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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست وپنجم / زمستان 1398 / سال هفتم

چکیــــده: 

تحلیل بصری سازه های تاقی در منظر میدان های تاریخی ایران
با تأکید بر میدان های دوران صفوی و قاجاری

ابوالفضل قربانی  *

سید عبدالهادی دانشپور **
دانشجوی دکتری شهرسازی اسالمی، دانشگاه هنر اصفهان )نویسنده ی مسئول(

دکترای شهرسازی، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

تاریخ دریافت مقاله: 97/07/21          تاریخ پذیرش نهایی:98/04/10

سازه های قوسی شکل به ویژه تاق ها، به عنوان یکی از پرکاربردترین عناصر سازه ای در معماری سنتی، از اهمیت ویژه ای در منظر سکونتگاه های 
تاریخی برخوردارند. این در حالی است که بیشتر پژوهش های انجام شده در این حوزه به مباحث تاریخی و فنی اختصاص یافته و کارکردهای 
بصری این عنصر در ورای نقش سازه ای آن پنهان مانده است. غفلت از کارکرد فراسازه ای عناصر تاقی، سبب گردیده تا با ابداع شیوه های نوین 
ساخت و از دست رفتن نقش سازه ای این احجام، کارکردهای بصری این عناصر در منظر شهری، علی رغم نقش بارز هویتی به فراموشی سپرده 
شود. در این نوشتار تالش می شود با دریافت و تبیین نحوه ی کارکرد سازه های تاقی در ساماندهی منظر میدان های شهری طراحی شده ی 
تاریخی، راهکارهایی متناسب با نیازهای معاصر برای طراحی و ساماندهی میدان ها ارائه شود. روند این پژوهش با مطالعات کتابخانه ای شروع 
گردید؛ و با برداشت نمونه ها از طریق مطالعات میدانی ادامه یافت. در این راستا ابتدا میادین هشت گانه ی موردمطالعه بر اساس نوع کارکرد 
سازه های تاقی در جداره ی آن ها به سه گونه ی دارای »رواق«، »حجره و حجره تاق نما« و »تاق نما« تقسیم شدند. سپس نقش این عناصر در 
پوشش جداره ها در دو راستای عمودی و افقی و در دو مقیاس خرد و کالن، بررسی و تحلیل شد. در مقیاس خرد نحوه ی ایجاد ریتم، اتصال 
جداره ها به ابنیه ی پیرامونی و سردرب میدان و اتصال جداره ها با یکدیگر در بدنه ی میدان ها بررسی گردید. نتایج تحقیق مبین بهره گیری از دو 
شیوه ی مبتنی بر »تاق کامل«، »ابنیه  و  ورودی ها« و »ترکیب تاق کامل با نیم تاق« جهت ایجاد ریتم در جداره ها است. بهره گیری از »ترکیب 
تاق کامل با نیم تاق« در جداره ی میادین، عالوه بر ایجاد ریتم، برای اتصال جداره ی میدان به ابنیه ی پیرامون نیز استفاده شده است. تحلیل های 
صورت گرفته همچنین چهار شیوه ی به کاررفته در پیوند جداره های میدان ها با یکدیگر شامل »تاق کامل«، »نیم تاق«، »مورب با زاویه 45 
درجه« و »بدون ارتباط« را آشکار می کند. در ادامه نحوه ی استقرار دو اشکوب میدان بر روی یکدیگر در راستای عمودی، موردمطالعه قرار گرفت. 
در اینجا با بررسی ساختار کلی طبقه ی فوقانی به ریشه یابی ایجاد راهروی بیرونی در طبقه ی اول میدان ها به عنوان عرصه ای برای دسترسی و 
نظاره ی میانه ی میدان پرداخته شده است. سپس با بررسی نقش عناصر تاقی در  مقیاس کلیت میدان، الگویی سه گانه از نحوه ی ترکیب این عناصر 
در جداره ها شامل »خلق محصوریت«، »زمینه سازی جهت تأکید بصری« و »تأکید بصری« احصا و به عنوان نتیجه ی دیگر این پژوهش ارائه 
گردید. درنهایت با توجه به اینکه تزیینات یکی از شاخصه های مهم معماری ایرانی-اسالمی است؛ شیوه های مختلف تزئین شامل »آجرکاری«، 
»کاربندی«، »کاشی کاری«، »نقاشی دیواری« و »ستون« و محل کاربست آن ها بر سطح سازه های تاقی احصا؛ و جهت تبیین پیشینه ای محکم 

جهت بهسازی و طراحی های معاصر به عنوان رهیافت دیگری از این پژوهش معرفی شد.

واژه های کلیدی: میدان تاریخی، تاق، منظر، محصوریت، تأکید بصری.

* a.ghorbani@aui.ac.ir ** daneshpour@iust.ac.ir
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1. مقدمه
و  دقت  نشان دهنده  ایران  تاریخی  شهرهای  میان  از  عبور 
درگاه  همچون  عمومی  عرصه ی  به  گذشتگان  وافر  توجه 
خانه ها، گذرها، میدان ها و خلق کالبدی یکپارچه و قوی در 
این راستا چگونگی  این عرصه است )مدنی پور 1385(. در 
اهمیت  از  جداره ها  باب  در  خصوصاً  ساختار  یک  تکوین 
به خاطر  شیوه ها  این  از  بسیاری  زیرا  بود؛  برخوردار  باالیی 
متعددی  کارکردهای  عمومی،  عرصه ی  در  بیرونی  تظاهر 
می یافتند. سازه های قوسی به ویژه تاق ها نمونه ی بارزی از 
این شیوه های ساخت  هستند که در عرصه های مختلفی از 

مقیاس بنا تا مجموعه های شهری به کاررفته اند.
این گستردگی طیف استفاده خصوصاً در جداره ی میدان های 
شهری به عنوان یکی از اصلی ترین فضاهای عمومی شهرها 
و ارتباط تنگاتنگ با زندگی طیف کثیری از مردم، عملکرد 
این عنصر را از مسائل سازه ای فراتر برده و با کارکردهای 

بصری گره می زد.
پژوهش،  این  در  میدان  از  مقصود  که  است  ذکر  شایان 
از  با کارکرد در مقیاس شهر به عنوان بخشی  میدان هایی 
فضای شهری است؛ »فضایی باز و عمومی که بستر تبلور 
زیرا   .)81  ،1389 )پاکزاد  باشد«  جمعی  زندگی  ماهیت 
فضاهای  در  شهری  فضای  کالبد  خلق  در  جداره ها  نقش 
نظامی  میدان های  همچون  نیمه عمومی  نیمه خصوصی- 
)مشق( و میدان هایی که تنها جنبه ی حکومتی و سلطنتی 
داشتند )و فعالیت های مهم و عمده دیگری در آن ها روی 
رنگ  کاربری کم  و  در هدف  به علت محدودیت  نمی داد( 

می شود.
1-1. اهمیت پژوهش و شرح مسئله

در سال های اخیر شهرهای کشور شباهت بیشتری به هم 
یکدیگر  به  دارند  نیز  شهر  فضاهای  همه ی  و  پیداکرده اند 
شباهت پیدا می کنند. عناصر و اجزای تشکیل دهنده ی مناظر 
شهری تاریخی تنها در بهسازی و نوسازی های تاریخی به 
فضاهای شهری  مناظر  طراحی  در  و  می شوند؛  گرفته  کار 
معاصر محلی از اعراب ندارند. غفلت از کارکردهای چندگانه ی 
بسیاری از عناصر سازه ای به کاررفته در هنر معماری کهن 
نوین  شیوه های  ابداع  با  تا  شد  سبب  تاق ها،  ازجمله  ایران 

ساخت، و از دست رفتن کارکرد سازه ای این عناصر، سایر 
کارکردهای آن ها فراموش و بهره گیری از آن ها متوقف شود. 
کم تعدادی پژوهش  درزمینه ی شیوه ی ترکیب عناصر تاقی 
و تزئینات به کاررفته بر سطوح آن ها در عرصه ی عمومی ما 
را از دستیابی به پیشینه ای متقن جهت ساماندهی و طراحی 
منظر میدان های معاصر بازمی دارد. در این پژوهش تالش 
در  تاقی  سازه های  شاخص  بصری  کارکردهای  می شود 
جداره ی میدان های تاریخی با بررسی ترکیب عمودی و افقی 
و چگونگی کاربست عناصر تزئینی بر سطوح آن ها تبیین، و 
راهکارهایی متناسب با نیازهای معاصر ارائه شود. این مهم با 
طرح پرسش های اساسی ذیل و پاسخگویی به آن ها در روند 

پژوهش پیگیری شده است:
1. آیا میدان های شهری طراحی شده ی تاریخی که دارای 
جداره های متشکل از تاق و تاقنما هستند بر اساس عملکرد 

سازه های تاقی قابل دسته بندی  هستند؟
و  افقی  راستای  دو  در  تاقی  ترکیب سازه های  نحوه ی    .2

عمودی در مقیاس اجزا و کلیت میدان ها چگونه است؟
روی  بر  آن ها  به کارگیری  محل  و  تزئینی  گونه های    .3

جداره های تاقی میدان های تاریخی چگونه است؟
2. پیشینه و مبانی نظری پژوهش

رشته های  در  تاریخی،  شهری  میدان های  مطالعه ی 
شهرسازی، معماری و جغرافیا قابل پیگیری است. از مهم ترین 
آثار کالسیک در رابطه با میدان های شهری کشور می توان 

به موارد زیر اشاره کرد.
فرخ محمد زاده مهر )1382( در کتاب میدان توپخانه تهران 
اصلی  ترکیب  سه  میدان،  اصلی  عناصر  و  کالبد  بررسی  با 
شکل دهنده به جداره ها و مدوالسیون آن ها را تبیین و ارائه 
شهری  فضاهای  کتاب  در   )1385( سلطانزاده  است.  کرده 
در بافت های تاریخی ایران به ارزیابی خصوصیات معماری 
سطوح جانبی میدان ها در قالب طراحی شده و طراحی نشده، 
پرداخته است. توسلی )1389( در کتاب طراحی شهری هنر 
نو کردن ساختار شهر تقارن پلکانی در بدنه اصلی میدان های 
شهر یزد و تفت را به عنوان عالی ترین شکل ترکیب پلکانی 

در فضای شهری ایران معرفی کرد.
همچنین از دیگر تحقیقات انجام شده در قالب مقاله می توان 
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به موارد ذیل اشاره کرد. 
متدین و آقابزرگ )1393( در مقاله خود با عنوان زیبایی شناسی 
میدان ایرانی؛ تحلیل کالبدی میدان های تاریخی ایران به 
در  تأکید  وسعت،  عین  در  محصوریت  مؤلفه های  ارزیابی 
محورهای تقارن، تعادل و تباین بصری، تداوم سلسله مراتب 
فضایی، عناصر تکرارشونده، و خصوصیات طبیعی پرداخته 
و به شکل کلی به تبیین الیه های نظام حاکم بر میدان ها 
تحت عنوان نظام عناصر و نظام ترکیب پرداخته اند. رضویان 
کالبدی  ساختار  تحوالت  مقاله ی  در   )1393( خدابخش  و 
اساس  بر  را  شهری  میدان   چهار  تهران  شهر  میدان های 
عناصر  اندازه،  هندسی،  فرم  نسبی،  موقعیت  ویژگی های 
زمان  و  ورودی  امنیت،  ارتباطی،  شبکه  میانه،  پیرامون، 
پاریزی )1395( در مقاله ی  ترابی  داده اند.  قرار  موردبررسی 
کاربست روش گونه شناسی در مطالعه ی میدان های شهری 
با تأکید بر دوره ی قاجار به بررسی شاخص های کالبدی از 
تناسبات،  واصل،  راه های  تعداد  پایه،  هندسی  طریق شکل 
ابعاد فضایی، جهت گیری، نحوه ی اتصال راه ها پرداخته است.

در یک جمع بندی از نگاه پژوهشگران ایرانی می توان به اهمیت 
پیوند میان جداره و عناصر پیرامون میدان، ترکیب های اصلی 
شکل دهنده به جداره در راستای افقی و عمودی، ویژگی های 

معمارانه کارکردی و بصری آن ها پی برد.
تعریف میدان و اجزای آن

میدان ها فضایی است که با جداره و ابنیه کالبدی قاب شده اند 
)کرمونا 1388، 288(. میدان هایی با کارکرد در مقیاس شهر، 
محدوده  داخل  در  آنکه  بر  عالوه  که  هستند  عرصه هایی 
و  بودند  نیز  شهری  کارکردهای  دارای  داشتند؛  جای  شهر 
فعالیت های شهری در پیرامون و درون آن ها وجود داشت 
)سلطان زاده 1392، 92(. طرح برخی از این میدان ها بنا بر 
نقش و اهمیت کارکردی، به صورت هندسی و در فرم مربع 
این  مابه ازای  )اهری 1391، 204(.  است  بوده  یا مستطیل 
انتظام هندسی در کالبد میدان ها، سطوح جانبی طراحی شده 

بوده است.
جداره  ها کلیه ی سطوح و احجام تشکیل دهنده ی محدوده ی 
فضایند که از اجزای متعدد تشکیل شده و از یک سو محدود 
به زمین و آسمان و از سوی دیگر محدود به جداره ها و یا 

معابر مجاورند )پاکزاد 1389، 92-93(. ساختار اصلی جداره ها 
بر دو بخش اساسی عناصر )اجزا( و ارتباط بین عناصر )تکرار 
موزون عمودی و افقی، ارتباط خط آسمان( قرار دارد )بنتلی 
طراحی شده  تاریخی  میدان های  جداره ی  در   .)246 ،1390
در  آن ها  مجموعه  که  هستند  قابل شناسایی  عناصری  نیز 
ارتباط با یکدیگر یا در پیوند با برخی ابنیه، فضای باز میانی 
از  ردیف هایی  دهنده،  انتظام  عناصر  این  فرامی گیرند.  را 
را به صورت  تاقی اندکه محدوده ی فضایی میدان  سازه های 

هماهنگ و متناسب تعریف می  کنند. 
3. روش تحقیق

توصیفی-تحلیلی  روش  با  کاربردی،  نوع  از  حاضر  تحقیق 
این  زمانی  محدوده  است.  میدانی  بررسی های  بر  مبتنی  و 
بررسی  امکان  و  نمونه ها  اصالت  و  تعدد  دلیل  به  پژوهش 
تحوالت کالبدی در گذر زمان بدون تغییر در ماهیت میدان، 
بر دو دوره ی صفویه و قاجاریه تأکید دارد. نظر به عدم ثبت 
روشمند میادین تاریخی به عنوان یکی از مهم ترین فضاهای 
نمونه  استحصال  جهت  تاریخی،  سکونتگاه های  شهری 
بر  تاق نما، عالوه  تاق و  از  دارای جداره ی متشکل  میادین 
مراجعه به سازمان میراث فرهنگی کل کشور و سازمان های 
استانی مربوطه از روش بررسی اسنادی و مطالعات میدانی 

استفاده شده است.
 شش نمونه میدان نقش جهان اصفهان، گنجعلی خان کرمان، 
بر  تفت  یزد و شاه ولی  امیر چخماق، شاه طهماسب و خان 
نمونه  اسناد ثبت شده ی سازمان میراث فرهنگی و  پایه ی 
میدان های توپخانه، سبزمیدان، ارگ و مشق تهران، میدان 
ولی سلطان کاشان، میدان های نظامی در خوی و کرمانشاه و 
میدانی در شهر سنندج که بر پایه ی مستندات به دوره قاجاریه 
باز می گردد؛ بر پایه ی کاوش در اسناد مکتوب و تصویری 

احصا گردید.
سپس این میدان ها از یک سو با توجه به تعریف ارائه شده از 
میدان و وجه شاخص عمومی بودن آن و از دیگر سو با لحاظ 
نمودن چگونگی ترکیب سازه های تاقی و صحت جداره های 
آن ها بررسی شدند. دراین بین، دو میدان مشق و ارگ تهران 
به دلیل عدم همه شمولی و میدان ولی سلطان کاشان به علت 
ترکیب ناقص سازه های تاقی و تردید در صحت ترکیب اولیه 
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از نمونه های موردبررسی حذف شدند. میدان شهری سنندج 
و دو میدان نظامی واقع در شهرهای خوی و کرمانشاه )عالوه 
بر عدم همه شمولی( به دلیل فقدان اسناد مکتوب و شواهد 
کالبدی کافی جهت تحلیل جداره ها حذف گردیده اند. البته 
اسناد تصویری  پایه ی  بر  این میادین  شایان ذکر است که 
برجای مانده یک اشکوبه و فاقد عناصر شاخصی در جداره 
هستند و بیرون کشیدن آن ها خللی را در تحلیل های انجام 

شده وارد نمی کند.
شهری  میدان های  بدنه ی  در  آن  عملکرد  و  تاق   .4

تاریخی شده ی  طراحی 
در  که  فعالیت هایی  تناسب  به  ایرانی،  شهری  میدان های 
کناره ی خود داشته اند، مورد مراجعه ی عموم مردم بوده اند. 
این عملکرد شامل داد و ستد، بیتوته و تماشا )نقی زاده 1386، 
215( و تدارک آسایش اقلیمی در عرصه ی میدان ها بوده است. 
این عملکرد ها در قالب سه گونه فرمی »حجره و حجره-

تاق نما«، »تاق نما«، و »رواق« به میدان ها پیوند می خورند. 
از آنجا که جداره ها عالوه بر تعریف کالبدی میدان در خلق 
هویت ذهنی آن ها نقش بارزی دارد)همان، 211(؛ عملکرد 
احصا  فوق  گونه ی  سه  برپایه ی  موردبررسی  میدان های 

می شود.
نخستین گونه ، میادین دارای حجره و حجره تاق نما هستند. 
منظور از حجره »فضایی مانند اتاق در میادین یا بازارها، حیاط 
مساجد، مدارس و خانقاه ها با کاربری تجاری یا غیرتجاری 
است« )بهشتی و قیومی بید هندی 1388، 173(. نقش عناصر 
تاقی در این گونه، ایجاد حجره هایی با عملکردهای گوناگون 
چنانکه حجره های  می باشد.  میدان  دوم  و  اول  اشکوب  در 
طبقه ی همکف میدان نقش جهان دارای کاربری تجاری و 
حجره های طبقه ی همکف و فوقانی میدان توپخانه  به ترتیب 
زنبورک ها  نگه داری  برای  اقامتی  و  انباری  کاربری  دارای 
از  و توپ ها و اسکان زنبورکچی ها و توپچی ها بوده است. 
سوی دیگر در این گونه با نوع دیگر از کارکرد عناصر تاقی 
در طبقه ی فوقانی میدان نقش جهان مواجهیم که ترکیبی 
نما در جلو است که در  تاق  از حجره در پشت و  متشکل 
عهد صفوی دارای کاربری استراحتگاهی بوده است1)کمپفر 
1940، 193(. در این پژوهش از آن ها با عنوان حجره-تاق نما 

نام برده می شود.
گونه ی دوم شامل میدان های دارای تاق نما است. در یک نگاه 
بسیاری  را می توان جزء جدایی ناپذیر جداره ی  تاق نما  کلی 
از  بر دالیل مختلفی  بنا  که  دانست  تاریخی  میدان های  از 
جمله برای ایجاد محصوریت مانند جداره ی پیرامون عمارت 
عالی قاپو در میدان نقش جهان و جداره ی متصل به عمارت 
اما  گرفته شده است.  کار   به  توپخانه  میدان  در  بانک شاهی 
شناسایی تاق نما به عنوان یک گونه مستقل، برپایه ی نقش 
این عنصر در شکل دهی به ترکیب پلکانی در بدنه ی اصلی 
میدان و خلق جداره های پیرامونی آن ها صورت گرفته است. 
تاق نماها، »به عنوان ایوانی کوچک یا قسمتی از دیوار که 
با احداث تاقی کم عمق نماسازی و زینت و با تاِق ضربی یا 
رومی پوشیده می شوند« )بهشتی و قیومی بیدهندی 1388، 
173(؛ همچون سکویی عرصه ای را برای نشستن مردم و 

تماشای فضای میدان فراهم می کرد.
پیرامون  رواق  ایجاد  گونه،  سومین  در  تاقی  عناصر  نقش 
عرصه ی میدان است. رواق ها، فضایی سرپوشیده و ستون دار 
هستند که از یک طرف مسدود بوده و برای ارتباط عمومًا 
پیرامون یک فضا به کار می روند. رواق های تاقی ایجادشده 
در این گونه میادین با عرض 6/5 متری در میدان گنجعلی 
خان و حدود 3 متری در سبزه میدان و 3/5 متری در میدان 
و  بوده  آن ها  تجاری  نقش  با  مستقیم  ارتباط  در  یزد  خان 

حرکت عابران در پیرامون میدان را تسهیل می نمود.
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جدول 1. عملکرد چهارگانه ی سازه های تاقی در جداره ی میادین )مأخذ: میدان نقش جهان: نقشه سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان؛ میدان توپخانه: 
تصویر سمساری و سراییان 1382، 48؛ میدان امیر چخماق: تصویر و نقشه وحدت زاده 1387 و برداشت میدانی نگارندگان؛ تکیه میدان شاه ولی: نقشه بر 
پایه ی طرح تفصیلی شهر تفت و برداشت میدانی نگارندگان، اسامی تاریخی: نقصان محمدی و تفتی 1390؛ میدان شاه طهماسب: تصویر سازمان میراث 
فرهنگی استان یزد؛ میدان گنجعلی خان: نقشه سازمان میراث فرهنگی استان کرمان؛ سبزه میدان: تصویر مرکز اسناد تصویری کاخ گلستان؛ نقشه بر اساس 

ترسیم محمدحسین خان زنگنه، مجله یادگار؛ میدان خان: نقشه سازمان میراث فرهنگی استان یزد(

میدان های دارای حجره و حجره-تاق نما
میدان توپخانه2 میدان نقش جهان )حجره-تاق نما در طبقه اول(

میدان های دارای تاق نما
میدان و تکیه شاه طهماسب تکیه میدان شاه ولی تکیه میدان امیر چخماق3

میدان های دارای رواق
میدان خان سبزه میدان میدان گنجعلی خان
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در  تاقی  سازه های  ترکیب  نحوه ی  تحلیل   .4-1
میادین فضایی  عرصه  و  افقی«  »محور  ساماندهی 

در بخش نخست، نحوه ی ترکیب این عناصر در دو راستای 
افقی و عمودی میدان ها بررسی شده است. در این جا جهت 
پرهیز از جزء گرایی و یا کل گرایی صرف، تحلیل ها در هر 
در  پذیرفته است.  صورت  میدان  کلیت  و  اجزا  مقیاس  دو 
سطوح  بر  به کاررفته  تزئینی  روش های  انواع  دوم،  بخش 
سازه تاقی درگذر زمان مورد تحلیل و دسته بندی قرارگرفته 

است.
1-1-4. در اجزا

سه  در  بخش  این  در  تاقی  سازه های  ترکیب  چگونگی 
پیرامون«،  ابنیه  ی  با  جداره ها  اتصال  »نحوه ی  حوزه ی 
یکدیگر«  به  جداره ها  اتصال  »نحوه ی  و  ریتم«،  »ایجاد 

می گیرد. قرار  موردبررسی 
1-1-1-4. نحوه ی اتصال جداره به ابنیه ی پیرامون

این وجه از کاربست عناصر تاقی، مربوط به ترکیب آن ها 
با عناصر کالبدی مؤثر در عرصه ی فضایی میدان است که 
به طور مشخص از دوره صفوی به بعد قابل مشاهده است؛ 
زیرا میدان های دوره ی صفوی، توسط فضاها و عناصر مهم 
ُیمن  به  معین که  به صورت فضایی  و  احاطه شده  معماری 
عناصر خود پدید آمده، نه در اثر تجمیع عناصر دیگر، تجلی 

یافتند )سلطان زاده 1390، 236(.
میدان های  جداره ی  در  که  است  آن  اهمیت  حائز  نکته ی 
دارای ابنیه ی کالبدی و سردرهای شاخص، عمومًا از اتصال 
مستقیم جداره ها با این عناصر اجتناب شده و این پیوند با 
استفاده از سازه های تاقی با ابعادی کوچک تر -که ازاین پس 

بانام »نیم تاق« از آن ها یاد می شود- برقرار گردیده است.
نیم تاق ها  از  بهره گیری  دالیل  مهم ترین  از  یکی  احتمااًل 
نقش جهان  میدان  نمونه  در  )که  آن ها  ابعاد  تنوع  مزیت 
دارای عرض متغیری نظیر 1/2 متر پیرامون سردر قیصریه، 
پیرامون مسجد  متر   2/4 و  امام  پیرامون مسجد  متر   2/2
پیش  از  و  اصلی  ابعاد  حفظ  جهت  است(،  لطف اهلل  شیخ 
میدان  جداره های  ثابت  شرایط  در  ابنیه  تعیین شده ی 
بوده است. همچنین به کارگیری نیم تاق ها در محل اتصال 
از یکنواختی در  تنوع ریتمی  ایجاد  با  آنکه  بر  ابنیه عالوه 
جداره های  در  ابنیه  جایگاه  بر  می کرد،  جلوگیری  جداره ها 
تاق  ابعاد  تبدیل  زمینه ی  و  می نمود  تأکید  نیز  میدان 
تاقی  سازه های  ابعاد  به  را  میدان  جداره ی  تاق نماهای  و 

می کرد. فراهم  پیرامون  کالبدی  ابنیه ی 
نیم تاق های  از  برخی  ساختاری  ازنظر  که  است  شایان ذکر 
و  بوده  پلکان  نقش  در  جداره ها  میانه ی  در  قرارگرفته 
دسترسی به حجره ها و حجره تاق نماهای طبقه ی فوقانی 

می نمودند. فراهم  را 

ــام و  ــجد ام ــه مس ــی ب ــداره ی پیرامون ــال ج ــوه ی اتص ــر 1. نح تصوی
نقش جهــان میــدان  در  نیم تــاق  طریــق  از  شــیخ لطف اله 

)مأخذ: نگارندگان(
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2-1-1-4. ایجاد ریتم در جداره ها
پایه ی  بر  ریتم  گونه  دو  موردبررسی،  میادین  جداره ی  در 
تاق  نیم  و  کامل  تاق  ترکیب  و  کامل  تاق  از  استفاده 

است. و  پیگیری  قابل مشاهده 
نخستین  جداره ها،  در  کامل  تاقی  سازه های  متوالی  تکرار 
اما  پایه ای ترین نوع ریتم در بدنه ی میادین است؛  گونه و 
نمونه های  از  تاقی  سازه های  برتری  و  تمایز  سبب  آنچه 
می شود؛  ستوندار  رواق های  نظیر  محصورکننده  مشابه 
قرارگیری قوس های تیزه دار در وسط سازه های تاقی است 
که سبب تفکیک هر دهانه با دهانه ی دیگر شده و از درهم 
تنیدن خطوط عمودی در بدنه های طویل جلوگیری می کند.

دومین گونه، حاصل ترکیب هدفمند سازه های تاقی کامل 

ــان بــاب  همایــون و  تصویــر 2. نحــوه ی اتصــال جــداره بــه ســردر خیاب
ــه ــدان توپخان ــاق در می ــیله ی نیم ت ــفرا به وس س

)مأخذ: سمسار و سراییان 1382(

ــه ســردر  ــی ب ــر 3. تنــوع ریتــم و نحــوه ی اتصــال جــداره ی جنوب تصوی
تهــران ســبزه میدان  در  نیم تاق هــا  به وســیله ی 

)مأخذ: سمسار و سراییان 1382(

و نیم تاق ها در جداره ی میادین است که در دوره ی قاجاریه 
این گونه که  توجه   قابل  زیبایی  رسید.  تکامل خود  اوج  به 
محصول ترکیب متنوع تاق ها و نیم تاق ها است؛ در ترکیب 
با ابنیه ی کالبدی و ورودی ها بیشتر می شود. نخستین شکل 
با یک دهانه ی بزرگ در میان و دو دهانه ی  این ترکیب 
کوچک در طرفین در میدان نقش جهان قابل مشاهده است. 
هرچند نمی توان آن را به عنوان نوعی ریتم شناسایی کرد؛ 
ولی نمی توان این ترکیب را به عنوان یک الگوی صفوی از 

نظر دور داشت.
اصلی  قالب  سه  در  دهانه ها  تکرار  تهران،  سبزه میدان  در 
نقش جهان  میدان  در  موجود  ترکیب  می شود.  مشاهده  
و  کامل  تاق های  ترکیب  شکل  پایه ای ترین  به عنوان 
نیم تاق ها عینًا در سبزه میدان تهران نیز دیده می شود. سایر 
ترکیب های ریتمی شامل دو دهانه ی بزرگ در میان و دو 
دهانه ی کوچک در طرفین و سه دهانه ی بزرگ در وسط 
و دو دهانه ی کوچک در طرفین نیز در جداره های میدان 

است. قابل رؤیت 
در میدان توپخانه، تکرار دهانه ها در سه ترکیب اصلی دیده 
دهانه ی  پنج  از  متشکل  ترکیب  بزرگ ترین  که  می شود 
بزرگ و دو دهانه ی کوچک در طرفین آن است و همچنین 
ترکیب چهار دهانه ی بزرگ در وسط و دو دهانه ی کوچک 
دهانه ی  دو  و  وسط  در  بزرگ  دهانه ی  دو  یا  طرفین،  در 
دارد )محمدزاده مهر 1382،  نیز وجود  کوچک در طرفین 
34(. البته گونه ی دارای دو دهانه ی کوچِک واقع در کنار 
هم نیز در جداره ی شمالی و جنوبی قابل مشاهده است که 
به صورت بدون فاصله و یا با فاصله ی دو دهانه ی بزرگ از 
طرفین به بناها و دروازه های شاخص میدان اتصال یافته اند.
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جدول 2. ابعاد نیم تاق ها و ریتم حاصل از ترکیب آن ها در جداره ی میادین. a: عرض نیم تاق، b: ارتفاع نیم تاق، c: ارتفاع پاکار قوس 
)مأخذ: میدان نقش جهان و سبزه میدان؛ نگارندگان و میدان توپخانه؛ الگوی »الف« نگارنده، الگوهای »ب، ج، د« محمد زاده مهر 1381(

ریتم ترکیب دهانه ها تعداد در هر جداره نام

ب( جداره ی غربی، منتهی الیه بخش جنوبی الف( جداره ی غربی، منتهی الیه 
بخش شمالی.

2 شمال ش جهان
نق

ابعاد نیم تاق: الف( a= 1/3 متر، b= 3/4 متر، c= 4/6 متر،
ب( a= 1/7 متر، b= 2/7 متر، c= 4 متر

4 جنوب
3 شرق
5 غرب

ج
ب

الف(

10 شمال سبزه میدان

ابعاد نیم تاق: )a= 1 متر، b= 2/9 متر، c= 2 متر(
10 جنوب
6 شرق
6 غرب

ب الف

28 شمال

توپخانه

20 جنوب

د ج

8 شرق

ابعاد نیم تاق: )a= 2/5 متر، b= 5/2 متر، c= 4/3 متر( 12 غرب

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            10 / 31

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1248-fa.html


29فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست وپنجم / زمستان 1398 / سال هفتم

3-1-1-4. نحوه ی اتصال جداره های میدان
عالوه بر نظمی که در نحوه ی تکرار سازه های تاقی در هر 
بدنه و قواعد ترکیب آن ها با عناصر کالبدی پیرامونی وجود 
دارد؛ نظم کلی بدنه های میدان را می توان محصول شیوه ی 
پیوند جداره ها به یکدیگر دانست. از بررسی نحوه ی اتصال 
جداره ی میدان های هشت گانه ی فوق، چهار شیوه ی اتصال 
بدون  و  درجه(   45( مورب  نیم تاق،  کامل،  تاق  به صورت 

ارتباط قابل شناسایی است.
را  »نیم تاق«  و  کامل«  »تاق  به وسیله ی  جداره ها  اتصال 
پیوند در میان شیوه های  می توان پرکاربردترین شیوه های 
بهره گیری  آن ها  افتراق  دانست که وجه  چهارگانه ی فوق 
اتصال  و  میدان های یک  اشکوبه  در  تاق کامل  با  اتصال  از 
نیم تاق در میدان های دو اشکوبه است. این نکته از یک سو 
بصری  تأثیر  از  گذشتگان  درست  درک  نشان دهنده ی 
عرصه ی  در  تاقی  سازه ی  نوع  یک  کاربست  یکنواخت 
میدان  سه  در  چنانکه  است؛  طویل  و  مرتفع  میدان های 
دواشکوبه ی نقش جهان، توپخانه و سبزه میدان برای مقابله 
با ریتم یکنواخت جداره ها از نیم تاق در محل پیوند بدنه ها 
نوع  یک  از  بهره گیری  دیگر  سوی  از  است.  استفاده شده 
سازه ی تاقی )تاق کامل( در محل پیوند جداره ها در برخی 
تفت  ولی  شاه  و  شاه طهماسب  خان،  میدان  مانند  میادین 
آن هاست.  حجمی  و  کارکردی  اقتضائات  رعایت  نمایانگر 
از  گونه ای  به عنوان  یزد  خان  میدان  نمونه ی  در  زیرا 
در  نیم تاق ها  از  بهره گیری  رواق دار،  تاریخی  میدان های 
محل اتصال جداره ها به لحاظ کارکردی جز محدود کردن 
فضای تردد میان حجره ها و فضای باز عرصه ی میدان و 
نمی داشت.  درپی  دیگری  تأثیر  گوشه ها  در  ازدحام  ایجاد 
که  نیز  تفت  ولی  شاه  و  یزد  شاه طهماسب  میدان  دو  در 
نمونه هایی از میدان های دارای ترکیب پلکانی در جداره ی 
جداره های  تاقگان  ابعاد  از  بهره گیری  هستند؛  اصلی 
پیرامونی، یکی از مهم ترین اصول در ترکیب تاق نماها در 
حجم پلکانی می باشد که مستلزم استفاده از یک نوع سازه 

است. میدان  سراسر  در  کامل(  )تاق  تاقی 
اتصال  از  وجه  سومین  به عنوان  مورب  شیوه ی  به  اتصال 
جداره ها در نمونه ی میدان های گنجعلی خان و سبزه میدان 

تهران قابل مشاهده است. شیوه ی اتصال مورِب )45 درجه( 
این دو میدان در مقایسه با اتصال قائِم )90 درجه( میدان 
رواق دار  میادین  تکامل  در جهت  روبه جلو  گامی  یزد  خان 
است. زیرا نظر به تجاری بودن بدنه ی میادین، سیر گردشی 

عابران در پیرامون فضا را تسهیل می نمود.
بارزترین  که  چخماق  امیر  میدان  نمونه ی  در  درنهایت 
نمونه ی ترکیب پلکانی در ایران است؛ عدم ارتباط جداره ها 
در پیوند با بدنه ی اصلی میدان )تکیه( دیده می شود. هرچند 
به باور بسیاری از اندیشمندان، شیوه ی اتصال جداره ها تأثیر 
فضایِی  تعریف  در  آن  به تناسب  و  محصوریت  در  بسزایی 
ایرانیان   ابداع  که  ترکیب  از  این گونه  در  اما  دارد؛  میدان 
است؛ تأکید بصری ایجادشده توسط ترکیب پلکانی تا حدود 
زیادی تأثیر گشودگی را خنثی نموده و میدان را به صورت 

یک کلیت واحد نشان می دهد.
2-1-4. در کلیت میدان

تاقی  عناصر  بی آالیش  ترکیب  از   4 جدول  مطابق  آنچه 
در محور افقی شکل می گیرد؛ خلق محصوریت در میدان 
و  ساده ترین  تاقی،  سازه های  ترکیب  از  وجه  این  است. 
میادین  جداره ی  در  عناصر  این  ترکیب  نوع  متداول ترین 
با  میدان  فضایی  عرصه ی  آن،  مطابق  که  است  تاریخی 
ردیف هایی از تاق و تاق نما محصور و دارای تعّین فضایی 
می گردد. از »محصور کردن فضا« به عنوان نخستین اصل 
حاکم بر طراحی مکان های شهری یاد می شود. به طوری که 
به  نمی توان  نشود؛  محصور  مطلوبی  شکل  به  فضا  اگر 
یک مکان شهری جذاب دست یافت )توسلی 1390، 46(. 
ازاین رو نقش سازه های تاقی به صورت ردیف های افقی در 
ایجاد محصوریت، پایه ای ترین شیوه ی ترکیب عناصر تاقی 
است که سایر ترکیب های این عنصر نیز بر مبنای آن شکل 
می گیرند. در این رابطه به سه میدان گنجعلی خان و میدان 

خان یزد و سبزه میدان تهران اشاره می شود.
دو  از  حداقل  که  است  خاصی  درجات  دارای  محصوریت، 
پیوستگی  به کف« و »میزان  ارتفاع جداره  عامل »نسبت 
 .)133  ،1389 می گیرد)پاکزاد  سرچشمه  فضا«  جداره ی 
محصوریت خلق شده در میادین فوق حاصل تناسب 1 به 
ارتفاع 7/4 متر در میدان گنجعلی خان،  به  7 و جداره ای 
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در  متر   4/2 حداقل  ارتفاع  به  جداره ای  و   4 به   1 تناسب 
میدان خان و همچنین تناسب 1 به 4 و جداره ای به ارتفاع 
حدود 8/2 متر در سبزه میدان تهران است. درنهایت آنچه 
دست  به  ترکیب  این  در  خلق شده  بام  خطوط  بررسی  از 

در  تنش  ایجاد  بدون  که  است  یکنواخت  ریتمی  می آید؛ 
جداره ها، زمینه ی درک میدان به عنوان یک کلیت را برای 

می کند. فراهم  ناظر 

جدول 3. شیوه های اتصال چهارگانه ی جداره میادین )مأخذ: نگارندگان(

نما کارکرد میدان ها نحوه ارتباط
تاق نما شاه طهماسب

تاق کامل

سمت راست

شاه ولی
ورود بازار
سمت چپ

ورودی مدرسه
رواق میدان خان

در جداره عرضی میدان

طبقه ی همکف

نقش جهان

نیم تاق

حجره/ راه پله
طبقه ی فوقانی
حجرِه تاق نما

در جداره های طولی میدان

طبقه ی همکف

توپخانه

حجره/ راه پله
)محل نگهداری توپ ها و 

زنبورک ها(
طبقه ی فوقانی

حجره
)محل اسکان توپچی ها و 

زنبورکچی ها(
طبقه ی فوقانی

سبزه میدان
حجره
تاق نما گنجعلی خان

تاق مورب )45 
همکفدرجه(

سبزه میدان
رواق

ورودی معبر امیر چخماق بدون ارتباط
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جدول 4. )مأخذ: 1. میدان گنجعلی خان: برداشت میدانی نگارندگان با اقتباس از نقشه ی میراث فرهنگی استان کرمان،
 2. میدان خان یزد: میراث فرهنگی استان یزد، 3. نگارنده با اقتباس از نقشه ترسیم شده ی محمدحسین خان زنگنه »مجله یادگار«(

تحلیل بصری جداره های میدان
جداره ی شمالی میدان گنجعلی خان کرمان )h= 7/4 متر(

بخشی از جداره ی غربی میدان خان یزد )h= 4/2 تا 9 متر(

)8/2 =h( جداره ی شرقی سبزه میدان تهران

در  تاقی  سازه های  ترکیب  نحوه ی  تحلیل   .4-2
فضایی  عرصه ی  و  عمودی  راستای  ساماندهی 

ن ها میدا
1-2-4. در اجزا

بررسی  میدان ها  طبقات  استقرار  نحوه ی  بخش  این  در 
خواهد شد. اصواًل میادین دواشکوبه دو نوع ساختار متفاوت 
و  یکدیگر  روی  بر  تاقی  سازه های  قرارگیری  نحوه ی  در 
گونه ی  در  دارند.  فوقانی  طبقه  به  دسترسی  آن  به تناسب 
نخست مانند میدان نقش جهان، دوطبقه ی میدان بر روی 
یکدیگر قرارگرفته اند؛ و حجره ی تاق نماهای طبقه ی اول 

از طریق راهرویی در میانه به یکدیگر متصل می گردند. در 
در  میدان  دوم  طبقه ی  توپخانه،  میدان  مانند  دوم  گونه ی 
تمامی جداره ها جز جداره ی شرقی -که به صورت پرده ای 
به  نسبت  میدان عمل می کرده است-  تکمیل شکل  برای 
طبقه ی همکف عقب نشسته و راهرویی بیرونی و سراسری 
را دور میدان، در ارتفاع یک طبقه ی باالتر از سطح آن به 
وجود می آورد )محمدزاده مهر 1382، 32(؛ و نقش ارتباطی 

مابین حجره ها را بر عهده دارد.
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تصویر 4. از راست؛ پالن جداره ی شرقی مسجد امام در میدان نقش جهان 
»1.حجره های پشتی، 2. بام بازار، 3. حجره-تاق نما، 4. راهروی درونی«، و 
سایت پالن جداره ی جنوبی میدان توپخانه »1. بام حجره های طبقه اول، 

2. بام حجره های طبقه همکف، 3. راهروی بیرونی«
)مأخذ از سمت راست: مرکز ثبت جهانی میدان نقش جهان - نگارندگان(

تصویر 5. از سمت راست؛ فضای درونی حجره-تاق نما و راهروی درونی 
ارتباط دهنده. ضلع شرقی مسجد امام )مأخذ: نگارندگان(

بیرونی  راهروی  و  نشسته  عقب  دوم  طبقه ی  راست؛  سمت  از   .6 تصویر 
میدان در جداره های شمالی و غربی

)مأخذ: مرکز اسناد تصویری کاخ گلستان(

نگاهی  باید  بیرونی  راهروی  شکل گیری  ریشه یابی  برای 
کلی  ساختار  اگرچه  افکند.  نقش جهان  میدان  به  دوباره 
طبقه ی فوقانی این میدان بر بهره گیری از راهروی درونی 
فاصله ی  ایجاد  کالبدی  جلوه ی  نخستین  اما  است؛  استوار 
افقی میان دوطبقه ی میادین، مربوط به این میدان است. 

نخستین تصاویر مستند از شکل گیری فاصله ی افقی مابین 
طبقه ی همکف و فوقانی در میدان نقش جهان، مربوط به 
شمالی  ضلع  به  متصل  اشکوِب  یک  بازار  ردیف  ساخت 
بازار  بام  هرچند  است.  دوم  شاه عباس  حکومت  عهد  در 
به  نظر  اما  نداشتند؛  کارکردی  وجه  الحاقی  حجره های  و 
میدان های صفوی  از  قاجاری  میادین  متعدد  برگرفت های 
سطح  اختالف  از  الگوبرداری  نقش جهان،  میدان  خصوصًا 
میدان  در  سراسری  راهروی  به عنوان  ایجادشده  افقی 

داشت. دور  ازنظر  نمی توان  را  توپخانه 
اما تبیین تأثیرات این سیر تحولی از دید ناظران، مستلزم 
توجه به میدان دید انسان و تحلیل بصری دو گونه ی فوق 
در مقیاس »دید به جداره« است. هدف از این تحلیل بصری 
محاسبه ی فاصله ی پنهان شدن طبقه ی فوقانی در میدان 
نقش جهان و توپخانه است. شایان ذکر است که میدان دید 
کلی انسان شکل مخروطی نامنظم دارد که از باال تا حدود 
30 درجه، از پایین 45 درجه است )توسلی 1390 ،ص 49 

؛ پاکزاد 1390، 31(.
دواشکوبه  میادین  پایه ی  شکل  که   5 جدول   1-1 گونه 
در ایران را به تصویر می کشد، مربوط به جداره ی شمالی 
میدان نقش جهان و پیش از الحاق بازار  به آن است. ناظر 
مشاهده  هنگام  در  سر  نگه داشتن  ثابت  برحسب  اینجا  در 
و یا باال آوردن آن دارای دو نوع حوزه ی دید متفاوت به 
جداره است. در اولین نوع دید، حجره-تاقنماهای میدان در 
فاصله ی 6/5 متری جداره از دید ناظر خارج می شوند. در 
حالت بعد ناظر با باال آوردن سر تا حدود 0/6 متری نسبت 

به جداره، توانایی دیدن طبقه فوقانی را دارد.
ایجاد  و  بازار  الحاق  از  را پس  گونه 1-2 جداره ی شمالی 
فوقانی  و  همکف  طبقۀ  بین  متری   13/5 افقی  فاصله ی 
نشان می دهد. در اینجا فاصله ی طوالنی ایجادشده به واسطه 
بازار و دو حجره ی پیرامونی آن، فاصله ی دید به جداره ها را 
بسیار افزایش داده و ناظر پس از نزدیک شدن به 11 متری 
جداره دیگر قادر به مشاهده ی جداره ی فوقانی نخواهد بود. 
در اینجا به علت فاصله ی زیاد بین دواشکوبه ی میدان تنها 
می توان به میدان دید کلی اشاره نمود. زیرا پس ازآن حتی 

با باال آوردن سر نیز چیزی مشاهده نمی شود.
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گونه ی 2، مقطع میدان توپخانه و فاصله ی افقی 3 متری 
را  سراسری  راهروی  میدان  اشکوب  دو  مابین  ایجادشده 
نشان می دهد. هرچند که شکل دهی به این میدان از بدو 
امر طراحان را قادر به خلق راهروی وسیع تری می کرد، ولی 
مقتضیات  به  آنان  توجه  نشانگر  شد،  خلق  درنهایت  آنچه 
کارکردی و بصری میدان است. چراکه سازندگان با ایجاد 

عبوری  فضای  انتقال  کارکردی  لحاظ  به  تحلیل  مقام  در 
از درون به بیرون منجر به  استقالل فضایی در حجره های 
میدان  کالبدی  فضای  از  حداکثری  استفاده  فوقانی،  طبقه 
و  فوقانی(  اشکوب  به  دسترسی  سهولت  کردن  فراهم  )با 
مهیا نمودن فضایی مناسب جهت تماشای عرصه ی میدان 
منطقی  فاصله  یک  ایجاد  نیز  بصری  لحاظ  به  می گردد. 
به  میدان  دوم  اشکوب  نمایانی  از  بیرونی،  راهرو  به عنوان 

نمی کاهد. کناره ها  در  ناظر  موازات حرکت 
2-2-4. در کلیت میدان

کارکردهای  و  تاقی  سازه های  ترکیب  نحوه ی  بررسی  با 
متنوع  شیوه های  به  عمودی  راستای  در  آن ها  به  وابسته 
و  موجود  بناهای  با  و  یکدیگر  با  تاقی  عناصر  ترکیب 
پنج  رابطه  این  در  می یابیم.  دست    حاصله  بام  خطوط 
میدان نقش جهان اصفهان، توپخانه ی تهران، امیرچخماق 

را  ناظر  راهرو،  سطح  به عنوان  منطقی  افقی  یک فاصله ی 
نیم  و  شش  به  شدن  نزدیک  از  پس  که  می سازند  قادر 
متری جداره و از دست دادن دید معمول خود با باال آوردن 
به  خود  دید  جداره،  متری   2/7 فاصله ی  تا  کماکان  سر 

کند.  را حفظ  فوقانی  حجره های 

تحلیل  مورد  تفت  شاه  ولی  میدان  و  یزد  شاه طهماسب  و 
شد. ارائه  و  شناسایی  اصلی  ترکیب  گونه  دو  و  قرارگرفته 

1-2-2-4. زمینه سازی جهت ایجاد تأکید بصری
در این گونه مطابق جدول 6، ردیف های تاقی عالوه بر ایجاد 
محصوریت در عرصه ی فضایی میدان، زمینه ای را جهت 
تأکید بصری عناصر شاخص فراهم می کنند. از نمونه های 
بارز استفاده از این شیوه می توان به دو میدان نقش جهان 
در  موضوع  این  کرد.  اشاره  تهران  توپخانه  ی  و  اصفهان 
میدان های فوق به واسطه ی وجود ابنیه و فضاهای ورودی 

قابل پیگیری است. شاخص 
در میدان نقش جهان ردیف هایی از عناصر تاقی بین مراکز 
کرده  ایجاد  پیوند  تجاری  و  مذهبی  حکومتی،  سه گانه ی 
بازار، زمینه ای  ایفای نقش کارکردی به عنوان  و عالوه بر 
امام،  مسجد  چون  شاخصی  بناهای  بر  تأکید  جهت  را 

جدول 5. سیر زمانی و چگونگی تحول کالبدی فضای ارتباطی در طبقه ی فوقانی میدان های تاریخی
)مأخذ: 1-1 و 1-2 نگارندگان؛ و 1-3 نگارندگان بر مبنای محمدزاده مهر 1381، 42(

1270ه.ش 1021- 1045 ه.ش 1015ه.ش
میدان توپخانه میدان نقش جهان - جداره شمالی میدان نقش جهان- جداره شمالی

2

2-1
1-1
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عالی قاپو، مسجد شیخ لطف اهلل و سردر بازار قیصریه فراهم 
می کنند. در میدان توپخانه  نیز ردیف های تاقی بین سردرب 
خیابان های باب همایون و ناصریه و ابنیه ی شاخصی چون 
بانک شاهی پیوند ایجاد می کنند و زمینه ی تأکید بصری بر 

این عناصر را فراهم می نمایند.
از طریق کاهش  این ترکیب،  ردیف های تاقی دوطبقه در 
ایجاد  و  زمین  سطح  با  ابنیه  نقطه ی  باالترین  اختالف 
حدواسط با ارتفاع 12/25 متری خود در میدان نقش جهان 
و ارتفاع حدود 12 متری در میدان توپخانه ، از تأثیر بصری 
جلوگیری  میدان  عرصه ی  در  مرتفع  ابنیه ی  نامطلوب 
می کنند. این جداره ها ارتفاع 44 متری سردرب مسجد امام 
به عنوان  را  همایون  باب  خیابان  متری4 سردرب   22/5 و 
بلندترین ابنیه ی میدان های نقش جهان و توپخانه به ترتیب 
برابر کاهش می دهند و  برابر و یک دوم  حدود یک سوم 
سبب شکل گیری خطوط بامی در فصل مشترک بدنه ی این 
میدان ها با آسمان می گردد که بدون ایجاد شکستگی های 
چشمان  بصری،  تعادل  عدم  از  جلوگیری  و  بزرگ مقیاس 
عرصه ی  در  اوج  نقاط  و  شاخص  ابنیه ی  به  را  ناظران 

می کنند. هدایت  میدان ها 
2-2-2-4. ایجاد تأکید بصری

در این وجه مطابق جدول 7، عناصر تاقی عالوه بر ایجاد 
محصوریت و زمینه سازی جهت تأکید بصری در جداره های 
عنصر  به عنوان  را  خود  یکدیگر،  با  ترکیبی  در  پیرامونی، 
شاخص بصری در جداره ی اصلی میدان معرفی می کنند. 
با  مرکزی  تاق نماهای  به  اعتبار  و  وزن  دادن  با  اینجا  در 
بزرگ تر، بلندتر و گودتر ایجاد کردن آن ها، وحدِت شکلی و 
کانوِن بصری واحدی در مرکز ایجاد می شود )توسلی 1390، 
114(. این نوع بهره گیری از عناصر تاقی، متعالی ترین نقش 
نمایش  به  تاریخی  میدان های  جداره ی  در  را  عناصر  این 

می گذارد. 
امیر  میدان  سه  در  ایجادشده  پلکانی  ترکیب های  هرچند 
نگاه  اولین  در  تفت  ولی  شاه  و  شاه طهماسب  چخماق، 
بررسی های  اما  دارند،  یکدیگر  با  بسیاری  شباهت های 
دقیق تر، دو نوع متفاوت از روش کاربست عناصر تاقی با 

می گذارد. نمایش  به  را  متغیر  و  ثابت  ابعاد 

مقیاس  در  عمومًا  ثابت،  ابعاد  با  پلکانی  ترکیب  خلق 
میدان های بزرگ شهری نظیر امیر چخماق و شاه طهماسب 
یزد مشاهده می شود. این شیوه را می توان راهکاری جهت 
دانست.  وسیع  میدان های  در  پلکانی  ترکیب های  ایجاد 
و  میدان  فضایی  ابعاد  گسترِش  قابلیت  شیوه،  این  چراکه 
ترکیب نهایی خلق شده را فراهم می کند. البته منظور از ابعاد 
ثابت، یکسان بودن ابعاد تک تک عناصر تاقی نیست، بلکه 
مقصود عدم تغییر عمده در ابعاد آن ها است؛ زیرا معمواًل در 
ردیف های تاقی دوطبقه -که در این شیوه به عنوان پایه ی 
ترکیب پلکانی به کار می روند- تاق نمای فوقانی جهت حفظ 

تناسب جداره ها از ارتفاع کوتاه تری برخوردار است.
ترکیب پلکانی در این شیوه از یک تاق نمای مرکزی، ستونی 
از عناصر تاقی سه طبقه در طرفین و همچنین یال هایی از 
این  امتداد آن ها تشکیل شده است.  ردیف های دوطبقه در 
شیوه، از یک سو زمینه ی استفاده از عناصر تاقی به صورت 
ُمدولی در امتداد یال ها را فراهم می آوَرد که موجب گسترش 
با ایجاد دو  ابعاد ترکیب پلکانی می گردد و از سوی دیگر 
آن می شود.  نمایانی  مذکور، سبب  ترکیب  در  تغییر سطح 
 7529 وسعت  به  توجه  با  چخماق  امیر  میدان  در  چنانکه 
ارتفاع  22  به  برای دستیابی  مترمربعی عرصه ی فضایی، 
متر، از عناصر تاقی با عرض 4 متر و ارتفاع 5/30 متر در 
به عنوان  فوقانی  طبقه  در  متر   5 ارتفاع  و  زیرین  طبقه ی 
مدولی جهت خلق ترکیب پلکانی )با دو تغییر سطح 6/90 و 
3 متری( استفاده شد. در میدان شاه طهماسب نیز جهت خلق 
وسعت  به  عرصه ای  در  متر   22 ارتفاع  به  پلکانی  ترکیبی 
7000 مترمربع، سازه های تاقی به عرض 4/5 مترمربع و 

ارتفاع 4/1 متر به کار گرفته شد.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            16 / 31

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1248-fa.html


35فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست وپنجم / زمستان 1398 / سال هفتم

جدول 6. بخش 1 )مأخذ: 1. میدان نقش جهان؛ برداشت میدانی نگارندگان با اقتباس از نقشه های سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان(.
بخش 2 )مأخذ: میدان توپخانه؛ نگارندگان با اقتباس از محمد زاده مهر 1382: 49 و 63(

تحلیل بصری جداره میدان
ضلع جنوبی میدان نقش جهان؛ مسجد امام )h= 12/5 متر(

ضلع شرقی میدان نقش جهان؛ مسجد شیخ لطف اله ضلع غربی میدان نقش جهان؛ عمارت عالی قاپو                   

ضلع شمالی میدان نقش جهان: سردر بازار قیصریه

ضلع جنوبی میدان توپخانه: دروازه خیابان باب همایون )h= 12 متر(

ضلع شرقی میدان توپخانه: بانک شاهی
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ترکیب  خلق  زمینه ی  متغیر،  ابعاد  با  پلکانی  ترکیب  خلق 
پلکانی متناسب با عرصه های محدود را تدارک می کند. زیرا 
متغیر بودن عرض و ارتفاع سازه های تاقی از یک سو سبب 
با عرصه های محدود می شود؛ و  پلکانی  سازگاری ترکیب 
از سوی دیگر زمینه ی افزایش ارتفاع آن را فراهم می کند.

واسط  حد  دو  یا  یک  خلق  و  تاقی  عناصر  ابعاد  در  تغییر 
برای تبدیل به تاق نمای مرکزی، شاخصه ی این نوع ترکیب 
پلکانی است که سبب نمایانی بیشتری در جداره ی اصلی 
میدان می شود. چنانکه بهره گیری از عناصر تاقی در طیف 
ارتفاعی 1/8 تا 3 متر با ایجاد سه تغییر سطح 2/4، 2/6 و 
4/2 متری در ترکیب پلکانی میدان شاه ولی تفت، نمایانی 
مضاعفی را برای جداره ی اصلی در پی داشته و درنهایت، 
حداکثر ارتفاع 14 متر را در عرض معادل 35/4 متر برای 

آن تدارک نموده است.
در هر دو ترکیب ثابت و متغیر فوق، جداره ی محصورکننده 
عالوه  که  تبدیل شده  میدان  اصلی  جداره ی  به  به تناسب، 
بر حفظ مقیاس انسانی و هماهنگی با جداره های پیرامون 
برای ترکیب پلکانی، خطوطی پرقدرت را در فصل مشترک 

بدنه ی میدان با آسمان ایجاد کرده است. 
3-4. تزئینات

در میان عناصر سازه ای معماری ایران عنصر تزئین اهمیت 
ویژه ای داشته است. در ادامه به تزئینات سطوح عناصر تاقی 

در میدان های شهری پرداخته شده است.
1-3-4. آجرکاری

ایران،  از چوب و سنگ در  با توجه به محدودیت استفاده 
چندان  اهمیت یافت؛  مصالح  نوع  عمده ترین  به عنوان  آجر 
نمایانگر  میدان ها  جمله  از  تاریخی  بناهای  تمامی  که 
قاسمی  حاجی  و  )نوایی  هستند  آجرکاری  ارزشمند  هنر 
این هنر  1390، 149؛ و حسینی و خراسانی 1395، 19(. 
به صورت ویژه در چهارچوب کلی و پیشانی سازه های تاقی 

است. قابل مشاهده 
1-3-1-4. چهارچوب تاق

آجرچینی ساده
آجرکاری ساده به شکل وسیع در ساخت عناصر تاقی  در 
جداره ی میدان ها اجراشده است بدین نحو که در  ساخت 

پایه های قوس از شیوه ی رگه چینی )افقی و روی هم( و در 
تیرهای فوقانی آن از شیوه ی ُهره چین )عمودی و درکنار 

هم( استفاده  گردیده است.
آجرچینی گل انداز

واقع  تاقی  سازه های  در  بیشتر  که  نماسازی  نوع  این  در 
چنان  را  آجرها  شود؛  می  مشاهده  جلوخان ها  محدوده  در 
از ترکیب آن ها گل های هفت رجی، پنج جی  می چیدند که 
و سه رجی به دست آید )بزرگمهر 1381، 72(. برای جلوه  
را  به دست آمده  آجر( گِل  )پیش دادن  با سله گذاری  گلچین 
از سطح دیوار جدا می نمودند و یا با آجرهای رنگین آن را 

.)1394 همکاران  و  احمدی  )شکفته،  می کردند  متمایز 
2-1-3-4. پیشانی تاق

در پیشانی عناصر تاقی عالوه بر دوگونه رگه چین و هره چین 
از شیوه ی خفته وراسته )جناقی( نیز استفاده شده است. این 
در  که  تاقی  عناصر  بخش  نمایان ترین  در  آجرکاری  تنوع 
غالب میادین قابل مشاهده است؛ به ساده ترین شکل سبب 

زینت جداره ها می شود.
4-3-2. کاربندی

نقوش تزئینی در قالب سه بعدی )کاربند( به شکل مقرنس، 
تاالرها،  آسمانه های  در پوشش  یزدی بندی  و  رسمی بندی 
پوشش  در  نیم کار  به صورت  و  گنبدخانه ها  داخلی  فضای 
تاق ها و ایوان ها قابل رؤیت است )سهیل ناظری و همکاران 
معماری  کاربندی های  انواع  از  یکی  یزدی بندی   .)1396
تکیه  و  نقش جهان  میدان  جداره ی  در  که  است  ایرانی 
امیرچخماق دیده می شود. این شیوه مانند یک سقف کاذب 
برای پوشاندن و تزئین پس تاق به کار می رود؛  )شعرباف 
1372، 10(. وجه مشخصه ی اصلی یزدی بندی نسبت به 
سایر انواع کاربندی، آلت هندسِی »سینه فخری« است که 
از یک شمسه ی کامل بوده که در سطح منحنی  قسمتی 
و  )ناظری  می شود  مشاهده  شده  یزدی بندی  آسمانه ی 

.)1396 دیگران 
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جدول 6. بخش 1 )مأخذ: 1. میدان نقش جهان؛ برداشت میدانی نگارندگان با اقتباس از نقشه های سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان(.
بخش 2 )مأخذ: میدان توپخانه؛ نگارندگان با اقتباس از محمد زاده مهر 1382: 49 و 63(

تحلیل بصری جداره ی میدان
ضلع جنوب شرقی میدان امیر چخماق )h= 12 متر(

ضلع شمال غربی میدان شاه طهماسب )h= 10/5 متر(

ضلع جنوب غربی میدان شاه ولی )h= 4/9 متر(
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4-3-3. ستون
بررسی  میدان های موردمطالعه نشان می دهد که ستون ها 
در جداره ی میادین شهری در دو نقش تزئینی و سازه ای 

به کاررفته اند. 
نخستین جلوه ی استفاده از ستون در نقش تزئینی را می توان 
در میدان نقش جهان در عهد صفوی مشاهده کرد. در این 
میدان جهت پیوند مطلوب و تأکید بر اهمیت مسجد امام، 
از دو ستون تزئینی در محل اتصال جداره های پیرامونی به 

جلوخان استفاده شده است. 
دو  در  میادین شهری  در جداره ی  قاجار ستون ها  در عهد 
اولی  که  شدند؛  گرفته  کار  به  تزئینی  و  سازه ای  الگوی 
بوده  ستون  نیم  به شکل  دومی  و  کامل  ستون  به صورت 
است. سبزه میدان تهران -که پس از بازسازی سال 1269 
تبدیل  سرتاسری  و  ساده   رواقی  با  دوطبقه  میدانی  به 
شد- نمونه ی بارز بهره گیری از ستون ها در نقش سازه ای 
ستون ها  از  بهره گیری  وجه  دومین  توپخانه  میدان  است. 
در عرصه ی عمومی است که در آن ستون ها جهت تزئین 
به کاررفته اند. جداره ها  سرتاسر  در  تاقی  عناصر  چهارچوب 

ــدان  ــاال(. می ــر )ب ــای بارب ــتون ه ــران؛ س ــبزه میدان ته ــر 7. س تصوی
کــه  سرســتون هایی  و  عقب نشســته  ســتون های  پایــه  توپخانــه؛ 
عملکــرد باربــری ندارنــد )مأخــذ: مرکــز اســناد تصویــری کاخ گلســتان(

4-3-4. کاشی کاری
در عصر صفوی هرچند که شیوه های مختلف کاشی کاری 
توجه  با  اما  1384(؛  )علیزاده  یافت  تداوم  معرق  ازجمله 
و  مذهبی  بناهای  روزافزون  احداث  و  معماری  اهمیت  به 
غیرمذهبی در این دوره، از شیوه ی تزئینی کاشی هفت رنگ 
با طرح اسلیمی ، پیچک، گل های زیبا و نظایر آن استفاده 
بزرگمهری 1381،  و همکاران 1362، 19؛  )کیانی  گردید 
عناصر  از  جزئی  به عنوان  دوره  این  در  نیز  تاق ها   .)116
سازه ای بنا به وسیله ی کاشی های هفت رنگ تزئین می شدند 
)زمرشدی 1391(. در میدان نقش جهان به صورت مشخص 
و  چهارچوب  پوشش  هفت رنگ جهت  کاشی کاری های  از 
و  امام  مسجد  درگاه  و  جلوخان  در  تاقی  عناصر  پیشانی 
استفاده شده  قیصریه  بازار  ورودی  و  لطف اهلل  شیخ  مسجد 

است.
در دوره ی قاجار نیز کاشی هفت رنگ بیشتر مورد توجه 
قرار گرفت. نقوش کاشی های این دوره را می توان به هفت 
مناظر  جانوری،  و  گیاهی  هندسی،  نقوش  اصلی  دسته ی 
نظامی  و  فرنگی  روایتی،  اسطوره ای،  انسانی،  معماری، 
بیشترین  آنچه  اما   .)66-54  ،1395 )ریاضی  کرد  تقسیم 
میادین  تاقی در  پیشانی عناصر  و  را در چهارچوب  کاربرد 
داشته؛ نقش هندسی و اسلیمی بوده است که از نمونه های 
در  مربع  و  دایره  ترکیبی  هندسی  نقوش  به  می توان  آن 
سردر خیابان چراغ گاز و نقوش چلیپایی و شمسه ی هشت 

کرد. اشاره  سبزه میدان  درگاه شرقی  پیشانی  در 
 4-3-5. دیوارنگاری

رواج دیوارنگاری در کاخ ها و بناهای خصوصی و عمومی از 
جلوه های شکوفایی نقاشی عهد صفوی است )پاکباز 1379، 
126(. موضوعات این دیوارنگاری ها بیشتر نقوش تزئینی، 
مضامین  گاهی  و  شکار  رزم،  بزم،  مجلس  و  صحنه ها 
نمونه های  از  )آژند 1384، 220(.  است  اخالقی  و  مذهبی 
بارز برجای مانده از هنر دیوارنگاری بر ابنیه عمومی می توان 
به نقاشی دیواری سردر بازار قیصریه اشاره کرد که احتمااًل 
)آژند  است  ایجادشده  ه.ش   1030  -1029 سال های  در 

 .)710  ،1395
دیوارنگاره های عهد قاجاریه عالوه بر تهران در شهرهای 
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دیگری چون شیراز، تبریز، کاشان و اصفهان قابل مشاهده  
است )کمالی 1385، 190(. در اصفهان مطابق نقاشی های 
بجا  مانده از پاسکال کوست که مقارن با حکومت محمدشاه 
قاجار ترسیم شده؛ نقوشی در قالب اسلیمی و خطایی )نقش 
چوبی  درب های  تبدیل  و  تغییر  از  پس  سرترنج(  و  گل 
بر  کوچک،  دربی  و  دیوار  همکف  به  طبقه ی  حجره های 
در  است.  بسته  نقش  قوس ها  پیشانی  و  پاکار  حدفاصل 

پس ازآن،  یا  ناصری  عهد  با  مقارن  احتمااًل  بعد  سال های 
بر  مشتمل  جانوری  و  گیاهی  نقوش  با  دیوارنگاره هایی 
حجره- سطح  بر  ترنج  و  مرغ  و  گل  گلدانی،  طرح های 

حدفاصل  نقش جهان،  میدان  فوقانی  طبقه ی  تاق نماهای 
پاکار و تیزه ی قوس )محل کنونی پنجره ها( ترسیم شدند. 
رنگی  به صورت  نقوش  این  مانده،  بر جای  مطابق شواهد 

 .)11 )تصویر  بوده اند 
پاسکال کوست )جداره ی غربی میدان  از راست: 1. مجموعه تصاویر  توپخانه ی تهران )مأخذ  جدول 8. نقوش دیوارنگاری در میدان های نقش جهان و 

نقش جهان(؛ 2. مرکز اسناد تصویری کاخ گلستان؛ 3. سمساری و سراییان 1392، 58(

توپخانه )ناصرالدین شاه( قاجاریه )ناصرالدین شاه یا پس ازآن( پاسکال کوست )محمدشاه(

تصویر 8. نمونه ای از نقش های اسلیمی و خطایی به جامانده بر جداره ی بازار اصفهان، حدفاصل مسجد جارچی و سرای فخر
)مأخذ: نگارندگان(
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جدول 9. گونه های مختلف تزئین به کاررفته در جداره ی میادین تاریخی ایران )مأخذ: نگارندگان؛ ستون میدان توپخانه: محمدزاده مهر 1384، 42( 

تزئینات

چهارچوب 
تاق

آجرکاری
میدان نقش جهان )صفوی( گل انداز تمامی میدان ها رگه چینی و هره چینی نوع و 

میدان

پیشانی تاق

غالب میدان ها 
)به جز 

گنج علی خان و 
خان یزد(

جناقی تمامی میدان ها هره چینی تمامی 
میدان ها رگه چینی نوع و 

میدان

درون 
حجره تاق 

نما کاربندی

امیرچخماق یزدی بندی نقش جهان )صفوی( یزدی بندی نقش جهان )صفوی( یزدی بندی نوع و 
میدان
اولین 

نقاشی از 
راست: 

درون تاق 
دومین و 
سومین؛ 

درون تاق 
نما

دیوارنگاری

توپخانه 
)قاجاری(

نقش
شیر و 
خورشید

نقش جهان )قاجاری(
نقش

گل و 
سرترنج

نقش جهان)صفوی( مینیاتور نوع و 
میدان
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درون 
غرفه ی 

تاق 
نما)تک 

نماد(

نقش جهان 
)قاجاری(

نقش
گل و مرغ

نقش جهان 
)قاجاری(

نقش
گل و مرغ

نقش جهان 
)قاجاری( نقش ترنج نقش جهان 

)قاجاری(
نقش 
گلدانی

نوع و 
میدان

پیشانی 
قوس

کاشی کاری

میدان توپخانه 
)دروازه ی 
خیابان 
چراغ گاز(

نقش دایره 
و مربع

سبزه میدان
)ورودی شرقی(

نقش 
شمسه و 

بازوبند

جلوخان مسجد امام 
)صفوی(

نقش 
اسلیمی

نوع و 
میدان

چهارچوب 
قوس

جلوخان مسجد امام )صفوی( نقش گیاهی نوع و 
میدان

طرفین 
قوس

ستون

میدان توپخانه )جداره 
شمالی(

ستون و سرستون مدور 
و پایه ستون مستطیل 

شکل

سبزه میدان )جداره ی 
شرقی(

 ستون، سرستون و پایه 
ستون مدور

نوع و 
میدان
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طرفین 
ورودی

ستون

میدان توپخانه- دورازه 
خیابان عاللدوله )جداره 

شمالی(

ستون و سرستون مدور 
و پایه ستون مستطیل 

شکل

میدان نقش جهان-
جلوخان مسجد امام 

)جداره ی جنوبی(

ستون و پایه ستون 
مدور- سرستون مدور

نوع و 
میدان

5. یافته ها و نتایج تحقیق
میدان های  منظر  شناسایی  جهت  در  گامی  پژوهش  این 
سازه های  که  می دهد  نشان  و  است  شده  طراحی  شهری 
تاقی به کار رفته در میدان های تاریخی تنها واجد عملکرد 
سازه ای نبوده اند؛ بلکه عملکرد بصری آن ها نیز قابل توجه 

بوده است. اهم نتایج حاصله به شرح ذبل است.
1.  بررسی نحوه ی ترکیب سازه های تاقی در راستای افقی 
حاکی از ایجاد ریتم با بهره گیری از دو روش »تاق کامل« 
نخست  نوع  در  است.  نیم تاق«  با  کامل  تاق  »ترکیب  و 
این ریتم ماحصل قوس های تیزه دار میانه ی دهانه است؛ و 
ریشه در ویژگی های ذاتی سازه های تاقی دارد. در نوع دوم 
ترکیب سازه های تاقی در ابعاد مختلف، خالق ریتم شگرف 
کوچک ترین  در  ترکیب  این  است.  میدان  جداره های  در 
مقیاس به صورت یک تاق کامل و دونیم تاق در طرفین، در 
مقیاس های متوسط به شکل دو و یا سه تاق کامل و دونیم 
تاق در طرفین و در بزرگ ترین مقیاس به صورت چهار و یا 

پنج تاق کامل و دونیم تاق در طرفین است.
2.  در میدان های طراحی شده تاریخی عمومًا از پیوند جداره 
با ابنیه و سردرب های ورودی با تاق کامل پرهیز می شده و 

این اتصال با نیم تاق ها صورت می گرفته است.
اتصال جداره ی میادین هشت گانه ،  از بررسی نحوه ی    .3
مورب  نیم تاق،  کامل،  تاق  به صورت  اتصال  شیوه ی  چهار 

)45 درجه( و بدون ارتباط قابل شناسایی است. پیوند جداره ها 
در  اتصال  پرکاربردترین شیوه های  نیم تاق،  و  کامل  تاق  با 
میان شیوه های چهارگانه ی فوق است که وجه افتراق آن ها 
بهره گیری از اتصال با تاق کامل در میدان های یک  اشکوبه و 
اتصال نیم تاق در میدان های دو اشکوبه می باشد. اتصال به 
شیوه ی مورب گامی در جهت تکامل میادین رواق دار است؛ 
چرا که تجاری بودن بدنه ی میادین، سیر گردشی عابران در 
پیرامون فضا را تسهیل می کرده است. در نهایت عدم ارتباط 
جداره های پیرامونی، در میدان های دارای ترکیب پلکانی به 
بدنه  بصری  تأکید  برابر  در  آن  فقدان  که  می خورد  چشم 

اصلی )تکیه( در کلیت میدان رنگ می بازد.
4. بررسی نحوه ی ترکیب سازه های تاقی در راستای عمودی 
در  بیرونی  راهروی  ایجاد  در  تکاملی  روند  نوعی  از  حاکی 
طبقه ی اول میدان هاست. به لحاظ کارکردی انتقال فضای 
در  فضایی  استقالل  به   منجر  بیرون  به  درون  از  عبوری 
حجره های طبقه فوقانی، استفاده حداکثری از فضای کالبدی 
میدان و مهیا نمودن فضایی مناسب جهت تماشای عرصه ی 

میدان می گردد.
5.  تحلیل انجام گرفته در راستای عمودی همچنین حاکی از 
الگویی سه گانه  در ایجاد »محصوریت«، »زمینه سازی جهت 
تأکید بصری« و »تأکید بصری« در جداره ی میدان ها است. 
محیطی  ایجاد  با  وجه،  ساده ترین  و  اولین  در  تاقی  عناصر 
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محصور به عنوان نخستین اصل حاکم بر مکان های شهری، 
حس مکان را در عرصه ی فضایی میدان ها خلق می کنند. 
در گونه ی دوم، ترکیب ردیف های تاقی با ابنیه ی شاخص 
موجود در جداره ها، زمینه ای را برای تأکید مضاعف بصری 
در  می کند.  فراهم  میدان ها  شاخص  کالبدی  عناصر  برای 
سومین و متعالی ترین گونه، ترکیب عناصر تاقی به صورت 
در  بصری  تأکید  خالق  میدان،  اصلی  جداره ی  در  پلکانی 
از  بسیاری  داشتن  ریشه  است.  تاریخی  میادین  عرصه ی 
کارکردهای بصری عناصر تاقی در »ساختار سازه  ای آن« 
سبب حفظ شیوه ی ترکیب نمونه های ساده تر در گونه های 
محصوریت،  ایجاد  )با  چخماق  امیر  میدان  نظیر  متعالی 
زمینه سازی جهت تأکید بصری و خلق تأکید بصری( شده 

است. 
6. کاربست گسترده ی نقش مایه ها و عناصر تزئینی بر سطح 
سازه های تاقی به همان میزان که بر اهمیت منظر میادین 
در نگاه گذشتگان تأکید دارد؛ مبین پتانسیل های فرمی این 
سازه در پذیرایی این حجم از تزئینات نیز می باشد. گونه های 
و  چهارچوب  در  کاشی کاری  و  آجرکاری  قالب  در  تزئینی 
و  دیواری  نقاشی  شکل  به  و  تاق نماها  و  تاق ها  پیشانی 
یزدی بندی در حدفاصل پایه تا تیزه ی قوس در تاق نماها 
از دوره ی  انکارناپذیر  تداومی  در  نیز  به کاررفته اند. ستون ها 
بر  را  تزئینی  و  سازه ای  متنوع  نقش های  قاجار  تا  صفویه 

داشته اند. عهده 

نمودار 1. الگوهای ترکیب سازه های تاقی در منظر میدان های شهری طراحی شده تاریخی )مأخذ: نگارندگان

پی نوشت
1. فضای فوقانی به اتاق های کوچکی تقسیم شده که به عنوان اتاق خواب به هر غریبه ای اجاره داده می شود )کمپفر 1940، 193(.

2. دوره اول شکل گیری میدان توپخانه در سال 1270 هجری شمسی )محمد زاده مهر 1381، 48(
3. نقشه و سازمان فضایی میدان قبل از سال 1300 هـ.ش و تحوالت دوره ی پهلوی )وحدت زاده 1387(

4. رجوع شود به پی نوشت شماره 3.
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Visual analysis of vault structures in the landscape of 
historical squares of Iran with emphasis on Safavid and 
Qajar periods

Abstract

Arched structures, especially vaults, as one of the most widely used structural elements 
in traditional architecture, are of particular importance in the perspective of historical 
settlements.
However, most of the research in this field has been devoted to historical and technical 
issues and so the visual functions of this element has been stayed hidden behind the role 
of its structure.
This paper tries to understand and explain the role of vault structures in organizing the 
landscape of historical urban Squares, to provide solutions appropriate to contemporary 
needs for designing and organizing squares.
The process of this research began with library studies and continued with the sampling 
through field studies.
In this regard, first, the eight squares chosen as case studies were divided into three 
types based on the type of function of vault structures in their facade: «portico», «room 
and bulkhead» and «bulkhead».
Then, the role of these elements in covering the facades in both vertical and horizontal 
directions in both micro and macro scales was analyzed.
The examined issues at the micro-scale include: how the rhythm was created, the 
connection of the walls to the surrounding buildings and the entrance of the square, and 
the connection of the walls to each other in the body of the square.
The results of the research indicate the use of three methods based on «complete vault», 
«buildings and entrances» and «combination of complete vault with half- vault « in 
order to create rhythm in the facades.
In addition to creating rhythm, « combination of complete vault with half- vault» has 
also been used to connect the facades of the square to the surrounding buildings.
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Keywords: Historical square, vault, landscape, enclosure, visual emphasis.

Analyzes also reveal four methods used to link the facades of squares with each other, including 
« complete vault «, « half- vault», «diagonal with a 45 degree angle» and «disconnected».
Then, how to place two stories of the square on top of each other in a vertical direction was 
studied.
Here, by examining the general structure of the upper floor, the roots of the creation of 
the outer corridor on the first floor of the squares are discussed as an arena for access and 
observing the center of the square.
Then as a result of studying the role of vault elements on the scale of whole square, we 
found a triple pattern for the composition of these elements in the facade: «creation of 
confinement», «building a foundation for visual emphasis» and «visual emphasis».
Finally, due to the fact that decorations are one of the important features of Iranian-Islamic 
architecture, various methods of decoration, including «brickwork», «karbandi», «tiling», 
«mural» and «column» and their position on the surface of vault structures are analyzed and 
introduced to explain the robust background for contemporary improvement and design.
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