
217

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

شناسایی عوامل و نیروهای موثر در شکل گیری، محتوا و ماهیت میدانچه های محلی

شامره صفحه مقاله: 217-229
13

96
ن
ستا

زم
.2
ه1

مار
ش
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چکیده
محتوای غنی فضاهای شهری سنتی و تاریخی در ایران، زمینه مناسبی را جهت بازآموزی در ابعاد مختلف طراحی شهری 
فراهم می آورد. مبتنی بر تحول تدریجی و متناسب با زمان مفاهیم و روش های تحلیلی، در دانش طراحی شهری، می توان 
ابعاد نهفته در طراحی شهرهای کهن ایران را جستجو کرد. با تکیه بر این موضوع، بافت تاریخی شهر نائین و میدانچه های 
آن، به عنوان یکی از نمونه های ارزشمند و پابرجای طراحی شهری در مرکز ایران، می تواند نمونه موردی مناسبی را جهت 
شناسایی عوامل و نیروهای مؤثر در شکل گیری، محتوا و ماهیت میدانچه های محلی ارائه دهد. این فضاها بستر زندگی 
اجتماعی هم محله ای ها و مکان تجلی باورهای فرهنگی و مذهبی آن ها بوده و هستند. روش پژوهش مبتنی بر تحقیق 
تفسیری- تاریخی، تحلیل محتوا و نوعی پدیدارشناسی فضای شهری است. برای دستیابی به اهداف این پژوهش ابتدا 
عوامل و نیروهای مؤثر در قالب مؤلفه های اصلی فضایی تعیین و سپس مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. نتایج این 
پژوهش نشان می دهد که ضمن تاثیر متقابل مؤلفه های مؤثر در این فضاها، مؤلفه آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی 
دارای نقش محوری تری بوده است، به نحوی که تأثیر بارز آن را می توان بر روی سایر عوامل مشاهده کرد. همچنین 
به دلیل خصلت پایدار ارزش های اجتماعی، این فضاها همچنان عملکرد گذشته خود را حفظ کرده و به عنوان قلب تپنده 

نایین و یکی از مهمترین فضاهای شهری آن عمل می کنند. 
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مقدمه
فضاهاي شهري در شهرهاي تاریخي ایران دارای ویژگی هایی هستند که سبب شده، برخی از این فضاها امروزه نیز دارای 
عملکردهای مناسب و یا حتی کم نظیر در میان فضاهای شهری جدید باشند. یکی از بهترین این نمونه ها، میدانچه های 
محلی در بخش کهن شهر نایین است. رشد جدید این شهر با جذب جمعیت بخش های کهن، به صورت منفصل و عاری از 
میراث به جای مانده از گذشته بوده است، در نتیجه، بخش های جدید در پاسخگویی به برخی از نیازهای ساکنین ناتوان 
بوده و شهروندان برای رفع این نیازها به محله ها و بافت تاریخی مراجعه مجدد می کنند، به نحوی که برگزاری مراسم های 
آیینی و مذهبی با ویژگی های خاص توسط ساکنین بخش های جدید در میدانچه های بخش کهن، کاماًل متداول است. این 
موضوع نشان دهنده روح مستتر در این فضاهاست که سبب ایجاد ارتباطات خاص بین مردم، ارزش های پایدار و فضاهای 
شهری شده است. اثر این فضاها در خاطره جمعی ساکنین، مبتنی بر برگزاری مراسم آیینی سبب شده که بخش مهمی 
از تصویر ذهنی مردم نایین از هویت شهری در پیوند با میدان ها و حسینیه های بافت تاریخی شکل گیرد. این زمینه غنی 

و ارزشمند بستر مناسبی جهت بازشناخت اصول طراحی فضاهای شهری در ایران است.
تحلیلی  زمان می توان چارچوب های  در هر  دانش طراحی،  در  تحلیلی  و روش های  مفاهیم  تدریجی  تحول  به  توجه  با 
جدیدی متناسب با هر فضا، طراحی و تولید کرد. عمده مطالعات انجام شده در میدان های بافت تاریخی نایین متکی 
بر ارزش های شکلی و تحلیل های کالبدی و تیپولوژیک بوده است، درحالی که محتوای این فضاها از ارزش های فراتری 
برخوردار بوده که ضامن حفظ و بقای کالبد فضا شده است. لذا الزم است جهت بررسی و تحلیل فضاهای شهری بافت های 
تاریخی، در ارتباط با فضای ادبیات طراحی شهری معاصر، دستگاه های جدیدی جهت تحلیل و بررسی فراهم کرد، تا 
بتوان ابعاد پنهان طراحی شهری در فضاهای شهری شهرهای کهن ایران را جستجو کرد. هدف این پژوهش شناخت و 
بررسی مؤلفه ها و نیروهایی مؤثر در شکل گیری میدانچه های شهر نایین و بررسی میزان تداوم و تأثیرگذاری این مؤلفه ها 

در حیات شهری امروز است. 
 بر این مبنا جهت شناسایی عوامل و نیروهای مؤثر در شکل گیری، محتوا و ماهیت این میدانچه ها، بر خالف رویکرد غالب 
در تحلیل میدان های تاریخی ایران، ابتدا مؤلفه های مناسب برای تحلیل این فضاها، با توجه به ویژگی های خاص فرهنگی 
مردم نایین و عملکرد اجتماعی میادین شناسایی شده و پس از تدقیق، به تحلیل هر یک از آن ها پرداخته شده است. بر 

این اساس مهم ترین سؤاالت پژوهش را به صورت زیر می توان بیان کرد:
- روش تحلیل جهت بررسی ماهیت میدان های بافت تاریخی نایین بر چه پایه هایی استوار است؟

- چه ویژگی هایی سبب شده است تا میدانچه های محلی شهر نایین همچنان از نظر عملکردی و کالبدی به عنوان فضاهایی 
پویا عمل کنند؟ 

1. روش پژوهش و تبیین مؤلفه های تحلیل بافت تاریخی نایین
در فرآیند تحول و ارتقاء محتوای علمی دانش طراحی شهری، افرادی نظیر کوین لینچ، 1981، بنتلی، 1985، جیکوبز و 
اپلیارد، 1987، تیبالدز 1988 و غیره و همچنین هم اندیشی هایی نظیر کنگره شهرسازی نوین، در دهه 1990، تالش هایی 
را جهت تعیین کیفیات مطلوب مکان های شهری موفق و مؤلفه های تحلیلی آن انجام داده اند. هر یک از چارچوب های 
فوق می تواند به عنوان ضابطه های ارزیابی فضاهای شهری نیز عمل کند )Carmona et al., 2009, pp. 15-21(، اما از آنجا 
 Lang, 2007,( که مسائل و فضاهای شهری خاص و بی همتا هستند، نمی توان فرمول ویژه ای برای همه آن ها تجویز کرد
p. 26(، در نتیجه از این چارچوب ها که از نظر کلی صحیح هستند باید به صورت انعطاف پذیر و با درک کافی از شرایط 
مکانی، سود جست )Carmona et al., 2009, p. 21(. بر این مبنا جهت تدوین مدل ویژه تحلیل میدان ها در بافت تاریخی 
نایین، الزم است مبتنی بر بررسی اسناد و اطالعات، مشاهدات میدانی عمیق و مصاحبه با ساکنین مطلع از فرآیند تولید 

و تحول میدان ها، شناخت ماهوی عمیقی به دست آید. فرآیند انجام شده در این قسمت به صورت زیر بوده است:
1. مشاهدات میدانی: برپایی هر ساله مراسم محرم با میزبانی اهالی بافت تاریخی، میدانچه ها و حسینیه ها و با حضور 
ساکنین بافت جدید و حتی افرادی که به شهرهای دیگر نقل مکان کرده اند، حیات مجددی را درون بافت و میدانچه ها 
به جریان می اندازد. لذا طی دو سال متوالی 92-1391 ضمن اقامت در این شهر، با حضور و مشارکت در اجرای مراسم، 

درکی عمیق و محتوایی از فضا و جریآن های موجود در آن ها ایجاد شده است.
2. اسناد و اطالعات مکتوب: این بخش بر مبنای جمع آوری و مطالعه کتب و اسناد مرتبط با نایین شامل کتب تاریخی، 
فرهنگی، اجتماعی و همچنین مطالعات تخصصی شهرسازی نظیر، طرح مستند سازی بافت تاریخی شهر نایین بوده است. 

این طرح دسترسی به نقشه های بافت تاریخی نایین را میسر ساخت.
3. مصاحبه جهت کاوش حافظه شفاهی: ضرورت انجام مصاحبه در این پژوهش، تطبیق هر چه بیشتر مطالب و آگاهی از 
ابعاد پنهان میدانچه هاست. در این فرآیند ابتدا با تنظیم ساختار مصاحبه ای متناسب با اهداف و نیازها، اقدام به انتخاب 
مصاحبه شوندگان شد، از این رو با مراجعه به هر یک از میدانچه های هفتگانه شهر، متولیان و ریش سفیدان آن محله 



219

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

شناسایی عوامل و نیروهای موثر در شکل گیری، محتوا و ماهیت میدانچه های محلی

شامره صفحه مقاله: 217-229
13

96
ن
ستا

زم
.2
ه1

مار
ش


شناسایی شدند. این افراد اغلب سنی بیش از 60 سال داشتند. علت انتخاب این افراد حافظه تاریخی مناسب آن ها، حضور 
دائم آن ها در بافت تاریخی و نقش تأثیرگذار آن ها در بافت بود. در مجموع از 23 نفر مصاحبه عمیق به عمل آمد1.

نمودار 1: مدل ویژه بررسی میدانچه های تاریخی شهر نایین

بر مبنای این فرآیند سه مرحله ای، مؤلفه های تحلیلی تأثیرگذار در ابعاد مختلف کمی و کیفی میدانچه  ها تدوین شده 
از  است )نمودار 1(. جهت تحلیل مؤلفه ها از ترکیب روش های پژوهش تفسیری- تاریخی، توصیفی- تحلیلی وگونه ای 
پدیدارشناسی اول شخص جهت تحلیل ابعاد کیفی در میدان های نایین استفاده شده است. در تحلیل ابعاد کمی میدان ها، 
طی بازترسیم نقشه محالت و تحلیل در محیط GIS، زمینه هایی همچون ابعاد فضا، محصوریت، تعداد فضاهای اطراف، 
موقعیت نسبت به حدود محله، مساحت نسبت به محله بررسی شده است. جدول 1 مؤلفه های تحلیل، ابعاد تحلیل و 

روش های پژوهش را ارائه می دهد.

جدول 1: مؤلفه ها، ابعاد و روش های پژوهش تحلیل میدانچه های بافت تاریخی نایین

روش پژوهشابعاد تحلیلمؤلفه تحلیل

• تحوالت مذهبیتاریخی- زمانی1
• ریشه های شکل گیری میدانچه ها و حسینیه ها

تحلیل تفسیری تاریخی، متکی بر منابع 
پایه

کالبدی2

کمی

• ابعاد فضا
• محصوریت

• تعداد فضاهای اطراف
• موقعیت نسبت به حدود محله

• مساحت نسبت به محله

باز ترسیم نقشه محله و میدانچه ها و تحلیل 
GIS آن ها در محیط

کیفی

• شکل شناسی
• فرم شناسی
• نفوذپذیری
• توده و فضا

توصیفی تحلیل، متکی بر مشاهدات، 
مصاحبه های میدانی و بررسی اسناد

آداب و رسوم و 3
ارزش های اجتماعی

• زندگی اجتماعی
• باورهای دینی

• نحوه ساخت و نگهداری میدانچه هامدیریت4
• نحوه برگزاری مراسم

• نشانه شناسی عناصربصری5
• نشانه شهری

فعالیت ها6

• کارکردها گذشته و حال
• کاربری های مجاور
• سازگاری فعالیت ها

• تداوم فعالیتی
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با توجه به ماهیت میدانچه های نایین، باید اشاره داشت که ابعاد مختلف تحلیل، در یک پیوستگی همه جانبه بر ماهیت 
میدانچه ها مؤثر هستند و در بررسی و تحلیل آن ها، صرفاً می توان از مؤلفه های آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی و 
مؤلفه کالبدی به عنوان مؤلفه هایی راهبردی تر در میان سایر مؤلفه ها نام برد و نمی توان اولویت سایر مؤلفه ها نسبت به 

یکدیگر را مشخص نمود.

2. تحلیل مؤلفه ها

1-2- تحلیل تاریخی– زمانی 
بخش کهن نایین از هفت محله تشکیل شده است. براساس شواهد کالبدی موجود نظیر نارنج قلعه، الوگاه ها و همچنین 
 Soltanzadeh, 2011, p.( آداب و رسوم خاص، نظیر توجه به آتش و آب و انعکاس این موضوع در ضرب المثل ها و غیره
45( می توان قدمت این شهر را به پیش از اسالم نسبت داد. در بررسی سیر تاریخی شهر و میدانچه ها، آثار کهنی نظیر 
سفرنامه ناصرخسرو و سفرنامه آقااحمدکرمانشاهي بهبهانی به صورت مختصر اشاراتی به نایین داشته اند، اما مهمترین 
منبع در این زمینه کتاب 5 جلدی "تاریخ نایین" نوشته عبدالحجه بالغی در سال 1369 هجری قمری است. این منبع به 
صورت جامع منابع تاریخی پیشین را در خود گردآورده است. سایر منابع و کتب موجود بعد از این تاریخ، به نوعی اقتباس 

شده از این منبع هستند )جدول2(.

جدول 2: مهم ترین منابع جهت بررسی تاریخ نایین

نام کتابنویسندهتاریخ اثر

س ف رن ام ه  ن اص رخ س رون اص رخ س رو قبادیانی 481 -394 قمری
م رآت االح وال  ج ه ان ن م ااح م د ک رم ان ش اه ی  ب ه ب ه ان ی  1235- 1191قمری

گ زارش  ک وی ر: س ف رن ام ه  ص ف اءال س ل طن ه  ن ائ ی ن ی م ی رزا ع ل ی  خ ان  ن ائ ی ن ی 1344قمری
تاریخ نایینعبدالحجه بالغی1369 قمری

ن ائ ی ن : ش ه ر ه زاره ه ای  ت اری خ ی حسین سلطانزاده1374
ن ائ ی ن  ب ل ده  طی ب ه  م ه دی  س ج ادی  ن ائ ی ن ی 1379
پ ژوه ش  در ت اری خ  و پ ی ش ی ن ه  ش ه رن ائ ی ن اح م د م ل ک زاده 1383

عروس کویر: پژوهشی در فرهنگ عامیانه مردم نایین و علیرضا عرب بافرانی1388
بافران

حسین میرزا بیگی نایینی، عبدالحمید 1392
فرهنگ نایینمرزوق، علیرضا مفتاح

از بررسی این منابع به نقش تغییرات مذهبی در شکل گیری میدانچه ها به شرح زیر پی برده شد: 
مردم نایین ابتدا پیرو مذهب و کیش صابئه و سپس زرتشتی بودند تا اینکه در اواخر سال 23 هجرت، راه مسلمانی را 
با روی کار آمدن دیالمه   .)Balaghi, 1945, pp. 215-217( پیش گرفته، یک دسته سنی و دسته ای دیگر، شیعه شدند 
)آل بویه-320 ه.ق( شرایطی فراهم شد تا مذهب شیعه و آیین ها و مراسم شیعیان از جمله سوگواری عاشورا و جشن 
 Goli( عید غدیر در این شهر رواج بیشتری پیدا کند. اما تا اواخر این دوره همچنان تعداد شافعیان از شیعیان بیشتر بود
ایراد احادیث جعلی مجدداً شیعیان تحت فشار قرار  با نظریه پردازی ها و  Zavareh, 1994, p. 89(. در دوره سلجوقیان 
گرفتند )Naseri Taheri, 1993, p. 36(. شدت ضایعات برآمده از حمله مغول در دوره بعد نیز به حدی بود که جهت تسکین 
آالم، بازار صوفی گری و گوشه نشینی رونق پیدا کرد. در آن زمان، دراویش این منطقه مرید قطب الدین حیدر تونی از 
عرفای معروف ایران بودند )Goli Zavareh, 1994, p. 92( و حیدری خوانده می شدند. در سال 703 سلطان محمد خدابنده 
رسمیت مذهب شیعه را به تمام کشور ایران آن روز اعالم کرد و با ورود میرجالل الدین احمد به نایین در اواخر قرن هفتم 
و رشادت های وی عموم مردم آن شهر جعفری مذهب شدند )Balaghi, 1945, pp. 84-89( از دوران گورکانیان مابین 
مریدان و پیروان شاه نعمت ا… ولی و پیر کبیر، سید حیدر تونی اختالفاتی ایجاد شد، در واقع اختالف پیروان اهل تسنن و 
تشیع بود. در عصر صفوی با رسمیت مجدد تشیع، نه تنها اختالف حیدری و نعمتی از بین نرفت، بلکه با بهانه های دیگر از 
جمله تعصبات قومی که گاه از سوی حاکمان نیز ترویج می شد، همه طبقات اجتماعی به دو دسته متخاصم تفکیک شدند 
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)Balaghi, 1945, p. 218(، به گونه ای که از هفت محله شهر نایین پنج محله نعمتی و دو محله حیدری شدند. اوج گیری 
این اختالفات در عصر صفوی، به همراه رسمیت تشیع که نیازهای فضایی جدیدی را جهت برگزاری سنت های مذهبی 
شیعی، نظیر مراسم دهه محرم مطرح می ساخت، سبب احداث و ساخت میدانچه هایی در محل برخورد راه های اصلی هر 

محله و فضاهای موجود در آن ها شد )Soltanzadeh, 2011, p. 35( )جدول3(.

جدول 3: تحوالت مذهبی و کالبدی در شهر نایین

صائبی و سپس زرتشتیپیش از اسالم

الم
 اس

هور
 ظ

 از
س

پ

اهل تسنن بطریقه شافعی و عده قلیلی شیعه.اواخر 23 هجرت

رسمیت تشیع و مراسم و آیین شیعه اما تا اواخر این دوره همچنان تعداد شافعیان از شیعیان آل بویه
بیشتر بود.

تحت فشار قرار گرفتن شیعیان با ایراد احادیث جعلی و رسمیت مجدد شافعیت.سلجوقیان
هرج و مرج و رونق مخفیانه صوفی گری.حمله مغول

رسمیت یافتن تشیع.ایلخانان
اختالف مابین حیدری و نعمتی، عمده اختالف ها در این زمان جنبه مذهبی و عقیدتی داشت.تیموریان

صفویان
رسمیت تشیع، شکوفایی فکری و مذهبی نایین و مقیاس وسیع برگزاری سنت های مذهبی که سبب 
تکوین و احداث میدانچه هایی محلی شد. اما همه گیری اختالف حیدری و نعمتی در میان عامه مردم 

مصیبتی است که مانع شکوفایی هر چه بیشتر فکری و هنری شهر شد.

در گفتگو با اهالی و بزرگان محالت و همچنین کتیبه های تاریخ دار برجای مانده در دیواره حسینیه ها، مشخص می شود 
که قدمت حسینیه های موجود در میدانچه ها کمتر از خود میدانچه هاست و به دوره های معاصر تا دوره قاجار باز می گردد. 

در هنگام احداث برخی از آن ها خانه های اطراف میدانچه ها تخریب شده و سپس حسینیه ها ساخته شده اند. 

2-2- تحلیل آداب و رسوم و ارزش ها اجتماعی 
فضا و جامعه به شکلی مشخص به یکدیگر مربوطند. این ارتباط، فرآیندی دو طرفه است که در آن مردم و جامعه فضاها 
 Carmona( را بوجود آورده و تغییر می دهند، در حالی که خود مردم به طرق مختلف تحت تأثیر این فضاها قرار می گیرند
et al., 2009, p. 211(. در همین رابطه، آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی مشترک در جوامع سنتی، موجب پیدایش 
ساختارهای شهری خرد و کالن یکسان در بسیاری از شهرهای تاریخی شده است. محله از جمله این واحدها در شهرهای 
آمده اند  به وجود  شهرها  گرفتنشان  قرار  هم  کنار  از  که  خاص  عناصری  با  مستقل،  مجموعه هایی  است،  ایران  مرکزی 

)Tavassoli, 1986, p. 267(. این محله ها با توجه به اشتراکات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، شکل گرفته اند.
 عنصر اجتناب ناپذیر هر محله سنتی در ایران، میدانچه ای بود که عمومي ترین فضاي آن محله محسوب می شد. عناصر 
خدماتی و تأسیساتی هر محله، بعد از دوره صفوی، در داخل یا مجاور این مراکز مستقر شدند تا عالوه بر تأمین نیازهای 
روزمره اهالی، آرامش فضاهای خصوصی در داخل محله ها تأمین شود )Ferdowsian, 2013, p. 107(. مقدار، نوع و کیفیت 
فضاهای اختصاص یافته به عناصر خدماتی و تأسیسات، عالوه بر توان اقتصادی اهالی، وسعت و اندازه هر محله، مشروط 
بر ویژگی های عام پدید آورنده و شکل دهنده شهر بود )Pour Jafar & Coworkers, 2010, p. 31(. به عنوان مثال، مسائل 
نقش  به  می توان  رابطه  در همین  الزامی می ساخت.  و خشک  گرم  نواحی  محله ای  مراکز  در  را  آب انبار  وجود  اقلیمی، 
تعیین کننده مذهب در زندگی مردم نایین اشاره داشت، آن گونه که نویسنده کتاب مرآت االحوال جهان نما در سفرنامه 
خود می نویسد "... و اهالی آن قصبه را زیاده از قصبات دیگر دیندار و طالب تحقیق مسائل شرعیه دیدم. به حدی که 
مجال خواب و آرام از کثرت سائلین نداشتم. چند روزی که توقف شد روز و شب را به فتوی و طی مرافعات مشغول 
بودم...." )Sajjadi Naeini, 2000, p. 40(. همچنین می توان نشانه های اهمیت مذهب را در تعداد زیاد فضاهای مذهبی 
و مساجد با توجه به اندازه و جمعیت شهر مشاهده کرد، به گونه ای که نایین را از قدیم به نام های مدینه العرفا، مدینه 
صفا و شهر مساجد می خواندند )Arab Bufrani, 2009, p. 18(. این ویژگی سبب شده است تا مسجد و حسینیه به عنوان 
عناصر اصلی و مرتبط با میدانچه های محلی رخ نماید. اهمیت حسینیه ها تا حدی است که میدانچه ها را با نام حسینیه 
می خوانند، مانند حسینیه کلوان )= میدانچه کلوان(. در بررسی تعاریف، حسینیه را مکانی می دانند که "هیچ قید شرعی 
 Asgharian Jeddi,( "بر آن حاکم نیست. بنابراین قیود حاکم بر مسجد، مانند داشتن غسل واجب بر آن جاری نمی گردد
p. 38 ,1998(. از این رو این کاربری نه  تنها خللی را در انجام وظایف شهری میدانچه ها ایجاد نمی کرده است. بلکه به دلیل 
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محوریت حسینیه در میدانچه های این شهر، در مقایسه با مراکز محله ای در تهران و اصفهان از اهمیت بیشتری در حیات 
به  )Soltanzadeh, 2011, pp. 82-92(. حساسیت مذهبی مردم  است  بوده  برخوردار  بین فضاهای شهری  و در  جمعی 
حرمت مسجد و نوع مراسمی که در حسینیه ها برگزاری می شود، مهم ترین علت ساخت مسجد و حسینیه در کنار هم 
بوده است، زیرا همان گونه که اشاره شد، کسانی که عذر شرعی دارند، نمی توانند در مسجد حضور پیدا کنند اما حسینیه 

چنین محدودیتی ندارد.

3-2- تحلیل کالبدی 

1-3-2- تحلیل کیفی 
بافت نایین به دالیل مختلف طبیعی، امنیتی و غیره به صورت ارگانیک، بسته، متراکم و درون گرا شکل گرفته است و ساخت 
میدانچه ها، به بعد از شکل گیری بافت شهر مربوط می شود. در نتیجه در اثر محدودیت های فیزیکی موجود این میدانچه ها 
به نظر  قرار گرفته است.  لبه محله  از محله ها، میدانچه در  نگرفته اند، حتی در برخی  قرار  در مرکزیت فیزیکی محله ها 
می رسد آن چه بیش از سایر مسائل در تعیین موقعیت میدانچه ها تأثیرگذار بوده، استقرار بر روی راه های اصلی محله بوده 
است، این راه ها رابط اصلی درون محله و همچنین یک محله با شهر و خارج از شهر می باشند. در نتیجه این میدانچه ها 

از نظر ارتباطی نقش بارزی را در محله ایفا می کنند )شکل 1(.

شکل 1: رابطه بین محدوده محالت، موقعیت دروازه ها و معابر اصلی با میدانچه ها

با وجود بافت ارگانیک شهر، فضای میدانچه ها با پالنی مربع مستطیل، کاماًل منظم، هندسی و با جداره های طراحی شده 
هستند، به نحوی که تباین فضایی شدیدی را با فضاهای شهری پیرامون خود ایجاد کرده اند. در پشت برخی از جداره ها 
هیچگونه فضای بسته ای وجود ندارد و این امر ناشی از اهمیت ایجاد یک فضای درونگرا، مستقل و محصور بوده است 

)شکل2(.
شکل 2: محدوده میدانچه و فضاهای خالی پشت جداره آن ها
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دور تا دور میادین را طاق هایی احاطه کرده است. اکثر این طاق ها دارای عمقی کم هستند و با ترکیب شدن با سکو، 
فضای  دور تا دور میادین را طاق هایی احاطه کرده است که اکثر این طاق ها دارای عمقی کم هستند و با ترکیب شدن 
با سکو، فضای مناسبی را برای نشستن فراهم ساخته اند. برخی دیگر از این طاق ها بدون سکو بوده و به عنوان پیش فضای 
بناهای مجاور و یا ورودی میدانچه ها عمل می کنند. در حسینیه های دو طبقه طاق های ردیف باال مخصوص حضور بانوان 
و تماشای مراسم داخل میدان است. عالوه بر این، فضاهایی ایوان مانند نیز در حسینیه ها مشاهده می شود، که به شاه نشین 

معروفند. 
در گذشته و در هنگام برگزاری مراسم مذهبی، خوانین و افراد متمکن در این فضاها می نشستند و به نوعی به تفاوت خود 
با رعیا شکل عینی می بخشیدند )Goli Zavareh, 1994, p. 122(.  از سوی دیگر، طبق اصول معماری سنتی این عناصر 

شاخص )شاه نشین ها( نقش مهمی را در افزایش غنای بصری جداره ها ایفا می کنند. 
با استقرار عنصری شاخص در میانه این تقسیم  در معماری سنتی، یک جداره به تعداد دهانه های فرد تقسیم شده و 
بندی، موجبات تأکید و وحدت کلی ترکیب فراهم می شد )Tavassoli, 1986, p. 121(. در حال حاضر جداره پنج میدانچه 
دارای عنصر میانی است. سایر جداره ها نیز در صورت نداشتن عنصر شاخص از تکرار طاق هایی مشابه یا متفاوت پوشیده 
شده اند، به نحوی که نمی توان قاعده خاصی را برای آن ها تکوین کرد، اما در عین این تنوع، ذهن انسان دچار اغتشاش و یا 
یکنواختی نمی شود و نظم ظریفی را در فضا احساس می کند. ورودی فضای حسینیه ها در میدانچه ها به نسبت شاه نشین ها 
ساده تر است و در اکثر مواقع در داخل یکی از طاق نماها قرار گرفته اند؛ شاید دلیلی این امر استفاده محدودتر از فضای 
سرپوشیده در طول سال بوده است. به منظور حفظ تداوم جداره ها و ایجاد فضایی کاماًل محصور در میادین، اتصال معابر 
به میدانچه ها از طریق طاقی متناسب با سایر طاق ها و ساباطی در پشت این طاق ها صورت پذیرفته است، از این رو نظم 
حاکم در میدانچه ها سبب تغییر جهت و عرض برخی از معابر به هنگام اتصال شده است. این ساباط ها، عالوه بر ایمنی 
در برابر عوامل اقلیمی، موجبات تنوع و یک مرتبگی را در هنگام ورود و خروج فراهم می کنند. مصالح جداره های فضایی 
میدانچه ها در هماهنگی با سایر فضاهای شهری کاهگلی، خشتی و آجری است که متناسب و در وحدت رنگی با طبیعت 
آفتابی منطقه است. همچنین جهت ایجاد تنوع از گچ سفید در داخل طاق ها، غرفه ها و شاه نشین ها استفاده شده است. 

2-3-2- تحلیل کمی
از نظر کمی، میدانچه های محلی نایین را در دو بعد می توان بررسی کرد. بعد اول ویژگی های کمی مربوط به درون فضا 
شامل، ابعاد، میزان محصوریت، تعداد طبقات بناهای اطراف و تعداد و ماهیت فضاهای شاخص اطراف است )جدول 4(. 

بعد دوم مربوط به بررسی مساحت میدان ها و موقعیت آن ها نسبت به محدوده محله است )شکل 4( و )شکل3(.

جدول 4: تحلیل کمی ویژگی های کالبدی میدانچه های محلی شهر نایین

وجود تعداد

ت
ور

حص
م

ابعاد نقشه و طرح کلی

 مساحت
محله

ها
چه 

دان
می

 آب
 انبار یا
 مظهر
قنات

انه
اخ

سق

جد
س

م

ین
ش

اه ن
ش

دی
رو

و

قه
طب  مساحت

میدانچه

1 1 1 2 3 2 1به2,9 20,3*16,2*7,7
60267 m2

 باب
المسجد

328 m2

1 1 1 1 3 2 1به2,7 27,5*23*8,3
82008 m2

کلوان
632 m2

1 1 0 1 6 1 1به4,2 32*27,3*6,4
66762 m2

نوگباد
873 m2
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0 1 1 1 3 2 1به2,3 23,2*20,7*9,1
37704 m2

پنجاهه
480 m2

1 0 1 1 4 1 1به2,3 21,7 *14,2*6,1
27483 m2

سرای نو
308 m2

0 1 0 1 2 2 1به1,7 20,8*14,3*8,3
22897 m2

گودالو
297 m2

0 1 1 1 4 2 1به1,8 14,7*13,2*7,5
23385 m2

چهل-
m2 194دختران

  
 با وجود اینکه  بدنه پنج میدان، دو طبقه و بدنه دو میدان، یک طبقه است، اما ارتفاع بیشتر طبقه در میدانچه های یک 
طبقه به نسبت میدانچه های دو طبقه سبب ایجاد محصوریتی متناسب در تمامی میدانچه ها شده است. از سوی دیگر 
با 873 متر مربع  نوگباد  به نحوی که میدانچه  با تعداد ورودی ها وجود دارد،  رابطه-ای خاص بین مساحت میدانچه ها 
مساحت و 6 ورودی دارای بیشترین ورودی و میدانچه چهل دختران با 194 مترمربع مساحت و 2 ورودی دارای کمترین 

ورودی در میان میدانچه ها هستند.
نتایج شبیه سازی در محیط Arc GI نشان می دهد که میانگین فاصله از مرکز محله 131 متر و  بیشترین مقدار 229 متر 
است. متناسب با استانداردهای جهانی که حداکثر فاصله 400 متر را برای عابرین در نظر گرفته است؛ می توان این گونه 
نتیجه گرفت که میدانچه ها در دسترسی مناسبی از نقاط مختلف محله قرار داشته اند. همچنین با توجه به جمعیت محالت 
بافت تاریخی نایین در سال 1335 که معادل 4681 نفر بوده است )Statistical Center of Iran, 1957( و مجموع مساحت 
میدانچه ها که برابر 3112 متر مربع است، توان گفت سرانه میدانچه در بافت 0/66 متر مربع بوده است. این سرانه به 

وضوح اهمیت توجه به میدانچه را در مقیاس محله نشان می دهد.  

  شکل 3: تحلیل پراکندگی واحدها از مرکز محله           شکل 4: موقعیت و فاصله مراکز محله ای از لبه هر محله     

(Movaghar & Coworkers, 2015)                                      (Movaghar & Coworkers, 2015)

4-2- تحلیل مدیریت 
گروه بندی های خاص اجتماعی در هر یک از محله های شهر نایین، سبب نوعی همبستگی و اتحاد در میان طبقات مختلف 
اقتصادی آن محله شده بود و در نتیجه همواره ثروتمندان و خیرانی بودند که با وقف بخشی از دارایی خود موجبات 
عمران و آبادانی مستمر محله خود را فراهم کنند. همچنین ارادت تام و تمام به خاندان نبوت سبب می شد تا مردم عادی 
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با وجود ثروت اندک تا حد امکان در ساخت چنین بناهای عظیمی مشارکت کنند. گروهی از بزرگان هر محله که امروزه 
تحت عنوان هیأت امنا شناخته می شوند، مسئولیت نظارت و هماهنگی اقدامات را بر عهده داشتند. این ساختار مدیریتی 
که ریشه در باورهای مذهبی دارد، تا به امروز عملکرد مناسبی را داشته است، به گونه ای که وقفیات در نظر گرفته شده 
با  هزینه های نگهداری و برگزاری مراسم را تأمین می کند و طبق مشاهدات به عمل آمده مردم به صورت خودجوش و 

مشارکت یکدیگر هر ساله میدانچه ها را مهیای برگزاری این مراسم می کنند.

5-2- تحلیل بصری
این بخش شامل "نشانه شناسی" عناصر قابل رؤیت در میدانچه ها است. در این رویکرد، هر نشانه از دو جنبه ظاهری و 
 Ahari, 2006,( معنایی مورد ارزیابی قرار می گیرد تا مفاهیم مستتر در آن ها که به مخاطب منتقل می شود شناسایی شود
 Grötter, 2011, pp.( درک معنایی یک نشانه، زمانی ممکن است که گیرنده، از قبل مفهوم آن را آموخته باشد .)p. 170
503-502(. نشانه هایی با محتوای معنایی خاص که دارای معروفیت عمومی در یک مدت طوالنی هستند، تبدیل به نماد 
می شوند، در مورد نمادهای مذهبی، اعتقادات مذهبی نقش تعیین کننده ای دارند )Mousavi Lar, 1994, p. 17(. نمادها، 
عنصر فرم دهنده به فضای شهری هستند و از این رهگذر فضای شهری سیستم نسبتاً پایدار انتقال میراث فرهنگی یک 

.)Shokouyi, 1990, pp. 36-37( جامعه است
آب، یکی از نشانه های نمادین در میدانچه های نایین است و مظهر آن سقاخانه هایی است که در این فضاها تعبیه شده اند. 
وکسانی که  عابران  میدانچه ها،  در  افراد مستقر  آشامیدنی  آب  فضای خدماتی  به عنوان یک  اینکه  بر  عناصر عالوه  این 
بیابآن های سوزان وارد شهر می شدند را تأمین می کرده اند، فضایی مقدس محسوب می شده اند. زیرا آب در فرهنگ  از 
اسالمی، نمادی از زندگی، پاکی و زیبایی است و به طور خاص در فرهنگ شیعه نمادی از واقعه کربال و رشادت های حضرت 
عباس )ع( است. در اقلیم خشک نایین، مردم احترام زیادی به آب می گذارند؛ در سقاخانه ها شمع روشن می کنند و به آن 

دخیل می بندند. نخل یکی از نمادهای متحرک موجود در میدانچه هاست.
در زمان های گذشته به نخل ها شمشیرهای قدیمی، سپر و چیزهای گرانبهای دیگر می آویختند، اما متأسفانه بسیاری 
از آن ها در دوره ممنوع شدن روضه خوانی در زمان رضا شاه پهلوی تصاحب و تصرف شدند )Balaghi, 1945, p. 79(. به 
تعبیری نخل نمادی از خیمه است و از این رهگذر، خیام حضرت سید الشهدا را در انظار مجسم می سازد و به تعبیر دیگر 

نمادی از تابوت است، چون جنازه مقدس آن حضرت را تشییع نکردند و به جبران آن، این گونه ابراز وفاداری می کنند
.)Balaghi, 1945, p. 217(

گنبدخانه های وسیع و مشابه حسینیه ها یکی دیگر از عناصر برجسته در میدان دید ناظرین است. از نقطه نظر ظاهری در 
هر هفت حسینیه، این گنبدها بر روی یک زمینه هشت ضلعی قرار گرفته اند. در نیمه باالیی گنبدها، به کمک کاربندی 
زمینه از هشت به شانزده تغییر کرده است. در این قسمت، شانزده روزنه عمودی جهت تأمین نور و تهویه فضای زیرین 
تعبیه شده است. سطح بیرونی گنبدها کاماًل ساده و از جنس آجری است. این شکل ظاهری سبب تمایز قابل توجه نسبت 

به محیط اطراف شده است. 
از منظر هستی شناسی اسالمی، گنبد ایرانی، با تبدیل سلسله مراتبی از چهار به هشت، شانزده و سی و دو ضلعی در 
گوشه سازی و در نهایت دایره در گنبد سیر کثرت به وحدت و تعالی از خاک به افالک را نمایش می دهد2 و نمادی از اصل 
توحید است. دکترین شیعه، تفسیری خاص از اصل توحید دارد. به اعتقاد شیعیان، اصل توحید در ارتباط و تداوم با اصل 
امامت قرار دارد و این موضوع با شهادت امام حسین )ع( گره خورده و از آن مایه می گیرد3. این مبانی اعتقادی در زمینه  
هشت ضلعی گنبدها که برآمده از خیمه است، تجلی یافته، به گونه ای که گنبد حسینیه ها در نایین نمادی از خیمه امام 
حسین )ع( هستند و مردم نایین حسینیه ها را خیمه امام حسین)ع( می دانند، و به هنگام عزاداری در این خیمه ها جمع 
می شوند. بنابراین می توان گفت استفاده از شکل خاصی از گنبد در حسینیه ها، بیان کالبدی ظریف از باورهای مذهبی و 

شیعی مردم این خطه است.
با چنین عناصر خاص  از ساباط ها به هنگام ورود به فضای گشاده میدانچه ها که  نایین و عبور  بافت فشرده  حرکت در 
کالبدی و معنایی احاطه شده است، تأثیر زیادی در ادراک فرد از شهر و موقعیت خود در آن دارد، زیرا مرز محالت در 
چنین بافتی کاماًل مشخص نیست و حضور در یک میدان به معنای حضور در آن محله است. از سوی دیگر بازتاب تکرار 
این گنبدهای خاص در خط آسمان شهر نه تنها موجب جهت یابی می شود، بلکه به خوبی بیانگر هویت، شخصیت و عصاره 

شهر در یک ساختار نمایان است )Movaghar & Coworkers, 2015( )شکل 5(.
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شکل 5: گنبد حسینیه های محلی به عنوان عناصری خاص در خط آسمان شهر نایین

 

6-2- تحلیل فعالیت 
بسیاری از فعالیت های انسان، ضرورتاً در فضا تجلی پیدا می کنند. نوع فعالیت ها و رفتار انسان با ویژگی های فضایی و 
کالبدی در ارتباط است، هر چند این موضوع عامل غالب تأثیرگذار بر روی رفتار انسان نیست، اما فرصت هایی را که محیط 
 Carmona et al., 2009,( فراهم می کند، به طور روشن بر روی آنچه مردم می توانند و یا نمی توانند انجام دهند اثر می گذارد
p. 212(. در همین ارتباط، انطباق یافتگی سطح فعالیت های شهری با سطوح فضاهای شهری نایین قابل مشاهده است که 
دارای سلسله مراتبی خاص از عمومی تا نیمه خصوصی بوده است. بازار شهر، به عنوان محور ارتباطی اصلی شهر و عامل 
ارتباطی محله ها، عمومی ترین فضای شهری و بستر حضور و فعالیت همگانی مردم بوده است، اما میدانچه های محلی در 

سطحی خصوصی تر، عمومی ترین فضای هر محله به شمار می آمده اند. 
به گونه ای که مردم هر محله در ایام سوگواری، در آنجا سینه زنی می کردند و در عصرها و شب ها در وسط این میادین 
 .)Balaghi, 1945, p. 60( مفروش روضه و تعزیه می خواندند، گاهی اوقات نیز مجالس ترحیم و فاتحه شبانه دائر می کردند
برای تأمین روشنایی مراسم در شب های محرم آتشی را در الوگاه ها که از جمله عناصر به جای مانده از آیین های پیش 
از اسالم است، روشن می کردند )Arab Bufrani, 2009, p. 244(. در زمستان ها نیز مراسم در حسینیه ها برگزار می شده 
 Balaghi, 1945,( است. در غیر از ایام خاص مذهبی، گاهی اوقات مخصوصاً صبح ها در میدانچه ها بساط پهن می کردند
p. 61(. همچنین در برخی از میدانچه ها درب هایی مشاهده می شود، که مردم آن را درب کارگاه های عبا بافی و سایر 
صنایع محلی می دانند. برای اعالم آغاز عزاداری در ایام محرم و یا فوت فردی در یک محله، دهلی را در مرکز آن محله 
می نواختند )Balaghi, 1945, p. 219(، نقاره خانه ای نیز بر باالی سقاخانه حسینیه چهل دختران )مستقر در محور بازار( 
قرار دارد که در سحرگاهان و شامگاهان روزهای ماه مبارک رمضان بر روی آن دهل می کوبیدند و به این طریق مردم را 
مطلع می ساختند. موقعیت خاص استقرار میدانچه ها در محله ها و همچنین شرایط آسایشی و اقلیمی مناسبی که توسط 
سکوها و طاقهای عمیق فراهم می شده است، میدانچه ها را به بهترین مکان جهت تجمع اهالی در روزهای عادی تبدیل 
می کرده تا بنشینند و به صحبت بپردازند و بچه ها نیز بدون هیچ گونه مزاحمتی بازی کنند، این نوعی دیدار هر روزه 

همسایگان به همراه مطلع شدن از وقایع جدید بوده است.
از تخلف های  افراد دیگر را  با میدانچه ها کمتر تخلف کرده و  مردم به احترام حسینیه و سایر فضاهای مذهبی مرتبط 
به طور  به وجود میآورد و  باز میداشتند، گویی ساختمانهای مذهبی نوعی شرم در مردم حوالی آن  اخالقی و اجتماعی 
نامحسوس سبب کنترل رفتارهای مردم میشد. مسلماً در چنین شرایطی پاره ای از مشاغل اجازه فعالیت پیدا نمی کرده اند.
در زمینه پایداری برخی از فعالیت ها در این فضاها نیز باید توجه داشت که فعالیت ها و نحوه رفتار انسآن ها در ارتباط 
مستقیم با زمان قرار دارد. در پاره ای مواقع بر اثر تأثیر دراز مدت زمان و با تغییرات فرهنگی، ارزشی و توقعات اجتماعی، 
برخی از اعمال انسانی دگرگون و یا به طور کامل محو می شوند4. اما فعالیت های فعلی که در میدانچه های نایین صورت 
می گیرد ریشه در عوامل پایداری چون فرهنگ و اعتقادات داشته، همان عواملی که در گذشته های دور سبب این نحوه 
شکل گیری میدانچه ها شده است و این خود یکی از عوامل ادامه حیات این فضاها در دوران کنونی است. هر چند نباید 
از عالقه مردم جهت حفظ و اجرای سنتی مراسم و نقش خاطره انگیز فضا که ریشه در غنای فضایی و قدمت برپایی این 
مراسم در این فضاها دارد چشم پوشی کرد، این عوامل در کنار عدم وجود فضاهای درخور در بافت جدید تشدید کننده 

نقش این فضاها در حیات شهری امروزه شده اند )شکل 6(.
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شکل 6: بازگشت مردم و حضور در میدانچه های محلی در روز عاشورا

نتیجه گیری
این پژوهش، حاصل تدوین ساختاری تحلیلی، متناسب با ماهیت میدانچه های نایین است. به نوعی یک مدل تحلیلی ویژه، 
مبتنی بر، فرآیند شناخت ماهوی عمیق و پدیدارشناسی مکان، صورت پذیرفته است. سیر تاریخی و تحوالت مذهبی در 
دوره صفویه، سبب تغییر بافت موجود و ساخت میدانچه ها و عناصر مرتبط با آن ها شده است. در این دوره باورهای دینی 
مردم دچار تغییرات اساسی می شود. به عبارت دیگر با تغییرات اساسی در آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی، بعد از 
این دوره، اهالی نایین نیاز به تغییراتی را جهت اعتالی محیط شهری و سازگار کردن آن با فعالیت های مورد نیاز خود، 
احساس می کنند. این نیاز به همراه ساختار محله ای، وابستگی ها و ویژگی های برآمده از آن، سبب ساخت میدانچه هایی 
همانند و با یک مضمون در هر یک از محله ها می شود. حضور این فضاها در عمومی ترین و در دست ترین فضای محلی، 
به مراه نمادپردازی های مذهبی نه تنها سبب ارتقاء خوانایی فضا شده، بلکه همواره یادآور یک رویداد تاریخی- اعتقادی 
عظیم یعنی واقعه کربال است. همچنین به دلیل ریشه دار بودن عوامل مؤثر در شکل گیری این میدانچه ها و پایداری آن ها 
در نایین، تداوم عملکرد پایدار مذهبی این میدانچه ها در حیات شهری امروزی قابل توضیح است. مجموع نتایج به دست 
آمده از بازشناخت نیروهای مؤثر بر شکل گیری و حیات میدانچه ها در بافت تاریخی نایین را به صورت خالصه می توان در 

جدول زیر مشاهده کرد )جدول 5(. 

جدول 5: مؤلفه ها و نتایج حاصل از تحلیل میدانچه های تاریخی شهر نایین 

ویژگی ها و نتایج حاصلمؤلفه ها

تاریخی – 
زمانی

• تغییرات مذهبی، گاه سبب ترویج شافعیت و گاه تشیع و مراسم مذهبی هر کدام می شد.
• استقرار حکومت فراگیر شیعه در عصر صفوی، سبب رسمیت هر چه بیشتر مراسم مذهبی شیعیان از جمله 

محرم و عید غدیر شد.
• نیازهای فضایی برای اجرای مراسم، به همراه ساختار محله ای شهر و اختالف حیدری و نعمتی سبب ساخت 

میدانچه هایی با عملکرد غالب مذهبی به موازات سیاست های دولت مرکزی شد.

آداب و رسوم 
و ارزش های 

اجتماعی

• محله و میدانچه محلی به عنوان یکی از فضاهای جدایی ناپذیر از هر محله، الگوی فضایی مشترک در شهرهای 
سنتی ایران است. این الگو ریشه در روابط خاص و مشترک اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع سنتی ایرانی 

دارد.
... تعیین کننده نوع عناصر مستقر در هر میدانچه  • در هر منطقه شرایط خاص اقلیمی، فرهنگی، اقتصادی و 
محلی و آن محله بوده است. اهمیت باالی مذهب در نایین سبب استقرار فضاهای مذهبی از جمله حسینیه در 

میدانچه ها شده است.

کیفیکالبدی

• محدودیت های موجود در ساخت میدانچه ها در زمانی بعد از شکل گیری بافت و لزوم استقرار در محل 
برخورد راه های اصلی هر محله سبب شد که این فضاها گاه در خارج از مرکزیت فیزیکی محالت قرار 

گیرند.
• میدانچه ها در بافت ارگانیک نایین، فرمی کاماًل منظم و طراحی شده دارند که ریشه در مکتب اصفهان 
و اصول فکری شهرسازی آنان دارد. این فضاها تباینات فضایی شدید با محیط اطراف خود ایجاد کرده اند.

• جداره سازی فضایی به کمک طاق بندی های آجری و گچی سبب:
محصوریت- تعریف فضایی- همسازی با اقلیم و تنوع شده است.
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کمی

• میانگین فاصله از مرکز محله 131 متر و بیشترین آن 229 متر بوده است.
• سرانه میدانچه ها در برنامه ریزی محله 0,66 مترمربع بوده است.

• متوسط مساحت میدان ها 445 متر مربع است.
• متوسط محصورت میدانچه ها 1 به 2,5 است.

مدیریت

• اختالط اقتصادی، اجتماعی و روابط نزدیک هم محله ای ها با یکدیگر، سبب مشارکت عمومی در ساخت این 
فضاها شده است.

• نگهداری و استمرار حیات میدانچه ها و حسینیه ها از طریق فرهنگ مذهبی وقف و مدیریت مشارکتی با حضور 
ریش سفیدان هر محله صورت می پذیرفت. این ساختار امروزه نیز کارایی خود را حفظ کرده است.

بصری

• نمادپردازی مذهبی در میدانچه ها و حسینیه ها از طریق آب، نخل و گنبد و ... صورت گرفته است. این نمادها 
بیان کننده ارزش های مستتر در قیام عاشورا و مذهب تشیع هستند. 

• ارزش های مذهبی و فرهنگی منعکس در کالبد )نماد( به عنوان میراث گذشتگان به نسل های بعد منتقل می شود.

• نمادپردازی در غالب عناصر شاخص کالبدی نظیر گنبدها سبب غنا، هویت و خوانایی سیمای شهری شده است.

فعالیت

• شعاع عملکرد میدانچه ها تحت تأثیر حریم هر محله است.
• نوع فعالیت های روی داده و محدودیت برخی از آن ها تحت الشعاع کاربری های مذهبی اطراف و جو مذهبی 

حاکم در این فضاهاست.
• ارتباط تنگاتنگ فعالیت ها با ارزش های پایدار دینی و اجتماعی، غنای فضایی و خاطره انگیزی این فضاها سبب 

تداوم عملکردی این فضاها شده است.

باید به این موضوع توجه داشت که مؤلفه های به دلیل تأثیر گذاری و تأثیر پذیری از یکدیگر و وجود حوزه های مشترک 
نمیتوانند کاماًل از یکدیگر مجزا باشند و تفکیک آن ها صرفاً با مقاصد پژوهشی بوده است.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد، که با تدوین ساختاری تحلیلی، متناسب با ماهیت هر فضا، در کنار بهره گیری 
از ابزار و روش های جدید نظیر نرم افزارهای تحلیل کمی، می توان نتایج ویژه ای مختص آن فضا به دست آورد. این نتایج، 
زمینه الزم را جهت کاوش های همه جانبه در ویژگی های کمی وکیفی فضاها فراهم می سازد. این نوع نگاه به ماهیت 
بافت  در  فضاهای شهری  تداوم حیات  و  احیاء  راستای حفظ،  در  هوشمندانه  تصمیم سازی های  زمینه  فضاهای شهری 

تاریخی فراهم می سازد. این موضوع با توجه به تجارب دخالت در این گونه بافت ها ضروری و مفید به نظر می رسد.

پی نوشت
1. عالوه بر سؤاالت مورد نظر از سویی مصاحبه شوندگان به نکات مهمی اشاره داشتند که خارج از مطالب و سؤاالت مورد 
نظر بود و از سوی دیگر برای پاسخ به برخی از سواالت و آشنایی هر چه بیشتر با موضوع افراد مناسبی را معرفی نمودند، 
از جمله این افراد آقای حسین میرزا بیگی یکی از اهالی محله باب المسجد و نویسنده کتاب تازه منتشر شده فرهنگ نایین 

و دیگری آقای علی سلمان زاده یکی از معماران گنبد سقاخانه میدانچه محله چهل دختران است.
2. برای مطالعه بیشتر به بمانیان، محمدرضا، صفایی پور، هادی )1391(: "بررسی نقش کمیو کیفی اعداد در معماری 

اسالمی، نمونه موردی: مسجد جامع نظام الملک اصفهان"، کتاب ماه هنر، شماره 168، صص17-12. مراجعه شود.
3. برای مطالعه بیشتر به امین زاده، بهناز )1378(: "حسینیه ها و تکایا بیانی از هویت شهرهای ایرانی"، مجله هنرهای 

زیبا، شماره 6، صص 55-66، مراجعه شود.
4. برای مطالعه بیشتر به، پاکزاد، جهانشاه )1385(: "مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری"،  تهران، انتشارات شهیدی، 

مراجعه شود.
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