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بیان مسئله :گسترة حوزه نمای شهری عرصهای است برای دستهبندی میدانهای حکومتی و غیرحکومتی
تهران که شباهتها و تفاوتهای گوناگونی را در این زمینه پدید میآورد .تحلیل شباهتها و تفاوتها
میتواند ویژگیهای خاص و عام میدانهای حکومتی و غیرحکومتی تهران را در حوزههای نمای شهری
آشکار سازد .مطالعة مقایسهای ،راهکاری برای تحلیل چگونگی و چرایی تفاوت میدانهای حکومتی و
غیرحکومتی تهران در گستره نمای شهری با وجود شباهتهای ارائه میدهد .دیگر پژوهشگران حوزههای
نمای شهری ،با رویکرد منظر تاکنون برای یک مطالعه مقایسهای در میدانهای تهران به کار نبستهاند.
هدف :این مقاله بر آن است تا چگونگی و چرایی تفاوتها و شباهتهای پدیدآمده در حوزه نمای شهری
را مورد تحلیل قرار دهد.
روش تحقیق :این پژوهش از نوع کیفی و براساس هدف کاربردی است .مقاله پیشروی برای نخستینبار
روش مطالعة مقایسهای میدانهای حکومتی و غیرحکومتی تهران را در حوزة نمای شهری مورد تحلیل
قرارمیدهد .پژوهش بر پایة دادههای کتابخانهای از یکسو و دادههای میدانی از سوی دیگر استوار است.
از این روی پس از به دستآوردن دادهها ،فرمهای گوناگون و اشکال به کاررفته در ساختار معماری و نما
از لحاظ چگونگی چینش در کنار یکدیگر نسبتهای طولی و عرضی ،شکل مورد استفاده ،مورد مقایسه
قرارخواهد گرفت و تأثیرات این شکلها در نماهای میدان به دست خواهد آمد.
نتیجهگیری :تحلیلهای انجامشده آشکار ساخت که نظامهای شکلدهندة میدان منتج از تناسبات ابعاد
و سطوح بازشوها ،جانمایی آنها و هندسه نما بوده که متأثر از کارکرد و جانمایی آن میدانهاست .این
نظامها هرچند ممکن است درصورت خود در طول تاریخ میادین ایرانی دچار تغییراتی شده باشد ،لیکن از
لحاظ محتوا تا چند دهة اخیر تداوم داشته است و میتواند بهعنوان مجموعه شاخصهایی جهت طراحی
مورد استفادة معماران منظر و شهرسازان قرارگیرد.
واژگان کلیدی :میدان ،حکومتی ،غیر حکومتی ،نما ،جداره.

* این مقاله برگرفته از رساله دکتری «فرانک هوشمند
شعبانآبادی» تحت عنوان «بازنمایی بصری جدارههای میادین
قاجار و اوایل پهلوی شهر تهران بر پایه اسناد توصیفی و
تصویری» است که به راهنمایی دکتر «نیما ولیبیگ» و مشاورة

دکتر «مصطفی بهزادفر» و دکتر «محسن فیضی» در دانشگاه
آزاد واحد شهرکرد در تاریخ  98/4/21انجام شده است.
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مقدمه

ساخت میدان درکشور ایران سابقهای طوالنی داشته و در تمام
دوران موردتوجه بوده است .معماری میدان بر پایة هندسه
معماری و شیوههای ترسیم هندسی بنا شده است .ویژگیهای
هندسی و تناسبات به عنوان اصلی پذیرفتهشده در معماری
است .اکثر میدانهای تهران در داخل بافت و مرکز شهر واقع
شده است .درواقع میدان یکی از ارکان جداییناپذیر شهر است.
کالبد نمای شهری میدان عرصهای است برای دستهبندی
میدانهای تهران که شباهتها و تفاوتهای گوناگون را در
این زمینه پدید آورده است.
در این پژوهش به بررسی میدانهای دورة قاجار و اوایل پهلوی
واقع در محدوده بافت مرکزی و تاریخی شهر تهران پرداخته
خواهد شد .این مقاله درصدد پاسخگویی به پرسشهای زیر
است تابتواند به معماران ،شهرسازان و طراحان عالقمند به
بازآفرینی میدانها در محیط کالبدی شهرها وکالنشهرهای
معاصر ،مفاهیم نهفتة هندسی مشترک در میدانها و چرایی
آن را معرفی نماید .دراین راستا مطالعة مقایسهای شکلهای
معماری و تناسبات شکلدهندة نما را مورد بررسی قرار
داده است .با بررسی شکلهای بهکاررفته در نماها میتوان
نسبتهای بهکاررفته در معماری نما را تعیین نمود .بررسی
این اصول میتواند ویژگیهای هندسه و اصول بهکاررفته در
بناهای جداره 1میدان را مشخص کند.
 -1تناسبات پرکاربرد در نمای شهری میدانهای حکومتی 2و
غیرحکومتی 3کدامها هستند؟
 -2وجوه شباهت و تفاوت ورودی و رواق در جداره میدانهای
حکومتی و غیرحکومتی چیست؟
 -3وجوه شباهت و تفاوت قاببندی در جداره میدانهای
حکومتی و غیرحکومتی چیست؟ و چه نسبتهای
تکرارشوندهای در زمینة نسبت سطح قابها به سطح جداره در
میدانها به کار گرفته شده است؟
مواردی در هندسة نما وجود دارد که تفاوتهایی را در نمای
میدانها رقم میزنند .چرایی و چگونگی آن قابلیت مقایسه
در این پژوهش را به وجود خواهد آورد .وجود همسنجی در
تناسبات ابعاد ،سطوح بازشوها ،فرمهای پایه ،فرم جداره ،خط
آسمان که زمینهساز شباهتها و تفاوتها بین میدانها بوده؛
زمینة همسنجی این میدانها را پدید آورده است.
مبانی نظری و پیشینة تحقیق
پژوهشگرانی در ارتباط با سیما و نمای شهری به پژوهش
پرداختهاند :سیمای یک شهر به تمامی عواملی از یک شهر
گفته میشود که چشم قادر به دیدن آنهاست .این عوامل
به صورت منفرد ،پیوسته و دستهجمعی عمل میکنند (لینچ،
 .)23 ،1385درواقع سیما یا تصویر ذهنی ،ذهنیتی است که
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از طریق ادراک و پردازش منظر در ذهن انسان ایجاد میشود
(منصوری .)94 ،1383،سیما و منظر شهری نشاندهندة
فرهنگ و تاریخ یک شهر یا اجتماع است که در ذهن افراد
استفادهکننده تأثیرگذار است (کالن .)15 ،1377 ،شکل شهر،
معادل با «سیمای شهر» گرفته شده است ،که افرادی همچون
ا ِسمایلز در سال 1955م .آن را به عنوان مترادفِ شهریِ
مرئی مناطق ساخته
چشمانداز مطرح کرد و شامل اَشکال
ِ
شده است (مدنیپور.)46 ،1392 ،
منظر شهرها مورد قضاوت ناظران با نحوة درک و خوانش منظر
شهری از سوی مردم و کاربران فضا قرارمیگیرند (وحدت،
سجادزاده و کریمیمشاور .)17 ،1394 ،منظر در تعاریف
همواره وابسته به دو عنصر اصلی بوده است که با حذف هریک
فهم منظر دچار مشکل میشود؛ اول محیطی است که انسان
را دربرمیگیرد و دوم انسانی است که درصدد درک و ارتباط
با محیط بدان ورود میکند (ماهان و منصوری.)26 ،1396 ،
سیمای شهر درواقع کلیتی بههمپیوسته است که شامل نمادها
و نشانههاست و به مفاهیم ،معانی و ارزشها و غیره واقعیت
میبخشد (پاکزاد.)21 ،1386 ،
سیما و منظر شهری ،دارای ماهیت مکان و محصول تجربة
انسان در فضا و پدیدهای است عینی – ذهنی ،پویا و نسبی بوده
که در تعامل با تاریخ و طبیعت شکل میگیرد (مرتاض مهربانی،
منصوری و جوادی .)10 ،1396 ،باید در فضاهای شهری با
برنامهریزی سنجیده و تدریجی ،فضاهایی را تأمین کرد که در
آنها فعالیتهای متنوع کافی انجام شود تا در ساعات مختلف
روز فضا را از افراد در ردههای سنی متفاوت و اقشار گوناگون
اجتماعی مملو نماید (حقبیان و شکوهیبیدهندی،1398 ،
 .)47منظر شهری ،به شکل جداییناپذیری با جدارهسازی
مرتبط است (حناچی ،مظفر و جعفری .)78 ،1397 ،تنها
نماها هستند که جاذبه سیما را با وجود مقیاس ،زمینه و بافت
ساختمان به مردم عرضه میکنند (آنتونیادس.)136 ،1393 ،
برخی دیگر از پژوهشگران به بررسی جداره پرداختهاند :جدارهها
سطوح عمودی تعریفکنندة یک معبرند .جداره یا بدنة فضا
بخش اصلی کالبدی یک فضا را تشکیل میدهد (طباطبایی،
 .)1 ،1390جداره ،آرایش و انتظامی از چند صفحه است و
از طریق آن ورود از بیرون به میدان یا از درون میدان به
ابنیة اطراف میسر میشود (نژادستاری .)60 ،1390 ،جداره
زیرمجموعة محصوریت و میانه شامل تناسب و شکل هست
که طراح شهری وظیفه دارد ،قلمرو دخالت طراحی شهری
را در حیطة معماری ،زمینه و تقابل آن با خالقیت معماری و
ابزار کنترل طراحی شهری ،بررسی کند (حقیریان ،سجادزاده
و کریمیمشاور .)30 ،1395 ،پژوهش مشابه در ایران بسیار
کمشمار هست که میتوان به طور خاص یک مورد را نام برد.
مورد یادشده تحت عنوان «بازآفرینی میدان امینالسلطان»
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(محرابیان )1393 ،انجام یافته است .بررسی دادههای این
پژوهش مبین این واقعیت است که باید پژوهشی دیگر با
دادههای جدید ،تکمیلی و اصالحشده به مثابة تکمله آن
انجام شود.
تحقیقات پیشین مشخصکنندة آن است که اکثر تحلیلها
به شکل مطالعات موردی بر روی میدانها انجام شده است.
در حالیکه این مقاله برای نخستینبار جنبههای بصری و
کالبدی نمای میدانها را در گونههای متفاوت مورد مقایسه
قرار داده است .تاکنون کمتر پژوهشگری به بررسی نظامات و
ساختارهای کلی در شکلگیری نما و تناسبات و فرمهای که
باعث پدیدآمدن این نظامها شدهاند؛ پرداخته است.
مقالة حاضر به بررسی نظامات و ساختارهای کلی در شکلگیری
نمای میدانهای تهران و همچنین تناسبات و شکلهایی که
باعث پدیدآمدن این نظامها شده است؛ میپردازد .در گسترة
میدان ،سیما و نمای شهری نظریهپردازان ،نظریههای گوناگونی
را مطرح کردهاند (جدول  1و  .)2بر پایة اهداف این پژوهش
نظریهپردازانی که اندیشههای آنها چارچوب نظری این پژوهش
را مشخص میسازد؛ انتخاب شدهاند .در راستای پاسخدادن به
پرسشها و دستیابی به اهداف ،نظرات این اندیشمندان بنیان
کار قرار خواهد گرفت.

روش تحقیق

در این پژوهش با استفاده از منابع مکتوب کتابخانهای ،اسناد
تصویری و نقشهها با روش مطالعه مقایسهای به تحلیل و
بررسی میدانهای تهران پرداخته است .ابتدا به دستهبندی
عناصر موجود در نماها پرداخته میشود .در گام بعد میدانهای

گوناگون با توجه به وضعیت تشابه و تفاوت آنها بررسی
میشود .نحوة چینش و کنار همقرارگیری عناصر در نمای
میدانها با توجه به ویژگیهای هندسی ،تناسباتی و وجوه
شکلی قاببندیها مورد تحلیل قرارمیگیرد و در پایان با
بررسیهای بهعملآماده گونهشناسی کلی از ویژگیهای میدانها
در گسترة نمای شهری آنها ارائه میشود .در پژوهش حاضر
به بررسی میدانهای دورة قاجار و اوایل پهلوی شهر تهران
پرداخته میشود.
دالیل متعددی برای انتخاب وجود داشته است که میتوان به
مواردی از قبیل عدم وجود میدان در دورههای قبل از قاجار و
پهلوی اشاره کرد .همچنین عموماً میدانی که پس از این زمان
ساخته شده دارای هویت شهری ایرانی نیست و دیگر آن ویژگی
تاریخی ارزشمند را ندارد که منجر به انتخاب بازه زمانی شود.
از بین میدانها ،آنهایی انتخاب خواهند شد که دارای معماری
ایرانی است و در دورههای مختلف دارای تغییراتی بودند و تنوع
شکلی ،فرمی و کاربری داشتهاند .میدانهای توپخانه ،4میدان
ارگ ،5میدان حسنآباد ،میدان مخبرالدوله ،سبزه میدان و
میدان محمدیه تهران مورد بررسی قرارخواهند گرفت.

میدان

جدارة میدانهای تهران را بناهایی شکل میدهد که آن را به
چند دسته تقسیم کردهاند :دستة اول در جداره میدان دارای
بناهای تجاری ،اداری و نظامی (حکومتی) بوده که براساس
6
اصول طراحی و برپایة نقشه ،اجرا شده و در یک یا دو اشکوب
احداث شده است ،دستة دوم میدانهایی هستند که جدارة آنها
را بناهایی شکل میدهند که در اشکوب اول دارای فضاهای

جدول  .1نظریهپردازان و نظریهها در گسترة سیما و نمای شهری .مأخذ :نگارندگان.

1

آلبرت فرای
()Albert Frye

جهت نمایانشدن بستر عناصر که در سطح گذر قرارگرفتهاند همانند درختان بایستی از نماهایی با قاببندی یکسان
بهره گرفت (فرای.)60 ،1387 ،

2

کوین لینچ
()Kevin Lynch

عواملی که براساس آنها تصویری واضح از شهر در ذهن به وجود میآید عبارت است از «راه»« ،نشانه»« ،لبه»« ،گره»،
«محله» (لینچ.)21 ،1395 ،

3

رودلف آرنهایم
()Rudolf Arnheim

عناصر محیطی مشخصکنندة ویژگیهای بصری نماهای بیرونی هستند (آرنهایم.)123 ،1394 ،

4

فرانسیس دی .کی .چینگ
( )Frank Ching

سطح دیوار به عنوان یک عنصر تأثیرگذار بصری یا به شکل مجزا و یا به وسیله فرم ،رنگ ،بافت و مادة سازنده در
ساختار شهری ،خود را به نمایش میگذارد و یا با سقف و کف ترکیب میشود (دی .کی .چینگ.)24 ،1380 ،

5

گوردن کالن
()Gorden Cullen

هنری که با یکپارچهکردن ساختار بصری ،مجموعه بناها ،گذرها و مکانها را میسازد منظر شهری نام دارد (کالن،
.)15 ،1377

6

جهانشاه پاکزاد

منظر شهری ،منحصر به نمای بناهای یک شهر نمیشود (پاکزاد.)52 ،1382 ،

...................................................................

ردیف

صاحب نظران

نظریات ارائهشده در گسترة سیما و نمای شهری

..............................................................................
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جدول  .2نظریهپردازان و نظریهها در گسترۀ میدان .مأخذ :نگارندگان.
ردیف

صاحب نظران

نظریات ارائهشده در گسترة میدان

1

کامیلو زیته ()Camillo Sitte

باید تناسب مطلوبی بین میدان و اندازة بناها برقرارساخت (زیته.)67 ،1394 ،

2

کلیف موتین ()Cliff Moughtin

«میدان فضایی است تهی که دورتادور آن را ساختمانهایی همچون تابلوهای یک نمایشگاه احاطه
کردهاند» (موتین.)113 ،1395 ،

3

لئون آلبرتی ( )Leon Battista Alberti

هر میدان باید فضا و تزئینات خاص خود را داشته باشد (.)Alberti, 1986, 81

4

مارکوس ویتروویوس( (�Marcus Vitru
)vius Pollio

میدانها باید با ساکنانش تناسب داشته باشند (.)Vitruvius Pollio, 1960, 132

5

پاول زوکر ()Paul Zucker

میدان را به عنوان جزیی زنده و پویا از شهر مرتبط با شرایط اجتماعی – اقتصادی و فنی در حال
تغییر میداند (نظری و آسیایی 69 ،1394 ،به نقل از توسلی.)41 ،1371 ،

6

راب کریر ()Rob Krier

تجمع خانهها به دور یک فضای باز که با حداقلرساندن سطوح بیرونی آمادگی دفاعی در برابر
حمالت بیرونی را امکانپذیر میساخت (کریر.)16 ،1394 ،

7

یورگن کنیرش ()Jurgen Knirsh

میدان باید بدون هیچگونه عذر و بهانهای پاسخگوی نیازهای عمومی باشد (کنیرش.)1 ،1392 ،

8

توماس تیس اونسن (Thomas Thiis -
)Evensen

میدان فضایی آرام و دارای سکون را ایجاد میکند (تیس اونسن.)51 ،1391 ،

9

راجر ترانسیک ()Roger Trancik

میدان را به عنوان فرم سازماندهندة اولیه در ساختار شهر معرفی میکند (آسیابی.)57 ،1389 ،

10

حسین سلطانزاده

فضاهای باز و وسیعی که دارای محدودهای محصور یا کمابیش معین بودند (سلطانزاده.)82 ،1392 ،

11

محمود توسلی و ناصر بنیادی

فضاهایی که نقش جمعکردن خانهها یا عناصر شهری و محلهای را داشته باشند میدان مینامند
(توسلی و بنیادی.)61 ،1371 ،

12

جهانشاه پاکزاد

میدان به محدودهای ساکن ،جمعپذیر ،یکپارچه و دارای زندگی جمعی برای شهروندان اطالق
میشود (پاکزاد.)70 ،1386 ،

تجاری بوده و دیگر اشکوبها به صورت تجاری یا فضاهای
خدماتیاند که به تجاریها خدمات میدهند؛ برخی از آنها
مسکونی هستند و اغلب در یک یا دو اشکوب احداث شدهاند.7
در این پژوهش به بررسی هر دو گروه پرداخته خواهد شد.

....................................................................

تناسبات هندسی

در این بخش به بررسی تناسبات ،نسبتهای طول به ارتفاع
جدارة میدان و طول سردر به طول جداره میدان و بررسی
نسبت اجزای بناها پرداخته میشود؛ در میدانهای حکومتی
عموماً جدارهها کشیده و ارتفاع آن نسبتاً بلندتر است که نسبت
طول جداره به ارتفاع جداره بین ( 1/10یک دهم) تا 1 /20
(یک بیستم) است؛ هرچند کشیدگی در جدارههای میدانهای
غیرحکومتی نیز وجود دارد که بین  1 /4تا  1 /8است .سردر
میدانها که اکثرا ً در دهانة وسط وجود دارد و حکم مرکز نما
را دارد ،به صورت حجمی قوی است که نمای کشیده و کوتاه

..............................................................................
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میدان را مستحکم ساخته است و در اغلب میدانها نسبتهای
ثابتی دارد .در میدانهای غیرحکومتی نسبت طول جداره به
طول دهانه میانی بین  1 / 4 .5تا  1 /8بوده ،در صورتیکه در
میدانهای حکومتی این نسبت بین  1 /7تا  10/1متغیر است
(جدول  3و .)6
میدانهای حکومتی مقیاس بزرگتری نسبت به میدانهای
غیرحکومتی دارند .اختالف ارتفاع به دلیل کشیدگی جداره و
دهانة ورودی است که نسبت به سایر میدانها پهنتر است .دلیل
دیگر آن ،کاربری میدان است که جهت رژه و نمایشهای نظامی
و گاه محاکمة افراد استفاده میشده است .دلیل آخر نشاندادن
اقتدار مجموعه و اهمیت بناهای آن است.
تناسبات اصلی و تناسبات بخش به بخش در جداره میدانهای
تهران رعایت شده است؛ کل مجموعة میدان اعم از فضای
باز میانی و جدارههای آن ،از فواصل و تناسب برخوردارند.
عموماً بازشوها ،مستطیلهای کشیده با نسبت ارتفاع  1به 2
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جدول  .3تناسبات در میدان .مأخذ :نگارندگان.
میدان

عنوان

غیرحکومتی

مخبرالدوله

نسبت طول
جداره به
ارتفاع
جداره

نسبت طول
دهانه
میانی
(سردر) به
طول جداره

میدان

حکومتی

محمدیه

توپخانه

حسنآباد

سبزه
میدان

ارگ

مخبرالدوله

محمدیه

توپخانه

حسنآباد

ارگ

سبزه
میدان

جدول  .4نسبت و شکل بازشوها در میدان .مأخذ :نگارندگان.
عنوان

غیرحکومتی

حکومتی

...................................................................

نسبت و شکل
بازشوها

..............................................................................
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و  2به  3هستند .برخی از بازشوها در قسمت فوقانی دارای
قوسهایی هستند ،که تناسبات آنها با نسبت  1به 1.50
و  2به  3هست .همچنین دهانة قابهایی که بازشوها در
آن قرارمیگیرند ،در میدانهای حکومتی و غیرحکومتی از
نسبتهای ثابتی برخوردارند (جدول .)4

بررسی ورودی و رواق نسبت به دیوارهای پیرامون

در بدنة میدانهای غیرحکومتی ،ورودی و بازشوها در اشکوب
اول بدون هیچگونه پیشنشستگی یا پسنشستگی ،همباد
جداره میدان به بنا متصل میشود .در واقع جداره به صورت
مستقیم جهت استفاده از بناهای پشت آن ،قابل دسترس است
و گاه نیز دارای حد فاصلی به صورت رواق بوده که بهصورت
اﺷﻜﻮب اول
ﺣﺴﻦآﺑﺎد

اﺷﻜﻮب اول
ﺳﭙﻪ دورة دوم

اﺷﻜﻮب دوم
ﺣﺴﻦآﺑﺎد

اﺷﻜﻮب دوم
ﺳﭙﻪ دورة دوم

ﺳﺮدر ﺣﺴﻦآﺑﺎد

ﺳﺮدر ﺳﭙﻪ
دورة دوم
ﻏﻴﺮﺣﻜﻮﻣﺘﻲ

....................................................................

ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ
اﺷﻜﻮب اول
ﺳﺒﺰه ﻣﻴﺪان

اﺷﻜﻮب اول
ﺳﭙﻪ دورة اول

اﺷﻜﻮب دوم
ﺳﺒﺰه ﻣﻴﺪان

اﺷﻜﻮب دوم
ﺳﭙﻪ دورة اول

ﺳﺮدر ﺳﺒﺰه
ﻣﻴﺪان
ﺳﺮدر

ﺳﺮدر ﺳﭙﻪ
دورة اول
رواق ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ اﺷﻜﻮب دوم

تصویر  .1مطالعه مقایسهای رواق و سردر ورودی به میدان .مأخذ :نگارندگان.

..............................................................................
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مستقیم و بدون اختالف سطح از گذر قابلیت دسترسی دارد،
اما در میدانهای حکومتی ورودی بعد از جدارة دهانه ورودی
با بیشترشدن عمق قاب به صورت داالنی است که ورودی را
شاخصتر میکند .همچنین بازشوها (پنجرهها) نیز در این
میدانها بعد از رواقهایی وجود دارد که در جدارة میدان
و به صورت نما قابل رؤیت است و باعث پسنشستگی بنا
میشود .شباهت هردو گروه در قسمت ورودی اصلی آن است
که در قسمت قاب سردر یک برجستگی 8یا فرورفتگی 9دارند
که در برخی از میدانها ترکیبی از هردوی آنها و برخی دیگر
به صورت جداگانه است (تصویر  )1و پس از ورود به آن به
یک فضای با عمق زیاد ،عقب نشسته و باعث تأکید بیشتر به
ورودی میشود که همراه با ایجاد سایه روشن است .شباهت

نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر ،معماری و شهرسازی نظر

ﻓﺎﻗﺪ رواق

رواق ﺳﺮﺑﺎز اﺷﻜﻮب دوم

رواق اﺷﻜﻮب اول
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دیگر اکثر میدانهای حکومتی و غیرحکومتی ،این است که
در اشکوب دوم دارای داالن پیرامونی هستند که در برخی از
میدانها دارای سقف و در برخی دیگر فاقد سقف است (نک.
تصویر  .)1انضمام عناصری چون راهروها و ردیف طاقنماها
به بناهای گرداگرد میدان بر میزان پیوستگی بصری آن افزوده
است (کوربت.)101 ،1393،

گونهبندی شکلی

با توجه به کاربریها ،تزئینات ،سطوح پر و خالی ،قاببندی
و محلهای قرارگیری میدان در شهر به بررسی میدان با
گونهبندی شکلی مختلف پرداخته شده است.
در میدانهای حکومتی و غیرحکومتی نما دارای سه گونه

شکلی است :گونة نخست :دارای طاقنما در بخش باالیی ،گونة
دوم :بدون شکل خمیده در باالی آن و به صورت صاف و گونة
سوم :نما در همکف صاف و اشکوب دوم دارای طاقنماست
(جدول  .)5این گونهها در میدانها با تعداد اشکوبهای
متفاوت ،مشترک است.

بررسی قاببندی

تحلیلها نشان داده است که نه تنها شکل قاب در میدانهای
حکومتی و غیرحکومتی یکسان است ،افزون بر آن محل
قرارگیری قاب در آنها نیز یکسان است .درواقع قابها به
صورت ریتمیک تکرار میشوند و اکثرا ً در قسمت مرکزی،10
سردری وجود دارد که یکنواختی را از بین میبرد و تنوع و

جدول  .5پیوستگی و نحوة قرارگیری قابها در جدارة میدان .مأخذ :نگارندگان.

...................................................................

..............................................................................
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حرکت دلنوازی به بدنه میدان میدهد .همچنین برجهای
عمودی در ابتدا و انتهای جدارة اکثر میدانها به عنوان عنصری
شاخص از لحاظ ارتفاعی خودنمایی میکنند .در هر دو گونه
میدان ،قابها در هر اشکوب به شکلهای هماهنگ تکرار
میشوند و افزون بر آن قاببندی در دهانة وسط (ورودی)
نسبت به دهانههای دیگر بزرگتر است.
اصوالً قابها در اشکوب اول به صورت طاقنمای ساده و یا
دهانة تخت است و در اشکوب دوم به صورت سه طاقنمای
مجاور هم در یک قاب یا یک طاقنما با بازشو مستطیل ساده
کوچک در وسط است (تقریباً با همان نسبت دهانة قاب در
اشکوب اول) .در بعضی از میدانها ،پوشش قابها به صورت
کام ً
ال تخت است .همچنین در قسمت میانی بدنة نما ،نسبت
به ارتفاع جداره بلندتر و همچنین دارای قوس با ارتفاع بیشتر
است .قاب آجرچینی ،پیرامون پنجره و نمای باالی آن را
فراگرفته است (نک .جدول .)5
دهانة قابها در هر اشکوب ،در حدود چهار متر و دهانة قابهای
کوچک در حدود دو و نیم متر است؛ در باب تناسبات ذکر
شده (نک .جدول  )4نیز امکان تشخیص بازشوهای این دو
گروه وجود دارد .نسبت فضای قاببندی شده به سطح جداره
درمیدانهای غیرحکومتی  %36تا  %60و در میدانهای
حکومتی  %40تا  %69است (جدول .)6
بررسی سطوح پر و خالی در جدارة میدان
در هر دو گروه از میدانها کل دهانة قاببندیشده در جدارة
میدان به صورت بازشو نیست ،بلکه بازشو بسیار کوچکتر از
قاب است .میدانهای غیرحکومتی در اشکوب اول ،عموماً
شامل واحدهای تجاری بوده و در اشکوب دوم دارای فضاهایی

در ارتباط با همین واحدهای تجاری یا فضاهای مجزاست.
نمای اشکوب اول با توجه به نوع کاربری نیاز به ویترین
بیشتری دارد که منجر به ایجاد بازشوهایی با دهانة بازتر و
طاقنماهایی با ارتفاع بیشتر نسبت به اشکوب دوم است .در
میدانهای حکومتی با توجه به کاربری بناهایی که اصوالً
دارای فضاهای نظامی و اداری بوده و نیاز به سطح بستهتری
داشتند ،بیشتر بازشوها در قابهای اشکوب اول میدانهای
حکومتی کوچکتر از اشکوب اول در میدانهای غیرحکومتی
است .میزان سطح جداره به بازشوها در میدانهای حکومتی
 %07تا  %33و در میدانهای غیرحکومتی  %26تا %40
است که این امر ناشی از نیاز به بازشوهای متفاوت در آنها،
با توجه به کاربری میدانها است (جدول .)7
همانطور که در مباحث قبل ذکر شد در هر دو گونه میدان،
واحدهای تکرارشونده باعث ایجاد فضایی دلانگیز و زیبا شده
است .قابها و سطوح شفاف و کدر ،ورودی ،سطوح خالی،
خطوط نما ،بالکن ،کنسول یا پیشآمدگی ،ستون ،الحاقات
نمای بدنههای میدان ،عناصری هستند که بخشی از طرح
اولیة ابنیة جداره میدانها بودهاند و تأثیر بهسزایی در شکل
منظر شهری را ایجادکرده است .ریتم و تکرار این عناصر را
میتوان به زیبایی در میدانها حکومتی و غیرحکومتی دید
(تصویر  ،)2همینطور شکست ریتمی در وسط نما و ابتدا و
انتهای جداره منجر به تقارن چشمگیر بناها و ترکیببندی
زیبای آنها شده است.
به دلیل زیبایی همیشگی و انکارناپذیر تقارن ،جدارة میدانها
بسیار چشمنواز است .بیشترین استفاده از بر جها ،جهت
دسترسی به اشکوبهای باالست .تفاوتی که در برجهای
میدانها وجود دارد؛ این است که فرم برجها در میدانهای

....................................................................

جدول  .6تناسبات سطح قاب به سطح جداره .ماخذ :نگارندگان.
عنوان

میدانهای حکومتی

میدانهای غیرحکومتی

نسبت سطح قاببندیشده به سطح
جداره در اشکوب اول

 %41تا %66

 %42تا %70

نسبت سطح قاببندیشده به سطح
جداره در اشکوب دوم

 %39تا %72

 %30تا %50

مجموع نسبت سطح قاب قاببندیشده
به سطح جداره

 %40تا %69

 %36تا %60

تناسبات جداره (نسبت طول به ارتفاع)

 1/10تا 1/20

 1/4تا 1/8

شباهت سطوح قاببندیشده در
میدانهای حکومتی و غیرحکومتی

قاب در اشکوب دوم اصوالً از اشکوب اول کوچکتر است.

تفاوت سطوح قاببندیشده در
میدانهای حکومتی و غیرحکومتی

دهانة اشکوب اول در میدانهای غیرحکومتی با توجه به نوع کاربری تجاری و نیاز به ویترین بیشتر است .در
میدانهای حکومتی با توجه به کاربری که به صورت حکومتی و اداری است ،نیاز به سطح بستهتری دارد .قاب در
میدانهای غیرحکومتی در اشکوب اول به جدارة میدان چسبیده و بدون اختالف ارتفاع نسبت به سطح گذر است.
در صورتی که ،در میدان حکومتی با رواق که ایجاد شده از جداره میدان دارای فاصله است.

..............................................................................
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جدول  .7تناسب سطح بازشو به سطح جداره .مأخذ :نگارندگان.
عنوان

میدانهای حکومتی

میدانهای غیرحکومتی

نسبت سطح بازشوها به سطح جداره
در اشکوب اول

 %08تا %34

 %35تا %50

نسبت سطح بازشوها به سطح جداره
در اشکوب دوم

 %6تا %32

 %21تا %30

مجموع نسبت سطح بازشوها به
سطح جدارهها

 %07تا %33

 %26تا %40

شباهت سطح بازشوها به سطح
جداره در میدانهای حکومتی و
غیرحکومتی

بازشو در اشکوب اول به صورت تکدهانه بوده و در اشکوبهای فوقانی به صورت چند قاب است (نک .جدول .)5

تفاوت سطح بازشوها به سطح
جداره در میدانهای حکومتی و
غیرحکومتی

بازشو در اشکوب اول با توجه به نوع کاربری تجاری نیاز به ویترین بیشتری دارد .در میدانهای حکومتی با توجه به
کاربری حکومتی و اداری نیاز به سطح بستهتری جهت امنیت دارند (نک .جدول .)5

غیرحکومتی

حکومتی

تصویر  .2تقارن ،ریتم و تکرار در میدان .مأخذ :نگارندگان.

غیرحکومتی

تصویر  .3جانمایی و فرم برجها در جداره میدان .مأخذ :نگارندگان.

...................................................................

حکومتی
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غیرحکومتی مخروط ناقص نزدیک به استوانه بوده ،درحالیکه
گاهی در میدانهای حکومتی به صورت منشور یا هرم ناقص
است (تصویر  .)3با قرارگرفتن در هر نقطه از میدان ،بازبودن
و گسیختگی و یا بالعکس آن یعنی کمبودن زاویه دید و فشار
جدارهها به بیننده القا نمیشود .بناها اکثرا ً (بیش از  )%90به
صورت یکنواخت و دو اشکوب هستند (نک .جدول .)5

بحث

پژوهشگران زیادی در حوزة میدانهای شهری به جنبههای
کارکرد ،شکلگیری و کاربری میدان پرداختهاند ،اما تا به حال
پژوهشی درخصوص میدانها به بررسی و بازنمایی بصری جداره
میدان با روش مطالعه مقایسهای نپرداخته است.
در این پژوهش برای نخستینبار به بازنمایی بصری جدارة
میدانهای شهر تهران با شیوة مطالعة مقایسهای پرداخته
شده است .در این راه اسناد توصیفی و تصویری از یکسو و
تحلیل اشکال بر پایه مطالعات مقایسهای از سوی دیگر به همراه
بهرهگیری از نرمافزارهای ترسیمی ُمدلساز برای دستیابی به
اهداف این پژوهش مورد استفاده قرارگرفته است.

....................................................................

نتیجهگیری

در بررسی نمای شهری میدانهای تهران ،شباهتها و تفاوتهای
نمای میدانهای حکومتی و غیرحکومتی ،ویژگیهای خاص و
عام آن را آشکار ساخت .در مطالعة مقایسهای نمای این دو
گروه میدان ،با شبیهسازی نمونهها و مقایسه شکلی جزئیات
آنها با استفاده از نرمافزار ُمدلسازی دوبعدی و محاسبه
میزان سطوح ،در باب هشت گونه شکلی بازشو در میدانهای
غیرحکومتی و  10گونه شکلی بازشو در میدانهای حکومتی
است و هر دو گروه میدانها؛ سه گونه شکلی نما دارد که به
صورت طاقنما ،تخت و یا به صورت ترکیبی از این دو بوده و
در برخی موارد در هر اشکوب یکی از این گونهها واقع شده
است (نک .جدول .)5تناسبات هندسی برای بررسی تفاوتها
و شباهتهای آنها استفاده شد.
در کلیة قسمتهای جداره اعم از بازشو ،قاب و فضاهای میانی،
میدانهای حکومتی و غیرحکومتی تناسب رعایت شده است؛
اغلب بازشوها دارای نسبت یکپنجم و دوسوم و مستطیل
هستند .برخی دیگر نیز به صورت قوسدار که دارای تناسب
یک به سه و دو به سه است .این تناسبات در قابهای دارای
بازشو و فاقد آن ،نیز وجود دارد (نک .جدول.)4
در هر دو نوع میدان حکومتی و غیرحکومتی ،کشیدگی در
جدارهها وجود دارد .در میدانهای حکومتی نسبت طول جداره
به ارتفاع بین یکدهم تا یکبیستم و در میدانهای غیرحکومتی
یکچهارم تا یکهشتم است .در اغلب میدانها سردر به صورت
حجمی قوی در مرکز وجود دارد و جداره کشیده میدان و

..............................................................................
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ریتم ثابت آنرا استحکام میبخشد .تناسب ثابتی در سردر
میدانها وجود دارد ،در میدانهای غیرحکومتی نسبت طول
جداره به طول دهانه میانی بین یکچهارم و نیم تا یکهشتم
و در میدانهای حکومتی این نسبت بین یکهفتم تا یکدهم
متغیر است (نک .جدول  3و .)6
نحوة قرارگیری جداره میدانها و دسترسی به فضاهای پشت آن
به دو گونه است .در اشکوب اول اغلب میدانهای حکومتی در
ابتدا به یک فضای رواق مانند دسترسی دارد که از قرارگیری
قابها در کنار یکدیگر شکل گرفته است .پس از عبور از رواقها
به بازشو جدارههامیرسد ،اما در میدانهای غیرحکومتی اغلب
به صورت مستقیم به فضاهای پشت جداره میدان از طریق
بازشوهایی که در درون قاب قرار دارند ،بدون اختالف سطح
دسترسی ایجاد شده است .شباهتها در هر دو نوع میدان
ن دارای سردری هستند
وجود دارد؛ از این قبیل که هر دو میدا 
که با برجستگی و فرورفتگی و همچنین بلندی و پهنتر بودن
نسبت به قابهای دیگر تأکید بر مفهوم ورودی دارند و آن
را نسبت به بقیه قسمتهای جداره شاخص میکند .دیگر
شباهت در اشکوب دوم بوده که اغلب دارای رواقهای فاقد
سقف است (نک .تصویر.)1
در جدارة میدانهای حکومتی و غیرحکومتی محل قرارگیری
قاب ،سردر و برجهای عمودی به صورت ثابت است .قابها به
صورت ریتمیک تکرار میشود و سردرها و برجهای عمودی
این ریتم و تکرار را میشکنند و منجر به حرکت چشم و عدم
یکنواختی در جداره میشوند .در اغلب میدانهای هر دو گروه
در اشکوب اول قابها به صورت طاقنما ساده و یا تخت بوده
و در اشکوب دوم قابهای اغلب تکطاقنما ،سه طالقنما و
یا به صورت مستطیل است (نک .جدول .)5دهانة قابها در
هر اشکوب ،دارای دو نسبت است که قاب بزرگتر در حدود
چهار متر و دهانة قابهای کوچک در حدود دو و نیم متر است،
اغلب از دهانه کوچک جهت دسترسی عمودی به اشکوب دیگر
استفاده میشود (نک .جدول .)4کلیه ویژگیهای مطرحشده
درمورد عناصر تشکیلدهندة جداره از قبیل جانمایی قابها،
بازشوها ،نحوه قرارگیری اشکوبها ،رواقها ،برجهای عمودی،
پیشآمدگی سردر و جداره ،سطوح پر و خالی به خوبی در
جداره میدانها مشهود است ونقش تأثیرگذار در منظر شهری
دارد .نسبت فضای قاببندیشده به سطح جداره در میدانهای
غیرحکومتی بین یکچهارم تا سهچهارم و درمیدا نهای
حکومتی بیش از نیمی از آن است (نک .جدول.)6
راهکارهای ارائهشده در این مقاله برای نخستینبار میتواند
معیار خوبی برای انتخاب عناصر ،تناسبات و نظام ساختاری در
طراحی میدانهای امروزی باشد .از سوی دیگر بررسی نظامهای
ساختاری مشخص ساخت ،نشان میدهد برخی از نظامات و
تناسبات در ساختار طراحی این میدانها بیشتر به کار رفته
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است .پیشنهاد میشود در طرحهای آتی و مرمت میدانهای
تاریخی به ترکیبات ،تناسبات ،هندسه در نما و قاببندی و
خط آسمان توجه بیشتری شود تا از ایجاد اغتشاش در سیمای
شهری کاسته شود و زمینة مناسب جهت ایجاد نما و بستری
مطلوب در خلق فضاهای با کیفیت به عنوان یکی از اهداف
قابل اهمیت طراحی فراهم شود.

پینوشتها

 .1جداره متشکل از دیوار چند بنا و ملحقاتی بوده که به شکل پیوسته و
بالفصل است.
 .2میدانهای حکومتی شامل کلیه میدانهایی بوده که به دستور مستقیم
دولت ساخته شده است؛ از جمله میدانهای نظامی.
 .3میدانهای غیرحکومتی عموماً در گسترة فرایند شهری شکل گرفتهاند.
 .4دورة اول از سال  1270تا  ،1300دورة دوم از سال  1300تا  1320و 1320
تا .1357
 .5دورة اول سال  1256تا  1305و از سال  1305تا .1357
 .6هر مرتبه از پوشش را اشکوب میگویند که در عربی به آن طبقه اطالق
میشود.
 .7در هر دو دسته از میدانها و در برخی از قسمتهای جداره که تعداد آنها
کم است ،اشکوبهای بیشتری قراردارد.
 .8نسبت به جداره پیشنشسته دارد.
 .9نسبت به جداره پسنشسته است.
 .10در برخی از میدانها با توجه به طول زیاد میدان زیاد نیاز به چند ورودی
است .سردر اصلی اصوالً در مرکز جداره قرارمیگیرد.
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