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چکیــــده: 

نیما ولی بیگ ***

مصطفی بهزادفر ****

محسن فیضی *****

دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسالمی، شهرکرد، ایران

استادیار دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران )نویسنده مسئول(

استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

تاریخ دریافت مقاله: 98/03/27           تاریخ پذیرش نهایی:98/10/23 

در گذر زمان، جداره میدان ارگ از نظر ساختار شکلی، دچار دگرگونی های شده است؛ و تاکنون میدان ارگ مورد بازنمایی قرار 
نگرفته است. بازنمایی و تحلیل شکلی اجزای جداره میدان می تواند ویژگی های نهفته در این میدان را آشکار سازد. شناخت اجزای 
تشکیل دهنده جداره، می تواند یکی از راهکارهای مناسب در جهت احیا عناصر این میدان ارزشمند باشد. اندازه و شکل قاب ها، 
بازشوها و سردرها به شکل مستقیم در شکل گیری فرم نهایی میدان  تاریخی ارگ تأثیرگذار بوده است. نویسندگان به ویژگی های 
تاریخی و روند شکل گیری مجموعه مجاور میدان و گذرها پرداخته اند؛ در این مقاله برای نخستین بار بازنمایی جداره میدان ارگ 
را مورد  ارگ  نهایی جداره های میدان  تا نقش عناصر تشکیل دهنده فرم  بر آن است  این مقاله  قرار خواهد گرفت.  مورد تحلیل 
بررسی قرار دهد. در این پژوهش با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی به تحلیل و مقایسه تطبیقی اجزای جداره میدان می پردازد. 
داده های پژوهش با بررسی میدانی و مطالعات کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که 
در شکل گیری جداره میدان ارگ در دوره های مختلف که از دوره ناصری تا اوایل دوره پهلوی است؛  از قاب ها، بازشوها و سردرها 

با ریتم  و ترکیباتی مشترک آن ها، در کنار یکدیگر استفاده شده است.

واژه های کلیدی: بازنمایی، میدان  ارگ، اسناد توصیفی، اسناد تصویری، جداره.

** faranak.hooshmand@googlemail.com *** n.valibeig@aui.ac.ir **** behzadfar@iust.ac.ir ***** mfaizi@iust.ac.ir

بازنمایی میدان ارگ تهران بر پایه اسناد توصیفی و تصویری*

* این مقاله برگرفته از بخشی از رساله دکتری نگارنده اول تحت عنوان »بازنمایی بصری جداره های میادین قاجار و اوایل پهلوی شهر تهران بر پایه 
اسناد توصیفی و تصویری« است که به راهنمایی نگارنده دوم و به مشاوره نگارنده سوم و چهارم، در دانشگاه آزاد واحد شهرکرد به انجام رسیده است.

فرانک هوشمند شعبان آبادی**
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1. مقدمه
شهر تهران دارای میدان های تاریخی بود؛ که در گذر زمان 
آن ها  این که چهره  یا  و  رفته اند  از دست  آن ها  از  تعدادی 
دچار تغییر گردیده است. این پژوهش در پی آن است که 
شکل و فرم جداره1 اصلی میدان  ارگ تهران را تا حد ممکن 
آشکار سازد و فرم ها و شکل های اجزای جداره، این میدان  
را در گذر زمان مورد بررسی قرار داده است و به ویژگی های 
تاریخی  میدان های  است.  کرده  پیدا  دست  آن ها  کالبدی 
با آسیب های فراوانی رو به رو  کشور در شهرهای تاریخی 
بافت های  کالبد  از  عمده ای  بخش  آسیب ها  این  هستند. 
کهن را، از بین برده است و باعث آشفتگی های بصری در 

جداره میدان های امروزی شده است. 
1-1. اهداف پژوهش 

آن چه در این مقاله بیان می شود برداشتی از بررسی و مقایسه 
جداره میدان ارگ و تناسبات در آن اسـت. تناسبات به دلیل 
ایجـاد زیبایی بصری در هنر و معماری از اهمیت ویژه ای 
برخوردار هستند. می توان نوشت که اکثر آثار براساس نوعی 
تناسـب به وجود آمده اند؛ در نتیجه، تناسبات اجزای جداره 
در ترکیب فرم ها، شکل ها و عناصر به کار رفته در جداره 
میدان منجر به ایجاد جداره زیبا و متناسب می گردد. مقاله 
حاضر تالشی است در جهت یافتن تناسبات اجزای میدان 
قرار  بررسی  مورد  را  آن ها  بکارگیری  نحوه  و  تهران  ارگ 
دهد. اکنون این پرسش  به وجود می آید: چگونه در جداره 
دوره های مختلف از تناسبات و شکل های مشترک استفاده 

شده است؟ 
2-1. روش پژوهش 

نمونه  اسناد توصیفی و تصویری  به  توجه  با  پژوهش  این 
و  تحلیل  به  ترسیمی  نرم افزارهای  در  آن  کردن  ُمدل  و 
و  می پردازد  تهران  ارگ  میدان  جداره  اجزای  مقایسه 
از  ترکیبی  با  داده ها  داد.  خواهد  پاسخ  ذکر شده  به سوال 
مطالعات کتابخانه ای و میدانی به دست آمده است. در شیوه 
مقاالت،  شامل  مکتوب  اسناد  جمع آوری  به  کتابخانه ای 
کتاب ها، رساله، و همچنین اسناد تصویری شامل نقشه ها، 
عکس های هوایی، عکس های دوبعدی و سه بعدی پرداخته 
شده است. داده های میدانی از طریق برداشت قسمت های 

و  اجزا  قرارگیری  لحاظ چگونگی  از  ارگ  میدان  باقیمانده 
نحوه ترکیب بندی بـه کار رفته به دست آمده است. پس از 
بررسی و بازنمایی براساس اسناد توصیفی، اسناد تصویری 
ترسیم  و  پیاده سازی  باقی مانده،  قسمت های  برداشت  و 
مورد  کدام  هر  هندسی  ویژگی های  آن  از  پس  و  شدند؛ 
تحلیل و بررسی قرار گرفت. ابزارهای جمع آوری داده های 
میدانی شامل ابزارهای اندازه گیری و تصویر برداری است و 
بـرای تحلیل داده ها از نرم افزارهای ترسیمی Autocad2D و 
Photoshop استفاده شده است. این مقاله با توجه به هدف، 

در دسته بندی مقاالت کاربردی جای می گیرد. شیوه مورد 
بخش هایی  دارای  و  اسـت  غیرتجربی  آن  در  اسـتفاده 
تحقیق میدانی است و ساختار آن در دسته شیوه روش حل 

دارد. قرار  مسئله 
2. پیشینه پژوهش

هستند  اجتماعی  تعامالت  برای  بازی  فضاهای  میدان ها 
که ساختارها و کاربری های گوناگونی دارند. میدان می تواند 
کردن  جمع  و  گذرها  تقسیم  استراحت،  برای  فضای 
بررسی  به  زیادی  محققین  باشد2.  شهری  مهم  بناهای 
دسته  شده اند.  تقسیم  دسته  دو  به  که  پرداخته اند  میدان 
تاریخچه  احداث،  محل  مباحث  به  که  محققینی  اول، 
ساخت آن ها، دیدگاه تاریخی، معماری، شهرسازی و روند 
دورۀ  در  پرداخته اند.  کلی  به صورت  میدان ها  شکل گیری 
می کرد  ایجاب  اجتماعی  زندگی  وسطی  قرون  و  رنساس 
همچنین  شود؛  شهری  میدان های  از  فراوانی  استفاده  که 
هماهنگی بین میدان و ساختمان های عمومی اطراف آن به 
راحتی مشهود است )زیته 1394، 27(. میدان های شهری 
جهت استفاده در مناطق مسکونی خاص به وجود می آید، که 
برخی از نظریه پردازان این میدان ها را به پنج دسته تقسیم 
کرده اند: بسته، محصور، مرکزی، گروهی، نامنظم )استنلی3، 
استارک4، جانسون5، و اسمیت6 2012، 1092(. در واقع منظور 
از میدان7، فضای شهری است که بین ساختمان ها محصور 
در مسیر  اصواًل  میدان ها  )ذکاوت 1392، 74(.  است  شده 
راه ها قرار دارند یا در محل تقاطع و یا در کنار راه، که دارای 
کارکردهای متفاوتی از نظر اداری، تجاری، ورزشی، نظامی 
و یا ترکیب چند کارکرد می باشند )سلطان زاده 1392، 82(. 
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آن  به  شهری  میدان  احداث  محل  موقعیت  و  توپوگرافی 
هویت و اعتبار می دهد )کنیرش 1392، 186(. ماندگاری و 
سرزندگی میدان ها متأثر از مدیریت و موقعیت میدان است. 
یکی  عنوان  به  پیاده ها  و  میدان  اطراف  بناهای  واقع  در 
)کوربت 1393،  است  میدان ها  در  تجاری  از شاخص های 
محصور  برای  متنوعی  روش های  باستان  دوران  در   .)47
انجام  بناها  و  متنوع-ترین شرایط  با  میدان  فضای  کردن 
می شد )زیته 1394، 49(. حس محصوریت به جهت گیری 
دیوارها و سطح کف  بدنه  میدان، مفصل بندی  اصلی  فرم 
به  )تیس اونسن 1391، 122(. دسته دوم،  ارتباط است  در 
مفاهیم،  هندسه،  عملکرد،  دگرگونی،  شکل گیری،  روند 
نظام- و  میدان  فضایی  ساختار  گونه شناسی،  شکل گیری، 

های آن پرداخته اند. میدان ها، هر یک باید فضا و تزئینات 
خاص خود را داشته باشند )آلبرتی8 1986، 81(. اصلی ترین 
ساختمان های  جهت  خوب  محیط  یک  طراحی  برای  راه 
عمومی و تجاری در شهرها، طراحی میدان شهری یا پالزا 
است که می توان گفت یکی از اساسی ترین عناصر شهری 
هست )ژایی9 2014، 107(. بدون هیچ گونه بهانه ای باید به 
به  پاسخ دهد )کنیرش 1392، 1(؛ توجه  نیازهای عمومی 
نیاز به توجه به موقعیت مکانی آن در شهر،  طراحی فضا 
نسبت به مراکز فعالیت، ارتباطی، فرهنگی و غیره. همچنین 
کمیت و کیفیت کاربری های پیرامون و توجه به محورهای 
است  تهی  میدان فضاِی  )بحرینی 1392، 15(.  است  دید 
که دیوارهای مجاور آن همانند تابلوهای نمایشگاه آن را در 
برگرفته است )موتین 1395، 113(. تجمع خانه-ها به دور 
یک فضای باز که با حداقل رساندن سطوح بیرونی آمادگی 
دفاعی در برابر حمالت بیرونی امکان پذیر می ساخت )کریر 
تناسب  آن  دور  بناهای  و  میدان  بین  باید   .)16  ،1394
اندازه و نسبت  )زیته 1394، 67(.  بر قرار ساخت  مطلوبی 

تأثیرگذارترین نقش را در کیفیت میدان دارند
)دلوتو10 و استورال11 2017، 70(. شکل کلی زمینه معمواًل 
به شکل مربع یا مستطیل به نسبت 3 به 1 است )آسیابی 
1389، 96(. وسعت بیشتر میدان های تاریخی بین 0.5 تا 
محصوریت  میزان   .)168  ،1392 )کنیرش  است  هکتار   5
و کوچک ترین  بزرگ ترین  و  باشد؛   6 به   1 میدان حداقل 

ضلع میدان شهری نباید از 140 متر بیشتر باشد و از 50 متر 
کمتر باشد )پاکزاد 1382، 62(. ابعاد میدان ها باید نه آن قدر 
کوچک باشد که کارایی نداشته باشند و نه آن قدر بزرگ باشد 
که نتوان از آن استفاده کرد و قابلیت جمع کردن ساکنین و 
کاربری ها را نداشته باشد )ویترویوس پولیو12 1960، 132(. 
کیفیت  بهبود  در  مؤثری  نقش  اغلب  عمومی،  میدان های 
زندگی شهری و تعامالت اجتماعی دارند بدین ترتیب که 
هستند؛  شهری  و  اجتماعی  رویدادهای  مرکز  آن ها  اغلب 
در  تنفس  فیزیکی جهت  را می توان حفره  میدان  واقع  در 
میان ساختمان ها نامید )زکریا13، هارون14 و منصور15 2014، 
و  فرم  دارای  در جهان  پدیده ای  هر  میدان همانند   .)678
و مفهومی17 است که در یک  معنی16  است. محتوا  محتوا 
و ذهنی  عینی  دوگانه  دارای خصلت  و  است  نهفته  پدیده 
اثر  است. می توان گفت که محتوای یک پدیده در داخل 
رشد  نحوه  و  چگونگی  ساختار،  ظاهر،  فرم18،  است  نهفته 
محتوا و بیان آن است )پاکزاد 1386، 96و97(. میدان های 
نسبتًا  بخش  که  پیرامون بسته19  هستند  کالبدی  شهری 
با عناصر پرکننده دیوارهای  وسیعی20 را در قسمت میانی 
پیرامون بسته است. میدان های تاریخی ایران، عنصر شهری 
هستند که با جداره های فعال و ارتباطات فضایی مشخص 
می دهند  را  شهری  گره ی  تشکیل  که  پیرامون،  محیط  با 
که در آن تعامالت اجتماعی افزایش می یابد. این افزایش 
همراه با ایجاد یک فضای باز گسترده در ساختار شهری و 
تاکنون کمتر  با سایر عناصر درون شهری است21.  ارتباط 
پژوهشگری به بازنمایی جداره میدان  پرداخته است. مقاله 
حاضر به بررسی ساختار و ویژگی های مشترک در شکل-

گیری نمای میدان  ارگ و تناسبات  -که باعث پدیده آمدن 
این نظام ها شده است؛ می پردازد.

3. میدان ارگ
تهران است  میدان شهر  و قدیمی ترین  اولین  ارگ  میدان 
که در چند دوره دچار تغییر و تحوالتی شده است. بر اساس 
دوره  دو  به  ناصری  دوره  در  میدان  این  پیشینه  تحوالت، 
تحوالت  دوره  اولین  است.  تفکیک  قابل  و  مجزا  کاماًل 
امیرکبیر  دوره  که  ناصری  حکومت  ابتدایی  سال های 
حصار  تخریب  زمان  در  دوره  دومین  و  پیوست  وقوع  به 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 25

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1226-fa.html


39فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و چهارم /  پاییز  1398 / سال هفتم

طهماسبی محصور است که نقش و ماهیت پیشین میدان 
ارگ را دگرگون کرده است )نجفی 1392، 64(. در جنوب 
وسط  در  زمینی  همکف  حوض  -که  مرمر  تخت  عمارت 
آن قرار داشت- وسعت جنوبی حوض توپ مروارید )توپی 
که در زمان فتحعلی شاه ریخته شده بود( دیده می شد که 
باالی سکویی به ارتفاع یک متر نهاده شده دور دیواره اش 
کاشی کاری شده بود که تفرجگاه زنان و دختران شده هر 
عصر بدورش جمع شده نذر و نیاز می کردند )شهری 1369، 
آن  حجره های  )1234ش.(  سال1267ق.  در   .)356-355
بازسازی شد؛ ولی به دلیل تردد بیش از حد مردم و چارپان 
و عدم وجود سنگ فرش در آن قسمت، عمومًا ناپاکیزه بود. 
ده سال بعد به دستور ناصرالدین شاه به زیبایی و تمیزی 
میدان پرداختند و یک حوض هشت ضلعی در وسط آن و 
سنگ فرش جهت عبور کالسکه و درشکه دو جاده ساخته 
شد؛همچنین دورتا دور آن را درخت و گل کاشتند که منجر 
به تغییر نام آن به »باغ گلشن« شد )هورشید 1392، 103(. 

و  بوده  شهری  بافت  هم جوار  ارگ  غربی  و  شرقی  دیوار 
میدان  این   .)113  ،1374 )مختاری  هستند  دروازه  فاقد 
1218ش.  سال  از  توصیفی  و  تصویری  اسناد  اساس  بر 
صورت  به  میدان  این  جداره  ابتدا  در  داشته است.  وجود 
یک اشکوب22 با کمترین بازشو که دارای سردر-های دو 
اشکوب بود. سپس در سال های بعد دچار تغییراتی گردید 
به  از جداره ها  برخی  در  و  گردید  اشکوب  دو  که جداره ها 
بازشو  دارای  بیشتر قسمت ها  ویژه جداره شمالی و شرقی 
بودند. تصاویر بیانگر آن است که این میدان در دوره های 
اسناد  براساس  است.  شده  زیاد  تغییرات  دچار  مختلف 
توصیفی که متأسفانه خیلی مطلب در خصوص این میدان 
اسناد تصویری که  و  دارد  آن وجود  ویژگی های شکلی  و 
برخی از آن ها را در این پژوهش انتخاب )جداول 1 و 2(، از 
ارگان های مختلف و منابع مکتوب تهیه شدند؛ به بازنمایی 

شد.   پرداخته  میدان ها  جداره 

جدول 1. تصاویر جداره شمالی و جنوبی میدان ارگ

تصاویر جداره شمالی و جنوبی میدان ارگ سال

)مأخذ: فالندن 1394(.

1218

مأخذ: نجفی  1392: 66.
1218-1275

مأخذ: آلبوم خانه کاخ گلستان 1396.
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جدول 2. تصاویر کلی جداره میدان ارگ

تصاویر کلی میدان ارگ سال

مأخذ: آلبوم خانه کاخ گلستان 1396.

1275-1227

مأخذ: آلبوم خانه کاخ گلستان 1396.

مأخذ: نجفی 1392،239. 

مأخذ: نوروزی طلب وعبداللهی 1390، 36.

مأخذ: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران 1396.
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جدول 3. ویژگی عناصر جداره میدان ارگ

مأخذ: نجفی 1392، 238. 

مأخذ: آلبوم خانه کاخ گلستان 1396.

برجستگی 
نسبت به 

جداره مجاور
کاربری اشکوب ُمدول ریتم تقارن                 

دوره و سال عنوان

دارد حکومتی یک دارد دارد دارد دوره اول
1218

جداره
دارد حکومتی دو دارد دارد دارد سردر
دارد حکومتی دو دارد دارد دارد- ندارد دوره دوم

1256-1304
جداره

دارد حکومتی دو دارد دارد دارد سردر
دارد حکومتی دو دارد دارد دارد- ندارد دوره سوم

1304-1320
جداره

دارد حکومتی دو دارد دارد دارد سردر

و 2  در جداول 1  تصاویری که  براساس  نتیجه حاصله  در 
وجود  تفاوت های  و  شباهت ها  میدان ،  جداره  شد؛  مشاهده 
دارد. در این راستا ویژگی های که مورد بررسی قرار گرفت؛ 
تقارن، ریتم، مدول)قاب و بازشو(، اشکوب، کاربری، سردر و 
برج های عمودی است که در واقع کلیه عناصر و ویژگی های 
تشکیل دهنده جداره هستند. در جدول فوق این موارد با توجه 
به تعاریف مطرح شده در شش گروه در دوره های مختلف 
مورد بررسی قرار گرفته  است. همان طور که از جدول 3 برآمده 
است؛ در تمامی جداره ها به جز بخش مرکزی جداره شمالی 
در دوره دوم و سوم. در واقع شباهتی که در سطح جداره ی 

تکراری  و  همسان  ریتمیک،  کادرهای  صورت  به  دیوار 
جهت به اجرا در آمدن طاق نماها در دو ردیف، جهت تشدید 
خطوط افقی جداره و برجسته کردن سردر هستند. شباهت 
دیگری که در میدان  وجود دارد در مدول های استفاده شده 
در میدان ها است که عرض دهانه، ارتفاع، تعداد اشکوب ها و 
نحوه قرارگیری آن ها در کنار یکدیگر، یکی هستند. ریتم، 
و  جداره ها  در  اشکوب ها  قرارگیری  نحوه  قاب ها،  جانمایی 
کشیدگی جداره با وجود سردرها خط آسمان زیبا و دل انگیز 

را به وجود آورده است )جداول 3 و 4(.
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 جدول 4. تقطیع هندسی جداره و سردر میدان ارگ

جدول 5. مقایسه میدان ارگ روی نقشه

تقطیع هندسی میدان عنوان

ارگ

جداره شمالیجداره

جداره غربی

سردر

سردر نقارخانه، ارتباط به خارج  
ارگ ، دوره اول، جداره جنوبی

سردر درب سعادت، دسترسی به 
ارگ، دوره دوم، جداره شمالی

سردر درب سعادت، دسترسی به  ارگ، 
دوره چهارم، جداره شمالی

سردر نقارخانه، ارتباط به خارج  
ارگ، دوره دوم، جداره جنوبی

سردر دیوانخانه، دسترسی به 
دفترخانه مبارکه و انبار و توپخانه 

مبارکه

سردر نقارخانه، ارتباط به خارج کاخ، 
دوره سوم، جداره جنوبی

توضیحات و جمع بندی مقایسه نقشه جدید نقشه قدیم سال
نقشه قدیم شهر تهران به زبان 
روسی توسط سروان نازکوف 
تهیه و نقشه جدید دارالخالفه 
تهران که  معرف به کرشیش 
هست. ابعاد و زاویه  نقشه و 

میدان حدوداً یکی است.

1231-1205

نقشه  قدیم و جدید دارالخالفه 
تهران که  معرف به کرشیش 
هستند. نقشه 1237ش. دارای 

چرخش در حدود 30 درجه 
)شمال شرقی -  جنوب غربی( 

نسبت به نقشه سال 1231 است 
ولی ابعاد یکی است.

1237-1231
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نقشه  قدیم دارالخالفه تهران 
که  معرف به کرشیش و نقشه 
جدید دارالخالفه ناصری توسط 
عبدالغفار نجم الملک تهیه شده 
است. نقشه 1237ش. مطابق 

نقشه قبل جهت منطبق می شود. 
شکل میدان یکی هست؛ صرفًا 
وسط میدان دارای یک حوض 

هشت ضلعی است.

1270-1237

نقشه قدیم دارالخالفه ناصری 
توسط عبدالغفار نجم الملک 

تهیه و نقشه جدید جهت اداره 
تهیه تفتیش مدارس تهیه شده 
است. محدود میدان در سال 
1301ش. واضح نیست. ولی 
نشان دهنده تغییرات جداره و 

حذف جداره هاست.

1301-1270

نقشه قدیم جهت اداره تهیه 
تفتیش مدارس تهیه و نقشه 

جدید از کتاب تهران نگاری تهیه 
شد. میدان کاماًل بر هم منطبق 

است.

1309-1301

نقشه قدیم از کتاب تهران نگاری 
تهیه و نقشه جدید طرح مصوب 
تهران در زمان رضا  شاه هست. 
در نقشه سال 1316ش. فاقد 

جداره جنوبی است.

1316-1309

نقشه قدیم طرح مصوب تهران 
در زمان رضا -شاه و نقشه جدید 
راهنمای تهران توسط سرهنگ 
غفاری تهیه شده است. از سال 
1323ش. جداره غرب کاماًل 

تغییر کرد و در سمت شمال نیز 
گذری از میان جداره عبور کرد. 
نقشه ها دارای چرخش و بر هم 

منطبق نبودند.

1323-1316
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مکان یابی  میدان ،  بررسی  به  موجود  نقشه های  اساس  بر 
زمانی  بازه های  در  میدان   جداره  و  پالن  شکل  مقایسه  و 
پژوهش پرداخته شد. ویژگی های مشترک و متفاوت نمونه  
بررسی و تناسبات هندسی و شکلی آن ها مورد تحلیل قرار 
گرفت )جدول 5( و روی نقشه سال های مختلف، مشخص 
شد که میدان دارای چهار جداره است و به شکل مستطیل 
با نسبت 1/2 است. جداره های آن تا سال 1309ش. کاماًل 
حفظ شده است و از سال 1270ش. در مرکز میدان حوض 
کم کم  1301ش.  سال  از  است.  شده  احداث  هشت ضلعی 

دچار تغییر شکل در جداره ها شد و در حدود سال 1316ش. 
تغییرات داشتند. میدان ارگ در دو  بیشترین  تا 1323ش. 
هر یک  که  می باشد  دارای سردر  جنوبی  و  جداره شمالی 
 .)7 و   6 )جداول  است  شده  تغییراتی  دچار  زمان  گذر  در 
همان طور که در سردرهای میدان ارگ مشاهده می کنید، 
در کل دوران از تقارن و تناسبات به درستی استفاده شده 
است.  سردر هر دو جداره تا حد زیادی از یکدیگر تبعیت 
در  تفاوت ها  هستند،  زیادی  شباهت های  دارای  و  می کند 

نحوه قرار دادن قاب ها و بازشوها، شکل سقف هست.
جدول 6. نمای بازنمایی شده سردرهای شمالی میدان ارگ

توضیحات نمای بازنمایی شده سردر عکس سردر سال
نقاشی توسط اوژن فالندن 
فرانسوی کشیده شده است. 

اولین سردر که در میدان ارگ 
وجود دارد جهت دسترسی به 
داخل ارگ هست. به سردر 

بزرگ و به اسم درب سعادت، 
باب عالی یا عالی قاپو معروف 
است که به دستور فتحعلی شاه 

ساخته شده است.

1218

این سردر متعلق به دوره قاجار 
است. نسبت به سردر اولیه 

دارای تغییراتی است.

1309-1270
سومین تغییرات، سردر جداره شمالی است؛ در این دوره سردری دیگر در کنار سردر بزرگ قرار دارد به 

نام دیوانخانه که بین آن ها گذری به نام خیابان نایب السلطنه وجود دارد.

چهارمین و آخرین سردری که در سال 1301ق. )1263ش.( تغییر کرد. در این دوره دارای طاق نماهای 
بزرگ و کوچکی بود که دارای مقرنس کاری و کاشی کاری است. در سال 1309ش. سردر تخریب شد.
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جدول 7. نمای بازنمایی شده سردرهای جنوبی میدان ارگ

توضیحات نمای بازنمایی شده سردر عکس سردر سال

سردری در جداره جنوبی میدان 
ارگ است که ارتباط با خارج 
ارگ شاهی را فراهم می کند. 
اسم این سردر، نقارخانه است.

1256-1304
تغییرات مرحله دوم در سردر  
جداره جنوبی میدان ارگ که 

تغییرات آن نسبت به قبل ناچیز 
است.

سومین تغییرات سردر در جداره 
جنوبی میدان ارگ وجود دارد.

آخرین تغییرات سردر جنوبی 
میدان ارگ که همانند آخرین 
تغییرات سردر شمالی دارای 
طاق نماهای بزرگ و کوچکی 
بودند که دارای مقرنس کاری 
و کاشی کاری است و تا حدود 
زیادی شبیه به یکدیگر هستند.

1304-1320

طی بررسی های انجام شده در سردر میدان ارگ یکسری 
ویژگی های مشترک به دست آمدند )جدول 8(.

جدول 8. ویژگی سردر میدان ارگ

ویژگی های سردر میدان ارگ عنوان
جانمایی سردر در اغلب جداره ها در مرکز هستند؛ به ویژه در جداره های اصلی )شمالی و جنوبی( ولی در برخی 

جداره ها در کناره های جداره قرار دارد و کاماًل متقارن هستند. تقارن

در قسمت های مختلف سردر ریتم به کار رفته است. در برخی قسمت ها به صورت منظم و برخی قسمت به 
صورت پراکنده استفاده شده است. ریتم

سردرها بسته به تعداد اشکوب جداره یک اشکوب  و دو اشکوب هستند و اغلب دارای ارتفاعی بلندتر از جداره 
هستند. اغلب جداره ها دو اشکوب هستند. اشکوب

مدول در سایر قسمت های سردر به کار رفته است. مدول
دارای بازشوهای مرکزی با عرض زیاد، برخی از آن ها صرفا در قسمت میانی دارای بازشو هستند. بازشو
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جدول 9. نمای بازنمایی شده قاب های میدان ارگ

قاب های استفاده شده در سردرها، همان قاب های مورد استفاده در جداره است که دارای عرضی در حدود 4.5متر 
و 2.5متر هستند که اغلب در سردرها بلندتر و پهن تر هستند. قاب

نسبت عرض به ارتفاع سردر 1/2 و 2/3 است. نسبت عرض به ارتفاع قاب های مورد استفاده در سردر 1/1و 2/3 
است. تناسب

سقف سردرها به صورت تخت، شیبدار یا خمیده است. شکل سقف

در میدان ارگ هشت گونه قاب وجود دارد که به صورت 
نُغول23 و طاق نما24 هستند. دو گونه آن ها یک اشکوب 
است و یک گونه آن دارای عرضی در حدود یک دوم بقیه 
قاب هاست که به صورت دو اشکوب است. پنج گونه دیگر 
دو اشکوب است. در کلیه گونه های آن  قوسی های مازه دار 
و تیزه دار استفاده شده است )جدول 9(. بازشوها، 16گونه 
تقسیم شده است که سه  تراز  به دو  است که همه آن ها 

گونه آن دارای عرضی در حدود یک دوم بقیه قاب هاست 
که به صورت دو اشکوب است و جهت دسترسی عمودی 
به اشکوب های باال استفاده می شد. نسبتی که در قاب های 
دو اشکوب وجود دارد 1/2 و یا 1/1 است. در قاب های که 
دارند که جهت  را  دیگر  قاب های  عرضی در حدود نصف 
دسترسی عمودی به اشکوب های دیگر است؛ نسبت 1/4 و 

1/2 است )جدول 10(.

نمای بازنمایی شده  قاب های میدان ارگ سال

1218

1305-1256

1357-1305
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جدول 10. نمای بازنمایی شده بازشوهای میدان ارگ

نمای بازنمایی شده  بازشوهای میدان ارگ عنوان

1218

1357-1256

همان طور که در جدول 9 قابل مشاهده است در دوره های 
مختلف قاب های گوناگونی وجود دارد که شکل بازشوهای 
آن  متنوع است؛ فقط قاب و بازشو دوره اول در دوره های 

بعدی تکرار نگردید )جدول 10(.
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جدول 10. نمای بازنمایی شده بازشوهای میدان ارگ

نمای بازنمایی شده  چهار نمای جداره های میدان ارگ سال

1218

1304-1256

1320-1304
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اشکوب  یک  و  ساده  بسیار  ابتدا  در  میدان،  شمالی  جداره 
دارد که صرفًا در قسمت ورودی ها دارای بازشو است. در 
دوره بعدی تقسیم بندی کامل تر شده است و به صورت دو 
اشکوب شد و کم-کم باعث جدایی دو بخش جداره گردید. 
براساس اسناد توصیفی و تصویری در جداره غربی دو دوره 
تغییرات داشت که نسبت به جداره شمالی و جنوبی اختالف 
سطح کمتری داشت و سردری در مرکز آن وجود نداشت. 
بزرگ  سردر  مقابل  سردری  ارگ  میدان  جنوبی  جداره  در 
قرار دارد، این جداره به غیر از سردر جنوبی که به اسم سردر 
نقارخانه است؛ بازشو دیگری ندارد و دو تراز دارد. در جداره 
شرقی میدان ارگ با توجه به تصویر )جدول 2( و ُکپه های 

این پژوهش مشاهده شد؛  طی مطالب و تصاویری که در 
جداره میدان ارگ در دوره های مختلف دارای تغییراتی بود که 
به صورت اجمالی به بررسی و مقایسه آن ها پرداخته می شود. 
در دوره اول جداره شمالی به صورت یک اشکوب و صرفا 
در قسمت سردر و گذر شمالی دارای بازشو است و در جداره 
شرقی بازشوهای بسیار کوچک و در ارتفاع وجود دارد. سردر 
آن نسبت به قاب  مجاور پهن تر است و به صورت دو اشکوبه 
است. در دوره دوم که خود به دو مرحله تقسیم می شود؛ در 
هر دو دوره جداره به صورت دو اشکوب است و از قاب های 
طاق و تویزه استفاده شده است. در جداره جنوبی دوره اول 
بازشو در اشکوب اول بیشتر از اشکوب دوم است؛ لیکن در 

روی سقف مطابق جداره غربی است )جدول 11(.
جداره های  در  شد؛  مشاهده  جدول ها  در  که  همان طور 
میدان ارگ در دوره های مختلف تغییراتی به وجود آمده 
همه  در  مشترکی  و  مختلف  مدول های  از  آن  در  است. 
است:  به دو صورت  استفاده شده است؛ مدول ها  دوره ها 
اولی به صورت ریتمیک است که یک قاب تکرار می شد 
و دیگری، قاب با مدول های ریتمیک دو و پنج تایی است 
که در طرفین آن ها، قاب های با عرضی در حدود یک دوم 
اشکوب- به  دسترسی  عمومًا جهت  که  قاب هاست  بقیه 

های فوقانی استفاده می شود. برخی از مدول های استفاده 
شده؛ فاقد بازشو است )جدول 12(. 

دوره دوم اشکوب دوم جداره جنوبی، بیشترین بازشو را به 
خود اختصاص داده است. تغییر دیگر، سردر جداره شمالی 
است که یک سردر عریض با سقف شیبدار دارد که در دوره 
بعدی با توجه به عبور گذری به نام نایب السلطنه آن را به 
دو بخش کوچک تر تقسیم می کند، یک بخش آن با همان 
ویژگی و سقف شیبدار بنا شد و دیگری بصورت قوس دار25 
بنا شد که هر دو جهت دسترسی به بناهای پشت جداره 
مورد استفاده قرار می گرفتند. در دوره سوم جداره شمالی 
بازشو  دارای  و  اشکوب  دو  به صورت  همچنان  جنوبی  و 
در قسمت سردر هستند و بقیه قسمت های آن به صورت 

طاق نما هستند )جدول 13(.

جدول 12. نمای بازنمایی شده مدول در میدان ارگ

نمای بازنمایی شده مدول های استفاده شده در میدان ارگ سال

1304-1256
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4. بحث و نتیجه گیری
با بررسی های به عمل آمده مشخص شد که در جداره های 
دوره های  در  مشترکی  تناسبات  و  ویژگی ها  از  ارگ  میدان 
ارگ  میدان  جداره  در  است.  شده  استفاده  تاریخی  مختلف 
از قاب ها و بازشوهای مشترک در همه دوره ها استفاده شده 
دو  صورت  به  آن  گونه  شش  که  قاب  گونه  هشت  است. 
اشکوب است؛ و دو گونه آن، یک اشکوب است که در این 
قاب ها 16گونه بازشو احداث شده است، الزم به ذکر است 
که قاب های پایه، 12گونه است و اغلب بازشوها دارای شکل 
مشترک هستند؛ و صرفاً شکل آن ها در هر اشکوب تغییر 
می کند. سردرهای که در جداره شمالی و جنوبی احداث شده 

است؛ کاماًل تقارن رعایت شده است و کلیه سردرها نسبت 
به جداره میدان  در حدود یک اشکوب بلندتر است که به غیر 
از احداث قاب ها بلندتر از قاب جداره میدان، بر روی سقف 
اغلب آن ها تاج های به شکل قوسی احداث و یا این-که 
دارای سقف شیبدار هستند؛ همچنین نسبت به قاب های 
جداره، حدود دو برابر عریض تر هستند. در واقع شباهتی که 
در سطح نمای دیوار به صورت کادرهای ریتمیک، همسان 
و تکراری جهت به اجرا در آمدن طاق نماها در دو ردیف 
نشان دهنده عمد طراح در تشدید خطوط افقی نما و جهت 
برجسته کردن سردر هستند و توجه به خط آسمان است. در 
جداره میدان از مدول های استفاده شده است که یا از تکرار 

جدول 12. نمای بازنمایی شده مدول در میدان ارگ

دوره سوم دوره دوم دوره اول
سال عنوان              

1320-1304 1304-1256 1218
دارد دارد دارد دارد دارد جداره

تقارن
دارد دارد دارد دارد دارد سردر
دارد دارد دارد دارد دارد جداره

ریتم
دارد دارد دارد دارد دارد سردر
دو دو و دو ونیم دو دو یک جداره

اشکوب
دو دو دو دو دو سردر
دارد دارد دارد دارد دارد جداره

ُمدول
دارد دارد دارد دارد دارد سردر
ندارد ندارد دارد دارد دارد/ ندارد  جداره

بازشو
دارد دارد دارد دارد دارد  سردر 
دارد دارد دارد دارد دارد جداره

قاب
دارد دارد دارد دارد دارد سردر
1/12 1/12 1/12 1/12 - جداره

تناسب
2/3 و1/2 2/3 و1/2 2/3 و1/2 2/3 و1/2 1/2 سردر

تخت تخت تخت  و 
قوس دار تخت و قوس دار تخت جداره

شکل سقف
قوس دار قوس دار

تخت ، 
شیب دار و 

قوس دار
تخت و شیب دار شیبدار سردر

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            18 / 25

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1226-fa.html


51فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و چهارم /  پاییز  1398 / سال هفتم

یک قاب شکل گرفته است؛ به صورت ریتمیک و یا این که 
به صورت مدول های است که اغلب چند قاب یک اندازه، 
بین دو قاب که دارای عرضی در حدود 1/2 قاب های دیگر 
است؛ قرار می گیرد. اغلب مدول ها به شکل های گوناگون دو 
و پنج تایی هستند که در کل جداره، بسیار استادانه و با ترکیب 
بسیار زیبا و متناسب در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. تناسبات 
در کلیه اجزای تشکیل دهنده جداره میدان رعایت شده است. 
قاب های به کار رفته در جداره دارای دو گونه اند که هر یک 
دارای دو نسبت هستند: نسبتی که در قاب های دو اشکوب 
وجود دارد 1/2 و یا 1/1 است. در قاب های که عرضی در 

دسترسی  جهت  که  دارند  را  دیگر  قاب های  نصف  حدود 
عمودی به اشکوب های دیگر است؛ نسبت 1/4 و 1/2 است.

 در تحقیقات آتی پژوهشگران می توانند بر روی فرم پالن، 
نحوه قرارگیری فضاها، تناسبات، هندسه در نما و قاب بندی 
ایجاد  تا زمینه مناسب جهت  بیشتری گردد؛  میدان  توجه 
نما و بستری مناسب در خلق فضاهای با کیفیت به عنوان 
از اهداف قابل اهمیت طراحی قرار گیرد. همچنین،  یکی 
در  بررسی  مورد  جداره ها  در  شده  استفاده  بازنمایی  نوع 

پژوهش های آتی قرار گیرد. 

پی نوشت
1. جداره متشکل از دیوار چند بنا و ملحقاتی است که به شکل پیوسته و بالفصل است. 

2. تمامی مطالب، تصاویر و جداول که بدون ذکر ماخذ آمده است به وسیله نگارندگان تهیه شده است.
W. Stanley .3

L. Stark .4
L. Johnston .5

 E. Smith.6
Urban Plazza .7

Alberti .8
Zhai .9

De Lotto .10
Sturla .11

Vitruvius Pollio .12
Zakariya .13

Harun .14
Mansor .15

Meaning .16
 Concept.17

Form .18
19. از یک نقطه شروع و در انتها مجدد به همان نقطه ختم می شود و فقط بازشوهایی در آن قرار گرفته است.

20. نسبت به کاربری های که پیرامون میدان قرار گرفته است.
21. هر مرتبه از پوشش را اشکوب می گویند که در عربی به آن طبقه می گویند.

22. برای نمونه میدان های ارگ، سبزه میدان، مشق، توپخانه، حسن آباد، مخبرالدوله و اعدام را در برمی گیرد.
23. قاب های فاقد قوس

24. صورت مازه دار و تیزه دار
25. در جداول 6 و 7 به صورت کامل به آن پرداخته شده است.
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Abstract

Over time, the Shell of Arg square, has undergone some structural changes. So far the Arg 
square has not been represented. Representation and  shape analysis of the Shell components 
of the Square can reveal the characteristics of the square. Understanding the components of the 
shell can be one of the suitable solutions for the rehabilitation of the elements of this valuable 
square. The size and shape of the frames, openings and porches have been directly influenced 
by the formation of the final form of the historical Arg square. The authors have focused on the 
historical characteristics and the process of forming the adjacent set of square and passages; In 
this paper, for the first time, the shell representation of the Arg Square will be analyzed. This 
paper seeks to examine the role of the elements forming the final form of the Arg square shells. 
In this research, using descriptive-analytical method, comparative analysis and comparison of 
field wall components is performed. The research data were analyzed by field study and library 
studies. The results indicate that in shaping the Arg square shells in different periods From the 
Nasserian period to the early Pahlavi period,of frames, openings and porches with rhythm and 
their joint combinations are used together.
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*This article is based on a part of the first thesis of the first author of the thesis entitled "Visual representation of the 
Shells of the Qajar and early Pahlavi squares of Tehran based on descriptive and visual descriptions", which is directed 
to the second author of the article and to the consultant of the third and fourth authors at Azad University. Shahrekord 
has been accomplished.
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