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ترجمه انگلیسی این مقاله نیز تحت عنوان :

Urban Design Principles of the Squares
in the First Pahlavi Period Revisited

در همین شماره مجله به چاپ رسیده است.

بازشناسی اصول طراحی شهری میادین شکل گرفته در دوره پهلوی اول
هدا میرمظفری ،1اکبر عبداهلل زاده طرف
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چکیده

هر نسلی در زندگی خود به شیوه یا شیوههایی در شهر و فضاهای آن تصرف میکند و با دانش فنی و
تاریخی از یک طرف و تحوالت مربوط به زمان خود از طرف دیگر به تولید فضاهای عمومی و خصوصی
میپردازد؛ هرگونه مداخله در فضاهای شهری گذشته نیازمند شناخت بیشتر شهرها و سرگذشت آنها در
طول تاریخ است .در اواخر دورۀ قاجار و اوایل دورۀ پهلوی اول به موازات تحوالت واقع در غرب ،استفاده
از روشهای طراحی شهریِ متداول در غرب در ترکیب با روشهای سنتی رواج یافت و به مرور زمان در
دورۀ پهلوی اول انقطاعی تاریخی در اصول و روشهای بومی طراحی شهری صورت گرفت .هدف پژوهش
بازشناسی اصول طراحی شهری و زمینههای مرتبط با آنها در شکلگیری میادین دورۀ پهلوی اول است.
راهبرد این پژوهش تفسیری-تاریخی بوده و روش گردآوری دادهها ترکیبی از روشهای کتابخانهای و
میدانی است .جامعۀ آماری این پژوهش میادین ساخته شده در دورۀ پهلوی اول ( )1300-1320است؛
و نمونۀ آماری  28میدان از میادین شکل گرفته در دورۀ پهلوی اول در شهرهای مهم ایران است .در این
ارتباط ابتدا زمینههای مؤثر در شکلگیری فضاهای جدید شهری در دورۀ پهلوی اول مورد بررسی قرار
گرفت که عبارتند از زمینههای نوسازی شهری ،سبک زندگی ،اجتماعی-فرهنگی و تکنولوژی .سپس زبان
اصول طراحی شهری براساس ابعاد طراحی شهری کرمونا تدوین شد .نتایج نشان میدهد که زبان طراحی
در ارتباط با ابعاد مورد نظر در شکلگیری فضاهای شهری همگام با تحوالت رخ داده در زمینههای شکل
دهندۀ آن مرتبط است .در واقع تفاوت تحوالت رخ داده ،و البته گسسته با تحوالت تاریخی پیشتر از
آن ،موجب تحوالت عمده در شکلگیری فضاهای شهری با زبان طراحی جدید شده و به گسست زبان
طراحی شهری در دوران پیشتر از خود منجر شده است .البته این گسست نه به طور کامل بلکه میتوان
تا حدودی زبان طراحی شهری قبل از دورۀ پهلوی اول را در طراحی جدارههای میدان هنوز مشاهده کرد.
واژگان کلیدی  :میدان شهری ،دورۀ پهلوی اول ،اصول طراحی شهری ،تولید فضای شهری.
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اين مقاله برگرفته از رساله ارشد هدا میرمظفری تحت عنوان «بازشناسی اصول طراحی
شهری میادین شکل گرفته در دوره پهلوی اول» است که به راهنمايي دکتر اکبر عبداهلل
زاده طرف در دانشکده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسالمي  ،واحد تبریز ارايه شده است.

صحیحی از هویت فعلی و شرایط کنونی و همچنین برنامه
و استراتژی کارآمدی برای ساختن حیات اجتماعی و
تدارک شکوفایی آتی خود داشته باشد .در ارتباط با نگاه به
گذشتۀ شهرها کاتبرت ( )Cuthbert, 2006عنوان میکند
که طراحی شهری مطالعه چگونگی دستیابی شهرها به
شکل فیزیکی خود و روندهایی است که به نوسازی آنها
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هدی میرمظفری و همکاران.

منجر میشود؛ طراحی شهری مطالعه و بررسی چگونگی
بازنمایی تمدنها در شکل فضایی و روندهایی است که
شکلهای ویژۀ شهری از طریق آن محقق میشوند .او عنوان
میکند که شهرها زبان بازنمایی نمادین جهانی هستند
که ما ساکن آنیم و تدریجاً در طول تاریخ شکل یافتهاند؛
طراحی شهری دربارۀ انتقال مفهوم شهری در ریختهای
ویژۀ شهری است .رو و کوتر ( )Rowe & Koetter, 1978
بر این باور است که شهر همچون بستری برای عرضه،
نمایش و یادآوری خاطرههاست ،بنابراین شهر باید نقاط
و عناصر خاطره انگیز را در خود بپروراند .او توجه به
سنتهایی که ساختار اجتماعی را به وجود آوردهاند و
برخاسته از زمینههای موجود در زمانه هست را حایز
اهمیت میداند .در نگاهی مشابه بیکن ( (Bacon, 1968
معتقد است "معماری بیان فضاست؛ به گونهای که در
فرد تجربهای معین از پیوند با تجارب پیشین و آیندۀ
او ایجاد کند" .این گزاره از بیکن در ارتباط با معماری
قابل بسط به طراحی شهری نیز است .از طرف دیگر لفور
( )1991معتقد است فضا قبل از هر چیزی امری اجتماعی
است و شرایط اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی تولید و
بازتولید میشود؛ و بنابراین فضا در هر عصر خاصی تولید
و بازتولید میشود .با توجه به اهمیت نگاه تاریخی به
شکلگیری فضای شهری ،این پژوهش تالش میکند
آن بخش از فضاهای شهری را مطالعه کند که در دورۀ
معاصر (پهلوی اول) همزمان با تحوالت سیاسی ،نوسازی
شهری ،سبک زندگی ،فرهنگی ،اجتماعی ،تکنولوژیکی
و نوسازی شهری در ساختار جامعۀ ایرانی شکل گرفت؛
هرچند آغاز تحوالت به اواخر دورۀ قاجار مربوط میشود،
با این وجود شدت آن در دورۀ پهلوی بیشتر از هر زمان
دیگری است (کیانی .)180 :1383،با تغییرات و تحوالت
ذکرشده و به طور کلی مدرنیته ،فضاهایی با ویژگیهای
متفاوت از گذشته در دورۀ پهلوی اول به وجود آمدند.
این تفاوت در شکل و محتوای فضاهای شهری هم در
مقیاس فضای خیابان و هم میدان قابل مشاهده است.
در ارتباط با مسئله مطرح شده و آنجا که به معماری
و شهرسازی دورۀ پهلوی اول مربوط میشود تحقیقات
گستردهای صورت گرفته است که ذکر آن نیازمند ارایۀ
لیست بلند باالیی است .با این وجود از میان تحقیقات و
مطالعات صورت گرفته در ارتباط با فضاهای جدید شکل
گرفته در دورۀ پهلوی اول ،در مقیاس میادین و در قالب
تبیین زبان طراحی آنها پژوهش مشخص و مدونی صورت
نگرفته است .بنابراین این پژوهش در صدد پاسخ به این
پرسشهاست  :میادین شکل گرفته در دورۀ پهلوی اول
دارای چه اصول سازماندهی فضایی به لحاظ طراحی
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شهری بودهاند؟
پرسشهای پژوهش

پرسش اصلی  :چنانچه در انتهای مقدمه آمد پرسش اصلی
این پژوهش عبارت است از اینکه ":میادین شکل گرفته
در دورۀ پهلوی اول دارای چه اصول سازماندهی فضایی به
لحاظ طراحی شهری بودهاند؟"
پرسشهای فرعی :
•چه ارتباطی بین اصول سازماندهنده فرم میادین و
زمینههای سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی آن
دوران وجود دارد؟
•تحوالت عمدۀ رخ داده در دورۀ پهلوی اول در ارتباط
با زمینههای سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و
نوسازی شهری چیست؟
اهداف پژوهش

• بازشناسی اصول طراحی شهری درسازماندهی فضایی
میادین شکل گرفته در دورۀ پهلوی اول.
• تبیین ارتباط بین اصول سازماندهنده و زمینههای
مرتبط با تحوالت سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و
تکنولوژیکی رخ داده در دورۀ پهلوی اول.
مبانی نظری

•تحوالت عمده رخ داده در دورۀ پهلوی اول

چنانچه در مقدمه آمد ،کاتبرت طراحی شهری را مطالعه
چگونگی دستیابی شهرها به شکل فیزیکی خود و روندهایی
میداند که شکلهای ویژۀ شهری از طریق این روندها
محقق شدهاند؛ منظور از روندها تحوالت زمینهای است
که به لحاظ تاریخی در جهانبینی یک حکومت یا ملت
رخ میدهد و این جهانبینی به تولید و بازتولید فضاهای
جدیدی با شکل ویژه منجر میشود .بدون شک تحوالت
رخ داده در دورۀ پهلوی اول در تطابق تاریخی-البته نه
همزمان-با تحوالتی است که در غرب اتفاق میافتد و
در نتیجۀ افزایش ارتباطی است که حکومت فتحعلی
شاه بین ایران و اروپا آغاز میکند (حبیبی.)19 :1383 ،
تحوالت رخ داده در غرب که تحت عنوان "مدرنیته"
شناخته میشود ،در غرب موجب تحوالت عمدهای در
زمینههای گستردهای از زندگی را موجب شد .مدرنیته به
معنی منش و شیوۀ زندگی امروزی است که به جای شیوۀ
زندگی کهن به کار برده میشود (احمدی.)9 :1377 ،
مدرنیته ویژگیهای مختص خویش را دارد که این
ویژگیها با مشخصات زندگی انسان در عصر سنتی
متفاوت است .مدرنیته همواره به پیش رفتن به سمت نو
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و کنار گذاشتن کهنه فرا میخواند (جهانبگلو.)5 :1376 ،
ورود مدرنیته به مثابه یک روش فکری و زندگی جدید
بر فرهنگ و تمدن ایرانی تأثیر خاص خود را به همراه
داشت .در این بخش تالش میشود تا ابتدا به تحوالت
جامعه ایرانی در ارتباط با نوسازی شهری ،سبک زندگی،
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و تکنولوژیکی پرداخته شود.
نوسازی شهری  :مدرنیته مهمترین ضرورت برای نوسازی
شهری بود .نوسازی شهری اصالحات مختلف شهری ،نظیر
نظافت معابر ،روشنایی معابر ،تسطیح و توسعۀ خیابانها
را شامل میشد (صفری ،شیخ نوری و یوسفیفر:1393 ،
 .)57نوسازی شهری به شکل عمده در احداث "خیابانها"
نمایان شد و خیابان به عامل اصلی هویتبخش شهر تبدیل
شد .البته ،علت اهمیت یافتن خیابان در الزامات جدید
نوسازی نظیر سیمای مدرن شهری ،وسایل حملونقل
مدرن و کاالهای جدید بود که نیازمند فضای متناسب با
خود بود و ایجاد این فضا نیز نیازمند گسترش آن در بافت
زندگی شهروندان بود و این امر خریداری و تخریب امالک
شهروندان را برای تأمین فضای الزم برای خیابانها الزامی
میکرد (همان .)30 :
به موازات خیابان فضای میدان که معموالً در بیشتر
اوقات حاصل تقاطع دو خیابان بود ،به وجود آمد؛ فضایی
جدید که با شکل و محتوای کارکردی متفاوت نسبت
به گذشته در دورۀ پهلوی اول شکل گرفت .میدان در
این دوره تعبیر جدیدی از فلکه اروپایی به عنوان میدان
بود .اولین بار مفهوم فلکه توسط اوژن هنارد  1با هدف
بهبود و تسهیل امور ترافیکی در شهر مطرح شد و به
تقلید از غرب میادین جدید با شکل و شمای فلکه
ساخته شدند (کاشانیجو و مفیدی شمیرانی6 :1388 ،؛
عادلوند ،سلحشور و قلیج خانی.)15 :1394 ،
تحوالت رخ داده به دگرگونیهایی در ساختار کالبدی و
سازمان فضایی شهر منجر شد که یکی از مهمترین آنها
تغییر مکان مرکزیت شهری بود .ساخت محالت جدید و
گسترش خیابانها و میادین ،مرکز ثقل شهر را از هستۀ
اولیه و سنتی آن (بازار) به مناطق تازه تأسیس منتقل کرد
(علیالحسابی .)25 :1383 ،از طرف دیگر در کنار رشد
و توسعه زیرساختهای شهری و ایجاد تغییرات بیسابقه
در بافتهای قدیمی ،ساخت بناهای جدید که بیشتر
از ساختمانهای اداری ،حکومتی ،آموزشی ،خدماتی و
صنعتی بودند نیز گسترش یافت .ساختمان ادارۀ شهربانی،
وزارت عدلیه ،بانک ملی ،ساختمانهای دانشگاهی و موزه
از جملۀ این ساختمانها بودند (همان 24 :و.)23
تحوالت سبک زندگی  :اولین جریان نوگرایی در
سبک زندگی به تقلید از غرب در اواخر دورۀ قاجار

در جامعۀ ایران صورت گرفت (پیترآوری نقل شده
در ابراهیمی ،سلطانزاده و میرشاهزاده)506 :1396،
که ادامۀ آن به تغییرات در دوران پهلوی اول کشیده شد.
یکی از اهداف حکومت پهلوی تجددطلبی و تغییر سبک
زندگی به شیوۀ غربی بود .در این راستا فعالیتهایی نظیر
نوسازی ،تجهیز ارتش ،ایجاد بروکراسی و مرکزگرایی،
توسعه نهادهای آموزشی نوین ،تالش برای حضور بیشتر
زنان در عرصۀ عمومی و کشف حجاب ،متحدالشکل کردن
لباس ،تالش برای تضعیف نهادها و نیروهای سنتی و
مذهبی بر طبق تصویر غرب صورت گرفت (هدایت نقل
شده در ابراهیمی ،سلطانزاده و میرشاهزاده506 :1396،
و اتابکی.)18 :1383،
تحوالت اجتماعی  :دولت پهلوی به موجب سیاستهای
اتخاذی خود در راستای نوسازی ،توانست طبقات و اقشار
جدیدی به وجود آورد و برخی از طبقات اجتماعی را دچار
تغییر و تحول کرده و ساختار اجتماعی را متحول سازد،
طبقه کارگ ِر صنعتی و متوسط شهری شامل حقوقبگیران،
کارمندان بخشهای دولتی ،نظامی و خصوصی ،متخصصان
و دانشآموختگان جدید و روشنفکران از آن جمله بودند
(سینایی نقل شده در نجفزاده و عباسی شاهکوه:1392،
 .)83حکومت پهلوی برای رسیدن به اهداف مدرن خود
2
نیاز به قدرت داشت ،درحالی که رهبران جامعه شبکهای
به عنوان رقبای آن در برابر خواستهای دولت ایستادگی
و مقاومت میورزیدند؛ زیرا الزمۀ جریان اصالحات و
نوسازی غربی این بود که ساختار جامعه دچار تغییر و
تحول شود و این به معنای کاهش و یا نابودی قدرت و
نفوذ زعمای اجتماعی است .همچنین پهلوی اول تالش
میکرد از طرق گوناگون ،قواعد رفتاری حاکم بر مردم و
جامعه را تحت کنترل درآورده و به خواست خود تعیین
کند (همان .)70 :
تحوالت فرهنگی  :تجدد آمرانۀ پهلوی اول سعی در متحول
ساختن جامعه به سبک نوین به تقلید از کشورهای اروپایی
داشت( .آذری نقل شده در ابراهیمی و همکاران:1396،
 .)506رضاشاه با بهرهگیری از سبک و شیوۀ غربی به دنبال
ایجاد هویتی جدید در عرصههای فرهنگی و مذهبی-با
کوتاه کردن دست افراد متدین ،همراه توجه ویژه به دوران
ایران باستان-بود که جایی برای مذهب و سنت اسالمی
جامعه وجود نداشت (ملک زاده و بقایی.)77 :1395،
به طور عمده تحوالت رخ داده در دورۀ پهلوی اول در
قالب دو مفهوم "ملیگرایی" و "باستانگرایی" نهفته
است .ملیگرایی به مفهوم ایجاد فضایی هویتساز و
وحدتبخش است که براساس آن تمام عناصر فرهنگی
و تحت حاکمیت خود را به سوی اطاعت از یک فرهنگ
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رسمی غالب سوق میدهد (اشرف نظری.)146 :1386 ،
جهانبینی ملیگرایی در ادامه با هدف جستجوی اصالت
و دستیابی به نوعی منزلت از طریق تحول در تقدیر و
سرنوشت تاریخی چنین میپندارد که تاریخ در حاشیه
قرار گرفتۀ موجود میباید جای خود را به سرنوشت پر
تحرکی دهد که پیش از این و در گذشتۀ طالیی ملت
قابل کشف است .این تلقی از تاریخ اهتمام جدی در
توجه به عناصر اسطورهای ،باستانی قومی-نژادی را در
تاریخنگاری ملی مورد توجه قرار میدهد (همان .)156 :
این به مفهوم آن چیزی است که به "باستانگرایی" موسوم
است .چنین تغییر نگرش در سازمان فرهنگی کشور را
میتوان در قالب شکلگیری "انجمن آثار ملی" در سال
 1301مشاهده کرد .بیشتر اعضای انجمن بر این عقیده
بودند که پادشاهان قاجار باعث عقبماندگی کشور شدند
و برای جبران این عقبماندگی و به ارمغان آوردن ایران
مدرن و قدرتمند همانند دوره هخامنشیان و ساسانیان،
باید دین زرتشت نگه داشته شود و بناها و آثار تاریخی به
ویژه دورۀ قبل اسالم که یادآور دوران عظمت و شکوه ایران
است ،مرمت و حفظ شود (مهدیزاده و حناچی.)7 :1395 ،
بنابراین در این دوران در کالبد معماری بناهای جدید
عناصر معماری کهن دیده میشود ،و بر نقشه بناهایی
با محتوای کارکردی نیاز روز چون ساختمانهای موزه،
پست ،بانک و  ...نما و پوستهای کهن طراحی میشود
(حبیبی .)28 :1383 ،البته تحوالت فرهنگی دیگری چون
ساخت و توسعۀ مدارس جدید و بناهای دانشگاهی ،نشر
اطالعات در قالب توسعه مطبوعات و چاپ و انتشار کتاب
نیز قابل مشاهده است.
تحوالت اقتصادی  :پس از جنگ جهانی اول و روی
کارآمدن رضا شاه ،اقتصاد ویران ایران به تدریج رو
به ثبات گذاشت .در پی گسترش اقتدار دولت مرکزی
جادهها امنتر و راهزنی کمتر شد و هزینۀ حملونقل و
خطر تجارت کاهش یافت و پایههای اقتصادی ایران به
طرز فزایندهای وابستۀ نفت شد .از سوی دیگر ،حکومت
انگلیس برای حفظ منافع خود در ایران و منطقه ،به
شدت خواستار تثبیت اقتصاد ایران بود .همچنین اجرای
طرحهای زیربنایی هرچند محدود و صنعتی در راستای
توسعۀ صنایع جدید ،به بهتر شدن اوضاع کمک میکرد.
تجدید سازمان بودجهای و مالی کشور بدهیهای دولت
را کاهش داد .جدا از عواید حاصل از نفت ،دیگر منابع
درآمد دولت شامل درآمد حاصل از گمرک ،مالیاتهای
غیرمستقیم و نیز مالیات بر درآمد بود .با این وجود درآمد،
رفاه و چگونگی توزیع آن در میان مردم عادالنه نبود و
به اختالف طبقاتی جدیدی انجامید و جلوی پیشرفت
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مناسب اقتصادی را گرفت (کاتوزیان۱۳74 ،؛آبراهامیان،
۱۳80؛ پاکزاد.)1395 ،
عوامل تکنولوژیک  :افزایش قابل توجه وسایل نقلیه
ماشینی در دورۀ پهلوی اول باعث افزایش تعداد و وسعت
خیابانها و میدانها شد .گسترش ساختمانسازی در
این دوره با افزایش چشمگیر مصالح ساختمانی همراه
بود .درحالی که قبال بیشتر بناها با خشت و گل خام،
کاهگل یا آجر پخته ساخته میشدند ،در این دوره
شاهد ورود مصالح جدیدی چون فوالد ،بتن و شیشه
هستیم و روشهای جدید اجرای سازه و ساختمانسازی
توسعه یافت (بمانیان .)6 :1385،مورد دیگری که چهره
شهرها را تحت تأثیر قرارداد ورود عوامل روشنایی به
سبک جدید بود که در نتیجۀ آن خیابانها و میادین
تمامی شهرها به تیرهای چراغ برق مجهز شدند.
روند معماری و شهرسازی عصر پهلوی اول

در تبادل مفاهیم درونی (سنت) و معانی بیرونی
(مدرنیته) ،در تقابل بین کهنه و نو ،در تالطم سنت
منسوخ و سنت مرسوم ،در جدال بین شکل و محتوا
در دورۀ پهلوی اول ،چهار الگو و محاورۀ فضایی به
کارگرفته شده است (حبیبی169 :1383،و.)170
اول  :معماری مبتنی برتلفیقی از عناصر بومی و بیگانه
در تداوم تحوالت صورت گرفته در اواخر دورۀ قاجار .دوم
 :معماری مبتنی بر یادآوری شکوه و جالل گذشتههای
دور و براساس نگرش باستانگرایی .سوم  :معماری
مبتنی بر سبک بینالملل ،متأثر از جنبش معماری نو
در اروپا .این معماری به عنوان سبک مسلط در این دوره
موفق میشود که مهر و نشان خود را بر چهرۀ بسیاری
از خیابانهای جدیداالحداث بزند .چهارم  :معماری
مبتنی بر "سبک کالسیک اروپا" .این معماری عمدتاً
در آرایش میادین جدیداالحداث ،چهارراهها و تقاطع
خیابانها با میادین به کار گرفته میشود.
بازتولید فضا

هنری لفور تئوری باز تولید اجتماعی فضا را براساس
ماتریالیسم دیالکتیک مارکس ،آگاهی هگل و زبان و
قدرت نیچه ،مطرح میکند و دیدگاه جدیدی به روی فضا،
زمان و روابط میان این دو در جامعه شهری میگشاید
که با نقد کنشگر منفعل در حیطه زندگی همراه است .از
منظر او فضا به سه دسته فضای فیزیکی ،فضای ذهنی و
فضای اجتماعی تقسیم میشود .فضا قبل از هر چیز امری
اجتماعی است که در هر دوره با توجه به مقتضیات زمان
و شرایط اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی تولید و بازتولید
3
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میشود .همچنین ،فضا را فرآیندی دیالیکتیک میان امر
ذهنی و امر عینی میداند که از خالل کنش افراد یا به
اصطالح لفور کنش فضایی  4و بدن فضایی شده  5نمود
فیزیکی مییابد .یکی از دغدغههای او پیوند دادن ذهن
و عین است که در خالل آن تئوری بازتولید اجتماعی
فضا شکل میگیرد و سه گونه فضایی متصور میشود
که عبارتند از فضاهای بازنمایانده  ،6کنشهای فضایی  7و
فضای بازنماییها .)Lefebvre, 1991:43(8
فضای بازنمایانده همان فضای زندگی روزمره است
که از خالل نمادها ،نشانهها و تصاویر ساکنان و
استفادهکنندگان درک میشود .در کنشهای فضایی
است که فضا در خالل کنشهای زندگی روزمره به صورت
دیالکتیکی تولید و بازتولید میشود .فضای بازنماییها
با قدرت و ایدئولوژی حاکم در ارتباط است و نمود آن
را در خیابانها و معابر شهری ،میادین ،مجسمهها و
ساختمانها میتوان دید .قدرت حاکم از طریق ذهنی
کردن فضا ،سعی در تصرف و تولید و بازتولید آن در
جهت اهداف و مقاصد خود دارد ( Shield, 1999:162
.)Merrifield, 1993:523

لفور به شهر از دریچه دیگری مینگرد ،شهر را همچون
شکلی از خرده شکلهای متعدد میداند .در اینجا شکل

و محتوی رابطه تنگاتنگی با هم دارند .هر شکل محتوای
خاص خود را داراست ،اما در تقابل با دیگر شکلها
میتواند محتوایش جایگزین شود .شکل بدون محتوی و
برعکس وجود ندارد و رابطه میان شکلها و محتواها در
سطح شهر مشهود است .بر مبنای بازنماییهای فضایی
شکلهایی وابسته به قدرت و ایدئولوژی در شهر حاکم
هستند ،که از محتواهای اصلی خود خارج شدهاند و صرفاً
به صورت ذهنی قابل درک هستند .در واقع ،در شهر
افراد و ایدئولوژی حاکم به صور ذهنی و عینی با شکستن
این رابطه به تولید و بازتولید فضاهای شهری (فضاهای
بازنمایانده و فضاهای بازنمایی) در جهت مقصدشان
میپردازند ( .)Goonewardena, 2008
تدوین مدل تحلیلی زبان طراحیشهری میادین
پهلوی اول

چنانچه پیشتر توضیح آن رفت ،تولید و بازتولید فضاهای
جدید شهری و زبان طراحی آنها در دورۀ پهلوی اول به
طور عمده از دو جریان عمده نشأت میگیرد .جریان اول
در قالب مدرنیتهای است که در زمینههای مختلف بر
زندگی جامعه ایران سایه میافکند و جریان دوم روندهایی
است که در شکلدهی کالبد فضاهای معماری در قالب
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تصویر .1نمودار چارچوب تحلیلی پژوهش .مأخذ  :نگارندگان.
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تصویر .2نمودار فرآیند انجام پژوهش و مراحل آن .مأخذ  :نگارندگان.

چهار الگوی عمده قابل مشاهده است .این جریانها به
عنوان عوامل زمینهایِ تأثیرگذار در زبان طراحی شهری
مطرح هستند .وقتی صحبت از تأثیر عوامل زمینهای در
شکلدهی به فضای شهری است الزم است ابتدا ابعاد
فضای شهری تبیین شود و سپس تأثیر عوامل زمینهای
در هر یک از این ابعاد بسط پیدا کند .در ارتباط با ابعاد
طراحی شهری مدلهایی از زمان شکلگیری این حرفه و
دانش بسط و توسعه پیدا کردهاند؛ مدل حس مکان پانتر،
مدل مکان کانتر ،مدل حس مکان مونتگومری و ماتین؛ از
میان مدلهای ارایه شده مدل متیو کرمونا ابعاد جامعتر
و کاملتری از فضای شهری را شامل میشود؛ این ابعاد
عبارتند از بعد ریخت ،بعد بصری ،بعد اجتماعی ،بعد ادراکی
و بعد عملکردی .با توجه به تحوالت زمینهای در دورۀ
پهلوی اول و اینکه این تحوالت به شکلگیری زبان جدیدی
از طراحی فضای شهری منجر شده است ،بنابراین چارچوب
تحلیلی این پژوهش در قالب (تصویر )1ارایه شده است.
روش شناسی پژوهش

• راهبرد پژوهش و فرآیند انجام آن

راهبرد محوری این پژوهش تفسیری_تاریخی است .فرآیند

..............................................................................
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انجام آن چهار مرحله اصلی را شامل میشود  :مرحله
( : )1صورتبندی مسئله پژوهش؛ مرحله ( : )2تدوین
چارچوب نظری پژوهش؛ مرحله ( : )3مرحله عملیاتی
کردن؛ مرحله ( : )4داوری تجربی-انتقادی ،است .جزییات
مرتبط با ماهیت مسئله در نمودار (تصویر )2بسط داده
شده است .به طور کلی در تدوین چارچوب نظری پژوهش
به تحوالت رخ داده در زمینههای نوسازی شهری ،تحوالت
سبک زندگی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،تکنولوژیکی
پرداخته شده است و داوری تجربی -انتقادی تفسیر این
تحوالت و بسط آنها در ارتباط با ابعاد طراحی شهری
کرمونا (بعد ریخت ،بعد بصری ،بعد اجتماعی ،بعد ادراکی
و بعد عملکردی) در خصوص با میادین منتخب صورت
گرفته است.
• روش گردآوری دادهها

روش گردآوری دادهها در ارتباط با مطالعات نظری به
صورت کتابخانهای و در ارتباط با مطالعات تجربی به
صورت میدانی است .ابزار گردآوری دادهها در مطالعات
تجربی به صورت عمده شامل مشاهده و نقشههای تاریخی
و عکس است.
واحدهای مشاهده (جامعه آماری و نمونۀ آماری)  :جامعۀ
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جدول .1معرفی واحدهای مشاهده پژوهش (میادین پهلوی اول) به همراه منبع استناد آنها به این دوره .مأخذ  :نگارندگان.
نام شهر

نام میدان

تهران

میدان توپخانه
میدان حسنآباد

تبریز

چهار میدان اطراف باغ
گلستان
میدان دانشسرا

نوع سند

نام سند

طرحپژوهشی

بررسی علل و چگونگی شکلگیری فضاهایشهری دوره پهلوی اول در
تبریز
معماری معاصر ایران

بانی مسعود

کتاب
کتاب
کتاب

میدان توپخانه تهران ،نگاهی به سیر تداوم و تحول در فضاهایشهری
معماری دوره پهلوی اول
تاریخ معماری ایران

فرخ محمدزاده
مصطفی کیانی
بانی مسعود

رودسر

میدان والیت فقیه

میدان طالقانی

قزوین

کتاب
نقشه

معماری معاصر ایران
نقشه سال1314ش.

بانی مسعود

سبزه میدان
میدان راهآهن
میدان شهرداری

مقاله
کتاب
کتاب

سبزه میدان قزوین در گذر زمان
معماری معاصر ایران
تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران دوران قاجار و پهلوی

بهاره مذهب
بانی مسعود
جهانشاه پاکزاد

میدان بهارستان

ارومیه

گرگان

کرمانشاه

میدان شهرداری

سنندج

میدان انقالب

اهواز
بابلسر

میدان سه دختران
میدان مجسمه
میدان شهربانی

شیراز

میدان شهرداری

مشهد
یزد

کتاب

کتاب

میدان بهارستان ،تجربه نووارگی در فضایشهری ایرانی
نقشه سال1319ش.

نقشه

داریوش ستارزاده

زهرا اهری و
سیدمحسن حبیبی

میدان شهدا

میدان شهید بهشتی

کتاب

معماری دوره پهلوی اول

مصطفی کیانی

مقاله

تاملی در شهرسازی دوره پهلوی اول(مطالعه موردی یزد)

وحید وحدت زاده

کتاب

چکیدهای از رویدادهای یکصدساله اخیر در اهواز

محمد محمدی

کتاب
کتاب
کتاب
کتاب

تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران دوران قاجار و پهلوی
معماری دوره پهلوی اول
معماری دوره پهلوی اول
معماری و شهرسازی دوره پهلوی اول در شهر شیراز

جهانشاه پاکزاد
مصطفی کیانی
مصطفی کیانی
طاهره نصر

در ادامه ویژگیهای مشترک طراحی شهری در میادین
مورد مطالعه نامبرده شده و در ابعاد مختلف طراحی

شهری ،ریختشناسی ،ادراکی ،اجتماعی ،بصری و
عملکردی ،گروهبندی شدهاند ،فرآیند طراحی از ابعاد
و زمینههایی تشکیل یافته است که به هم پیوسته و
مرتبطاند و با هم همپوشانی دارند و دلیل جدا شدن این
ابعاد و شرح جداگانه آنها به منظور وضوح بیان صورت
گرفته است :

• بعد ریختشناسانه

براساس تحلیل ریختشناسانه ،ویژگیهای مرکزیت ،وجود
ساختمانهای کشیده و پیوسته تشکیل دهنده جداره،
وجود فضای باز نیمه عمومی در پشت ساختمانها ،ریخت
فلکه یا شبه فلکه ،تقارنهای مرکزی و محوری و فرم غالب
به صورت میادین جهتدار در میادین نمونه این پژوهش
مشاهده میشود .در (جدول )2هرکدام از ویژگیهای

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

آماری پژوهش میادین شکل گرفته در دورۀ پهلوی اول
است .نمونه آماری  28میدان از شهرهای تبریز ،تهران،
رودسر ،ارومیه ،قزوین ،گرگان ،کرمانشاه ،مشهد ،سنندج،
یزد ،اهواز ،بابلسر ،شیراز است .تمامی میادین با استناد
کتاب آثار ثبت شدۀ ایران در فهرست آثار ملی و کتابهای
مرجع معماری و شهرسازی انتخاب شده است .دورۀ زمانی
مربوط به بازۀ زمانی  1300-1320موسوم به پهلوی اول
است( .جدول )1میادین مورد بررسی شهرهای مربوطه را
نشان میدهد.
یافتهها

نویسنده

..............................................................................
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هدی میرمظفری و همکاران.

جدول  .2ویژگیهای مشترک طراحی شهری بعد ریختشناسی .مأخذ  :نگارندگان.
بعد

ویژگی

شرح ویژگی

نمونههای دارای ویژگی

مرکزیت

فرم میدانها اکثرا دایره_شکل است و جهت و
شکل ساختمانها و فضای سبز وسط میدان
توجه به مراکز را القا میکنند .در مرکز مجسمه
رضاخان سوار بر اسب دیده میشود و در
میدانهای مستطیل_شکل و مثلث_شکل،
مجسمه ها روی سکویی بلند قرارگرفته که توجه بیننده را به خود جلب میکند .بهطور
حتم میدانها بدلیل قرارگیری ساختمانها حول یک مرکز با دیدگاه تمرکزگرایانه
رضاخان همسو است.
پالن بناهای تشکیلدهنده میادین نمونه ،شکلهای منظم هستند ،این امر بواسطه وجود
ساختمانهایی است که بدون گسستگی به دور میدان کشیده شده و این کشیدگی تا
خیابانهای مجاور ادامه پیدا میکند و میدان را به خیابانهای مجاور متصل میکند.

تمامی میادین نمونه آماری

بعد ریختشناسی

وجود
ساختمانهای
کشیده و پیوسته
تشکیل دهنده
جداره
ریخت فلکه یا
شبهفلکه
تقارنهای
مرکزی و محوری
فرم غالب بصورت
میادین جهتدار

وجود فضای
بازنیمهعمومی در
پشت ساختمانها

بدلیل خاصیت عملکردی در جهت تسهیل حرکت خودروها ریخت میادین بیشتر بصورت
دایره بوده و در تمامی آنها عنصری در وسط میدان حرکت خودروها به دور میدان را
تسهیل میکند.
وجود تقارنهای مرکزی و محوری در پالن میادین مورد بررسی حکایت از حضور هندسه
منظم و رسمی را در شکلدهی فرم این میادین تایید میکند.
در میادین مورد بررسی حضور عناصری غالب در
یک طرف میدان فرم میادین را به میادین جهت-
دار10یا مسلط تبدیل میکند.

فضای باز اختصاصیافته ساختمانهای اداری و حکومتی موجود در میادین نمونه  ،غالبا
در پشت ساختمان ها قرارگرفته و نمای اصلی بناها به سمت میدان است .این خصیصه
عمدتا در میادین حکومتی و ساختمانهای شهرداری مشاهده میشود.

تمامی میادین به جز میدانهای
سهدختران اهواز و معلم چالوس
ساعت تبریز ،شهرداری رشت ،راه
آهن و بهارستان تهران

ساعت تبریز ،شهرداری شیراز،
شهداء مشهد ،شهرداری گرگان،
ایالت ارومیه

جدول .3ویژگیهای مشترک طراحی شهری_بعد بصری .مأخذ  :نگارندگان.

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

بعد

ویژگی

شرح ویژگی

نمونههای دارای ویژگی

تشابه در خط
آسمان

دو گونه خط آسمان در این میادین دیده میشود ،دسته اول در مرکز دارای برجستگی است و میدان جهتدار ایجاد
میکند ،مانند میدان راهآهن تهران ،میدان ساعت تبریز.

تمامی میادین نمونه آماری

دسته دوم به کنج جدارهها تأکید میکند و بیشتر از آنکه بر جداره شهری تأکید کند ،به تعریف چارچوبی فضایی اهتمام
میورزد ،مانند میدان حسنآباد.

بناها در میدان تا آنجا که توانستهاند به بیرون چرخش داشتهاند و حالت نمایشی گرفته ،تا حد امکان بیشترین روزنه را
افزایش
نفوذپذیری و توسط تعدد پنجرهها به وجود آوردهاند .ساختمانها به نمایش فعالیت های درون خود پرداختند و این امر باعث سرزندگی
شهرینظرشد .مغازهها ویترین دار شدند و به نمایش کاالهای خود پرداختند .استفاده از بالکن در
در وفضای
هنر،بیشتر
پژوهشکدهتنوع
و
شفافیت
شهرسازی
معماری
مجله علمی ـ پژوهشی
ساختمان ها حالت برونگرای شیوۀ ایوان در معماری درونگرای گذشته را به وجود آورده است و عناصر دیگر نظیر آبنما
بصری
و باغچه از فضای داخلی به بیرون کشیده شدند ،پله که در معماری داخلی ساختمانها استفاده میشد به فضای شهری
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دسته دوم به کنج جدارهها تأکید میکند و بیشتر از آنکه بر جداره شهری تأکید کند ،به تعریف چارچوبی فضایی اهتمام
میورزد ،مانند میدان حسنآباد.
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بعد بصری

افزایش
نفوذپذیری و
شفافیت
بصری

عناصر طراحی
وارداتی
(آبنما،
مجسمه)
نورپردازی

انسانی بودن
مقیاس جداره

وجود ریتم،
تقارن و تأکید
طراحی کنج
های شاخص

بناها در میدان تا آنجا که توانستهاند به بیرون چرخش داشتهاند و حالت نمایشی گرفته ،تا حد امکان بیشترین روزنه را
توسط تعدد پنجرهها به وجود آوردهاند .ساختمانها به نمایش فعالیت های درون خود پرداختند و این امر باعث سرزندگی
و تنوع بیشتر در فضای شهری شد .مغازهها ویترین دار شدند و به نمایش کاالهای خود پرداختند .استفاده از بالکن در
ساختمان ها حالت برونگرای شیوۀ ایوان در معماری درونگرای گذشته را به وجود آورده است و عناصر دیگر نظیر آبنما
و باغچه از فضای داخلی به بیرون کشیده شدند ،پله که در معماری داخلی ساختمانها استفاده میشد به فضای شهری
آمد و میدان همانند یک حیاط داخلی برای شهروندانش بود و بناها به دور آن جمع میشدند .دیوارها در صورت وجود
کوتاه و توسط نردهها شفافیت خود را افزایش میدادند.
در میدانهای پهلوی اول به طور جدی حضور جزئیات و عناصر طراحی شهری و منظرسازی متداول در غرب به فضاهای
شهری در ایران اضافه شد و مجسمه رضاشاه سوار بر اسب در اکثر میدانهای شاخص به عنوان مرکز ،برای تأکید شأن،
مقام و الوهیتی که در آن دوره به ایشان نسبت میدادند ،نصب شد .مجسمه رضاشاه ،عنصری نمادین گشت و برکل
میدان تسلط داشت .رویکرد به عناصر حجمی و مجسمه سازی با نگاه دوگانه باستانی و غربی به خوبی قابل تشخیص
است.
از جمله تغییرات قابل توجهی که به واسطه پیشرفت تکنولوژی و ورود آن به ایران رخ داد ،تبدیل چراغهای فانوسی به
چراغ برق بود و بسیاری از شهرها از نعمت برق برخوردار شدند و در سال .1318ه.ش .در همه شهرهای کشور ،کم و
بیش از نیروی برق استفاده میشد .این انرژی بیشتر برای روشنایی معابر شهر و ادارات به کار میرفت و چندان کافی و
منظم نبود (پاکزاد .)190 :1395،در میدان ها تیرهای چراغی قرارگرفته که امروزه هویت میدان را شکل میدهند و
جزئی از آن محسوب میشوند .به طور مثال میدان شهدای الهیجان تا به امروز میدان چهار چراغ خوانده میشود .این
چهارچراغ در میدان شهرداری رودسر نیز وجود داشت که توسط المانهای دیگر جایگزین شد.
بررسی مفهوم مقیاس انسانی در فضای شهری بیانگر آن است که ویژگیهای  .1 :وجود تناسب بین ابعاد فضا و ابعاد
انسان .2،محصوریت فضا .3،توجه به جزئیات و حضور مردم در فضا ،بایستی مورد بررسی قرار گیرد .محصوریت در میادین
به علت وسعت های مختلف ،متفاوت است .موارد زیر مقیاس انسانی در جداره میادین مطالعه شده را ایجاد کردند -:شفاف
بودن جداره همکف جهت برقراری ارتباط با درون ساختمان؛-برجستهکردن بافت جداره طبقه همکف (ازاره)؛-ایجاد
دهانه ،طاق و پنجره برای تقسیم فضا در جداره طویل؛-وجود رواق یا کلوناد؛-تفکیک نمای طبقهها.
تقریبا در تمامی ساختمان های ایجاد شده در میادین پهلوی اول تقارن و ریتم_به کمک طاق ،کلوناد و بازشوها_وجود
دارد .در ساختمانهای بزرگ با کاربریهای اداری ،حکومتی ،تأکید به شکل برج ساعت ،کاله فرنگی دیده میشود و
دربعضی از میادین تقارن به صورت کامل به وجود آمده است.
کنجها با تأکید ب ر چارچوب فضای شهری ،موجب برجستهسازی و
وضوحبخشی شده و در نتیجه کیفیت تعین فضایی را ارتقاء میبخشد
(بحرینی )98 :1393،و به عنوان مفصلی بین خیابان و میدان عمل
میکند ،کنجها فضای میان میدان را با خیابانهای اطرافش پیوند می
دهد .این وِیژگی در اکثر میادین مطالعه شده رعایت شده و بر کیفیت
میادین افزوده است.

ریختشناسانه توضیح داده شده است.
•بعد بصری

• بعد ادراکی

برحسب تحلیل ادراکی میدانها ،ویژگیهای انقطاع از

گذشته ،نمادگرایی ،تغییر ارزشها در استقرار عناصر اطراف
میدان ،میدان با ویژگی نمایشی-تشریفاتی و باستانگرایی
در معماری به عنوان ویژگیهای طراحی بعد ادراکی
مشاهده میشود .در (جدول )4مؤلفههای ادراکی به تفصیل
شرح داده شده است.
• بعد اجتماعی

براساس زمینههای اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار در دورۀ
پهلوی اول ،ویژگیهای عدم مشارکت مردمی و تصمیمگیری
از باال به پایین ،عدم پیادهمداری ،انحصار کارکردی میدان
برای طبقه خاص و میدان به عنوان محرکی برای حضور ،در
میادین مورد مطالعه مشاهده میشود .در (جدول )5شرح
ویژگیهای اجتماعی به طور جداگانه آورده شده است.

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

با توجه به تحلیل بصری میدانهای مورد مطالعه ،ویژگیهای
تشابه در خط آسمان ،افزایش نفوذپذیری و شفافیت بصری،
استفاده از عناصر طراحی شهری وارداتی  ،نورپردازی،
انسانی بودن مقیاس جداره ،وجود ریتم و تقارن و تأکید،
طراحی کنجهای شاخص ،به عنوان اصول طراحی بصری به
دست آمده است .در جدول 3به تشریح این ویژگیها و نام
بردن میادینی که این ویژگیهای بصری را شامل میشوند،
پرداخته شده است.

حسن آباد تهران ،امام
خمینی همدان ،شهرداری
کرمانشاه ،مجسمه اهواز
امام خمینی همدان،
شهرداری رشت ،ساعت تبریز،
حسن آباد تهران ،شهرداری
رودسر
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هدی میرمظفری و همکاران.

جدول .4ویژگیهای مشترک طراحی شهری_بعد ادارکی .مأخذ  :نگارندگان
ﺑﻌﺪ

وﯾﮋﮔﯽ
اﻧﻘﻄﺎع از

ﮔﺬﺷﺘﻪ

11

ﺑﻌﺪ ادراﮐﯽ

ﻧﻤﺎدﮔﺮاﯾﯽ

13

ﺗﻐﯿﯿﺮ ارزشﻫﺎ
در اﺳﺘﻘﺮار
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻃﺮاف
ﻣﯿﺪان
ﻣﯿﺪان ﺑﺎ
وﯾﮋﮔﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ_
ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ

14

ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﯽ
در ﻣﻌﻤﺎري

ﺷﺮح وﯾﮋﮔﯽ

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي داراي

ﻧﺸﺎﻧﻪاي از ﺷﻬﺮﺳﺎزي دوران اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺘﺄﺧﺮ در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﭘﻬﻠﻮي اول وﺟﻮد ﻧﺪارد ،رﺿﺎ ﺧﺎن دﯾﻦ را
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﻮﺳﺎزي و ﻧﻮﺷﺪن ﻣﯽداﻧﺪ .در دوران ﻗﺎﺟﺎر و ﺻﻔﻮﯾﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎخ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ،
ﺑﺎزار ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اداري ،ﺗﺠﺎري12در دوران ﭘﻬﻠﻮي ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎري و
ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﯾﻦ دوره ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺛﺮي از ﻧﻤﺎﺳﺎزي در ﺟﺪاره ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ دورة ﻗﺎﺟﺎر روشﻫﺎي
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﺪاوم آﻧﻬﺎ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻣﯿﺎدﯾﻦ اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در زﻣﺎن رﺿﺎﺷﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﯿﺎدﯾﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎري ﺧﺎص آن دوران را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد و
ﺷﻨﺎﺳﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ آن ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺷﻬﺮ را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرد.
ﻗﺒﻞ از دورة ﭘﻬﻠﻮي ﺟﺪاره ﻣﯿﺪان را ﺑﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ،ارگ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﻣﺴﺠﺪ ،ﻣﺪارس ،ﺑﺎزار و ﺣﻤﺎم را
درﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و اﻫﻤﯿﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﺎري در آﻧﻬﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .در زﻣﺎن ﭘﻬﻠﻮي ﺟﺪارة ﻣﯿﺪان را ﺑﻨﺎﻫﺎي
ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اداري ،ﺗﺠﺎري ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت و ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻌﻤﺎري در اﯾﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺟﻠﻮه ﮐﺮد.

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
آﻣﺎري

ﻣﯿﺪانﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ-اداري و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺪانﻫﺎي راهآﻫﻦ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه و ﺟﻼل ﺧﻮد اﻗﺘﺪار ﻧﻈﺎم را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﻣﯿﺎدﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ وﺳﻌﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮد
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و درﺷﺖ داﻧﻪ ﺑﻮدن ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ ﻣﯿﺪان ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ .اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﯾﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺠﺴﻤﻪ ،ﻓﻮاره و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮج ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﺷﮑﻮه اﯾﻦ ﻣﯿﺎدﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ دﯾﮕﺮ
را ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻧﺎب اﯾﻦ ﻣﯿﺎدﯾﻦ داﻧﺴﺖ و ﺑﻨﺎﻫﺎي اﻃﺮاف آن ﻫﻢ ﺗﻘﺎرن و رﯾﺘﻢ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ و
ﺳﺘﻮنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ .وﺟﻮد ﭘﻠﻪﻫﺎي وﺳﯿﻊ و ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ورودي از وﺳﻌﺖ آﻧﻬﺎ
ﮐﻢ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﺑﻮدن ﺑﻨﺎﻫﺎ اﻓﺰودهاﻧﺪ.
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﯿﺪان اﻋﻢ از ﻧﻤﺎ ،ﺳﺘﻮنﻫﺎ و ﺟﺰﺋﯿﺎت دﯾﮕﺮ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﯿﻮهﻫﺎي
ﻏﺮﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻇﺎﻫﺮي ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ در زﻣﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن و ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن را اﻟﻘﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻇﺎﻫﺮ
و ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﻧﻮﯾﻦ ،ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻋﻈﻤﺖ ،ﺷﮑﻮه و ﺟﻼل را ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﻧﻘﻮش ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ وارد ﻓﻀﺎي ﻣﯿﺪان ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎي ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ_ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﯿﺘﻠﺮ،
ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﯽ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﮐﻪ از ﺳﺮﺳﺘﻮنﻫﺎي دورﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ_ اﻗﺘﺪار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ رخ ﮐﺸﯿﺪه
ﻣﯽﺷﺪ.

ریختشناسانه توضیح داده شده است.

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

•بعد بصری

با توجه به تحلیل بصری میدانهای مورد مطالعه ،ویژگیهای
تشابه در خط آسمان ،افزایش نفوذپذیری و شفافیت بصری،
استفاده از عناصر طراحی شهری وارداتی  ،نورپردازی،
انسانی بودن مقیاس جداره ،وجود ریتم و تقارن و تأکید،
طراحی کنجهای شاخص ،به عنوان اصول طراحی بصری به
دست آمده است .در جدول 3به تشریح این ویژگیها و نام
بردن میادینی که این ویژگیهای بصری را شامل میشوند،
پرداخته شده است.
• بعد ادراکی

برحسب تحلیل ادراکی میدانها ،ویژگیهای انقطاع از
گذشته ،نمادگرایی ،تغییر ارزشها در استقرار عناصر اطراف

..............................................................................
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وﯾﮋﮔﯽ

ﺷﻬﺮداري رﺷﺖ،
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺷﻬﺪاء
ﻣﺸﻬﺪ ،ﺷﻬﺮداري
ﺳﺎري ،ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ
ﺗﻬﺮان ،اﯾﺎﻟﺖ اروﻣﯿﻪ،
ﺷﻬﺮداري رودﺳﺮ و
ﺷﻬﺮداري ﺷﯿﺮاز
ﺣﺴﻦ آﺑﺎد ﺗﻬﺮان،
ﺷﻬﺪاء ﻣﺸﻬﺪ،
ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان،
ﺷﻬﺪاء ﻻﻫﯿﺠﺎن

میدان ،میدان با ویژگی نمایشی-تشریفاتی و باستانگرایی
در معماری به عنوان ویژگیهای طراحی بعد ادراکی
مشاهده میشود .در (جدول )4مؤلفههای ادراکی به تفصیل
شرح داده شده است.
• بعد اجتماعی

براساس زمینههای اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار در دورۀ
پهلوی اول ،ویژگیهای عدم مشارکت مردمی و تصمیمگیری
از باال به پایین ،عدم پیادهمداری ،انحصار کارکردی میدان
برای طبقه خاص و میدان به عنوان محرکی برای حضور ،در
میادین مورد مطالعه مشاهده میشود .در (جدول )5شرح
ویژگیهای اجتماعی به طور جداگانه آورده شده است.
• بعد عملکردی

براساس تحلیل عملکردی نمونههای موردی پژوهش ،اهمیت

ماهنامه باغ نظر /25-38 :)61( 15 ،تیر 1397

جدول .5ویژگیهای مشترک طراحیشهری-بعد اجتماعی .مأخذ  :نگارندگان.
ﺑﻌﺪ

وﯾﮋﮔﯽ

ﺷﺮح وﯾﮋﮔﯽ

ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي
ﻓﻀﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي
اﻋﻤﺎل از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻋﺪم
ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻣﺮدﻣﯽ

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﮑﻞ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺪرت و ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ و در زﻣﺎن ﭘﻬﻠﻮي
اول ،ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻗﺘﺪار و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﺎص ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺪ .ﺟﺰ اﻧﺪك اﻓﺮاد ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
روﺷﻦ ﻓﮑﺮ آن زﻣﺎن ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺷﻬﺮ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﯿﺪانﻫﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ" .ﺷﻬﺮدار
آن زﻣﺎن ﺗﻬﺮان ﺳﺮﻫﻨﮓ ﮐﺮﯾﻢ آﻗﺎ ﺑﻮذرﺟﻤﻬﻮري ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ،ﺷﺐﻫﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﻗﺮﻣﺰي
روي ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ دﮐﺎن ﻣﺮدم ﻧﺼﺐ و ﻗﺒﻞ آﻧﮑﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن و اﺛﺎث ﺧﻮد را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ
ﻣﯽﮐﺮد" .ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت در ﺳﺎل 1307در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ اﻃﻼع داده و
ﺧﺴﺎرات آﻧﻬﺎ ﺟﺒﺮان ﺷﻮد )ﻣﮑﯽ .(452 :1361،ﻧﺒﻮد ﺣﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮﯾﺰي را اﻣﺮي ﻣﺰﻣﻦ و
ﻣﺴﺮي ﺑﺮ اذﻫﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺮد )ﭘﺎﮐﺰاد.(183 :1395،
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎلﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺎدهﻫﺎ ﺗﻨﮓﺗﺮ ﺷﺪ و ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺎدهﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در
ﭘﯿﺎدهروﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد و ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﯿﺎدﯾﻦ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮاﮐﺰ اداري اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ،ﻣﯿﺪان ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﮔﺮه ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮري ﮔﺸﺖ و ﭼﻬﺮة اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎ را ﺧﺪﺷﻪدار ﺷﺪ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎزﮔﯽ و ﻣﺪرن ﺑﻮدن ﮐﺎﻟﺒﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﻣﯿﺪانﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽرﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و رﻏﺒﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺷﻦ ﻓﮑﺮ15اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮐﺎﻓﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮاي وﻗﺖﮔﺬراﻧﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮادﺳﺖ ،ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدهﻫﺎ و ﻓﺮﻧﮓرﻓﺘﻪﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻮﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪانﻫﺎي ﭘﻬﻠﻮي اول وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻣﯿﺪانﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .در اﯾﻦ دوره روﻧﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻃﺒﻘﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارا و ﻧﺪار ﻧﯿﺰ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ و اﺻﻄﻼح ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ راﯾﺞ ﺷﺪ )ﭘﺎﮐﺰاد.(182 :1395،
ﻣﯿﺪان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﻣﯿﻨﻪاي اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .از اﻫﺪاف رﺿﺎﺧﺎن ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﻪ آن ﺗﺤﻘﻖ ﺧﺸﯿﺪ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺮدم ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص زﻧﺎن از
ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺷﻬﺮ و اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪانﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻣﯿﺪان را ﻧﺪارد
و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ،ﺑﺮونﮔﺮاﯾﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻣﯿﺎدﯾﻦ داراي ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻐﺎزهﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺟﺪﯾﺪ ،ﮐﺎﻓﻪﻫﺎ ،ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ ،ﻫﺘﻞﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ رواج زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﺒﺎﻧﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر زﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﺤﻞﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.

ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻋﺪم
ﭘﯿﺎدهﻣﺪاري
اﻧﺤﺼﺎر در
ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﯿﺪان
ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ
ﺧﺎص ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻣﯿﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺤﺮك اﯾﺠﺎد
ﺣﻀﻮر16

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي
داراي

وﯾﮋﮔﯽ

ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
آﻣﺎري

جدول .6ویژگیهای مشترک طراحی شهری-بعد عملکردی .مأخذ  :نگارندگان.

اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي
ﺳﺒﺰ و
ﭘﺎرك)ﻋﻨﺼﺮ
وارداﺗﯽ(

در وﺳﻂ ﻫﺮ ﻣﯿﺪان ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﯾﺮه در وﺳﻂ ﻣﯿﺪان و اﯾﺠﺎد ﺷﮑﻞ ﻓﻠﮑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻋﺒﻮر
وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ وﺟﻮد دارد .ﻣﯿﺪانﻫﺎي داﯾﺮه_ﺷﮑﻞ ،ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﺼﻮرت ﭼﻤﻦ و ﮔﻞ و ﺑﻮﺗﻪ ،در ﺷﮑﻞﻫﺎي
ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ درﺧﺖ ﻫﻢ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ وﺟﻮد دارد .ﭘﺎرك اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﻨﺎر ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﮔﺬراﻧﺪن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻪ درﺧﺘﮑﺎري و ﺣﻔﻆ درﺧﺘﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽداد و از
ﻗﻄﻊ درﺧﺘﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺮداري رﺷﺖ ،ﺳﺒﺰه ﻣﯿﺪان ﻗﺰوﯾﻦ.
وﯾﮋﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد زﻧﺪﮔﯽ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ﻋﺮﺻﮥ ﻣﯿﺪان ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع در اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎﺳﺖ .در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺒﻮه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي
اداري ،وﺟﻮد ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﻐﺎزهﻫﺎ ،ﮐﺎﻓﻪﻫﺎ و ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﻮع ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯿﺎدﯾﻦ در ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺣﺮﮐﺖ
ﺳﻮاره ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﺮاغ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮد.
ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻀﺎﯾﯽ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎي ﺷﻬﺮ ﺳﻨﺘﯽ ،ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻬﺮي ﭼﻮن
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻬﺮداري ،ﭘﺴﺖ ،ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻮﭘﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﯿﺎدﯾﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري

اﺧﺘﻼط ﻋﻤﻠﮑﺮدي

ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﺳﻮاره
ﺗﻤﺮﮐﺰ در
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ

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

ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮدي

ﺑﻌﺪ

وﯾﮋﮔﯽ

ﺷﺮح وﯾﮋﮔﯽ

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي

داراي وﯾﮋﮔﯽ
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هدی میرمظفری و همکاران.

به فضای سبز ،اختالط عملکردی ،تسهیل ترافیک سواره و
تمرکز در کارکردهای جدید در آنها مشاهده میشود .در
(جدول )6به تفصیل به شرح ویژگیهای عملکردی پرداخته
شده است.

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

نتیجهگیری

چنانچه از چارچوب نظری پژوهش برآمد در تولید و بازتولید
فضاهای شهری و به طور ویژه میدان در این پژوهش ،دو
جریان عمده در زبان طراحی شهری میادین شکل گرفته در
دوره پهلوی اول مؤثر بوده است .جریان اول ورود مدرنیته و
تأثیر آن بر نظامهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی،
سبک زندگی و نوسازی شهری است که تحوالت رخ داده
نیازمند شکل جدیدی از فضاهای شهری متناسب با تحوالت
زمانۀ خود است .جریان دوم در اثر تداوم روندهایی جاری از
دورههای پیشین است که به صورت کالبدی بر شکل و ریخت
فضای شهری تأثیر دارد .هر کدام از جریانها در زبان هر یک
از ابعاد طراحی شهری تأثیر داشتهاند.
این پژوهش در راستای پاسخ به پرسش اصلی پژوهش،
دو پرسش خرد داشت؛ پرسش خرد دوم که به دنبال
تحوالت رخ داده در دورۀ پهلوی اول در ارتباط با زمینههای
سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و نوسازی شهری
بود ،تالش کرد تا تحوالت را در ابعاد اجتماعی ،فرهنگی،
سبک زندگی ،نوسازی شهری ،اقتصادی توضیح دهد .سپس
براساس تحلیل محتوای هر یک از میادین شکل گرفته در
این دوره زبان طراحی شهری آنها براساس ابعاد پنجگانه
طراحی فضای شهری تدوین شد .در پاسخ به پرسش مرتبط
با اصول سازماندهی فضایی در میادین شکل گرفته و در بعد
ریختشناسی مرکزیت ،تقارن در هندسه پالن میادین ،فرم
میدان به صورت میدان مسلط ،تداوم در کالبد فضای شهری،
ریخت فلکه گونه به عنوان اصول طراحی تدوین شد؛ در بعد
بصری خط آسمان هماهنگ و یکنواخت ،افزایش نفوذپذیری
و شفافیت به صورت ساخت نماهای برونگرا ،توجه به منظر
شهری شبانه ،وجود ریتم ،هماهنگی و یکپارچگی به عنوان
اصول طراحی تدوین شد؛ در بعد ادراکی انقطاع از گذشته
نزدیک و البته اتصال به گذشته دور (باستان) ،نمادگرایی،
تغییر در ارزشهای کارکردی عناصر مستقر در اطراف میدان،
به عنوان اصول طراحی تدوین شد .در بعد اجتماعی نگاه
یک جانبه به تولید فضا از طرف قوای حاکم ،توجه بیشتر
به ابعاد عملکردی سواره به جای پیاده ،تولید فضا برای
استفادۀ انحصاری قشر خاص ،ایجاد محرک برای حضور زنان
در فضاهای شهری به عنوان اصول طراحی شهری شدند؛
در بعد عملکردی ،توجه به تسهیل حرکت خودرو ،اهمیت
فضای سبز و اختالط کارکردی با کاربریهای جدید برای

..............................................................................
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فعالیتهای اطراف میدان ،به عنوان اصول طراحی شهری
تدوین شد.
در پاسخ به این پرسش که «چه ارتباطی بین اصول
سازماندهنده فرم میادین و تحوالت زمینهای رخ داده آن
دوران وجود دارد؟» میتوان از از تئوری تولید فضای هنری
لفور استفاده کرد .لفور ( )Lefebvre, 1991سه گونۀ فضایی
را متصور میشود .فضاهای بازنماینده ،کنشهای فضایی،
فضای بازنماییها .به عقیده لفور فضا دیالکتیکی از امر ذهنی
و عینی است که از خالل کنش افراد نمود فیزیکی پیدا
میکند .فضای بازنمایی شده با قدرت و ایدئولوژی حاکم در
ارتباط است و نمود آن را در خیابانها ،معابر شهری ،میادین،
مجسمهها و ساختمانها میتوان دید .البته مد نظر لفور
ریخت نهایی است که از نحوه قرارگیری اینها کنار هم حاصل
میشود .قدرت حاکم از طریق ذهنی کردن فضا سعی در
تصرف و بازتولید آن در جهت اهداف و مقاصد خود دارد .لفور
معتقد است فضای بازنمایی شده نسبت به دو فضای دیگر
از اولویت بیشتری برخوردار است .در واقع براساس نظریه
فضای بازنمایی شدۀ لفور یعنی فضایی که جهت بیان مقاصد
قدرت حاکم براساس زبان مشخصی شکل گرفته میتوان
ارتباط مقاصد سیاسی قوای حاکمه و تحوالت رخ داده با زبان
مشترک طراحی این میادین را چنین بیان کرد :
.1شکلگیری و تولید فضاها در این دوران توسط حکومت
مرکزی و بدون مشارکت مردم صورت پذیرفته است و این
فرآیند شکلگیری در دول متمرکزی همچون پهلوی اول
قابل مشاهده است.
 .2نتیجه حاصل از ویژگی شماره ( )1یکپارچگی کالبدی در
طراحی جدارهها و بدنههای شکلدهنده به فضاست .که این
امر به صورت ضمنی براساس اهداف «ملیگرایانه» پهلوی
اول که سعی در سلطۀ یک فرهنگ بر سایر فرهنگها داشت،
صورت گرفته است.
حاکم کشور در فضاهای تولید شده
 .3براساس نمایش تسلط
ِ
یک عنصر مسلط در فضای میدان کشش فضایی به سمت
خود ایجاد میکند و کشش فضایی به سمت کارکردهای
جدید و مدرن ایجاد شده توسط حکومت مرکزی صورت
میگیرد .مانند ساختمانهای شهرداری یا بانک یا پست و . ...
 .4کالبد معماری این بناها در ارتباط با بیان باستانی از
معماری کهن ایران به صالبت بیشتر شاه و قوۀ حاکمه تأکید
میکند و این امر با ایجاد تقارنها قوت بیشتر مییابد.
 .5در راستای تأکید بر «تمرکزگرایی» و «اقتدارگرایی» قوای
حاکمه ،سازماندهی در قالب تأکید بر مرکز میدان از طریق
ایجاد مجسمههای شاه در مرکز صورت میگیرد ،البته چنین
بیان فضایی از فضاهای شهری اروپایی به عاریت گرفته شد.
 .6حضور این آثار (به خصوص مجسمه شاه) مؤید آن است
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پینوشتها

.Eugene Henard (1903-1909).1
 .2این جامعه ترکیبی از سازمانهاي اجتماعی قلمداد میشود که هرکدام به
شکل مستقل ،از قدرت و آزادي عمل باالیی براي کنترل اجتماعی برخوردارند
و به این دلیل قدرتمند محسوب میشوند که در آن ،قواعد حاکم بر رفتار مردم
به وسیلۀ قانونگذاري دولتی و تصمیمات اجرایی تعیین نمیشود ،بلکه این امر
را سازمانهاي اجتماعی بر عهده دارند.
The Social Reproduction of Space .3
The Spatial Action .4
The Spatialized Body .5
Representational Spaces .6
Spatial Practices .7
Space of Representations .8
 .9در این بین میادینی از جمله میدانهای توپخانه تهران و بهارستان تهران
وجود دارد که قبل از دوره پهلوی شکل گرفتهاند و تغییرات قابل توجهی در
دوره پهلوی اول داشتهاند ،در نمونه آماری پژوهش حاضر جای گرفتهاند.
 : Dominated square .10میادین جهتدار در تقسیمبندی زوکر به میادینی
اشاره میکند که در آن یک عنصر مهم در جداره کشش فضایی پدید میآورد.
 .11منظور از گذشته در اینجا گذشته نزدیک و دوران اسالمی است.
 .12منظور از تجاری در اینجا به سبک اروپایی در تقابل با بازار سنتی موجود
در شهرهای ایران است .13 / .این ویژگی برای میادین پهلوی اول بعد از گذشت
سالها به وجود آمده است .14 / .ویژگی نمایشی بودن با بعد عملکردی مرتبط
است .این ویژگی درکنار تشریفاتی بودن میادین به علت عدم تکرار در این
قسمت آورده شده است .15 / .جامعه مطلع از تغییرات روز جامعه و اروپا دیده
که خواستار تغییر و تحول سریع ایران و نو شدن و مدرن شدن بودند.
 .16حضور مردان و زنان تواماً برای اولین بار در ایران به ویژگیهای فضاهای
شهری اضافه شد.
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............................................................

که چون میدان ساخته دست حکومت است ،مجسمۀ آن نیز
میتواند نماد حاکمیت و حضور شاه در فضای شهری متصور
باشد.
 .7سیاست جدایی دین از سیاست رضاخان و نیز به حاشیه
راندن عوامل مذهبی در تولید فضاهای جدید با حذف عناصر
مذهبی در اطراف میدان کامال مشهود است .مسجد که زمانی
عنصر اصلی میادین بود جای خود را به عناصر مدرن و جدید
میدهد.
 .8فضاهای جدید ،که با کارکردهای جدید اطراف خود ،نه
برای همه جامعۀ ایرانی بلکه برای قشر خاصی تولید میشود.
استفادهکنندگان فضا طبقۀ خاص تحصیل کرده و فرنگ
دیده هستند که به نوعی فضاهای جدید تولید شده عامل
جداییگزینی اجتماعی میان طرفداران مدرنیته با سنت را
فراهم میکند.
 .9عناصر عصر جدید در اطراف این میادین باعث حضور
اقشار تحصیل کرده و فرنگ دیده میشود و این امر حضور
زنان را در این فضاها تقویت میکند ،فضاهایی که حضور زنان
پذیرفتهتر از حضور فضاهای سنتی است.
 .10با حذف مفاهیم کهن و شکلگیری مفاهیم جدیدی از
عناصر شهری چون میدان و خیابان عرضه میشود .میدان
برخالف گذشته مکانی برای تظاهرات اجتماعی نیست .میدان
بیشتر به عنوان تسهیل حرکت خودرو مدنظر قرار میگیرد.
 .11با وجود رویکردهای غالب در شکلدهی به کالبدهای
معماری براساس باستانگرایی ،معماری بینالملل و تقلید از
معماری غرب هنوز میتوان المانهای معماری دوره قاجار را
در بدنهسازی مشاهده کرد.
 .12فضاهای بازنمایی شده حتی در نامگذاری نیز به نوعی
ارجاع خود را به نامهای منتسب به قوای حاکمه میدهند.
میادین با اسم میدان شاه ،شاهپور ،پهلوی ،مجسمه نمونهای
از چنین بازنمایی است.
 .13در بیان معماری فضاهای ساختهشده تمام اهتمام و
تالش بر این بود که به انقطاع از گذشته و نگاه به روز و آینده
باشد .این غیر از چیزی است که در نگاه به عناصر معماری
گذشته و کهن ایران مدنظر است.
در نهایت در راستای تأیید فرضیه اصلی پژوهش «ارتباط
معناداری بین ابعاد طراحی شهری میادین دوره پهلوی اول
و تحوالت تاریخی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی
آن دوران وجود دارد» ،نشان داده شد که در زبان طراحی
فضاهای جدید تولید شده ،هم جریان مدرنیته و هم جریان
روندهای جاری هر دو مؤثر بودهاند و این زبان در تمام ابعاد
طراحی شهری ،در راستای بازنمایی فضایی است از طرف
حکومت مرکزی که از طریق آن بتواند ساختار اذهان عمومی
را براساس ایدئولوژیهای خود سازمان دهد .ایدئولوژی که

مبتنی بر «ملیگرایی»« ،باستانگرایی»« ،تمرکزگرایی» و
«اقتدارگرایی» است.
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هدی میرمظفری و همکاران.
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