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چکیده
 هر نسلی در زندگی خود به شیوه یا شیوه هایی در شهر و فضاهای آن تصرف می کند و با دانش فنی و 
تاریخی از یک طرف و تحوالت مربوط به زمان خود از طرف دیگر به تولید فضاهای عمومی و خصوصی 
می پردازد؛ 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 روش های طراحی شهرِی متداول در غرب در ترکیب با روش های سنتی رواج یافت و به مرور زمان در 
دورۀ پهلوی اول انقطاعی تاریخی در اصول و روش های بومی طراحی شهری صورت گرفت. هدف پژوهش 
بازشناسی اصول طراحی شهری و زمینه های مرتبط با آنها در شکل گیری میادین دورۀ پهلوی اول است. 
و  از روش های کتابخانه ای  ترکیبی  داده ها  و روش گردآوری  بوده  تفسیری-تاریخی  پژوهش  این  راهبرد 
میدانی است. جامعۀ آماری این پژوهش میادین ساخته شده در دورۀ پهلوی اول )1320-1300( است؛ 
و نمونۀ آماری 28 میدان از میادین شکل  گرفته در دورۀ پهلوی اول در شهرهای مهم ایران است. در این 
ارتباط ابتدا زمینه های مؤثر در شکل گیری فضاهای جدید شهری در دورۀ پهلوی اول مورد بررسی قرار 
گرفت که عبارتند از زمینه های نوسازی شهری، سبک زندگی، اجتماعی-فرهنگی و تکنولوژی. سپس زبان 
اصول طراحی شهری براساس ابعاد طراحی شهری کرمونا تدوین شد. نتایج نشان می دهد که زبان طراحی 
در ارتباط با ابعاد مورد نظر در شکل گیری فضاهای شهری همگام با تحوالت رخ داده در زمینه های شکل  
از  تاریخی پیشتر  با تحوالت  البته گسسته  و  تفاوت تحوالت رخ داده،  واقع  دهندۀ آن مرتبط است. در 
آن، موجب تحوالت عمده در شکل گیری 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 می توان 
تا حدودی زبان طراحی شهری قبل از دورۀ پهلوی اول را در طراحی جداره های میدان هنوز مشاهده کرد.

واژگان کلیدی : میدان شهری، دورۀ پهلوی اول، اصول طراحی شهری، تولید فضای شهری.

          *. نویسنده مسئول 09143103378،
hoda.mirmozafari@gmail.com             

این مقاله برگرفته از رساله ارشد هدا میرمظفری تحت عنوان »بازشناسی اصول طراحی 
شهری میادین شکل گرفته در دوره پهلوی اول« است که به راهنمایي دکتر اکبر عبداهلل 
زاده طرف در دانشکده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسالمي ، واحد تبریز ارایه شده است.

مقدمه 
• بیان مسئله

هیچ جامعه ای بدون نگاه به گذشته و تاریخ نمی تواند درک 

صحیحی از هویت فعلی و شرایط کنونی و همچنین برنامه 
و  اجتماعی  حیات  ساختن  برای  کارآمدی  استراتژی  و 
تدارک شکوفایی آتی خود داشته باشد. در ارتباط با نگاه به 
گذشتۀ شهرها کاتبرت )Cuthbert, 2006( عنوان می کند 
به  شهرها  دستیابی  چگونگی  مطالعه  شهری  طراحی  که 
شکل فیزیکی خود و روندهایی است که به نوسازی آنها 
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چگونگی  بررسی  و  مطالعه  شهری  طراحی  می شود؛  منجر 
که  است  روندهایی  و  فضایی  شکل  در  تمدن ها  بازنمایی 
شکل های ویژۀ شهری از طریق آن محقق می شوند. او عنوان 
هستند  جهانی  نمادین  بازنمایی  زبان  شهرها  که  می کند 
که ما ساکن آنیم و تدریجاً در طول تاریخ شکل یافته اند؛ 
انتقال مفهوم شهری در ریخت های  طراحی شهری دربارۀ 
)Rowe & Koetter, 1978( ویژۀ شهری است. رو و کوتر 

عرضه،  برای  بستری  همچون  شهر  که  است  باور  این  بر   
نقاط  باید  شهر  بنابراین  خاطره هاست،  یادآوری  و  نمایش 
به  توجه  او  بپروراند.  خود  در  را  انگیز  خاطره  عناصر  و 
و  آورده اند  وجود  به  را  اجتماعی  ساختار  که  سنت هایی 
حایز  را  هست  زمانه  در  موجود  زمینه های  از  برخاسته 
  (Bacon, 1968( بیکن  نگاهی مشابه  در   اهمیت می داند. 
در  که  گونه ای  به  فضاست؛  بیان  "معماری  است  معتقد 
آیندۀ  و  پیشین  تجارب  با  پیوند  از  معین  تجربه ای  فرد 
معماری  با  ارتباط  در  بیکن  از  گزاره  این  کند".  ایجاد  او 
قابل بسط به طراحی شهری نیز است. از طرف دیگر لفور 
)1991( معتقد است فضا قبل از هر چیزی امری اجتماعی 
و  تولید  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی،  شرایط  و  است 
بازتولید می شود؛ و بنابراین فضا در هر عصر خاصی تولید 
به  تاریخی  نگاه  اهمیت  به  توجه  با  می شود.  بازتولید  و 
می کند  تالش  پژوهش  این  شهری،  فضای  شکل گیری 
دورۀ  در  که  کند  مطالعه  را  شهری  فضاهای  از  بخش  آن 
نوسازی  سیاسی،  تحوالت  با  همزمان  اول(  )پهلوی  معاصر 
تکنولوژیکی  اجتماعی،  فرهنگی،  زندگی،  سبک  شهری، 
گرفت؛  شکل  ایرانی  جامعۀ  ساختار  در  شهری  نوسازی  و 
هرچند آغاز تحوالت به اواخر دورۀ قاجار مربوط می شود، 
از هر زمان  بیشتر  پهلوی  این وجود شدت آن در دورۀ  با 
تحوالت  و  تغییرات  با   .)180 )کیانی،1383:  است  دیگری 
ویژگی های  با  فضاهایی  مدرنیته،  کلی  طور  به  و  ذکرشده 
آمدند.  وجود  به  اول  پهلوی  دورۀ  در  گذشته  از  متفاوت 
در  هم  شهری  فضاهای  محتوای  و  شکل  در  تفاوت  این 
است.  مشاهده  قابل  میدان  هم  و  خیابان  فضای  مقیاس 
معماری  به  که  آنجا  و  شده  مطرح  مسئله  با  ارتباط  در 
تحقیقات  می شود  مربوط  اول  پهلوی  دورۀ  شهرسازی  و 
ارایۀ  نیازمند  آن  ذکر  که  است  گرفته  صورت  گسترده ای 
و  تحقیقات  میان  از  این وجود  با  است.  باالیی  بلند  لیست 
فضاهای جدید شکل  با  ارتباط  در  مطالعات صورت گرفته 
گرفته در دورۀ پهلوی اول، در مقیاس میادین و در قالب 
تبیین زبان طراحی آنها پژوهش مشخص و مدونی صورت 
این  به  پاسخ  در صدد  پژوهش  این  بنابراین  است.  نگرفته 
اول  پهلوی  دورۀ  در  گرفته  شکل  میادین   : پرسش هاست 
طراحی  لحاظ  به  فضایی  سازماندهی  اصول  چه  دارای 

بوده اند؟ شهری 

پژوهش پرسش های 
پرسش اصلی : چنانچه در انتهای مقدمه آمد پرسش اصلی 
گرفته  شکل  :"میادین  اینکه  از  است  عبارت  پژوهش  این 
در دورۀ پهلوی اول دارای چه اصول سازماندهی فضایی به 

لحاظ طراحی شهری بوده اند؟"
 : پرسش های فرعی 

و  میادین  فرم  سازمان دهنده  اصول  بین  ارتباطی  •چه 
آن  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سیاسی،  زمینه های 

دوران وجود دارد؟
ارتباط  در  اول  پهلوی  دورۀ  در  داده  رخ  عمدۀ  •تحوالت 
و  اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی،  سیاسی،  زمینه های  با 

نوسازی شهری چیست؟

اهداف پژوهش
فضایی  درسازماندهی  شهری  طراحی  اصول  بازشناسی   •

میادین شکل گرفته در دورۀ پهلوی اول.
زمینه های  و  سازمان دهنده  اصول  بین  ارتباط  تبیین   •
و  فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی،  تحوالت  با  مرتبط 

تکنولوژیکی رخ داده در دورۀ پهلوی اول.

نظری  مبانی 
•تحوالت عمده رخ داده در دورۀ پهلوی اول

را مطالعه  کاتبرت طراحی شهری  آمد،  در مقدمه  چنانچه 
چگونگی دستیابی شهرها به شکل فیزیکی خود و روندهایی 
روندها  این  طریق  از  شهری  ویژۀ  شکل های  که  می داند 
است  زمینه ای  تحوالت  روندها  از  منظور  شده اند؛  محقق 
ملت  یا  حکومت  یک  جهان بینی  در  تاریخی  لحاظ  به  که 
بازتولید فضاهای  و  تولید  به  این جهان بینی  رخ می دهد و 
تحوالت  بدون شک  می شود.  منجر  ویژه  شکل  با  جدیدی 
نه  تاریخی-البته  تطابق  در  اول  پهلوی  دورۀ  در  داده  رخ 
و  می افتد  اتفاق  غرب  در  که  است  تحوالتی  همزمان-با 
فتحعلی  حکومت  که  است  ارتباطی  افزایش  نتیجۀ  در 
اروپا آغاز می کند )حبیبی، 1383: 19(. ایران و   شاه بین 

"مدرنیته"  عنوان  تحت  که  غرب  در  داده  رخ  تحوالت 
در  عمده ای  تحوالت  موجب  غرب  در  می شود،  شناخته 
زمینه های گسترده ای از زندگی را موجب شد. مدرنیته به 
معنی منش و شیوۀ زندگی امروزی است که به جای شیوۀ 
.)9  :1377 )احمدی،  می شود  برده  کار  به  کهن   زندگی 

این  که  دارد  را  خویش  مختص  ویژگی های  مدرنیته 
سنتی  عصر  در  انسان  زندگی  مشخصات  با  ویژگی ها 
نو  به سمت  رفتن  به پیش  است. مدرنیته همواره  متفاوت 
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 و کنار گذاشتن کهنه فرا می خواند )جهانبگلو، 1376: 5(.
جدید  زندگی  و  فکری  روش  یک  مثابه  به  مدرنیته  ورود 
همراه  به  را  خود  خاص  تأثیر  ایرانی  تمدن  و  فرهنگ  بر 
تحوالت  به  ابتدا  تا  می شود  تالش  بخش  این  در  داشت. 
زندگی،  نوسازی شهری، سبک  با  ارتباط  ایرانی در  جامعه 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژیکی پرداخته شود.
: مدرنیته مهم ترین ضرورت برای نوسازی  نوسازی شهری 
شهری بود. نوسازی شهری اصالحات مختلف شهری، نظیر 
خیابان ها  توسعۀ  و  تسطیح  معابر،  روشنایی  معابر،  نظافت 
 :1393 یوسفی فر،  و  نوری  )صفری، شیخ  را شامل می شد 
57(. نوسازی شهری به شکل عمده در احداث "خیابان ها" 
نمایان شد و خیابان به عامل اصلی هویت بخش شهر تبدیل 
جدید  الزامات  در  خیابان  یافتن  اهمیت  علت  البته،  شد. 
حمل ونقل  وسایل  شهری،  مدرن  سیمای  نظیر  نوسازی 
با  متناسب  نیازمند فضای  بود که  و کاالهای جدید  مدرن 
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 خیابان ها الزامی 

می کرد )همان : 30(.
بیشتر  در  معموالً  که  میدان  فضای  خیابان  موازات  به 
اوقات حاصل تقاطع دو خیابان بود، به وجود آمد؛ فضایی 
نسبت  متفاوت  کارکردی  محتوای  و  شکل  با  که  جدید 
در  میدان  گرفت.  شکل  اول  پهلوی  دورۀ  در  گذشته  به 
میدان  عنوان  به  اروپایی  فلکه  از  تعبیر جدیدی  دوره  این 
هدف  با  هنارد1  اوژن  توسط  فلکه  مفهوم  بار  اولین  بود. 
به  و  شد  مطرح  شهر  در  ترافیکی  امور  تسهیل  و  بهبود 
فلکه  شمای  و  شکل  با  جدید  میادین  غرب  از  تقلید 
6؛  :1388 شمیرانی،  مفیدی  و  )کاشانی جو  شدند   ساخته 

 عادلوند، سلحشور و قلیج خانی، 1394: 15(.
و  کالبدی  ساختار  در  دگرگونی هایی  به  داده  رخ  تحوالت 
آنها  مهم ترین  از  یکی  که  شد  منجر  شهر  فضایی  سازمان 
و  جدید  محالت  ساخت  بود.  شهری  مرکزیت  مکان  تغییر 
هستۀ  از  را  شهر  ثقل  مرکز  میادین،  و  خیابان ها  گسترش 
اولیه و سنتی آن )بازار( به مناطق تازه تأسیس منتقل کرد 
رشد  کنار  در  دیگر  طرف  از   .)25  :1383 )علی الحسابی، 
بی سابقه  تغییرات  ایجاد  و  زیرساخت های شهری  توسعه  و 
بیشتر  که  جدید  بناهای  ساخت  قدیمی،  بافت های  در 
و  خدماتی  آموزشی،  حکومتی،  اداری،  ساختمان های  از 
صنعتی بودند نیز گسترش یافت. ساختمان ادارۀ شهربانی، 
وزارت عدلیه، بانک ملی، ساختمان های دانشگاهی و موزه 

از جملۀ این ساختمان ها بودند )همان : 24و23(.
در  نوگرایی  جریان  اولین   : زندگی  سبک  تحوالت 
قاجار  دورۀ  اواخر  در  غرب  از  تقلید  به  زندگی  سبک 

شده  نقل  )پیترآوری  گرفت  صورت  ایران  جامعۀ  در 
)506 میرشاهزاده،1396:  و  سلطان زاده  ابراهیمی،   در  

که ادامۀ آن به تغییرات در دوران پهلوی اول کشیده شد. 
سبک  تغییر  و  تجددطلبی  پهلوی  حکومت  اهداف  از  یکی 
زندگی به شیوۀ غربی بود. در این راستا فعالیت هایی نظیر 
مرکزگرایی،  و  بروکراسی  ایجاد  ارتش،  تجهیز  نوسازی، 
بیشتر  حضور  برای  تالش  نوین،  آموزشی  نهادهای  توسعه 
زنان در عرصۀ عمومی و کشف حجاب، متحدالشکل کردن 
و  سنتی  نیروهای  و  نهادها  تضعیف  برای  تالش  لباس، 
نقل  )هدایت  گرفت  صورت  غرب  تصویر  طبق  بر  مذهبی 
ابراهیمی، سلطان زاده و میرشاهزاده،1396: 506  شده در 

و اتابکی،1383: 18(.
سیاست های  موجب  به  پهلوی  دولت   : اجتماعی  تحوالت 
اتخاذی خود در راستای نوسازی، توانست طبقات و اقشار 
جدیدی به وجود آورد و برخی از طبقات اجتماعی را دچار 
سازد،  متحول  را  اجتماعی  ساختار  و  کرده  تحول  و  تغییر 
طبقه کارگِر صنعتی و متوسط شهری شامل حقوق بگیران، 
کارمندان بخش های دولتی، نظامی و خصوصی، متخصصان 
بودند  آن جمله  از  روشنفکران  و  دانش آموختگان جدید  و 
نقل شده در نجف زاده و عباسی شاهکوه،1392:  )سینایی 
خود  مدرن  اهداف  به  رسیدن  برای  پهلوی  حکومت   .)83
نیاز به قدرت داشت، درحالی که رهبران جامعه شبکه ای2 
به عنوان رقبای آن در برابر خواست های دولت ایستادگی 
و  اصالحات  جریان  الزمۀ  زیرا  می ورزیدند؛  مقاومت  و 
و  تغییر  دچار  جامعه  ساختار  که  بود  این  غربی  نوسازی 
و  قدرت  نابودی  یا  و  کاهش  معنای  به  این  و  شود  تحول 
تالش  اول  پهلوی  همچنین  است.  اجتماعی  زعمای  نفوذ 
و  مردم  بر  رفتاری حاکم  قواعد  گوناگون،  از طرق  می کرد 
تعیین  خود  خواست  به  و  درآورده  کنترل  تحت  را  جامعه 

کند )همان : 70(.
تحوالت فرهنگی : تجدد آمرانۀ پهلوی اول سعی در متحول 
ساختن جامعه به سبک نوین به تقلید از کشورهای اروپایی 
همکاران،1396:  و  ابراهیمی  در  شده  نقل  )آذری  داشت. 
506(. رضاشاه با بهره گیری از سبک و شیوۀ غربی به دنبال 
مذهبی-با  و  فرهنگی  عرصه های  در  جدید  هویتی  ایجاد 
کوتاه کردن دست افراد متدین، همراه توجه ویژه به دوران 
اسالمی  سنت  و  مذهب  برای  جایی  که  باستان-بود  ایران 

جامعه وجود نداشت )ملک زاده و بقایی،1395: 77(.
در  اول  پهلوی  دورۀ  در  داده  رخ  تحوالت  عمده  طور  به  
نهفته  "باستان گرایی"  و  "ملی گرایی"  مفهوم  دو  قالب 
و  هویت ساز  فضایی  ایجاد  مفهوم  به  ملی گرایی  است. 
فرهنگی  عناصر  تمام  آن  بر اساس  که  است  وحدت بخش 
فرهنگ  یک  از  اطاعت  به سوی  را  خود  حاکمیت  تحت  و 
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 .)146  :1386 نظری،  )اشرف  می دهد  سوق  غالب  رسمی 
اصالت  جستجوی  هدف  با  ادامه  در  ملی گرایی  جهان بینی 
و  تقدیر  در  تحول  طریق  از  منزلت  نوعی  به  دستیابی  و 
حاشیه  در  تاریخ  که  می پندارد  چنین  تاریخی  سرنوشت 
پر  سرنوشت  به  را  خود  جای  می باید  موجود  گرفتۀ  قرار 
ملت  طالیی  گذشتۀ  در  و  این  از  پیش  که  دهد  تحرکی 
در  جدی  اهتمام  تاریخ  از  تلقی  این  است.  کشف  قابل 
در  را  قومی-نژادی  باستانی  اسطوره ای،  عناصر  به  توجه 
.)156  : )همان  قرار می دهد  توجه  مورد  ملی   تاریخ نگاری 
 این به مفهوم آن چیزی است که به "باستان گرایی" موسوم 
را  کشور  فرهنگی  سازمان  در  نگرش  تغییر  چنین  است. 
سال  در  ملی"  آثار  "انجمن  شکل گیری  قالب  در  می توان 
عقیده  این  بر  انجمن  اعضای  بیشتر  کرد.  مشاهده   1301
باعث عقب ماندگی کشور شدند  قاجار  پادشاهان  که  بودند 
ایران  آوردن  ارمغان  به  و  این عقب ماندگی  برای جبران  و 
ساسانیان،  و  هخامنشیان  دوره  همانند  قدرتمند  و  مدرن 
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 )مهدی زاده و حناچی، 1395: 7(. 
جدید  بناهای  معماری  کالبد  در  دوران  این  در  بنابراین 
بناهایی  نقشه  بر  و  می شود،  دیده  کهن  معماری  عناصر 
موزه،  ساختمان های  چون  روز  نیاز  کارکردی  محتوای  با 
می شود  طراحی  کهن  پوسته ای  و  نما   ... و  بانک  پست، 
)حبیبی، 1383: 28(. البته تحوالت فرهنگی دیگری چون 
نشر  دانشگاهی،  بناهای  و  جدید  مدارس  توسعۀ  و  ساخت 
اطالعات در قالب توسعه مطبوعات و چاپ و انتشار کتاب 

نیز قابل مشاهده است.
روی  و  اول  جهانی  جنگ  از  پس   : اقتصادی  تحوالت 
رو  تدریج  به  ایران  ویران  اقتصاد  شاه،  رضا  کارآمدن 
مرکزی  دولت  اقتدار  گسترش  پی  در  گذاشت.  ثبات  به 
و  حمل و نقل  هزینۀ  و  شد  کمتر  راهزنی  و  امن تر  جاده ها 
به  ایران  اقتصادی  پایه های  و  یافت  کاهش  تجارت  خطر 
حکومت  دیگر،  سوی  از  شد.  نفت  وابستۀ  فزاینده ای  طرز 
به  منطقه،  و  ایران  در  خود  منافع  حفظ  برای  انگلیس 
اجرای  همچنین  بود.  ایران  اقتصاد  تثبیت  خواستار  شدت 
راستای  در  صنعتی  و  محدود  هرچند  زیربنایی  طرح های 
می کرد.  کمک  اوضاع  شدن  بهتر  به  جدید،  صنایع  توسعۀ 
دولت  بدهی های  کشور  مالی  و  بودجه ای  سازمان  تجدید 
منابع  دیگر  نفت،  از  حاصل  عواید  از  جدا  داد.  کاهش  را 
مالیات های  گمرک،  از  حاصل  درآمد  شامل  دولت  درآمد 
غیرمستقیم و نیز مالیات بر درآمد بود. با این وجود درآمد، 
و  نبود  عادالنه  مردم  میان  در  آن  توزیع  چگونگی  و  رفاه 
پیشرفت  جلوی  و  انجامید  جدیدی  طبقاتی  اختالف  به 

1374؛آبراهامیان،  )کاتوزیان،  گرفت  را  اقتصادی  مناسب 
1380؛ پاکزاد، 1395(. 

نقلیه  وسایل  توجه  قابل  افزایش   : تکنولوژیک  عوامل 
ماشینی در دورۀ پهلوی اول باعث افزایش تعداد و وسعت 
در  ساختمان سازی  گسترش  شد.  میدان ها  و  خیابان ها 
همراه  ساختمانی  مصالح  چشم گیر  افزایش  با  دوره  این 
خام،  گل  و  خشت  با  بناها  بیشتر  قبال  که  درحالی  بود. 
دوره  این  در  می شدند،  ساخته  پخته  آجر  یا  کاهگل 
شیشه  و  بتن  فوالد،  چون  جدیدی  مصالح  ورود  شاهد 
ساختمان سازی  و  سازه  اجرای  جدید  روش های  و  هستیم 
چهره  که  دیگری  مورد   .)6 )بمانیان،1385:  یافت  توسعه 
به  روشنایی  عوامل  ورود  قرارداد  تأثیر  تحت  را  شهرها 
میادین  و  خیابان ها  آن  نتیجۀ  در  که  بود  جدید  سبک 
شدند. مجهز  برق  چراغ  تیرهای  به  شهرها   تمامی 

روند معماری و شهرسازی عصر پهلوی اول
بیرونی  معانی  و  )سنت(  درونی  مفاهیم  تبادل  در 
سنت  تالطم  در  نو،  و  کهنه  بین  تقابل  در  )مدرنیته(، 
محتوا  و  شکل  بین  جدال  در  مرسوم،  سنت  و  منسوخ 
به  فضایی  محاورۀ  و  الگو  چهار  اول،  پهلوی  دورۀ  در 
169و170(. )حبیبی،1383:  است  شده   کارگرفته 

بیگانه  و  بومی  عناصر  از  برتلفیقی  مبتنی  معماری   : اول 
در تداوم تحوالت صورت گرفته در اواخر دورۀ قاجار. دوم 
گذشته های  جالل  و  شکوه  یادآوری  بر  مبتنی  معماری   :
معماری   : سوم  باستان گرایی.  نگرش  بر اساس  و  دور 
نو  معماری  جنبش  از  متأثر  بین الملل،  سبک  بر  مبتنی 
در اروپا. این معماری به عنوان سبک مسلط در این دوره 
بسیاری  چهرۀ  بر  را  خود  نشان  و  مهر  که  می شود  موفق 
معماری   : چهارم  بزند.  جدیداالحداث  خیابان های  از 
عمدتاً معماری  این  اروپا".  کالسیک  "سبک  بر   مبتنی 
تقاطع  و  چهارراه ها  جدیداالحداث،  میادین  آرایش  در 

با میادین به کار گرفته می شود. خیابان ها 

فضا  بازتولید 
براساس  را  فضا3  اجتماعی  تولید  باز  تئوری  لفور  هنری 
و  زبان  و  هگل  آگاهی  مارکس،  دیالکتیک  ماتریالیسم 
قدرت نیچه، مطرح می کند و دیدگاه جدیدی به روی فضا، 
می گشاید  شهری  جامعه  در  دو  این  میان  روابط  و  زمان 
از  با نقد کنشگر منفعل در حیطه زندگی همراه است.  که 
و  فیزیکی، فضای ذهنی  به سه دسته فضای  فضا  او  منظر 
فضای اجتماعی تقسیم می شود. فضا قبل از هر چیز امری 
اجتماعی است که در هر دوره با توجه به مقتضیات زمان 
بازتولید  و  تولید  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی،  شرایط  و 
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امر  میان  دیالیکتیک  فرآیندی  را  فضا  همچنین،  می شود. 
به  یا  افراد  کنش  خالل  از  که  می داند  عینی  امر  و  ذهنی 
نمود  شده5  فضایی  بدن  و  فضایی4  کنش  لفور  اصطالح 
ذهن  دادن  پیوند  او  دغدغه های  از  یکی  می یابد.  فیزیکی 
اجتماعی  بازتولید  تئوری  آن  خالل  در  که  است  عین  و 
می شود  متصور  فضایی  گونه  سه  و  می گیرد  شکل  فضا 
و  فضایی7  کنش های  بازنمایانده6،  فضاهای  از  عبارتند  که 

.)Lefebvre, 1991:43(8بازنمایی ها فضای 
است  روزمره  زندگی  فضای  همان  بازنمایانده  فضای 
و  ساکنان  تصاویر  و  نشانه ها  نمادها،  خالل  از  که 
فضایی  کنش های  در  می شود.  درک  استفاده کنندگان 
است که فضا در خالل کنش های زندگی روزمره به صورت 
بازنمایی ها  فضای  می شود.  بازتولید  و  تولید  دیالکتیکی 
آن  نمود  و  است  ارتباط  در  حاکم  ایدئولوژی  و  قدرت  با 
و  مجسمه ها  میادین،  شهری،  معابر  و  خیابان ها  در  را 
ذهنی  طریق  از  حاکم  قدرت  دید.  می توان  ساختمان ها 
در  آن  بازتولید  و  تولید  و  تصرف  در  سعی  فضا،  کردن 
Shield, 1999:162( دارد  خود  مقاصد  و  اهداف   جهت 

 .(Merrifield, 1993:523
همچون  را  شهر  می نگرد،  دیگری  دریچه  از  شهر  به  لفور 
شکل  اینجا  در  می داند.  متعدد  شکل های  خرده  از  شکلی 

دارند. هر شکل محتوای  با هم  تنگاتنگی  رابطه  و محتوی 
شکل ها  دیگر  با  تقابل  در  اما  داراست،  را  خود  خاص 
و  محتوی  بدون  شکل  شود.  جایگزین  محتوایش  می تواند 
در  محتواها  و  شکل ها  میان  رابطه  و  ندارد  وجود  برعکس 
فضایی  بازنمایی های  مبنای  بر  است.  مشهود  شهر  سطح 
حاکم  شهر  در  ایدئولوژی  و  قدرت  به  وابسته  شکل هایی 
هستند، که از محتواهای اصلی خود خارج شده اند و صرفاً 
شهر  در  واقع،  در  هستند.  درک  قابل  ذهنی  صورت  به 
افراد و ایدئولوژی حاکم به صور ذهنی و عینی با شکستن 
)فضاهای  شهری  فضاهای  بازتولید  و  تولید  به  رابطه  این 
مقصدشان  جهت  در  بازنمایی(  فضاهای  و  بازنمایانده 

.(Goonewardena, 2008( می پردازند

زبان طراحی شهری میادین تدوین مدل تحلیلی 
اول پهلوی 

بازتولید فضاهای  و  تولید  آن رفت،  توضیح  پیشتر  چنانچه 
به  اول  پهلوی  دورۀ  در  آنها  طراحی  زبان  و  جدید شهری 
 طور عمده از دو جریان عمده نشأت می گیرد. جریان اول 
بر  مختلف  زمینه های  در  که  است  مدرنیته ای  قالب  در 
زندگی جامعه ایران سایه می افکند و جریان دوم روندهایی 
قالب  در  معماری  فضاهای  کالبد  شکل دهی  در  که  است 

تصویر1. نمودار چارچوب تحلیلی پژوهش. مأخذ : نگارندگان.
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تصویر2. نمودار فرآیند انجام پژوهش و مراحل آن. مأخذ : نگارندگان.

به  جریان ها  این  است.  مشاهده  قابل  عمده  الگوی  چهار 
شهری  طراحی  زبان  در  تأثیرگذار  زمینه اِی  عوامل  عنوان 
در  زمینه ای  عوامل  تأثیر  از  صحبت  وقتی  هستند.  مطرح 
ابعاد  ابتدا  است  الزم  است  شهری  فضای  به  شکل دهی 
زمینه ای  عوامل  تأثیر  سپس  و  شود  تبیین  شهری  فضای 
ابعاد  با  ارتباط  در  کند.  پیدا  بسط  ابعاد  این  از  یک  هر  در 
و  این حرفه  زمان شکل گیری  از  طراحی  شهری مدل هایی 
پانتر،  دانش بسط و توسعه پیدا کرده اند؛ مدل حس مکان 
مدل مکان کانتر، مدل حس مکان مونتگومری و ماتین؛ از 
جامع تر  ابعاد  کرمونا  متیو  مدل  شده  ارایه  مدل های  میان 
ابعاد  این  می شود؛  شامل  را  شهری  فضای  از  کامل تری  و 
عبارتند از بعد ریخت، بعد بصری، بعد اجتماعی، بعد ادراکی 
دورۀ  در  زمینه ای  تحوالت  به  توجه  با  عملکردی.  بعد  و 
پهلوی اول و اینکه این تحوالت به شکل گیری زبان جدیدی 
از طراحی فضای شهری منجر شده است، بنابراین چارچوب 

تحلیلی این پژوهش در قالب )تصویر1( ارایه شده است.

روش شناسی پژوهش
• راهبرد پژوهش و فرآیند انجام آن 

راهبرد محوری این پژوهش تفسیری_تاریخی است. فرآیند 

مرحله   : می شود  شامل  را  اصلی  مرحله  چهار  آن  انجام 
تدوین   :  )2( مرحله  پژوهش؛  مسئله  صورت بندی   :  )1(
عملیاتی  مرحله   :  )3( مرحله  پژوهش؛  نظری  چارچوب 
کردن؛ مرحله )4( : داوری تجربی-انتقادی، است. جزییات 
داده  بسط  )تصویر2(  نمودار  در  مسئله  ماهیت  با  مرتبط 
شده است. به طور کلی در تدوین چارچوب نظری پژوهش 
به تحوالت رخ داده در زمینه های نوسازی شهری، تحوالت 
تکنولوژیکی  فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی،  زندگی،  سبک 
این  تفسیر  انتقادی  تجربی-  داوری  و  است  شده  پرداخته 
شهری  طراحی  ابعاد  با  ارتباط  در  آنها  بسط  و  تحوالت 
کرمونا )بعد ریخت، بعد بصری، بعد اجتماعی، بعد ادراکی 
صورت  منتخب  میادین  با  خصوص  در  عملکردی(  بعد  و 

است. گرفته 
• روش گردآوری داده ها 

به  نظری  مطالعات  با  ارتباط  در  داده ها  گردآوری  روش   
به  تجربی  مطالعات  با  ارتباط  در  و  کتابخانه ای  صورت 
مطالعات  در  داده ها  گردآوری  ابزار  است.  میدانی  صورت 
تجربی به صورت عمده شامل مشاهده و نقشه های تاریخی 

و عکس است.
واحدهای مشاهده )جامعه آماری و نمونۀ آماری( : جامعۀ 
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جدول1. معرفی واحدهای مشاهده پژوهش )میادین پهلوی اول( به همراه منبع استناد آنها به این دوره. مأخذ : نگارندگان.

 نویسنده نام سند نوع سند نام میدان نام شهر
 چهار میدان اطراف باغ تبریز

 گلستان
شهری دوره پهلوی اول در گیری فضاهایبررسی علل و چگونگی شکل پژوهشیطرح

 تبریز
 داریوش ستارزاده

 بانی مسعود معماری معاصر ایران کتاب  میدان دانشسرا
 فرخ محمدزاده شهریتوپخانه تهران، نگاهی به سیر تداوم و تحول در فضاهایمیدان  کتاب میدان توپخانه تهران

 مصطفی کیانی معماری دوره پهلوی اول کتاب  آبادمیدان حسن
 بانی مسعود تاریخ معماری ایران کتاب

زهرا اهری و  شهری ایرانی میدان بهارستان، تجربه نووارگی در فضای کتاب میدان بهارستان
 حبیبی سیدمحسن

  ش.1319نقشه سال نقشه میدان طالقانی رودسر
 بانی مسعود معماری معاصر ایران کتاب میدان والیت فقیه ارومیه

  ش.1314نقشه سال نقشه
 بهاره مذهب سبزه میدان قزوین در گذر زمان  مقاله سبزه میدان قزوین

 بانی مسعود معماری معاصر ایران کتاب آهنمیدان راه
 جهانشاه پاکزاد تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران دوران قاجار و پهلوی کتاب میدان شهرداری گرگان

 میدان شهرداری کرمانشاه
 میدان شهدا مشهد
 میدان انقالب سنندج

 مصطفی کیانی معماری دوره پهلوی اول کتاب میدان شهید بهشتی یزد

 وحید وحدت زاده اول)مطالعه موردی یزد(تاملی در شهرسازی دوره پهلوی  مقاله
 محمد محمدی ای از رویدادهای یکصدساله اخیر در اهوازچکیده کتاب  میدان سه دختران اهواز

 میدان مجسمه
 جهانشاه پاکزاد تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران دوران قاجار و پهلوی کتاب میدان شهربانی بابلسر

 مصطفی کیانی اول معماری دوره پهلوی کتاب
 مصطفی کیانی معماری دوره پهلوی اول کتاب میدان شهرداری شیراز

 طاهره نصر معماری و شهرسازی دوره پهلوی اول در شهر شیراز کتاب
 

اول  پهلوی  دورۀ  در  گرفته  شکل  میادین  پژوهش  آماری 
تهران،  تبریز،  شهرهای  از  میدان   28 آماری  نمونه  است. 
ارومیه، قزوین، گرگان، کرمانشاه، مشهد، سنندج،  رودسر، 
استناد  با  میادین  تمامی  است.  شیراز  بابلسر،  اهواز،  یزد، 
کتاب آثار ثبت شدۀ ایران در فهرست آثار ملی و کتاب های 
مرجع معماری و شهرسازی انتخاب شده است. دورۀ زمانی 
بازۀ زمانی 1320-1300 موسوم به پهلوی اول  مربوط به 
است. )جدول1( میادین مورد بررسی شهرهای مربوطه را 

می دهد. نشان 

یافته ها
میادین  در  شهری  طراحی  مشترک  ویژگی های  ادامه  در 
طراحی   مختلف  ابعاد  در  و  شده  نامبرده  مطالعه  مورد 

و  بصری  اجتماعی،  ادراکی،  ریخت شناسی،  شهری، 
ابعاد  از  طراحی  فرآیند  شده اند،  گروه بندی  عملکردی، 
و  پیوسته  هم  به  که  است  یافته  تشکیل  زمینه هایی  و 
مرتبط اند و با هم همپوشانی دارند و دلیل جدا شدن این 
صورت  بیان  وضوح  منظور  به  آنها  جداگانه  شرح  و  ابعاد 

گرفته است :
• بعد ریخت شناسانه

بر اساس تحلیل ریخت شناسانه، ویژگی های مرکزیت، وجود 
جداره،  دهنده  تشکیل   پیوسته  و  کشیده  ساختمان های 
وجود فضای باز نیمه عمومی در پشت ساختمان ها، ریخت 
فلکه یا شبه فلکه، تقارن های مرکزی و محوری و فرم غالب 
پژوهش  این  نمونه  میادین  در  جهت دار  میادین  صورت  به 
ویژگی های  از  هرکدام  )جدول2(  در  می شود.  مشاهده 
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 های دارای ویژگینمونه شرح ویژگی ویژگی بعد

بعد بصری
 

تشابه در خط 
 آسمان

دار ایجاد شود، دسته اول در مرکز دارای برجستگی است و میدان جهتدو گونه خط آسمان در این میادین دیده می
 آهن تهران، میدان ساعت تبریز.کند، مانند میدان راهمی

 
کید کند، به تعریف چارچوبی فضایی اهتمام بیشتر از آنکه بر جداره شهری تأکند و کید میها تأدسته دوم به کنج جداره 

 آباد.ورزد، مانند میدان حسنمی

 

 تمامی میادین نمونه آماری

افزایش 
یری و نفوذپذ

شفافیت 
 بصری

را  زنهامکان بیشترین رو تا حد ،اند و حالت نمایشی گرفتهاند به بیرون چرخش داشتهبناها در میدان تا آنجا که توانسته
های درون خود پرداختند و این امر باعث سرزندگی ها به نمایش فعالیتاند. ساختمانآورده وجوده ها بتوسط تعدد پنجره

دار شدند و به نمایش کاالهای خود پرداختند. استفاده از بالکن در ها ویترینشهری شد. مغازه و تنوع بیشتر در فضای
ما نوجود آورده است و عناصر دیگر نظیر آب ها حالت برونگرای شیوۀ ایوان در معماری درونگرای گذشته را بهساختمان

 شد به فضای شهریها استفاده میو باغچه از فضای داخلی به بیرون کشیده شدند، پله که در معماری داخلی ساختمان
صورت وجود  شدند. دیوارها درانش بود و بناها به دور آن جمع میآمد و میدان  همانند یک حیاط داخلی برای شهروند

 دادند.ها شفافیت خود را افزایش میکوتاه و توسط نرده
عناصر طراحی 

 وارداتی
، نما)آب

 (مجسمه

طور جدی حضور جزئیات و عناصر طراحی شهری و منظرسازی متداول در غرب به فضاهای های پهلوی اول بهدر میدان
کید شأن، عنوان مرکز، برای تأهای شاخص به شهری در ایران اضافه شد و مجسمه رضاشاه سوار بر اسب در اکثر میدان

نصب شد. مجسمه رضاشاه، عنصری نمادین گشت و برکل  دادند،مقام و الوهیتی که در آن دوره به ایشان نسبت می
ص خوبی قابل تشخیه سازی با نگاه دوگانه باستانی و غربی بمیدان تسلط داشت. رویکرد به عناصر حجمی و مجسمه

 است.
به  های فانوسیچراغواسطه پیشرفت تکنولوژی و ورود آن به ایران رخ داد، تبدیل ه از جمله تغییرات قابل توجهی که ب نورپردازی

.ه.ش. در همه شهرهای کشور، کم و 1318چراغ برق بود و بسیاری از شهرها از نعمت برق برخوردار شدند و در سال 
ی و رفت و چندان کافکار میه شد. این انرژی بیشتر برای روشنایی معابر شهر و ادارات ببیش از نیروی برق استفاده می

دهند و ها تیرهای چراغی قرارگرفته که امروزه هویت میدان را شکل می(. در میدان190: 1395منظم نبود )پاکزاد،
شود. این طور مثال میدان شهدای الهیجان تا به امروز میدان چهار چراغ خوانده می شوند. بهجزئی از آن محسوب می

 ین شد.های دیگر جایگزچهارچراغ در میدان شهرداری رودسر نیز وجود داشت که توسط المان
انسانی بودن 
 مقیاس جداره

 ابعاد و فضا ابعاد  نیب تناسب . وجود1:  هاییژگیکه و است آن انگریب فضای شهری در یانسان اسیمق مفهوم یبررس
محصوریت در میادین فضا، بایستی مورد بررسی قرار گیرد.  در مردم حضور ات ویجزئ به توجه .3فضا، تی. محصور2انسان،

 شفاف-: میادین مطالعه شده را ایجاد کردند های مختلف، متفاوت است. موارد زیر مقیاس انسانی در جدارهعلت وسعته ب
ایجاد -کردن بافت جداره طبقه همکف )ازاره(؛برجسته-بودن جداره همکف جهت برقراری ارتباط با درون ساختمان؛

 ها.تفکیک نمای طبقه-وجود رواق یا کلوناد؛-فضا در جداره طویل؛ دهانه، طاق و پنجره برای تقسیم
 وجود ریتم،

 دکیقارن و تأت
وجود _به کمک طاق، کلوناد و بازشوها_های ایجاد شده در میادین پهلوی اول تقارن و ریتمتقریبا در تمامی ساختمان

 شود وبه شکل برج ساعت، کاله فرنگی دیده مید کیهای اداری، حکومتی، تأگ با کاربریهای بزردارد. در ساختمان
 به وجود آمده است.صورت کامل تقارن به دربعضی از میادین 

هران، امام حسن آباد ت
خمینی همدان، شهرداری 

 کرمانشاه، مجسمه اهواز
طراحی کنج
 های شاخص

سازی و ر چارچوب فضای شهری، موجب برجستهکید بها با تأکنج
 بخشدیء مفضایی را ارتقابخشی شده و در نتیجه کیفیت تعین وضوح

مل عنوان مفصلی بین خیابان و میدان ع( و به 98: 1393)بحرینی،
های اطرافش پیوند میفضای میان میدان را با خیابانها کنج ،کندمی

شده رعایت شده و بر کیفیت ین وِیژگی در اکثر میادین مطالعه دهد. ا
 ست.میادین افزوده ا

امام خمینی همدان، 
شهرداری رشت، ساعت تبریز، 
حسن آباد تهران، شهرداری 

 رودسر

 

جدول3. ویژگی های مشترک طراحی شهری_بعد بصری. مأخذ : نگارندگان.

جدول 2. ویژگی های مشترک طراحی شهری بعد ریخت شناسی. مأخذ : نگارندگان.

 های دارای ویژگینمونه شرح ویژگی ویژگی بعد

بعد
 

ریخت
شناسی

 

و جهت و  است شکل_دایرهها اکثرا فرم میدان مرکزیت
میدان  وسطسبز و فضای  هاشکل ساختمان

ه مجسم کنند. در مرکزتوجه به مراکز را القا می
شود و در رضاخان سوار بر اسب دیده می

 ،شکل_شکل و مثلث_های مستطیلمیدان
 طوربهکند. ها روی سکویی بلند قرارگرفته که توجه بیننده را به خود جلب میمجسمه

گرایانه گاه تمرکزها حول یک مرکز با دیددلیل قرارگیری ساختمانها بحتم میدان
 همسو است. رضاخان

 تمامی میادین نمونه آماری

وجود 
های ساختمان

کشیده و پیوسته 
دهنده تشکیل 

 جداره 

واسطه وجود های منظم هستند، این امر ب، شکلنمونهدهنده میادین بناهای تشکیلپالن 
ا این کشیدگی ت شده و هایی است که بدون گسستگی به دور میدان کشیدهساختمان

 کند.می متصلهای مجاور کند و میدان را به خیابانهای مجاور ادامه پیدا میخیابان

ریخت فلکه یا 
 فلکهشبه

خاصیت عملکردی در جهت تسهیل حرکت خودروها ریخت میادین بیشتر بصورت بدلیل 
دایره بوده و در تمامی آنها عنصری در وسط میدان حرکت خودروها به دور میدان را 

 کند.تسهیل می
های تقارن

 مرکزی و محوری
های مرکزی و محوری در پالن میادین مورد بررسی حکایت از حضور هندسه تقارنوجود 

 کند.دهی فرم این میادین تایید میمنظم و رسمی را در شکل
های تمامی میادین به جز میدان

 دختران اهواز و معلم چالوسسه
فرم غالب بصورت 

 دارمیادین جهت
در میادین مورد بررسی حضور عناصری غالب در 

-جهتیک طرف میدان فرم میادین را به میادین 
 کند.مسلط تبدیل مییا 10دار

شهرداری رشت، راهساعت تبریز، 
 آهن و بهارستان تهران

ای فضوجود 
عمومی در بازنیمه

 هاپشت ساختمان

، غالبا میادین نمونه های اداری و حکومتی موجود در ساختمان یافتهضای باز اختصاصف
سمت میدان است. این خصیصه ها قرارگرفته و نمای اصلی بناها به در پشت ساختمان

 شود.میهای شهرداری مشاهده ساختمانو عمدتا در میادین حکومتی 

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

 ایالت ارومیه
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 های دارای ویژگینمونه شرح ویژگی ویژگی بعد

بعد بصری
 

تشابه در خط 
 آسمان

دار ایجاد شود، دسته اول در مرکز دارای برجستگی است و میدان جهتدو گونه خط آسمان در این میادین دیده می
 آهن تهران، میدان ساعت تبریز.کند، مانند میدان راهمی

 
کید کند، به تعریف چارچوبی فضایی اهتمام بیشتر از آنکه بر جداره شهری تأکند و کید میها تأدسته دوم به کنج جداره 

 آباد.ورزد، مانند میدان حسنمی

 

 تمامی میادین نمونه آماری

افزایش 
یری و نفوذپذ

شفافیت 
 بصری

را  زنهامکان بیشترین رو تا حد ،اند و حالت نمایشی گرفتهاند به بیرون چرخش داشتهبناها در میدان تا آنجا که توانسته
های درون خود پرداختند و این امر باعث سرزندگی ها به نمایش فعالیتاند. ساختمانآورده وجوده ها بتوسط تعدد پنجره

دار شدند و به نمایش کاالهای خود پرداختند. استفاده از بالکن در ها ویترینشهری شد. مغازه و تنوع بیشتر در فضای
ما نوجود آورده است و عناصر دیگر نظیر آب ها حالت برونگرای شیوۀ ایوان در معماری درونگرای گذشته را بهساختمان

 شد به فضای شهریها استفاده میو باغچه از فضای داخلی به بیرون کشیده شدند، پله که در معماری داخلی ساختمان
صورت وجود  شدند. دیوارها درانش بود و بناها به دور آن جمع میآمد و میدان  همانند یک حیاط داخلی برای شهروند

 دادند.ها شفافیت خود را افزایش میکوتاه و توسط نرده
عناصر طراحی 

 وارداتی
، نما)آب

 (مجسمه

طور جدی حضور جزئیات و عناصر طراحی شهری و منظرسازی متداول در غرب به فضاهای های پهلوی اول بهدر میدان
کید شأن، عنوان مرکز، برای تأهای شاخص به شهری در ایران اضافه شد و مجسمه رضاشاه سوار بر اسب در اکثر میدان

نصب شد. مجسمه رضاشاه، عنصری نمادین گشت و برکل  دادند،مقام و الوهیتی که در آن دوره به ایشان نسبت می
ص خوبی قابل تشخیه سازی با نگاه دوگانه باستانی و غربی بمیدان تسلط داشت. رویکرد به عناصر حجمی و مجسمه

 است.
به  های فانوسیچراغواسطه پیشرفت تکنولوژی و ورود آن به ایران رخ داد، تبدیل ه از جمله تغییرات قابل توجهی که ب نورپردازی

.ه.ش. در همه شهرهای کشور، کم و 1318چراغ برق بود و بسیاری از شهرها از نعمت برق برخوردار شدند و در سال 
ی و رفت و چندان کافکار میه شد. این انرژی بیشتر برای روشنایی معابر شهر و ادارات ببیش از نیروی برق استفاده می

دهند و ها تیرهای چراغی قرارگرفته که امروزه هویت میدان را شکل می(. در میدان190: 1395منظم نبود )پاکزاد،
شود. این طور مثال میدان شهدای الهیجان تا به امروز میدان چهار چراغ خوانده می شوند. بهجزئی از آن محسوب می

 ین شد.های دیگر جایگزچهارچراغ در میدان شهرداری رودسر نیز وجود داشت که توسط المان
انسانی بودن 
 مقیاس جداره

 ابعاد و فضا ابعاد  نیب تناسب . وجود1:  هاییژگیکه و است آن انگریب فضای شهری در یانسان اسیمق مفهوم یبررس
محصوریت در میادین فضا، بایستی مورد بررسی قرار گیرد.  در مردم حضور ات ویجزئ به توجه .3فضا، تی. محصور2انسان،

 شفاف-: میادین مطالعه شده را ایجاد کردند های مختلف، متفاوت است. موارد زیر مقیاس انسانی در جدارهعلت وسعته ب
ایجاد -کردن بافت جداره طبقه همکف )ازاره(؛برجسته-بودن جداره همکف جهت برقراری ارتباط با درون ساختمان؛

 ها.تفکیک نمای طبقه-وجود رواق یا کلوناد؛-فضا در جداره طویل؛ دهانه، طاق و پنجره برای تقسیم
 وجود ریتم،

 دکیقارن و تأت
وجود _به کمک طاق، کلوناد و بازشوها_های ایجاد شده در میادین پهلوی اول تقارن و ریتمتقریبا در تمامی ساختمان

 شود وبه شکل برج ساعت، کاله فرنگی دیده مید کیهای اداری، حکومتی، تأگ با کاربریهای بزردارد. در ساختمان
 به وجود آمده است.صورت کامل تقارن به دربعضی از میادین 

هران، امام حسن آباد ت
خمینی همدان، شهرداری 

 کرمانشاه، مجسمه اهواز
طراحی کنج
 های شاخص

سازی و ر چارچوب فضای شهری، موجب برجستهکید بها با تأکنج
 بخشدیء مفضایی را ارتقابخشی شده و در نتیجه کیفیت تعین وضوح

مل عنوان مفصلی بین خیابان و میدان ع( و به 98: 1393)بحرینی،
های اطرافش پیوند میفضای میان میدان را با خیابانها کنج ،کندمی

شده رعایت شده و بر کیفیت ین وِیژگی در اکثر میادین مطالعه دهد. ا
 ست.میادین افزوده ا

امام خمینی همدان، 
شهرداری رشت، ساعت تبریز، 
حسن آباد تهران، شهرداری 

 رودسر

 

ریخت شناسانه توضیح داده شده است.
•بعد بصری

با توجه به تحلیل بصری میدان های مورد مطالعه، ویژگی های 
تشابه در خط آسمان، افزایش نفوذپذیری و شفافیت بصری، 
نورپردازی،   ، وارداتی  شهری  طراحی  عناصر  از  استفاده 
تأکید،  و  تقارن  و  ریتم  وجود  جداره،  مقیاس  بودن  انسانی 
طراحی کنج های شاخص، به عنوان اصول طراحی بصری به 
دست آمده است. در جدول3 به تشریح این ویژگی ها و نام 
بردن میادینی که این ویژگی های بصری را شامل می شوند، 

پرداخته شده است.
• بعد ادراکی

از  انقطاع  ویژگی های  میدان ها،  ادراکی  تحلیل  برحسب 

گذشته، نمادگرایی، تغییر ارزش ها در استقرار عناصر اطراف 
باستان گرایی  و  نمایشی-تشریفاتی  ویژگی  با  میدان  میدان، 
ادراکی  بعد  طراحی  ویژگی های  عنوان  به  معماری  در 
مشاهده می شود. در )جدول4( مؤلفه های ادراکی به تفصیل 

شرح داده شده  است.
• بعد اجتماعی

تأثیرگذار در دورۀ  بر اساس زمینه های اجتماعی و فرهنگی 
پهلوی اول، ویژگی های عدم مشارکت مردمی و تصمیم گیری 
از باال به پایین، عدم پیاده مداری، انحصار کارکردی میدان 
برای طبقه خاص و میدان به عنوان محرکی برای حضور، در 
)جدول5( شرح  در  مشاهده می شود.  مطالعه  مورد  میادین 

ویژگی های اجتماعی به  طور جداگانه آورده شده است.
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هاي داراي نمونه شرح ویژگی ویژگی بعد
 ویژگی

بعد ادراکی
 

انقطاع از 
 11گذشته

خان دین را  خر در میادین پهلوي اول وجود ندارد، رضااي از شهرسازي دوران اسالمی و متأنشانه
ملکردهایی مانند کاخ، مساجد، داند. در دوران قاجار و صفویه عمخالف هر نوع نوسازي و نوشدن می

. در سبک معماري و دهددر دوران پهلوي می12عملکردهاي نظامی، اداري، تجاريجاي خود را به بازار 
هاي روشقاجار  ةنماسازي در جداره برخی از فضاها به سبک دورهیچگونه اثري از  این دورهشهرسازي 

 شود.دیده نمی گذشته یا تداوم آنها

 مونهتمامی میادین ن
 آماري

شده در زمان رضاشاه هستند که اغلب میادین  شده همان میادین ساخته هاي بررسیمیادین اصلی شهر 13نمادگرایی
عنوان نماد و ه گیرد. با گذشت زمان این میادین بحکومتی با معماري خاص آن دوران را دربرمی

 خاطر بسپارد.ه ا بههر را با آنهایی شدند که فرد شو مکان اصلی آن شهر تبدیل شدند هايشناسه
ها تغییر ارزش

در استقرار 
عناصر اطراف 

  میدان

میدان را بناهایی همچون، ارگ حکومتی، مسجد، مدارس، بازار و حمام را  جداره پهلوي ةقبل از دور
اي بناه را میدان ةجدار شد. در زمان پهلويا دیده میهگرفت و اهمیت و زیبایی معماري در آنمی دربر

 و تزئینات و عظمت معماري در این بناها جلوه کرد.تشکیل دادند نظامی، اداري، تجاري 

میدان با 
ویژگی 
 _نمایشی
 14تشریفاتی

اقتدار  نظام را به نمایش  خودشکوه و جالل  آهن باهاي راهاداري و همچنین میدان-هاي حکومتیمیدان
ود علت افزایش وسعت، بیشتر نمه ستطیل هستند بشکل مه گذارند. این ویژگی در میادینی که بمی

انند یادمانی م کردن از عناصر استفاده افزاید.کند و درشت دانه بودن بناها بر عظمت میدان میپیدا می
ثر دیگر ؤم کید با عناصر دیگر مانند برج ساعت بر شکوه این میادین اضافه کرد. عاملمجسمه، فواره و تأ

ین میادین دانست و بناهاي اطراف آن هم تقارن و ریتم را به کمک بازشوها و توان هندسه ناب ارا می
ا ههاي وسیع و نمایشی که معموال تا رسیدن به ورودي از وسعت آنوجود پله اند.ها ایجاد کردهستون

 اند.بودن بناها افزوده شد، به عظمت و تشریفاتیکم می

شهرداري رشت، 
تبریز، شهداء ساعت 

مشهد، شهرداري 
ساري، توپخانه 

تهران، ایالت ارومیه، 
شهرداري رودسر و 

 شهرداري شیراز
باستان گرایی 

 در معماري
هاي اینکه بر مبناي شیوه ها و جزئیات دیگر، عالوه برکار رفته در میدان اعم از نما، ستونه عناصر ب

. ظاهر کندمیر زمان هخامنشیان و ساسانیان را القاء غربی ساخته شده، ظاهري شبیه به آثار باستانی د
 هشکوه و جالل را بعظمت، طراحی میادین باستانی بود.  ،نوین يعملکردوجود ها با و کالبد ساختمان

هیتلر،  همانند _هاي هخامنشیبا ستونفضاي میدان کرد و  وسیله جزئیات و نقوش باستانی وارد
ده کشیبه رخ اقتدار حکومت  _کردندهاي دوریک استفاده مینموسولینی و استالین که از سرستو

 .شدمی

حسن آباد تهران، 
شهداء مشهد، 

بهارستان تهران، 
 شهداء الهیجان

 

جدول4. ویژگی های مشترک طراحی شهری_بعد ادارکی. مأخذ : نگارندگان

ریخت شناسانه توضیح داده شده است.
•بعد بصری

با توجه به تحلیل بصری میدان های مورد مطالعه، ویژگی های 
تشابه در خط آسمان، افزایش نفوذپذیری و شفافیت بصری، 
نورپردازی،   ، وارداتی  شهری  طراحی  عناصر  از  استفاده 
تأکید،  و  تقارن  و  ریتم  وجود  مقیاس جداره،  بودن  انسانی 
طراحی کنج های شاخص، به عنوان اصول طراحی بصری به 
دست آمده است. در جدول3 به تشریح این ویژگی ها و نام 
بردن میادینی که این ویژگی های بصری را شامل می شوند، 

پرداخته شده است.
• بعد ادراکی

از  انقطاع  ویژگی های  میدان ها،  ادراکی  تحلیل  برحسب 
گذشته، نمادگرایی، تغییر ارزش ها در استقرار عناصر اطراف 

باستان گرایی  و  نمایشی-تشریفاتی  ویژگی  با  میدان  میدان، 
ادراکی  بعد  طراحی  ویژگی های  عنوان  به  معماری  در 
مشاهده می شود. در )جدول4( مؤلفه های ادراکی به تفصیل 

شرح داده شده  است.
• بعد اجتماعی

تأثیرگذار در دورۀ  بر اساس زمینه های اجتماعی و فرهنگی 
پهلوی اول، ویژگی های عدم مشارکت مردمی و تصمیم گیری 
از باال به پایین، عدم پیاده مداری، انحصار کارکردی میدان 
برای طبقه خاص و میدان به عنوان محرکی برای حضور، در 
)جدول5( شرح  در  مشاهده می شود.  مطالعه  مورد  میادین 

ویژگی های اجتماعی به  طور جداگانه آورده شده است.
• بعد عملکردی

بر اساس تحلیل عملکردی نمونه های موردی پژوهش، اهمیت 
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هاي نمونه شرح ویژگی ویژگی بعد
داراي 
 ویژگی

بعد اجتماعی
 

گیري شکل
فضا بر اساس 

هاي سیاست
اعمال از باال به 

عدم پایین 
مشارکت 

 مردمی

نسبی تغییرات شکل شهر همزمان با تغییرات ساخت قدرت و نظام حکومتی است و در زمان پهلوي  طور به 
جز اندك افراد به اصطالح  .شدیدن به اهداف خاص حکومت اول، شهرسازي ابزاري براي نمایش اقتدار و رس

دار شهر" ها نداشتند.ها و خیابانروشن فکر آن زمان عموم مردم مشارکتی در تغییر شکل شهر و ساخت میدان
ها پرچم قرمزي شبهاي جدید، خیابان نقشهبا توجه به سرهنگ کریم آقا بوذرجمهوري بود،  آن زمان تهران
رابی شروع به خ کنندبتوانند نقل مکان و اثاث خود را جابجا  مالکانآنکه و قبل نصب مردم کان روي خانه یا د

از قبل به مالکین اطالع داده و  در مجلس تصویب شد 1307جلوگیري این اتفاقات در سال براي. "کردمی
امري مزمن و را گریزي قانونحس مسئولیت به قانون،  نبود ).452: 1361(مکی، خسارات آنها جبران شود

 ).183: 1395(پاکزاد، کردمسري بر اذهان ایرانی 

تمامی 
میادین نمونه 

 آماري

عدم 
 مداريپیاده

 ها تنها درتر شد و حضور پیادهها تنگها عرصه براي حضور پیادهها و افزایش تعداد اتومبیلبا گذشت سال
دان تبدیل می ط نقلیه،وسایهاي ار مراکز اداري ایستگاهگرفتن این میادین در کنپذیر بود و قرار ها امکانروپیاده

 .شددار ها را خدشهاین مکانة به گره ترافیکی وسایل نقلیه موتوري گشت و چهر
در  انحصار

میدان  کارکرد
 براي طبقه

 خاص جامعه

ی و رغبت رفت جامعه سنتی توانایها انتظار نمیدلیل تازگی و مدرن بودن کالبد و عملکردهاي میدانه ب
کنندگان این میادین بودند. استفادهولین ا15فکراین فضاها را داشته باشد. طبقه اجتماعی روشن  از استفاده

وگرایانه ها یکی از عناصر نرفتهها و فرنگکردهگذرانی طبقات فرادست، تحصیلعنوان مکانی براي وقته ها بکافه
بود با  تر براي استفاده ماشین طراحی شدهها بیشن میدانهاي پهلوي اول وجود دارد. ایاست که در میدان

روند تفکیک طبقات  . در این دورههاي کوچکتر ماشین وجود نداشتدر شهر آنهاها پس از ساخت تا مدت اینکه
 ).182: 1395(پاکزاد، اجتماعی دارا و ندار نیز شدت گرفت و اصطالح شمال و جنوب شهر رایج شد

عنوان ه میدان ب
ك ایجاد محر

 16حضور

هاي تر شهروندان در عرصههرچه بیش اي است براي حضورکند و زمینهدان با حضور مردم معنا پیدا میمی
خصوص زنان از الخشید کشیدن مردم علیآن تحقق شهرسازي به  از اهداف رضاخان که بوسیلهاجتماعی. 

هاي اصلی میدان را ندارد شده شاخصه تهخهاي ساشهر و اجتماع بود. با اینکه میدان خصوصی به عرصه عرصه
. دش، باعث افزایش حضور مردم نسبت به گذشته گراییتا انسان، برون راحی شدهتر براي ماشین طو بیش

ها باعث رواج زندگی ها، سینماها، هتلها به سبک جدید، کافههاي متنوع مانند مغازهمیادین داراي عملکرد
 یافتند.ها حضور میدر این محل اولین بار زنان . برايشودیا مشبانه در آنه

 

جدول5. ویژگی های مشترک طراحی شهری-بعد اجتماعی. مأخذ : نگارندگان.

 هاينمونه شرح ویژگی ویژگی بعد
 داراي ویژگی 

بعد عملکردي
 

اهمیت به فضاي 
سبز و 

(عنصر پارك
 وارداتی)

بور ع فلکه جهت سهولت صورت جزیره در وسط میدان و ایجاد شکله سبز که ب ضايدر وسط هر میدان ف
هاي در شکل ،چمن و گل و بوتهسبز بصورت  شکل، فضاي_هاي دایرهل نقلیه وجود دارد. میدانوسای

میادین با عملکرد  کنار بار در ولینمستطیل درخت هم در کنار دیگر عناصر طبیعی وجود دارد. پارك ا
 داد و ازاهمیت می رضاشاه به درختکاري و حفظ درختانگیرد. شکل می تفریح و گذراندن اوقات فراغت

 مانند میدان شهرداري رشت، سبزه میدان قزوین. کرد.قطع درختان جلوگیري می

تمامی میادین 
 نمونه آماري

میدان جریان داشته  ۀروز در عرص شود زندگی در تمام ساعات شبانهباعث می که یتوجه یژگی قابلو اختالط عملکردي
هاي هاست. در میادین حکومتی هم با وجود انبوه ساختمانباشد وجود عملکردهاي متنوع در این مکان

 شود.وجود آوردن فضایی متنوع میه ها و سینماها سبب بکافه ها،مغازه هایی چونکاربري اداري، وجود
تسهیل ترافیک 

 سواره
عنوان تسهیل در حرکت ه ها بماهیت عملکردي فضاهاي جدید در غالب میادین در محل تقاطع خیابان

 سواره بدون نیاز به چراغ راهنمایی بود.
تمرکز در 

 کارکردهاي جدید
ساخت سازماندهی جدید فضایی در رقابت با سازمان فضاي شهر سنتی، عملکردهاي جدید شهري چون 

 گیرند.ساختمان شهرداري، پست، سینما در کنار مراکز نوپا شکل می
 

جدول6. ویژگی های مشترک طراحی شهری-بعد عملکردی. مأخذ : نگارندگان.
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به فضای سبز، اختالط عملکردی، تسهیل ترافیک سواره و 
در  می شود.  مشاهده  آنها  در  جدید  کارکردهای  در  تمرکز 
)جدول6( به تفصیل به شرح ویژگی های عملکردی پرداخته 

شده است.

نتیجه گیری
چنانچه از چارچوب نظری پژوهش برآمد در تولید و بازتولید 
دو  پژوهش،  این  در  میدان  ویژه  به  طور  و  شهری  فضاهای 
جریان عمده در زبان طراحی شهری میادین شکل گرفته در 
دوره پهلوی اول مؤثر بوده است. جریان اول ورود مدرنیته و 
تأثیر آن بر نظام های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
داده  رخ  تحوالت  که  است  شهری  نوسازی  و  زندگی  سبک 
نیازمند شکل جدیدی از فضاهای شهری متناسب با تحوالت 
زمانۀ خود است. جریان دوم در اثر تداوم روندهایی جاری از 
دوره های پیشین است که به صورت کالبدی بر شکل و ریخت 
فضای شهری تأثیر دارد. هر کدام از جریان ها در زبان هر یک 

از ابعاد طراحی شهری تأثیر داشته اند.
پژوهش،  اصلی  پرسش  به  پاسخ  راستای  در  پژوهش  این 
دنبال  به  که  دوم  خرد  پرسش  داشت؛  خرد  پرسش  دو 
 تحوالت رخ داده در دورۀ پهلوی اول در ارتباط با زمینه های
شهری  نوسازی  و  اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی،  سیاسی، 
فرهنگی،  اجتماعی،  ابعاد  در  را  تحوالت  تا  کرد  تالش  بود، 
سبک زندگی، نوسازی شهری، اقتصادی توضیح دهد. سپس 
از میادین شکل گرفته در  بر اساس تحلیل محتوای هر یک 
پنجگانه  ابعاد  بر اساس  آنها  شهری  طراحی  زبان  دوره  این 
طراحی فضای شهری تدوین شد. در پاسخ به پرسش مرتبط 
با اصول سازماندهی فضایی در میادین شکل گرفته و در بعد 
ریخت شناسی 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 برون گرا، توجه به منظر 
شهری شبانه، وجود ریتم، هماهنگی و یکپارچگی به عنوان 
از گذشته  انقطاع  ادراکی  بعد  اصول طراحی تدوین شد؛ در 
نمادگرایی،  )باستان(،  دور  گذشته  به  اتصال  البته  و  نزدیک 
تغییر در ارزش های کارکردی عناصر مستقر در اطراف میدان، 
نگاه  اجتماعی  بعد  در  شد.  تدوین  طراحی  اصول  عنوان  به 
بیشتر  توجه  قوای حاکم،  از طرف  فضا  تولید  به  جانبه  یک 
برای  فضا  تولید  پیاده،  جای  به  سواره  عملکردی  ابعاد  به 
استفادۀ انحصاری قشر خاص، ایجاد محرک برای حضور زنان 
شدند؛  شهری  طراحی  اصول  عنوان  به  شهری  فضاهای  در 
اهمیت  تسهیل حرکت خودرو،  به  توجه  عملکردی،  بعد  در 
برای  جدید  کاربری های  با  کارکردی  اختالط  و  سبز  فضای 

شهری  طراحی  اصول  عنوان  به  میدان،  اطراف  فعالیت های 
تدوین شد. 

اصول  بین  ارتباطی  »چه  که  پرسش  این  به  پاسخ  در 
آن  داده  رخ  زمینه ای  تحوالت  و  میادین  فرم  سازمان دهنده 
دوران وجود دارد؟« می توان از از تئوری تولید فضای هنری 
لفور استفاده کرد. لفور )Lefebvre, 1991( سه گونۀ فضایی 
فضایی،  کنش های  بازنماینده،  فضاهای  می شود.  متصور  را 
فضای بازنمایی ها. به عقیده لفور فضا دیالکتیکی از امر ذهنی 
پیدا  فیزیکی  نمود  افراد  کنش  خالل  از  که  است  عینی  و 
می کند. فضای بازنمایی شده با قدرت و ایدئولوژی حاکم در 
ارتباط است و نمود آن را در خیابان ها، معابر شهری، میادین، 
لفور  نظر  مد  البته  دید.  می توان  ساختمان ها  و  مجسمه ها 
ریخت نهایی است که از نحوه قرارگیری اینها کنار هم حاصل 
در  سعی  فضا  کردن  ذهنی  طریق  از  حاکم  قدرت  می شود. 
تصرف و بازتولید آن در جهت اهداف و مقاصد خود دارد. لفور 
به دو فضای دیگر  بازنمایی شده نسبت  معتقد است فضای 
نظریه  براساس  واقع  در  است.  برخوردار  بیشتری  اولویت  از 
فضای بازنمایی شدۀ لفور یعنی فضایی که جهت بیان مقاصد 
می توان  گرفته  شکل  مشخصی  زبان  بر اساس  حاکم  قدرت 
ارتباط مقاصد سیاسی قوای حاکمه و تحوالت رخ داده با زبان 

مشترک طراحی این میادین را چنین بیان کرد :
توسط حکومت  دوران  این  در  فضاها  تولید  و  1.شکل گیری 
این  مرکزی و بدون مشارکت مردم صورت پذیرفته است و 
اول  پهلوی  همچون  متمرکزی  دول  در  شکل گیری  فرآیند 

قابل مشاهده است.
2. نتیجه حاصل از ویژگی شماره )1( یکپارچگی کالبدی در 
طراحی جداره ها و بدنه های شکل دهنده به فضاست. که این 
پهلوی  »ملی گرایانه«  اهداف  بر اساس  ضمنی  صورت  به  امر 
اول که سعی در سلطۀ یک فرهنگ بر سایر فرهنگ ها داشت، 

صورت گرفته است.
3. بر اساس نمایش تسلط حاکِم کشور در فضاهای تولید شده 
به سمت  یک عنصر مسلط در فضای میدان کشش فضایی 
کارکردهای  سمت  به  فضایی  کشش  و  می کند  ایجاد  خود 
صورت  مرکزی  حکومت  توسط  شده  ایجاد  مدرن  و  جدید 
می گیرد. مانند ساختمان های شهرداری یا بانک یا پست و ... . 
از  باستانی  بیان  با  ارتباط  در  بناها  این  معماری  کالبد   .4
معماری کهن ایران به صالبت بیشتر شاه و قوۀ حاکمه تأکید 

می کند و این امر با ایجاد تقارن ها قوت بیشتر می یابد.
5. در راستای تأکید بر »تمرکزگرایی« و »اقتدارگرایی« قوای 
حاکمه، سازمان دهی در قالب تأکید بر مرکز میدان از طریق 
ایجاد مجسمه های شاه در مرکز صورت می گیرد، البته چنین 

بیان فضایی از فضاهای شهری اروپایی به عاریت گرفته شد.
6. حضور این آثار )به خصوص مجسمه شاه( مؤید آن است 
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که چون میدان ساخته دست حکومت است، مجسمۀ آن نیز 
می تواند نماد حاکمیت و حضور شاه در فضای شهری متصور 

باشد.
7. سیاست 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 

می دهد.
با کارکردهای جدید اطراف خود، نه  8. فضاهای جدید، که 
برای همه جامعۀ ایرانی بلکه برای قشر خاصی تولید می شود. 
فرنگ  و  تحصیل  کرده  خاص  طبقۀ  فضا  استفاده کنندگان 
عامل  تولید شده  فضاهای جدید  نوعی  به  که  دیده هستند 
را  با سنت  مدرنیته  طرفداران  میان  اجتماعی  جدایی گزینی 

فراهم می کند.
حضور  باعث  میادین  این  اطراف  در  جدید  عصر  عناصر   .9
اقشار تحصیل کرده و فرنگ دیده می شود و این امر حضور 
زنان را در این فضاها تقویت می کند، فضاهایی که حضور زنان 

پذیرفته تر از حضور فضاهای سنتی است.
10. با حذف مفاهیم کهن و شکل گیری مفاهیم جدیدی از 
عناصر شهری چون میدان و خیابان عرضه می شود. میدان 
برخالف گذشته مکانی برای تظاهرات اجتماعی نیست. میدان 

بیشتر به عنوان تسهیل حرکت خودرو مدنظر قرار می گیرد.
کالبدهای  به  شکل دهی  در  غالب  رویکردهای  وجود  با   .11
معماری بر اساس باستان گرایی، معماری بین الملل و تقلید از 
معماری غرب هنوز می توان المان های معماری دوره قاجار را 

در بدنه سازی مشاهده کرد.
12. فضاهای بازنمایی شده حتی در نام گذاری نیز به نوعی 
نام های منتسب به قوای حاکمه می دهند.  ارجاع خود را به 
میادین با اسم میدان شاه، شاهپور، پهلوی، مجسمه نمونه ای 

از چنین بازنمایی است.
و  اهتمام  تمام  ساخته شده  فضاهای  معماری  بیان  در   .13
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.
»ارتباط  پژوهش  اصلی  فرضیه  تأیید  راستای  در  نهایت  در 
معناداری بین ابعاد طراحی شهری میادین دوره پهلوی اول 
اقتصادی  فرهنگی،  اجتماعی،  سیاسی،  تاریخی،  تحوالت  و 
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 بوده اند و این زبان در تمام ابعاد 
طرف  از  است  فضایی  بازنمایی  راستای  در  شهری،  طراحی 
حکومت مرکزی که از طریق آن بتواند ساختار اذهان عمومی 
ایدئولوژی که  ایدئولوژی های خود سازمان دهد.  بر اساس  را 

و  »تمرکزگرایی«  »باستان گرایی«،  »ملی گرایی«،  بر  مبتنی 
»اقتدارگرایی« است.

پی نوشت ها
 .Eugene Henard (1903-1909(.1

2. این جامعه ترکیبی از سازمان هاي اجتماعی قلمداد می شود که هرکدام به 
شکل مستقل، از قدرت و آزادي عمل باالیی براي کنترل اجتماعی برخوردارند 
و به این دلیل قدرتمند محسوب می شوند که در آن، قواعد حاکم بر رفتار مردم 
به وسیلۀ قانون گذاري دولتی و تصمیمات اجرایی تعیین نمی شود، بلکه این امر 

را سازمان هاي 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
9. در این بین میادینی از جمله میدان های توپخانه تهران و بهارستان تهران 
وجود دارد که قبل از دوره پهلوی شکل گرفته اند و تغییرات قابل توجهی در 

دوره پهلوی اول داشته اند، در نمونه آماری پژوهش حاضر جای گرفته اند.
Dominated square .10 : میادین جهت دار در تقسیم بندی زوکر به میادینی 
اشاره می کند که در آن یک عنصر مهم در جداره کشش فضایی پدید می آورد.

11. منظور از گذشته در اینجا گذشته نزدیک و دوران  اسالمی است.
12. منظور 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 
سال ها به وجود آمده  است. / 14. ویژگی نمایشی بودن با بعد عملکردی مرتبط 
این  در  تکرار  عدم  علت  به  میادین  بودن  تشریفاتی  درکنار  ویژگی  این  است. 
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.
16. حضور مردان و زنان تواماً برای اولین بار در ایران به ویژگی های فضاهای 

شهری اضافه شد.
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