرح پیشنهادی 
طرح پيشنهادی مجموعۀ ميدان عتيق با توّجه به اصول و مقررات حفاظت 
از بناهای با ارزش مجموعه در بخش های مختلفی طراحی شده است. اين 

مجموعه در كل شامل دو بخش است :
- مجموعۀ ميدان اصلی  و اطراف آن ؛

- پاركينگ و زيرگذرها ؛

مجموعۀ میدان اصلی و اطراف آن 
ميدان اصلی ، واحدهای تجاری ، فضای باز ميدان و رواق های اطراف را شامل 
می شود. با توجه به فرم ميدان كه فضای باز آن را چهار ضلع به ابعاد مختلف 
)ضلع غربی 57  ، ضلع جنوبی 67 ، ضلع شرقی 239 و ضلع شمالی 117( با 
ارزش تاريخی متفاوت تشکيل داده است ، برای هر ضلع ، عملکردی خاص به 

شرح زير در نظر گرفته شده است :
الف -  ضلع غربی : 

اين ضلع مجاور بازار بزرگ كه بخشی از بافت با ارزش تاريخی شهر اصفهان 
است ، قراردارد. در طول مسير بازار بزرگ ، بناهای با ارزش تاريخی مانند 
مسجد نورّيه ، مسجد شيره پزها ، مجموعۀ كاسه گران ، امامزاده هارون واليت 

و تعدادی سرا وجود دارد كه در طرح پيشنهادی ميدان مؤثر بوده اند.
  در طرح پيشنهادی ، مجاور اين بازار با الگوبرداری از ابعاد و تناسبات واحدهای 
تجاری ميدان نقش جهان ، واحدهايی تجاری به عنوان پوسته ای هماهنگ با 

ديگر اضالع ميدان قرار داده شده است.
ب-  ضلع جنوبی : 

درمانی    - بهداشتی  مركز  كه شامل  هارونيه  مقابل مجموعۀ  در  اين ضلع 
هارونيه و امامزاده هارون واليت است ، قرار دارد در وضعّيت فعلی ، مجاور اين 
مجموعه بازارچه ای وجود دارد كه قسمتی از آن تخريب شده است كه بايد 
تا گذر هارونيه ، سقف و بدنۀ آن مرّمت شود. اختالف ارتفاع قابل توجهی بين 
سطح بازارچۀ مذكور با سطح امامزاده هارون واليت مشاهده می شود. در طرح 
ضلع جنوبی ميدان پيشنهادی رواقی مجاور اين بازارچه پيش بينی شده است 

تا از روی آن بدنۀ گذر هارونيه به چشم آيد.
ج - ضلع شرقی : 

ضلع شرقی ميدان پيشنهادی منطبق بر خيابان هارونيه است كه در وضعّيت 
فعلی خود ، بدنه ای نامطلوب و رو به تخريب دارد. در طرح پيشنهادی ، اين 


