


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
  هاای للماد  ر یمی اه معمااری اقلایم گارم و خشاک و        انتشاار نتاایپ واشوه     "معماری اقلیم گرم و خشک"هدف نشریه

 .های معماری س تد، مرمت، ه رهای وابسته به معماری، شهرسایی، طراحد شهری و انرژی استموضولات مرتبط با آن  ر حویه
 ای  ر  اخل یا خارج ار گرفتن موضوع مقاله  ر یمی ه تخصصد نشریه، مقاالت یا بخشد ای آن نباید  ر هیچ مجلهلالوه بر قر

ها، ها، سمپوییومیمان  ر جریال  اوری و یا چاپ باشد. مقاالت ارائه شده به صورت خالصه مقاله  رک گرهای کشور به طور هم 
 تواند  ر قالب مقاله کامل ارائه شوند.شده باشد، مدسمی ارهای  اخلد و خارجد که چاپ و م تشر 

 های  ریافتد آیا  است.نشریه  ر ر  یا قبول، ویرای ، تلخیص یا اصالح مقاله 
 شو  و مسؤلیت صحت محتوای مقاالت به لهده نویس دگان است. اصالح و خالصه کر ن مطالب با نظر نویس دگان انجام مد 
 شو   ا ه ارجاع مذکور م بع کامل اطاللات و شماره با گران، م بع مور  نظر  ر صورت استفا ه ای مطالب  ی. 
 .مقاالت م درج لزوماً نقطه نظرات مسئولین نشریه نبو ه و مسئولیت مقاالت به لهده نویس دگان است 
 ر نوشتارها نظیر ترجمه، رس د. نشریه ای وذیرش سایوس ای  اوری و تصویب  ر هیات تحریریه به چاپ مد نوشتارهای للمد

 گر آوری، مروری و...( معذور است.
  نوشتارهای ارسالد نباید قبال  ر نشریه  یگری به چاپ رسیده و یا بطور همزمان به سایر نشریات و یا سمی ارها برای بررسد

 و چاپ ارائه شده باشد.
 تارهای انگلیسد یباان را نیاز  ر صاورت تاییاد باه      نوشتارها ترجیحا به یبان فارسد باشد. با وجو  این نشریه قا ر است نوش

 چاپ برساند.
  است: های ییر به ترتیب ضروری ر ت ظیم فایل اصل مقاله، رلایت بخ 

 چکیده فارسد )باید به ت هاید بیان ک  ده صفحه اول: بدون نام و مشخصات نویس ده )نویس دگان( و فقط شامل ل وان مقاله ،

 و( باشد کلمه  033 حداکثر و گیرینتیجه و هایافته ترینمهم وشوه ، روش وشوه ، اهداف یا ألهمس بیان شامل تمام مقاله و

 .کلمه نوشته شو  6تا  0وان مقاله بالفاصله بعد ای چکیده و بین ل  و متن به مربوط کلیدی هایواژه. باشد کلیدی هایواژه

  مور ( 0های وشوه  )حداکثر ورس 

 بیان اهداف یا فرضیه، روش تحقیق ) ر معرفد روش تحقیق صرفاً به نام روش بس ده نشو  و لالوه مقدمه: شامل بیان مسئله ،

لات، مراحل انجام و فرآی د وشوه  ذکر گر  (، و ساختار مقاله اطال گر آوری روش انجام، مراحل همچون موار ی ل وان، بر 

 باشد.مد

 ویشی ه تحقیق 

  ها(و بیان یافتهبدنه اصلد وشوه  )چارچوب نظری، بحث 

 گیرینتیجه 

 اند ) ر صورت نیای(تشکر و قدر اند: سپاسگزاری ای همکاری و راه ماید کساند که  ر تدوین مقاله نق   اشته 

 های التین و توضیحات ضروری  رباره اصطالحات و مطالب مقاله، که به ترتیب با شماره  ر متن و ها: شامل معا لنوشتود

 .ر انتهای مقاله و قبل ای فهرست مقاله  رج گر  نوشت  به صورت ود

 الفبا بر حسب نام خانوا گد نویس ده ترتیب به اند،قرارگرفته است ا  مور  متن  ر که م ابعد صرفا م ابع فارسد و التین شامل 

  کلمه( 533و حداکثر  053چکیده انگلیسد )حداقل 

 اقلیم گرم و خشک معماری  شریه نراهنمای تهیه و شرایط ارسال نوشتارهای علمی در 

 خشکخشک
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 صفحهشماره  فهرست

 زهی)با انگ رانیا یمعمار شناسیدر سبک دیجد کردیرو یبا معرف یمعمار شناسیمفهوم سبک نییتب

 (یحفاظت معمار
1 

  یمرا   بیی ،درضا ابوئ ،دمیند یها 

 11 اصفهان            یصفو یمذهب یهاآرامگاه ییفضا -یکالبد یسشناگونه

  دجمال یدحی ،یداسکو دبالل تایآی

  یمیبلند مدت عوامل اقل یریگبر اساس اندازه زدی یسنت یرهایباد در بادگ یرفتار یبه الگو یابیدست

 خانه مرتاض(                        ری: بادگی)نمونه مورد
31 

  دالله تیآ نیمحمدحس دیس ،یرضو انیلما   بیی دهیس ت،یژاله هدا

 11 در شهر قم                یاسکان موقت پس از زلزله احتمال یالگو یطراح

  درقاسمیم دمسعو یّس ان،یدیخورش دیلبدالمج یرگر،میابراهاکبر حاج ،دمتک رییه

 53 یخیتار یهابر نقشه یمبتن ه،یقاجار ۀآن در دور قیمصاد فیو ط «دانیم»مفهوم  ۀدامن نییتب

  یرضا شکور ،دمه ام نجف

خشک  مهیگرم و ن اریبس میدر تابستان، در اقل یجنوب یبر انتقال حرارت از نما ینچیاثر خوون یبررس

 خوزستان                    
115 

   هار، م صوره طاهبای، محسن تابان دلل

 141   یقیاز منظر مطالعات تطب هیجامع هفتشو مسجد یـ کالبد یخیتار بندیدوره یبررس

  باباکمال یدریح داهللی ،درایان یمهد

 113 شهر کرمان       یمسکون هایخانه یدر کاهش مصرف انرژ کیلیوفیبا کردیرو یابیارز

  قیبهزا  وث ،یسارا محمد

 155 باز محله پامنار کرمان                                          ی: فضاینمونه مورد هیبراساس اصول منشور صوف یباز شهر یفضاها یمستندنگار

  د شتخاک د یاءالدیض هییا ه، مهد دمحسن کشاوری، محبوبه اسالم ،د یتاج الد  هیسک

در تداوم حس تعلق مکان  رازیخانه عطروش و محتشم ش یآموختن از گذشته، کاربست  نحو فضا

                       معاصر                 یالهایو
221 

  را  دکرم  ایس ،دالهام فالح ،دبیحب نیام

گرم و خشک )مطالعه  میدر اقل یدیاز تابش خورش یمندجهت استقرار ساختمان در بهره یسازنهیبه

                            (زدیاصفهان، سمنان، کرمان و  ی: شهرهایمورد
231 

  نشا  د یفاطمه سا ات حس ،یحسن اکبر

و نور روز )نمونه  یحرارت شیبر آسا دیبا تاک رازیش یقاجار هایخانه یداخل یطیمح تیفیک یبررس

 (                           ی: خانه نعمتیمورد
265 

  دآیا ه شاهچراغ ،یدریح نیشاه ه،ییارع مهذب دایآ
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  مبتنی بر   ،در دورۀ قاجاریه آن  طیف مصادیق  دامنۀ مفهوم »میدان« و تبیین 

  تاریخیهای  نقشه 

 
 ۱*۲، رضا شکوری۱مهنام نجفی

 دانشجوی دورۀ دکتری، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران -۱

 استادیار، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران -۲

 

 ( 03/۱۲/۱398 ، تاریخ پذیرش نهائی:۱8/07/۱398 )تاریخ دریافت مقاله:
 

 چکیده

تاریخی های مبتنی بر نقشه ،آن در این دوره تبیین طیف مصادیقو »میدان« در دورۀ قاجاریه  درک دامنۀ مفهوم هدف این مقاله

با دقت  از شهرهای ایران های مفصل برداری با فنون مدرن در ایران است که تهیۀ نقشهدورۀ قاجاریه دورۀ آغاز نقشهموجود است. 

درک آنها را در شبکۀ و  دهدبه دست میها اسناد مستعدی برای فهم اجزای شهر در این دوره سر ساخت. این نقشهرا میسابقه بی

بسیاری   نقش بارزی در،  کی از اجزای اصلی شهر قاجاریبه مثابۀ ی  ،. »میدان«دهدکل میکه کلیت شهر را ش  دکنممکن می   یروابط

ۀ سی نقش حدود کند.در این دوره تبدیل می  «میدان»برای پیگیری مفهوم  قابلی را به منابعنچه این اسناد هما، ها داردنقشه این از

در این مقاله، با بررسی   وان رد و نشانی از »میدان« یافت.تمورد آن می  ۲۱در    این دوره موجود است کهدر  شهرهای ایران  از    تاریخی

فرم و و همچنین  ارکرد آنها در نسبت با دیگر اجزاآنها در شهر و و ک و موقعیت ها، نقشادیق متعدد میدان در این نقشهمص

برای   پردازیم وآن میدوره و انواع مصادیق  به دو پرسش اصلی دربارۀ دامنه و محدودۀ مفهوم میدان در این    شانهای صوریویژگی

نخست، طیف مصادیق »میدان« را عیان  در این جستجو،  کنیم.ها به منابع مکتوب درجۀ اول و دوم رجوع میبسط و تعمیق یافته 

مصادیق مختلف به تبیین های بارز و پربسامد کنیم تعریفی از مفهوم آن عرضه کنیم و سپس، مبتنی بر ویژگیسازیم و تالش میمی

اجتماعی   را در بستر  »میدان«مفهوم    روش تفسیری ـ تاریخی  ها و رجوع به متون، به با ابتنا بر نقشهبه این ترتیب،    پردازیم.انواع آن می

 سازدعیان می  یهارمفهوم میدان را در دورۀ قاج  ه و منعطفِنتیجۀ این جستجوها دامنۀ گسترد  .کنیمتبیین می  اشدر بر گیرنده  ـ تاریخی

ای نسبتاً مشخص را در شهر که محدوده عرصۀ نامسقف و گشادههر  :سازدو بازتعریف آن را مبتنی بر این دریافت تازه میسر می

؛ همچنین، تبیین انواع مصادیق »میدان« را در قالب چهار نوع اصلی ممکن شامل شود و مجالی برای فعالیت یا رویدادی فراهم آورد

 کند: میدان حکومتی، میدان بازار، میدان محله، و میدان مجلس. می

 مصادیق، انواع دامنۀ مفهوم، تاریخیهای میدان، دورۀ قاجاریه، نقشه: هاکلید واژه
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 پژوهش های پرسش 

دامنۀ مفهوم    ،های شهری دورۀ قاجاریهمبتنی بر نقشه

را در بر  مصادیق  ی ازطیفبوده و چه چه »میدان« 

 داشته است؟ 

و تعریف مفهوم »میدان« در این دوره چگونه ــ 

 ؟ شودمی تحدید 

 است؟  بودهچه  این دوره  »میدان« در    مصادیقانواع  ــ  

 

 مقدمه  -۱

بسیط و ثابت نیستند؛ مفاهیمی    مفاهیم معماری و شهر

و متأثر از بستر  شوند در گذر زمان متحول می هاآن

معانی و مصادیق متفاوتی  زمانی خود مکانی و

تعمق در این مفاهیم فارغ از تبارشناسی  یابند.می

ها در گذر  ها و جستجوی چگونگی تحوالت آنآن

از تاریخ معماری و فهم ما  زمان میسر نیست.

در گرو فهم این مفاهیم در بستر نیز  های ایرانشهر

از اجزای اصلی شهر در  »میدان«. هاست زمانی آن

معماری و شهرسازی حوزۀ  کهناز مفاهیم  ایران و

ها و متون دورۀ قاجاریه، به شهادت نقشه  ماست.

در بستر شهر  «میدان»تاریخی، دورۀ رونق و پویایی 

، طلیعۀ دورانی است که به ست. این دوره، همچنینا

 زندگی بستر زمانیشناسیم و مثابۀ »معاصر« می

فهم »میدان« در دورۀ   .کنیمتلقی میامروزمان 

هم شناخت صحیحی از این مفهوم را در قاجاریه 

های تاریخی آن میسر ترین برهه یکی از مهم

را  یشهر قاجاریکی از اجزای اصلی سازد و می

و هم مبنای درخوری برای پیگیری   بخشدروشنی می 

برای دهد. »میدان« به دست می مفهوم معاصرِ

ها از ، نقشه این دورهجستجوی چیستی میدان در 

ها نقشهجستجوی میدان در  .است مستعدترین منابع 

که سازد شبکۀ روابطی میسر می فهم آن را درون

دهد و کلیت اجزای شهر را در کنار یکدیگر قرار می

، دورۀ قاجاریه دورۀ  همچنین کند.  میرا ممکن    شهر

های شهری ایران است؛  شکوفایی نقشه رونق و 

در این  شهرهای ایران ترین مهم های مفصلی ازنقشه

ای از سابقه اطالعات بیدوره در دست است که 

و زمینۀ مساعدی برای فهم  دهدبه دست می «میدان»

 ای غنی و گسترده که، زمینهآوردآن فراهم می

جستجوی دامنۀ مفهوم میدان و طیف مصادیق آن را 

       سازد.در این دوره میسر می

تفسیری ـ تاریخی  به روشکوشیم می، مقالهدر این 

و انواع »میدان« در دورۀ قاجاریه  مفهومگسترۀ 

های تاریخی فهم نقشهاین    با ابتنای بررا  مصادیق آن  

از  هایمانیافتهبرای بسط و تعمیق همچنین  ؛کنیم

منابع مکتوب درجۀ اول اسناد و ها به انواعی از نقشه

کنیم. رجوع می تحقیقی،دوم، متون تاریخی و و 

با شناسایی  ،نخستمفهوم، این به برای پرداختن 

تبیین  را دامنۀ آن ،هامصادیق متنوع »میدان« در نقشه

 و به  یمسازآن را آشکار می مصادیق تنوع ،کنیممی

با احصای  ،سپس .پردازیممی آن بازتعریف 

به  ،های بارز و پربسامد مصادیق مذکور ویژگی 

پردازیم و بارزترین آنها را ساماندهی انواع آن می

نخست، دامنۀ  ،نتیجۀ این جستجوهاکنیم. تبیین می

گستردۀ مفهوم میدان در دورۀ قاجاریه و طیف متنوع  

کارکرد    بر تنوع  آنچه،  کندرا روشن میمصادیق آن  

انعطاف مفهوم آن و نقش میدان در شهر این دوره و  

ترین انواع مصادیق میدان ؛ دوم، مهمکندداللت می

های حکومتی، دستۀ اصلی میدان چهاردر قالب را 

 مجلس  و میدان  های محلهبازار، میدانهای میدان

 کند. تبیین می
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 تحقیقپیشینۀ  -۲

به مثابۀ جزیی از  ،»میدان«مصادیق جستجوی پیشینۀ 

در به تحقیقات محمود توسلی  شهر در ایران،    اجزای

های طراحی شهری و فضاهای کتاب اصول و روش 

در  زادهحسین سلطان سپس و مسکونی در ایران 

 های تاریخی ایرانفضاهای شهری در بافت کتاب

در   .(۱۳۷۰،  زاده؛ سلطان۱۳۶۵)توسلی،    گرددبازمی

سایر   این تحقیقات، به انواع »میدان« و نسبت آن با

در هر دوی آنها ولی    اجزای شهر پرداخته شده است،

ی هاو ویژگی  شده فرضمفهومی فرازمانی  انمید

به گسترۀ زمانی تاریخ ایران تعمیم آن مصادیقی از 

مفهوم  به مثابۀ در این تحقیقات، »میدان«  .یافته است

ایران   که گویی در طول تاریخ  شودمیتبیین  بسیطی  

مصادیق یا  فهمدر دهۀ اخیر، ولی  .است مانده ثابت 

و در نسبت با تاریخی  »میدان« در بستر انواعی از

 در چند کار تحقیقی زمانیاقتضائات و شرایط 

در فصلی از کتاب  سوسن بابایی است. شده عرضه

»میدان  به مفهوممعماری و امپراتوری پارسی، 

در دورۀ  میدان حکومتینوعی از  دولتخانه«، به مثابۀ

این دوره  بستر تاریخی  و آن را در  پردازد  می  ،صفوی

در کتاب او  .(Babaee, 2015) کندتبیین می

تر چنین نیز به طور خالصه هایشاصفهان و کاخ

  . ( ۱۳۹۸بابایی، ) بودمفهومی از میدان را تبیین کرده 

ذهنیت : توپخانۀ دارالخالفۀ ناصریمیدان در کتاب 

»میدان گیری شکل، آورد دیگریایرانی و ره 

در  قاجاری فضایی در شهر توپخانه« به مثابۀ الگویی 

شود بستر تاریخی و فرهنگی این دوره تبیین می 

میدان و در کتاب نیز  علی اسدپور . (۱۳۹۲)نجفی، 

های توپخانه از تهران تا سرگذشت میدان؛ شهر

دورۀ زندیه و همین الگوی فضایی را در  ،شیراز

و با تکیه بر نسبت دیرپای ارگ و میدان در قاجاریه 

دو  (. ۱۳۹۶، اسدپور) کندشهر ایرانی تبیین می

قابل ذکر است:  نامه نیز در این مجموعه پایان

های شهری یزد دورۀ قاجار خوانش میداننامۀ پایان

فالح، ) از منظر روابط نیروهای اجتماعی ـ سیاسی

های شاه، خان، و امیرچقماق را به ، که میدان(۱۳۹۴

های اصلی شهر یزد در بستر تاریخی دورۀ  مثابۀ میدان

ای اجتماعی ـ سیاسی قاجاریه و با تمرکز بر نیروه

تعامل رویدادهای  نامۀپایان و کند بررسی می

(  ۱۳۹۵، توکلی) مشروطه و تحوالت فضایی تهران

در  را های توپخانه و بهارستان تهراننقش میدان که

این  . د کنت با رویدادهای مشروطه تبیین مینسب

ــ   «میدان»از  یک یا چند مصداق تحقیقات، به فهم 

های های شهر و غالباً میدانترین میدانمهم

پردازد، اش میدر بستر زمانی  اصطالح حکومتی ــبه

بستری  را در انواع آن دامنۀ مفهوم »میدان« و ولی

های نقشهکیفیت تنوع و  .کندروشن نمی  تاریخی

مناسبی برای  فرصت دورۀ قاجاریهتاریخی 

در و طیف مصادیق آن این مفهوم  جستجوی دامنۀ

. در این مقاله، وردآدوره فراهم می بستر زمانی این

 کوشیم دامنۀ مفهوم »میدان« می هابا ابتنا بر این نقشه

به مثابۀ جزیی از اجزای شهر قاجاریه را تبیین کنیم 

   . و طیف گستردۀ مصادیق آن را عیان سازیم 

 

 تحقیق اصلی  منابع -۳

.  های دورۀ قاجاریه است مقاله نقشه منابع اصلی این

های تاریخی شهرهای نقشه  گویاترینترین و مفصل

گرچه از  در دورۀ قاجاریه تهیه شده است.ایران 

های مفیدی از برخی ها و نقشهدورۀ صفویه نیز طرح 

شهرهای ایران باقی است، در دورۀ قاجاریه است که 
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 ،سابقهبرداری و با دقتی بیبا فنون مدرن نقشه

هایی از شهرهای ایران تهیه شده است. موج نقشه

ها آثار اروپاییانی است که غالباً با نخست این نقشه

رای ثبت استحکامات ایران به اهداف نظامی و ب

ها به قشه برداری از شهرها پرداختند. این ننقشه

و انگلیسی تهیه شده و  های روسی، آلمانیزبان 

ی خارج های اخیر از آرشیوهاها در دههتصویر آن

چندان مطلوب، به دست  هایی نهاز ایران، با کیفیت

ۀ زل ـ فابویه از تبریز، نقشما رسیده است. نقشۀ تره 

های چیریکف و خانیکف ناسکوف از تهران، نقشه

.  (۱۳۷۸)مهریار،    انداز چندین شهر ایران از این دسته 

به حکومت ایران یا برای ها اما موج دوم این نقشه

توسط خود ایرانیان و به زبان   و همچنینسفارش آن  

فارسی تهیه شده است. تأسیس دارالفنون در ابتدای 

برداران ایرانی را به دورۀ ناصری تربیت نسلی از نقشه

دنبال داشت که نخست با همکاری معلمان 

بردارانی زبده به  شان و سپس در مقام نقشهاروپایی 

ترین شهرهای های دقیق و مفصلی از مهمتهیۀ نقشه

کرشیش و برزین و های یران پرداختند. نقشها

ای از داغی و مراغهاز تهران، نقشۀ قراجه الملکنجم

از  دالمجنقشۀ تبریز، نقشۀ سیدرضا خان از اصفهان، 

های نقشۀ ذوالفقار مهندس از رشت نمونه مشهد، 

ای از این شهرها سابقهبارزی هستند که جزییات بی 

های اصیل آن نام تر ازاند و مهمرا لحاظ کرده

اند. حدود  ها را به فارسی ثبت و ضبط کرده مکان

سی نقشه از شهرهای مختلف ایران در دورۀ قاجاریه 

در دست است که مبنای جستجوی ما در این مقاله 

میدانی ثبت ها این نقشه برخی ازدر البته بوده است، 

ها نیز و دقت این نقشه  کیفیت، تفصیلنشده است. 

همۀ آنها نقش مشابهی در مشابه نیست؛ بنابراین، 

های دقیق اند و نقشهپیشبرد این تحقیق نداشته 

رسان زبانِ مذکور بیش از سایرین یاریفارسی 

 یهانقشهشامل فهرست    ۱جدول   .(۱  )تصویراند  بوده 

ها و تفاسیر  ی دادهمآخذ اصلاست که  دورۀ قاجاریه

ها، که به ترتیب زمانی این نقشه. است مقالهاین 

به   ـ  کنندگانشان مشخص شدهبا نام تهیهمرتب شده،  

« و نقشۀ »نمایش مدارسِ «غیر از »خریطۀ شهر تبریز

در است. ثبت نشده  کنندگانشانکه نام تهیه تهران،

با همین عناوین ارجاع داده شده ها  نقشه  متن مقاله، به

   ۱است. 

 

گستردگی مفهوم میدان و تنوع مصادیق   -۴

 آن  

ها، »میدان« در دورۀ قاجاریه مفهومی مبتنی بر نقشه

بسیار کالن و منعطف است و تقریباً به هر عرصۀ 

ای که مجالی برای فعالیت یا رویدادی فراهم گشاده

آورد قابل اطالق است. از »میدان توپخانه«، می

یتخت و از ای منتظم و محاط در قلب پاعرصه

های عمومی آن، تا »میدان مشق  ترین مکان مهم

ای موقت در اردویی نظامی و در افواج«، محدوده

در زیر چتر گستردۀ  ۲صحرای خارج از حصار شهر

برای جستجوی طیف  ۳گیرد.این مفهوم جای می

های دورۀ  مصادیق میدان و دامنۀ مفهوم آن در نقشه 

رسان و بیانگر  ن یاری قاجاریه، دو نقشه بیش از سایری 

است: نقشۀ برزین و نقشۀ کرشیش از شهر تهران در 

. ۵و اوایل دورۀ ناصری ۴اواخر دورۀ محمدشاه 

این است که »میدان« در   ترین امتیاز این دو نقشه مهم

آنها در زمرۀ اجزائی از شهر است که در راهنمای 

نقشه عالمتی ویژه به آنها اختصاص یافته و به تبع آن 

عداد زیادی میدان روی نقشه مشخص شده است.  ت
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های دورۀ قاجاریه، صرفاً نام معدودی در دیگر نقشه

مهم روی نقشه ذکر شده و ماهیت بسیاری از  میدان

به این ترتیب، این دو   ۶های شهر روشن نیست. عرصه

 ترین طیف مصادیق میدان را شاملنقشه گسترده

 است. 

 
 (.)مأخذ: نگارندگانها میدانی ثبت شده است که در آن دورۀ قاجاریه ی ازهایفهرست نقشه -۱جدول 

های تعداد میدان  زمان مکان نقشه عنوان  

 شدهثبت 

 مأخذ

پیش از   تهران  نقشۀ برزین    ۱

 ق ۱۲۶۳

 ۱۳۹۴شیرازیان،  ۴۹

و   ۱۲۶۶ اصفهان نقشۀ چیریکف   ۲

 ق ۱۲۶۷

 ۱۳۷۸مهریار،  ۹

 ــــــــ ۷ ــــــــ شیراز  ــــــــ ۳

 ــــــــ ۱۱ ــــــــ همدان ــــــــ ۴

 ــــــــ ۳ ــــــــ کرمانشاه  ــــــــ ۵

 ــــــــ ۳ ــــــــ سنه )سنندج(  ــــــــ ۶

آباد سلطان  ــــــــ ۷

 )اراک( 

 ــــــــ ۱ ــــــــ

 ــــــــ ۷ ــــــــ بروجرد  ــــــــ ۸

 ــــــــ ۶ ــــــــ دزفول  ــــــــ ۹

 ــــــــ ۳ ــــــــ شوشتر ــــــــ ۱۰

 ۱۳۹۴شیرازیان،  ۲۴ ق ۱۲۷۵ تهران  نقشۀ کرشیش  ۱۱

مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند   ۳ ق ۱۲۸۶ مشهد  نقشۀ دالمج  ۱۲

۲۰۴۸ . 

مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران، سند   ۱ ق ۱۲۸۷ رشت  نقشۀ ذوالفقارمهندس ۱۳

۱۴- ۱۱۰۷۰۳ . 

 ۱۳۸۵فخاری تهرانی،  ۱۵ ق ۱۲۹۷ تبریز  داغی نقشۀ قراجه  ۱۴

 نقشۀ کاغذی انتشارات سحاب 

 ۱۳۹۴شیرازیان،  ۷ ق ۱۳۰۹ تهران  الملک نقشۀ نجم ۱۵

 Sykse, 1902 ۲ ق ۱۳۱۶ کرمان  نقشۀ سایکس  ۱۶

 ۱۳۸۵فخاری تهرانی،  ۳ ق ۱۳۲۶ تبریز  خریطۀ شهر تبریز  ۱۷

 ۱۳۸۵فخاری تهرانی،  ۱۰ ق ۱۳۲۷ تبریز  اینقشۀ مراغه  ۱۸

 ۱۳۹۴شیرازیان،  ۴ ق ۱۳۳۲ تهران  نقشۀ واگنر  ۱۹

مدارس  نقشۀ نمایش  ۲۰

 تهران 

 ۱۳۹۴شیرازیان،  ۳ ق ۱۳۴۱ تهران 

 نقشۀ کاغذی انتشارات سحاب  ۳ ق ۱۳۴۲ اصفهان نقشۀ سیدرضا خان  ۲۱
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های برزین، کرشیش، و  زبان دورۀ قاجاریه، از راست به چپ و از باال به پایین: نقشههای مفصل و فارسینقشه -۱تصویر 

ای از تبریز؛ نقشۀ سیدرضا خان از اصفهان؛ نقشۀ دالمج از مشهد؛ و نقشۀ داغی و مراغه های قراجهاز تهران؛ نقشه الملکنجم

(.۱جدول  ذوالفقارمهندس از رشت )مأخذ: مآخذ مذکور در   
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 های زردرنگ(ها )عرصه، سایر میدانرنگ(فروش )عرصۀ آبیمیدان کاه میدان شاه )عرصۀ قرمزرنگ(، :نقشۀ برزین -۲تصویر 

 .نگارندگان(ترسیم مجدد از ؛ ۱۳۹۴شیرازیان، )مأخذ: 

 

های شهری دورۀ  در نقشۀ برزین، از نخستین نقشه

ا در آن یافت، توان نام »میدان« رقاجاریه که می

ای که در با رنگ سبز ویژه  »میدان« ـ ۴۷حدود 

مشخص  نقشه به »میدان« اختصاص یافته ـ راهنمای

  : شده و از این میان، نام دو میدان ذکر شده است

  . (۲ صویر )ت فروش«»میدان شاه« و »میدان کاه

های بنیادین این دو میدان خود از تنوع فرم و تفاوت

دهد.  کارکرد در طیف مصادیق میدان خبر می

»میدان شاه« که به شاه منسوب است و در ارگ 

سلطنتی، در میان »سرای همایون« و دروازۀ جنوبی  

چون حلقۀ ارگ، واقع است، مستطیلی منتظم است، 

، هوشمندانه، واسطی که برای پیوستن ارگ به شهر

فروش«، که . در مقابل، »میدان کاهطراحی شده است

فروشان شهر منسوب است و به راستۀ اصلی  به کاه

شکل است ای بسیار بی بازار متصل است، محدوده

که »چال«هایی در میان دارد و بناهایی در پیرامون و 

ای عرصهچنانکه گویی  است، میان آن پراکنده 

. این دو میدان، به لحاظ فرم،  شده از شهر استرها

نمایندۀ دو سر طیف مصادیق »میدان« در این نقشه 

شده به نظر های منتظم که طراحی است: میدان 

هایی شکل که عرصه های بیرسد، میدانمی

کند.  مانده در حد فاصل بناهای شهر جلوه می پس

هایی بسیار متنوع دارد و فرم  ،های نقشهدیگر میدان

خی مدور و  است. بر در گسترۀ چنین طیفی پراکنده 

 شکل و نامنظممالً بی برخی کا است، شکلمستطیل

. همچنین، نظمیاین نظم و بی   و برخی در میانۀ  است

ها از تنوع بناهای مرتبط، مشرف، یا مجاور با میدان

چون دهد. برخی تنوع نقش و کارکرد آنها خبر می

های حکومتی مجاور است،  »میدان شاه« با عمارت 

فروش« به بدنۀ بازار یا به برخی چون »میدان کاه 

است، برخی با مسجد، مدرسه،  بازاری متصلراسته 

ای است، برخی در مقابل دروازه  ای مرتبطیا امامزاده

ا ترکیبی از این بناها مجاور از شهر است، برخی ب

کم روی این نقشه، ، دست و البته بسیاری هم است

ها و بنای شاخصی در پیرامونشان نیست و با باغ 

. نکتۀ های مردم محاط یا مجاور استاحتماالً خانه 
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شود که مفهوم  دیگری نیز از این نقشه استنباط می

دهد: روی میدان را بیش از پیش گسترده جلوه می

این نقشه، عرصۀ میانی »لشکرخانه« و »سرطویله«، دو 

ت حکومتی مستقر در ارگ سلطنتی، که عمار

تواند صحن یا به تعبیر امروزی »حیاط میانی« این می

  شود، به رنگ »میدان« درآمده است بناها تلقی 

هایی به این ترتیب، این دو بنا نه عمارت   .( ۳  صویر)ت

هایی محاط در ردیفی های میانی، که میدانبا حیاط 

 میدانِ است. احتماالًها تصویر شده از حجره

»لشکرخانه« محل مشق لشکریان بوده و میدانِ 

های طویلۀ شاهی. به این »سرطویله« جوالنگاه اسب 

های عمومی شهر ترتیب، میدان صرفاً به عرصه 

اطالق نشده است و »عمومی بودن« نیز از 

های مشترک »میدان«های شهر در این نقشه ویژگی 

 نیست.   

 

 
لشکرخانه و  »میدان« اختصاص یافته است؛ در راهنمای نقشه، رنگ سبز به .نقشۀ برزینمحدودۀ ارگ سلطنتی در  -۳تصویر 

 .؛ ترسیم مجدد از نگارندگان(۱۳۹۴)مأخذ: شیرازیان،  ایمیی هستند که دورشان خط کشیدهسرطویله دو بنا

 

نقشۀ کرشیش، که حدود یک دهه پس از نقشۀ 

های ما برزین از شهر تهران تهیه شده، مؤید برداشت 

از نقشۀ برزین است  و بر تنوع و گستردگی مصادیق  

ـ با »میدان«  ۲۵دهد. در این نقشه، یمیدان گواهی م

ی نقشه به »میدان« ای که در راهنمابافت ویژه 

ـ مشخص شده که همچون اختصاص یافته 

های نقشۀ برزین، از لحاظ فرم و کارکرد  میدان

های بسیاری با یکدیگر دارد. برخی از تفاوت

 شکل و نامنسجمهای نقشۀ کرشیش چنان بیمیدان

ای واحد خود محل شان به مثابۀ عرصه است که تلقی 

امتداد جانب  های طویلی که درتعجب است. میدان

شرقی حصار شهر و در جنوب محلۀ سنگلج، جنوب

ی بارز هاها، مشخص شده، از نمونه در محلۀ ترکمان 

فروشان«، که در . »میدان کاههاستاین قبیل میدان

فروش« نامیده شده است، نقشۀ برزین »میدان کاه

. رسد سامانی به نظر میو بی  نظمهمچنان عرصۀ بی
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یی چون »میدان ارگ و توپخانۀ هادر مقابل، میدان

است  میدان« است که کامالً منتظممبارکه« و »سبزه 

)تصویر   است مندی محاط شدهی سامانهاو با بدنه 

ها جایی در گسترۀ این طیف قرار . دیگر میدان (۴

گیرد. بناهای پیرامون میدان نیز، چون نقشۀ می

کند.  ها را عیان میجواریبرزین، دامنۀ متنوعی از هم

های در نقشۀ کرشیش هم، »میدان« صرفاً به عرصه

عمومی شهر اطالق نشده است. بنای »لشکرخانه«، به 

»انبار غلۀ خالصه« تغییر یافته ولی عرصۀ میانی آن 

همچنان با عالمت میدان مشخص شده است.  

عمارت »سرطویله« و میدان میان آن در نقشۀ 

ارگ   کرشیش موجود نیست ولی در جوار »اصطبل«

ای گشوده با عالمت میدان نشان داده سلطنتی عرصه

 .  تماالً همان کارکرد را داردشده است که اح

 

 
های ها )عرصهرنگ(، سایر میدانفروشان )عرصۀ آبیکرشیش: میدان شاه )عرصۀ قرمزرنگ(، میدان کاهنقشۀ  -۴ تصویر

 .؛ ترسیم مجدد از نگارندگان(۱۳۹۴)مأخذ: شیرازیان، زردرنگ( 

 

های موجود، چنین طیف یک از دیگر نقشهدر هیچ

متکثر و متنوعی از »میدان« یافتنی نیست، ولی 

توان شواهد و مصادیقی متفاوت از میدان یافت می

دورۀ    که مؤید تنوع و گستردگی مفهوم آن در ایران

ها مصادیق  قاجاریه است. فرم و کارکرد متنوع میدان

های شهرهای مختلف دارد. متعددی روی نقشه

عالوه بر طیف متنوع این مصادیق، نکات دیگری 

ها یافتنی است که بر هم در برخی از این نقشه

دهد؛ در فاصلۀ گستردگی مفهوم میدان گواهی می

های ر سالزمانی تهیۀ دو نقشۀ کرشیش و برزین، د

برداران روس به ق، گروهی از نقشه۱۲۶۷و  ۱۲۶۶

سرپرستی چیریکف از شهرهای مختلف ایران 
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ها معموالً توضیحات برداری کردند. این نقشه نقشه

ها، مفصلی در حواشی دارد؛ در تعدادی از این نقشه

ای اشاره شده است که بر انعطاف و به نکته

ف ایران گستردگی مفهوم میدان در نقاط مختل

کند. در نقشۀ شهرهای دزفول و کرمانشاه داللت می

های مهم شهر، به و شوشتر، پس از ذکر نام میدان

های خالی و بایر«ی اشاره شده است که میدان »زمین

(. این تلقی از میدان، ۱۳۷۸شود )مهریار، ینامیده م

ها عجیب کنندگان روسِ این نقشه که در نظر تهیه 

مین سبب هم ذکر شده است، بر  جلوه کرده و به ه

ترین و کند که از مهممفهوم گستردۀ آن داللت می 

های خالی و بایر یا  های شهر تا زمین مؤثرترین عرصه 

 گیرد. رهاشده را در بر می

دهد که »میدان« در ها نشان میماحصل این بررسی 

شهر دورۀ قاجاریه مفهومی بسیار گسترده و از 

ه است. مفهوم میدان به وجوهی تحدیدناپذیر بود

های عمومی شهر منحصر نبوده و مبتنی بر  عرصه

توان آن را در موقعیت دامنۀ مصادیق مذکور نمی 

مشخصی از طیف فضاهای »عمومی« و »خصوصی« 

( گنجاند. کارکرد و نقش ۱۳۸۹پور، شهر )مدنی 

میدان بسیار متنوع است. تنوع اجزای مجاور و 

هاست.  بر این تفاوتپیرامون آن نیز گواه روشنی 

های مختلفی از شهر گشوده عرصۀ میدان در موقعیت

شود و در نسبت با طیف متنوع اجزای شهر می

یابد. مجالی که به واسطۀ های متفاوتی مینقش 

شود، تنها وجهی عرصۀ گشادۀ میدان حاصل می

های مختلف آن را است که کارکردها و نقش 

حدیدناپذیر بوده بخشد. فرم میدان نیز تاشتراک می

اگرچه در ها،  ترین صورت ترین تا نامنظمو در منتظم

جلوه کرده است. تنها  ای نسبتاً مشخص،محدوده

در نسبت با  ،های تکرارشوندۀ فرم میدانویژگی 

آن به آسمان،  اش و گشودگیبافت در بر گیرنده 

گشادگی آن است. طیف بسیار متنوع و انواع 

متفاوت مصادیق میدان در این دوره از مفهومی 

کند که چهار معیار کلی برای گسترده حکایت می

نامسقف  ای. عرصه۱تحدیدش قابل ذکر است: 

اش فضایی گشاده . نسبت به بافت پیرامونی۲باشد؛ 

. ۴ای نسبتًا مشخص باشد؛ . محدوده ۳تلقی شود؛ 

کانی برای رویداد یا فعالیتی جمعی فراهم آورد ام

که در فضای تنگ و بسته میسر نیست. سه معیار 

نخست ناظر به فرم میدان است و معیار چهارم بر 

 کند.  کارکرد آن داللت می

 

 انواع مصادیق میدان  -۵

ها را، مبتنی بر  توان مصادیق متکثر میدانمی

سامان داد؛ در هایی بارزترین اشتراکاتشان، در دسته

بندی، وجه یا معیار ثابتی مد نظر نیست که این دسته 

های به صورت منطقی مرز روشنی میان دسته

مختلف ایجاد کند و آنها را تمام و کمال از یکدیگر 

متمایز سازد، بلکه وجوه بارز و پربسامدی مد نظر 

است که در تعریف و شناسایی گروهی از مصادیق  

ها، ر مصادیق موجود در نقشهکارآمد است. مبتنی ب

ها در کلیت ساختار شهر دسته از میدان چهار

های حکومتی« در نسبت با اند: »میدانتشخیصقابل

های بازار« در رابطه با »بازار« »حکومت«، »میدان

، »میدان «هاهای محله« در درون »محلهشهر، »میدان

 . شورای ملی )بهارستان( مجلس« در پیشگاه مجلس
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  های حکومتیمیدان  -۱-۵

ها به حکومت منسوب است، زیرا:  این دسته از میدان

ها گیری آنهاست یا در شکلحکومت بانی آن

دخیل است؛ همه یا برخی از اجزای میدان و همچنین 

ها یا رویدادهای آن در نسبت با حکومت فعالیت

ها یا کنترل است؛ امکان نظارت بر این میدان

ای حکومت فراهم است. در این  رویدادهای آن بر

 توان انواعی را تشخیص داد:ها نیز میاز میدان دسته

 

ر حکومت در شهر  میدانِ پیشگاه مق  -۱-۱-۵

 )میدان دربخانه(

های حکومتی جلوخانِ مقر ناین دسته از میدا

ـ در گ، دربخانه، عمارات دیوانی، ... ـ ارحکومت 

میدان شاه، میدان   ۷شهر و عرصۀ واسط این دو است. 

عناوین رایج   ۸ارگ، میدان دربخانه، و میدان توپخانه

هایی متفاوت هاست و غالباً نام این دسته از میدان

ها به محله یا این میدان ۹برای نامیدن میدانی واحد. 

محدودۀ خاصی از شهر اختصاص ندارد و در مقیاس 

کند و به همین دلیل از کل شهر ایفای نقش می

های آن ترین عرصه های اصلی شهر و عمومی نمیدا

ها در زندگی آفرینی این میدانرونق و نقش  ۱۰است. 

ریه و در شهرهای مختلف شهر در طول دورۀ قاجا

ها غالباً محمل برخی از ولی این میدان متغیر است؛

است که  ترین رویدادها و مراسمی بودهمهم

د.  انحکومت و مردم توأماً در آن حضور داشته

ها با مقر حکومت غالباً موقعیتی جواری این میدانهم

ای بخشد و آنها را به عرصهمنحصر به فرد به آنها می

کند. سردر عمارت سلطنتی در یگانه در شهر بدل می

این میدان نماد این موقعیت و نقش ممتاز است.  

)تصویر  های میدان ارگ دارالخالفۀ تهران قاپوعالی

توپخانۀ دارالسلطنۀ تبریز و سردر باب و میدان ( ۵

های بارز نمونه  ،همایون در میدان توپخانۀ پایتخت

همچنان که عمارات  اند. این درگاه این نمادپردازی

کند، سلطنتی را در پس خود حفظ و پنهان می

نمایندۀ آن در محضر شهر است و گاه در مراسم  

بنا بر شود.  می  عمومی تختگاه شاه، ولیعهد، یا حاکم

ها نه لزوماً در نقش ها، اهمیت این میداناین ویژگی 

فعال آنها در زندگی روزمرۀ شهر که در نقش 

شان در فراهم آوردن مجالی برای مالقات رقیب بی

هایش مردم با حکومت و نمادها و نشانه ۀیا مواجه

یابد و  است، آنجا که قدرتِ حاکم تجسم می

د را نمایش خواسته و ناخواسته وجوهی از خو

به واسطۀ نقش و  کند. این میداندهد و عیان میمی

وسیعی   به نسبتاش در شهر عرصۀ  مقیاس اثرگذاری

ها در دهد. استقرار این میدانرا به خود اختصاص می 

-پیشگاه مقر حکومت امکان نظارت حکومت بر آن

ها آورد. استقرار برخی از این میدانها را فراهم می

هایی در ارگ سلطنتی، تعبیۀ دروازهدر داخل حصار  

ها، و همچنین استقرار توپ و معابرِ منشعب از آن

توپچی در آنها از راهکارهایی است که به منظور 

ها تمهید شده است. این حصارها و کنترل بیشتر آن 

بارها اگرچه ضامن امنیت میدان ها و آتشدروازه 

ز حکومت بود، اسباب طرد مردم و انزوای میدان ا

 (. ۱۳۹۲زندگی شهر نبود )نجفی، 
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 نشانی زیر: بهین مؤسسۀ اسمیتسون وبگاه های آنتوان سوروگین درعکس)مأخذ: مجموعه قاپوی میدان ارگ تهرانعالی  -۵تصویر 

(archive.asia.si.edu) 

 

 مشق  میدان -۲-۱-۵

های حکومتی ترین ویژگی این دسته از میدانمهم 

است که در عنوانشان نیز هکارکرد اصلی آن

ها، که مصداق ـ مشق نظامیان. این میدانهویداست 

ای در دارالخالفۀ تهران و دارالسلطنۀ شدهشناخته

های وسیعی بود که مجال عرصه  است، تبریز داشته

د. حتی در آورمناسبی برای مشق نظامی فراهم می

هایی که اردوهای نظامی خارج از شهر نیز به عرصه 

یافت و به طور موقت به مشق افواج اختصاص می

ای صرفاً اعتباری داشت، نام »میدان مشق« محدوده

ها، به اقتضای شد. ویژگی دیگر این میداناطالق می

ها به شان، محصوریت و اختصاص کالبد آن کارکرد 

های مشق تبریز و  بود. میدان نظامیان و امور نظامی

ها، محصوری بودند که حجره هایتهران محوطه

یا تجهیزات مربوط به امور نظامی در پیرامونشان   بناها

هایی های مشق را به عرصهبود. این ویژگی میدان

کرد که به طور  شده تبدیل میمحصور و کنترل

معمول نسبتی با زندگی روزمرۀ شهر نداشت. ولی 

ها در گی مانع از آن نبود که این میداناین ویژ

مواقعی ویژه مکان برخی از رویدادهای عمومی شهر 

به دار آویختن میرزا رضای  شود. مراسم تاریخیِ

شاه، در میدان مشق تهران، کرمانی، قاتل ناصرالدین 

« در مردم شهر از صغیر و کبیر، وضیع و شریفکه »

از  ، (۱۰۴۳: ۱۳۷۴)سالور،  آن حضور داشتند

ها بارزترین این رویدادهاست. همچنین، این میدان

 شهر برای مشق نظامیان نبوده هایلزوماً تنها مکان

ها و متون گواهی است؛ چنانچه شواهدی از نقشه

ها و همچنین های سربازخانهدهد، عرصهمی

توانست عرصۀ مشق  های توپخانه در شهر میمیدان

ترین در این میان، »میدان مشق« مهم ۱۱نظامی باشد؛

https://archive.asia.si.edu/iran-in-photographs/collections.asp
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ای وسیع که محملی  مکان مشق نظامیان بود، عرصه 

مناسب برای عرضه و ارزیابی توان نظامیان فراهم 

آورد و پایگاهی نظامی در نزدیکی مقر حکومت می

اختصاص میدان مشقِ پایتخت به  ۱۲در شهر بود. 

بریگارد قزاق، که به قدرتمندترین و مؤثرترین 

وی نظامی حامی حکومت قاجار بدل شده بود، نیر

نشان از اهمیت و نقش ویژۀ این میدان در شهر دارد 

 (.  ۱۳۸۱)معتمدی، 

 

  دوانیمیدان اسب  -۳-۱-۵

دوانی« دو مصداق معروف در اسب »میدان

دارالخالفۀ تهران داشت که هر دو در خارج از 

غربی شهر و در حصار شهر واقع بود: یکی در شمال 

شرقی دیگری در شمال انی« و  دو»دروازۀ اسب  جوار

تپه« شهر و در جوار مسیری که از »دروازۀ دوشان 

. این  رسیدتپه میو به قصر دوشانشد منشعب می

ها، چنانکه از نامشان پیداست، به مسابقۀ میدان

دوانی اختصاص داشت که از تفریحات رایج اسب 

مدور  آن زمان بود؛ هر دو مصداق مذکور فرمی 

)تصویر    داشت که برای چنین کارکردی مناسب بود

دوانی، مراسمی چون سان . عالوه بر مسابقۀ اسب(۶

هم در این  قشون و استقبال از سفرای خارجی

. این  ( ۱۳۷۴، روزنامۀ ایران) شدها برگزار میمیدان

ها گرچه در خارج حصار شهر واقع بود، در میدان

اهالی شهر بود.  زندگی شهر دخیل بود و از مقاصد

ایران، توصیف هاینریش بروگش، سفیر پروس در 

در روز برگزاری مراسم در از حال و هوای شهر 

گویای   ق،۱۳۰۳دوانی«، در حوالی سال  »میدان اسب

این نکته است. او، در میدان توپخانه، شاهد خیل 

جمعیتی از زن و مرد، از طبقات مختلف مردم، بود  

رهسپار مراسم »تماشایی« میدان که پیاده و سواره 

.  ( ۱۳۷۴)بروگش،  بودند و مالقات شاه دوانیاسب 

دوانی اعتمادالسلطنه در خاطراتش مسابقۀ اسب

میدان را به مراسم »سالم عام« شبیه دانسته است که 

»شاه با سفرا و تمام قشون و امرا و اعیان و اهل شهر 

(.  ۳۵۲: ۱۳۷۹کند« )اعتمادالسلطنه، جلوس می

واهد متعددی از حضور جمعیت مردم شهر در ش

دوانی برای تماشای مسابقه یا مراسم و میدان اسب

، روزنامۀ وقایع اتفاقیه) مالقات شاه در دست است

روزنامۀ ؛ ۱۳۷۰روزنامۀ دولت علیۀ ایران، ؛ ۱۳۷۳

هایی را با آنچه نسبت چنین میدان  ،(۱۳۷۴ایران، 

عمومی آنها را کند و وجه زندگی شهر آشکار می

ها در زندگی شهر البته نقش این میدان  ۱۳نمایاند. می

ها و وجه عمومی آنها به این معنا نیست که این میدان

ها همواره به روی مردم گشوده بود. این میدان

ای بود که به مراسم شده های محصور و کنترل عرصه

حکومتی اختصاص داشت و صرفاً در برخی از 

 شد.  بان مردم می مراسم عمومی میز
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سمت راست تصویر و میدان  تپه در  دوانی دوشان میدان اسبق: ۱۳۱۶، در سال الملک از اطراف تهراننجمنقشۀ ـ ۶ تصویر

تپه در حال میدان دوشان در زمان تهیۀ این نقشه  در سمت چپ تصویر مشخص شده است.  «باغ شاه»دوانیِ معروف به اسب

 .؛ ترسیم مجدد از نگارندگان(۱۳۹۴، شیرازیان)مأخذ:  شاه تبدیل شده است.گیری است و میدان غربی شهر به باغ شکل

 

  ۱۴خادم های میدان -۵-۱-۴

های میدان عالوه بر سه دستۀ مذکور که انواع اصلی 

ها، در های دیگری روی نقشهحکومتی است، میدان

محدودۀ ارگ سلطنتی، مشخص شده است که 

رسد که از هویت عنوان مشخصی ندارد و به نظر می

ها مستقلی نیز برخوردار نیست. به تعبیری، این میدان

ای است که در خدمت عمارت های گشادهعرصه

آید.  ه شمار میمجاورشان قرار دارد و جزئی از آن ب

های »سرطویله« و »لشکرخانه« در میدان عمارت 

های »اصطبل« و »انبار نقشۀ برزین و میدان عمارت 

 کرشیش مصداق این دسته غلۀ خالصه« در نقشۀ

رسد که عرصۀ . به نظر می( ۴ـ ۲)تصویرهای  است

وسیع میان لشکرخانه و انبار غله و همچنین عرصۀ 

مجاور با سرطویله و اصطبل به اقتضای نیاز 

ای است و نه عرصه   کارکردی این بناها شکل گرفته

 مستقل که همچون حیاطی وابسته به این بناهاست.  

، ها و کیفیاتِ انواع چهارگانۀ مذکور بنا بر ویژگی 

هایی در ای منتسب به حکومت لزوماً میدانهمیدان

انحصار حکومت نبود. از بین این انواع، صرفاً 

توان یکسره جدای از شهر « را میخادمهای »میدان

و زندگی مردم و مختص به حکومت تلقی کرد. در 

این میان، »میدان دربخانه« نه فقط در انحصار 

ر های اصلی و مهم شهحکومت نبود، بلکه از میدان

ترین مکان تردد و رفت و گاه مهمبه شمار می

 اجتماع مردم در شهر بود.  

 

   های بازارمیدان  -۲-۵

یا با آن   ها به بدنۀ بازار شهر متصلاین دسته از میدان

است و از اجزای دستگاه بازار است. این   مرتبط 

پیوندد  های خطی بازار میهای گشاده به راستهعرصه

دیگری از خرید و فروخت را در فُرمی و سازوکار 

. اساساً عرضۀ (۷)تصویر  کندتعریف می ۱۵مرکزی 

اقسامی از کاالها و انواعی از معامله در فرم خطی 
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یابد، مثالً خرید و  ی بازارها مجال مناسبی نمراسته 

یا کاالها و بارهای حجیم مثل گندم   فروخت ستور،

بار.  یا تره کاه و علف و یونجه، زغال و هیزم، و جو،

ها، فروشمال ۱۶هایی چون عالفخانه،میدان

ها، و فروش فروشان، چوبفروشان، کاهاسب 

هایی است که در کنار میدان مصادیقی از میدانسبزه 

بازارها مجال عرضۀ چنین کاالهایی را فراهم راسته 

ای تواند عرصه ها همچنین میاین میدان ۱۷آورد. می

وشندگانی باشد که حجرۀ برای پهن کردن بساط فر

ها لزوماً ثابتی در بازار ندارند، چنانچه همۀ این میدان 

هایی در پیرامونشان نداشتند و صرف عرصۀ حجره

شان مجالی مناسب برای خرید و فروخت گشوده 

ها را نظمیِ فرم غالب این میدان بی ۱۸کرد؛فراهم می

توان منتج از همین کیفیت دانست، کیفیتی که می

طلبد و صورتی ظام و آداب صوری خاصی نمی انت

بخشد. شواهدی از هایی میمنعطف به چنین میدان 

اص در عرصۀ گشادۀ برگزاری بازارهایی در ایام خ

موجود است. بساط فروشندگان در بازار  هایمیدان

شد و شمایلی ها گاه به چادر مجهز میاین عرصه 

   ۱۹یافت. موقت مینیمه 
 

 
های آن به رنگ زرد نشان داده شده  میدانهای بازار به رنگ نارنجی و راسته: داغیقراجهنقشۀ بازار اصلی تبریز در ـ ۷تصویر 

 ؛ ترسیم مجدد از نگارندگان(.۱۳۸۵، فخاری تهرانی. )مأخذ: است
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ها، عالوه بر اینکه این، عرصۀ گشادۀ این میدانبنابر

برای عرضۀ اقسامی از کاالها ضروری بود، فضای 

های کرد که امکان برپایی بساط منعطفی ایجاد می

ساخت و به این موقت را میسر میموقت و نیمه

افزود.  ترتیب بر انعطاف و کارآیی مجموعۀ بازار می 

ای را برای ها شیوههمچنین، فرم مرکزی این میدان

ساخت که با نحوۀ عرضۀ ارائۀ کاالها میسر می

های بازار تفاوت اساسی کاالها در فرم خطی راسته

ای ها در پیرامون عرصهداشت؛ در میدان، دکان

یکباره خود را، در فضایی یافت و به گشاده سامان می

نمایاند  کرد، میکه مجال مکث و توقف فراهم می

زار، دکاکین در دو سوی گذرگاهی و در راستۀ با

تدریج در نظر رهگذر جلوه  شد و به مستقر می

کرد. همراهی این دو کیفیتِ فضاییِ متفاوت می

 ۲۰افزود. خود بر تنوع فضایی بازار می

توانست های بازار هم میبه این ترتیب، میدان

ای کارآ برای عرضۀ کاالهای روزمره و عرصه

فضایی درخور برای  ها باشد و همفروشی عمده 

نواز؛ »میدان عرضۀ کاالهای فاخر و چشم

ها«ی تهران در انتهای راستۀ اصلی بازار و فروش مال

ای فراخ و منعطف برای در جوار دروازۀ شهر عرصه 

خرید و فروخت اقسامی از کاالهایی بود که 

های بازار دشوار یا ناممکن بود.  شان در راستهعرضه

میدان« در ابتدای راستۀ اصلی در همان زمان، »سبزه 

بازار و در جوار ارگ سلطنتی و میدان شاه »جای 

ای »تفرج و تماشا« فراهم باصفا«یی بود که مجالی بر

این میدان »حجرات تحتانی و فوقانی«  ۲۱. کردمی

از هر قسم اقمشه و نواز، »برای عرضۀ کاالهای چشم

«، داشت و  امتعۀ نفیسه و ظروف بلورآالت و غیره

مکان منتخب برای برگزاری بازارهای ماه رمضان 

بود که به منظور فراهم کردن »تفرجگاه«ی برای 

روزنامۀ وقایع اتفاقیه، ) یافتداران ترتیب میروزه 

ها، در نسبت با . برخی از این میدان( ۱۱۲۸: ۱۳۷۳

ای از بناهای عمومی، چون حمام و بازار، مجموعه 

انبار، را نیز پیرامون خود ب کاروانسرا و مسجد و آ 

گیری مصادیق  داد. پیشینۀ شکلسامان می

هایی به دورۀ تیموری و شدۀ چنین میدانشناخته

ر ها دولی به هر ترتیب این میدان  ۲۲رسد؛ صفوی می

و در زمرۀ  دورۀ قاجاریه نیز استمرار داشت 

 های مهم شهر بود.  میدان

از آن، در مقیاس های بازار شهر، به مثابۀ جزئی  میدان

شهر کارکرد داشت و معموالً نقش مؤثری در 

کرد و مکان رویدادهای جمعی زندگی شهر ایفا می

آن بود. این نقش و اثرگذاری حکومت را به ابراز 

ها ترغیب  نمایی در این میدان وجود و قدرت

های کرد؛ تنبیه و مجازات مجرمان به میدانمی

های مهم شهر که حکومت منحصر نبود؛ دیگر میدان

مکان آمد و شد اهالی شهر بود نیز مجال مناسبی 

 برای یادآوری قدرت حاکم و »عبرت سایرین« بود

استقرار  ۲۳. ( ۸۰۲: ۱۳۷۳، روزنامۀ وقایع اتفاقیه)

ها یا احداث گماشتگان حکومت در این میدان

زندان در آنها نیز از دیگر اقدامات حاکمان در 

این، بنابر ۲۴آمده بود. برداری از مجالِ فراهمبهره 

های منتسب به مواجهۀ مردم و حکومت به میدان

حکومت منحصر نبود، بلکه هر میدانی که مجالی 

آورد بزنگاه مناسب برای عرضۀ قدرت فراهم می

های ترین میدان شد. برخی از مهماین مواجهه می

بازار، به واسطۀ اهمیتشان در مقیاس شهر، چنین 

 یافت. نقشی می
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   های محلهمیدان  -۳-۵

است و  ها نه به حکومت منتسباین دسته از میدان

آید؛ آنها در درون  نه جزئی از بازار شهر به شمار می

تواند مرکز زندگی است و می پراکندهها محله

ها مأخوذ ها باشد. گاه نام این میدانجمعی در محله

شان است و گاه محله نامش را از محلۀ در بر گیرنده 

آنچه از انتساب میدان به  ۲۵از میدانش گرفته است،

اش و اهمیت میدان در زندگی محلۀ در بر گیرنده 

با اجزای مهمی  ها گاهدهد. این میدانمحله خبر می

بازار و حمام و مسجد و تکیه، از محله، چون راسته 

شود، نام میو گاه حتی با آنها هم ۲۶جوار است هم

گیری مرکزی اجتماعی برای محله در آنچه از شکل

 دهد. ها خبر میپیرامون این میدان

ها، به واسطۀ محدودۀ کارکرد برخی از این میدان

ی پیرامونشان در مقیاس شان و اهمیت بناهاموقعیت

رود. استقرار شهر، از محدودۀ یک محله فراتر می

میدان در پیشگاه مساجد و مدارس مهم یا 

تواند بر دامنۀ اثرگذاری آن های شهر میامامزاده

ه میدانی در مقیاس شهر تبدیل بیفزاید و آن را ب

های این دسته در مقیاس ولی بسیاری از میدان  ۲۷کند. 

ای از آن مؤثر است و برخی از محدوده یک محله یا  

آنها حتی بنای عمومی شاخصی از محله را در 

ها و پیرامون خود ندارد و احتماالً صرفاً با خانه

در این میان،  ۲۸شود. امالک شخصی محاط می

مانده در حد هایی پسشکلی که عرصههای بیمیدان

 . کند، پرشمار است ها جلوه میفاصل خانه

 

   میدان مجلس -۴-۵

این دسته از انواع میدان فقط یک مصداق دارد: 

مهم و مؤثر پایتخت  این میدانِ ۲۹»میدان بهارستان«.

توان در زمرۀ هیچیک از سه دستۀ قاجاریه را نمی

خانوادۀ مذکور گنجاند. اگرچه میدان بهارستان هم

های رسد، در زمرۀ »میدانمیدان توپخانه به نظر می

گیرد. »جلوخان نگارستان«، که دربخانه« قرار نمی 

ای در پیشگاه باغ سلطنتی نگارستان عرصۀ گشاده 

روطه و استقرار بود، پس از پیروزی انقالب مش

تدریج »مجلس شورای ملی« در شرق این عرصه، به 

نقش و اهمیتی که به »میدان بهارستان« بدل شد. 

کار قدرت و همچنین زندگی مجلس ملی در سازو 

شهر و کشور یافته بود، از اهمیت باغ سلطنتی 

نگارستان در این جلوخان کاست و آن را به عمارت 

ش تحولی بنیادین در  ای منتسب کرد که نویدبختازه

های نام  .( ۱۳۹۴)اهری،  نظام ادارۀ مملکت بود

، و »میدان »میدان بهارستان«»جلوخان بهارستان«، 

ای در پایتخت حکایت از ظهور عرصۀ تازه  مجلس«

البی که ماحصل انقالب مشروطه بود، انق ۳۰کند می

کار حکومت دخیل که مقرر بود مردم را در سازو 

قدرت را  بار حریم اختصاصیکند و برای نخستین 

به روی همگان بگشاید. میدان بهارستان در پیشگاه 

ای از بنایی قرار داشت که اگرچه نمایندۀ رکن تازه

قدرت بود، جزیی از بساط سلطنت و مایملک شاه 

نبود. مجلس ملی از آنِ ملت و خانۀ ایشان بود و نه 

 مقر شاه و حکومت. به این ترتیب، میدان بهارستان،

به رغم انتساب به رکنی از قدرت سیاسی، »میدان 

در ین میدان ا. نیست دربخانه« و »میدان حکومتی«

»عمارت داراالمان و کعبۀ آمال  ،پیشگاه مجلس

(، مجالی فراخ برای ۶۸۴۲: ۱۳۷۴مردم« )سالور، 

ای از حضور مردم بود، مردمی که دیگر شکل تازه

. به این ترتیب، نه رعایای شاه که آحاد »ملت« بودند 

میدان مجلس در رقابت با میدان دربخانۀ شاهی 
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 ای از میدان)میدان توپخانۀ جدید پایتخت( نوع تازه 

؛  ۱۳۹۴)اهری،  بخشد.را در شهر قاجاری ظهور می

 . ( ۸)تصویر  (۱۳۸۶؛ نوربخش،  ۱۳۹۵توکلی، 

 

 
و ارگ  مجموعۀ بهارستان و میدان پیشگاهش با رنگ قرمز: الملکو میدان توپخانه در نقشۀ نجم بهارستانمیدان  -۸تصویر 

 ؛ ترسیم مجدد از نگارندگان(.۱۳۹۴، شیرازیان. )مأخذ: با رنگ زرد نشان داده شده است سلطنتی و میدان توپخانه

 

 گیرینتیجه  -۶

دورۀ   ی تاریخیهانقشهمبتنی بر در این مقاله، 

درجۀ منابع مکتوب اسناد و قاجاریه و با رجوع به 

طیف و  »میدان«  دامنۀ مفهوم    جستجویبه    اول و دوم،

مبتنی بر  .یماهپرداخت آن در این دوره مصادیق

»میدان« در دورۀ قاجاریه  ،های این مقالهیافته

مفهومی کالن و منعطف است که به طیف متنوعی 

  تنوعِ پذیر است.  اطالق   در شهر  های گشادهاز عرصه 

شاهد گستردگی این مفهوم در و فرم میدان  کارکرد  

های این مفهوم نه به محدودۀ عرصه این دوره است. 

و نه به فضاهای منحصر است عمومی شهر 

های میدان  .استشده و منتظم تحدیدپذیر طراحی 

های عمومی عرصه   ترینو زنده   تریناین دوره از مهم

نسبتی هیچ  که  نسبت خصوصی  بههایی  شهر تا عرصه 

همچنین گیرد. ، را در بر میبا زندگی شهر ندارند

های کامالً منتظم و ها طیفی از عرصه این میدان 

شکل و نامنتظم هایی سراسر بیشده تا عرصه طراحی 

هر عرصۀ نامسقف به این ترتیب، . شوندشامل میرا 

ای نسبتاً مشخص را در شهر که محدوده  و گشاده 

شامل شود و مجالی برای فعالیت یا رویدادی فراهم 

در دورۀ قاجاریه »میدان«  وم  در دامنۀ فراخ مفه  آورد

در دورۀ  این مفهوم طیف متنوع مصادیق  گنجد.می

ها و ویژگی  مبتنی بر بارزترین ،توانقاجاریه را می

 ی انواعقالب  در    ،موجود  ماهوی  ترین اشتراکاتمهم

(. در این میان، چهار ۲)جدول    کردو فهم    ساماندهی

. ۲حکومتی،  میدان. ۱: نوع اصلی قابل احصاء است
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میدان مجلس.  . ۴محله، و  میدان. ۳بازار،  میدان

که حکومت  ، میدانیاست حکومتی میدان  نخست

در برپایی آن سهیم بوده، اجزایی از کالبد یا 

متعلق یا منسوب به حکومت است،  آنرویدادهای 

برای حکومت  شکنترل و آنظارت بر و امکان ن

در قالب چهار خود،  ،این نوع از میدان  میسر است.

 میداندربخانه،  میدانپذیر است: اصلی تبیین  نوع

دربخانه   . میدان خادم  دوانی، میدان اسب  ، میدانمشق

جلوخانِ مقر حکومت در شهر و عرصۀ واسط     ِمیدان

و غالباً در زمرۀ  است و واصل حاکم و زندگی شهر

  . گیردقرار میهای شهر میدان ترینمؤثرترین و مهم

مشق محل مشق نظامیان است و میدان  میدان

، دوانیبقۀ اسبمکان برگزاری مسادوانی اسب 

هر دوی ؛ آن استکه شاه یا حاکم بانی ای مسابقه

ویژه یا مواقعی از سال  یها در مراسماین میدان

ای در میدان خادم عرصه میزبان مردم شهرند. 

خدمت عمارتی از مجموعۀ سلطنتی است و هویت  

 تنها نوعی از میدان مستقلی ندارد. این میدان 

حکومتی است که با زندگی شهر نسبتی ندارد و 

میدان  دومشود. محمل رویدادهای عمومی آن نمی 

از اجزای دستگاه بازار شهر  است، میدانی که بازار

تدریج در پیچ و خم بازار شکل به  . این عرصه است

. شودگیرد یا در اتصال و ارتباط با آن احداث میمی

سازوکار شان مرکزی فُرمبا  های گشادهعرصه  این

در کنار فرم خطی  خرید و فروخت را دیگری از

های آن که بر امکانات و قابلیت  ندسازمیسر می  بازار

شهر در  های پیوسته با بازارِاین عرصه. افزایدمی

 سوم، میدان محله .دنکنمقیاس شهر ایفای نقش می

است که نه به حکومت منتسب است و نه جزیی از 

 هایها درون محلهبازار شهر است. این قبیل میدان

های منتظم و طیف متنوعی از میدان اندپراکنده شهر 

ها این میدان شوند.شکل و نامنظم را شامل میتا بی

ر مقیاس محله ایفای نقش کنند ممکن است صرفاً د

هایی چون مجاورت با بناهای مهم عمومی یا به علت

مؤثر باشند و مجالی برای  محلهیک شهر فراتر از 

مجلس چهارم، میدان رویدادهای مهم شهر شوند. 

که عرصۀ نوظهور دورۀ مشروطه است و ذیل  است

گنجد.  های شهر نمیدیگر میدان   هیچیک از سه نوعِ

شاه و  مقرولی نه  ، رکنی از قدرت استمجلس 

در  ، نیز حاکم که »خانۀ ملت« است؛ میدان مجلس

ای است که ملت  عرصهرقابت با میدان دربخانه، 

 کند. سهم خود را در حکومت عیان می

 
 .)مأخذ: نگارندگان( انواع مصادیق »میدان« در دورۀ قاجاریه -۲جدول 

 انواع
 های بارزویژگی 

 فرم غالب  مقیاس ایفای نقش استقرار معمول  موقعیت

 . میدان حکومتی ۱

 منتظم  کشور   هر،ش پیشگاه مقر حاکم  میدان دربخانه

 منتظم  شهر مجموعۀ حکومتی، ـــ میدان مشق 

 منتظم  شهر مجموعۀ حکومتی، در حاشیۀ شهر  دوانیمیدان اسب 

 ـــ مجموعۀ حکومتی  درون مجموعۀ حکومتی  میدان خادم

 ـــ شهر متصل به بازار اصلی شهر  . میدان بازار ۲

 ـــ شهر محله،  درون محله   . میدان محله ۳

 منتظم  کشور شهر،   شورای ملی پیشگاه مجلس   . میدان مجلس ۴
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کوشیدیم دامنۀ   ،ای برای تعمق در مفهوم »میدان« هستند. در این مقالههای تاریخی دورۀ قاجاریه منابع غنی نقشه

نظیری برای  ها همچنین امکان کمها روشنی بخشیم. این نقشهاین مفهوم و انواع مصادیقش را مبتنی بر این نقشه

ن و پیگیری تحوالت ای  آورندفراهم می زای شهر و در نسبت با اجزای مرتبط با آن فهم »میدان« در شبکۀ اج

سازند، تأمالتی که برای درک صحیح مفهوم »میدان«، به مثابۀ یکی از اجزای وم را در این دوره میسر میمفه

  اصلی شهر در ایران، ضروری است. 

 
 هانوشتپی 

ها در همۀ ارجاعات ها مبتنی است، ولی در قالب محدود مقاله امکان درج تصویر نقشههای نقشههمۀ مباحث این مقاله بر داده .۱

 پذیر نیست.    امکان

دهد، »میدان مشق افواج«  ق، که اردویی نظامی را در شمال قصر قاجار، در خارج حصار شهر، نشان می۱۲۹۲ای از سال در نقشه .۲

های مختلف است. این محدوده مرز روشنی ای نامحصور در حد فاصل »مسیل« و ردیف استقرار فوجده است که محدودهمشخص ش

 (.۲۳: ۱۳۹۴ندارد و از سمت شرق و غرب به چیزی محدود نیست )شیرازیان، 

شکل  این میدان محوطۀ مستطیل دهد.»میدان طیاره« در نقشۀ زاهدان نمونۀ دیگری است که دامنۀ گستردۀ این مفهوم را نشان می .۳

ق/ ۱۳۵۱نوعی فرودگاه بوده است. این نقشه در سال  الیه جنوبی شهر است که احتماالً مکان اوج و فرود هواپیما یا  وسیعی در منتهی

میدان«  تواند از تلقی روزگار قاجاریه از »ش، هفت سال پس از انقراض قاجاریه و تأسیس پهلوی، تهیه شده، ولی همچنان می۱۳۱۱

م، درج شده است. تاریخ روی ۱۸۹۲ق، مقارن   ۱۳۱۱اشتباه، (. تاریخ این نقشه در کتاب، به ۱۵۰:  ۱۳۹۵پاک جامی، خبر دهد )دامن 

 اشتباه تاریخ قمری تلقی شده و بر همین مبنا به میالدی برگردانده شده است.ش  است که به۱۳۱۱نقشه 

شاه اهدا شد، ولی از آنجا که دروازۀ ق به ناصرالدین ۱۲۶۸ی و رنگی این نقشه در سال  های روی نقشه، نسخۀ فارسمبتنی بر نوشته  .۴

ق، سال احداث دروازه، ۱۲۶۳رسد تاریخ ترسیم آن به پیش از سال  محمدیه و مسیر منتهی به آن در این نقشه وجود ندارد، به نظر می

 (.۱۳۹۴گردد و نمایانگر تهران دورۀ محمدشاهی است )شیرازیان، بازمی

 ق تهیه شده است.۱۲۷۵اش، در سال های فوقانیاین نقشه، مبتنی بر نوشته .۵

هایی که بار نخست در کتاب اسناد تصویری شهرهای ایران چاپ شده، اساساً خواندن راهنمای نقشه ها، نقشههای روسدر نقشه .۶

توان فهمید صوری غیر قابل تشخیص است. بنا بر این، نمیها هم به حدی است که بسیاری از جزئیات ممکن نیست و کیفیت نقشه

ها، احتمااًل ها شامل »میدان« شده است یا خیر؛ اگر هم چنین امکانی فراهم بود به علت کیفیت پایین نقشهکه آیا راهنمای این نقشه

ها آمده است؛ در غالب این نقشه  های روی نقشه در کتابتشخیص و تفکیک عالئم روی نقشه میسر نبود، ولی ترجمۀ فارسی نوشته

آنها روی نقشه ثبت شده است. از آنجا که  های مهم ذکر شده و موقعیتهای شهر اشاره شده، ولی صرفاً نام میدان به تعداد میدان 

ویکردی دور از انتظار  اند، چنین رتر از آن، ایرانیان در تهیۀ آنها دخالت نداشتهاند و مهم ها با اهداف نظامی تهیه شده غالب این نقشه

 نیست.

نک: »میدان شاه« در پیشگاه »سرای همایون« در نقشۀ برزین ــ که همان »میدان ارگ و توپخانۀ مبارکه« در پیشگاه »دیوانخانۀ  .۷

های الملک، که در نقشهمبارکه« در نقشۀ کرشیش است؛ »میدان توپخانۀ مبارکه« در جانب شمالی ارگ سلطنتی در نقشۀ نجم

های »میدان توپخانه« و »میدان سپه« مشخص شده است؛ »حیاط توپخانۀ مبارکه« در جنوب »ارگ سرکاری«  مدشاهی از تهران با ناماح

تر داغی؛ »میدان شاه« در پیشگاه »دارالحکومه« و اجزای آن، »جباخانه« و »توپخانه«، در نقشۀ سیدرضا خان ــ که پیشدر نقشۀ قراجه

خانۀ دیوانی« در پیشگاه »عمارات دیوانی« در نقشۀ ذوالفقار مهندس؛ »میدان بزرگ« در مده؛ »میدان دربدر نقشۀ چیریکف هم  آ

خانی، »میدان ارگ«  پیشگاه ارگ حکومتی و »دیوانخانۀ مبارکه« در نقشۀ دالمج؛ »میدان توپخانۀ« شیراز در پیشگاه ارگ کریم
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انشاه در پیشگاه عمارات حکومتی، چون »دیوانخانه« و »توپخانه«، در نقشۀ بروجرد در پیشگاه ارگ حکومتی، »میدان توپخانه« کرم

چیریکف؛ »میدان ارگ« کرمان در پیشگاه ارگ حکومتی در نقشۀ سایکس؛ »میدان قلعۀ« یزد، که در دورۀ محمدخانِ والی بازسازی 

 (  ۱۳۹۴کم شهر بود. )فالح، شد، نیز در پیشگاه دیوانخانه قرار داشت و مکانی برای قضاوت و دیدار مردم با حا

 (. ۱۳۹۱های این نوعِ میدان در شهرهای دورۀ قاجاریه است )نجفی،  های توپخانه با مقر حکومت در شهر از ویژگیمجاورت میدان  .۸

ها در دان مصادیق این میبرای مثال، »میدان شاه« تهران »میدان ارگ«، »میدان دربخانه«، و »میدان توپخانه« نیز نامیده شده است.  .۹

نقشۀ سایکس از ،  آبادو سلطان  در نقشۀ چیریکف از بروجرد  «میدان ارگ»های دورۀ قاجاریه نیز فراوان است؛ برای مثال، نک:  نقشه

نقشۀ چیریکف از شیراز ؛ »میدان دربخانه« در نقشۀ ذوالفقار مهندس از رشت؛ »میدان توپخانه« در نقشۀ کرشیش از تهرانو ، کرمان

 .  و کرمانشاه، نقشۀ کرشیش و عبدالغفار و واگنر از تهران

توان در این دسته جای داد: میدان کهنۀ اصفهان، میدان های ایرانِ پیش از دورۀ قاجاریه را نیز میترین میدانغالب مهم .۱۰

 (.  ۱۳۹۸آباد تبریز، میدان اسب )سعادت( قزوین، میدان شاه اصفهان )بابایی، صاحب

اش، یکی از  الملک؛ پوالک، در سفرنامهمهای نقشۀ نجنک: عرصۀ میانی »لشکرخانه« در نقشۀ کرشیش و »سربازخانه« .۱۱

 (.۱۳۶۸کارکردهای میدان  شاه تهران )میدان توپخانۀ قدیم( را  محل مشق و تمرین توپخانه برشمرده است )پوالک، 

های »میدان مشق« تبریز در جوار »ارگ سرکاری« و میدان »مشق تهران« در جوار ارگ سلطنتی واقع بوده است )نک: نقشه .۱۲

 الملک(.داغی و نجم قراجه

تپه را از رویدادهای مهم اجتماعی تهران دانسته  دوانی دوشاناش مسابقات اسبجان ویشارد، پزشک آمریکایی، در سفرنامه .۱۳

 (.۱۳۶۳است )ویشارد، 

ــطلحِ »خدماتی« کرده .۱۴ ــت، اما مصـ ــین تعبیر نادرسـ ــیف ایم. دوگانۀ »خادم« و »مخدوم« میواژۀ »خادم« را جانشـ تواند در توصـ

کنند؛ فضـاهای خادم فضـاهای پشـتیبانِ فضـاهای فضـاهایی در معماری  به کار رود که در نسـبت با یکدیگر کلیت بنا را ممکن می

 اصلی یا مخدوم بناست.  

ای واحد نیسـت؛ فضـایی با فرم مرکزی ممکن اسـت حول چند مرکز سـامان یابد. رم مرکزی تمرکز فضـا حول نقطهمنظور از ف .۱۵

 یابد و دومی در امتداد مداری.شود؛ اولی حول مرکز یا مراکزی انتظام میفرم مرکزی در مقابل فرم خطی طرح می

میدان« نیز ذکر ـشده است؛ همچنین »میدان رت »عالفخانه و ـسبزیالملک عباالـسلطان« در نقـشۀ نجمدر عنوان »میدان جناب امین .۱۶

 آمده است. سنهخان« در نقشۀ چیریکف از علفخانه« در نقشۀ چیریکف از کرمانشاه و »میدان عالف

 .سنههای چیریکف از شیراز و کرمانشاه و داغی، و نقشهالملک، قراجههای کرشیش، نجمبرای این مصادیق، نک: نقشه .۱۷

یش »میدان مال .۱۸ ۀ کرـش ان« بدون ردیف حجبرای مثال، در نقـش ترهفروـش ده اـس یم ـش ۀ این  های پیرامونی ترـس این نکته، از مقایـس

 داغی است.فروشان« نقشۀ قراجهشود؛ مثال دیگر، »میدان اسبها« آشکار میفروشکاهمیدان با مثالً »میدان 

میدان اشاره شده که با چادر زدن کسبه در عرصۀ میدان در سبزهبازار ویژۀ ماه رمضان به   روزنامۀ وقایع اتفاقیهدر چند شماره از  .۱۹

 (.۱۳۷۳، روزنامۀ وقایع اتفاقیه، ۳۷۹، ۲۲۶های نک: شمارههمراه بوده است )

های متکثری که در اند. میدانها در دستگاه بازار مؤثر و رایج بودهها به اندازۀ فرم خطی راستهرسد فرم مرکزی میدانبه نظر می  .۲۰

های بارز »میدان بازار خورد شــاهدی بر این تلقی اســت. یکی از مثالهای دورۀ قاجاریه به چشــم میهای بازار در نقشــهکنار راســته

ــت؛ این میدان  ــۀ چیریکف اس ــت و نیدکاک فیمحاط در ردبزرگ« دزفول در نقش ــته  اس ــعب  ییبازارهاراس ــودمیاز آن منش . ش

و نیتر»بازار بزرگ )بزرگعالمت  ده،  دانیم یبازار دزفول(« در چهار ـس ان داده ـش هر بازار بزرگ  دانیم نیهمدال بر اینکه نـش  ـش

ت. اب بازارها به میدان اـس هانتـس تخرج از نقـش واهد مـس تگاه بازار گواهی میها نیز از دیگر ـش ت که بر اهمیت میدان در دـس دهد.  هاـس

ر ذکر بازارهای ـشهر، به پنج  . در نقـشۀ همدان، دبه این نکته اـشاره ـشده اـست و ـشوـشتر ـسنهدان و از هم نقـشۀ چیریکفدر راهنمای  

ــاره مینموـنه از مهم ــهر کـند ـکه بـ ترین آنـها اشـ کوـچک، ـبازار  دانیـ بزرگ، ـبازار م دانیـ ـبازار م  رـعاـقل،یم دانیـ ـبازار م ه پنج مـیدان شـ
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اه حـس  دانیم وب ی چوب دانیبازار م ن،یـش ۀ  .اندمنـس نهدر نقـش هر را نام برده که در هر یک از آنها بازاری به  ـس ه میدان مهم ـش نیز ـس

زاری به همچنین، در نقشــۀ شــوشــتر هر چهار میدان شــهر را واجد با خان، و کلیســا.های ولی، عالفهمان نام موجود اســت: میدان

    صابخانه، و رنگخانه.های مسگرخانه، قبرد: میدانکه البته فقط از سه میدان نام می کندهمان نام توصیف می

ته .۲۱ رکاری و متصـل به راـس ق و ارگ ـس ت که در جوار میدان مـش ت »میدان قیصـریۀ« تبریز اـس ای از بازار مثال دیگری از این دـس

حـسن ای بازگردد که در زمان اوزونپیـشینۀ این میدان ممکن اـست به همان میدان قیـصریه داغی تبریز(. )نک: نقـشۀ قراجهـشهر اـست

اند )ـشاردن، حـسن را میدانی »زیبا« و محل عرـضۀ کاالهای نفیس توـصیف کردهقویونلو ـساخته ـشده اـست؛ میدان قیـصریۀ اوزونآق

۱۳۷۴) 

ــاعت، میدان امیرچخماق یزد، میدان گنجعلیمیدان وقت .۲۲ ــفهان، میدان دولتخانۀ کرمان از این جمله خانوس ــاه اص اند. میدان ش

ای دارد؛ پیوسـته به بازار شـهر و بخشـی از آن اسـت و بناهای عمومی، دو مسـجد، در پیرامون خود دارد؛ صـفوی، هم چنین ویژگی

 کند.  میادین مذکور منفک می بخشد و آن را از دیگرولی استقرار این میدان در پیشگاه دولتخانۀ صفوی وجه متمایزی به آن می

 (.۱۳۹۴؛ فالح، ۱۳۷۴اند )نک: سالور، میدان و میدان قاپوق تهران و میدان خان یزد از این قبیلسبزه .۲۳

 (. ۱۳۹۴در شهر یزد، داروغۀ بازار مقری در میدان خان داشت و زندان کوچکی هم در میدان احداث کرده بود )فالح،  .۲۴

 اش در تهران. میدان« و محلهمانند: »میدان ویجویه« در محلۀ ویجویۀ تبریز و »چال .۲۵

ــیش؛ »مـیدان دیزجی«، »مـیدان چوپور«، »مـیدان ـنک: »ـچال .۲۶ ــۀ کرشـ ـباقر«، »مـیدان انکج«، »مـیدان ویجوـیه«، ـحاجیمـیدان« در نقشـ

 ای.داغی و مراغههای قراجهرضا« در نقشه»میدان حاجی

اه و میدان هم .۲۷ جد ـش گاه مـس ۀ مروی در محلۀ عودالجان، میدان مانند میدان پیـش جوار با امامزاده زید در محلۀ بازار، میدان مدرـس

 سنگلج تهران. در بر گیرندۀ امامزاده سید نصرالدین در محلۀ 

یاری از  .۲۸ ده، ولی در پیرامون بـس ویر ـش هر تـص یاری از ـش ه، جزئیات بـس ت. در این نقـش تنباط اـس یش قابل اـس ۀ کرـش این نکته از نقـش

 ها هیچ بنای شاخصی نشان داده نشده است.  های پراکنده در محلهمیدان

دهند و عرصـۀ تهران بعد از گسـترش حصـار را نشـان می الملک، واگنر، نمایش مدارس تهران، که همگیهای نجمنک: نقشـه .۲۹

    میدان مجلس در آنها قابل پیگیری است. 

ه .۳۰ می، چون نقـش ناد رـس تان« در اـس تان« تا اواخر دورۀ قاجاریه به کار رفته، ولی عنوان »بهارـس ها، عنوان میدان یا جلوخان »نگارـس

(؛ اما در متون دورۀ قاجاریه عنوان »بهارســتان« برای این عرصــه ۶۰:  ۱۳۹۴، پیگیری اســت )اهریبرای این فضــا از دورۀ پهلوی قابل

ــ  ۶۸۱۹،  ۲۶۲۰:  ۱۳۷۴؛ ـسالور، ۳۶۶،  ۱۶۳:  ۱۳۴۴یافتنی اـست. برای مثال، نک: هدایت،  ؛ برای تعابیری چون ۶۸۴۱و   ۶۸۴۰،  ۶۸۲۱ــ

 .۶۶۲۹، ۱۹۰۰: ۱۳۷۴»جلوخان مجلس« یا »میدان مجلس« در دورۀ قاجاریه، نک: سالور، 
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Abstract 

The purpose of this paper is to understand the conceptual domain of “maidan” (the Persian 

square) and the range of it’s instances in Qajar Iran based on historical maps. Modern mapping 

in Iran began in the Qajar period and resulted in producing accurate maps with unprecedented 

detail of Iran’s cities. These maps are great sources to understand the elements of the city in 

this period of time because they illustrate each element within the network of the 

interconnected elements which shapes a city. Maidan, as one of the main elements of Qajar 

city, has an important role in many of these maps, which makes these maps valuable sources 

for exploring the concept of maidan in Qajar Iran. There are almost thirty historical maps of 

cities in Qajar Iran and maidan can be found in 21 of them. These maps are potentially great 

sources for understanding firstly, the conceptual domain of this concept and secondly, the 

different types of its instances. To do so, we identify the different instances of maidan in these 

maps, study their forms and characteristics, and interpret their roles and function in the 

network of the city elements. Moreover, to develop and deepen these findings, we refer to the 

primary and secondary written sources and historical photos that can help. In this survey, 

firstly, we illuminate the conceptual domain of maidan and try to describe its meaning; Then, 

based on the high frequency and prominent characteristics of the instances, we explain the 

main types of maidan in this period of time. So, based on historical maps and helped by other 

sources, we interpret the concept of maidan in its socio-historical context by using the 

Interpretive historical research method. The results of this research, first, show the extensive 

and flexible field of the concept of maidan in Qajar Iran and let us redefine it: every open and 

unroofed space in a city which includes a distinguishable area and provide an opportunity for 

activities or events. Second, they describe the main types of maidan in four categories: royal 

maidans, maidans of the bazaar, maidans of Neighborhoods, maidan of the parliament. 
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