
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

-های تاریخیقاجار و پهلوی با نگرش ،بررسی سیر تحول میادین در سه دوره صفوی 

 (سبک اصفهان و تهران)تکاملی و شکلی

 کرمان، سبزه میدان و میدان توپخانهخان نمونه موردی میدان نقش جهان اصفهان، گنجعلی 

 الهام شفیعی

 کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

Elham_sh769@yahoo.com 

 هاشم هاشم نژاد 

دانشگاه علم و صنعت ایراننشيار دانشکده معماری و شهرسازی دا  

hashemnejad AT iust.ac.ir 

 سید عباس یزدانفر

دانشگاه علم و صنعت ایراندانشکده معماری و شهرسازی  استادیار  

 
yazdanfar AT iust.ac.ir 

 
 

  چکیده 

متاسفانه با رشد شهرها و ورود مدرنيسم کارکرد گذشته فضاهایی همچون ميادین شهری تغيير نموده و مفهوم حقيقی خود را 

تر روشن برای درک. ورود اندیشه تجدد به ایران از اواخر دوره قاجار تاثير زیادی بر سازمان فضایی تهران گذاشت. از دست داده اند

ها از دوره صفوی تا سير تحوالت ميداناین تغييرات، مقاله حاضر بر آن است که با بررسی تطبيقی سبک اصفهان و سبک تهران، 

دو سبک اصفهان و تهران انجام ها در ميدان این پژوهش به روش تفسيری، تاریخی متمرکز بر مقایسه. دوره پهلوی اول را نشان دهد

های موردی شاخص هر سبک، جهت تفسيرها و گيری از نمونهای با بهرهژوهش از طرز تفکر استنتاجی و مقایسهدر این پ. شده است

های عمده هر سبک پس از استخراج با مطالعه ميادین آن سبک مورد بررسی قرار ویژگی. گيری استفاده شده استدر نهایت نتيجه

های فضایی ویژگی. گرددهای فضایی و کاربری ارزیابی میسبک معماری، ویژگیی زمان، هر ميدان از لحاظ چهار مولفه. گيرندمی

وکاربری ميدان ( مورفولوژی)ها به ميدان، نوع هندسه و شکل قرارگيری ميدان در بافتگونه و نحوه دسترسی و اتصال راه :شامل

مهم شهر در سبک تهران و سبک اصفهان تا دوره های ، ميداننمونه موردی. های پيرامونی و درونی ميدان می باشدعملکرد: شامل

. و تحليل شده و شامل سبزه ميدان، توپخانه، نقش جهان و گنجعلی خان کرمان است پهلوی اول است که به صورت موردی تجزیه

 .گيری در قالب یک جدول بيان شده استدر انتها نتيجه

 .ميدان ها سير تحوالت ميدان، سبک تهران، سبک اصفهان،: کلمات کليدی
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  مقدمه

 

مطالعه شهر از دوران کهن، به خصوص شهرهای ایران بعد از اسالم، تا زمانيکه شهرسازی از لحاظ ورود مفاهيم تازه، غریبه و     

 گسستن از ارزش های گذشته خود قرار نگرفته است، گویای آن است که همواره ميدان نيز همچون دیگر اندام های موثر و

کارکردی، در حيات جاری شهر، حضوری موثر دارد به طوریکه ميدان از دوره سلجوقيان به بعد شروع به تثبيت خود کرد و در دوره 

صفویه به مفاهيم عميق وکارآمدی در معماری و شهرسازی رسيده و در دوران قاجار به نهایت نقش خود دست یافته است، اما رفته 

ه از سال های ميانی دوره پهلوی هویت خود را از دست داده و در دو دهه اخير نيز در بالتکليفی رفته نقش می بازد تا جایی ک

 .مطلق به سر می برد

های متعددی مراجعه کرد که هریک از منظری ميدان را مورد تفسير و تعبير ها و نوشتهتوان به کتابدر مورد تعریف ميدان می

ای محصور یا ای هستند که دارای محدودهها فضاهای باز و گستردهميدان: نویسدود میسلطان زاده در کتاب خ. اندقرار داده

ورزشی،  ها قرار داشتند و دارای کارکردی ارتباطی، اجتماعی، تجاری،ها یا در محل تقاطع آناند و در کنار راهکمابيش معين بوده

همچنين در طول تاریخ . (38تا 38وص : 5831مضمون ، سلطان زاده ، نقل به)  .نظامی یا ترکيبی از دو یا چند کارکرد مزبور بودند

گاهی به صورت کلی برای عرضه کاال بوده، و . های مکانی و زمانی نقش و عملکردهای متفاوتی داشته است، ميدان بر حسب ضرورت

عملکردهای کالسيک آن به بناها منتقل های اخير، بسياری از اما در دهه. زمانی فضایی، حکومتی و دیوانی و یا مذهبی داشته است

 .توان عملکردهای گوناگون اجتماعی دوران گذشته را از آن انتظار داشتشده است و به علت وضعيت و موقعيت فعلی، دیگر نمی

 . (دکتر فریدون قریب)

که به عنوان محل فعاليت یا ( نظمبا ابعاد منظم یا نام)ميدان عبارت از مکانی بوده : توان اظهار نمودبه عنوان سایر تعاریف می

کرده، و نامگذاری آن نيز گاهی به فعاليت اصلی ميدان منسوب بوده است، مثل ميدان مشق، ميدان هایی ایفای نقش میفعاليت

 .(5835نقی زاده، ) .بار، ميدان بازی و ميدان رزمتره

به این ترتيب آن چه که معرف . ی اشغال کرده بودندهایکاربری( ومتناسب با شخصيت آن)تناسب پيرامون ميدان را نيز به

ميدان که مکانی . بوده است( و به عبارتی تعریف ابعاد آن توسط عناصری در اطرافش)ميدان بوده عملکرد اصلی آن و محصوریتش 

پایی و یا برگزاری کند، که البته محل بررا به ذهن متبادر می "محاط"و  "ميانه"محصور با عناصری خاص است، به نوعی مفهوم 

گاهی به صورت . های مختلفی به خود گرفته استهای مکانی و زمانی نقش و عملکردميدان برحسب ضرورت. فعاليتی نيز هست

 .  (5833دهخدا، ) ی کاال بوده و زمانی فضایی حکومتی و دیوانی یا مذهبی داشته استمکانی برای عرضه

نمایشی است برای زندگی یک شهر که  از حرکت، کوشش وتالش برای زندگی و ی توان گفت ميدان عرصهو در نهایت می

در این . دهدبخشد و از هویت ساکنان آن خبر میميدان با طرح و ترکيبش به شهر هویت می. دهداش خبر میسرزندگی شهروندان

های فضایی که شامل اظ کارکرد و ویژگیهای مختلف، ميدان ها از لحی وسيع ابعاد وجودی ميدان در سبکپژوهش از ميان گستره
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می باشد، مورد بررسی ( مورفولوژی)ها به ميدان، نوع هندسه و شکل قرارگيری ميدان در بافتگونه و نحوه دسترسی و اتصال راه

 .گيرندقرار می

 

 

 :اهمیت موضوع

ميدان یکی از نمونه  .ندانه خویش افضاهای شهری نمادی از فرهنگ قومی و محصول اندیشه و عملکرد اجتماعی و اقتصادی زم

به سبب همين دیدگاه، امروزه احيای مراکز و محدوده . های بارز عناصر شهری به عنوان بازگو کننده تمامی وقایع عمر خود است

 .های فرهنگی و قومی مدنظر قرار گرفته استها و بازسازی هویتتاریخی شهرها و حفظ ویژگی

 :اهداف پژوهش

ها به لحاظ ارتباطات، مکان تجمع و نقش ميدان. ميان مورد توجه است سير تحولی است که این ميادین طی نموده اندآنچه در این 

ترین عناصری است که می تواند ترین و محسوسميدان در شهر از ملموس. نيز نقطه عطف طراحی شهری، غير قابل انکار است

ر تعامالت مردمی را تحقق بخشيده و نقش فعال، سازنده و هدفمند خود را در های جامعه از نقطه نظها و هدفها، خواستارزش

متاسفانه با رشد شهرها و ورود مدرنيسم کارکرد گذشته فضاهایی همچون ميادین شهری . جامعه به نحو موثری به انجام رساند

 .تغيير نموده و مفهوم حقيقی خود را از دست داده اند

 :مسیر انجام پژوهش

در . گيردای، شيوه اصفهانی و تهرانی از دوره صفوی تا دوره پهلوی اول مورد مطالعه قرار میدر گام اول با استناد به منابع کتابخانه 

و در نهایت با . شوندهای شاخص هر سبک  پس از استخراج، در جهت قابل درک تر نمودن موضوع، تحليل میگام بعد، ميدان

 . گرددسير تحوالت از سبک اصفهان به تهران در قالب یک جدول ارائه می ها،بررسی تطبيقی ميدان

 :پیشینه تحقیق

های گذشته وجود دارد اما منابع معدودی مبنی بر بررسی سير تحوالت های متعددی مبنی بر تحليل تاریخی سبککتاب

ایرانی را در گذشته و وضع موجود مورد ارزیابی قرار در کتاب شار تا شهر دکتر حبيبی شهر . شودها در طول تاریخ، یافت میميدان

داره و شار را تببين و شهر را تعریف نموده و تالش بر آن بوده تا با تفحص در آثار به جای مانده از روزگاران گذشته تکوین شار و 

ره تاریخی شرح داده شده است و ی اصفهانی و تهرانی به تفکيک دوهای پایانی کتاب شيوهدر فصل. تحول آن به شهر را بازشناسد

فضاهای شهری در همچنين در کتاب . اندها به صورت مختصر بررسی شدهدر این ميان عناصرکالبدی شهری و از جمله ميدان

اند و بررسی شدهفضاهای شهری در گذشته از لحاظ کارکردی و کالبدی  نوشته دکتر حسين سلطان زاده،  بافتهای تاریخی ایران
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غالباً از کارآیی مناسبی برای زندگی در آن برخوردار بوده اند، در حالی ه حاصل شده است که فضاهای شهری در گذشته این نتيج

که برخی از انواع بسيار مهم فضاهای شهری در دوره معاصر مانند ميدانها و خيابانها، فاقد کارآیی الزم برای زندگی شهری هستند و 

کتاب دارای پنج بخش اصلی  .رت مهمترین کارکرد و در برخی موارد تنها کارکرد آنها درآمده استغالباً نقش ارتباطی آنها به صو

 .شهری، فضای مجاور پلها و رودخانه های درون شهری -راهها، ميدانها، دروازه ها، فضاهای ورودی بناهای معماری و معماری : است

های معماری ایرانی و از جمله آن شيوه اصفهانی که پيرنيا، سبکشناسی معماری ایرانی نوشته دکتر محمدکریم در کتاب سبک

مقاالتی نيز، مبنی بر موضوع این پژوهش یافت شد که بر حسب نياز از . مورد بحث این پژوهش است مورد بررسی قرار گرفته است

 .ها بهره برده شده استآن

 :روش تحقیق

های اطالعاتی همچون مقاالت و مطالب ای و بانکنابع کتابخانهاین پژوهش به روش تفسيری، تاریخی و با استناد به م

ای رویکرد و روش در این پژوهش طرز تفکر استنتاجی و مقایسه. های معتبر، انجام شده استدر سایت( مرتبط با موضوع)موجود

کمک تصاویر مرتبط با آن، نتایج های موردی شاخص هر سبک، با ها بوده، بدین گونه که در هر مرحله با تحليل نمونهاصلی تفسير

 . گيری استفاده شده استآناليز در قالب جدول جهت قابل درک تر نمودن تفسيرها و در نهایت نتيجه

 :یافته ها

 :سبک اصفهانی

ای که با اوضاع و بندی ماهرانهباشد، جمعی اشکال گذشته میبندی دقيقی از همهگيری دولت صفوی در واقع امر، جمعشکل

این دولت با تکيه بر . بخشدکه روال سنتی و کهن را نيز اعتال میدر عين آن. شوداحوال جدید جهان آن روزگاران وفق داده می

رود که به یکی از قدرتمندترین و ثروتمندترین تا آنجا پيش میخود در امر توليد، وحدت اجتماعی کار و سلطه و حضور همه جانبه 

به حدی است که کشورهای تازه  –خصوص صنعت نساجی به–رشد و اعتالی توليد صنعتی . گردددیل میهای آن روزگاران تبدولت

بندی ماهرانه از فلسفه، هنر، معماری و شهرسازی روزگاران کهن جمع. گيردی نفوذ خود میپا گرفته اروپای آن روزگاران را در حوزه

 (.38و ص و : 5835حبيبی، ) .مکتب اصفهان: گرددها سبب میرصهای است که خود مکتب جدیدی را در این عگونهنيز به

معماری بومی آذربایجان پدیدآورنده سه شيوه معماری ایران از جمله شيوه . شيوه اصفهانی آخرین شيوه معماری ایران است

های آن در این شهر ساخته جا رشد کرده و بهترین ساختمانپس خاستگاه این شيوه،شهر اصفهان نبوده ولی در آن. اصفهانی بود

قاجار ناميده -های غربی به شيوه صفوی، افشاری، قاجاری و زندهایی است که در نوشتهشيوه اصفهانی در برگيرنده شيوه.اندشده

 .(838و ص و: 5833پيرنيا، ) .اندشده

آمدگی و پس رفتگی در شدن پيش و کمتر( هندسه ساده تر)ها، توان به ساده شدن طرحهای شيوه اصفهانی میدر مورد ویژگی

های شکسته بيشتر به کار تر شد وشکل و خطها رایجهای پخ در ساختمانهمچنين ساخت گوشه. ها اشاره نمودتهرنگ ساختمان

به دليل تنگی زمان و کم شدن معماران چيره دست نسبت به گذشته، پایداری و معماری ساختمان های شهر تحت الشعاع . رفت
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صفویان این شهر را بسيار آباد کردند تا جایی که . گيرداصفهان در ابتدای این دوره تاریخی مورد توجه خاصی قرار می. تقرار گرف

های شهری مانند چهارباغ، بازار قيصریه و ميدان نقش از زمان صفویان اندام. داندشاردن جهانگرد فرانسوی آن را برابر با لندن می

 (833تا  833نقل به مضمون، همان، و ص و ). اندجهان به جای مانده

         

. نقش جهان اصفهان سردر بازار قیصریه در ضلع شمالی میدان.2                               .نقش جهان اصفهان قاپو در ضلع غربی میدانکاخ عالی.1

 (naghshejahan.persianblog.ir)  :   منبع

 

) فضایی به کار گرفته می شود، بر این مبنا، هر مجموعه زیستی-های کالبدیاصفهان در مجموعهبارزترین ترکيب کالمی مکتب 

ای از سلسله مراتب مکانی، اجتماعی و اقتصادی در هر رده. از این پس دارای یک ميدان و یا مرکز ثقل خواهد بود( شهر و یا روستا

عناصر . ولت صفوی از آن طریق خود را به جهان پيرامونی می نمایدای است که دمجموعه و یا کانون زیستی، این ميدان دریچه

این ميدان در عين حال مکان تقاطع گذرهای . گيرندهای آن جای میدر کناره... اصلی حکومتی و دیوانی، مذهبی و اقتصادی و 

ابد مکانی است که در آن دولت قاهر ینامهای متفاوت نيز می ،این مرکز ثقل که بنا به مورد. باشداصلی و عبوری کانون نيز می

حبيبی، ) .صفوی با تسلط تام بر مبانی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی به نظارت بر امور و مراقبت بر اوضاع می نشيند

 (33و ص و: 5835

انجام مراسم  های نظامی، سان و رژه وها و شهرهای بزرگ یک ميدان حکومتی وجود داشت که برای تمرینمعموال در پایتخت

ی حکومتی و سلطنتی ها تنها جنبهدر بعضی موارد، این گونه ميدان. گرفتگاه مجازات مجرمان مورد استفاده قرار میرسمی و گه

شد، مانند ميدان ارگ تهران در پيش از تغييرات کارکردی و کالبدی ها انجام نمیی دیگر در آنهای مهم و عمدهداشتند و فعاليت

 . ها، بناهای نظامی، حکومتی و سلطنتی قرار داشتندرامون این ميداندر پي. آن
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 (http://www.asriran.com) :منبع. میدان ارگ تهران در زمان قاجار .3

-ای طراحی و در منطقهگونهدر موارد مشخص، حاکم یا تشکيالت حکومتی در هنگام ساختن یا بازسازی چنين ميدانی آن را به

های خوب این گونه اصفهان یکی از نمونه( امام)ميدان نقش جهان . کردند که ميدان دارای کارکرد اجتماعی نيز باشدای مستقر می

ها به طور معمول در کنار فضای نظامی، حکومتی و سلطنتی، مسجد، بازار و برخی دیگر از فضاها و پيرامون این ميدان. هاستميدان

 (.33-31: 5831اده، سلطان ز) .شدبناهای شهری ساخته می

 

                                        

                                          (.naghshejahan.persianblog.ir) :منبع.مسجد امام اصفهان، ضلع جنوبی میدان . 4                                       
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 (.http://www.rasekhoon.net) :منبع.جهانمیدان نقش عکس قدیم . 5

 

ها، سپس برای جلوگيری از رانش تاق .این ميدان در گذشته کمی بزرگتر بوده و بازارهایی در گرداگرد آن بوده است

-تبدیل شدهها به مغازه در زمان شاه صفی، این دهانه. بازارها،دهانه ها و تاق هایی به ميدان افزوده شده و آن را کوچکتر کرده است

 .(833تا  833نقل به مضمون، همان، و ص و ) .اند

 

      

 (.naghshejahan.persianblog.ir) :منبع. میدان نقش جهان. 7                 سازماندهی: منبع .هاها و دهانهاضافه شدن تاق .8
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شایان ذکر است که هویت یک . فضا است های بارز یک فضای عمومی شهری هویت برخاسته از روح حاکم بر آنیکی از ویژگی

این ميدان نمونه بدیل ارادت شيعی به مفاهيم علوی دین نبوی . تواند صبغه دینی و آیينی دریافت کرده باشدفضای شهری می

ی، سياسآید این ميدان ترکيبی متناسب و هماهنگ از فضاهای مذهبی، اسالم است، چنانچه از عملکردهای اصلی این ميدان بر می

 (5833ابراهيمی، ) .های سنتیلی است برای برپایی آیيناقتصادی و همچنين مح-تجاری

            

 (./1381پیرنیا، ) :منبع(.هردگ)های اطراف آن اصفهان،میدان نقش جهان و ساختمان. 9  (1381پیرنیا، ) :منبع. میدان نقش جهان اصفهان .8

 

گذرهای منتهی به ميدان نقش جهان طبق شيوه اصفهانی به صورت غير هندسی و ارگانيک در بافت شهری بوده است، که 

خيابان به معنای امروزی از چه زمانی به وجود آمده در ادامه گفته خواهد شد که مفهوم . بعدها دچار تغيير و تحوالت شده است

 .است

 (کارکرد مذهبی)مسجد 

 میدان

 (کارکرد مذهبی)مسجد 

کارکرد )کاخ عالی قاپو

 (حکومتی

 ر
 (کارکرد اجتماعی)بازار
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مرجع ) :منبع(گذرهای منتهی به میدان نقش جهان به صورت غیر هندسی و ارگانیک)میدان نقش جهان جزئی اصلی از یک فضای شهری . 11

 (.بررسی اقلیمی ابنیه سنتی

 

 .(digitaliran.com) :منبع.پیاده محوری در میدان. 11

 

 :های مهم میدان نقش جهان اصفهانویژگی

 :توان گفتهای ميدان نقش جهان میبه طور کلی در مورد ویژگی

میدان نقش جهان 

 اصفهان
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ميدان دارای سه  .8متر و تناسبات یک به سه  511* 111 ای حدوداًميدانی بزرگ دارای اندازه .8 5های بزرگیکی از ارسن .5

در محور شرقی غربی مسجد شيخ لطف اهلل و  .1. شوندآن دیده میهای سنگی گذشته، که هنوز ميلمحل بازی چوگان در  .4محور 

هایی قرار داشتند که در محور سوم که شرقی غربی و در راستای خيابان چهل ستون بوده، ساختمان .8. عمارت عالی قاپو جای دارد

های مختلف بازرگانی و اقتصادی و فضاهای فوقانی عملکرد مسکونی يتبه گفته کمپفر طبقه همکف بازار، فعال .3. ویران شده است

 .شده استداشته و به مسافران غریب اجاره داده می

 

              

 (naghshejahan.persianblog.ir) :منبع. مسجد شیخ لطف اهلل در ضلع شرقی تهران .12

به تاکيد او عالوه بر نقاالنی که در . این ميدان اشاره کرده است کمپفر همچنين به جزئياتی پيرامون عملکرد تفریحی و ورزشی

هنرپيشگان، دلقک ها، کشتی گيرها، "اند در بخش شمالی ميدان کنار دیوارهای مسجد شيخ لطف اهلل به پرده خوانی اشتغال داشته

تاورنيه، جهانگرد دیگر اروپایی  .(534و538کمپفر، ) .اندآمدههایی از مردم برای سرگرمی و وقت گذرانی گرد میو دسته "شاعران

های متخاصم شهری در این مراسم بندی گروهضمن تایيد این عملکرد از برپایی نمایش جنگ حيوانات در این ميدان و شرط

 .(188و 834،5888تاورنيه، ) .حکایت کرده است

بازار سنتی ایرانی و -م بوده، تنها نقطه تفاوت ميداناز دیدگاه مفهوم و بنياد طراحی این مجموعه نيز از خانواده آگورا و فرو 

نمودن آرمان حکومتی باشد، ها و یا فضایی ویژه که منحصر به تکریم حاکمان و یا براش را باید فقدان یادمانهای کهن غربینمونه

ای، به عنوان واقف ابنيه و یا بر کتيبهای و های سنتی ایرانی نام شاه یا حاکمی که بانی ميدان بوده تنها در گوشهدر ميدان .دانست

شود که توان ساختن ميدان را مجسمه و یادمانی انفرادی در کار نيست و بانی تنها مسلمانی شمرده می. ميدان ذکر شده است

ز رسيده به ما ني سازی غرب بوده که بعداًگرایی فردی، ویژگی فرهنگ ميدانیادمان و مجسمه و آرمان. داشته و خدایش بيامرزد

 .(5833ابراهيمی، ) .است

                                                           
 
 .کندهای شهری را برآورده میهاست که نیازای از ساختمانارسن شهری، مجموعه - 
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 :های میدان نقش جهان اصفهانارائه جدول در باب ویژگی. 13

 

نام 

 میدان

زمان 

 احداث

سبک 

 معماری

 

 

 شاخصه

نمای 

 شمالی 

 

 

 شاخصه

 نمای

 شرقی

 

 

 شاخصه

 نمای غربی

 

 

 شاخصه

 نمای

 جنوبی

 

 

 هندسه

 برونگرا/درونگرا

 

 

شبکه 

 ارتباطی

 

 

پیاده 

سواره /محور

 محور

میدان 

نقش 

جهان 

 اصفهان

 

 صفویه

 

ی شيوه

 اصفهانی

 

 بازار

 

 مسجد

عمارت 

 دارالحکومه

 

 مسجد

 

 درونگرا

غير 

هندسی 

و 

 ارگانيک

 

 پياده محور

 .نگارنده:منبع

 

شهرهای کهن به عنوان یک دستورالعمل های شهری جدید در کنار های سبک اصفهان این بود که ایجاد مجموعهاز دیگر ویژگی

نهد، مجموعه گنجعلی خان کرمان یکی از شود و مهر و نشان مکتب اصفهان را بر شهرهای موجود میکار گرفته میدر همه جا به

اس به گو اینکه ميدان و مجموعه اطراف آن از نظر مقي.کارگيری مکتب اصفهان در یک پایتخت ایالتی استهای بهبارزترین نشانه

باشد، اما از نظر نظرگاه بکارگيری مفاهيم و تعریف مراتب کوچکتر از ميدان نقش جهان اصفهان و سازمان کالبدی اطراف آن می

 (.38و ص و: 5835حبيبی، ) .ها، دست کمی از ميدان نقش جهان نداردفضایی آن

فرمان گنجعلی خان فرماندار شاه عباس در  به 5184تا 5111خان در کرمان در شيوه اصفهانی در سال های ارسن گنجعلی

این ارسن دربرگيرنده مدرسه، کاروانسرا، حمام، آب انبار، ضرابخانه و . کرمان ساخته شده و معمار آن استاد محمد یزدی بوده است

 (.883و ص و: 5833پيرنيا، ) .مسجد است که همه، گرداگرد یک ميدان جای دارند

 

 کاربری میدان های فضاییویژگی
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  http://www.cafedexign.com :منبع . کرمان خان گنجعلی ارسن. 14

 

 :های اصلی میدان گنجعلی خان کرمانویژگی
 

 : توان گفتخان میهای ميدان گنجعلیدر مورد ویژگی

 4واقع در مرکز شهر . 8متر  11*511زمينی به اندازه . 8. ای عالی از آثار باشکوه دوره صفویهشاهکار معماری و مجموعه .5

سه طرف . 1گيری مرشدان و شعبده بازان مردم، برگزاری مراسم جشن و عزا، ابالغ اعالنات حکومتی، معرکهمرکز تجمع .

سمت شرقی . در پس راسته بازار و در ضلع جنوبی ميدان، حمام قرار دارد. گذردميدان راسته بازارهای زیبای مسقف می

در سمت شمالی، ضرابخانه قرار . ساخته شده است 5113ميدان، مسجد و مدرسه یا کاروانسرای گنجعلی خان در سال 

و در نهایت دو چهار سوق زیبا که بازسازی شده است در . همچنين آب انبار در ضلع غربی ميدان واقع شده است. دارد

وجود طاقنماهای آجری، کاشيکاری، فضای سبز، حوض آب و دیگر آثار . 8. شمال غرب و جنوب غرب ميدان قرار گفته اند

های بازرگانان است که نمای خارجی آن به سوی ميدان مرکب از دکاکين و حجره.7 .اندنی، بر زیبایی این ميدان افزودهدید

بازار است و ازنظر نوع تاریخی ميدان، در ردیف آگورا و -دارای طرح سنتی ميدان. 3. روی دیگرشان به بازار داخلی است

 .فوروم است
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 iranian.com4 :  منبع. خان گنجعلی چهارسوق. 51    

خان مانند ميدان نقش جهان و ميرچخماق در یزد، در اطراف خود آید ميدان گنجعلیهمانطور که از مطالعات و مشاهدات برمی

-های اقتصادیدر واقع عملکرد اصلی این ميدان به عنوان نقطه تمرکزی برای فعاليت. بعضی عناصر شهری را گردآورده است

این ترکيب عناصر عمومی . است که با در برگرفتن مراکز آموزشی، مذهبی و خدماتی نيز همراه و تقویت شده استاجتماعی مردم 

کند که در اند گزینش اصول طراحی و ابعاد فيزیکی خاصی را ایجاب میشهری، فضاهای نيمه خصوصی و خصوصی که در آن سهيم

ای اجتماع شهروندان، برگزاری مراسم تفریحی، ورزشی، مذهبی و نظامی و آمدن، آن را به محلی چندکاره، برصورت به اجرا در 

 .(5833ابراهيمی، ) .کندنقطه برقراری ارتباط فضایی بين ساختار حکومتی و جامعه شهری تبدیل می

 

       

 tishineh.com/touritem :منبع. حمام گنجعلی خان . tishineh.com             11 .خان گنجعلی کاروانسرای و مدرسه .11
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 .نگارنده:منبع. عناصر تشکیل دهنده ارسن گنجعلی خان. 18

  :های میدان گنجعلی خان کرمانارائه جدول در باب ویژگی. 19

 

نام 

 میدان

زمان 

 احداث

سبک 

 معماری

 

 

 شاخصه

 نمای

  شمالی

 

 

 شاخصه

نمای 

 شرقی

 

 

 شاخصه

 نمای

 غربی

 

 

 شاخصه

 نمای

 جنوبی

 

 

هندسه 

 برونگرا/درونگرا

 

 

شبکه 

 ارتباطی

 

 

پیاده 

سواره /محور

 محور

گنجعلی 

خان 

 کرمان

 

 صفویه

 

شيوه 

 اصفهانی

 

 ضرابخانه

 

 کاروانسرا

 

 آب انبار

 

 حمام

 

 درونگرا

 

 غيرهندسی

 

 پياده محور

 نگارنده:منبع

 

های سبک اصفهان و بررسی ميادین شاخص در این سبک ،تحوالت ایجاد شده در حال پژوهشگر بر آن است که با بيان ویژگی

 .سبک تهران را آشکار نماید

 میدان

 چهارسوق

 کاروانسرا آب انبار

 ضرابخانه

 حمام

 کاربری میدان

 

 های فضاییویژگی
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 :شیوه تهرانی
 

تهران از آغاز پایتخت شدنش و به خصوص از آغاز سده نوزدهم با شروع حکومت فتحعلی شاه بستر اتفاقات و تغييرات کالبدی 

تغييرات و دگرگونيهائی اقتصادی که تحت سلطه ، فشار و خواست نيروهای . فضائی می شود که یک پایتخت بدان نياز دارد –

فضائی خویش تحت تاثير نيروهای فرهنگی و هنری بومی و خودی قرار می  –کالبدی  خارجی و برون زا شکل می گيرند، در بيان

 (583و ص و: 5835حبيبی، ) .گيرند

تکوین و تدوین ارزشهای تازه ای در شهرسازی و معماری است  –علی رغم حضور قوی التقاطی گری  –گرگونيها دحاصل این 

مفاهيم تازه ای را مطرح می کنند و عناصر ...( مدرسه دارالفنون ، تکيه دولت ، خيابانهای جدید ، ميدان و )فضاهای جدید شهری 

که از هویتی بومی برخوردار بوده ، جدیدی عرضه می دارند فضاها و عناصری که نه تنها بيانگر خواستهای کامال جدیدی هستند ، بل

چهره سرزمينی خود را حفظ کرده و بر ارزشهای موجود افزوده اند، آنچه باعث می شود تا منزلت آثار طراحی شده در این دوره به 

دليل . چشم نياید ، همانا ضعف بنيه مالی حکومت است که توان پرداخت مناسب و ساخت و ساز شایسته این آثار را نداشته است

زا رخ داده و آثار به پيروی از مدرنيسم برون –دیگر را می یابد در تخریبهای خودسرانه ای جستجو کرد که در دولت پهلوی 

ارزشمند و زیبائی را از ميان برده است نتيجه اینکه در دوره قاجار و بخصوص دوران حکومت ناصر الدین شاه ، با زبان ، سبک و 

رو می شویم که به یک کالم شاید بتوان بر آن نام سبکی تازه نهاد و از دوره ای به نام و با خاطره سبک ارزشهای فضائی جدیدی روب

 .تهران سخن گفت
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 (http://www.beytoote.com) :منبع.عکس از تهران قدیم و تولد مفهوم جدید با نام خیابان. 19

 

پذیری ایران از اروپا آغاز می گردد، در زمان حکومت فتحعلی شاه قاجار بسته نطفه این مکتب که در واقع با شروع عصر تاثير 

بارزی باب نشر تفکر اروپائی و  می شود ولی برای حيات یافتن به معنای واقعی نيازمند دو واقعه مهم تاریخی است که به نحو کامالً

 (581و ص و : 5835حبيبی، ) .به اصطالح تجدد را می گشاید

ی شهرسازی غربی در ی معماری در تحول معماری سنتی تهران تاثيرگذار بوده، معرفی شيوهاز هر سبک و شيوه عاملی که بيش

ی شهری، عناصر جدیدی نظير خيابان و ميدان که توسط در این شکل نوین از توسعه. ی تهران قدیم استهای اوليهتوسعه

ها متناسب با فضاهای شهری موجود و بناهای طراحی این ساختمان. ندشوند، به کار گرفته شدهایی محصور و تعریف میساختمان

این . های غربی ایجاد کردندها و ميداناطراف انجام گرفته و سيمای شهری و نمای خيابانی هماهنگ و متجانسی را به سبک خيابان

ی نقشه. شدندها باز میاشراف داشته و به سمت آنها ها و ميدانگرا بودند که به خيابانها اکثرا دو طبقه و به شکلی برونساختمان
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: 5838پاکدامن، ) .ی تهران با توجه به عوامل فوق استی رضاشاه، بيانگر توسعهی شهر تهران در دورهدارالخالفه ناصری و نقشه

13). 

 :باشد وجود داردبنابراین در دوره قاجار دو نقشه که معرف اصول شهرسازی آن زمان می

های هر دوره جهت رسيدن به فهم بهتر از ویژگی. شود و دیگری دوره دوم و یا ناصریاول که قبل از ناصری گفته می یکی دوره

 .گردداصول شهرسازی آن زمان بيان می

-8شهری با مشخصات کامل مکتب اصفهان -5: « نقشه دارالخالفه تهران»تحت عنوان . ش.ه 5888مربوط به سال : دوره اول

 عناصر اصلی شهر، ارگ، مساجد و مدارس، بازار و ميدان و محالت-8تعدادی از بناهای دولتی جدید به بافت شهر افزایش 

باز (های مکتب اصفهان، بشباهت به ميدان(الف:  های اصلی این ميدان عبارت اند ازویژگی. ميدان اصلی شهر، سبزه ميدان است

بناها به صورت دو طبقه (ت. اصلی بازار از آن و گذشتن راه اصلی شهر از این ميدان راه یافتن دهانه(شدن دروازه ارگ به ميدان، پ

 .دور تا دور آن

 

 

 سبزه میدان
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( شمسی1231)میالدی 1858این نقشه را آگوست کریشیش در سال .موقعیت سبزه میدان و میدان ارگ در جنوب ارگ حکومتی تهران. 21

 1311کریشیش :منبع. ترسیم کرده است

 

ها در دوره اول هنوز تحت تاثير مکتب اصفهان هستند خيابان: توان گفتشوند میهایی که به ميادین منتهی میدر مورد خيابان

ای که با درخت کاری دردوسوی خيابان ، نهرهای آب در طرفين وتک بناهایی که بوسيله باغ و بستان خود از خيابان فاصله به گونه

 (.581و ص و : 5835ل به مضمون، حبيبی، نق). می گيرند همراه است

 

       

 

 :منبع.سبزه میدان و نمای ورودی از بازار. 22     (tarikheirani.ir) :منبع.برگزاری مراسم عزاداری در سبزه میدان.21

                                                                                        (tehrannama.blogfa.com-) 

، ميدان ، دروازه و دو طبقه بنا در چهار طرف آن داشت که طبقات زیرزمين آن با ایوان های سرپوشيده  به گفته اعتمادالسلطنه

همچنين، درختان فراوان نارون و چنار، سایه صفا و آرامش و استراحت مردم را تأمين .  ها اختصاص داشت دارها و عطاری به دکان
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سبزه ميدان عالوه . کردند وران خرده پا هم در این ميدان فعاليت می پيشه. کرد و در وسط ميدان حوضی با کاشی سبز رنگ بود یم

 . ، محل تجمع مردم در ایام محرم بوده و هم اکنون نيز هست بر محل کسب

 

 

 (democracyksh.ir) :منبع.1299 بزه میدان در سالس. 22

 

 :های سبزه میدانباب ویژگیارائه جدول در . 23

نام 

 میدان

سبک  زمان احداث

 معماری

 

 

 اطراف میدان

 
 هندسه

 برونگرا/درونگرا

 شبکه 
 شبکه

 ارتباطی

پیاده 
سواره /محور

 محور

سبزه 

 میدان

صفویه،زندیه ونيمه 

اول قاجاریه تا 

 5843سال

شيوه 

 اصفهانی

بنا دروازه و دو طبقه 

در چهار طرف 

دکان دارها و ) آن

 (عطاری ها

 پياده محور غير هندسی درونگرا

 نگارنده:منبع

 

 کاربری میدان

 

 ویژگی های فضایی
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تفاوتهای عمده با مکتب  -8پایه گذار سبک تهران  -5: « دارالخالفه ناصری»تحت عنوان . ش.ه 5818مربوط به سال : دوره دوم

هائی اجتماعی از طریق جابجائی مرکز جابجائی -4دارلفنون ، تکيه دولت دگرگونيهای ایجاد شده در محله ارگ ، ایجاد  -8اصفهان 

محله به  -1( مکان تجارت و بازرگانی)خيابان نه فقط به عنوان تفرجگاه بلکه به عنوان یک فضای شهری و با هویت و زنده  -4شهر 

 عنوان عنصر اصلی فضای شهری در دوره قاجار

شود بنابراین های اجتماعی را نيز سبب مین از طریق جابجایی مرکز شهر، جابجاییدر واقع سبک تهران مانند سبک اصفها

مفهوم ميدان حکومتی ، اجتماعی و فرهنگی . مرکز شهر از سبزه ميدان و ميدان ارگ به ميدان توپخانه ، انتقال پيدا می کند

دید شهری ، ميدان نيز معنای کهن خود را از دست البته با گردگونی مفهوم خيابان و حضور عملکردهای ج. کماکان باقی می ماند

. می دهد ، گو اینکه هنوز در ادامه سنت گذشته خود مطرح است ولی در مفهوم ساخت، سازمان و عملکرد دیگرگونه جلوه می کند

سبک تهران گو اینکه . ميدانهای توپخانه ، ارگ بهارستان و امين السلطان هر کدام تبلور کالبدی و نشانه ای از این دگرگونی هستند

نقل به مضمون، حبيبی، ) .مفهوم ميدان را از مکتب اصفهان اخذ می کند ولی موفق می شود که مهر و نشان خود را بر آن بزند

 .گيرددر اینجا ميدان توپخانه به عنوان ميدان شاخص این زمان مورد بررسی قرار می (583و ص و : 5835

 

    

 (5835نجم الملک، ) :منبع.های مستقیم مرتبط به آن در شمال ارگ حکومتی قرار دارددر این نقشه،میدان توپخانه و خیابان. 24

 میدان توپخانه

های مستقیمخیابان  

 (mehrsell.ir ) منبع . 1331میدان توپخانه .25
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خورشيدی  5848پيش از آن که بنای اوليه ميدان توپخانه، در سال ، (مجموعه کاخ گلستان)در ضلع شمالی ارگ سلطنتی 

احداث گردد، صحرایی خشک وجود داشت که از ابتدای عصر قاجار تا اواسط سلطنت ناصرالدین شاه برای ميدان مشق و اسب دوانی 

کردن خندق این مکان به صورت  بعد از گسترش تهران و از بين رفتن استحکامات و ساخته شدن باروی جدید و پر. شداستفاده می

در اصل این ميدان محل استقرار قشون، . شناسندمی "ميدان توپخانه "بيابانی مستطيل شکل در آمد؛ که امروزه آن را به نام 

هجری قمری ، و به دستور ميرزا تقی خان اميرکبير، در زمينی  5834کار احداث ميدان توپخانه در سال . توپخانه دولت بود

پيش از آن و از زمان فتحعلی شاه، این بيابان . آغاز شد( ميدان ارگ فعلی)مستطيل شکل و در بيابان شمالی ميدان توپخانه قدیم 

کار . بود( دایی کامران ميرزا) معمار ميدان محمد ابراهيم خان آذربایجانی .ها اختصاص داشتها و توپچیبه محل استقرار توپ

این ميدان از نخستين . قمری به دستور اعتمادالسلطنه خاتمه یافت 5834انجاميد و در سال  ساخت ميدان ده سال به طول

 .(5838فاتحی مرج، ) .های تهران است که سنگفرش و بعدها آسفالت شده استگذرگاه

 : شود که در قالب یک جدول بیان می گرددبه طور کلی سیر تحول این میدان به سه دوره تاریخی تقسیم می.28

 

تغییرات و عدم  نتیجه

 تغییرات

وجه  4عناصر اصلی 

 میدان

 دوره مصادف با

 حفظ کليت ميدان

 شکلی پيوسته و همگون

تثبيت شکل اصلی *

 ميدان

تغييرات جزئی و *

موضعی در شکل و کالبد 

و عملکرد ابنيه گرداگرد 

 ميدان

ابتداً پستخانه :نمای شمالی

 و بعد ها اداره بلدیه

 تلگرافخانه :نمای جنوبی

 بانک شاهی: نمای شرقی

 اداره نظميه: نمای غربی

 

 5881عهد ناصری 

 ش.ه 5811تا 

 

 

 دوره اول
 

شکسته شدن قالب قبلی 

 ميدان

هماهنگی در کليت اما 

ميدان فاقد شکلی 

 پيوسته و همگون

های اطراف ساختمان

ميدان به صورتی مجزا و 

عدم )متفاوت با دیگری

الگویی تبعيت از 

 (منسجم

 تغيير الگوهای گذشته*

پيدایش روابط جدید *

اقتصادی و -اجتماعی

 ارتباطات خارجی

 شروع مدرنيزاسيون*

 رونق تازه در خيابان ها*

های ها و راهميدان*

اصلی بر اساس حرکت 

سواره با ارجحيت عبور و 

 مرور پياده
 

 ساختمان شهرداری :نمای شمالی

ساختمان جدید :نمای جنوبی

 مخابرات

ساختمانی جدید : نمای شرقی

تلفيقی از سبک مدرن با نمای 

سنتی به جای بانک شاهی، 

ساخنتمان تجاری در دوطبقه با 

 نمایی سنتی

ساختمان شهربانی، : نمای غربی

 ساختمان دو طبقه بانک سپه

 ساختمان چهر طبقه ليستر

 

تغيير حکومت 

قاجار و روی کار 

آمدن حکومت 

تا  5811رضاخان 

 ش.ه 5881

 

 

 

 

 دوره دوم
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 دوره افول ميدان

نزول اعتبار فرهنگی بافت 

 شهری گذشته

های تغيير عملکرد بخش

تر شهر و بروز قدیمی

 مشکالت امروزی

دور شدن کالبد ميدان *

از ارزش ها و قالب های 

 قبلی

مورد توجه قرار گرفتن *

 الگو و سبک بين الملل

-ی اتوبوسپایانه: نمای  شمالی

ساختمان شهرداری به رانی، 

 سبک بين الملل

 برج جدید مخابرات: نمای جنوبی

 بانک بازرگانی: نمای شرقی

ساختمان جدید :نمای غربی

 شهربانی در سه طبقه

دگرگونی کلی 

شکل شهر و روابط 

 شهری گذشته

 5831تا 5881

 ش.ه
 

 
 
 

 دوره سوم

 نگارنده: منبع

عملکردهای اطراف ميدان به طور کلی بناهای دولتی اند که ميدان مرکزی شهر را شکل شود که با بررسی دوره اول، مشاهده می

 :اهم موضوعات ميدان در دوره اول عبارتند از. دهندمی

 ی ميدانجریان زندگی روزمره در محوطه. 8وجود ادارات گرداگرد ميدان . 8های اصلی و فعال شهر ارتباط خيابان. 5

             

 در دوره قاجاریه؛ این میدان اقامتگاه توپچیان و -یدان توپخانهم. 21  .ضلع شمالی میدان توپخانه. درشکه در خیابانی نامعلوم ه خطس. 21

 :منبع. زنبورکچیان سپاه قاجار بود                                                        (labeyk.parsiblog.com) :منبع 
(www.hamshahrionline.ir) 

 

همچنين در اینجا هنوز خيابان به مفهوم . شود بدنه ميدان به سبک نئو کالسيک طراحی شده استهمان گونه که مشاهده می 

 .امروزی شکل نگرفته بوده است
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 (anthropology.ir) :منبع.شروع مدرنیزاسیون. 31کتاب میدان توپخانه تهران                               :منبع .میدان توپخانه در سه دوره.29

شود که گرداگرد ميدان و روی چهار بدنه ده ساختمان مستقر شده است که شش ساختمان مشاهده میبا بررسی دوره دوم نيز 

شاهنشاهی و سپه سه موسسه اصلی دولتی یعنی شهرداری، شهربانی و مخابرات و دو بانک . دولتی و چهار بنای دیگر تجاری است

 . دهنداند که به ميدان مرکزی شهر عملکردی اداری و هویتی دولتی را میدر طرفين ميدان، نماهای اصلی ميدان را تشکيل داده
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 (fa.wikipedia.org) :منبع. بانک شاهی دوره دوم.32کتاب میدان توپخانه تهران                        :منبع. بانک شاهی دوره اول.31

       

 کتاب میدان توپخانه تهران: منبع. ساختمان نظمیه پس از تکمیل .34کتاب میدان توپخانه تهران        :منبع. دوره اول ساختمان نظمیه.33

 

همچنين اعدام شود ميدان توپخانه از بدو احداث، مرکزی برای تجمع، آتشبازی، مشق و رژه نظامی و طور که مشاهده میهمان

 .محکومان بوده است

عنوان مکان اولين بار خيابان نه فقط به عنوان تفرجگاه بلکه به. سبک تهران، آغاز تولد مفهومی جدید تحت عنوان خيابان است 

 .تجارت و بازرگانی هم نقش بازی خواهد کرد

-سازمان فضایی خویش را از مکتب اصفهان میالگوی نخست، چهره و : کندخيابان در مفهوم جدید خود از دو الگو تبعيت می

های ساخته شده در طرفين که رو هایی هستند، دارای بدنهگيرد که شرح آن در صفحات قبلی آورده شده است، الگوی دوم خيابان

ای شهری خيابان در سبک تهران، خود را به عنوان یک فض. دهندفضایی ممتدی را تشکيل می-به خيابان دارند و سازمان کالبدی
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و ص : 5835نقل به مضمون، حبيبی، ) .کند و دیگر مانند گذرهای مکتب اصفهان تنها نقش تفرجی ندارندباهویت و زنده مطرح می

 (.581و 584و 

 :های اصلی میدان توپخانهویژگی

 :ها را بيان نمودتوان این ویژگیدر مورد ميدان توپخانه می

مستطيلی با تناسبات دوره ( های تهران قدیم، پترین ميداناز وسيع( سبک اصفهان، بنمونه کامل از دگرگونی نسبت به (الف

هماهنگی  (ث  ،قطب حکومتی، اداری و تجاری شهر (متر،  ت 881متر و طولی نزدیک به  551رنسانس و باروک با عرض حدود 

اتصال شش خيابان اصلی و جدید شهر به ميدان، ( جبا سایر نقاط شهر به دليل استفاده از الگوی عام فرهنگی جاری در کشور،  الزم

هائی به دارای دیوارهای دو طبقه با دهانه( دروازه عنصری جدید برای پيوند خيابان و ميدان، این دو فضای متباین شهری، ر(د

ای متجدد از هرهدر پی نشان دادن چ(، موجب هماهنگی و تباین در ریخت ميدان، ز(مانند مکتب اصفهان)صورت طاق نماهای منظم

 (ميدان تشریفاتی با عملکرد خاص نظامی، ی(نماد و دریچه دولت قاجار به سوی جهان، و(شهر ایرانی برای اروپایيان و بيگانگان، ه

در بدنه (شاخص ارتباطات نو)عمارت تلگرافخانه و پستخانه ترین تاسيسات مملکتی مانند های مختلف از مهماحداث ساختمان

در بدنه  (تعبيری ظریف از ساختمان حکومتی)،عمارت بلدیه در ضلع شرقی( نماد روابط بازرگانی و تجاری جدید)بانک  ،شمالی

 .در ضلع غربی به عنوان عناصر اصلی در ترکيب ميدان( عنصر نظامی)و نظميه  ،شمالی

 :های میدان توپخانهارائه جدول در باب ویژگی. 35

نام 

 میدان

 زمان

 احداث

سبک 

 معماری

 

 شاخصه

 نمای

 شمالی

 

 شاخصه

 نمای

 شرقی

 

 شاخصه

 نمای

 غربی

 

 شاخصه

 نمای

 جنوبی

 

 

 عنصر جدید

 

 

شبکه 

 ارتباطی

 
پیاده 

سواره /محور

 محور

میدان 

 توپخانه

قاجار )5843

 (و پهلوی

شيوه 

 تهرانی

تلگراف 

خانه و 

 بلدیه

 

 بانک

 

 نظميه

تلگراف 

 خانه

 

 آبنمااحداث 

شطرنجی 

 یا شعاعی

 

 سواره محور

 .نگارنده:منبع

 .باشدهای مطرح در این سبک، ميدان ابراهيم خان کرمان و  ميدان خان یزد میاز دیگر ميدان

شود سبک تهران زبان و بيانی در حد کمال و اعتالی دوران کهن و به خصوص مکتب اصفهان را ندارد طور که مشاهده میهمان

در واقع سفر به اروپا که اولين بار ناصرالدین شاه . زندشکل و ظاهر خود، دست به تقليد از شهرسازی و معماری غرب میو تنها در 

و به دنبال آن تصاویری از معماری غرب به عنوان . کند تصوری از شهر آرمانی را در ذهن او به وجود می آوردقاجار آن را تجربه می

 کاربری میدان

 

 های فضاییویژگی
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دیدند و هنوز چيزی از سازه اما با توجه به اینکه استادان تنها ظاهر بنا را می .شوداستادان داده می مالک هایی برای تغيير به دست

و برخی عناصر الحاقی فرنگی که عموما در نماها و نه در ( دیوار باربر)ناهایی با سازه سنتی، بو سایر فنون معماری غرب نمی دانستند

 .آورندمیرا به وجود  پالن ها به کار ميرفته بود

  :گیرینتیجه

های سبک تهران در مقایسه با سبک اصفهان پياده محور نبوده و عملکردها و توان اظهار داشت که ميدانبندی میدر یک جمع

ها و معماری سنتی ایرانی های سبک صفوی توجه بيشتری به آیينهمچنين ميدان .اندهای اطراف ميدان متفاوت گشتهکاربری

 .اندداشته

ی ها در دو سبک، از منظر کاربری عملکردهای پيرامونی، این نتيجه حاصل شد که در شيوههای فضایی ميدانبا بررسی ویژگی

-ها تنها جنبهها و شهرهای بزرگ یک ميدان حکومتی وجود داشت که در بعضی موارد، این گونه ميداناصفهانی معموال در پایتخت

هایی شد، مانند ميدان ارگ تهران اما ميدانها انجام نمیی دیگر در آنهای مهم و عمدهيتی حکومتی و سلطنتی داشتند و فعال

هم وجود داشتند که در کنار فضای نظامی، حکومتی و سلطنتی، مسجد، بازار و برخی دیگر از فضاها و بناهای شهری را نيز در 

کردند مانند ميدان گنجعلی خان کرمان و ميدان نقش جهان پيدا میگونه، عملکرد اجتماعی نيز دادند و اینپيرامون خود جای می

 .اصفهان

دروازه و دو طبقه ميدان، ميدانی دارای ای که سبزهگونهبه شود های سبک اصفهانی حفظ میدر نيمه اول قاجاریه هنوز ویژگی

ارد بنابراین ميدان عملکرد ص دها اختصا دارها و عطاری که طبقات زیرزمين آن به دکان خود استبنا در چهار طرف 

ای که موسسات گونهشوند بهها دچار تحوالت میاما با تغيير حکومت قاجار و پيدایش شيوه تهرانی ميدان  .اقتصادی،اجتماعی دارد

بر اینکه  به عنوان نمونه ميدان توپخانه عالوه .بخشنددولتی می-اصلی دولتی پيرامون ميدان قرار گرفته و به آن عملکردی اداری

 .شوددهد ميدانی تشریفاتی با عملکرد خاص نظامی میمهمترین تاسيسات مملکتی را در پيرامون خود جای می

گونه اظهار نمود که  در شيوه اصفهانی، توان اینهای فضایی از منظر گونه و نحوه دسترسی به ميدان میدر مورد ویژگی

صورت غير هندسی و ارگانيک در بافت شهری وجود داشتند و مفهومی تحت عنوان گذرهای اصلی و عبوری، تنگ و باریک و به 

اما در مکتب تهران با تولد مفهوم جدید خيابان به . محور بودندها بيشتر عملکرد تفرجی داشتند و پيادهخيابان.خيابان وجود نداشت

آید و خيابان با ایجاد انواع وجود میابر در بافت بهی خيابان و تعریض معشکل امروزی، تحوالت عظيمی از جمله منظم شدن شبکه

کند و این خود آغازی بر غلبه نقش سواره بر پياده و اقسام خدمات شهری و تاسيسات در پيرامون خود، هویتی پویا و زنده پيدا می

 .است
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 :ارزیابی نهایی

 .گرددن ارائه میبندی جهت مقایسه ميادین در دو سبک تهران و اصفهااین جدول به صورت جمع

 میدان ها در سبک تهران  میدان ها در سبک اصفهان

 گرابرون گرادرون

تلفیقی از معماری ( ظاهر مدرن)سبک بدنه میدان به صورت مدرن سبک بدنه میدان به صورت سنتی

 سنتی ایران و معماری نئوکالسیک غرب

خم و  طراحی میدان برای مسیر پیاده و چارپایان به صورت پرپیچ و

 آمیخته با مسیر پیاده

تولد مفهومی جدید به نام خیابان و در پی آن شبکه منظم خیابان و 

 نظام شعاعی

 هندسه میدان به صورت شطرنجی یا شعاعی میدان به صورت غیر هندسی

ها انک، پست و تلگراف و ادارهدارای نهادهای مدرن مانند مغازه و ب دارای نهادهای سنتی مانند بازار، بنای مذهبی، دارالحکومه و کاخ

 های حکومتیو سازمان

 تعریض معابر  گذر های عبوری تنگ و باریک

 سواره محور پیاده محور

موقعیت در بافت به صورت فشرده، متراکم، محصور و تلفیق شده 

 با بافت پیرامون

موقعیت در بافت با نظم و شکل هندسی و تعریف و طرح از پیش 

 برای فضاها
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