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  چكيده
هـاي سـازمان    پرسش بنيادين در اين پژوهش، اينكه نخستين ميدان شهر تهران كه ويژگـي   

نوشـتار  هـاي آن چيسـت؟ در ايـن     فضايي شهري مدرن در آن پديد آمده كدام است و ويژگي
سپس سـير  . هاي فضايي آنها استخراج خواهد شد ميدان سنتي و ميدان مدرن تعريف و ويژگي

هاي شهر تهران بررسي شده تا مشخص شود در كداميك از آنها براي  پيدايش نخستين ميدان
روش تـاريخي و   ايـن پـژوهش بـه   . هاي ميدان مدرن پديدار شـده اسـت   بار ويژگي نخستين

بررسـي  . ر محدودة مركزي شهر تهران از عصر صفويه تا دورة مدرن استتفسيري، متمركز ب
ايـن  . شده قرار داشـتند  هاي اولية تهران است كه در بازة زماني بيان موردي دربرگيرندة ميدان

آهـن و   ميـدان، ميـدان ارگ، توپخانـه، بهارسـتان، مخبرالدولـه، راه      ها عبارتند از سـبزه  ميدان
اي، رويكرد و روش اصلي تفسيرها بوده است؛ به ايـن   اجي و مقايسهطرز تفكر استنت. آباد حسن

مكـان،  . گيري انجام شـده اسـت   هاي موردي مقايسه و نتيجه هاي كلي با نمونه معنا كه ويژگي
هاي فضايي سه مؤلفة اصلي، شناسايي نخستين ميـدان مـدرن تهـران در ايـن      زمان و ويژگي
هر دوره، پس از استخراج از چهـار ديـدگاه ارائـه    هاي فضايي ميدان در  ويژگي. پژوهش است

ها  گونه و نحوة دسترسي و اتصال راه. 2ميدان؛ ) پيراموني و دروني(عملكردهاي . 1: شده است
گونة معماري و عوامل كالبدي ـ  . 4؛ )مورفولوژي(شكل و قرارگيري ميدان در بافت . 3به ميدان؛ 

هـاي اصـلي تحـوالت فضـايي ميـدان در       براي كشـف شاخصـه  . بصري مؤثر در فضاي ميدان
شناسـي   ها و متوني كه به بررسي سير تحوالت فضاهاي شهري و گونه هاي مختلف، نقشه دوره
آمده در اين پژوهش، اينكـه   دست نتيجة به. پردازند، پاية اصلي اين مطالعه هستند ها مي ميدان

شاه شكل گرفته، نخستين ميدان  ميدان توپخانه كه در دورة قاجاريه و زمان سلطنت ناصرالدين
  .فضاهاي شهر مدرن در آن پديدار شده است  شده در تهران است كه ويژگي احداث
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 مقدمه

 نـوعي  بـه  و شـكل  تغييـر  امروزي و مدرن شكل به نيز آني اجزا ،پيش رفت مدرن شهر سمت بهسنتي  شهر كه همچنان
 تحول دچار، تغييرات ايندنبال  به شهر، در اجتماعي و ارتباطي مهم اتصال و مفصل يكهمچون  ميدان .داد ماهيت تغيير

 تحـول  سير ايران، در مدرن وسنتي  شهري فضاهاي ي ها ويژگي تعريف و بررسي ضمن پژوهش اين در .دش دگرگوني و
 احـداث  و گرفـت  خواهـد  قرارتوجه  مورد، اول پهلوية دور در مدرنيزاسيون زمان تا صفويه عصر از تهران شهر در ميدان

 .شـد  خواهـد وجـو   ، جسـت است شده تكميل آن در )مدرن(سنتي  غير فضاي سازماندهي كليت كه تهران ميدان نخستين
  .است آن از پسة دور به سنتة دور از گذر فضاي به يابي دستنوشتار،  اين از هدف بنابراين،

   :كند مي تعريف چنين كلي شكل در را ميدان مختلف، ي ها نمونه بررسي با ي شهر ها ميدان كتاب در وب مايكل
 ارمغـان  بـه  را آرامـش  و اشتياق تواند مي كه محلي .است شهر زندگي كل از كوچكاي  هنمون ميدان ،وجه بهترين به

 بر .هستند جهان گذر تماشاي و دوستان مالقات براي مكاني  ها ميدان .دارد قرار عمومي رخدادهاي و بازار كه جايي .آورد
 و تـدريجي  آنهـا  از برخي .اند گرفته شكل  ها ميدان كه است معماري و زمين شكل و حاكمان هوس مردم، ي ها نياز اساس
 بيـان  حـال  عـين  در وي .روند مي شمار به جديدة توسع بناي سنگ گاهي و قدرت نماد گاهي .اند كرده رشد ناگهاني برخي
 پيـازا  پالزا، ميدان، است ممكن ،پارك تا ترافيكيهاي  اي از بافت شهر از تقاطع هر گوشه تعريف اين با هرچند كه كند مي
 تشـخيص  قابـل  راحتـي  بـه  اصـلي  آهنگ مختلف ياجزا با پيچيده موسيقي يك در كه همچنان اما شود، خطاب مكان يا

 و دسترسـي  .اسـت  شناسـايي  قابل راحتي به ،مشابه ي ها گزينه و شهر بافت ياجزا تمامي ميان از نيز ميدانة جوهر است،
 سـكوي  و صـحنه  بـه  را ميـدان  او). 9: 1990وب، ( كنـد  مي جدا باز فضاهاي ساير از وضوح به را آن ،عمومي هاي فعاليت
 اصـل  يـك  صحنه به نياز اما ،كند مي تغيير دوران طي در دكوراسيون و  ها هنرپيشه :نويسد مي و كرده تشبيه اترئت نمايش
   ).12: همان( است ناپذير تغيير

 اقتصـادي، هـاي   نجريـا  و تحـوالت  بازتاب كه شود شمرده مي شهرها عوامل ترين مهم از يكي ميدان، رو همين از
منزلـة   بـه  آنهااز  برخي و كرده تغيير  ها ميدان اين كاركرد و شكل زمانه، تغيير و زمان گذشت با .است فرهنگي و اجتماعي

  .هستند شناسايي قابل عطف نقاط
 .شود مي يادة سنتي دورنام  به مدرن قبل ي ها دوره از اينكه، است رايج اسناد و  ها نوشته برخي درطور معمول  به آنچه

 تـر  دقيق موضوع مواردي در، ضرورت به بنا كه است مدرنة دور ازپيش  ميدانسنتي،  ميدان از منظور نيزپژوهش  اين در
 نيسـت ا معنـ  اين به آيد، مي پديد معينة دور يك در شهري فضاهاي ي ها ويژگي وقتي اينكه ديگرة نكت .خواهد شد اشاره
  .شود مي كاسته آن كيدأت ميزان از بلكه، شود مي ناپديد قبلي ي ها ويژگيهمة  كه

  نظري مباني
هاي تاريخي  ي شهري در بافتهافضا كتاب شده تحليل ايران سنتي ي ها ميدان آن در كه متوني از كيي، نظري ديدگاه از

  :است آمده ايرانسنتي  ي ها ميدان تعريف در كتاب اين در .است زاده سلطان حسين به قلم  ايران
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 آنهـا  ها يا در محل تقاطع اي محصور يا كمابيش معين بودند و در كنار راه كه داراي محدوده اي گستردهفضاهاي باز 
 ،بودنـد  مزبـور  كـاركرد  چنـد  يا دو از تركيبي يا نظامي ورزشي، تجاري، اجتماعي، ارتباطي، كاركردي داراي و داشتند قرار

 كـه  داشـت  وجـود  عمـومي اي  هميدانچـ  يا ميدان )روستا يا شهر( ها سكونتگاه همه در كمابيش .... شدند مي ناميده ميدان
 تعـدادي  سـكونتگاه،  وسـعت  نسبت به .آب نهر يا انبار آب عبادتگاه، مانند عمومي فضاهاي بعضي و بود مردمتجمع  محل
 بسياري و اصفهان )كهنه ميدان( ميدان سبزه تهران، ميدان سبزه .داشت قرار آن مجاور يا پيرامون در بازار يا تجاري فضاي
 .)82: 1370 زاده سلطان( اند بوده ها ميدان گونه اين از يي ها نمونه گذشته در شهرها ساير در ها ميدان سبزه از ديگر

   :است آمده حكومتي ي ها ميدان با رابطه در كتاب همين در
 و رژه و سـان  نظامي، هاي تمرين براي كه داشت وجود حكومتي ميدان يك بزرگ شهرهاي و  ها پايتخت در معموالً

ة جنبـ  تنهـا  ها ميدان گونه اين ،موارد بعضي در .گرفت مي قرار استفاده مورد مجرمان مجازات گاه گه و رسمي مراسم انجام
 از پـيش  در تهـران  ارك ميـدان  مانند شد، نمي انجام آنها در ديگرة عمد و مهم هاي فعاليت و ندتداش سلطنتي و حكومتي
 مـوارد  در .داشـتند  قـرار  سـلطنتي  و حكـومتي  نظـامي،  بناهاي ها، ميدان اين پيرامون در .آن كالبدي و كاركردي تغييرات
اي  همنطقـ  در واي طراحي  هگون به را آن ميداني چنين بازسازي يا ساختن هنگام در حكومتي تشكيالت يا حاكم ،مشخص
 خـوب  ي ها نمونه از يكي اصفهان )امام( جهان نقش ميدان .باشد نيز اجتماعي كاركردي داراي ميدان كه كردند مي مستقر
 و بـازار  مسـجد،  سـلطنتي،  و حكـومتي  نظامي، فضاي كنار در طور معمول به ها ميدان اين پيرامون .ستها ميدان گونه اين

 .)87-85 :همان(شد  و بناهاي شهري ساخته مي فضاها از ديگر برخي

 ايـن  در .آميزنـد  مـي در ميـدان  با طبيعي صورت به است، نشده  طراحي پيش از اغلب كه دوره اين وخم رپيچپ ي ها راه
 نظـر  از. )17: همـان ( اسـت  شـده  نمـي  ديده چهارپايان يا پياده هاي راه بين تمايزي ،حركتة نحو و سرعت دليل به ، ها راه
 اغلـب  دوره ايـن  يبناهـا  كه گفت توان سنتي، ميشهر بافت فضاي و توده گيري شكلة نحو و معماري الگوي بندي، دانه

ي اجـرا  وطراحـي   .دهنـد  مـي  تشـكيل سـنتي   ي هـا  دانيم اي  ها ساختمان ي ها حياط را شهر باز فضاهاي .هستند گرا درون
  .است بودهة سنتي شيو به  ها ناميد اينة بدن ي ها ساختمان

 در :نويسـد  مي مدرن ميدان مورد در كنيرش يورگن .است شده بررسي انديشمندان برخي ديدگاه از نيز مدرن ميدان
 عملكـردي  با ترافيكي ي ها ميدان فقط اغلب، شتابزدگي، و تحرك ازاي  هنشانمنزلة  به بيستم قرن مدرن شهرسازي كانون

 رغبـت  و انگيزه داشتن بدون انسان كه )مشخصنا قلمروي( به اغلب عمومي، فضاهاي ترتيب بدين .داشت قرارمشخص 
 علـت  بـه  تـاريخي،  بناهـاي  بـا  و غنـي سـنتي   با قديمي ي ها ميدان از بسياري .شد تبديل گذراند، مي آنها در را خود وقت
 ).2: 1388، قريب( شدند مبدل آور مالل و روح بي يي ها پاركينگ يا مبتذل ترافيكي ي ها تقاطع به ي،توجه كم

توجـه   آن بـه  بايد آنچه .است آنطراحي  در خودرو نقش دادن قرار محوري مدرن، ميدانة عمد ي ها ويژگي از يكي
 كه حالي در .است اجتماعي روابط و مردم گردهمايي وتجمع  فضاي ميدان ،قبل ي ها دوره در مفهومي نظر از اينكه داشت

 راه چنـد  تقـاطع  در خـودرو  گـذر  محـل  يامعن به فلكه مفهوم ،كنيم مي خطاب ميدان آن را ما آنچه گاهي ،مدرنة دور در
 اشـاره  مزيني كه گونه همان .كنند عبور هم كنار از راحتي به بتوانند ،متفاوت مسيرهاي خودروهاي كه جايي .دارد رو سواره
   .)1377 ،مزيني( است تر نزديك ـ مردم تعامل وتجمع  ـ ميدان واقعي مفهوم به  ها پارك مدرنة دور در ،كرده
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اي،  مصـالح فلـزي، شيشـه    رشد  به روة استفاد و نسبت به پياده عبور وسايل نقليهة مدرن با غلبة مراكز شهري دور 
پـل  بناها و سرانجام، پديد آمدن عناصر ساختماني ايش ارتفاع و مقياس زفو همچنين ا  ها در ساختمانساخته  پيش و بتوني

ي مدرن از نظر نوع دسترسـي، مورفولـوژي و    ها همين دليل ميدان به. اند طرح شده و نظاير آنها مترو، آهن راه، راه و بزرگ
  .هستند سنتي قبل خودي  ها ي اطراف متفاوت با دوره ها انداز عملكرد و چشم

  .است بوده غرب شهرسازي بازتاب مدرن بهسنتي  از شهري فضاي دگرگوني ايران در پاكدامن، بهروز نظر از
 يشهرسازة ويش يمعرف بوده، تأثيرگذار تهران سنتي يمعمار تحول در يمعمارة ويش و سبك هر از شيب كه يعامل

 كه دانيم و ابانيخ رينظ يديجد عناصر ،يشهرة توسع از نينو شكل نيا در. است ميقد تهران ةياول ي ها توسعه در يغرب
 يشـهر  يفضاها با متناسب ها ساختمان نيا طراحي .شدند گرفته كار به شوند، مي فيتعر و محصور يي ها ساختمان توسط
 و هـا  ابـان يخ سـبك  بـه  را يمتجانسـ  و هماهنـگ  يابانيخ ينما و يشهر يمايس و گرفته انجام اطراف يبناها و موجود
 اشـراف  ها ميدان و ها ابانيخ به كه بودند گرا برون يشكل به و طبقه دو اكثراً ها ساختمان نيا .كردند جاديا يغرب يها ميدان
 بـا  تهـران ة توسع انگريب شاه، رضاة دور در تهران شهرة نقش و يناصر دارالخالفهة نقش .شدند مي باز آنها سمت به و داشته
  .)59 :1373 پاكدامن،( است فوق عوامل به توجه

  پژوهش روش
 از )آن پيرامـون  و ناصري حصار( تهران شهر مركزية محدود تحليل بر متمركز ،تفسيري و تاريخي روش به پژوهش اين

 داده پوشـش  را تهـران ة اوليـ  يهـا  ميدان ،موردي مطالعات .است اول پهلوي عصر در دورة مدرن ابتداي تا صفويه عصر
 .اند داشته قرار نظر مورد زمانية باز در كه است

 هـاي  ويژگي كه امعن اين به ؛است بوده تفسيرها و توصيف اصلي روش و رويكرد استنتاجي، و اي مقايسه تفكر طرز 
 پـژوهش  طريـق  از مـدرن  وسـنتي   ميـدان  كلـي  ي ها ويژگي .است شده گيري نتيجه و مقايسه موردي ي ها نمونه با كلي

  .استدست آمده  به ايران در  ها نمونه تحليل با و ميداني واي  هكتابخان
 كـه  اسـت  اول پهلـوي ة دور در يزاسـيون دورة مدرن اواسـط  تـا  تهران شهر مهم ي ها ميدان نخستين آماري،ة جامع 

 آباد حسن و آهن راه مخبرالدوله، بهارستان، ،توپخانه ارگ، ميدان ميدان، سبزه شامل و شده وتحليل تجزيه موردي صورت به
 .است شده پرهيز ميدان به هنجاري رويكرد و قضاوت از .است

 .اسـت  پـژوهش  ايـن  در تهـران  مـدرن  ميـدان  اولـين  شناسايي اصلية لفؤم هس ،فضايي ي ها ويژگي و زمان مكان،
   :است شدهارائه  ديدگاه چهار از استخراج از پس دوره هر در ميدان فضايي ي ها ويژگي
  ؛ميدان )دروني و پيراموني( ي ها عملكرد •
  ؛ميدان به  ها راه اتصال و دسترسية نحو و گونه •
  ؛)مورفولوژي(شكل و قرارگيري ميدان در بافت  •
 ؛ميدان فضاي در مؤثر بصريـ  كالبدي عوامل و معمارية گون •
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 كهشد  خواهد بررسي متوني و  ها نقشه مختلف، ي ها دوره در ميدان فضايي تحوالت اصلي ي ها شاخصه كشفبراي 
  . پردازند مي  ها ميدان شناسي گونه و شهري فضاهاي تحوالت سير بررسي به كلي طور به

  تهراني شهر  ها اندنخستين مي سير تحول
گذرد و اكثر ميادين اين شـهر جديـد و امـروزي     يك شهر مهم، بيش از دويست سال نميمنزلة  بهاز پيدايش شهر تهران 

 سنتي واقـع در شـهرهاي تـاريخي ايـران در    هاي پنج ميدان مهم  ي سنتي، مشخصه ها بنابراين براي تحليل ميدان. است
بـراي   .اسـت  شـده  تدوين تهرانة اولي ميدان هفتهاي  ، مشخصهجدول اينة ادام در همچنين .است شده ذكر) 1( جدول

 شـهرهاي  در شـهري  مهـم  و جديد ميدان پنج ، ها يافته ييدأت و تهران در مدرن ميدان اولينهاي  ويژگي تر جامع شناسايي
  .است آمده مذكور جدول در نيز اول پهلوي دوران و قاجاريه عصر اواخر در ايران بزرگ

 در پيرنيـا  محمدكريم بندي تقسيم از ميادين،ة بدن معماري سبككردن  ، براي مشخص)1( جدول در كه استگفتني 
 مـاروين  بـه قلـم   ،معماري از پيش از تـاريخ تـا پسـت مدرنيسـم     كتاب و )1369، پيرنيا ( ي معماري ايراني ها شيوه كتاب

  .است شده استفاده) 1986( ترچنبرگ
 از و سـلجوقي  ارگ كنـار  در سمت يك از كه است سلجوقي و بويه آلة دور به مربوط اصفهان )عتيق(ة كهن ميدان

 ميـدان  نـام  بـه  ديگـري  ميدان صفوي، عباس شاه زمان در .است داشته قرار بازار و جامع مسجددر مجاورت  ديگر، سمت
 مسجد دو بود، شدهطراحي  كامالً كه ميدان اين طرف دو در .شد احداث اصفهان بزرگ بازار ديگر انتهاي در جهان نقش

  .داشت قرار صفويه حكومت مقر و بازار آن غرب و شمال سمت در ووجود داشت 
 شـهر  اصـلي  ميـدان  دو مشـابه  يي ها ساختمان، نيز ايلخانية دور به مربوط، تبريز آباد صاحب ميدان پيرامونية بدن بر
  .است بوده واقع ميدان اين پيرامون بر االمر صاحب مسجد و بازار خانه، دولت حكومتي، ي ها كاخ .است داشته قرار اصفهان

  مهم ميدان يك كدام هر در هستند، كوچكتري شهرهاي تبريز و اصفهان به نسبت كه كرمان و يزد تاريخي شهر دو در
 در صفويان زمان در خان گنجعلي ميدان و تيموريان زمان در يزد در چخماق امير ميدان .دارد وجود كوچكتر ابعادي با

 دارالحكومه، خان، گنجعلي ميدانة بدن بر و انبار آب و مسجد بازار، چخماق، امير ميدانة بدن بر .است شده احداث كرمان
  .است داشته قرار خانه ضراب و انبار آب حمام، بازار،

 وجه .شود مي تأييد بيان كرده، زاده سلطان ي كهموارد ،)1 لجدو( ايران بزرگ شهرهاي قديمي ي ها ميدان بررسي با
 بنـاي  كـاخ،  حكـومتي،  مقـر  ،مانندسنتي  نهادهاي سري يك آنها گرداگرد در كه است اين در  ها ميدان اين همه مشترك
طراحي  پياده عابر براي ميدان داخل گردشي نظام و دسترسي مسير ، ها ميدان اينة كلي در .است داشته قرار بازار و مذهبي
 .انـد  همشـاهد  صورت آميخته و پيوسته با اين بافت قابل به ،سنتي پيچيده و متنوع شهر ،در بافت فشردهيادين اين م. شده بود
  .است بودهة سنتي شيو به ميادين اينة بدن سبك
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 خواهد تحليل تاريخية دور سه در، است شدهبيان ) 1( جدول در كه تهران شهر نخست ميدان هفت قسمت اين در
 شـاه  ناصـرالدين  زمـان  در شهر گسترش و ).ش.ه، 1247( طهماسبي حصار تخريب زمان تا صفويه عصر از اولة دور .شد

 در و مدرنيزاسـيون  آغـاز  از سـوم ة دور و ).ش.ه 1304( اول پهلـوي  سلطنت ابتداي تا فوق زمان از دومة دور .بود خواهد
 در كـه  اسـت گفتنـي   ).2 جـدول ( اسـت  .ش.ه 1312 سـال  تا اول پهلوي زمان در تهران مركزي بخش نوسازي هنگام

هاي بعد،  سال در شده انجام تغييرات و اقدامات .است شده تحليل آن احداث زمان در ميدان ي ها ويژگي ،پيش رو پژوهش
  .استاين پژوهش  موضوع از خارج

دست سروان ناسـكوف روسـي در زمـان     نقشة اول به .است مانده برجاي نقشه چهار قاجاريه زمان در قديم تهران از
را  شـاه  ناصـرالدين  زمـان  در ديگـر ة نقشـ  سـه . )1378، ناسـكوف ( است شده كشيده ميالدي 1826 سال در ،شاه فتحعلي

 اتريشـي  كريشـيش  آگوسـت  ،)مـيالدي  1851 برابر بـا  .ق.ه1269( بوده روسي هم او كه برزين نيكوالويچ اليا ،ترتيب به
ــا .ق.ه 1275( ــا .ق.ه 1285-1309( الملــك نجــم عبــدالغفارخان و) 1شــكل ( )مــيالدي 1858 برابــر ب  -1890 برابــر ب

  . اند كرده ترسيم )2شكل ( )يالديم1868

 

پـايين   در تهـران،  حكـومتي  ارگ جنوب در ارگ ميدان و ميدان سبزه موقعيت .1 شكل
 1237( مـيالدي  1858 سال در كريشيش آگوسترا  نقشه اين .استمشخص  نقشه

  .استكرده  ترسيم )شمسي
  1370 كريشيش، :منبع
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هاي مستقيم مـرتبط بـه آن در شـمال ارگ حكـومتي و      در اين نقشه، ميدان توپخانه و خيابان .2شكل 

 1309در سـال  الملـك   را عبـدالغفارخان نجـم   نقشه. ميدان در جنوب ارگ قرار دارد ميدان ارگ و سبزه
 .ه استترسيم كرد )شمسي 1270(قمري 

  1371 الملك، نجم :منبع
  
 نقشه، سه اين بهتوجه  با .است )اولة دور( طهماسبي حصار داخل در تهرانة اولية هست به مربوط، نخستة نقش سه

 و ديـوار  را قاجاريـه  اولة نيمـ  و زنديه ،صفويهة دور در تهران شهر اصلي بندي استخوان و ساختار كه داشت بيان توان مي
 ارگ و  هـا  امـامزاده  و جـامع  مسـجد  بازار،ة راست دروازه، چهار و برج صدوچهارده شامل ،).ق.ه 961( طهماسب شاه باروي

 .بودنـد  آن اطـراف  مسـكونيِ  ي هـا  محلـه  ،ميدان چال و عودالجان بازار، سنگلج، ي ها محله كه دادند مي تشكيل سلطنتي
 ايـن  در شـهر  مرز و حدود .داشت قرار شهر حصار ،مجموعه دور و بود مزارع و ها باغ ،نيز مسكوني ي ها محله اين پيرامون

 از و )شـاهپور ( اسـالمي  وحـدت  خيابان غرب از ري، خيابان شرق از ،)سپه( خميني امام و اميركبير خيابان شمال، از دوره
 مـذهبي ي ـ  اجتمـاع  ،)بـازار ( اقتصادي ،)ارگ( حكومتي اصلي ركن چهار از شهر بنابراين .است بوده مولوي خيابان جنوب

  .)9 -16: 1376 ،صبري سيروس و حميدي(شد  مي تشكيل ) ها محله( سكونتي و )جامع مسجد(
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 ميـادين  نخسـتين  ،ميـدان  سـبزه  و ارگ ميـدان  هاي نام به شاخص و بزرگ ميدان دو قديم، تهران اولة نقش سه در 
 مندرج اسامي و دوران اين ي ها نقشه بررسي كه است حالي در اين ).2 شكل( استمشخص  شهري باز فضاهاي و تهران

   .است نشده متولد تهران در خيابان نام به شهري فضاي هنوز كه دهد مي نشان ،آن ي ها راه

  اولة دور
 تهران شهر مهم ميدان دو، ميدان سبزه و ارگ ميدان شاه، ناصرالدين زمان در تهران شهر گسترش قبل تا شدبيان  هكنانچ

  :است آمده آن احداث زمان و ارگ ميدان توصيف در .اند هشد شمرده مي
 ديگـر  از را آن كـه  داشـت  جداگانـه  خنـدقي  و بـارو  خـود  شـد،  نهـاده  صـفويان  روزگار به آن بنيان كه تهران ارگ

 زنديـه  روزگـار  در كـه  داشت قرار ارگ ميدان جنوب، سمت در شهر ارگ و خندقة فاصل در .كرد مي جدا شهر هاي بخش
 توپخانـه  بـه  مربوط هاي اتاق و انبارها و )مرواريد ازجمله( توپ شماري وجود سبب به ،بعدها ميدان اين نام .بود شده ايجاد
 و سبز فضاي و استخر ايجاد و جديدة توپخان ميدان به ميدان اين هاي توپ انتقال از پس. ق.ه 1281 سال در .يافت تغيير

  .)63 :1369 ،ذكا( دش تبديل گلشن باغ به ،آن در گلكاري
  :است آمده ميدان سبزه توصيف در و

هـاي   در آن سبزي ،قاجاريهة بدين سبب به اين ميدان داده شده است كه به روزگار زنديه و آغاز دور ميدان سبزهنام 
ايـن نـام را بـه    . ميدان تخته پل بود ،نام ديگر اين ميدان كه در جنوب ارگ واقع بود. كاشتند مورد نياز مردم تهران را مي
اي كه روي خندق بين شهر و ارگ زده بودند و اين ميدان را به ميـدان جلـوي ارگ متصـل     مناسبت وجود يك پل تخته

  .)227 :همان(  بدان داده بودند ،ساخت مي

  دومة دور
 بافـت  و  هـا  سـاختمان  شـكل كـم   ، كـم )232-240: 1382، قباديان( قاجاريه، عصر اواسط از ايران در مدرنيزاسيون آغاز با

 شـهر  گسـترش  شـاه،  ناصـرالدين  سلطنت زمان در ).ش.ه 1247(. ق.ه 1284 سال در .شد متغير و متحول تهران شهري
 شـهر  مسـاحت  و دش احداث) ناصري حصار( جديد حصار و تخريب) طهماسبي حصار( تهران قديم حصار .شد آغاز تهران
    .شد برابر پنج

 ميـدان  سـه ، )دومة دورتهران در  گسترش از بعد نقشه اولين( شده كشيده عبدالغفارخاندست  به كه چهارمة نقش در
 حكـومتي  ارگ شـرق  و غـرب  شمال و شمال در ترتيب به، بهارستان ميدان و توپخانه ميدان ،مشق ميدان ي ها نام به جديد

  .است شدهمشخص 
 مـدارك  در آن از كه شد تأسيس آنها هاي براي تمرين وبود  قزاق سربازان محل ،شاه فتحعلي زمان در مشق ميدان

طـور عمـده    بـه  ميـدان  ايـن  .)3 :1384، پارسـي ( است شده برده نام دولت دروازه از خارج مشق ميدان با عنوان ،تاريخي
 .نشـده اسـت   اسـتفاده  مـورد ، ارتبـاطي  خطوط تقاطع محل و شهري مفصل يكمنزلة  به گاه هيچ و داشته نظامي كاركرد

  .است نگرفته قرار تحليل مورد حاضرة مطالع دربنابراين 
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 شـرق  و جنـوب  غرب، شمال، سمت به كالسكه و درشكه وآمد رفت تسهيلبراي  مستقيم خيابان شش ميدان اين از
 بـراي  مسـتقيم  ي هـا  خيابـان  اين كند، مي كار بهآغاز  تهران در اسبي واگن كه .ق.ه 1305 سال از .شود مي كشيده ميدان
  .بود مناسب بسيار وآمد رفت جديد نوع اين حركت

 ميادين از بسياري مانند مركزي حياط صورت به ميدان اين اگرچه، اينكه توپخانه ميدان طرح در اهميتة شايان نكت
 سـبك  هماننـد  دوريـك،  ي هـا  سـتون  نيم و دايره نيم ي ها قوس از ميدانة بدن نماي طرح در ولي شده، ساخته ايرانسنتي 

 سـاختمان  بنـابراين . و تزيينات معماري سنتي ايران تلفيق شده بود  ها نئوكالسيك رايج در غرب استفاده شده كه با سه دري
  .)4 شكل(است  غرب نئوكالسيك معماري و ايرانسنتي  معماري از تلفيقي كه شدهطراحي  تهرانية شيو بهمذكور 
 

 

  .استمشخص  ميدان راست سمت در شاهي بانك و ميداني  بدنه توپخانه، ميدان عكس در. 4 شكل

 خانة كاخ گلستان آلبوم: منبع

 

 كاخ و بازارچه يا بازار مسجد، يك همواره، ايرانسنتي  ميادين بدنه بركه پيش از اين هم بيان شد اينكه،  ديگرة نكت
 نهـاد  دو و بـوده  جنگـي  مـدرن  ادوات نگهداري محل توپخانه، ميدان اصلي عملكرد ولي .است داشته قرار دارالحكومه يا

 گـذرهاي  فـرم  برخالف نيز ميدان اين به متصل ي ها راه .بود زده تكيه ميدان اينة بدن بر خانه تلگراف و بانك يعني، مدرن
  ).4 شكل( بود شدهطراحي  مستقيم شكل به ،سنتي

 ي هـا  خيابـان  سـري  يـك  و شده برده نام نگارستان باغ جلوخانعنوان  ، با بهارستان ميداناز  عبدالغفارخانة نقش در
 نظاميه باغ به جنوب از و سپهساالر كاخ به شرق از نگارستان، باغ به شمال از ميدان اين .است بوده مرتبط آن به مستقيم
 كـاخ  از اسـتفاده  و .)ش.ه 1285( مشـروطه  انقـالب  ازپـس   تـا  ميـدان  اين پيدايش زمان ازاست، بنابراين  بوده محصور
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طـرح معمـاري كـاخ نگارسـتان     . سپهساالر، محل مجلس شوراي ملي، هيچ نهاد مدرني بر بدنة اين ميدان قرار نداشته است
  ).140- 151: 1382قباديان، (بوده است ) سبك تلفيقي(شيوة تهراني  و كاخ سپهساالر، به) سنتي(شيوة اصفهاني  به

  سومة دور
 نقشـه  ايـن  در .شـد  ترسـيم  طهـران  جديدة نقش عنوانبا  1309 سال در، اول پهلوي زمان در تهران شهرة نقشنخستين 
 اغلـب  تقـاطع  در .اسـت  شـده  داده نشـان  شـطرنجي ة شـبك  يـك  در و مستقيم صورت به، تهران سيسأت تازه ي ها خيابان
 بـوذرجمهر  آقـا  كـريم  زمـان  درطور عمـده   به تهران جديد ميادين و  ها خيابان .بود شده احداث مدور ميدان يك  ها خيابان
 بلديـه  رئـيس  سـال  ده مـدت  بـه ، 1312تـا   1302 سـال  از و بـود  اول پهلـوي ة دور در تمـام  سرهنگ وي .گرفت شكل

  .بود تهران) شهرداري(
 .شـد  انجـام  تهـران  در نوسـازي  و كالبـدي  زيـاد  تغييرات اقتصادي، مناسبنسبت  به وضعيت دليل به، زمان اين در 
 بلوار احداث و چليپايي سواره ي ها راه شبكه سريع گسترش ،)1312( معابرة توسع قانون دنبال به، تهران شهر معابر تعريض

بـراي   تـالش  و اصلي ي ها خيابان تقاطع در متعدد ي ها ميدان قرارگيري با .است تهران شهر در دوره اين مهم اقدامات از
 .ي قديمي، الگوي شهري دوره رضا شاه پديد آمد ها حركت سواره، ضمن تخريب محلهتسهيل 

 سازهاي و ساخت .يافت فراوان اهميت )فلكه( شهري ي ها ميدان ساخت بر كيدأت رو، سواره ي ها راه اهميت بهتوجه  با
 بطـن  از انـدك  انـدك  كـه  اسـت  اول پهلـوي ة دور از .گرفـت انجام  نئوكالسيك و تلفيقي معماري سبك با ميدان اطراف

 دوره اين در ايران شهرهاي بافت در دگرديسى يك كهگفت  بايد .يافت نمو و رشد مدرن شهرهاى ايران، سنتى شهرهاى
 و عـريض  مسـتقيم،  معـابر  بـه  نيـاز  ،جديـد ة نقلية وسيل اين .بود كشور به خودرو ورود آنة عمد علل از يكى كهروي داد 

  .داشت هآسفالت
ـ ، جهـان  نقـاط  سـاير  در چـه  و اروپـا  در چه شهرسازي، تاريخ دراي  هپديد هيچ كه نمود اذعان بتوان شايد ة ازانـد  هب
 زندگي، محل با كار محل مجاورت .كرد عوض را شهرها مقياس اتومبيل .است نداده تغيير را شهرها كالبد و بافت اتومبيل
 مقيـاس  و رفـت  بين از همهها  محله مراكز و انساني مقياس با باريك ي ها كوچه شهر، مركز در  ها ساختمان بودن متراكم
 شـهر  داخـل  بـه  خـود  بـا  هـم  را جديـدي  ي ها ساختمان و مدرن نهادهاي مدرنيته، .شد اتومبيل مقياس به تبديل انساني

 پارلمـان  و دادگسـتري  شهرداري، بيمارستان، نمايشگاه، موزه، آهن، راه ايستگاه خانه، وزارت دانشگاه، ازجمله آورد، همراه به
  . )26: 1389، قباديان(

 يـك  .ندمدآ در اليه دو شكل به ،كشور شهرهاى ساير سپس و بزرگ شهرهاى و پايتخت ابتدا كه است زمان اين از
 روي مـوارد  غالب در ابتدا در .گرفت قرار ارگانيك و باريك معابر سنتية الي روى مستقيم ي ها خيابان شبكه با مدرنة الي

 ،خيابـان  دو ايـن  تالقـي  محل در .شد احداث جنوبى ـ  شمالى خيابان يك و غربى ـ  شرقى خيابان يك شهر، سنتى بافت
  .)5 شكل( گرفت شكل شهر جديد ميدان
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 .اسـت  شـده طراحي  خورد وآمد رفت تسهيل مدرن براي ي ها ميدان طور عمده به ،سنتي ي ها ميدان خالفبربنابراين 
 در معمـوالً  .شـدند  احداث شهر اصلي خيابان دو تقاطع در ،ايران بزرگ شهرهاي در اول پهلوي زمان از  ها ميدان نوع اين

  هـاي  ميـدان  ايـن  گرداگـرد  بر كه نهادهايي .شد مي داده قرار شهري مهم المان يك يا اول پهلوية مجسم ،ميدان وسط
 بانك و يشهربان ،استانداري فرمانداري، هتل، خانه، تلگراف پست، شهرداري، مانند مدرن نهادهايي ،گرفتند مي شكل جديد
 حرم اطراف ميدان ،)1304( رشت شهرداري ميدان از توان مي رابطه اين در .بودند حكومت دستگاه با مرتبطاغلب  كه بود
 و اروميـه  در مشـابه  ي هـا  ميـدان  و )1316( تبريـز  ساعت ميدان ،)1310( همدان )امام( پهلوي ميدان ،)1307( مشهد در

  . برد نام اول پهلوي زمان در سبزوار
 سـلطنت  ابتـداي  در كـه  بود ايران شهرهاي در  ها ميدان نخستيناز دستة  شهر اين مركز در رشت شهرداري ميدان

   .گرفت شكل اول پهلوي
 در شـده  ادراك عناصر ... است شهري ناظران از بسياريتوجه  مورد آن،ة دهند تشكيلة بدن با شهرداري ميدان كل

   ).180: 1384 سفردوست،( است ... سابق استانداري ملي،ة كتابخان سابق، ايران هتل شهرداري، ساختمان شامل، ميدان
 امـروز  بـه  تـا  و شـود  مي آغاز زمان اين از، مشهد در )السالم ليهع( رضا امام حرم اطراف ي ها خيابان و ميدان احداث

   .است داشته ادامه
 فراگرفته بسياري قديمي وخم پيچ رپ و تنگ معابر و كهنههاي  هدك و  ها خانه را قدس آستان مباركات عمارات اطراف

ـ  و فرمـا  تشـريف  مشهده ب كه )1307 سال سفر( خراسان سفرهاي از يكي رد...  شاه ضار...  بود ة منـور ة روضـ  زيـارت   هب

 دو تقاطع در سپه ميدان و جنوبي و شمالي خيابان دو ،1312 سال در اروميهة نقش در .5 شكل
  .است شده ترسيم شهر قديم بافت روي  خيابان

 دانشگاه شهيد بهشتي بايگاني: منبع
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 اصـالحات  وشود  ايجاد حرم اطراف بر مانند رهداي وسيعي خيابان، فرمودند امر وضعيت آن مشاهده باشدند  مشرف رضويه
  ).23: 1355، موتمن( آيد عمل به ديگرة الزم

  

  
  

  
  ،همدان و ساري سبزوار، شهر سه از هوايي ي ها عكس در. 6شكل 

   .استمشخص  شهر قديم بافتة الي بر  ها خيابان مدرنة الي قرارگيري و شهر اصلي ميدان 
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  ،همدان و ساري سبزوار، شهر سه از هوايي ي ها عكس در. 6ادامة شكل 

   .استمشخص  شهر قديم بافتة الي بر  ها خيابان مدرنة الي قرارگيري و شهر اصلي ميدان 

   06/05/2012گوگل ارث برداري كشور و  سازمان نقشه: منبع
  

  :نويسد مي همدان شهر مركزي ميدان با رابطه در حبيبي
 داخله وزارت به و تهيه همدان، سازي چرمة كارخان رئيس و ساز چرم مهندس، فريش كارل را همدان پيشنهادي طرح
 در متر 150 قطر به فريش ميداني طرح .گذرد مي داخلهة جليل وزارت تصويب از 1310 ماه آبان در طرح اين .كرد پيشنهاد
 150ة فاصـل  در كمربندي )بلوار(كند كه به خيابان عريض  يم ايجاد را مركزي شعاعي، عريض خيابان شش با شهر مركز
 حبيبـي، ( كنـد  مي منهدم را شهر محالت مركز شعاعي خيابان شش و كهنميدان  سبزه مركزي، ميدان .شوند مي ختم متر

1385 :31.(  
  :نويسد مي )هرضايي( اروميه شهر مركزي ميدان مورد در رجبي

 نيازهـاي  رفع همراه است، ايران و .... شاه رضا ي ها ميدان زيباترين از يكي كه هرضايي مركزي ميدان ي ها ساختمان
 اسـت  درآورده امـروز  جهان مترقي شهرهاي از يكي صورت به را هرضايي انداز چشم دولتي، سيساتأت نظر از شهر ضروري

  ).57: 1355، رجبي(
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 كاركردهـاى  بـا  شـهر  اصـلى  ميدان نقش و شد داده تغيير سپه ميدان نام بهة تهران توپخان ميدان، شاه رضا زمان در
 شهردارى يا بلديه ميدان، شمال در .گرفت قرار اسب بر سوار شاه رضاة مجسم ميدان وسط در .داشت را حكومتى و جديد

 در كـه  داشـت  قرار ميدان شرق در شاهى بانك .دش احداث 1305 سال در خانه تلگراف ميدان، جنوب در و 1302 سال در
 و سـپه  بانـك  بـه  ميـدان  غـرب  سـمت  .شد آن جايگزين )تجارت بازرگاني،( شاهنشاهي جديد بانك و تخريب دوره اين

   .داشت اختصاص نظميه ساختمان
   :شده عنوان چنين آباد حسن ميدان مورد در
 و نمونـه  تـرين  كامـل  شـد،  طراحـي مـي   دايره صورت به آنهاة نقش كه )شدهطراحي  ي ها ميدان(  ها ميدان از نوع اين
 و مـدور  فضـايي  يعنـي  كردنـد،  مـي يـاد   نيز فلكه عنوان با  آنها، از معاصرة دور نخست ي ها دهه در كه بود فضايي الگوي
 زدن دور و حركت تا شد مي ساخته آن باز فضاي وسط در شكلاي  هدايراي  هنقش با سبز فضايي اغلب كه شكلاي  هاستوان

 بـا  آن طرح كه آيد مي شمار به فضاها گونه اين ازاي  هنمون تهران در آباد حسن ميدان .پذيردانجام  بهتر ميدان در  ها اتومبيل
، زاده سـلطان ( شـد  سـاخته  وطراحي  1313 سال در ايتاليا در شده ساخته ي ها نمونه از برخي و پاالدين نماهاي از اقتباس
1390 :313.(   

 جديـد  ي هـا  سـبك  دهدكـه  مـي  نشـان ، فـوق  در شده ذكر ميادين احداث زمان از مانده جاي به ي ها عكس و بناها
 طـرح  بـراي  نئوكالسـيك  سبك و )غرب نئوكالسيك معماري و ايرانسنتي  معماري تلفيق( تلفيقي سبك مانند معماري
 ).7شكل ( است شده استفاده مذكور ميادين پيرامون ي ها ساختمان

 

 
  .است شدهطراحي  نئوكالسيك سبك به و دوارشكل  به آباد حسن ميدانة بدن .7 شكل

  ليال صديق: منبع
 اتصـال  دليـل  بـه  سـو  يك از دوره اين در ميدان .است سويه دو دوره اين در خيابان و ميدان ثيرأت كه گفت توان مي

 قـرار توجـه   مـورد ، شـهري  بـاز  فضـاهاي  اطراف در دولتي و مهم ي ها ساختمان قرارگيري دليل به، ديگر سوي از و  ها راه
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 را  هـا  خيابـان ة شدطراحي  ي ها راسته و گذاشته ثيرأت نيز مجاور ي ها خيابان بر ميدان اطرافة ابنيطراحي  همچنين .گرفت
 عمومي مدرن و مهم بناهاي .هستند دوره اين محصول آهن راه و اعدام مخبرالدوله، آباد، حسن ي ها ميدان .است داده رواج

 اطـراف  در دوره ايـن  در نيـز  هتل و بانك مخابرات، شهرداري، دولتي، جديد عمارات و آهن، راه ايستگاه مانند، غيرمذهبي
 .يابد مي گسترش شهري ي ها ميدان

  گيري نتيجه
 قـرار  دارالحكومـه گـاهي   و بازارچـه  يـا  بازار و مسجد مانندسنتي  نهادهاي ميدان، بدنه بر ايران،سنتي  شهرهاي اكثر در
 .اسـت  گرفتـه انجـام   ميـدان  پيرامـون  بافـت  بـا  ارگانيـك  تلفيـق  در و پيـاده  عابر براي ميادين اينطراحي  .است شتهدا

  .اند هشد اجرا وة سنتي طراحي شيو به  ها ميدان محيط در شده احداث ي ها ساختمان
بـه   هندسـي  نظم شكل و ،شهر در ميدانتدريج  به كه دهد مي نشاندورة مدرن،  بهسنتي  دوره از ميدان تحول سير
 ي هـا  ويژگـي  از ،ميـدان  براي شدهطراحي  فضاهاي و عاعيش الگوي .شود مي متصل خيابان منظمة شبك به و خود گرفته

 ديگـر  مهـم  تفـاوت  ،خـالي  و رپ فضاهاي مقياس شدن تر وسيع و جديد ي ها كاربري ايجاد .است دوره اين در ميدان مهم
 ميـدان  فضاي در نما آب مجسمه، شده، وصل يكديگر به خطي و منظم ي ها خيابان با  ها ميدان .است سنتية دور به نسبت

 قبـل ة دور از ،بافـت  نظـم  و بـاز  فضاهاي وسعت دليل به ،اطراف محيط انداز چشم و ديد .رود مي كار هب آن سازي محوطه و
  .يابد مي كاهش ميدان محصوريت نتيجه در و شده گرا برون معموالً، مدرن ميدان مجاور معماري الگوي .است بيشتر

 كالبـدي ـ   فضـايي  تغييـرات  و گـذار  اصـلي  ي ها شاخصه توان مي ،مختلف ي ها دوره در ميدان هاي ويژگي بررسي با
ة نحـو  و راه شـبكه  اتصالة حون آن، دروني و پيراموني عملكردهاية جنب چهار از ،مدرن به مدرن قبلة دور از را  ها ميدان

 بـر  ؤثرمـ  بصـري  ـ  كالبـدي  ي هـا  جنبه يا انداز چشم ،نيز و ميدان، شناسي ريخت و بافت در قرارگيري ميدان، به دسترسي
 و ميـدان  به متصل ي ها راه شدن تر وسيع ، ميدان آن تبع به و خيابان محوري پياده كاهش يا محوريخودرو .سنجيد ميدان

 بـا  مـدرن  عملكردهـاي  شـدن  پديـدار  ميـدان،  بيشتر هندسي نظم و آنها شدن فشرده غير ميدان، شدن فراخ آن دنبال به
 تغييـرات  معيارهـاي  ازجمله ،آنها مركز در سبز فضاي و نما آب اجراي و نصب و اطراف در نئوكالسيك يا تلفيقي معماري

  .آيند مي شمار به تهران در ميدان شناسي گونه
 تكامـل  آن طـرح  در شـده  بيان ي ها شاخصه بيشتر كه است ميداني نخستين توپخانه ميدان ،پژوهش اين بر اساس

 زمـان  و قاجاريـه  عصـر  در كـه  توپخانـه  ميـدان  كـه  گفـت  توان ، ميآمده دست بهنتايج  و) 2( جدول بهتوجه  با .يابد مي
 طرح در اگرچه .است كرده اختيار، شده مطرحة زمين چهار در را مدرن فضاي ي ها ويژگي است، گرفته شكل شاه ناصرالدين

 ميـدان  احـداث  زمـان  در زيرا؛ بود شده گرفته نظر در درشكه و كالسكه عبور تسهيل آن، با مرتبط ي ها راه شبكه و ميدان
   .بود نشده اختراع هنوزخودرو  )ميالدي 1867(

 مـدرن  نهادهـاي  عملكردهاي و  ها كاربري رواج و تهران شهر سطح گسترشة نقط اولين در توپخانه ميدان موقعيت
 و كالبـدي  عوامـل  و معماري سبك لحاظ به .است ساخته متمايزسنتي  ي ها ميدان از را ميدان اين، )خانه تلگراف و بانك(

 نمادهاي توپخانه، ميدانة بدن طرح در .است متفاوت )ارگ وميدان  سبزه( قبلي ي ها ميدان به نسبت ميدان اين، نيز بصري
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 و شـطرنجي  فـرم  و مـذهبي  بناهـاي  و بازار از دوري .است شده تلفيق غرب نئوكالسيك معماري با ايرانسنتي  معماري
 بـه  سـنت  از گـذر  فضـاي  نخسـتين  را توپخانه ميدان كه است ديگري عوامل از، آن با مرتبط ي ها خيابان شبكه مستقيم
   .است كرده تهران در مدرن

  منابع
1. Crisis, A. 1991, Tehran Map in Naseredin Shah Period, Printed by Geographic 

Organization of Armed Forces.  

2. Etemad Al Saltaneh, M.,  1984, Al-Moaser Va Al-Asar, Fourteen Years of Iranina 
History- Naser-Al-Din Dynesty, With Collaboration of Iraj Afshar, Asatir Publication, 
Tehran. (in Persian)  

3. Gharib, F., 2009, City Squares, Architecture and Design of Open Spaces, Tehran 
University Publication, Tehran. (in Persian)  

4. Ghobadian, V., 2003, Architecture of Tehran during Naseraldin Shah Period, 
Tradition and Modernity in Contemporary Iranian Architecture, Pashoutan Publisher, 
Tehran. (in Persian) 

5. Ghobadian, V., 2010, Theories & Concepts in Contemporary Western Architecture 
Thirteen Print, Office of Cultural Research, Tehran. (in Persian)  

6. Habibi, M., 2005, From Shar to Sharestan-Historical Analysis of the City Concept and 
its Physical Features: Thoughts and Affects, Sixth Edition, Tehran University 
Publications, Tehran. (in Persian)  

7. Habibi, M., 2006, Description of the Intellectual Currents of Contemporary 
Architecture and Urbanism in Iran, Tehran's Cultural Research Bureau. (in Persian)  

8. Hamidi, M. & Sirous Sabri, R., 1997, Skeleton of Tehran City, Technical Engineering & 
Consulting Organization of Tehran, Tehran. (in Persian)  

9. Motamen, A., 1976, History of Astan Ghods, Astan Ghods Razavi, Mashhad. (in Persian)  

10. Mozayani, M., 1998, Evaluation of Tehran City from Visual and Aesthetic Views, 
Tehran. (in Persian) 

11. Najm Al Malek, A., 1992, Tehran City Map in Naseredin Shah Period, Printed by 
Geographic Organization of Armed Forces, Tehran. (in Persian) 

12. Naskof, S., 1999, Map of Tehran City-Capital of Iran, Visual Documents Iran's Cities-
Qajar Periods, 147-152, Shahid Beheshti University-Iran Cultural Heritage, Tehan. 
(in Persian)  

13. Pakdaman, B., 1997, A brief Look at the Style and Architecture Trends in Tehran, 
Terhran Book Covers 5 & 6, Roshangar Publications, Tehran. (in Persian)  

14. Parsi, F. & Valizadeh, A., 2005, Damascus Square Historical Studies, Bavand 
Engineering Consultant, Tehran. (in Persian) 

15. Pirnia, M., 1990, Styles of the Iranian Architecture, Edited by Gholamhossien 
Memasian, Hslamic Art Publication, Tehran. (in Persian)  



  1392، زمستان 4، شماره 45هاي جغرافياي انساني، دورهپژوهش  196

  
16. Safar Dust, A., 2005, In Search for the Identity of Rasht City, Director of Research: 

Shahindokht Bargh Jelveh, Department of Housing and Urban Development, Tehran Civil 
Organizations and Improvements, Tehran. (in Persian)   

17. Rajabi, P., 1976, Iran Architecture in Pahlavi Period, Iran National University, Tehran. 
(in Persian)  

18. Soltanzadeh, H., 1991, Urban Spaces in Iranian Historical Contexts, Streets and 
Markets, Squares, Gates, Entrance Spaces, Spaces in Proximity of Bridges, Office of 
Cultural Research, Tehran. (in Persian)  

19. Soltanzadeh, H., 2011, A Brief History of the City and Urbanization in Iran, from 
Ancient Period until 1976, Chahar tagh Publications, Tehran. (in Persian) 

20. Trachtenberg, M., 1986, Architecture from Prehistory to Post-Modernism/ the Western 
Tradition, Isabelle Hyman, Academy Editions, London. 

21. Webb, M., 1990, The City Square, Thames and Hudson Ltd, London. 

22. Zoka, Y., 1970, History of the Royal Citadel Buildings in Tehran and the Golestan 
Palace Guide, Publications of the National Works 99, Tehran. (in Persian) 

23. Zoka, Y. & Semsar, M., 1990, Tehran in the Picture, Vol. 1, Photography by Ali 
Khadem, Soroush-Islamic Republic of Iran Broadcasting Publications, Tehran. (in Persian) 

 

 

  
  
  


