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چکیده
تغییرات نامطلوب معنایی، موثر از مولفه  های مکان  های همگانی، از مشکالت شهرهای ایرانی در حدود یک قرن گذشته 
است. مکان  هایی چون میادین   شهری که مفاهیم ریخت  شناسی و کارکردی آن با معناهای خاصی چون اجتماع  پذیری، 
پیاده  مداری و دعوت  کنندگی مترادف بود، به اجتماع  گریزی، سواره  مداری و تضاد با دعوت  کنندگی سوق پیدا کرد. بررسی 
جریان  در  همگانی،  قلمروهای  محیطی  کیفیت  های  هنجارهای  بهم  ریختگی  علی رغم  که  می  دهد  نشان  جهانی  ادبیات 
مدرنیته غالب مکان  های همگانی سطح جهانی در عصر فرامدرنیته از پاسخ دهندگی سازگار با هنجارهای معاصر برخوردار 
شدند. اما این تبدیل و تبّدل سازنده در ایران اتفاق نیافتاده است. پرسش این است که، کیفیت  های محیطی قلمروهای 
همگانی شهر ایرانی چه بوده  اند که اکنون بسیاری از طراحان نسبت به نبود آن واکنش نشان می  دهند؟ به طور خاص 
کیفیت زندگی میادین تهران قاجاری، چگونه بوده  اند؟ پرسش اول دست مایه نظری و هدف کالن پژوهش است. پرسش 
قلمروهای  مهم  ترین  از  یکی  مثابه  به  میدان  انتخاب  با  عملیاتی می  کند.  را  پژوهش  میدان  پژوهی هدف  از طریق  دوم، 
همگانی و موردپژوهی، میادین قاجاری به مثابه راهبرد پژوهش، محتوای کیفیت   محیطی فضاهای همگانی عصر قاجاری را 
در شهر تهران بازنمون می  کنند. در این راستا روش آمیخته در مدار شیوه مطالعات اسنادی برای رسیدن به هدف پژوهش 
برگرفته شد. شیوه غالب پژوهش کیفی تلقی می  شود؛ هر چند بعضاً به شیوه  های کمی نیز استناد شد. پژوهشگران بر پایه 
نقشه تهران که به وسیله عبدالغفار و موسیو کرشیش ترسیم شده است میادین مهم عصر قاجاریه را، با توجه به معانی 
مترتب بر آن  ها، بازنمائی می  نماید. الزم به ذکر است که در این گفتار کیفیت  های محیطی در ادبیات طراحی  شهری معادل 
مفاهیم معنایی هستند که به به واسطه ابعاد )مؤلفه/ نمایانگر( شناخته می  شوند. شرح، تعبیر و تفسیر نویسندگان مختلف 
از ویژگی  های میادین مهمی چون توپخانه، مشق و بهارستان از اسناد کتابخانه  ای بازکاوی شده و مفهوم آن  ها بازنویسی 
می  شوند. این بازکاوی و بازنویسی معلوم داشته است که تفاوت زیادی نه تنها در ریخت )فرم( و کارکرد میادین قاجاری 

حاصل شده است، بلکه بار معنایی آ  ن  ها نیز دچار تغییرات اساسی شده اند.

واژگان کلیدی: کیفیت  های محیطی، میدان  های قاجاری تهران و مکان  های همگانی.
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۱. مقدمه
میدان  ها فضاهای همگانی پر قدرتی هستند که از ابتدای 
بوده  اند.  آن  ها  مرکزیت  مراکز  قالب  شهرها،  شکل  گیری 
از آن  ها علی رغم طی دوران  های گذار معناداری  بسیاری 
در  کرده  اند.  مردم  مدار حفظ  مکان  های  عنوان  به  را  خود 
ایران میادین کمی از این قاعده تبعیت نمودند. در تهران 
بود،  پیاده  مدار  و  مردم  مدار  میدان  های  محل  که  قاجاری 
تغییرات اساسی رخ داده است. پیاده  مداری جای خود را 
به سواره  مداری داده و هویت تاریخی آن  ها مخدوش شده 
است. در تهران امروز فلکه  ها، چهارراه  ها و یا سوارگذرهای 
چند جهتی پر شماری چون میدان توپخانه، میدان شوش، 
این  ها  نظیر  و  )محمدیه(  اعدام  میدان  بهارستان،  میدان 
خود  گذشته  و  حال  از  متناقض  معنایی  که  دارند  وجود 
از  بسیاری  گذشته  سده  دو  طول  در  می  دهند.  بازتاب 
گذار  دوره  یک  دنیا  بزرگ  شهرهای  همگانی  میدان  های 
رفت و برگشت را طی کرده  اند، آن گونه که پس از صدمه 
دیدن از فرآیند مدرنیته نقد شهرسازانه عمیقی را پذیرفته 
از مدرنیته به پست   مدرنیته گذشته  ی  و در جریان سیر 
خود را بازیافتند. اما در ایران این اتفاق نیفتاده است. در 
از  که  )سبزه  میدان(  اصفهان  عتیق  میدان  نظیر  موردی 
باززنده سازی سبزه  میدان پرداخته شد،  به  طریق طراحی 
طرح ناموفقی بر آن تحمیل شد که با شرایط زمان و مکان 

سازگاری ندارد.
در مقابل این مسئله پرسش  های زیادی مطرح می  شود که 
دو مورد از آن عبارتند از: 1. آیا در جریان تحول و تبّدل 
قلمروهای همگانی، به ویژه میدان  ها، کیفیت  ها و مفاهیم 
نیز تغییرکرده  اند؟ اگر کیفیت  ها و مفاهیم تغییر کرده  اند 
مفاهیم جدید کدامند؟ در بحث میادین قاجاری؛ مفاهیم 
قبلی چه بوده  اند که اکنون نمود و معانی دگر گرفته  اند؟ 
مفاهیم جدید چگونه به بار نشسته  اند؟ هدف این است که 
تهران  موردکاوی  در  قلمروها  این  معنایی  تحول  جریان 
رویکرد  با  هدف  این  به  رسیدن  برای  شوند.  بازشناسی 
غالب کیفی از شیوه  های میدان  کاوی اسنادی و تا حدودی 
توجه  با  که  معنی  این  به  می  شود.  گرفته  بهره  مشاهده 
به دل مشغولی پژوهش در باب تحول معنایی میدان  های 
است.  کیفی  پژوهش  این  اصلی  قالب  روش  تهران،  شهر 
به  بار معنایی  این  برای شناخت تحول  از آن جا که  اما، 
بررسی شماری از میدان  ها بر مبنای شماری از ویژگی  های 
)ریخت  شناسی(،  کالبدی  کارکردی،  از  اعم  محیطی، 
)مدن  می  باشد  نیاز  مورد  منظری  و  ادراکی  اجتماعی، 
1401، 9-8(. بعضاً کمیت  نگری نیز به سازوکار روشی این 
تحقیق اضافه می  شود. برای سه مرحله از کار میدان  کاوی 
به ترتیب زیر عمل می  شود. در مرحله داده  پردازی ابتدا از 
اسناد تاریخی استفاده شده و وضعیت برخی از میدان  های 
عصر قاجار تهران مورد بازکاوی قرار می  گیرند. با بررسی 
تنوعی از اسناد نظیر مطالعات تکمیل همایون، محمدزاده 
و توسلی ویژگی  های تاریخی میدان  های تهران بازشناسی 

می  شود )برای مثال توسلی و بنیادی 1386(. در ادامه سعی 
وضع  از  مشاهده  یعنی شیوه  میدانی  برداشت  با  می  شود 
موجود نمونه میدان  های یاد شده کسب آگاهی شود )گل 
و سوار 1396(. در همین مرحله چنان چه نقص اطالعاتی 
مشهود باشد با شیوه پرسشگری تصادفی به تکمیل داده  ها 
پرداخته می  شود. از آن جا که داده  های منابع مکتوب از 
میدانچه  ها  موقعیت  و  اسامی  برای شناخت  کافی  قابلیت 
اطالعاتی  حفره1  کرد  سعی  پژوهشگر  این  نمی  آمد،  بر 
طریق  از  را  کتابخانه  ای  اسناد  و  مکانی  واقعیت  های  بین 
پرس و جوی یاد شده پر کند. برای مثال آگاهی از عنوان 
و موقعیت میدانچه پسته بیک محصول روند مذکور است. 
در مرحله تحلیل هر دو نوع داده اعم از مشاهدات میدانی و 
اسنادی با هم مقایسه شده   است و به عبارت دیگر با شیوه 
می  شود  پرداخته  معنایی  تعبیرات  کشف  به  مقایسه  ای 
بنیاد2  داده    شیوه  بر  تکیه  با  هستند.  تحلیل  مبنای  که 
مرحله یافته  اندوزی تعبیرمدار و تفسیرمدار می  شوند. برای 
مثال، یکی از تعبیرها می  تواند این گونه باشد که فرآیند 
برنامه  سازی، طراحی، اجرا و مدیریت قلمروهای همگانی 
جریان تبدیل و گذار از ماقبل مدرنیته و بعد از مدرنیته را 

به درستی بر نتافته  اند. 
و  توپخانه  میدان  های  مورد  در  که  واضح  تر  مثالی  در 
محمدیه )اعدام( صدق می  کند، مراحل گذار به طور ناقص 
طی شده است و یا هرگز طی نشده اند. میدان توپخانه هیچ 
پست  مدرنیته  به  مدرنیته  از  درست  گذار  برای  فراگردی 
طی نکرده است. برای آشنایی بهتر به شیوه و یا سازوکار 
اشاره  بهارستان  میدان  تاریخی  معناکاوی  به  پژوهش 
میدان  قمری،   1284 سال  تا  کیانی،  گفته  به  می  شود. 
بهارستان خارج از شهر تهران و یا خارج از دیوار ناصری 
قرار داشت. بهارستان فضای بازی نظیر مصالهای سنتی 
بوده است که در مراسم مذهبی خاص نظیر عید قربان، 
را  بزرگ  عید  این  شتر،  کردن  قربانی  با  قاجاری  شاهان 
همراه با نمایش اقتدار خود پاس می  داشتند )کیانی 1374، 
695-694(. به تبع دیوار ناصری، این میدان وارد محدوده 
از  یکی  که  نگارستان  عمارت  و  باغ  تبع  به  و  شد  تهران 
کاخ  های ییالقی شاه بود، به جلوخان باغ نگارستان تبدیل 
شد. مع هذا تا قبل از انعقاد مجلس شورای ملی، هم چنان 
باغ و عمارت سپهساالر در  باز نسبتاً سبزی میان  فضای 
عمارت  و  باغ  شمال،  در  نگارستان  عمارت  و  باغ  شرق، 
مهندس  خانه  چون  دیگری  عمارت  و  جنوب  در  نظامیه 
بود.  غرب  در  مسعودیه  عمارت  و  سیف  الملک  عبدالغفار، 
بنابراین، جداره مصنوع مستحکمی بر آن مترتب نبود. آن 
گونه که تکمیل همایون گفته است بعد از تخریب برج و 
باروی تهران قدیم و توسعه آن توسط ناصرالدین شاه در 
تهران  دارلخالفه  بهارستان در درون  سال 1284، میدان 
قرار گرفت )تکمیل همایون، 1385(. با ساخت مجلس شورا 
و افزودن بلدیه تهران، درخت کاری و آبیاری فضای سبز 
همراه با دو حوض کف جدیدی به میدان داد. از دیدگاه 
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میدان  زمان  از  بهارستان  کیانی،  نظر  از  نیز،  کارکردی 
شدن، کانون فعالیت  های سیاسی و اداری و اجتماعی شد 
پی  که  مردمی  و  سیاسیون  تجمع   .)702  ،1374 )کیانی 
حرکات سیاسی گرد هم می  آیند، همراه با تصور تاریخی 
فعالیت  هایی چون به توپ بستن مجلس به وسیله لیاخوف 
میدان  می  کند.  معنی  دار  را  میدان  تصویر ذهنی3  روسی، 
تاریخی  نشانه  یک  هم  و  گره  هم  می  توان  را  بهارستان 
دانست که خوانایی و نفوذپذیری و سرزندگی آن با تاریخ 
در  میدان  این  است.  درآمیخته  مشروط  انقالب  و  قاجار 
گذشته  با  مقایسه  در  چندانی  تغییرات  امروز  شرایط 
کالبدی-  کارکردی-  تطور  گونه  این  آیا  است.  نداشته 
ادراکی مشمول میادین دیگری چون توپخانه نیز می  شود؟ 
ابتدا مبانی   نظری پژوهش در  یاد شده  برای شرح موارد 
در  محیطی  کیفیت  های  تداعی  چون  عناوینی  چارچوب 
مفهوم معنا و نظیر این  ها مورد بحث قرار می  گیرد. به تبع 
این مبانی، پیشینه مطالعاتی که قلمروهای همگانی تهران 
را در قالب میدان  ها مباحثه نموده و در ادامه مورد پژوهی 
میدان  های نمونه شامل بهارستان، توپخانه، اعدام، مشق و 
مفاهیم  استنتاج  نهایت  پرداخته می  شود. در  آن  ها  امثال 
کیفیت  محیطی در قالب انجام  گفت عرضه می  گردد. البته 
ویژگی  های  شرح  تکرار  از  اخیر  توضیحات  به  توجه  با 

بهارستان در متن خودداری شده است.

2. پایه  های نظری
این بخش به مفاهیم پایه و رویکردهای نظری مربوط به 
میدان به مثابه فضای عمومی شهری، نمایانگرهای مکان، 
فهم معنای مکان در قالب هنجارهای کیفیت  های محیطی 

و ارائه چهارچوب مفهومی می  پردازد.

2-۱- میدان به مثابه فضای عمومی شهری
میدان   فضایی است که با عوامل سازنده خود مفهوم مکان 
همگانی را بر می  تابد. کارکرد آن به مثابه قلمرو همگانی 
معنی  دار  کالبدی  بستر  در  جمعی  رفتارهای  قرارگاه    و 
جداره  و  کف  مفاهیمی چون  با  عام  طور  به  که  می  شود 
قوی  تر  و  فراتر  بسیار  آن  معنای  اما،  می  شوند.  شناخته 
و جداره  های  است. کف  ها  و جداره  واژگانی چون کف  از 
معنای  که  هستند  کیفیت  هایی  حامل  و  عامل  میادین 
می  کنند.  نمودار  را  همکانی  قلمرو  این  تاریخی  و  جاری 
صاحب نظران مختلف با رویکردها و شیوه  های مختلف بر 
تنوع معنایی این فضای همگانی تأکید داشته  اند. زیته با 
تکیه بر اهمیت توده در تعریف  کنندگی میدان  های تاریخی 
فضا  این  زیبانمایی  و  زیباسازی  در  را  فضا  و  توده  رابطه 
بیان کرد. تراسیک توجه به دو فضای نرم؛ متضمن عنصر 
اجتماعی محور مباحث  معمارانه و سخت؛ متضمن عنصر 
خویش قرار داد. زوکر با دسته  بندی پنج  گانه شامل، بسته، 
جهت  دار، هسته  ای، پیوسته و بی  شکل، چگونگی پردازش 
و  عوامل  کاربرد  نحوه  متضمن  که  را  میادین  طراحی  یا 

سازه  های مکان  سازی است، توضیح داده است. راب کریر 
با رویکر هندسی اجزاء، پارامترها و متغیرهای مکان را در 
قالب سه شکل مربع، دایره و مثلث و عناصری چون رواق، 
با  نیز  مارکوس  و  کریر  لئون  داد.  توضیح  دیوار  و  راهرو 
گونه  شناسی میدان، به تفکیک میادین در نمودهای سنتی 
اندازه  و  سکونت  به  کارکردی  وابستگی  های  و  مدرن  و 
 ;Trancik 1986, Zucker, 1959( پرداخته  اند  شهریت 

زیته، 1394(.
بر  که  دارند  تاکید  مفهوم  این  بر  نوشتگان  این  مجموع 
میدان معنایی فراتر از ظواهر شکلی و کارکردی آن مترتب 
بازتاب  های  بوده و این قلمروهای همگانی در طول زمان 
با  رابطه  در  اما،  می  دهند.  بروز  خود  از  متنوعی  کیفی 
چگونگی بازشناسی، سنجش وضعیت و کشف این معانی، 
تئوری  های  مکان  ابعاد  درست  از طریق شناخت  ویژه  به 
کارسازی ارائه نداده  اند. صاحب نظری چون نوربرگ شولتز 
هنگامی که از روح مکان و مکانیت مکان سخن می  گوید 
در وجه مثالین به میدان  های شهری اشاره می  کند )شولتز 

 .)1392
کالبد و  فعالیت،  بعد  از طریق سه  را  پانتر مکان  و  کانتر 
معنا )تصورات( تبیین می  کنند. اما بیان آن  ها در چگونگی 
میدان  ها  وضعیت  سنجش  برای  مفاهیم،  این  از  استفاده 
اضافه  با  گلکار  )لنگ 1386(.  نمی  دهد  ارائه  کاری  و  ساز 
واژگان  اصالح  اکوسیستم،  عنوان  تحت  بعد،  یک  کردن 
بعد سوم کانتر و پانتر در قالب معنی و تالیف دو- دوئی 
ابعاد به سه مفهوم کارکردی، تجربی- زبیاشناختی دست 
در  تیزدل  و  کرمونا   .)127  ،1397 )گلکار  می  کند  پیدا 
توجه  را مورد  بعد  الی ده  از مکان، شش  توجیهات خود 
منظور  به  را  هنجارهایی  بُعد  هر  تناسب  به  و  داده  قرار 
تحلیل مکان  ها به دست می  دهند. در نهایت، بهزادفر ضمن 
بررسی نوشتگان یاد شده، نه تنها به نُه بُعد برای شناخت 
هنجارهای  ابعاد  این  برای  بلکه  می  رسد،  مکان  سازه  ای 
کیفیت  های محیطی هم  پیوند تعریف می  کند. جدول زیر 
چکیده دیدگاه  های صاحب نظران مختلف را در باب شرح 
موضوعات یاد شده بیان می  کنند. به عالوه، شکل 2 بیان 
تألیفی تبیینات یاد شده را با تعبیر بهزادفر عرضه می  دارد.
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جدول ۱: جمع  بندی ابعاد نسبتًا مشترک مکان  ساز طبق برخی از نظریه های مطروحه

ابعاد مکان سازصاحب نظران

فضازمانپایداریاجتماعیمدیریتذهنی )ادراک(عملکردیریخت شناسیبصریکرمونا4

کنترل و معنا )ادراک(کارکردکالبدمنظریلینچ5
--بقااجتماعنظارت

-----ادراککارکردکالبد-بنتلی6
فضا--اجتماع--کارکردکالبد-جیکوبز7

-زمان---معنا-کالبد-ساوث ورث8

فضازمانزیست بوماجتماعمدیریتادراک )زهن(کارکردریختمنظربهزادفر

--اکوسیستم--تصوراتفعالیتکالبد-گلکار

معنا )تصورات فعالیتکالبد-کانتر9
-----ذهنی(

-----معنافعالیتکالبدبصریپانتر10

درگاه پروژه 
فضاهای 
عمومی11

فضازمانزیست بوماجتماع-خواناییفعالیتسیمابصری

)کرمونا، هیث و تیزدل 1388؛ لینچ 1376، 307؛ جیکوبز 1991؛ بنتلی 1382؛ بحرینی و طبیبیان 1377، 44؛ گلکار 1380، 
65-38؛ کرمونا 1388، 385-212؛ بهزادفر 1399، 91-105(

شکل ۱: مدل مکان بهزادفر با تکیه بر حداکثر سازه های موثر

)بهزادفر 1399، 90(

هنجارهای  قالب  در  مکان  معنای  فهم   -2-2
کیفیت  های محیطی 

قلمرو  در  شناخت  شناسی  فرآیند  گونه  هر  انجام  برای 
بین  رابطه  تفصیل  و  فهم  به  شهری  میدان  های 
می  باشد.  نیاز  مکان  ابعاد  و  کیفیت  محیطی  هنجارهای 
ایفا  را  نمایانگر  و  واسطه  نقش  برای هنجارها  ابعاد مکان 
این  همانند  شهری،  و  معماری  تحقیقات  در  می  کنند. 
به تجربه  با حس مکان  تحقیق کیفیت  های هنجاری که 

زیبائی  شناسی تبدیل می  شوند اهمیت پیدا می  کنند. برای 
میدان  های  حسی  غنای  و  خوانایی  اجتماع  پذیری،  مثال 
قاجار برای این پژوهشگران اهمیت دارند. اجتماع )رفتار 
اجتماعی(، ادراک )بازتاب  های ذهنی(، منظر )برگرفته  های 
حرکتی حس  های پنج  گانه انسان(، ابزار تبیین یا سنجش 
سه کیفیت یاد شده می  باشند. نویسندگان مختلف به شرح 
روابط این مبحث پرداخته  اند که چکیده آن ذیاًل در جدول 

2 ارائه می  شود.
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جدول 2: مولفه  های پیشنهادی صاحب نظران برای کیفیت  های محیطی

صاحب نظران
 مولفه

مکان ساز

کرمونا، 
هیث، آک و 
تیسدل12 

بنتلی و بهزادفرلینچ
ساوت جیکوبزهمکاران

ورث
 درگاه پروژه فضاهای 

عمومی

بعد ریخت و 
زیست  بوم

تشدید تراکم، 
حمل و 

نقل پایدار، 
پاکیزگی

دسترسی، 
سرزندگی، 

کارایی

زیست  پذیری 
و یکپارچگی 

اکولوژیکی

نفوذ پذیری، 
کارایی، 

پاکیزگی، 
تنوع، حمایت 

از طبیعت

فضاهای 
انعطاف  پذیر، 
نفوذ پذیری، 
)بلوک  های 

کوچک(

ساختار، 
فرم-

دسترسی، 
مقیاس 
انسانی یا 

پیاده

دسترسی  های  گسترش 
مسیرهای  ایجاد  مناسب، 

پیاده  رو

تنوع و غنای تناسب-بعد منظری
حسی

تناسب و 
سازگاری، 

بصری- غنا، 
نفوذپذیری 

بصری

دیدها و -
مناظر

دلپذیری، ایجاد جذابیت

تشدید تراکم، بعد کارکردی
کاربری  های 

مختلط، 
سرزندگی، 
دسترسی به 

خدمات

سازگاری، 
کارایی

سازگاری و 
کارایی

گوناگونی، -
انعطاف  پذیری، 
تنوع فعالیت  ها

ایمنی، 
آسایش و 

راحتی

افزایش امنیت، سازگاری در 
دسترسی به کابری  ها

معنی -بعد ادراکی
)حس(

خوانایی و 
امنیت

خوانایی، غنا، 
تعلق

خوانایی، -
حس 
مکان، 
هویت

افزایش  راحتی،  و  آسایش 
کیفیت  ارتقاء  تعلق،  حس 

محیط

زیست  پذیری بعد اجتماعی
اجتماعی، 

مردم

سرزندگی، 
سازگاری، 

عدالت

اجتماع  پذیری، 
اعتماد 
همگانی

انعطاف  پذیری 
تنوع

امکان نظارت، 
اختالط 

اجتماعی، 
همفکری 
اجتماعی

سرزندگی، 
مراودات 
اجتماعی، 
ایمنی و 
امنیت

افزایش  معاشرت پذیری، 
کاهش  فرهنگی،  تعامالت 
تضادهای طبقاتی، ارتقاء و 
حمایت از هویت اجتماعی، 
خاص  گروه  های  به  توجه 
اجتماعی اقشار آسیب  پذیر 
کودکان،  )زنان،  جامعه 
سالمندان، معلولین(، فراهم 
برای  فعالیت  امکان  آوردن 

گروه  های خاص اجتماعی

بعد مدیریتی 
)زمانی، اقتصادی 

و غیره(

ماندگاری، 
مدبریت 
طراحی، 
چشم  انداز 
بلند مدت

کنترل و 
نظارت

انسجام 
مدیریتی، 
قاعده  مندی

حفاظت امکان نظارتانعطاف  پذیری
تاریخی

تحمیل  از  اجتناب 
اجرایی  سیاست  های 
استقالل  شهرداری،  توسط 
شهر،  مدیریت  در  نسبی 
ارتقاء کیفیت تجهیزات در 
مشاغل  ایجاد  دسترس، 

مورد نیاز
)کرمونا و دیگران 1391؛ لینچ 1376، 313-13؛ جیکوبز 1386؛ بنتلی 1382؛ بحرینی و طبیبیان 1377، 44؛ کرمونا 1388، 

385-212؛ بهزادفر 1399، 105-91؛ َمِدن 1401(

2-۳- چارچوب مفهومی
سنجش وضعیت کیفیت  محیطی میدان  ها، اعم از تاریخی 

و غیرتاریخی به یک ساختواره شناختی نیاز دارد. چرا که، 
البته،  نمود.  واسطه سنجش  بدون  نمی  توان  را  کیفیت  ها 
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همان گونه که در ادبیات جاری شهرسازی به طور عام باب 
میدان،  معنای  از  فراستی  عام  طور  به  می  توان  می  باشد، 
مثال میدان عصر قاجار، سخن گفت. در این پژوهش، سعی 
قاجار  عصر  محیطی  کیفیت  های  هنجارهای  که  می  شود 

چارچوب  لذا،  شوند.  تبیین  مکان  سازی  ساختواره  یک  با 
مفهومی از برهم  نهی هنجارها بر ابعاد مکان با توجه شش 
)فرم(، کارکرد، طبیعت،  پر تکرار شامل فضا، ریخت  بعد 

اجتماع و منظر می  باشد. 

شکل 2: تداعی معنایی کیفیت  ها در واقعیت مکان

قاجار  عصر  تاریخی  میادین  موردپژوهی   .۳
تهران

واسطه  با  موردکاوی  از طریق  پژوهش  از  این قسمت  در 
در  جاری  محیطی  کیفیت  های  کشف  به  ابعاد  نمایانگر/ 

میادین عصر قاجار اقدام می  شود. این میادین به دو گروه 
شده  اند  تقسیم  زیرمحله  ای  محلی-  شهری،  حکومتی- 
که با توجه به داده  های گردآوری شده، ذیاًل، به شرح آن 

پرداخته می  شود. 

شکل ۳: میادین مورد شناسایی مقیاس محله  ای عصر قاجار

)بر پایه نقشه عبدالغفار(

۳-۱- میادین حکومتی- شهری
هر  به  که  می  دهد  نشان  میادین  مجموعه  داده  پردازی 

چون  محققینی  زبانی  قالب  در  شکلی،  هر  با  فضایی 
عبدالغفار میدان گفته می  شد. عبدالغفار که خود در جبهه 
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در  است  می  کرده  زندگی  بهارستان  میدان  غرب  جنوب   
دیدگاه  از  لذا  داشت.  تخصص  نقشه  برداری  و  نقشه  کشی 
شهرسازی و معماری به شناسایی میادین نمی  پرداخت. در 
باغات  مزارع و  عوض فضاهای کوچک و بزرگی که بعضاً 
بودند را با لفظ و مفاهیمی نظیر میدان اسم  گذاری کرد. 
نویسندگان هم بیش تر به شرح کلی میدان  ها پرداختند و 
ابعاد مکان را از دیدگاه ریخت  شناسی، کارکردی، منظر و 
اجتماع توضیح دادند. مع هذا، بر هم نهادن داده  ها زاویه 

تحلیلی خاصی را برای این پژوهشگر روشن نموده است. 
شهری  حکومتی-  میادین  نویسندگان  غالب  نظر  از  اوالً، 
مورد بحث به عنوان یک قلمرو همگانی خوانایی داشته  اند 
و  شهری  سطح  در  آن  ها  بودن  نشانه  لینچی  زبان  با  و 
میدان  ها  این  همه  ثانیاً  است.  بوده  مستجل  فراشهری 
توضیحات  با  می  کردند.  حمل  خود  با  را  گره  معنایی  بار 
یاد شده می  توان یافته  های بررسی این میادین را در جدول 

3 عرضه نمود.

جدول ۳: یافته  اندوزی میدان  های حکومتی در نمود جدول تطبیقی نمایانگرها و کیفیت  های محیطی

کیفیت  محیطی )بازنمون نمایانگرشکل میدان  ها
معنایی(

محتوی و عناصر تشکیل  دهندهعنوان نمایانگر

 میدان بهارستان 

مستطیل، عناصر پیرامون شامل باغ، ریخت
عمارت، مسجد، مدرسه

هندسه منظم، تناسبات بصری

کارایی، گوناگونی، سرزندگی، عمومی، دیوانی- حکومتیکارکرد
پیاده  مداری

غنای حسیفضای سبز و باز، آبنمامنظر
زیست  پذیریآبنما، درخت، مجسمهزیست  بوم
اجتماع  پذیری، حضورپذیریمردم عادی، سیاسیوناجتماع

 میدان مشق

مربع با 400 متر طول و دیوراهایی ریخت
با طاق آجری با دروازه ای با نام 

سردرناصری، عناصر پیرامون شامل باغ، 
عمارت، ارگان  های حکومتی

هندسه منظم، تناسبات بصری

کارکردگرایینظامیکارکرد
خاطره    انگیزی و این جا و بناهای تودر تو جانبی با مصالح اصلی آجر منظر

آن جا، تعلق  خاطر، تنوع 
پی  دیدها، غنای حسی

--زیست  بوم
اجتماع  پذیریمحل بازی و تفریح جوانان اجتماع

 میدان توپخانه

مستطیل، عناصر پیرامون شامل بانک، ریخت
ارگان  های حکومتی

هندسه منظم، تناسبات بصری

اداری و حکومتی، نظامی و تشریفاتی، کارکرد
تجاری، سواره محور)کالسکه، 

درشکه،ماشین دودی(، پیاده محور 
)انسان و چهارپایان(

کارایی، گوناگونی، سرزندگی، 
پیاده  مداری، ایمنی، 

انعطاف  پذیری، خوانایی

تنوع، تعلق  خاطرانواع درخت  های کهن در این جا و آن جامنظر

گل و سبزه  های جالب، باغچه  بندی  های زیست  بوم
زیبا و حوض وسط میدان

پایداری اکولوژیک، یکپارچگی 
زیست محیطی

مرکز ارتباطات شهری و محل برگزاری اجتماع
مراسم مختلف و محل زندگی اجتماعی 

و فرهنکی شهر

اجتماع پذیری، اجتماع  گرایی، 
سرزندگی، دل بستگی مکانی، 
تعلق خاطرجمعی، پیاده مداری 

و حضورپذیری

)عبدالغفار 1309(

)همان(

)همان(
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کیفیت  محیطی )بازنمون نمایانگرشکل میدان  ها
معنایی(

محتوی و عناصر تشکیل  دهندهعنوان نمایانگر

گ
یدان ار

نظم هندسی، تناسبات بصری، توپ مروارید، باغ، مدرسه، عمارتریخت
تنوع

مراسمی، مردمی و محل انواع خرید و کارکرد
فروش

تنوع، کارایی، خوانایی کارکردی 
)مراسم دولتی و حکومتی(

این جا و آن جا در قالب توپ مروارید، منظر
محل مراسم و مکان حوض

غنای حسی و تنوع پی  دیدها، 
خوانایی

حوض بزرگ، درخت چنار، نارون و زبان زیست  بوم
گنجشک

زیست  پذیری

تعلق  خاطر و خاطره  انگیزی انواع فعالیت  ها و مراسماجتماع
مذهبی )اثر ذهنی توپ 

مروارید(، پیاده  مداری

سبزه میدان

تخته پل در زمان صفویه، چهارطاقی ریخت
امیرکبیر، بازار، مسجد

تناسبات بصری، نفوذپذیری، 
انعطاف  پذیری

تنوع، کارایی، انعطاف  پذیریکشت سبزیجات، خرید فروش و تجمعکارکرد
حوض، ساختمان دو طبقه، فضای سبز منظر

مثمر
تنوع فرم و عملکرد، غنای 

حسی

زیست  پذیریحوض، درخت، آب و سبزیجاتزیست  بوم

اجتماع  پذیری، پیاده  مداریمحل نشستن، محل رفت و آمداجتماع

میدان پاقاپوق

مرکزگرایی، خواناییمرکزیت عناصر طبیعی و مصنوع خاصریخت

حس ترس، عدم حس تعلق، اعدامکارکرد
خوانایی

--منظر

--زیست  بوم

اجتماع  گرایی محدود، خواناییفمحل تجمع خاصاجتماع

قلمروهای  مدرنیته  به  مدرنیته  ماقبل  از  گذار  در جریان 
تغییر  روند  از  تهران  چون  شهرهایی  عمومی  همگانی 
جای ماندند. میدان  ها به عنوان یکی از مهم  ترین فضاهای 
رو  بلکه  سازنده   بازماندند،  تغییر  روند  از  تنها  نه  عمومی 
این جریان منفی شامل بسیاری  البته  به تخریب نهادند. 
مرور  در  آن گونه که  است.  نیز شده  از شهرهای جهانی 
ادبیات این مقاله مالحظه شد، به ویژه ابتدا و انتهای دو 
و   )1385( کامیلوزیته  وسیله  به  یکی  که  علمی  جریان 
شدند.  مطرح   )1976( ترانسیک  راجر  وسیله  به  دیگری 
جریان  در  بعضاً  مدرنیته  از  قبل  پالزاهای  و  میادین 
کامیلوزیته  داده  اند.  دست  از  را  خویش  کارایی  تحول 
که  است  کرده  یاد  زیبایی  بر  متکی  از طراحی   ،)1385(

و  بصری  تناسبات  انعطاف  پذیری،  پیاده  مداری،  خوانایی، 
را معنی  دار می کرد.  اروپا  تاریخی  نظم هندسی شهرهای 
متقاباًل ترانسیک از فضاهای زیبایی یاد کرد که نتوانستند 
انعطاف  پذیر باشند و از دست رفتند. کریر، زوکر، سات  ورث 
و صاحب نظران دیگری که در مرور ادبیات از آن  ها یاد شد، 
ویژگی اهیمت میدان  ها را به عنوان فضاهای همگانی ذکر 
کردند و ضرورت توجه به آن  ها، که نوعی ضرورت بازگشت 
متشخص  و  پویا  سرزنده،  شهرهای  تاریخی  خویشتن  به 

می  باشد، را به میان آوردند. 
با پیش  زمینه یاد شده به مرور ویژگی  های میادین پایتخت 
بین  این  در  شد.  پرداخته  مدرنیته  حضور  از  قبل  ایران 
این  نوع  دو  هر  گرفت.  قرار  توجه  مورد  میدان  نوع  دو 

)عبدالغفار 1309(

)همان، 1273(

)تکمیل همایون 1385، ج 1، 123(
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و  شده  اند  رانده  حاشیه  به  یا  کنونی،  شرایط  در  میادین 
هر  قرارگرفتند.  خودروسوار  و  خودرو  یکه  تازی  کانون  یا 
چند در دهه  های اخیر با تهیه طرح  های ویژه توجه خاصی 
عنوان  به  میدا  ن  ها  این  درست  جایگاه  بازگرداندن  به 
است.  شده  اجتماع  پذیر  و  پیاده  مدار  همگانی  قلمروهای 
است.  بازنگشته  آن  ها  به  قاجاری  هوای  و  حال  عماًل  اما، 
دیگر  که  است  رانده شده  حاشیه  به  چندان  سبزه  میدان 
طاق و طاقنماهای دو طبقه آن  ها خود را نشان نمی  دهند. 
و  حال  سواره  مداری  قرن  نیم  حدود  از  پس  ارگ  میدان 
هوای پیاده  شدن و اجتماع  مداری را در پیش گرفته است. 
ولی دیگر کسی به یاد نظرکردگی توپ مروارید از حضرت 
را  تاریخی  سبز  فضای  آن  نه  بهارستان  نیست.  شاه  چراغ 
دارد و نه رنگ و بو و سر و صدای مردمی که اولین مجلس 
زنده  خاطر  به  بودند  کرده  منعقد  میدان  آن  در  را  شورا 
را  دل  ها  آن  نام  که  است  فلکه  ای  اعدام،  میدان  می  کند. 
بود،  آن  میان  در  که  تپه  ای  از  اما خبری  می  کند.  نگران 
یعنی طبیعتی خالص و بر جای مانده در شهر را در ذهن 
نمی  آورد. از میدان مشق گویا هیچ اثر و جذبه  ای نیست، 
قاجاری  غالباً  که  آن  ساختمان  های  از  استفاده  چند  هر 
هستند، بر اهمیت و ماندگاری بناها و فضاهای آن تأکید 
می  کند. به عبارت دیگر میدان مشق دیگر میدان نیست. 
پُر  سواره  روئی  به  عماًل  که  است  توپخانه  مهم  تر  همه  از 
 ترّدد تغییر یافته است. مدتی بدون کنترل حرکت سواره 
در تمامی سطح )کف( آن جاری شد، مدتی هم محوریت 
تحمیل  آن  بر  را  عمومی  سواره  نقل  و  حمل  اتوبوس  ها 
کردند و حاال نیز معلوم نیست عمومیت آن بر کدام سوی 
اسمی  فقط  محلی  کوچک  میدان  های  غالب  از  می  رود. 
سرقبرآقا  چون  خاصی  میدانچه  های  است.  مانده  تاریخی 
خوانایی  مقبره  های خاص  وجود  بدلیل  یحیی  امام  زاده  و 
تاریخی خود را حفظ کرده  اند ولی از میدانچه  هایی چون 
چاله میدان در تصویر ذهنی مردم اثری نیست. از تصاویری 
که ذکاء و سمسار )1376(، ترسیم کرده است اکنون هیچ 
که  نقشه  هایی  و  تصاویر  راستا  همین  در  نیست.  اثری 
اکنون  است  کرده  آماده  دقت  با   )1378( محمدزاده  مهر 
عصر  میدان  های  خالصه  طور  به  نیستند.  بازیابی  قابل 
بودند  برخوردار  مطلوبی  محیطی  کیفیت  های  از  قاجار 
برای  بلکه  قرن گذشته  برای  تنها  نه  آن  ها  بارمعنایی  که 
تناسبات  نظم   هندسی،  است.  اهمیت  پر  نیز  حاضر  قرن 
خوانایی،  حسی،  غنای  زیست  پذیری،  سرزندگی،  بصری، 
تعلق   خاطر،  پیاده  مداری،  اجتماع  پذیری،  رقابتی،  هویت 
مهم  تر  همه  از  و  نفوذپذیری  انعطاف  پذیری،  تعلق،  رنگ   
بوده  قاجار  عصر  میادین  شهری  ویژگی  های  از  مردم  واری 
سرمشق  هنجاری  ویژگی  های  این  می  رود  انتظار  است. 
و  شهر  این  میادین  بازآفرینی  و  نسل  تجدید  بازسازی، 
حتی شهرهای دیگر ایران باشد. شاید نتوان توپخانه عصر 
ناصری را عیناً بازسازی کرد ولی می  توان بار دیگر تجدید 
بازطراحی  را  میدان  این  امثال  بازآفرینی  راهبرد  و  نسل 

نموده و ارزش  های تاریخی فضاهای همگانی پیاده  مدار و 
مردم  وار گذشته ایرانی را به نسل جدید نشان داد. 

به عنوان جمع  بندی متذکر می  نماید که میادین حکومتی- 
شهری به دلیل برخورداری از ارزش  هایی که نه تنها برای 
مکان  های همگانی معنی  دار هستند بلکه شهر تهران عصر 
قاجار را معنی  دار می  کنند. مکان  هایی معنامند و باکیفیت 
با مقایسه گذشته و حال میدان  تلقی می  شدند. می  توان 
توپخانه فهمید که این میدان در زمان قاجاریه با داشتن 
دروازه  های متنوع، تداعی ورود و خروج را ارزانی می  کرد و 
در عین حال سردرهایش مورفولوژی شهر ایرانی را بازتاب 
می  داد. به عالوه کف این میدان مرکز تنوعی از فعالیت  ها 
مراسمی  ایام  در  مذهبی  و  تاریخی  فعالیت  های  ویژه  به 
با  با کیفیت بودن را در مقایسه  بود که معنامند بودن و 
حال که فعالیت خشک رفت و آمد سواره را دارد متذکر 

می  نمود.

۳-2- میادین محله  ای
محله  ها  ساختار  در  میدان  ها  جایگاه  محله  ای  مبحث  در 
اهمیت بیش تری نسبت به سامانه ساختاری هر میدان در 
سطح شهری دارند. بدین معنی که در میدان  های حکومتی- 
شهری جزییات محتوی ریخت  شناسی- کارکردی میدان  ها 
اهمیت داشت. میدان  های مذکور رأساً یک واحِد نشانه  ای 
اما در میدان  های محلی سامانه  بودند.  و شاخص شهری 
بلکه  نداشت،  چندانی  اهمیت  ریخت  شناسی  کارکردی- 
اهمیت  محالت  ساختار  در  آن  ها  گرفتن  قرار  چگونگی 
داشت. اوالً میدان  های اخیرالذکر در مقایسه با میدان  های 
صدرالذکر، میدانچه13 تلقی می  شوند. ثانیاً این میدانچه  ها 
زیرمحله  ها  و  محله  ها  متن  در  هسته  هایی  یا  گره  هایی 
به  نسبت  کلی  ادراک  با  متقابل  ارتباط  در  و  شده  تلقی 
محله  ها  ساختاری  برآمد  عالوه  به  زیرمحله  ها  محله  ها، 
از  میدان  چاله  محله  نام  مثال  برای  می  شدند.  معنی  دار 
است.  برآمده  میدان[  ]چاله  مسما  همین  با  میدانچه  ای 
سرپولک  میان  واقع  تهران  مشهور  محالت  از  چال  میدان 
و میدان سرقبرآقا بود. در این محله میدان گودی در زیر 
مسجد و تکیه سرپولک قرار داشت که وسعت آن در حدود 
نام  به  گود  میدان  این  بود.  مال  فروش  ها  میدان  برابر  دو 
همین  )معتمدی 1381، 240(.  بود  معروف  »چاله  میدان« 
مفهوم در رابطه با میدانچه  های مال  فروش  ها، کاه  فروشان، 
سرقبر  امین  السلطان  سرچشمه،  درویش  ها،  حصیرباف  ها، 
آقا و میدان پسته  بَک ]امام  زاده یحیی[ با یک رده پایین  تر 
میدانچه  ها  یا  میدان  ها  این  است.  مقیاس محله صادق  از 
کدام  هر  داشتند  جای  میدان  چاله  محله  حوزه  در  که 
با توجه  بوده  اند. مضافاً  نام  با همین  کانون زیرمحله  هایی 
به نزدیکی این میدانچه  ها به محور بازار منتهی، به دروازه 
و  فرهنگی  تجاری،  کارکردهای  آن  ها  بر  شاه  عبدالعظیم، 
اجتماعی نیز مترتب بود. از نظر معتمدی میدان درویش  ها 
و  تعزیه  گیران  برده  داران،  تجمع  برای  مکانی  عنوان  به 
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مارافسایان؛ یک کانون اجتماعی خاص بین محور بازار و 
محله چاله میدان محسوب می  شد )معتمدی 1381، 150(. 
و  فرهنگی  ارزش  که  همگانی  مکان  های  این  جمله  ی  از 
برد.  نام  را  سرقبرآقا  میدان  می  توان  دارد،  نیز  تاریخی 
پشت بقعه سر قبرآقا در زمان قدیم گورستان، غسالخانه 
و تابوت  کش  خانه بود )نجمی 1362، 202(. در این میدان 
مقبره یکی از ائمه جمعه عصرقاجار به نام میرزا ابولقاسم 
تهرانی14 قرار دارد. از نظر معتمدی در این میدان شب  های 
جمعه، مارگیرها، شعبده بازها و درویش  ها تجمع می  کرند. 
شهری  ناامن  مکان  های  از  یکی  محل  این  زمان  آن  در 
تعدادی  که  بود  این  هم  ناامنی  دلیل  می  شد.  محسوب 
و  قاطرچیان  که  داشت  وجود  آن  اطراف  در  کاروان سرا 
افراد  این  بیش تر  داشتند.  سکونت  جا  آن  در  شترداران 
اخالق و رفتار مناسبی نداشتند و زن و بچه مردم جرأت 
عبور از این مکان را، با وجود آن  ها، نداشتند. از طرفی دور 
بودن بقعه از خانه  های مسکونی مزید بر علت بود و باعث 

شکل 4: چال میدان

)عبدالغفار 1309(

شکل 6: میدان پسته بیک

)عبدالغفار 1309(

امور  )معاونت  می  شد  مردم  آزار  و  اذیت  و  اشرار  تجمع 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران 1395، 66(. در بررسی 
نشده  یافت  سرقبرآقا  میدان  از  دقیقی  تبیین  نقشه  ای 
که  شد  معلوم  غیرنقشه  ای  اسناد  بررسی  در  اما،  است؛ 
قرار  امین  السلطان  میدان  مجاورت  در  سرقبرآقا  میدان 
خان  ابراهیم  تأسیسات  از  امین  السلطان  میدان  داشت. 
این  است.  اتابک  علی  اصغرخان  میرزا  پدر  امین  السلطان 
میدان بزرگ مخصوص بارانداز بارهای عالفی، میوه  فروشی 
دوم  امین  السلطان  بعدها  را  میدان  بود.  فروشی  و سبزی 
و  زغال  و  خواربار  بارهای  تمام  مدتی  تا  و  داد  گسترش 
هیزم تهران منحصراً در میدان مزبور تخلیه می  گردید و آن 
گاه به محالت شهر فرستاده می  شد )نجمی 1362، 205(. 
گورستان،  امین  اسلطان،  میدان  موقعیت  زیر  شکل های 
چال  میدان و میدان  های محله چال  میدان را نشان می  دهد. 

شکل 5: میدان مال  فروش  ها، کاه  فروشان، حصیرباف  ها و 
درویش  ها

)کرشیش 1273، عبدالغفار 1309(

شکل 7: میدان امین  السلطان

)عبدالغفار 1309(
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ُخرد میدان  های چاله  حصار و ترکمان در محله سنگلج قرار 

شکل 8: چال حصار

)کرشیش 1273(

تکیه  مجاورت  ]در  نوروز خان  میدان  های  ُخرد  عالوه،  به 
نوروز خان[، َسرُجنَبک کوچک و َسرُجنَبک بزرگ، میدانچه 
مکان  های از جمله  مسجد حکیم  کنار  میدانچه  و  مروی 

شکل ۱0: میدان نوروزخان، مروی و میدان مسجد حکیم

)همان(

نکته قابل توجه در باب میدان محله  ای این است که غالباً 
با عناصر فرهنگی و خدماتی دیگری چون امام  زاده، مسجد 
لذا  تبدیل شده  اند.  محله  مرکزیت  به  مغازه  های محلی  و 
معانی  و  کالبدی  و  کارکردی  هویت  عناصر  این  تجمیع 
مثال  برای  می  کند.  هویدا  را  آن ها  بر  مترتب  هنجاری 
غیرمستقیم  پاتوق  مروی  مدرسه  کنار  مروی  میدانچه 
طلبه  ها و محصلین را در کنار مدرسه مروی شکل می  داد 
فضای  با  را  مروی  مدرسه  توده  ی  بازشو  یک  عنوان  به  و 
و  اجتماع  پذیری  می  کرد.  برقرار  مروی  بازارچه  گذرگاهی 

سازگاری کارکردی از هنجارهای این میدانچه بودند.
ثالثاً در محور بازار تیم  ها، تیمچه  ها، سراها و کاروان سراهایی 

دارند که شکل های زیر جایگاه آن  ها را نشان می  دهد.

شکل 9: میدان ترکمان ها

)همان(

همگانی در سطح تهران قاجاری هستند که در متن محله 
عودالجان قرار دارند. نقشه  های زیر موقعیت میدانچه های 

مذکور را در پهنه عودالجان نشان می  دهد.

شکل ۱۱: میدان سرجنبک بزرگ و سرجنبک وچک

)همان(

آن  ها  می  توان  ریخت  شناسی  دیدگاه  از  که  داشت  وجود 
محل  تنها  نه  مکان  ها  این  دانست.  میدانچه  ها  شبیه  را 
بلکه فضای بیرونی آن  ها محل تجمع  کسب و کار بودند 
شهرستان  ها  ویژه  به  مختلف  جاهای  از  که  معامله  گران 
می  آمدند، محسوب می  شد. در حوزه بازار خرد میدان  های 
وجود  مسجدشاه  میدان  و  سبزه  میدان  چون  دیگری 
داشتند که کارکردی اجتماعی، تجاری و فرهنگی داشتند. 
این فضاها رابطه معناداری با توده  های جانبی خود نظیر 
باال  بازار داشتند. همانند موارد  مسجدشاه و دهانه اصلی 
ویژگی  های  از  خوانایی  کارکردپذیری،  اجتماع  پذیری، 
غنای  آن  بر  مضاف  بود.  میدان  ها  خرد  این  هنجاری 
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حسی که در شرایط کنونی نیز با سنجه  هایی چون بوی 
جاری  گاری  ها  حرکت  دست  فروش  ها،  صدای  ادویه  جات، 
است می  توان از هنجارهای کیفیت محیطی این مکان  ها 

شکل ۱2: میدان گذر لوطی

)کرشیش 1273(

در عصر قاجار دانست. نقشه زیر موقعیت بخشی از بازار و 
خردمیدان  های یاد شده را نشان می  دهد.

شکل ۱۳: سبزه میدان، میدان مسجد شاه

)همان(

جدول 4: یافته  اندوزی میدان  های محلی در نمود جدول تطبیقی نمایانگرها و کیفیت  های محیطی

نام میدان و
موقعیت در 

نقشه
کیفیت  محیطی )بازنمون معنایی(نمایانگرشکل میدان  ها

محتوی و عناصر تشکیل  دهندهعنوان نمایانگر

چال میدان
شماره 10

مستطیل، مسجد و تکیه سرپولک، ریخت
مدرسه

هندسه منظم، تناسبات بصری

کارایی، گوناگونی، پیاده  مداریآموزشی، مذهبی، اجتماعیکارکرد

وجود پی دید ارتفاعی از پایین گود منظر
)چاله( و بالعکس

خوانایی

--زیست  بوم

اجتماع  پذیری، حضورپذیریبرگزاری مراسم سینه  زنی و عزاداریاجتماع

امین  السطان
شماره 13

مربع، گورستان، سربازخانه، مقبره میرزا ریخت
ابولقاسم تهرانی، سرای امین  السلطان

هندسه منظم، تناسبات بصری

کارکرد گرایی، کارایی، یادمانی، نظامی، فرهنگی، تاریخیکارکرد
انعطاف  پذیری، خوانایی

تنوعوجود پی  دیدهای کارکردیمنظر

--زیست  بوم

اجتماع  پذیری، حضورپذیریمردم عادیاجتماع
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نام میدان و
موقعیت در 

نقشه
کیفیت  محیطی )بازنمون معنایی(نمایانگرشکل میدان  ها

محتوی و عناصر تشکیل  دهندهعنوان نمایانگر

پسته  بیک
شماره 12

هندسه منظم، تناسبات بصرینامنظم، امام  زاده یحیی، باغریخت

حضورپذیری، تعلق خاطر، فرهنگی- مذهبیکارکرد
خاطره  انگیزی

غنای  حسیجذابیتمنظر

گل و سبزه  های جالب، زیست  بوم
باغچه  بندی  های زیبا و حوض 

پایداری اکولوژیک، زیست  پذیری

محل برگزاری مراسم مختلف، محل اجتماع
نشستن، محل رفت و آمد

کارایی، گوناگونی، سرزندگی، 
اجتماع  پذیری، پیاده  مداری، تعلق 

خاطر

سرجنبک 
بزرگ و 
کوچک

شماره 17

نفوذپذیرینامنظم، مدرسه، خانهریخت

کارایی- سازگاریمسکونی- آموزشیکارکرد

تداوم بصریاین جا و آن جا منظر

--زیست  بوم

اجتماع  پذیریساکنان محلیاجتماع

مسجد شاه
شماره 19

تخته پل در زمان صفویه، چهارطاقی ریخت
امیرکبیر، بازار، مسجد

تناسبات بصری، نفوذپذیری، 
انعطاف  پذیری

تنوع، کارایی، انعطاف  پذیریخرید فروش و تجمعکارکرد

خاطره  انگیزیحوض، درختمنظر

پایداری اکولوژیک، زیست  پذیریحوض، درخت، آب زیست  بوم

محل برگزاری مراسم مختلف، محل اجتماع
نشستن، محل رفت و آمد

کارایی، گوناگونی، سرزندگی، 
اجتماع  پذیری، پیاده  مداری، تعلق 

خاطر

جدول 5: یافته  اندوزی میدان  های حکومتی در نمود جدول تطبیقی نمایانگرها و کیفیت  های محیطی

نام میدان و
موقعیت در 

نقشه
کیفیت  محیطی )بازنمون معنایی(نمایانگرشکل میدان  ها

محتوی و عناصر تشکیل  دهندهعنوان نمایانگر

میدان مروی
شماره 16

هندسه منظم، تناسبات بصریمربع، مدرسه، بازار، عمارتریخت

کاراییفرهنگی- تجاریکارکرد

اجتماع  پذیری، حضورپذیریمردم عادی، گردشگراناجتماع
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نام میدان و
موقعیت در 

نقشه
کیفیت  محیطی )بازنمون معنایی(نمایانگرشکل میدان  ها

محتوی و عناصر تشکیل  دهندهعنوان نمایانگر

میدان 
درویش  ها
شماره 11

نفوذپذیریمستطیل، اما  م  زاده، کاروان سرا، آب  انبارریخت

تنوع، کارایی، انعطاف  پذیریتجاری، فرهنگی، اجتماعیکارکرد

کانون تجمع برده  داران، تعزیه  گیران و اجتماع
مارافسایان

اجتماع  پذیری، تعلق  خاطر 
جمعی، سرزندگی، پیاده  مداری، 

حضورپذیری

میدان 
مال  فروش  ها
شماره 11

مستطیل، سرای گلشن، تکیه، منتهی ریخت
به دروازه و بازار شاه  عبدالعظیم

هندسه منظم، تناسبات بصری

تجاری، معامله حیواتات بارکش و کارکرد
سواری

کارایی

میدان 
کاه  فروشان
شماره 11

ذوزنقه، کاروانسرا، تکیه، امام  زاده ریخت
اسماعیل

هندسه منظم، تناسابت بصری

کاراییتجاری، محل فروش کاه و یونجهکارکرد

میدان 
حصیرباف  ها
شماره 11

نفوذپذیرینامنظم، امام  زاده، آب انبارریخت

تنوع، کارایی، انعطا  پذیریتجاری، فرهنگی، اجتماعیکارکرد

حضورپذیری، اجتماع پذیریمردم عادیاجتماع

در این جا می  توان به جمع  بندی خاصی رسید که مبین 
کلیت مفهومی و طرحواره  ای این فضاهای عمومی می  باشد. 
بدین معنی که، این میادین از شکل  های مختلف و بدون 
پیکربندی از قبل پیش  بینی شده برخوردار هستند. می  توان 
آن  ها را نمونه  ای ارگانیک )سازمند( از میدان  ها دانست. ثانیاً، 

نظیر  محله  ای  غالباً  کاربری  های  را  میدان  ها  این  پیرامون 
متبرکه محلی  بقای  آموزشی، مسجد محله  ای  مسکونی- 
تشکیل می  دهد. شکل ذیل بیان تحلیلی و یافته  اندوزانه  ی 
می  باشد. قاجار  عصر  در  میادین  گونه  این  روی  مطالعه 

شکل ۱4: بیان گرافیکی استنتاجی از شکل کلی میدان  های محلی و کاربری  های اطراف
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راهبردهای  به  می  توان  مطالعات  این  تعمیم  پذیری  در 
خاصی در حوزه برنامه  سازی و طراحی میدان  های همگانی 
از  هم  میادین  از  سلسله  مراتبی  رعایت  کرد.  اشاره  ایران 
دیدگاه موضوعی، هم از دیدگاه حوزه  ای و هم از دیدگاه 
در  شهر  میادین  ساماندهی  روند  به  می  تواند  موضعی 
باشد.  مفید  ایرانی  شهرهای  برای  ارگانیک  سامانه  یک 
شهری،  عناوین  با  مختلفی  میادین  می  توان  مثال  برای 
مختلفی چون  عناوین  یا  و  محله  ای  ناحیه  ای،  منطقه  ای، 
تاریخی، فرهنگی و زیست  محیطی مبنای توسعه فضاهای 
همگانی موجود و ساخت فضاهای همگانی جدید در قالب 
میدان باشد. به طور مصداقی و موردی مکانی که روی پل 
بزرگمهر اصفهان طراحی شده است را می  توان یک میدان 
موضعی و موضوعی تلقی کرد که نه تنها زمینه  ی آگاهی 
منظری نسبت به عناصر تاریخی و زیست  محیطی اصفهان 
را بازنمون می  کند بلکه به تحکیم فضاهای شهری با تأکید 

بر شیوه  های میدان  سازی نوین کمک می  نماید.

4. نتیجه  گیری
به طور تطبیقی می  توان از دو زاویه به تحلیل ویژگی  های 
طریق  از  اول  پرداخت؛  حکومتی  میدان  های  معنایی 
کیفیت  محیطی.  هنجارهای  طریق  از  دوم  و  نمایانگرها 
است.  یافته  زیست  بوم سامان  بعد  در محوریت  بهارستان 
در حالی که توپخانه در محوریت بعد کارکرد شکل گرفته 
سامانه  در  مهمی  عامل  نیز  ریخت  بعد  هذا،  مع  است. 
و  ریخت  کارکرد،  بعد  سه  در  مشق  میدان  بود.  توپخانه 
فارسی شده آن  واژه  یا  ویژه  ای داشت. مارش  تبلور  منظر 
که مشق نامیده می  شود مهم  ترین کارکرد این میدان بود 
عصر  در  حتی  که  بود  برجسته  ای  عامل  آن  ریخت  ولی 
کنونی هم نمایانی دارد. تنوع ساخت وسازها در این میدان، 
پی  دیدها )سکانس  ها( این جا و آن جاهای خاصی را برای 
بعد  اهمیت  مبین  که  است  کرده  تعریف  مشق  میدان 
منظر می  باشد. میدان اعدام شاخص یک قلمروی همگانی 
تطبیقی  طبقه  بندی  در  که  معنی  بدین  است.  کارکردی 
میادین شش  گانه، اعدام را می  توان شاخص کارکردگرایی 
دانست. گذاره مدرنیستی فرم از کارکرد پیروی می  کند با 
وجه متقابل آن که متضمن کارکرد از فرم پیروی می  کند 
در میدان اعدام به طور برجسته تبلور داشته است. اعدام 
شده  یاد  مفهوم  چهارچوب  در  ویژه  ای  شخصیتی  تمایز 
دارد که آن را با میادین دیگر متفاوت می  کند. تپه  ای که 
را شکل می  داد که  برجسته  ای  فرم  بود،  در وسط میدان 
نیز در  را میدان هسته  محور می  کرد. کارکرد مربوطه  آن 
میادین  در  که  آن  حال  می  کرد.  پیدا  تبلور  همان هسته 
دیگر فرم و کارکرد در کف و جداره خود متبلور می  شدند. 
البته نگاه هسته  ای یاد شده در میدان ارگ خطی- نقطه  ای 
می  کردند.  ایفا  نقش  ابعاد  همه  میدان  این  در  می  شود. 
آب )حوض آب( و درختان کهنسال تبلور بعد زیست  بوم 
از  حرکت  بود.  تبلور ریخت  سه  گانه  جداره  های  بوده  اند. 

نقطه  ای که توپ مروارید قرار داشت تا حوض آب و جداره 
ساختمان  های سلطنتی بر پی  دیدهای منظر داللت داشت. 
کارکردی،  ابعاد  در  بودن  کوچک  علی رغم  سبزه  میدان 
ریخت، اجتماع و منظر شخصیتی بارز داشت. فعالیت  های 
تجاری چسب اتصال این ابعاد در سبزه  میدان بود. چرا که 
دو  جداره  های  در  هم  و  کف  در  هم  تجاری  فعالیت  های 
طبقه جاری بود. دیدها هم در سطح کف به صورت افقی 
جریان داشت و هم در ارتفاع با زوایای حول و حوش قائمه 

شکل می  گرفت.
پرداخته  تطبیقی  تحلیل  دوم  زاویه  به  منظر  همین  از 
میدان  شش  هر  که  است  این  نکته  مهم  ترین  می  شود. 
وجه  خوانایی  هنجار  در  یعنی  بودند  خوانا  حکومتی 
دیگر  هنجارهای  در  آن  معنایی  بار  اما  داشتند.  مشترک 
کرد  استناج  متون  از  می  شد  که  آنگونه   .1 بود.  متفاوت 
میدان اعدام کارکردگرایی، امنیت و دست  آموزی و عدالت 
را تداعی می  کرد. امنیت و عدالت مهم  ترین نکات ادراکی 
بودند که در ذهن مردم جایگاه معنایی می  یافتند. هر چند 
میدان  بود.  میدان  این  اجتناب  ناپذیر  وجه  کارکردگرایی 
پیدا می  کرد که شامل  تداعی خاص  دو هنجار  در  مشق 
تنوع  فعالیت  ها،  در  تنوع  می  باشد.  حسی  غنای  و  تنوع 
متغیرهای  در  غنای حسی  و  یا ساخت  وسازها  ریخت  در 
دیداری، شنیداری و تا حدودی المسه و بویایی مشهود بود. 
میدان توپخانه کارکردگرایی، تناسبات بصری، نفوذپذیری 
و اجتماع  پذیری را توأمان داشت. این میدان یا میدان مشق 
در زمینه  ی مراسمی بودن و خاطره  انگیزی وجه اشتراک 
نظامی  مراسم حکومتی-  محور  در  میدان  دو  هر  داشت. 
از  برآمده  انگیزی  خاطره  با  همراه  و  بودند  گرفته  شکل 
این مراسم، خاطرات دیگری، چون پرواز هواپیما )طیاره( 
می  توان  را  سبزه  میدان  می  کردند.  معنی  دار  اذهان  در  را 
برآیند جامع معانی هنجاری در یک فضای کوچک یا خرد 
دانست. با توجه به جریان خرید و فروش و اشاراتی که به 
خوردن غذا و برگزاری مراسم دیگری در مقیاس مردمی 
در آن جای داشت، غنای حسی با جامعیت متغیری در آن 
متبلور بود. برای مثال، بوی ادویه  جات به طعم غذا، حس 
بساوائی آبنمایی کوچک و فضای سبز، صدای دوره  گردها 
و فروشندگان و تنوع دیداری، متغیرها یا وجوهی از غنای 
حسی بودند. میدان ارگ و میدان بهارستان در دو زمینه 
با هم وجه مشترک داشتند: 1. زیست  پذیری و 2. کارکرد 
حکومتی. با توجه به فضای سبز و درختکاری این دو میدان 
در هنجار زیست  پذری وجه مشترک داشتند. به عالوه با 
اعیانی  خانه  های  و  یک طرف  در  مجلس  وجود  به  توجه 
حکومتی  کارکردگرایی  تصور  دیگر  جهات  در  حکمرانان 
در  آن  مشابه  که  بود  افکنده  سایه  بهارستان  میدان  بر 
جبهه شمالی میدان ارگ مطرح بود. با توجه به وابستگی 
کارکردهای  و  محله  ها  سامانه  به  یا  میدانچه  ساختاری 
محلی که جز در مواردی همانند سبزه میدان، سرقبرآقا و 
امام  زاده یحیی ماندگاری خود را از دست داده  اند، بازیابی 
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و هسته  های محلی  گره  گاه  ها  قالب  در  آن  ها  بازآفرینی  و 
ضرورت پیدا می  کند. در استنتاج تحلیلی از ُخرد میدان  ها 
می  توان اذعان نمود که میدانچه  ها گره  هایی هستند که در 
گوشته محالت مسکونی قدیمی جای گرفته   بودند. برای 
مقایسه  کاوانسراها  با  را  آن  ها  می توان  موضوع  این  فهم 

کرد که به مثابه گره  گاه  های تجاری در حواشی یک محور 
نقشه  هایی  به صورت خوشه  ای جای گرفته اند.  گذرگاهی 
محلی  کوچک  میدان  های  برای  نویسندگان  این  که 

بازترسیم نموده است غالباً واقعیت امروزین ندارند.

پی نوشت

1. GAP
2. Grounded (Theory)
3. Image
4. Carmona
5. Lynch
6. Bentley
7. Jacobs
8. Southworth
9. Canter
10. Punter
11. Project for Public Spaces
12. Carmona, Heath, Oc & Tiesdell 

13. میدانچه یا خرد میدان نظر این پژوهشگر می  باشد که از تلفیق مبانی نظری و واقعیت  های محیطی حاصل آمد.
14. معروف به میرزا ابوالقاسم امام جمعه که برای سالیان مدید در دوران قاجاریه، امام جمعه تهران بود.
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