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Reading the Hidden Geometry in the Historic City and the 
Impact of Modern Evolution on It; Case Study: Sabzeh-
Meydan, Tehran
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Aims The forming elements result in the shape of the city during the history and according to 
the requirements of their dweller have followed a lawful and completely intangible geometry 
that, in their unorganized appearance, can interact and strike a balance among government, 
nation, and religion. The present study seeks to read and analyze the hidden geometry in the 
form of the city in the historical past that facilitates the connection between social pillars of 
the city.
Materials & Methods The method of this study is based on a qualitative approach of the his-
torical-analytic type. By studying in the libraries and documents, this study has analyzed the 
hidden system of traditional city and the impact of modern development on it. In the case 
study of Sabze-Meydan, reading the hidden geometry is based on three heads of state, nation, 
and religion.
Findings Hidden geometry in historic cities is a spirit that dominated the inner layers of 
the city and, with a systematic structure in functional and perceptual aspects, regulates the 
religious, political, and social relations of its inhabitants. With the advent of modernity and its 
fundamental transformations, the city of Tehran has been transformed. The proportions of the 
hidden and organic geometry in the Sabze-Meydan complex are transformed into euclidean 
geometry with perpendicular streets, and its balance is disturbed.
Conclusion The geometric system contained in a city expresses the identity and civilization in 
it. The regular geometry of the modern city contrasts with the inner authenticity of the historical 
areas. Hence, the study of the hidden geometry of historical zones requires the adoption of 
an appropriate intervention approach in the city’s historical and charismatic tissues, through 
which historical authenticity can be restored.
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  دهیچک

دهنده به فرم شهر در طول تاریخ و با توجه به مقتضیات شکل یاجزااهداف: 
و کامًال هندسی غیرمشهود پیروی  نشینی قانونمندساکنین خویش از یک برهم

ت، دول ارای توانایی ارتباط و تعادل بینخود د نظمیبکه در ظاهر اند کردهمی
این پژوهش به دنبال خوانش و واکاوی هندسه  .بوده استملت و مذهب 

که امکان ارتباط میان  استپنهان موجود در شکل شهر در گذشته تاریخی آن 
  .است نمودهیمی میسر راحتبهارکان اجتماعی شهر را 

حلیلی است. ت -روش این پژوهش با رویکرد کیفی از نوع تاریخی: هاروشابزار و 
و اسنادی به بررسی نظام پنهان در شهر  ایکتابخانهاین تحقیق با مطالعات 

 میدانسبزهتحوالت مدرن بر آن پرداخته و در نمونه موردی  تاثیرتاریخی و 
  .گیردمیدولت، ملت و مذهب صورت  رأسخوانش هندسه پنهان، مبتنی بر سه 

درونی شهر  هایالیههندسه پنهان در شهرهای تاریخی، روح حاکم بر : هایافته
در وجوه عملکردی و ادراکی، روابط مذهبی،  مندنظاماست و با ساختاری 

. با ورود مدرن و تغییرات کندمیسیاسی و اجتماعی ساکنین آن را تنظیم 
متحول شد و تناسبات هندسه پنهان و ارگانیک در بنیادین آن، شهر تهران 

هم  برهای عمود خیابانتبدیل به یک هندسه اقلیدسی با  میدانسبزهمجموعه 
  .شودمیشده و توازن آن مختل 

ت در آن نظام هندسی مستتر در یک شهر بیانگر هویت و مدنیّ : گیرینتیجه
تاریخی قرار  هایپهنهاست. هندسه منظم شهر مدرن در تقابل با اصالت درونی 

خوانش هندسه پنهان ساتر بر شهر تاریخی، الزمه اتخاذ رویکرد  رو نیهمدارد. از 
آن  واسطه بهتاریخی و هویتمند شهر است که  هایبافتمداخله مناسب در 
  را بازیابی نمود.آنها  بتوان اصالت تاریخی

 کشیانخیابمذهب،  - ملت -، مثلث دولتدانیمسبزههندسه پنهان، : هاکلیدواژه
  شطرنجی، شهر تاریخی

  

  ۱۲/۰۳/۱۳۹۹ افت:یخ دریتار
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  مقدمه 

که عمومًا  زیستی هستند هایمجموعه شهرهای تاریخی در ایران
دارای  نظمبیگرفته که باوجود ظاهر شکل  هاییپهنهتوسط 

 . خوانش]1[اندبودهمختلف  هایالیهساختاری منسجم و منظم در 
نظم در «فرصتی برای شناخت  تاریخی شهر در پنهان هندسه
؛ موضوعی که ریشه در حکمت معماری اسالمی ]2[است» نظمیبی

فرهنگی و  هایویژگی. هندسه شهر عالوه بر تعیین ]3[ایران دارد
فعلی و توسعه آتی  هایگیریهتج دهندهنشان ]4[اجتماعی شهر

معماری سنتی ایرانی و شهرهای . ]5[آیدمیبه شمار شهر نیز 

هندسه و روابط آنها  است که در هایینمونهتاریخی ایران سرشار از 
 کهآنعالوه بر  ]6 ,7[اندشدهبه کار گرفته  دستیچیرههندسی با 
 آمیخته هم آنها در خوبی با فرآیند طراحی معماری درهندسه به

نظم و انسجام نهفته در شهر کهن  توانمی روهمیناز  .]8-10[است
را هندسه حاکم بر روابط شهر و شهرنشینی در گذشته دانست. 

مختلف شهرهای سنتی عامل  هایپهنههندسه متراکم در 
  . شودمیمتنوع بافت تاریخی محسوب  هایکاربری جواریهم

 که خوانش شودمیآشکار  جاآناهمیت و ضرورت پژوهش از 
تاریخی بخشی از مفاهیم مهم طراحانه مانند  شهر در پنهان هندسه
را در  ]16[یناتو تزی ]14, 15[، شکل و فرم]12, 13[، پایداری]11[فرهنگ
. شهرهای تاریخی و کهن ایران دهدمیمخلف توضیح  هایمقیاس
به خصوص  ، کاشان، اصفهان، شیراز و غیره]18[، تهران]17[مانند یزد

قابل  هایینمونههمه و همه  ]19, 20[در هندسه تعامل بازار با شهر
در نظام طراحی معماری و شهرسازی » هندسه«توجه از اهمیت 

  . شودمیمحسوب سنتی 
الت ساختاری بروز یافته در دوران معاصر با تحو این نظام شهری

. این تغییرات شده استزیادی را متحمل  هایدگرگونی در شهرها
از الگوهایی است که جنبه وارداتی داشته و یک  ثرامت عموماً 

گسترش شهر است. لذا بسیاری از وجوه و  براینسخه عمومی 
درونی شهرها را نادیده گرفته و انسان را در مواجه با  هایالیه
ی نوینی قرار داد که منقطع از روابط پیشین او بوده و هالفهوم

نوع رویکرد  . در این نگرشکندمی گذاریایهپنظامی جدید را 
پیشین  هایارزشکهن بسیاری از مفاهیم و  هایبافتمداخله در 

شده آنها  هم زدن نظام زیستی آن را در نظر نگرفته و موجب بر
کلی خود را به شکل یک هندسه شهری  صورت بهاین تحول است. 

 هایالیهید در این هندسه مفهوم و نمود شهر جد واقع دربروز داد. 
 بندیشبکهاقلیدسی و  ایهندسهمختلف آن است. شهر مدرن با 

و مطابق آن  گیردمیشده که نمودی بیرونی و منظم دارد شکل 
درونی شهر وارد  هایالیهروابط و تعامالت نیز تغییر کرده و از 

  . شودمیبیرونی و باز شهری  هایعرصه
هستند که  هامیدانسبزه از نمودهای بارز نظام شهری سنتی یکی

در بسیاری از شهرهای کهن ایران کانون شهر میان دولت و ملت 
ورودی بازار بزرگ  امبد . این مصداق در شهر تهرانروندمیبه شمار 

با  سوکاست که دارای یک نظام هندسی قدرتمند بوده که از ی
 ترینمهمارگ حکومتی در ارتباط است و از طرف دیگر با یکی از 

. شکل شودمیمرتبط » مسجد شاه«مذهبی شهر تهران  هاینونکا
 مراکز اقتصادی جواریهممتراکم و فشرده در این پهنه تاریخی، 

آورده که ضمن ایجاد (بازار)، آموزشی، مذهبی و مسکونی را پدید 
هسته اصلی تعامالت اجتماعی شهروندان در شهر  ترکیب متجانس
ر این سه مرکز مهم ران قاجا. تا اواخر دوشودمیتهران محسوب 

کانون تحوالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شهر تهران  شهری
. با روی کار آمدن حکومت پهلوی و تغییرات شدندمیقلمداد 

و با  شده دگرگونبنیادین در نظام شهرسازی، فضای شهر تهران 
ورود عنصر خیابان به ساختار شهر، نظم پنهان این کانون حیاتی از 
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فت و ساختار شکل شهر کهن تهران با دنبال نمودن یک میان ر 
کلی تغییر یافت. این  صورت به کشیخیابانهندسه اقلیدسی و 

مدرنیزاسیون شهرها  هاینسخه عنوان بهالگوهای مدرن شهری که 
 زدنبرهماز اوایل حکومت پهلوی وارد نظام شهرسازی شد، ضمن 

تعادل نهفته در دل شهر کهن، در مواجهه با نیازهای جامعه، 
در برخی از وجوه زندگی شهری ایجاد نمود. لذا این  هاییتعارض

پژوهش با خوانش الگوی حاکم بر شهر تاریخی (هندسه پنهان) به 
واکاوی مواجهه آن با تحوالت مدرن شهر و نظام شهرسازی مدرن 

سی پرداخته تا از این طریق مبتنی بر هندسه شطرنجی و اقلید
اهمیت توجه به این نظم تاریخی شهر را در مداخالت مدرن تبیین 

تهران به سبب نقش  میدانسبزهنماید. در همین راستا مجموعه 
حیاتی آن در روابط سیاسی، مذهبی و اجتماعی شهر در گذشته، 

  پژوهش عبارت است از: هایپرسش. گیردمیی قرار موردبررس
  داشته ی تاثیر ی بر "هندسه شهر" تهران در گذشته چه نظام شهر

 و تقابل این هندسه کهن با تحوالت مدرن شهر چگونه است؟  است
  با توجه به "هندسه شهر" تهران، روابط شهرنشینان شهر تاریخی

در سطوح مختلف با ورود نظام شهری نوین در دوران مدرن چگونه 
 متحول شد؟

  

	 هاروشمواد و 
راهبرد اساسی پژوهش بر مبنای مطالعه گذشته با هدف شناخت و 

برای آینده شکل گرفته است. شناخت گذشته، گامی  ریزیبرنامه
و این شناخت آینده معماری و  ]21[مهم در شناخت معاصر است

. مطالعه گذشته با هدف ]22 ,23[شهرسازی را تشکیل خواهد داد
 بافت احیای و سازیباززندهیا  شهری باز فضای در ارزش احیای
بخشی از این راهبرد روش  ]24[تهوی حفظ رویکرد با فرسوده

این پژوهش از نوع کیفی بوده و روش . شودمیمحسوب شناسانه 
ه تحلیلی است. در مرحله نخست مطالع -پژوهش در آن تاریخی

خوانش هندسه پنهان  منظوربهشهر سنتی و نظام حاکم بر آن 
و در گام بعدی مواجهه این نظم کهن با تحوالت  پذیردمیصورت 

 میدانسبزه. در این راستا نمونه موردی شودمیمدرن کنکاش 
 .]25[شده است انتخابانطباق مطالعات پژوهش در آن  برایتهران 

است. در راستای و اسنادی  ایکتابخانه، هاداده آوریجمعروش 
تهران در مجموعه  هاینقشهمطالعه دو دسته از  واکاوی این تقابل

در زمان نظم سنتی آن و بعد از ورود نظام شهرسازی  میدانسبزه
عالوه بر تبیین  هاداده. استنباط گیردمیمدرن مورد تحلیل قرار 

و اهمیت  مطالعه موردبه وضعیت فعلی پهنه  اهداف پژوهش
برقراری مجدد توازن  برایتوجه به هندسه پنهان در مداخالت 

 تعادل عملکردی اشاره دارد. شهری و

قانونمندی شهرهای تاریخی ایران مبتنی بر انتظام کالبدی و 
فردی است که توانسته بود بین نیروهای عملکردی منحصربه

مختلف شهری نظیر دولت، اجتماع و مذهب تعادل و توازن برقرار 
کند. درک این انتظام درونی بدون شناخت و درک محیط اجتماعی 

ممکن  گی که زمینه رشد مفاهیم بوده استخاص فرهن و دیدگاه
طوالنی و  هایزماندر گذشته در گستره  شهرهانیست. پیدایش 

و  قاعدهبیداده است. لذا عمومًا نظام بسترهای متنوع رخ می
). واحد معماری ۱گستره شهر را در برگرفته است (شکل  شکلیبی

ار شهر است. به ساخت دهندهشکلدر شهر تاریخی عنصر اصلی 
عناصر معماری توسعه شهر را از درون به بیرون خود میسر 

سازمان فضایی شهر و روابط  سازند و فضاها و عناصر ریزدانهیم
  .دهدمیشهری را شکل اجتماعی درون

  

  
قاعده مسجد جامع و بازار سرپوشیده، نظام شهری بی شهر کرمان از باال؛ )۱شکل 

  ]26[و ارگانیک

  
به عنوان نقطه شاخص و قابل  تحول شهر در این دورانمدرنیته و 

 ترینمهم. یکی از شودمیتوجه در مطالعه هندسه شهر شناخته 
تحوالت این دوران در اندیشه شهر و شهرسازی، انقالب لوکوربوزیه 

. این ]72[نمودسابقه میدر شکل شهر بود که در تاریخ شهر بی
راسیونالیستی شکل  اساس گرایش لوکوربوزیه به نظمنگرش بر 
خود را بر شهرسازی او گذاشت. دیدگاه وی مبنی بر  تاثیرگرفت و 

رود، االغ تمام کند، االغ زیگزاگ راه می"انسان مستقیم حرکت می
خوبی دیدگاه هندسی به  ]28[پا گذاشته است" شهرهای سنتی را زیر

دهد که بر مبنای سرعت و حرکت او را نشان می الخطمیمستقو 
رار دارد قنظم شهر کهن در تقابل با اندیشه ارگانیک و بی

  ). ۳ و ۲ های(شکل
ساختار اولیه شهر تهران در عصر صفویه با بنای برج و بارو 

گیرد و در این هجری شمسی شکل می۹۶۱ی، از سال طهماسبشاه
. این ]29[ندکا پیدا میزمان است که تهران شمایل یک شهر ر 

باقی بود. عنصر اصلی  شاهنیناصرالدساختار تا نیمه دوم سلطنت 
این هسته تاریخی بازار تهران و مجموعه ارگ شاهی در شمال شهر 

مفصل اتصال آنها بوده که به همراه مسجد شاه  دانیمسبزهبود که 
اند. مثلث دولت، ملت و مذهب را در شهر تهران برقرار ساخته

  ).۴(شکل   ]30[مذهب است کانون مثلث دولت، ملت و دانیمسبزه
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  ]27[ی لوکوربوزیه ونیلیمسهمنظر عمومی شهر پیشنهادی  )۲شکل 

  

	
  ]27[لوکوربوزیه و طرح شهر جدید چندیگار مبتنی بر هندسه اقلیدسی) ۳شکل 

  

  
و ارتباط آن با مسجد شاه و میدان ارگ در نقشه  دانیمسبزهموقعیت  )۴شکل 

  ]31[هجری قمری ۱۲۷۵کرشیش به سال 

  
تهران شد.  دادوستددر اواسط قاجار این میدان مرکز عمده 

کانون اصلی مردمی در ارتباط با دولت بود و هم  دانیمسبزه
ترین تا باالترین سطح رویدادهای اجتماعی شهر تهران از پایین

  شد. اجتماعی به آن ختم می
ترین میدان شهر تهران است. این میدان ارگ اولین و قدیمی

میدان وسیع را در زمان فتحعلی شاه میدان ارگ و بعدها میدان 
گفتند و اکنون نیز انه و باالخره باغ گلشن میشاه و میدان توپخ
برای نوسازی قمری هجری ۱۲۸۱در سال  .]32-34[میدان ارگ نام دارد

میدان اقدامات وسیعی به عمل آمد. در وسط میدان یک حوض 

بزرگ ساختند و دو جاده سنگفرش برای عبور کالسکه و درشکه 
 هرسالهمیدان  کاری شد. در اینایجاد کرده و بقیه فضای آن درخت

. میدان ارگ ]32[شدبازی برگزار میسوری و آتشمراسم چهارشنبه
هایی درون حریم سلطنتی کاخ محل استقرار و به همراه ساختمان

رفت. بین ارگ و ضلع شمالی شهر اقامت شاه ایران به شمار می
خندق عمیقی بود و روی آن پلی از چوب ساخته بودند که به تخته 

میدان قرار داشت که محل روی سبزهبود. این پل روبهپل معروف 
  .]35[فعلی بانک ملی ایران شعبه بازار است

و در  دانیمسبزهمسجد شاه (مسجد امام) نیز که ضلع شرقی 
های مسکونی شهر کهن تهران قرار دارد. بین شمال بازار و پهنه

جار شاه قاقمری به دستور فتحعلیهجری۲۴۰۱تا  ۱۲۲۲های تا سال
. این مسجد چهار ایوانی و ضلع شمالی آن به ]30[ساخته شد

ترین ورودی خیابان پانزده خرداد و ناصرخسرو راه دارد که اصلی
رود. ایوان غربی و شرقی این مسجد به این مسجد به شمار می

کند. مسجد ترتیب به بازار زرگرها و بازار آهنگران ارتباط پیدا می
طلبی مردم تهران و دیگر ی و حقخواهیادآز شاه همواره در کانون 

خواهان قرار داشته است. مجموعه این سه عنصر شهری آزادی
مثلث دولت، ملت و مذهب را در شهر تهران همراه با توازن و 

تصاویر مربوط به  ،۵شکل . در ]33 ,34[اندپایداری به نمایش گذاشته
  .است این عناصر ارایه شده

  
	مسجد شاه (ضلع مذهب)

 ؛مسجد شاه تهران در دوره ناصری
 ]26[اجتماع عزاداران محرم 

میرزا اقامه نماز توسط  سجد شاه؛م
  ]26[)تهران جمعهمام(ا ابوالقاسم

  میدان ارگ (ضلع دولت و حاکمیت)

خانه کاخ تصویر میدان ارگ در آلبوم  ]36[از میدان ارگ اوژن فالندنطرح 
  ]33[گلستان

  ضلعکانون سه - (ضلع مردم) دانیمسبزه

 
و  دانیمسبزهاز  ژول لورنسطرح 

  ]37[بخشی از حصارک ارگ
 ]29[قدیم و تجمعات مردمی دانیمسبزه

  و میدان ارگ، مجموعه دولت، ملت و مذهب دانیمسبزهمسجد شاه،  )۵شکل 
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  هایافته
از  و خارج از هندسه خود نظمبیظاهر  وجود باتاریخی  شهرهای
 بوده و توجه اصلی انتظام درونی مندبهرهاز نظامی قدرتمند  درون
چنین بیان  توانمی. لذا استمبتنی بر انسان و نیازهای او آنها 

هن پنهان ورای نظم ظاهری بر شهرهای ک ایهندسهداشت که 
روابط انسانی شهرنشینان را در  استوار گشته که در گستره زمان

است.  کردهمیمذهبی تنظیم وجوه مختلف، اجتماعی، سیاسی و 
اساس کهن بر  شهرهایاز همین جهت پیدایی ساختار فضایی در 

و  شودمیموجود و منطبق بر وجوه مختلف بستر ایجاد  نیازهای
اولویت در شکل شهر انتظام درونی و روابط انسانی است و 

  ).۶(شکل  گیرندمیمختلف آن بر همین اساس شکل  هایالیه
به طریق طبیعی اتفاق  عموماً هر تاریخی به بیان کلی رشد ش

  . که اساس آن بر مبنای رفع نیازهای ساکنین شهر است.افتدیم
توسعه نظم و هندسه از عناصر کوچک که واحدهای معماری و 

غیرمشهودی  صورت بهو  شده شروععناصر ریزدانه شهری هستند 
 بهرو انتظام شهر از جز همین . از دینمایمبه درون شهر سرایت 

. همچنین در وجه دیگری نظم اجتماعی حاکم، ردیگیمصورت  کل
که به این  برخاستهاز روابط میان نیروهای مختلف اجتماعی 

دراکی ا -له شکلی ادراکی نیز بخشیده است. این نمود کارکردیمسا
نبود سامانه منظم شهری از یک نظم درونی و انتظام  باوجود شهر

انند یک هندسه پنهان بر تمامی یکپارچه برخوردار بوده که هم
  .افکنده استوجوه شهر سایه 

از هندسه  دگرگونی شهر تهران« دهندههای پژوهش نشانیافته
است. نخستین مواجهه ایرانیان با » ارگانیک به هندسه منظم

. در اواخر سر برآوردحیات مدرن به شکل جدی در دوره قاجار 
گیری در دوران قاجار و شروع حکومت پهلوی تحوالت بسیار چشم

(امام  یخوابتختد. احداث بیمارستان هزار ششهر تهران آغاز 
 لفهومسه  آهنراهخمینی فعلی)، دانشگاه تهران و ایستگاه 

گذاشت. بهداشت، علم و حرکت را در شهر تهران به نمایش می
والت این ترین تحز یکی از مهمحضور عنصر ماشین در شهر نی

توسعه شهری با اولویت خیابان و  دوران است. به دنبال آن
تسهیل حرکت  برایتا بستر الزم  ]30[اتومبیل مورد توجه قرار گرفت

رو شهر تهران از یک شهر سنتی با همین . از شودها فراهم اتومبیل
دسه یک نظام هندسی کامًال ارگانیک، تبدیل به شهری با یک هن

اری به شهرهای شابه بسیهای منظم که تکشیشطرنجی و خیابان
  اندازی نمود.پوست غربی داشت

گیری این قبیل معابر امکان ارتباط نقاط مختلف شهر به شکل
مستقیم، در کمترین زمان و با اتومبیل  صورت بهیکدیگر را 

گرفتن . مجموعه این تحوالت موجب نادیدهنمودمی ریپذامکان
اصول و قواعدی شد که در شهر تاریخی تهران حاکم بود و در 

دهنده آن در های طوالنی شهروندان براساس هندسه تشکیلمدت
شهر روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی خویش را شکل 

به مدرنیسم در دوران پهلوی اول  تاثیردادند. دامنه فراگیر می
وصفی در کلیه سطوح اجتماعی،  رقابلیغعمده و با سرعت صورت 

 تاثیرسیاسی، اقتصادی و در روش زندگی شهرنشینان تهران 
با بازگشت  مدرنیسم جهانی تاثیربسزایی نهاد. مرحله اول 

. رفتار و منش شکل گرفتهای خارج از کشور به ایران کردهتحصیل
اجتماعی، نوع پوشش و نگاه به زندگی آنها در قیاس با رفتارهای 

وت بود. در مرحله دوم متفا کامالً شهروندان شهر تهران معمول 
ی بر رفتارهای اجتماعی، انعکاس آن گذار تاثیر پس از  این تحوالت

های . دگرگونیاستبر دیدگاه، شهرسازان و معماران آن دوران 
کالبدی تهران در راستای توسعه و گسترش شهر با توجه به 

االحداث در جداره های جدیدهای جدید و ساختمانکشیخیابان
آن صورت گرفت. در این میان  به مشرفهایی خیابان با پنجره

 - های ترافیکیهم زده و میدان خیابان شکل سنتی بازار را بر
  گیرند.های شهر را میتزیینی همچون میدان فردوسی جای دروازه

  

  
ی سه عنصر دولت، ملت و مذهب در شبکه نامنظم شهری جوار هم) ۶شکل 
در اواخر دوره ناصری، هندسه پنهان ارتباطی قوی میان نیروهای مختلف تهران 

  .]31[شهر برقرار ساخته است
  

این نظم جدید برگرفته از یک هندسه اقلیدسی و شطرنجی 
متفاوت و بیگانه با  کامالً (هاوسمانیزم) بوده و سیر تحول آن 

. یابدمیتنیده بروز  همبه بافت تاریخی شهر با هندسه ارگانیک و 
است.  گرایانهاستفادهاین هندسه شطرنجی شهر، عملکردی و 

مدرنیسم در قیاس با عناصر و عوامل  هایجذابیتو  هانوآوری
سنتی دارای جذابیت و نیروی کشش بیشتری برای شهرنشینان 

تنها نه یروی جاذبه مدرن و سرعت گسترش آنتهران بودند. این ن
بلکه از  شودمیمحسوب  یکی از عوامل توسعه شهر تهران

  علل ازدیاد جمعیت آن است. ترینمهم
ت، اقلیم، با توجه به فرهنگ، مدنیّ  که شهر دهدمینتایج نشان 

، گیردمیی دیگر در طول زمان شکل هالفهوماقتصاد و بسیاری از 
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که بررسی  طورهمان .دهدمیو به حیات خود ادامه  یابدمیتوسعه 
با تمامی اجزا  یسمو سپس ورود مدرنشد فروپاشی سلسله قاجار 

آن از قبیل رفتار، اجزا و ابزار، شکل شهر را متحول  دهندهلیتشک
شهر  هایپهنهبه  دهندهنظمنمود و هندسه ارگانیک و فرکتالیزم، 

منظم یک هندسه اقلیدسی و شبکه  کشیخیابانکهن را در مقابل 
ی و افتگیتوسعهشطرنجی شهر جدید تهران قرار داد که نوید یک 

داشت. ورود مدرنیسم اولیه به  همراهبه انطباق بر روند جهانی را 
نفت  خانههیتصف سیساتبا اکتشاف نفت و  زمانهمایران که 
از قبیل انواع موجب ورود تولیدات فراوان مدرن  تنهانه آبادان بود

بلکه اشاعه رفتار و عادات جدید و نو بر هویت  ماشین به ایران شد
بسزایی نهاد و  تاثیراصالت تاریخی شهر و شهروندان تهران و 

  .دبرای ارایه خود در شهر شنیازمند بستر مناسب 
نمودن نقش هندسه پنهان نتیجه این تحوالت در شهر تهران، خنثی

 وسیلهبهمیدان در مجموعه سبزه دهنده هسته تاریخی شهرتشکیل
گرفتن روابط نادیدهمنظم و اقلیدسی بود که با های کشیخیابان
فاصل سه رأس  حد شهروندان در فضای باز شهری مدارانسان

با  ، کاخ گلستان و مسجد شاه)دانیمسبزهدولت، ملت و مذهب (
اولویت بخشیدن به حرکت پرشتاب ماشین در این مجموعه و 

ه خرداد فعلی) صورت (پانزد عبور خیابان بوذرجمهری وسیلهبه
  ).۷(شکل  گرفت

یابان مستقیم فارغ از تناسبات انسانی شهر کهن در این پیدایی خ
فضا بروز یافت و در تقابل با هندسه ارگانیک آن قرار گرفت که 

 هم خوردن انتظام فضایی و ادراکی میان سه عنصر موجب بر
شهری مهم این بافت شد. این تحوالت زوال پهنه سکونتی و 

در بافت تاریخی را به دنبال داشت و موجب  گرفته قراراجتماعی 
  شد تا این پهنه دیگر کارآمدی سابق خود را نداشته باشد. 

ای سنتی و مدرن در شهر بر وجوه مختلف تقابل دو پایگاه اندیشه
گونه که شهر از سنتی به همان گرید عبارت بهآن اثرگذار بود. 

و  شده گرگوندهای مختلف آن نیز داد الیهمدرن تغییر شکل می
کند. این تحول مبنای شهر جدید قرار ماهیتی متفاوت پیدا می

شود. اساس آن روابط در سطوح مختلف بازتعریف میو بر  گیردمی
الگوی شهر نوین که در ابتدا بر مبنای ساختار شهری وارد اندیشه 

  .)۱شود (جدول شهرسازی می

  

  
نشینی عناصر تاریخی نظام همخوردن همعبور خیابان بوذرجمهری و بر ) ۷شکل 
  ]35[شهر

  
  در وجوه مختلف شهر  دادهرخی هایدگرگونتحول شهر از سنت به مدرنیته و  )۱جدول 

  تغییریافتهوجه   شهر مدرن  شهر تاریخی  مبنای شهری

  شهر دهیسازمان  ١
شهری هایکانونریزدانه و  یفضاها
  .شکل شهر هستند کنندهنییتع

است و ماهیت کالبدی دهندهسازمانخیابان عنصر 
  .گیردمیشهر بر مبنای آن صورت 

  شکل شهر

  شبکه حرکتی شهر  ۲
ایست و مکث در فضاهای شهر برای ایجاد

  حضور و تعامل افراد
اولویت شهر حرکت است و سرعت و شتاب مبنای

  تعامالت اجتماعی ماهیت تحرک شهری است.

  جایگاه میدان در شهر  ٣
جامعه، عرصه بروز رفتارهایکانون شهر و 

  جمعی و تعادل نیروهای اجتماعی
آن لهیوس بهبیشتر عنصری تزیینی و حرکتی است که 

  .شودیمشبکه ترافیکی شهر ساماندهی 
  رفتارهای جمعی

  ارتباط عناصر شهری  ٤
پیوستگی عملکردی و ادراکی میان عناصر

  مهم شهری
عناصر میان یارتباطیو بشهری  هایکانونپراکندگی 

  مهم و ساختاری شهر
  شکل شهر

  بازار و تبادالت تجاری  ٥
اساسبر تجاری درون نظام بازار فضاهای 

  و عناصر وابسته هاراستهشکل درونی 
فضاهای تجاری در جداره خیابان با نمود گیریشکل

  بیرونی و پیدایش پاساژها و مراکز خرید
  نظام اقتصادی شهر

  ارتباط حاکمیت و مردم  ٦
میان دولت و مردم به هیسو ارتباط دو
 دانیمسبزهنظیر  دهندهاتصالعناصر  واسطه

تفکیک ارتباط و برای انقطاع میان مردم و دولت
  هاآنی فضایی نینشهم

  سیاست و شهر

  بازنمود بناها در کالبد شهری  ٧
و نمود درونی ابنیه و پرهیز اهمیت میانسرا

  از توجه به بیرون بناها
شدنو شکل ظاهری و عیان شهری یهاجدارهاهمیت 

  ابنیه مختلف در شهر
 ارتباط معماری و شهر

  در شهر هایکاربر ارتباط عملکردی   ٨
ینینشهم واسطهبه هایتعامل کاربر 

  قانونمند کارکردهای مختلف
و عدم اتصال عملکردی میان هایشدن کاربر فکنم

  رویکرد مدرنیستی به شهر منظوربهآنها 
تعامل و توازن 

  هاکاربری
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  گیرینتیجه
بر  توانمیو رشد شهرهای تاریخی و مدرن را  گیریشکلسیر 

هندسه شهر  جهینت دردر نظر گرفت. آنها  مبنای الگوی هندسه
شبکه شهری است.  هایالیهنمود اصلی نوع تفکر در ساختار و 

، مبتنی بر خیابان و اولویت یافتن حرکتشطرنجی شهر مدرن 
سرعت و شتاب در شهر است و نظام هندسی نامنظم و ارگانیک 

بیان  مدارانسانو شهر سنتی نوع نگرش را در مقیاس کوچک 
 استله اصلی رشد شتابان شهر و گسترش سریع آن امس. کندمی

 .که الجرم این سرعت تناسبات شهر و جامعه را دگرگون کرده است
تحلیل این بازنمودهای شهر مدرن و سنتی در بر  ١ر نمودار د

  است. شده هیارای شهری هاجنبه
  

  
  در هندسه شهر آنها  مبنای شهرهای تاریخی و مدرن و بازنمود )١نمودار 

  
هسته تاریخی در شهر  دهندهادراک هندسه پنهان اجزا تشکیل

های فرهنگی درک رابطه میان هویت، اصالت تاریخی و ارزش تهران
خوانش  تنهانهنمودن آن دنبال خواهد داشت که با مخدوشبه را 
نماید بلکه مفاهیم و مند هویت تاریخی شهر دچار مشکل مینظام

معانی ذهنی که دارای عقبه تاریخی در ذهن شهروندان هستند و 
کنند دچار آشفتگی به محیط تاریخی شهر را ایجاد می خاطرتعلق
ازی اقلیدسی از میان مجموعه د. عبور خیابان با تفکر شهرسشومی
م پنهان شهر هم خوردن نظا میدان نمود این آشفتگی و برسبزه

  است.
بسیاری از اصول شهر ، جهانی هایتجربهاخیر و بعد از  هایسالدر 

 توجه قرارگرفته تا با معاصرسازی آنها مجددًا ارتباط قدیم مورد

 میدانسبزه ارتباط باله در ا. این مسگرددانسان و شهر برقرار  میان
واقع  که در خردادپانزدهدر مسیر خیابان  محوریپیادهبا ایجاد 

عملکردی گذشته  نظامانقطاع محور دولت و مردم بود تا حدودی 
توان خوانش و بازیابی می جهینت احیا گشت. در دیالب جدقدر آن 

به ساختار این مجموعه شهری را نیاز  دهندهنظمهندسه پنهان 
مداخالت بازآفرینی شهری دانست. با توجه به آنکه در این  اصلی

به  فروشعمدههای تغییر کاربری تجاریمجموعه تاریخی با 
فضای باز  جمله ازی، اشغال کلیه فضاهای باز شهری فروشخرده

تکیه دولت، ازدیاد جمعیت در شهر تهران، تسهیل در تردد و 
شدن سیل جمعیت به ترسی توسط خطوط مترو موجب سرازیر دس

حفظ  برایتاریخی شده است، توجه و تالش  باارزشاین پهنه 
  نماید.هندسه پنهان آن امری ضروری می
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