
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
  هـاي علمـی در زمینـه معمـاري اقلـیم گـرم و خشـک و        انتشـار نتـایج پـژوهش    "معماري اقلیم گرم و خشک"هدف نشریه

 .هاي معماري سنتی، مرمت، هنرهاي وابسته به معماري، شهرسازي، طراحی شهري و انرژي استموضوعات مرتبط با آن در حوزه

 اي در داخل یا خارج  ار گرفتن موضوع مقاله در زمینه تخصصی نشریه، مقاالت یا بخشی از آن نباید در هیچ مجلهعالوه بر قر

ها، ها، سمپوزیوممقاالت ارائه شده به صورت خالصه مقاله درکنگره. زمان در جریال داوري و یا چاپ باشد از کشور به طور هم 

  .تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند شده باشد، میسمینارهاي داخلی و خارجی که چاپ و منتشر 

 هاي دریافتی آزاد استنشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصالح مقاله.  

 شود و مسؤلیت صحت محتواي مقاالت به عهده نویسندگان استاصالح و خالصه کردن مطالب با نظر نویسندگان انجام می . 

 گران، منبع مورد نظر در صورت استفاده از مطالب دی	شود داده ارجاع مذکور منبع کامل اطالعات و شماره با.  

 مقاالت مندرج لزوماً نقطه نظرات مسئولین نشریه نبوده و مسئولیت مقاالت به عهده نویسندگان است.  

 ر نوشـتارها  نشریه از پذیرش سـای . رسند پژوهشی پس از داوري و تصویب در هیات تحریریه به چاپ می -نوشتارهاي علمی

  .معذور است...) نظیر ترجمه، گردآوري، مروري و

  نوشتارهاي ارسالی نباید قبال در نشریه دیگري به چاپ رسیده و یا بطور همزمان به سایر نشریات و یا سمینارها براي بررسی

  .و چاپ ارائه شده باشد

 تارهاي انگلیسی زبـان را نیـز در صـورت تاییـد بـه      با وجود این نشریه قادر است نوش. نوشتارها ترجیحا به زبان فارسی باشد

 .چاپ برساند

 هاي زیر به ترتیب ضروري در تنظیم فایل اصل مقاله، رعایت بخش	است: 

 باید به تنهایی بیان کننده (، چکیده فارسی و فقط شامل عنوان مقاله) نویسندگان(بدون نام و مشخصات نویسنده : صفحه اول

 و) باشد کلمه  300 حداکثر و گیري نتیجه و ها یافته ترین مهم پژوهش، روش پژوهش، اهداف یا ألهمس بیان شامل	تمام مقاله و

 .کلمه نوشته شود 6تا  3وان مقاله بالفاصله بعد از چکیده و بین عن و متن به مربوط کلیدي هاي واژه. باشد کلیدي هاي واژه

 مورد 3حداکثر (هاي پژوهش پرسش( 

 در معرفی روش تحقیق صرفاً به نام روش بسنده نشود و عالوه (، بیان اهداف یا فرضیه، روش تحقیق شامل بیان مسئله: مقدمه

، و ساختار مقاله )عات، مراحل انجام و فرآیند پژوهش ذکر گردداطال گردآوري روش انجام، مراحل همچون مواردي عنوان،	بر 

  .باشدمی

 پیشینه تحقیق  

  هاو بیان یافتهچارچوب نظري، بحث (بدنه اصلی پژوهش(  

 گیرينتیجه  

 در صورت نیاز(اند  سپاسگزاري از همکاري و راهنمایی کسانی که در تدوین مقاله نقش داشته: تشکر و قدردانی(  

 هاي التین و توضیحات ضروري درباره اصطالحات و مطالب مقاله، که به ترتیب با شماره در متن و  شامل معادل: ها نوشت پی

  .ر انتهاي مقاله و قبل از فهرست مقاله درج گرددنوشت د به صورت پی

 منابع فارسی و التین شامل	الفبا بر حسب نام خانوادگی نویسنده ترتیب به اند، قرارگرفته استناد مورد متن در که منابعی صرفا  

  کلمه 500و حداکثر  350حداقل (چکیده انگلیسی(  

 اقلیم گرم و خشک معماري  شریه راهنماي تهیه و شرایط ارسال نوشتارهاي علمی در ن
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 چكيده
این دوره در استان  ماندهیباقاصلی دوره صفویه شهر الر و تنها میدان  یبنداستخوانیکی از عناصر مهم  عنوانبهمیدان قیصریه 

و بررسی دقیق قرار نگرفته  موردمطالعهه تاکنون ناو متأسف فارس، به دلیل وقوع تحوالت مهم تاریخی در آن اهمیت بسزایی دارد
 تحوالت صفویه، سیر دوره در باز میدان فضای اولیه و پیشین وضعیت بازنمایی ضمن مقاله این در منظور همین به. است

 -یتحلیل ،در این مقاله تحقیق روشاست.  قرارگرفته یموردبررس کنونی وضع در ژهیوبه های مختلفدوره در آن تاریخی
همچنین انجام مطالعات میدانی میدان قیصریه  با مرتبط تصویری اسناد و تاریخی متون ها،سفرنامه گیری ازبا بهره و بوده تاریخی

 هایدوره در آن تاریخی تحوالت مستندسازی و صفویه دوره در میدانکالبدی  اولیه وضعیت بازنمایی به ،های دقیقو برداشت
یک فضای شهری  عنوانبهدهد که میدان قیصریه الر می نشان پژوهش نتایج .است شدهپرداخته کنونی وضع در ژهیوبه بعد

شامل  عمدتاً تغییرات اینه است. تجربه کرد پس از دوره صفویه تحوالت متعددی را در سه بعد کالبدی، دسترسی و فعالیتی
که منجر به حذف رواق پیرامونی فضای باز میدان  بوده ها در دورۀ قاجار، و سپس در دوره پهلویروی محدوده طولی مغازهپیش

گردد و این رواق در دوره جمهوری اسالمی در سه بدنه شمالی، شرقی و غربی میدان با نمایی متفاوت نسبت به چهره اصیل می
فضای باز  ملکردایجاد دسترسی سواره به میدان در دوره پهلوی آغازگر تغییرات بنیادی در شکل و ع گردد.خود بازسازی می

 زمینه این در جدی معضالت و تغییرات دچار شهری فضای یک عنوانبه قیصریه میدان ماهیت گردد ومیانی میدان قیصریه می

بررسی و شناخت تحوالت میدان  کند.شود و عملکرد میدان از یک فضای شهری به یک گره ترافیکی تنزل پیدا میمی
شده است تاریخی  یک فضای شهری عنوانبهمیدان بوده که منجر به تضعیف جایگاه آن ی در تغییرات ماهوی و ظاهر دهندهنشان

 قرار گیرد. موردتوجهبایست های بازآفرینی بافت تاریخی الر میو این موضوع در طرح
 

 فضای شهری، الرشهرفارس، میدان قیصریه، : هاواژه کليد
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 2              یصریه الر )پژوهشی در تحوالت تاریخی یک فضای شهری(                                                          ن قمیدا

 

 پژوهشی هاپرسش
  الت زیر است:سؤا هاین پژوهش در پی پاسخ ب

وضعیت اصیل میدان قیصریه در دوره  .1
 صفویه به چه صورت بوده است؟

های دورهتاریخی مهم میدان در تحوالت  .2
ها و ابعادی و چگونه مختلف در چه الیه
 ؟صورت گرفته است

وضع کنونی میدان نسبت به وضعیت  .3
هایی اصیل آن در دوره صفویه چه تفاوت

  دارد؟

 
 مقدمه -1

 گیریشکل عرصه ترینمهم شهری فضاهای

 در شهری هایفعالیت وقوع اجتماعی و روابط
 هادانیم میان، این در. شوندمی محسوب شهرها
هری شفضاهای  نیتریاصل و ترینمهماز  شهری

 هایفعالیت تمرکز بر وهعال که بوده در هر شهر
 و شهری تجمعات مذهبی، و حکومتی تجاری،

انجام ها ر آند زین مهم اجتماعی رویدادهای
 هاینمونه قیصریه الر یکی از میدان است. شدهمی

در  صفویه دوره در ایران شهری فضاهای موفق
استقرار و  مکان واسطهبهکه  استاستان فارس 

 مکانی عنوانبهخود  کالبدی فضایی هایکیفیت
 که سیاحانی ازبسیاری  توجه مورد همیشه پررونق

و بسیاری  شده است واقع انداز این شهر عبورکرده
 های کالبدی و فعالیتیشرح ویژگی به هااز آن
 تاریخی تحوالت وجودنیا بااند. پرداخته میدان

 موجب گذشته میدان سده بر چند طول در که
ها و بدنه در ابعاد حجره فراوانی تغییرات

محصورکننده میدان، تحوالت ترافیکی و عملکرد 
 ی تا زمان کنونیگیرلفضای باز میدان از دوره شک

 به آن برای را گذشته با متفاوت که وضعیتی شده
با توجه به پژوهش حاضر لذا  .است آورده وجود

و ضرورت ثبت و  قیصریه تحوالت میداناهمیت 
 یک عنوانبه را این میدانها، نمستندسازی آ

 پنج شهری باارزش در فضای یک و شهری عنصر
 یری،گلکشتاریخی شامل پیش از  مهم دوره
پس از انقالب  دوره و پهلوی قاجاریه، ،هصفوی

ابتدا  مقاله این در .است نموده تشریح اسالمی
 دگرگونی مجموعه میدان قیصریه سیر و تاریخچه

 سپسشود، شرح داده میمختلف های دوره در
فعالیتی نظام دسترسی و وضعیت عناصر کالبدی و 

 .ردیگیم قرار تحلیل مورددوره  هردر  میدان
 
 پيشينه تحقيق -2

شهری مطالعات  یهادانیمدر ارتباط با 
( 1385زاده )سلطان ؛است شدهانجامای گسترده

 هادانیم ازجملههای مختلف فضاهای شهری گونه
بررسی کرده و  های تاریخی ایرانرا در بافت

شهابی نژاد و  کرده است. ارائههای آن را ویژگی
گیری و شکل ای( در مقاله1393همکاران )

 موردمطالعهرا  جهاننقشدگرگونی تاریخی میدان 
ر دقیق روند تحوالت آن د طوربهاند و قرار داده

های مختلف و مسائل میدان در دوره معاصر دوره
ها و تصاویر بر اساس بررسی متون قدیمی، سفرنامه

است.  قرارگرفته یموردبررسقدیمی موجود 
شهری های کتاب میدانتوان به همچنین می

( اشاره کرد که به 1395نژاد، )شهابی تاریخی
 نیترمهمبرخی از بررسی سیر تحول تاریخی 

های شهری در داخل و خارج از ای میدانهنمونه
ای به میدان پردازد و در این میان نگاه ویژهایران می

بررسی  ( با1396اسدپور )کهنه اصفهان دارد. 
بر اساس یه دنان توپخانه شیراز در دوره زمید

ها، تصاویر و مستندات تاریخی، متن سفرنامه
بازطراحی بازخوانی و های قدیمی، به عکس

مجموعه  میدان مشق و توپخانهفضاهای گذشته و 
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شیراز در دوره زندیه پرداخته است  حکومتی وکیل
 ارائهها های دقیقی از وضعیت این میدانو نقشه

 مطالعات دهرچندر ارتباط با شهر الر  .دهدمی

 در بیشتر مطالعات این اما، است شدهانجاممتعددی 

شهر و تحوالت تاریخی  کلی تاریخچه با ارتباط
میدان قیصریه  با باطدر ارت کمتر و بوده آن

در اینجا به برخی از است.  گرفته صورت ایمطالعه
اشاره  شدهانجام اخیر سالاین مطالعات که در چند 

( 1371) الرستان کهن اقتداری در کتاب :شودمی
های معماری، تاریخ و زبان و به توصیف ویژگی

 کمالی سروستانیپردازد. فرهنگ شهر الر می
شنامه فارس به بخشی از ( در کتاب دان1384)

پردازد و به  ذکر مجموعه میدان قیصریه می
وثوقی و کند. ها اشاره میتاریخچه و ساخت آن

تاریخی  عی( شرح مفصلی از وقا1385) همکاران
کنند و می ارائههای تاریخی رهشهر الر در دو

اوضاع شهر و برخی بناهای آن را از نگاه سیاحان 
دهند، های مختلف شرح میدر دوره هادر سفرنامه

( در طرح مطالعات 1392علی کریمی )همچنین 
حوالت تاریخی ر به بررسی روند تبافت تاریخی ال

ن ای و همکارداآبپردازند. نیز علیاین شهر می
بنا و  ساخت دورۀ یابیریشه به ای( در مقاله1393)

 زرگران بازار و الر قیصریّه بازار تطبیقی مقایسه

 ازلحاظو با مقایسه این دو بازار  دنردازپبخارا می
تاریخ ساخت آن را تا در  ،هاکالبدی و متن سفرنامه

لذا پژوهش ، کندبازشناسی می دوره تیموری
گیری به بررسی روند شکلتین بار سخحاضر برای ن

ن در تحوالت تاریخی آ ژهیوبه و میدان قیصریه
ه منابعی ب هرچند. پردازدهای مختلف میدوره

دوره صفویه محل میدان قیصریه در پیش از سابقه 
کنند ولی در پژوهش حاضر شواهد اشاره می

میدان قیصریه مبنای  و وضعیت فعلی موجود
 بوده است.نگارندگان  لیوتحلهیتجزبررسی و 

 روش تحقيق -3
تحلیلی در این پژوهش روش مورد استفاده 

به اطالعات برای دستیابی تاریخی بوده است و 
 مرحله عمل شده است: 3در قالب  کافیدقیق و 

 ،تاریخی متون در ایمطالعات کتابخانه -1
 و مقاالت ،قدیمی تصاویر و اسناد ها،سفرنامه

 با رابطه در ترشیپ هچنازآ پژوهشی هایطرح
و استخراج  گرفتهانجام محتویات کلی موضوع

شرح تحوالت ا موضوع پژوهش و مطالب مرتبط ب
  .تحلیلی تاریخیبه روش  تاریخی میدان

دقیق تحوالت و ترسیم خطوط  یمستند نگار -2
بر اساس  ی اصلی آنهامیدان قیصریه و فضا

های دقیق برداشت در قالبمطالعات میدانی 
های تاریخی موجود نشانههای وضع موجود و شهقن

 در کالبد میدان. 
در پنج الیه  های پژوهشیافتهو انتظام تحلیل  -3

صفویه، قاجاریه، فویه، پیش از صامل؛ تاریخی ش
با بررسی سیر تحوالت پهلوی، جمهوری اسالمی 

دسترسی، کالبدی و  نظامسهدر  تاریخی هر دوره
 . فعالیتی

 
 قيصریه مجموعه وشهر الر  -4

 فارس استان غربی جنوب در الر شهر
 آن شهری ساختار یطورکلبهاست.  شدهواقع

 شهر و قدیم شهر هاینام به بخش دو از متشکل
 زلزله از پس و دوم پهلوی زمان جدید که در

 مرکز است. در شدهساخته 1339 سال ویرانگر
 تاریخی بازار با جوارهممیدان قیصریه  قدیم، شهر
دارد. در خصوص پیشینه شهر الر  قرار شهر

نامه(  قدمت آن را )شرف نویسانگروهی از تاریخ
اند و در برخی قریب چهار هزار سال بیان نموده

گیری شهر الر توسط بالش نابع مکتوب نیز شکلم
وثوقی )است  شده عنوانفرزند کوروش هخامنشی 
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 رترین ذکر نام ال(. قدیمی130: 1385و دیگران، 
اهلل مستوفی است دالقلوب نوشته حمدر کتاب نزهة 

که در قرن هشتم ه. ق نوشته شده است و الر را به 
عنوان یک والیت در نزدیکی دریا توصیف 

این شهر در دوره  (.169 :1362،ستوفی)م کندمی
صفویه از رونق اقتصادی و ارزش باالیی برخوردار 

 و سیاسی، اجتماعی شرایط در مجموعو  شودمی
 به منجر صفویه یافتن قدرت و ظهور با نظامی
محلی و تحوالتی در ساختار  حکام موقعیت ضعف
 دوره زندیه ادامهشود که تقریبًا تا آن می شهری

یابد. در دوره قاجار و با تغییر و تحوالت سیاسی می
هایی، عالوه بر تضعیف ساختار و وقوع زلزله

و  کالبدی شهر شاهد کاهش تبادالت اقتصادی
سیاسی هستیم. در اواسط قاجار مجددًا  مراودات

شود. در دوره پهلوی با شهر الر دارای رونق می
ریب ها با تخکشیتغییر ساختار شهری و خیابان

هایی از بافت تاریخی و احداث شهر جدید بخش
 هستیم.مواجه  1339الر پس از زلزله سنگین سال 

بافت تاریخی شهر الر در حال حاضر وسعتی 
الر احتمااًل  هستةاولین هکتار دارد.  120 حدود رد

 شدهساختهپیکر بر آن در پای کوهی که قلعه اژدها
ان کهنه در اطراف مید شودنامیده میو محله پاقلعه 

با فاصله کمی نسبت ساخت دوم شهر  و ایجادشده
 گرفتهشکلمیدان قیصریه در اطراف بازار و به آن 

صوص پیشینه خ در. (70: 1392 ،)کریمی است
 .میدان کهنه متأسفانه منابع مکتوبی وجود ندارد

های میدانی و تصاویر هوایی قدیمی نشان بررسی
 ،بخش شهرترین میدان در قدیمی ایندهد که می

دارای  وقرار داشته  کریاژدهاپقلعه  در شرق
یک انبار، بازارچه، حمام و فضاهایی چون آب

است. از  دهوببا فرم هندسی نامنظم فضای باز 
ساختار شعاعی گذرها  درگذشتههای شهر ویژگی

میدان کهنه در مرکز این گذرهای اصلی  وبوده 

کرده یک فضای شهری مهم عمل می عنوانبه
 گذری در جنوب شرقیطریق میدان کهنه از . تاس

 است شدهبه میدان قیصریه متصل می آن
بندی شهر الر از ابتدای محله ساختار .(1)تصویر

نخورده گیری شهر تا به امروز تقریباً دستلکش
در های گسترده بافت رغم تخریبمانده و علیباقی

و مخدوش شدن مرز های مختلف های سالزلزله
 هاآن همچنان ساختار هویتی ،لبدی محالتکا

کوریچان، از میان محالت قدیمی،  .است شدهحفظ
مزاده، کوی گاله، سبز کوی، پیر غیب، اما

بیگی و جاشهر جزء محالتی شان، قنبرورآردف
ها به دوره صفویه و قبل گیری آنهستند که شکل

 (.70:)همان گرددبازمین از آ

دلیل قرارگیری در  مجموعه فعلی قیصریه الر به

مجاورت بازار تاریخی شهر که به قیصریه شهرت 

این بناها به دلیل  شود.دارد به این نام خوانده می

 االً ساسانی و قرون اولیه اسالمیمتسابقه تاریخی اح

( و احداث دوباره در یک 360: 1371)نخبه الری،

دوره زمانی یکسان در دوره صفویه، از سویی 

ای که اجتماعی و اقتصادی ویژه ارتباط عملکردی،

عنوان یک مجموعه دارا بوده و هستند به

شده و در این نوشتار تحت عنوان کلی شناخته

شوند. این مجموعه ی میفرمجموعه قیصریه مع

دارای عناصر شاخصی همچون میدان قیصریه، بازار 

قیصریه، کاروانسرای نو، کاروانسرای گلشن، 

انبار لی، حمام میر، آبانبار، کاروانسرای مغوآب

شیر(، چند ساباط به همراه باغ و چهاربرکه )دهن

شود که در عمارت نشاط و پل عباسی می

هکتار در بخش  28 دای به وسعت حدومحدوده

پیکر مرکزی بافت تاریخی و شرق قلعه اژدها

 (.1( و )تصویر1نقشه قرارگرفته است )
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 دانیم به گذرها یشعاع یدسترس و هم به نسبت( 4) جامع مسجدو ( 3) کریپ اژدها قلعه ،(2) هیصریق دانیم ،(1) کهنه دانیم تیقعمو -1 ریتصو
 .1335 سال نقشه یور بر کهنه

 

 
 .آن محدوده هایابانیخ و هیصریق دانیم محدوده در شدهثبت یبناها تیموقع و هیصریق مجموعه الر، میقد بافت محدوده -1نقشه 

ـ پل 10حمام باغ نشاط  ـ9باغ نشاط عمارت  ـ8شیر انبار دهنـ آب7ولی غمـ کاروانسرای 6ـ حمام میر 5ـ کاروانسرای گلشن 4ـ کاروانسرای نو 3میدان قیصریه -2ـ بازار قیصریه 1)

 (.قلعه اژدها پیکر ـ12ـ مسجد جامع 11عباسی 

 
 ميدان قيصریه الر -5

در  شکلفضایی مستطیل صورتبهمیدان قیصریه 
است. این  قرارگرفتهالر مرکز بافت تاریخی شهر 

 ناخ یورداهللدوره صفویه و توسط  درمیدان 
 رواقیبا  متر 67در  110به ابعاد  حاکم شیراز

در که هایی دار در چهار طرف آن و حجرهستون
یک طبقه با  صورتبهگرفت پشت قرار می

طراحی و  مترپنجدر حدود  ارتفاعی
از شرق اکنون این میدان هم. است شدهیسازمانده

 که خیابان طالقانی شرقی به خیابان همت لهیوسبه
 . درشودمتصل می نیز هستیابان الر خ نتریقدیمی

مدرس  فلکهخیابان طالقانی غربی و  ،غرب میدان
طریق میدان قیصریه را از که  است قرارگرفته

جنوبی مدرس به بافت جدید شهر  -لیخیابان شما
در جوانب خود میدان قیصریه  د.نمایمرتبط می

بازار  در شمال ،است شاخصبنای  سهدارای 
و نو کاروانسرای گلشن ب آن ونقیصریه و در ج
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از گذشته تا به امروز  این میدان. اندقرارگرفته
دارای فعالیت عمده تجاری و دادوستد در 

باز میانی و  های اطراف، فضایحجره

 و )تصویر (1 نقشه) استبوده  ی خودکاروانسراها
2.) 
 

  

 
 -a و نوکاروانسرای -4 ،گلشن یکاروانسرا -3 ،قیصریه دانیم-2 ،قیصریه بازار -1 شامل آن هایورودی و هیصریق دانیم مجموعه -2 ریتصو

ورودی خیابان  -f، ورودی خیابان طالقانی شرقی -e، دان قیصریهورودی غربی می -d ،میدان های شمالیورودی -cو  bورودی جنوبی بازار، 
 طالقانی غربی.

 
 

ميدان قيصریه قبل از مجموعه پيشينه  5-1
 دوره صفویه

میان مجموعه بناهای میدان قیصریه، تنها  زا
بازار قیصریه دارای قدمت پیش از دوره صفویه 

م(، 1337-ه.ق 738بطوطه )است. سیاحانی چون ابن
م( و ژوزفا -1468-ه.ق867ناسی نیکیتین )آفا

سیاح و -مایکل ممرهم( و 1474-ه.ق879باربارو )
جان  و -هـ. ق 947 - م1547تاجر ونیزی در سال 

از الر  -قمری 989 - م1581در سال -یربوین
بازدید و تنها در خصوص بازار و وضعیت اقتصادی 

 اندشهر در قرون هشت تا ده ه.ق مطالبی نقل کرده
 (. 1385وقی و دیگران، )وث

با توجه به پیشینه بازار قیصریه و احتمال ساخت 
آبادی، آن در قرن هشتم و دوره تیموری )علی

ه.ق و دیگر در قرن اول  ایهتف( و به گ65: 1393
همچنین احتمال وجود میدانی در محل فعلی میدان 

(، نیز 360: 1371نخبه الری، ) قیصریه در آن دوران
یری عناصری چون مسجد جامع الر موقعیت قرارگ

توان حدود کلی شهر تقریباً میدر شمال غربی آن، 
نمود. بر این ه.ق تعیین  10تا 7الر را در قرون 

ر در دوره ساسانی و اوایل اسالم ر الشه سااس
بیشتر در محدوده شرقی قلعه اژدها پیکر قرار داشته 

گیری است و با تحوالت دوره اسالمی و شکل
قیصریه، شهر به سمت شرق و بازار قیصریه  بازار

عناصر مهم این دوره در  ازجملهیابد. گسترش می
جد سمتوان به بازار قیصریه، ساختار شهری الر می

میدان قدیمی شهر در  احتماالًمیدان کهنه و  ع وجام
گیری آن نقش جلوی بازار اشاره کرد که در شکل

 (.3 ) تصویر انداساسی داشته
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 (.1392، یمیکر از اقتباس با نگارندگان: مأخذ) -ق.ه 10 تا 7 قرن در یعناصر و الر شهر یاصل ساختار -3 ریتصو

 
ن ميدا فعلی مجموعه گيریشكل 5-2

 در دوره صفویهقيصریه 
 ،صفوی عباسشاه رسیدن قدرت به با

 منصوب فارس حاکم سمت به نخاورودیاهلل
و  هاکرانه بر تسلط عباسشاه هدف .شودمی

 که جایی اولین و است فارسخلیج هایپسکرانه
 الر شهر گیردمی قرار خان ورودیاهلل موردتوجه

وسط وی ت ارب نای برای بار چهارم شهر الر و است
 .(444: 1385وثوقی و دیگران، ) شودساخته می

 ازجملهوعه میدان در دوره صفویه مگیری مجشکل
اقدام که همانند  است خانوردیاهللاقدامات اساسی 

ای با فاصلهاین مجموعه را  ،در اصفهان عباسشاه
میدان قدیمی شهر موسوم به میدان کهنه در غرب 

بازسازی  باخان وردیاهلل تکند. اقدامااحداث می
میدان و ، 1برخی بناهای مهم نظیر بازارو تعمیر 

 در این میان وجه ن همراه است.آکاروانسراهای 
 داخل به اژدهاپیکر قلعهاز  میتیحاک سکونتی و

و پس از وی  خان وردیاهلل و رفته شهر
 آباد عمارتی و تکمیل ساخت به اقدام خانقلیامام

 بازار نزدیکی رم دحاک تسکون برای خرم و
 (.4 )تصویر (1385وثوقی و دیگران، ) نمایدمی

 انبارآبمحور طولی میدان قیصریه با  کهییازآنجا
کاروانسرا در یک راستا هستند و  چهار برکه و دو

درجه نسبت به محور  15از طرفی چرخشی حدود 
این باشد  دهندهنشانتواند بازار قیصریه دارند، می

بازار قیصریه  سراها پس ازوانکار وکه میدان 
در دوره  نکهیباوجودا. (5)تصویر  اندشده احداث

صفویه در چند جا به واژه میدان و موقعیت آن با 
توسط  و اشرافیت قصر به میدان، حاکمقصر 

 2توان به گفته تونوکه می است شدهاشارهسیاحان 
خانه خان مشرف بر خندق  گویداشاره کرد که می

وثوقی و ) شودمیدان شهر باز می ن بهدر آ است و
دقیق  طوربهتوان ولی نمی (798: 1385دیگران، 

رت عما ،شدهاشارهاستنباط کرد که منظور از قصر 
 و یا اینکه در کنار میدان عمارتی و باغ نشاط است

و یا استقرار حاکم وجود داشته  منظوربهدیگر 
 شدنشن ور. پیکر بوده استهمان قلعه اژدهامنظور 

و در  استهای بیشتر نیازمند پژوهش این امر
ولی در برخی متون  .گنجدفرصت این مقاله نمی

از و  شدهارهاشواضح به میدان قیصریه  طوربهنیز 
توان به موقعیت و شکل هندسی میدان میطریق آن 

و  (1737) 3برونبرد. قیصریه در این دوره پی
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 یتموقعبه  ییدرجانیز  (1160: 0138) 4دالواله
 د ونکنمیدان نسبت به کاخ حاکم اشاره میبازار و 

: 1363)دوسیلوا  .دنکنمی بیانآن را روبروی قصر 
به موقعیت (. 177-209 :1677) فرایرجان و ( 97

کنند. به نظر در جلوی قصر حاکم اشاره می میدانی
ترین توصیف موقعیت میدان، بازار و رسد دقیقمی

شاردن و جملی  طالبدر م قصر حاکم را بتوان
 شاردن تاجر و سیاح فرانسویکارری دید. 

 شهر است و در قصر حاکم در مرکزگوید: می
روبروی قصر حاکم ».... جلوی میدان عمومی است

یک در ورودی بزرگ است که مدخل یک بازار 
شود. دهد که بازار شاه عباس نامیده میرا نشان می

(. 1345 دن،شار) «...بازار دارای یک قیصریه است
گیری رارتوصیف شاردن از مجموعه میدان و ق

این عناصر  تشخیص درست موقعیتعناصر آن در 
ن استنباط کرد از آ توانیمکه  مهم استبسیار 

منظور از میدان در متن همان میدان قیصریه بوده 
گوید در مرکز شهر است و از زیرا از طرفی می

رد و به دا ارهشاطرفی به مجاورت میدان با بازار 
توان متوجه شد که قصر حاکم نیز در نحوی می

 یگرکسانیداز  .مجاورت این دو عنصر بوده است
میدان پرداخته است که به شرح موقعیت قرارگیری 

است که آن را در وسط شهر  5کارریجملی 
 (؛864: 1385)وثوقی و دیگران،  کندتوصیف می

یب ترتبه  یقیصریه در دوره صفو میدان پیراموندر 
بنا احداث گردید که مشتمل بر کاروانسرای  دو

و همچنین ساخت چهار  آن گلشن و نو در جنوب
 اریخ تعمیراتکه ت بود بازار قیصریهبازوی صلیبی 
در گنبد چهارسوق بازار  یابهیکتآن بر روی 

 (.4 )تصویر است شدهنوشته

در خصوص ویژگی کالبدی میدان قیصریه در 
یقی وجود دارد که عناصر دقت افها توصیسفرنامه

 طوربهشرح داده است،  فضایی و کالبدی میدان را
مثال دوسیلوا ویژگی کالبدی و فعالیتی میدانی را  

کند که به میدان قیصریه بسیار نزدیک می توصیف
 با هست بزرگی حیاط قصر جلو در» است:

 یا دکان عنوانبه کهآن اطراف در ییهانینششاه
: 1363)دوسیلوا،  رفت خواهد راک هب تجارتخانه

هایی در نیز به وجود ساختمان 6(، جملی کارری97
دهد کند که نشان میچهار طرف میدان اشاره می

تاریخی خود کاماًل  درگذشتهقیصریه  میدان
دهد ساختار ها نشان میمحصور بوده است. بررسی

هایی بوده با حجره برساختکالبدی میدان مبتنی 
هایی ان، با طاقمود بر نمای میدع برراجرزهای ب

دار با متکی بر این جرزهای باربر و رواقی ستون
 دار و نزدیک به سههای کوتاه که قوسی تیزهقوس

ها و بخشی داشته است. اختالف ارتفاع حجره
 رواق از سطح میدان نیز با توجه به گفته ژان تونو به

 تا 50بلندی حدود دو پا از سطح زمین )در حدود 
 و های سفیدنمای میدان از سنگ( و متریسانت 60

رنگ باریکی به ضخامت حدوداً چهار انگشت 
(. 798: 1385)وثوقی و دیگران، بوده است پوشیده 

های اصلی موجود در بدنه میدان، طبق بقایای ستون
های های رواق بر روی ستوندر دوره صفویه قوس

ت الصاات ادار و بپیچ صورتبه شدهیحجارسنگی 
ستون، قلم و سرستون، گانه پایههای سهسربی بخش

ها توسط بودند که پیوستگی آن استوارشده
روانسرای جلوخان سردر جنوبی بازار قیصریه، کا

ها در شد. مشابه این ستونگلشن و نو قطع می
کاروانسرای گلشن و حمام باغ نشاط نیز دیده 

 زاشوند که بعدها در بناهای زندیه شیرمی
ها نشان نیز شاهد هستیم. بررسی متن سفرنامه

وران و صنعتگران ها به پیشهدهد حجرهمی
اختصاص داشته است. یک در چوبی در وسط 

گرفته است که نمونه آن رودی آن قرار میدهانه و
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هنوز در کاروانسرای گلشن و بازار قیصریه وجود 
های میدانی از وضع موجود بر اساس برداشت دارد.

ی مرتبط با دوره تشخیص عناصر و اجزا و اندیم

توان برش عرضی از بدنه میدان را صفویه می
  به نمایش درآورد. 6 تصویر صورتبه

  

  
 -6 نشاط، باغ و عمارت -5 نو،-4 گلشن یکاروانسرا -3 ه،یصریق دانیم-2 بازار،-1: هیصفو دوره در الر شهراصلی  ساختارراست:  -4 ریتصو

شانه در نقشه ن   عالمت) ریم حمام -11 و آب هایکانال -10 کر،پیاژدها قلعه -9 ر،شیدهن انبارآب -8 جامع، مسجد -7 ،یعباس پل
 (.1392، از کریمی اقتباس)مأخذ: نگارندگان با  است( انبارآب

 نسبت به یکدیگر. هرکدامزار قیصریه و میزان چرخش باو  ردهن شی انبارآبمحورهای قرارگیری میدان قیصریه، چپ:  -5تصویر 

 

 
 .یهدر دوره صفو هیصریق دانیم اطراف یفضاها و هامغازه شده ییبازنما مقطع شینما -6 ریتصو

 
زیبایی میدان قیصریه به دلیل فرم هندسی 

های زیبای ها و ستونمتناسب و وجود طاق
 انجراتسیاحان،  و تحسین موردتوجهگرداگرد آن 

های خود و در سفرنامه های سیاسی بودهو هیأت
های توان به گفته. برای نمونه میاندکردهاشارهبدان 

ویژگی شرح دقیق زیبایی و تونو در وصف 

در ورودی ...»اشاره کرد:  قیصریه میدانکالبدی 
 شود که بسیار زیباستآن خانه به میدان شهر باز می

ر د 7فرایر .(581 -788: 1385وثوقی و دیگران، )
در هایی با دروازه شکل یمربعبه میدان هایش نوشته

، 1677، 209-177) کندجلوی آن اشاره می
fryer). 
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فرم  (1737) 9نو برو 8یرهمچنین جملی کار
گوش بیان هندسی میدان را یک میدان چهار

هایی آن ساختماند که در هر چهار جانب نکنمی
به سفرنامه خود  ردز ین 10دالواله ،بنا گردیده است

ن و آکند گی هندسی میدان اشاره میویژنحوی به 
: 1380)دالواله،  خواندرا میدانی متناسب می

 بردمیاز میدانی بزرگ نام  11دوسیلوا (1160
از  یمیدان برداشتطبق  .(97: 1363دوسیلوا، )

وسعت این توان گفت می ساختار صفویه میدان
و  متر طول 110 دومیدان در دوره صفویه در حد

متر  90*60 باًیتقرمتر عرض و فضای باز میدان  67
یه در دوره میدان قیصر به سترسیدبوده است. 

میدان  جوانبدر  یهایاز طریق ساباط صفویه
و ها سرپوشیده گرفته است. این ساباطصورت می

متر  12و  9-6متر و طول  3تا  2با عرضی در حدود 
زه و طاق و توی تورصبه ،های جناغیدارای طاق

بودند که در  شدهساختهاز مصالح سنگ و گچ 
 صورتبهپوشش آن  میدان بخش اتصال با رواق

در هر های ساباط کند. ورودیبندی تغییر میسمیر
دو طرف دارای پیشانی بلندتر بودند که ورودی به 

 (.6)تصویر کردنداز دو سمت شاخص میمیدان را 
به  با توجه ریهقیص در خصوص فضای باز میدان

اینکه در هیچ منبعی بدان اشاره نشده است 
سازی یا توان اطالع دقیقی از نوع محوطهنمی

پوشش گیاهی آن بدست آورد، اما با توجه به 
شواهد موجود تنها عنصری که در مرکز میدان 

انبار یک آب ماندهیباق اکنونهموجود داشته و 
سه ورودی  در رانبااست. تا قبل از صفویه سه آب

الی، جنوبی و غربی بازار وجود داشته است. در شم
شیر در شرق میدان دهن انبارآبدوره صفویه 

شود. پس از احداث میدان ساخته میقیصریه 
انبار ورودی جنوبی بازار در محوطه ، آبهیصریق

گیرد. دسترسی به آن مشابه باز میدان قرار می
ردیفی از  لهیوسبه برکه )دهن شیر( وانبار چهارآب
ها بوده که محل تأمین آب آشامیدنی مسافران و پله

میدان (. 7 و تجار بوده است )تصویر فروشاندست
های پیرامون آن در دوره صفوی قیصریه و حجره

فعالیتی رونق بسیاری داشته و عالوه بر امور  ازلحاظ
به  واردتازهمحلی برای پذیرایی از افراد سیاسی، 

و تجارت و به سبب ارتباط شهر  راکوکسب شهر؛
، محل ورود و ارسال کاال به فارسجیخلبا بنادر 

شهرهای دیگر کشور بوده است و افراد از 
دستفروشان تا تاجران بزرگ در آن مشغول به کار 

ها اند. در میدان قیصریه مراسم جشنو تجارت بوده
موسیقی مدام از آن شنیده صدای شده و انجام می

 فرایر اشاره .(burn، 1737) 12تاس شدهمی
بلند موسیقی شنیده  کند که از هر طرف صدایمی
وارد شود و در آنجا ]میدان[ از افراد غریبه و تازهمی

دوسیلوا   .(fryer، 200:1677) 13شدپذیرایی می
کند توصیف می بزرگ چنانفضای باز میدان را 

 رب هعالو آن در اندتوانستهمی یراحتبه که مردم
نیز بپردازند )دوسیلوا،  تفریح ه گردش ودادوستد ب

یی دیگر نیز عنوان درجا(. از طرفی 97: 1363
همان  درواقعشود که کاروانسرای نو و گلشن می

اند و میدان قیصریه در بناهای حکومتی حاکم بوده
اصل میدان ارگ بوده است و حاکم در آن به 

ت سا هپرداختانجام امور دیوانی و قضاوت می
 (.1385وثوقی و دیگران، )
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: b دان،یم یانیم باز یفضا محدوده: a ؛. دانیم یفضا وسط در انبارآب تیوضع و هیصفو دوره هیصریق دانیم شده ییبازنما پالن -7 ریتصو
 میدان قیصریه ورودی غربی -4، هیرمیدان قیص های شمالیورودی -3و  2ورودی جنوبی بازار،  -1 .انبارآب: d و هامغازه: c ،دارستون رواق

 وجود ندارد. اکنون  احداث خیابان طالقانی شرقی براثرورودی شرقی میدان که  -5شد و که از طریق گذری به میدان کهنه متصل می

 

 ميدان قيصریه در دوره قاجار 5-3
 ه.ق(1299) های ویلیام استاکبر اساس گفته

 ر چهارازابدر دوره قاجار جلوی هر چهار ورودی 
 یانبارآب هرکداموجود داشته که در  فضای باز

محل بارانداز شتران بوده  هابوده و فضای باز میدان
سال  وقوع زلزله پس از این دورهدر است. 

شاهد عدم انجام فعالیت تجاری در  ه.ق1255
پوشش تخریب بخشی از و بازار مجموعه قیصریه و 

اطراف  یاه میدان و بناهخسارت به مجموعو  آن
 ابنیه ،توجهیبی دلیل و به هستیمه.ق 1310تا آن 

 نامناسبی بسیار وضعیت در میدان تاریخی پیرامون
 گرفتند قرار نابودی آستانه و در بردندمی سر به
 نیترمهمز ا(. 955: 1385وثوقی و دیگران، )

زمان  مربوط به ،در ارتباط با میدانتحوالت 
و به  استه.ق 1314لاس نیز وار قاج شاهنیناصرالد

سرآرنولد تالبوت طبق گفته دنبال این تعمیرات 
و رونق مجدد فعالیت تجاری ویلسون شاهد 

وثوقی و )در مجموعه قیصریه هستیم  دادوستد
 (.970: 1385دیگران، 

 میدان ابنیه روی تعمیراتیدر این بازه زمانی 

ای از سنگ مرمر که کتیبهو  گرفت صورت

 شدهنصببازار قیصریه  یبونسردر جبر اکنون هم
رسد ایجاد و لذا به نظر می ید این موضوع استؤم

ها و فرم کالبدی فضاهای تغییرات در ابعاد مغازه
که  اطراف میدان در همین دوران اتفاق افتاده باشد

در خصوص تحوالت میدان  شود.بدان اشاره می
 هاحجرهشواهد موجود در بررسی قیصریه بر اساس 

 شاهدکه بیان داشت  گونهنیاتوان می نادیبدنه مو 
ها از چهار طرف جرهحروی پیش مرحله یک

های رواق میدان ستون کهینحوبهمیدان هستیم 
ها تا لبه و طول مغازه گیردها قرار میدرون مغازه

بیرونی ورودی جنوبی بازار قیصریه در میدان 
 رد هاازهمغسردر جنوبی بازار و  که یابندامتداد می

در دوره  کهییازآنجا .گیرندیک راستا قرار می
شاهد تعمیراتی در بازار و اطراف آن  شاهنیناصرالد

ها رسد این تغییرات در ابعاد مغازههستیم به نظر می
و فرم کالبدی فضاهای اطراف میدان در همین 

این (. 9 و تصویر 8 )تصویر دوران اتفاق افتاده باشد
 اویر زمان زلزلهو تص 1335ال های سامر در نقشه

، شودمی مشخص دیده طوربهمیدان  1339 سال
همچنین بر اساس این تصاویر عرض درهای 

پهنای دیوار  سومکیها تقریباً ورودی حجره
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که در بدنه شمالی میدان  ورودی حجره بوده است
ورودی بازار  بغر شدهبیتخر قیصریه در بخش

غییرات ت هببا توجه (. 12)تصویر  شوددیده می

ابعاد فضای باز میدان در این دوره در اتفاق افتاده 
 .بوده است رمت 88*55حدود 

 

 
 .قاجار دوره اواخر تا آن به نسبت هیصریق دانیم اطراف هایمغازه راتییتغ یداخل یفضا ریتصو :راست -8 ریتصو

 .قاجار دوره اواخر تا آن به نسبت هیصریق دانیم اطراف هایمغازه راتییتغ شده ییبازنما مقطع شینما :چپ -9 ریتصو
 

 ميدان قيصریه در دوره پهلوی 5-4
در این دوره در فضای باز میدان قیصریه شاهد 

اندازی و دستفروشی هستیم هایی چون بساطفعالیت
و به همین دلیل میدان قیصریه در دوره پهلوی به 

یکی از است.  هدمعروف بومیدان دستفروشان 
 اول در پهلوی دوره اواخر در که مهمی اقدامات

 ایجاد گرفت، صورت میدان دستفروشان با ارتباط
 هایدسترسی .میدان بود به سواره دسترسی
 شدهفیتعر میدان برای دوره این در که جدیدی

از بدنه  بخشی تخریب ساززمینه بودند
 ش.ه1320سال از قبل تا .شد میدان محصورکننده

 شهر میانه در شهری باز فضای یک قیصریه میدان

 معابر از تنها شهر نقاط دیگر با آن ارتباط که بود

با توجه به گفته  .بود ممکن بازار محور و فرعی
احداث  ه.ش1320سالقبل از  دانان محلی،تاریخ

به همین دلیل )توسط سرهنگ همت خیابان همت 
-لیامش صورتهب، (نیز به همین نام مشهور شد

از جلوی عمارت و باغ نشاط از  رجنوبی و با عبو
ای حدود شرق مجموعه میدان قیصریه با فاصله

. رسدبه اتمام می 1320آغاز و پس از سال متر  250
دسترسی به ایجاد به سبب  ه.ش1339 پس از زلزله

 ،بهتر یرسانخدماتمیدان و انجام آواربرداری و 

یابان ن به خادیابان میخ غربی -شرقی سواره محور
راه شود و محل برخوردشان سههمت متصل می

در جریان (. 10 )تصویر شودنامیده می میدان
 ها درها و غرفهبخشی از خانهاحداث این خیابان 

تا قبل از این  شد.میدان تخریب  شرقسمت 
های کسبه قدیمی بازار و بر اساس گفتهاقدامات 

بسته  قن از طریهای میداورودیمیدان قیصریه 
های منتهی به میدان دن درهایی که در ساباطش

معروف بودند  «دهن بازار»وجود داشتند و به 
به میدان  که یباوجود 40 دهه در شدند.کنترل می

و برای اولین بار اتومبیل  دسترسی سواره ایجاد شد
شود ولی هنوز کف به محدوده میدان وارد می

 هگونهیچ و بودخاکی  فضای باز میدان
 )تصویر بود نشدهانجامدر آن سازی خاصی حوطهم

11.) 
و  1339که میدان قیصریه را در سال  12در تصویر 

دهد بدنه شرقی، نشان می 14ساعتی پس از زلزله
شوند. در این می دهیددانیمشمالی و جنوبی 

هایی در جلوی ساختمانتصویر شاهد احداث 
 ورودی کاروانسرای نو در بدنه جنوبی هستیم،

همچنین سردر ورودی جنوبی بازار و ورودی 
 ا در بدنه شمالی در یک راستا قرار دارند.هحجره
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 .است شدهاحداث دانیم ابانیخ و همت ابانیخ دوره نیا در که 1335 سال تصویر هوایی میدان در: راست -10 ریتصو

 .1335 نقشه سال در هیصریق دانیم باز یفضا محوطه: چپ -11 ریتصو
 

 
 لبه یانتها در دانیم رواق هایستون ریتصو در) 1339 سال زلزله بعد و یپهلو دوره در هیصریق دانیم باز یفضا یراماوپان ریتصو -12 ریوتص
 First pictures» :کوتاه لمیف کی ریتصاو اتصال از اننگارندگ توسط ریتصو نیامأخذ: ) .(هستند صیتشخقابل هاحجره یجرزها یرونیب

asthquake levels town in iran-Commentary by PETER ROBERTS news of the day » ه.ش  1339که ساعتی پس از زلزله در سال
 است(. شدههیتهبود  شدهگرفته

 
به  میدان غربیبا احداث خیابان  50در دهه 
جنوبی  -یابان شمالیمتر و نیز خ 220طول حدود 

 و به فلکهمدرس در غرب میدان، میدان قیصریه 
حلقه حرکتی  وگردد خیابان مدرس متصل می

تا غربی ایجاد  خیابان میدان شرقیوسایل نقلیه از 
. ساخت خیابان مدرس و میدان شرقی شودمی

با تخریب بخشی از بدنه غربی میدان همراه 
صریه و میدان قیصریه، بافت تاریخی میان میدان قی

 میدان کهنه و بافت پیرامون آن بود کهنه و نیز 
با توجه به مقایسه تصاویر هوایی سال  .(13ویرص)ت

ه و دور این در که دیگری راتیتغی از 56و  35
غربی رخ داد ساخت  میدانبعد از ایجاد خیابان 

 که است میدان در محوطه باز میانی فلکه سواره
میدان از یک سطح صاف  فضای باز برای اولین بار

 فظبا ح وگردد مرکزی می فلکه یک تبدیل به
انبار موجود در فضای باز مرکزی میدان در زیر آب

مقایسه . شودمیسازی محوطهسازی آن، کف
وضعیت درختان در خیابان میدان شرقی و فلکه 

 14و  13 در تصویر خیابان میدان غربی بامرکزی 
 احداث قبل از دهد که احداث فلکهنشان می

مرکزی  فلکهخیابان میدان غربی بوده است. 
 1مستطیل با نسبت طول به عرض تقریباً  رتصوبه

درختکاری با درختان چهار بخش فضای  و 2به 
و یک المان شود احداث میها دیگر گونه سرو و

 اصالحات دوران محمدرضاشاه پهلوییادبودی از 
ه منجر به گردد کنصب می مرکزی در مرکز میدان

در این دوره که  «میدان یادبود»شهرت میدان به نام 
شد، نیز نامیده می «یفرنگکالهمیدان »بل از آن قا ت
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را از بخش  فلکه مرکزیای فلزی نرده شود.می
های و محوطه میدان و خیابان کردسواره جدا می

 فضای ینوعبهگردد و منتهی به آن نیز آسفالت می

 با ترکیب در تزئینی فضای یک به را میدان باز

 بود انیجر در آن سراسر در که ایسواره حرکت

 (.16و  14،15)تصویر  دنکمی تبدیل

عرض  با ورها یک پیادهجلوی مغازههمچنین در 
 مترسانتیسیتقریباً اختالف سطح  حدود دو متر و

شود و برای هدایت نسبت به کف میدان ایجاد می
جوی کوچک در  های سطحی و باران یکآب

 گرددو دور میدان احداث می ورامتداد پیاده
 .(18 ر)تصوی

 

 
 .1356عکس هوایی سال  – کهنه دانیم بیتخر با مدرس فلکه و ابانیخ و یغرب دانیم ابانیخاحداث : راست -13 ریتصو

 .1356یی سال هوا هایعکس - هیرصیق دانیم در سبز یفضا و سازیمحوطه :چپ-14 ریتصو

 

 
 ویآرش: مأخذ) -1356 سال اواخر -هیصریق دانیم یمرکز فلکه در های درختیسرو و سایر گونه نتادرخ با یسازمحوطه :راست -15 ریتصو

 (.ونیهما نیغالمحس یشخص
 (.ونیهما نیغالمحس یشخص ویآرش: مأخذ) -1356 سال اواخر در هیصریق دانیم یمرکز فلکه المان: چپ -16 ریتصو

 
در بخش غربی ورودی بازار  12تصویر بررسی 

 سال تا هادرهای حجرهکه دهد ان مینش قیصریه
عرض دیوار جلویی حجره  دوسوم باًیتقر 1339

حله دیگر که در تصاویر اوایل در مر .اندبوده
همراه با  احتماالًو شود دیده میه.ش  40دهه

 یشرویپشاهد وده است های بعد از زلزله ببازسازی
 از بدنه ورودی بازارها حدوداً یک متری مغازه

 طوربههای رواق میدان ستون کهیطورهب مهستی
دیوار و  گرفتها قرار کامل درون فضای مغازه

و  ابدیامتداد می به سمت میدان مجدداًها حجره
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برای اولین بار وارد ها مغازهطول  بیترتنیابه
سردر ورودی بازار از  و ودشفضای میدان می

یی البالبه  در(. 17 )تصویر دمانمیتر عقب هامغازه
حدود یک متر  یجانپناه ،میداناطراف های مغازه

به ها در بخش باالی ورودیآمدگی کمی با پیش
که تا حدود کمی از تابش مستقیم و  آیدمی وجود

ها جلوگیری بارش باران به درها و ورودی مغازه
کاهش  منظوربه جانپناه این کنار درا لذکرد می

ایجاد سایه  ا وههبه نمای مغازآفتاب تابش مستقیم 
ای به رنگ روشن در جلوی های پارچهبانسایهاز 

در این . (17 )تصویر شودهر مغازه استفاده می
وضعیت مناسبی ها نمای بدنه میدان و مغازهها سال

شخص مکه در این تصویر  طورهمانداشته است و 
ند که ده شده بودیبا اندود سفید رنگ پوشاست 
دان پس از زلزله سال می ساماندهیدهنده نشان

نیز به دنبال  50در دهه  .بوده است 1339
سازی میدان با نصب تابلوهای راهنمایی، محوطه

های روشنایی و همچنین ایجاد سایبان جلوی چراغ
های آهنی و پوشش ایرانیت ها با میلهمغازه

ای متفاوت از گذشته برای میدان منظره یطورکلبه
در تصویر  (.19و  18 تصویر)آید می به وجود

ها و طولی بازنمایی شده از مغازه مقطع 20شماره 
است. شدهارائهمحوطه باز میدان در دوره پهلوی 

 از قبل و 40دهه در هیصریق بازار یورود و یمالش بدنه: راست در هیصریق دانیم یجنوب و یشمال بدنه تحوالت ریتصاوراست:  -17 ریتصو
 .دانیم یسازمحوطه

)مأخذ: آرشیو شخصی دانیم یسازمحوطه از پس هامغازه یجلو روادهیپ ساخت و 50 دهه اواسط در هیصریق بازار یورود: وسط -18 ریتصو
  غالمحسین همایون(.

 (.1392یمی، کر)مأخذ:  50 دهه در گلشن یکاروانسرا یورود: چپ -19 ریتصو
 

 
 یساز محوطه از پس  روادهیپ -پنجاه دهه تا ش.ه 1339 سال زلزله از بعد هیصریق دانیم بدنه در راتییتغ و یعرض برش شینما -20 ریتصو

 .است شدهاضافه دانیم

بر اساس طرح مطالعات بافت قدیم الر  
در حدود یک سوم خرده (1392)کریمی، 

 40ن و بازار و های شهر در اطراف میدافروشی

ها در میدان بار در این سالدرصد عرضه میوه و تره
و  رفتگدستفروشان صورت میتوسط ه صریقی

آن به میدان دستفروشان  تهمین امر موجب شهر
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 ازجمله بر اساس گفته کسبه قدیمی میدان نیز شد.
 های دیگری که در میدان و خیابان میدانفعالیت
ی رتوان به برگزاشده است میانجام می شرقی

معروف الری در خیابان  یجنگخروسمسابقات 
اعدام محکومان در دوره پهلوی و  میدان شرقی

 در محوطه باز میدان اشاره کرد.دوم 
 
تحوالت ميدان در دوره جمهوری  5-5

 اسالمی
 قیصریه وسط میدان فلکه 60اواخر دهه در 

شمال و  تر شدن بخش سوارهعریض منظوربه
تسهیل بیشتر تردد وسایل نقلیه با آن و  جنوب

 ترکوچک حذف درختان بخش طولی آن،
های فرم هندسی فلکه به مستطیلی با گوشه .ودشیم

 3به 1در حدود  تناسب طول به عرضمنحنی و 
اطراف آن  آزادشدهو محوطه  شودتبدیل می

 ،1373از سالپس  (.21 )تصویر گرددسفالت میآ
 ترکوچکطولی  ازنظرکزی مجدداً فلکه مر

به بیضی تغییر  یچهارضلعفرم هندسی از شود و می
در دو بخش شرقی و غربی آن  نتادرخ .کندمی

شوند و با تغییر المان مرکزی میدان و کاشته می
نمادی از خروس  کهآننصب خروس بر باالی 

مشهور به میدان خروس  ، میدان قیصریهالری بود
 شود. می

و در  م تا زمان اخیر نیز مصطلح بوده استاین نا
 در. شوداواخر دهه هشتاد از باالی المان برداشته می

حرکت وسایل نقلیه در میدان  خصوص حضور و
وسایل نقلیه از حرکت قیصریه نیز در این دوره 
 وبرگشترفت صورتبهطالقانی شرقی تا غربی 

 (.24 و 23 ،22)تصویر شدمی انجام
 برای ایارزنده و مثبت تتغییرا نود دهه در

 داد و رخ میدان در خودروها کردن محدود
 برای ذشتهگ هب نسبت مناسبی هایمحدودیت

 ازجملهگردید.  وضع میدان به خودروها ورود
اقدامات صورت گرفته در خصوص حرکت سواره 

 واسطهبههایی بود که در این دهه وضع محدودیت
خیابان از  طرفهکی صورتبهآن حرکت خودروها 

همت به سمت طالقانی شرقی یا همان خیابان میدان 
ا از روهدسابق و میدان قیصریه شد. همچنین خو

خیابان میدان غربی سمت خیابان طالقانی غربی )
توانستند وارد می وبرگشترفت صورتبهسابق( 

 (.27 و 26، 25 میدان و خارج شوند )تصویر

 

 
  1368سال در هیصریق دانیم در سبز یفضا و سازیمحوطهراست:  -21 ریتصو

 1384سال در هیصریق دانیم در سبز یافض و سازیمحوطه :چپ -22 ریتصو
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 با المان خروس.  70 دهه لیاوا در آن یمرکز المان و دانیم یسازمحوطهراست:  -23 ریتصو
 .شهید نصیری بانام تاکنون 80 دههدر  آن یمرکز المان و دانیم یسازهوطمح چپ:  -24 ریتصو

 

 
 .1397 لسا -ودموج وضع در هیصریق دانیم ییهوا ریتصو -25 ریتصو

 

 
  .1397 سال -هیصریق دانیم باز یفضا در هیصریق بازار یدورو و یشمال بدنه یروبرو هینقل لهیوس پارک و تردد: راست -26 ریتصو

 .1397 سال -بدنه جنوبی و ورودی کاروانسرای نو و گلشن یروبروپارک وسایل نقلیه در چپ:  -27 ریتصو

 
بر اساس  ،70والت میدان در دهه حت ازل قب

ها را حجره یداران دیوار جلوحجرهشواهد موجود 
 جهت گشودگی حداکثری به سمت میدان حذف

 هندسی قوساند و درهای بزرگ با فرم ودهنم
  .(28)تصویر  کنندها نصب میمغازه

جمهوری دوره یکی از اقدامات مهم در 
رامون یپ رواقاسالمی در میدان قیصریه احداث 
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چهره گذشته میدان قیصریه  یاحیا باهدف میدان
جهت آسایش  تأمین سایه منظوربهبوده است. 

نین سازماندهی مچه، خریداران و فروشندگان
در سمت شمال،  ینماهای موجود، رواق جدید

-1372های غرب و بخشی از شرق میدان در سال
که این  شودمیاحداث  الر توسط شهرداری 1373

و با  یبتنی و بلوک برسازهید مبتنی دج ختارسا
استفاده از  .بودهای نامتعارف نمایی التقاطی و قوس

صالح بتنی و م های ناصحیح شاخ بزی تخت وقوس
با طرح اسلیمی در  های الجوردینمای کاشی

جرزها، نمای آجری  باها بغل قوسلچکی و پشت
میدان برداری ناصحیحی از گذشته تاریخی گرته

در تغییرات جدید  .دهدا نشان میره یصریق
ی نمای قدیم درگاه غقوس جنا  خوشبختانه هنوز

درهای جدید واحدهای تجاری در اغلب وجوه 
تا قبل از است.  ماندهیباق نخوردهدستدان می

حدودًا  قیصریه ابعاد فضای باز میدان ،احداث رواق
متر بوده است و پس از احداث آن ابعاد  88*55

 )تصویر یابدتغییر می 81*52ن به ایداز مفضای ب
28، 29، 30، 31) 

 

 
 و هیصریق بازار یورود شینما همراه به رواق احداث از سپ هیصریق دانیم یغرب و یشرق ،یجنوب ،یشمال یفعل ینما تیوضع -28 ریتصو

 .1397سال  – آن یورود هایساباط کاروانسراهاو
 

 
 .هیصریق دانیم به یشرق یطالقان ابانیخ اتصال محل در یفعل و هیصفو دوره هایرواق یریقرارگ نحوه -29 ریتصو



 1396 زمستانو  پاییز، ششمم و خشک. سال پنجم، شماره رنشریه معماری اقلیم گ                                           19

 

 

 

 
 .هیصریق بازار یورود یشرق اباطس در آن اطراف هایمغازه و دانیم تحوالت شینما -30 ریتصو

 

 
 .تاکنون 70های اطراف میدان قیصریه از دهه نمایش مقطع بازنمایی شده تغییرات میدان و مغازه -31تصویر 

 

طرحی با عنوان بهسازی و  1391 هآذرمادر 
نوسازی بافت تاریخی فرهنگی، پیرامون بازار 

صرفاً  93-92قیصریه الر تهیه شد و در سال 
هایی از این طرح توسط شهرداری الر در شبخ

سازی و اطراف میدان و بازار قیصریه در قالب بدنه
سازی سازی محوطه غربی بازار و کفکف

دان در غرب بازار یم منتهی به فرش گذرهایسنگ
 ازجملهقیصریه، به شکل نامناسبی اجرا شد. 

ایرادات اساسی آن ضعف در کیفیت اجرای طرح 
 شدهگرفتههمخوانی مصالح در نظر م و همچنین عد

ها با ماهیت اصیل سازیهایی از بدنهدر بخش
 (.32تصویر مصالح بدنه در بافت تاریخی است )

 

 
 (.چپ) هیصریق بازار غرب سازیکف و بدنه و( راست) هیصریق دانیم یبرغ یورود یدهسامان -32 ریتصو

 

در حال پهنه میدان قیصریه و بازار اطراف آن 
قلب فعالیتی شهر محسوب شده و عالوه بر ر اضح

مرکز گردهمایی  ،اینقش مرکز خرید ناحیه

که این امر موجب حجم باالی  استاجتماعی نیز 
 ازجمله. تاسه آن شده سفرهای روزانه ب

هایی که در اطراف میدان در حال حاضر فعالیت
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های عطاری، توان به مغازهوجود دارد می
و ... اشاره کرد  فروشیغذیها ، بقالی،فروشیخرده

محوطه جلوی مغازه و اشغال که با بساط اندازی 
خود موجب اختالل در تردد عابرین پیاده نیز 

توان ضر میاح های حالتاز دیگر فعالی شوند.می
و مسن در ساعاتی از روز  سالمیانبه تجمع افراد 

و از  لکه مرکزی محوطه میدان اشاره کرددر ف
ها و اعیاد و عزاداری و ان در مراسمیدفضای باز م
 شود.ای نمیغیره استفاده

 
 یبندجمع و تحليل -6

تغییراتی که در میدان قیصریه از زمان 
توان در را می تاس دادهرخ گیری تا کنونیشکل

دسترسی، کالبدی و فعالیتی به تفکیک  نظامسه
 :بررسی و تحلیل نمود

ن در داگیری میلز بعد کالبدی پس از شکا
 که محصور ساختار کالبدی کامالً بادوره صفویه 

 رواق و هابا عناصری چون حجره در ترکیب
 دار در اطراف فضای باز مرکزی بود، درستون
 در ایگسترده تغییرات ویهفص از بعد ایهدوره
 وضعیت آن جهیدرنت که روی داد میدانی بدنه

 تفاوت آن اولیه و پیشین وضعیت با آن امروز
 (.33)تصویر  دارد گیریشمچ

محدوده  یروشیپشامل  عمدتاً تغییرات این 
در های رواق ستون بدنهتا انتهای ها طولی مغازه

سپس در  و خر قاجار،های پس از صفویه تا اواسال
که منجر به حذف رواق پیرامونی  دوره پهلوی بوده

 1339گردد. پس از زلزله سال فضای باز میدان می
وار دی ،های ناشی از آنزسازی خسارتباو به دنبال 

حدود یک متر دیگر  اندازهبهها طولی مغازه
ها در کند ولی در ورودی حجرهروی میپیش

رواق قرار  ایهاد ستوندتمحل قبلی خود در ام

با  ورودیپیش ، یکجادشدهیاگیرد و فضای می
کند. در مرحله ها ایجاد میبرای حجرهاندازی سایه

های شرقی و و حذف بخشی از بدنه یبتخر ،بعدی
غربی میدان با آغاز تحوالت شهری دوره پهلوی و 

انجام  میدان شرقی و غربیهای احداث خیابان
ها شکل جرهحی یی در جلوروشود و پیادهمی
گیرد. آخرین مرحله تغییرات میدان قیصریه که می

بازآفرینی چهره تاریخی میدان انجام شد  باهدف
شرقی  -شمالی بدنهسهحداث رواق در ا توان بهمی

ر دوره جمهوری اسالمی اشاره دو غربی میدان 
 (.35 ( )تصویر34)تصویر  کرد

 ت میدانشروع تحوالنیز بعد نظام دسترسی از 
و زمانی  اول دوره پهلویاواخر مربوط به  یهرقیص

در حال الر های شهر است که شبکه سواره خیابان
 1320اوایل در  هکینحوبهگیری بوده است شکل

 همت، هایشاهد احداث خیابان 50اواخر دهه  تا
میدان شرقی و غربی و احداث فلکه مرکزی در 

 م و زمینهی باز محوطه میدان قیصریه هستیفضا
 گرددر خودرو در فضای باز میانی فراهم میوحض

با تغییر ابعاد و فرم هندسی فلکه  80و این امر تا دهه 
تغییر نحوه عبور و مرور  میانی در چند مرحله و
 (.36)تصویر  وسایل نقلیه همراه است
میدان  یریگشکلاز ابتدای از بعد نظام فعالیتی 

یم تهس های مختلفقیصریه شاهد تحوالتی در دوره
های دادوستد فعالیتصفویه  دورهدر  کهینحوبه

 افتد،اتفاق میها و فضای باز میدان در فضای حجره
مچنین انجام مراسم استقبال، موسیقی، تفریح و ه

شده های دیوانی نیز در  این دوره انجام میفعالیت
  است.
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 .هیصفو دوره با یفعل تیوضع در هیرصیق دانیم یالشم و یجنوب شده ییبازنما ینما سهیمقا-33 ریتصو

 

 
: c ،دوره صفویه دارستون اقرو: b دان،یم یانیم باز یفضا محدوده: a روز؛ام تا هیصفو دوره از هیصریق دانیم یکالبد راتییتغ -34 ریتصو

 دانیم یهندس فرم و ابعاد راتییتغ روند و ی،دوره جمهوری اسالم رواق: e در دوره پهلوی هامغازه یرو شیپ: d ،ی دوره صفویههامغازه
 چین قرمز رنگ(.صفوی )خط دوره هیلاو فرم با سهیمقا و( رنگ سبز نیچخط) یاسالم یجمهور از دوره هیصریق
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-خط خطوط) هادوره نیا از یمیترس یعرض برش در تاکنون هیصفو از دانیم باز یفضا محدوده و هامغازه ابعاد تحوالت شینما  -35 ریتصو

 (.دهدیم نشان دوره هر در را دانیم تحوالت محدوده یآب نیچخط و هامغازه تحوالت محدوده رمزق نیچ
 

  

 .امروز تا هیصفو دوره از هیصریق دانیم در یازسمحوطه و یدسترس نظام تحول ریس -36 ریتصو
( میدان قیصریه 3)احداث خیابان میدان شرقی( ) 20دهه  لوایپهلوی و ا( میدان قیصریه در دوره 2( میدان قیصریه در دوره صفوی و قاجار  )1)

میدان قیصریه بعد از تغییر  (5)  70ه میانی در دهه ک( میدان قیصریه بعد از تغییر شکل فل4)  50دهه -بعد از احداث طالقانی غربی و فلکه میانی
 .80شکل فلکه میانی در دهه 
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الع طه ادوره زندیاز نحوه فعالیت میدان قیصریه در 
دوره قاجار اواسط دقیقی در  دست نیست ولی در 

های ناشی از زلزله و تحوالت تخریب به دنبالو 
میدان قیصریه تقریبًا  ،سیاسی و اقتصادی شهر الر

بدون فعالیت بوده و پس از انجام تعمیرات دوره 
روند فعالیتی آن مجدداً ازسر گرفته  شاهنیناصرالد

الت شهرسازی وتح هلوی آغازشود. دوره پمی
جدید است که منجر به مخدوش شدن فعالیت 

ها گردد اما حجرهمیدان در فضای باز مرکزی می
. با دهندخود ادامه می یهمچنان به فعالیت تجار

ساخت فلکه مرکزی در اواخر پهلوی دوم در 
فعالیت اقتصادی  ،فضای باز مرکزی میدان قیصریه

رود و یمین کامل از ب طوربهو اجتماعی در آن 
دهند.  ها به فعالیت تجاری خود ادامهحجره اًصرف

نیز تقریباً همین  تاکنوندر دوره جمهوری اسالمی 
 ابد.یروند ادامه می

ی تمامی تحوالت میدان از خالصه 1جدول در 
در سه نظام دسترسی،  تاکنونگیری ابتدای شکل

 است. شدهارائهکالبدی و فعالیتی 

 
 فعالیتی و یدسترس ،یکالبد نظام بعد سه در مختلف یهادوره در الر هیصریق دانیم یریگشکل و لتحو ریس -1 جدول

دوره  ردیف
  تاریخی

ظام فعاليتی و ن ی نظام کالبد
 عملكردی

سازی  نظام دسترسی و محوطه
 ميدان

 صفویه 1

 میدان کامالً محصور ـ 
ها به همراه در اطراف آن ردیفی از مغازهـ 
باالتر از سطح فضای باز  رداستونواقی ر

 میدان در جلوی آن 
ورودی بازار قیصریه چهار ورودی  جزبهـ 

 بوده ساباط  صورتبهدیگر 
اخص کاروانسرای گلشن و در شسه سرـ 

 نو و بازار قیصریه 
سیمای بصری میدان قوسی شکل با قوس ـ 

 سه بخشی 
  سنگ سفیدمصالح نمای بدنه میدان ـ 
 متر   90*60ن تقریباًامیدفضای باز ابعاد ـ 

و انجام امور تجاری ـ 
مراسم  و جشن، دادوستد

 تشریفاتی،
 -های سیاسی فعالیتـ 

سط تو حکومتی و دیوانی
 اکم ح
  امور قضاوت و غیره انجام ـ 

پذیرایی از افراد غریبه، ـ 
 موسیقیاجرای  و سرگرمی

های مختلف زمان باًیتقردر 
 سال 

اهالی و  تفریح و گردشـ 
 .در فضای میدان ردمم

بدون  احتماالًفضای باز میدان ـ 
 خاص یسازمحوطهسازی و کف

انبار در میانه میدان یک آب ـ وجود
 ودیی ورو روبرو

وجود چهار ساباط ورودی در  -
میدان به همراه ورودی بازار  بدنهسه

  قیصریه به فضای باز میدان.

 قاجاریه 2

 هب نار و میداهایی از بازتخریب بخشـ 
 ه.ق.1310و تعمیر آن در سال  دلیل زلزله

های اطراف میدان با تغییر ابعاد حجرهـ 
روی به سمت فضای باز میدان و پر پیش

 جار. دار در اواخر قااق ستونن روشد
نمای قوسی شکل ـ از بین رفتن تقریبی 

 ها پر شدن رواقروی و پیشمیدان با 
 متر  88*55ابعاد فضای باز میدان ـ 

 شتران. اندازربا ـ
عدم انجام فعالیت تجاری ـ 

ه.ق تا 1299های در سال
-ه.ق به دلیل خسارت1310

  های ناشی از وقوع زلزله.
فعالیت تجاری  مجددرونق  ـ

پس از سال  دادوستدو 
 ه.ق1314
های گسترش فعالیتـ 

در فضای باز  یفروشدست
  .انمید

بدون تغییر و فضای باز میدان ـ 
ی و کاشت سازکف بدون االًاحتم

 سازی.درخت و محوطه

 



 24                                                                        میدان قیصریه الر )پژوهشی در تحوالت تاریخی یک فضای شهری(

 

 پهلوی  3

ـ تخریب بخشی از بدنه غربی میدان در 
پس از  جریان احداث خیابان میدان شرقی

 .1320ال س
بدنه میدان به سمت داخل  یشرویپـ 
پس از  یهایبازسازیک متر در  اندازهبه

 1339زلزله 
پیش آمدگی لبه بام نمای بدنه های میدان ـ 

به همراه های بعد زلزله  یسازپس از باز
ای و فلزی و اختالف های پارچهسایبان

ها نسبت به فضای باز سطح کف حجره
  .میدان

پس از های میدان ی بدنهنما مصالحـ 
  .گچ سفید رنگهای بعد از زلزله بازسازی

ـ تخریب بخشی از بدنه میدان در جریان 
 اهاحداث خیابان میدان غربی در دهه پنج

پس از  ضای باز میدانفاد ابعـ  
 متر  88*55 سازیمحوطه

 دادوستدفعالیت تجاری و ـ 
و  استراحت و زنیپرسهـ 

 تفرج
 مذهبی و اسمبرگزاری مرـ 

عزاداری ایام تاسوعا و 
 عاشورا

 مراسم تشریفاتی  و جشنـ 
برگزاری مسابقات  ـ

 یجنگخروس
های اجرای برخی مجازاتـ 

حکومتی در فضای باز 
 میدان

های فعالیت شسترگ ـ
 فروشیو دست اندازیبساط

 در قبل از دهه چهل 
فضای باز  شدنلیتبدـ 

میدان به مسیر حرکت و 
یه موتوری نقل پارک وسایل
 در دهه پنجاه.

ـ احداث خیابان همت و میدان در 
در بخش شرقی میدان 

 ه.ش.1335-1320هایسال
ـ احداث خیابان میدان غربی در دهه 

 پنجاه
مستطیل شکل با  لکهاحداث فـ 

با چهار بخش  2به  1نسبت 
درختکاری مجزا و المان مرکزی در 
مرکز فضای باز میدان و آسفالت 

 که مرکزیف فلمحوطه اطرا
برای تردد افراد  رواحداث پیادهـ 

پیاده اطراف میدان در جلوی 
 ها.حجره

4 
جمهوری 

 اسالمی

ساخت رواق جدید بتنی جلوی سه بدنه ـ 
ربی در اوایل دهه هفتاد. غو  مالی، شرقیش

 اندازهبهبرای دومین بار ابعاد فضای میدان 
و  ترکوچکحدوداً دو متر از سه جهت 

 شودمیمتر  81*52باز میدان ضای ابعاد ف
نمای رواق بدون هماهنگی با نمای اصیل ـ 

های با نقش اسلیمی میدان با آجر و کاشی
عارف های نامتها و قوسدر پشت بغل

ها از جنس شود و درهای مغازهیم هپوشید
 شوند.فلز اجرا می

اجرای طرح ساماندهی محوطه اطراف ـ 
جر و با آمیدان قیصریه با بدنه سازی 

 کاهگل 

ـ کمرنگ شدن عملکرد 
و فضای باز میدان اجتماعی 

به محلی برای  شدنلیتبد
پارک و حرکت وسایل 

  نقلیه
فعالیت تجاری تداوم ـ 

به  ویر ا بدون تغیهحجره
 همان صورت سابق.

شدن فلکه مرکزی  ترکیبارـ 
و  3به 1 شکل با نسبت مستطیل

بخشی شدن درختکاری آن و دو
روس در باالی یس خنصب تند

 70المان مرکزی در دهه 
 صورتبهها حرکت اتومبیلـ 

از چهارراه پیروزی تا  وبرگشترفت
فلکه مدرس با عبور از میدان 

 قیصریه 
 ترکوچک ،روسذف المان خحـ 

-شدن و تغییر فرم هندسی محوطه

بیضی و دو  صورتبهسازی میدان 
 بخش درختکاری در دهه هشتاد. 

 طرفهکی ورتصبهتغییر حرکت ـ 
سواره از خیابان طالقانی شرقی به 

در خیابان  دوطرفهمیدان قیصریه و 
 طالقانی غربی به فلکه مدرس.

فرش گذرهای سازی سنگـ کف
غرب بازار  رن دهی به میدامنت

 قیصریه در اوایل دهه نود.
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 یريگجهينت -7
 دوره در گیریشکل زمان از قیصریه میدان

 الر شهری میدان نیترمهم نعنوابه توانسته صفوی
 نظام و شهر ساختار در پررنگ حضوری همواره

پس از  هایدر دوره هرچند. باشد داشته آن فعالیتی
از اواسط  اما تیمهس میدان نای شاهد رکود صفویه
گرفت.  قرار موردتوجه دوبارهاین میدان  قاجار

ساختار  دارای صفویه دوره در میدان قیصریه الر
با  در ترکیب که بوده محصوری کامالً  کالبدی

دار در رواق ستون و هاعناصری چون حجره
 در را مناسبی فضای ،اطراف فضای باز مرکزی

 لاحنیدرع و ردهآو فراهم مختلف هایعرصه

 داشته میدان در فعالیتی نظام با را کاملی هماهنگی

 گوناگون هایفعالیت وقوع برای را ایزمینه و

 رونق و سرزندگی موجب که دبو آورده فراهم

 صفویه از بعد هایدوره در. بود شده میدان

 داد روی میدان باز فضای در ایگسترده تغییرات

تا  نیدام باز فضای امروز وضعیت آن جهیدرنت که
 تفاوت آن اولیه و پیشین وضعیت با حد زیادی

 شامل عمدتاً تغییرات ایندر بعد کالبدی . دارد
قاجار، و  دورۀها در ازهی مغروی محدوده طولپیش

سپس در دوره پهلوی بوده که منجر به حذف 
و این  گرددرواق پیرامونی فضای باز میدان می

ه در سه بدن رواق در دوره جمهوری اسالمی
با نمایی متفاوت از شرقی و غربی میدان  ،الیمش

گردد. چهره اصیل میدان در صفویه بازسازی می
در دوره پهلوی  یدانایجاد دسترسی سواره به م

فضای بنیادی در شکل و عملکرد ییرات غآغازگر ت
 میدان ماهیت و گرددمی باز میانی میدان قیصریه

 اترتغیی دچار شهری فضای یک عنوانبه قیصریه

و عملکرد  شودمی زمینه این در جدی تالمعض و

میدان از یک فضای شهری به یک گره ترافیکی 
تغییرات  اینن س کال. در مقیاکندتنزل پیدا می

موجب ضعف نظام کالبدی و نیز نظام عملکردی 
 رغمبه شده باعث عوامل اینمیدان شده است. 

 یاقتصاد واجتماعی  ویژه تاریخی، بسیار جایگاه
 بسیاری قیصریه در شهر الر و استان فارس، نیدام

 کالبدی، بعد از میدان باز فضای هایظرفیت از

مخدوش  منظر و دید نیز و یو دسترس فعالیتی نظام
 تغییرات برخی طریق از توانمی وجودنیباا .گردد

ها و محوطه میانی و طراحی نمای بدنهباز مانند
را به  دانمی نقلیه، کنترل و کاهش تردد وسایل

این امر عملکرد گذشته تاریخی خود بازگرداند. 
های بازآفرینی بافت تاریخی الر بایست در طرحمی

 یتمامبهبدون تردید دستیابی د. رر گیقرا موردتوجه
های مطالعات و پژوهش میدان قیصریه الر،وجوه 
طلبد، که در همین راستا پیشنهاد تری را میافزون

بر مواردی از قبیل  ندههای آیوهششود پژمی
های شهرسازی مکتب اصفهان در ویژگی

، پیشینه تاریخی میدان شهرسازی دوره صفویه الر
ریه الر در پیش از صفویه، تاریخ قیص یا محل میدان

و موضوعاتی و تحوالت میدان کهنه الر 
 متمرکز شوند. دستنیازا
 

 سپاسگزاری

از آقای دانند نگارندگان بر خود واجب می
راد و خانم فاطمه وحیدی به خاطر عابدی روچهمن

همکاری در تهیه و گردآوری اطالعات میدانی و 
گزاری سپاس لعهمطا موردتاریخ شفاهی محدوده 

  نمایند.
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 نوشتپی

چهارسوق قیصریه و به ای در بازار قیصریه وجود دارد که اشاره به تعمیرات آن در این دوره دارد. طبق کتیارتباط کتیبهدراین -1
ی قمری است. این رهج 1014 س کبیر و سالد، تاریخ تجدید ساختمان و تعمیرات قیصریه در دوره شاه عبابرحسب حروف ابج

 از قیصریه چهارسوق کتیبه. استشده نصب کبیر عباس شاه کتیبه درپای گلوی گنبد هشتی داالن قیصریه به خط نستعلیق در دوره
 ،«درعهد پادشاه جهان سایه خدا      که باز بتأیید کردگار  خدا شکر»: است چنین آن مضمون و شودمی شروع جنوب سمت

      از یمن عدل خان زمان آنکه از کفش خجلت»، «کند همایکسب سعادت ابدی می    درش مدام  کنکه ز خاعباس شاه آ»
قنبر علی بیک آنکه »  ،«تور بحر خاطر و دارای مهرو رایدس ویران سرای الر بسعی وزیر دهر    »، «برد محیط چو گیرد ره سخای

عمل استاد نورالدین »اند: اله کتبیه، معمار بازار و بنای آن معرفی شدهبو در دن «.جهان نمای ز آئینه دلش    در غیرت ابد شده جام
ش آشیانه ساختن بهر ز     وی از را جغد ستاهنماند چنانکه شد مامور»:  یابدو اشعار کتیبه باز ادامه می« بنا احمد سپاه –محمد 

تاریخش از خرد طلبیدم جواب گفت »، «ایزدهمشت است غنسیم باغ به ای که هوای فضای او همچون     از قیصریه»، «جای
 .«داراالمان الر شد احیاء از این بنا

2- (Jean Thevenot)-1665ه.ق.1076-م 
3-  (Corneille le Brun)است خان شاه شهر، حاکم منزلگاه که دارد قرار بزرگی ساختمان ر،ازاب این روبروی. 

4- (Pietro della valle)-  ...هر یا محل فروش اجناس مورد نیاز عامه نیز بازدید کردم، بازاری به شیوه تمام شز بازار همچنین ا
 .ا فاصله زیادی ادامه داردم تکه از منتهی الیه میدان روبروی قصر شروع شده و به خط مستقی زمینشهرهای مشرق 

5- ((Gemeli careiد.. یک میدان چهار گوش نیز در وسط شهر قرار دار 

هر دارای چهار سویی با گنبدی بزرگ است، یک میدان چهار گوش نیز در وسط شهر قرار دارد که در  وطاقدار  بازارش -6
 .هایی بنا گردیده استجانب آن ساختمان هارچ

 هایی قرار گرفته است.مربع شکل وسیع با دروازه ضایدر جلوی قصر ف -7

ن چهار گوش نیز در وسط شهر قرار دارد که در هر ا، یک میدبدی بزرگ استبازارش طاقدار و دارای چهار سویی با گن -8
 .هایی بنا گردیده استجانب آن ساختمان چهار

 است. واقع زیبایی چهارگوش میدان بازار انتهای این در -9
میدان قدیم الر و  پس از بیماری از خانه خارج شدم و برای گردش به شهر رفتم، قصر ابراهیم خان ارباب و شاهزاده.. . -10
 اسب جلوی آن را دیدم.نمت

 این رفت. کار خواهد به تجارتخانه یا دکان وانبه عن آنکه اطراف در هاییشاهنشین با هست بزرگی حیاط قصر جلو در -11

 .پرداخت دادوستد و تفریح و گردش به آن در توانمی به راحتی هک تاس بزرگ چنان حیاط

 .دارد وجود ، شودمی ازآنجا شنیده شهر یقموسی که جایی یا Re-goeneدروازه  فراز بر و... -12

 شود.ر آنجا از افراد غریبه و تازه وارد به شهر پذیرایی میو د شودو در هر طرف صدای بلند موزیک شنیده می... -13
گلشن  رای نو وو دو کاروانسمیدان قیصریه و مجموعه بناهای آن از جمله بازار قیصریه ریشتری  7/6پس از این زلزله شدید  -14

های سنگی دوره صفویه آن ستونشدن ها و نمایان توان به تخریب پوسته نمای حجرههایی شدند که از آن جمله میدچار خسارت
ها در جانب شرقی بازار قیصریه و گوشه شمال غربی میدان، و هایی از حجرهیب کامل بخشتخرتوان به میاشاره کرد، همچنین 

 ودشها انجام میهایی بر روی آنی کاروانسرای نو و گلشن نیز اشاره کرد که در این دوره مرمتاهو حجرهاز رواق  اییهقسمت
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