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 چکيده

 آیندفر این. دارد پدیده آن تاریخی فرآیند از ما شناخت به بستگی موضوعی، هر از شناخت و اطالعات داشتن درستی

 در كه روند این حال هر به. سال چندین هم شاید و باشد بوم و مرز این تاریخ سال هزار چند است، ممكن تاریخی

 ر،عنص یك گیری شكل نحوه در را تاثیرگذار و مؤثر عوامل تا كرد خواهد كمك ما به است افتاده اتفاق ها نسل طول

 می دارد فراوانی اهمیت كه پدیده شناخت و فرآیند این درك با. نمائیم كشف دیگری چیز هر یا و شهر فضا، پدیده،

. یابیم دست آینده چگونگی تخمین و موجود وضع چرائی پدیده، گذشته همچون متعددی سواالت جواب به توانیم

 فضاهای میان از را میدان باشد می سطور این حوصله در كه جایی تا شدیم برآن تاریخی، سیر از برداشتی چنین

 باز فضای میدان، عمومی، فضاهای میان از .نمائیم تعریف را آن موجود وضع كمك به و بكشیم بیرون گذشته عمومی

 فادهاست برای انسان كه است تمهیدی اولین فراوان، احتمال به و دارد ویژه جایگاه ایران شهرسازی در كه است كارآمدی

 شهری، عمومی میدان دو معرفی و شناخت به تا دارد نظر درپژوهش حاضر  ،از اینرو. است برده بكار شهری، فضای از

 دیدگاه از آنان های شباهت و ها تفاوت بیان رویكرد با( اصفهان جهان نقش میدان و آگورا)  باستان یونان و ایران در

 ده،ش بیان كلی هدف به نیل جهت. بپردازد امروز به تا گذشته از آنان اجتماعی نقش تغییر گرفتن نظر در و معماری

 از ها، داده تحلیل از حاصل نتایج و است گرفته قرار استفاده مورد ها داده گردآوری منظور به روایتی – تاریخی روش

 و نمایشگاهی فضاهای از ها، میدان اجتماعی نقش. كند می حكایت زمان، گذشت با مذكور های میدان كاربری تغییر

 بی یرتغی این از نیز آنان بناهای. اند شده تبدیل تجاری گاهاً و گردشگری–تفریحی فضاهایی به حكومتی و ورزشی

    .اند كرده بدل خاص ای موزه به را خود كاركردی هویت آنان از برخی اند، نبوده نصیب

 .، آگوراجهان ميدان، منظر جمعی، هویت شهري، ميدان نقش :يديکل واژگان
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 3نسيم اعرابی، 2حميدرضا رزمی، 1الهام کبير

 .ایران ،گنبد كاووس اسالمی، آزاد دانشگاه معماری، مهندسی ،ارشد كارشناسی آموخته دانش 1
 عضو، ایران آزادشهر، اسالمی، آزاد دانشگاه معماری، مهندسی، ارشد كارشناسی آموخته دانش 2

 .نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه
 .ایران ،گنبد كاووس اسالمی، آزاد دانشگاه معماری، مهندسی ارشد، كارشناسی دانش آموخته 3

 
 نام نویسنده مسئول:

 الهام کبير

 انباست یونان در آگورا کالبدي - اجتماعی نقش سيرتحول بر درآمدي

 اصفهان جهان نقش ميدان و
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 مقدمه
توجه  ،ی ارزش گذاری شده بر آثار تاریخیترین معیارها . از مهمی شكل گرفته در پیرامونشان هستندمیدان ها بیانگر نقش زنده بناها

باشد. در طی تمام دوره های تاریخی، فضاهای جمعی  به نحوه شكل گیری و تاثیر بالقوه آنان در محیط جامعه زمان خود و یا بعد از خود می

ها را یا در درون  ، چرا كه آنان بسیاری از فعالیتاهمیت باالیی برخوردار بوده اند ( برای ساكنین یك شهر یا منطقه ازها میدانو عمومی )

به شاهراه ها و خیابان  . توجه[8]اهای مهم شهری و ... ، عبادتگاه ها و بنهایی از قبیل بازارها ، فعالیتدادند خود یا بر گرداگرد خود شكل می

، سیل گیر نبودن منطقه و مركزیت داشتن نسبت به محیط پیرامون میزان فاصله از دروازه های شهری، پستی و بلندی زمین ،های اصلی

تاریخ پیشینیان و فضاهای شهرهای آن . با مطالعه تخاب مكان چنین فضاهایی بوده استترین عوامل در ان خود و ویژگی های دیگر از مهم

غما بردن آثار ارزشمند ، بازرگانی و معامالت و به یاز میان آنان می توان به جنگ ها ،به برخی وقایع مهم تاریخی پی بردروزگاران می توان 

عقاید مردم سرزمین های مختلف با  ها و افكار و ، زبانگ ها. نكته ای مهم در این میان توجه به تبادل فرهن[4]مود... اشاره ناجتماعی و

ایی ه . ایران نیز از این قائده مستثنی نبوده است لذا در پی جنگایی و كسب قدرت بیشتر حاصل می شدیكدیگر است كه در پی كشورگش

انان و باستان شناسان ، بسیاری از تاریخ دبر این وقایعمعماری را به ارمغان آورده است. ، برخی الگوهای شهری و كه با سایر ممالك داشته

ایرانیان توسط یونانیان به یغما برده می شدند و از  ، زنان و اموال وبرخی از آثارنگ یونان باستان با پارسی زبانانتائید نموده اند كه زمان ج

ه در شیوه ت زنانه به كار برده شد، عمده ترین تاثیری كه آنان پذیرفتند در پیكره تراشی ها و تناسباری می نمودندآنها در كارهایشان الگو بردا

ها و اجرای  ها بیانگر نمایش به فضای جمعی و میدان . نگرش[4]توان ذكر نمود ستون سازی ها ومعماری فضاهایشان به خصوص معابد را می

. برای تعریف میدان ها ستل افكار و مناظره و ... بوده ا، نمایشگاهی ازآثار نقاشان بزرگ و همایش فالسفه جهت تبادزنده مردمان آن زمان

. در پیرامون [5]ی كیفیت اجتماعی گام برمی داشتندمی توان آنها را مكان مالقات نگاه ها و اندیشه ها دانست كه در جهت نیل به ارتقا

ان نقش جهان باستان و مید . فضایی چون آگورا در یونانهایی كهن از آنها خواهیم پرداختپرداخت به منظر جمعی به بیان معرفی نمونه 

وز دچار تغییر و دگرگونی شده ، آیا عملكرد میدان های مذكور از گذشته تا به امراستا توجه به این نكته ضروری است، حال در این راصفهان

توان به ب، شاید با توجه به مباحث بیان شده ؟ها و شباهت هایی دست یافت توان به بیان تفاوت ، میجمعی نام برده ؟ آیا بین دو منظراست

. محققین و كاوشگرانی در نقاط مختلف دنیا ان در خالل آن روزگاران دست یافتتاثیری متقابل از دیدگاه معماری در دو جامعه ایران و یون

 رت، اما چنین مقایسه ای تا كنون ذهن كملعه و كاوش هایی اقدام نموده انددر زمینه موضوعات تاریخی و معماری و باستان شناسی به مطا

وص و یونان درخصهای معماری ایران  و تفاوت ، لذا تحقیق پیش رو در نظر دارد تا بتواند به بیان شباهت هاكسی را به خود مشغول كرده است

 .زد( بپردافضاهای عمومی شهر) میدان ها و منظر جمعی شهری

 

 پيشينه تحقيق
نوشته های ارزشمند كاوشگران و نسخه های خطی به جای مانده ، مرور یافته ها و دست تاریخیبه موضوع های پرداختن در راستای 

، دست یافته های جامعه ا ها یاری نماید لذا تحقیق پیشروتواند ما را در شناخت آن بناها و فض و همچنین توجه به معماری آن دوران می

 .نقش جهان اصفهان  بیان نموده استباستان شناسان را از آگورای آتن و میدان 

 

 از یونان شناختی: 
آب و  ست با جغرافیا و، كشوری اایی و تابش ظاهرا بی تغییر آفتابیونان با سطوح كشیده افقی دشت رسوبی میان جلگه های صحر

، یونان را به سرزمینی نیمه خشكی نیمه تو رفته دریایی تبدیل یده بریده آن. خلیج های واقع در خط ساحلی عمیقا تو رفته و برهوای متغیر

زمستان ها  –. آب و هوای یونان  بسیار تند ه چندین واحد كوچك تقسیم می كنند، آب پخشان های كوهستان ها این كشور را بمی كند

 .[3]است –، تابستان ها خشك و گرم سرد

 

 1بيان تاریخچه اي از آگورا : 
از اهداف به دور هم جمع می  یعی، یك فضای باز كه در آن شهروندان به منظور طیف وسآگورای آتن، مركز شهری باستانی بوده

 زین حكایت. شواهد از اشتغال بشر از همان آغادر زندگی مردم آتن بازی می كردند، ایوان ستون دار و اتاق سنا نقش مهمی را شدند. استوئا

فارس تخریب شد و در پیش از میالد توسط ارتش  6( و بخشی از آن در قرن سال پیش از میالد 3333سنگی حدود ) از اواخر دوره نودارد

. در یونان باستان مورد تهاجم عثمانی ها واقع شد 583، در سال الد به وسیله رومیان اشغال گردیدپیش از می 983و  974های  حدود سال

                                                           
1 Agora 
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یونان ی روزانه خود را در ها . مردم فعالیتای مختلف مورد استفاده قرار گرفته فضاهای باز به عنوان فضای نشیمن جهت انجام فعالیت

. در این دوران آگورا و ساختمان های تجاری در آن مكان انجام می دادند، اجتماعی و های سیاسی، قضایی ، از قبیل فعالیت5كالسیك، قرن 

، هنرمندان و فیلسوفان بوده است. در مجموع همه آنان مسئولیت ایجاد جامعه و مداران، نویسندگان، شاعران آن فضای آمد و شد سیاست

 Britannica Onlineو  Bryn Mawr Classical Review 2010.12.13بیان خالصه ای از هماهنگ را داشتند. ) فرهنگی

Encyclopedia  وagora (ancient Greek meeting place)) .های مختلف بود و كانسپت دموكراسی  آگورا نقطه كانونی فعالیت

ش و گر نقش آموز. ساختمان های اضافه شده به آگورا بیانا دوره رومیان ادامه یافتی آتن ت. قلمرو فرهنگبرای اولین بار در آنجا شكل گرفت

بعد از میالد ساخته شد، كامل  524ر سال ، نقشی كه با وجود مدارس فلسفی كه توسط امپراتور ژوستین مسیحی دپرورش در شهر بود

ار استوئاها ، ساختmerton ر به ساخت و ساز در سایت قدیمی، منجقبل از میالد 537و  538های  . ایجاد دموكراسی جدید در سالگردید

های  ، فارسیان سمت چپ شهر را تخریب نمودند اما ساختمانقبل از میالد مسیح 974و  983ای ه در خالل سال .و تاالر سرپوشیده شد

ی 2و استوئا Zeusو استوئای  Bouleuterion و ساختمان جدید ، Polikile Tholosاستوئای  5و  9. در قرن آگورا دوباره بازسازی شد

ز میالد به وضوح قبل ا 86تاثیر معماری روم درمعماری آتن در سال  .همه به پیرامون آگورا اضافه شدند Lawcourtsو  Mintجنوبی و

 یك سالن كنسرت ، یك خدای بزرگ وخانواده سلطنتی اختصاص داده شدند. معابد ساخته شده در آگورا به جایگاه پرستش مشخص است

 ترین خیابان شناخته شده  . مهمداخل وبیرون از اگورا واقع شدند های متعدد در خیابان .از میانه میدان حكایت از آن دارددر ناحیه پایین 

Dromos  یا Panathenaic  ( شاهره اصلی شهر كهبوده است )در های پی  ها با سنگ . مرز خیابانبه دروازه اصلی منجر می شده است

 )ها نه تنها برای حركت دسته جمعی، بلكه برای مسابقات ارابه رانی ، تعریف شدند. خیاباندوره هلنی و ورمی به كار برده شدپی كه در 

Apobates ( در طول جشنواره های )Ponathenaicاستادیومی ساخته رسد در جهت اجرای مسابقات ( استفاده می شدند. به نظر می ،

 .مناستیك نیز به كار برده شده است. آگورا برای اجرای تئاتر و ژیموزش نیروهای سواره نظام آتن، اختصاص داده شدای آشد و زمینی بر

ود ردازان زمان خ، با شاعران و طنزپی شدند بلكه برای صحبت با یكدیگرمردان آزادنه نه تنها به داد و ستد و كسب و كار در آنجا مشغول م

 Overview – the. برای یك شهروند افتخاری بود اگر مقبره او در آگورا قرار می گرفت . ) بیان خالصه ای از به آنجا می رفتند

Archaeological site وhistory of Agora  وagora (ancient Greek meeting place)) [3]. 

 

 ميدان نقش جهان اصفهان 
، تزیینات و اهكارهای بی نظیری از هنر معماریواقع شده و ش میدان شكوهمند نقش جهان امروزه در بخش شرقی شهر اصفهان

 زمان در كه آلمانی هیئت سرپرست( عصر صفوی را در خود جای داده است. و معماران ایرانی )مكتب اصفهان صنایع دستی هنرمندان

 عرض قدم 233 حدود در و طول قدم هفتصد و است عریض شهر میدان: “نویسدمی اصفهان شهر میدان مورد در است آمده ایران به صفیشاه

 ،شرق در. اندكاشته درخت جلویشان و دارد جواهرسازی و زرگری به اختصاص كه اندساخته شكلییك و زیبا نماهایطاق میدان غرب در. دارد

 در و است واقع بازار شمال، در و الزّمان،صاحب مسجد میدان، جنوب در. نوازندمی سرنا و طبل آنجا در كه هست تریعریض نماهایطاق

 پرآبی هرن میدان اطراف: “گویدمی نیز دالواله یتروپی ”كرده است احاطه بلند دیوار را پادشاه قصر. شودمی انجام ورزشی مسابقات میدان وسط

 برگ و پُرشاخ هایدرخت مستقیم خطّ به هادكّان و نهر این بین و اندداده قرار هاپیاده آمدورفت برای هاییسنگ آن وسط در كه است جاری

 با میدان تمام وسط. [1]داد خواهند تشكیل را عالم منظر زیباترین نظرم به بروید آنها هایبرگ وقتی دیگر وقت چند كه اندكاشته یكسان و

 طمحی به هاییحوض امام مسجد و بازار سردر مقابل. ”ندارد وجود آن از بهتر موقعیّتی سواری اسب یا دویدن برای و شده فرش ریز هایسنگ

 و چراغانی وسایل و ابزار ، است داشته جریان آنها در زالل آب همواره كه است داشته وجود سنگی هایدیواره با پا ده عمق و پا هفتاد

 فادهاست میدان اصلی هایفعّالیت از یكی اینكه، مضافاً. داشت وجود میدان در شادی و سرور مراسم و هاجشن برپایی برای میدان بندیآذین

های سنگی وجود داشته است هایی به محیط هفتاد پا و عمق ده پا با دیوارهمقابل سردر بازار و مسجد امام حوض بود چوگان بازی برای آن از

های ری مسابقات ورزشی و نمایشهای مختلف، برگزامركز یا میانة میدان نیز به برپایی آئین. آب زالل در آنها جریان داشته استكه همواره 

های پیرامون میدان كه امروزه اثری از آنها خانه. یكی از عملكردهای اصلیِ قهوه[5]های تجاری اختصاص یافته بودتفریحی و بیتوتة كاروان

زار و وسایل چراغانی و بوده است. عالوه بر آن اب ”(ع) بحث شعر و شاعری و حكایت و قصص و بازی و تفریح گرفته تا مدح علی“نیست، 

 های اصلی میدان استفادهها و مراسم سرور و شادی در میدان وجود داشت. مضافاً اینكه، یكی از فعّالیتبندی میدان برای برپایی جشنآذین

این میدان در ، مان میراث فرهنگی و گردشگری كشوربیان مشخصات میدان بر اساس داده های حاصل از ساز از آن برای بازی چوگان بود.

                                                           
است و تاریخش به قرن  متر است كه محل دادگاه حاكم زمانه بوده 18به طول « ایوان سرپوشیده»یا  (Stoa) های جالب آگورا استوئایكی از قسمت 2

 .قبل از میالد در این محل انجام شده است 344سقراط در سال  گردد. محاكمهششم پیش از میالد بازمی
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هجری بنا گردید. طول این میدان از شمال به جنوب  1336تا  1333مركز اصفهان آن عصر به دستور شاه عباس اول صفوی بین سال های 

ه ساختار اجتماعی و فرهنگی متر است. از ویژگی های بارز این میدان تركیب هدفمند عناصر تشكیل دهند 165متر و عرض آن حدود  533

، سیاست و اقتصاد در آن است. برای تاكید بر این اصل مسجد جامع عباسی )امام ره( و مسجد شیخ لطف اهلل در ظلع رهنگ و علمایران، ف

 هجنوبی و شرقی و كاخ عالی قاپو در ضلع غربی و سردر بازار بزرگ قیصریه در شمال آن احداث گردیده است. چهار بازار اطراف میدان را احاط

 همكف طبقه در(. متر 8 ارتفاع به) است شده تشكیل طبقه دو از جهان نقش پیرامونی ك به شغلی اختصاص داشته اند. بدنهكرده اند كه هر ی

 شده رت سبك بسته نیمه فضائی ایجاد با دوم طبقه ترتیب بدین دارد؛ وجود هائی آنها ایوان جلوی در كه هایی اتاق دوم طبقه در و ها حجره

 قاپو یعال آمده جلو كاخ شاه، مسجد اهلل، لطف شیخ مسجد جلوخان با اتصال در ممتد بدنه این. است آورده بوجود را جالبی فضائی تركیب و

پیش بینی  ناست. بدین ترتیب این میدان با كاربری های گوناگون كه در آ آورد پدیده را بدیعی و زیبا فضائی تركیبات قیصریه بازار سردر و

 .[2]صادی مردم اصفهان به شمار می آیدتپنده پایتخت و جلوه گاه اصلی حیات اجتماعی و اقت، در حقیقت قلب شده بود

 

 گزاره هاي تحقيق 
 سواالت

( های فضاهای جمعی و عمومی)میدان های شهری ها و شباهت تفاوتمسئله ای كه در خالل این تحقیق مطرح شده است توجه به 

 . و یونان است در ایران

 ؟ای احاطه شده ویا تعریف شده اند های مشابه ها و ساختمان آیا آنان با كاربری 

 نژادی ، قومیهای فرهنگی ، با وجود تمامی تفاوتها های انجام شده توسط آنان در آن مكان ها و فعالیت آیا آداب و رسوم انسان ،

 ؟و مذهبی، یكسان بوده است

 ؟ هایی در آن فضاها می پرداختند آنان به چه نوع از فعالیت 

 ؟ وز دچار تغییر و دگرگونی شده استا عملكرد میدان های مذكور از گذشته تا به امرآی 

 

 هدافا
یكرد ( با روشناخت دو میدان عمومی شهری، در ایران و یونان )آگورا و میدان نقش جهان اصفهانهدف كلی تحقیق پیشرو دستیابی به 

 ، در باره فضای شهریتماعی آنان از گذشته تا به امروزگرفتن تغییر نقش اج های آنان از دیدگاه معماری و در نظر ها و شباهت بیان تفاوت

لین اقدامات در این ، نیازهای مردم آن روزگاران از جمله اون راستا مطالعه تاریخ هر دو كشور. در ایهای پیرامون آنان می باشد و ساختمان

، قیاس ابعادی فضاها و ساختمان ها در كنار توجه به تنوع كاربری نداختن به فضاهای عمومی شهر، شناخت میادی، سپس پرخصوص می باشد

 .ابی به هدف اصلی تحقیق كمك نمایدتواند محققین را در جهت دست ی ها می ها و فعالیت

 

 فرضيه تحقيق
 پژوهش. وندانجام مراحل كار موثر واقع ش با فرض یا فرضیاتی همراه خواهند بود كه می توانند در جهت دهی به پژوهش هااغلب 

، مخصوص همان مكان و زمان نمی باشد بلكه محصول رض نموده است كه معماری هر مكانی، فنیز با گذری بر تاریخچه بیان شدهپیش رو 

تاثیر  توان در این میان می .سرزمین های مختلف شكل گرفته اند، می باشد تلفیق چندین تمدن و تفكر كه در دوره های زمانی متفاوت در

 .آن روزگاران را نیز در نظر گرفت ای مداخله گری چون قدمت و ریشه در تاریخ همان منطقه و مذهب و اعتقادات مردممتغیره

 

 متغيرها
ه را . در این میان متغیر وابستگر تاثیرات متغیرهای متفاوتی استها بیان تغییرات صورت گرفته بر فضاهای عمومی شهر چون میدان

سبت موقعیت مكانی ن ها و ، دسترسی ها و شریانتقل از قبیل مسایل سیاسی و امنیتكه تاثیر متغیر های مس می توان همان میدان یاد كرد

و  ، هر چند در این میان عواملی چون مذهب و اعتقادات مردم آن روزگاران و دینبر متغیر وابسته سنجیده خواهد شد، به فضای شهری

 . متغیری كه باید در طی مراحل( در نظر گرفته شده استتعدیل كنندهرهای مستقل دوم )ی به عنوان متغی، فرهنگ و طبقات اجتماعجامعه

توان از آن به عنوان متغیر كنترل یاد نمود البته در خالل  ، ویژگی های جغرافیایی مناطق می باشد كه میانجام تحقیق همواره در نظر داشت

 .وان متغیر مداخله گر نادیده گرفتها را به عن بررسی های انجام شده نمی توان تاثیر جنگ
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 ابزار اندازه گيري
 و توجه به اینكه تحقیق حاضر، تحقیقی تاریخی با توجه به اهداف تحقیقمطالعه تاریخ ایران و یونان پس از مطالعه پیشینه تحقیق و

تحقیق  به مقصود اصلیهای مطالعه و یافتن دست نوشته ها و اسناد تاریخی می توانند در راستای دست یابی ابزار ، استفاده از روایتی است _

 ، لذا در خصوص به دست آوردن اطالعات درباره معماری یونان باستان و آگورای یونانی عالوه بر استفاده از كتاببه محققین یاری رسانند

در آمریكا و سایت   Packardهای موسسه های تحقیقاتی معتبری چون موسسه ز مطالعات و كاوش، ای تاریخ تمدن ویل دورانت و هردوتها

بریتانیا و چند مقاله معتبر دیگر استفاده شده است كه در فهرست كتابشناسی به آنان اشاره گردیده است و همچنین درباره میدان نقش 

 ، محققین را دراث فرهنگی و گردشگری كشور توانستگرفتن از سازمان میرجهان اصفهان به مطالعه چندی از كتاب تاریخ ایران و كمك 

 .ی داده های مورد نیاز یاری رساندجمع آور

 

 .ماخذ نگارندگان ،اندازه گيري داده هاابزار  -  1شکل شماره 

 

 جامعه آماري
 کلياتی از جامعه مورد مطالعه

 ها و تغییر نقش اجتماعی میدان ها و تفاوت تحقیق دست یابی به بیان شباهت، هدف اصلی طور كه تا كنون بدان اشاره گردید همان

. در این میان دامات الزم در این پروسه می باشدهای آگورا و نقش جهان اصفهان می باشد. لذا مطالعه دو جامعه ایران و یونان از مهمترین اق

 .تصار در جداول زیر آورده شده استكه به اخ ،كالبدی بیان نمودتوان ویژگی های بررسی شده را به دو غالب ویژگی های اجتماعی و  می

 .ماخذ نگارندگان ،: ویژگی هاي اجتماعی 1جدول شماره 

 اولين دوره شکل گيري اعتقادات هنر و هویت تمدن ميدان ها

آگوراي آتن 

 یونان

تمدن محصول تعامل دو 

 میسنی و مینوسی

، ایلیاد و اساطیر خدایان

 اودیسه هومر

 ها طبیعت وكوهستان و جنگل

و آسمان و دریا را  و رودها

 سكونتگاه خدایان میدانستند

قبل از میالد  5و  9قرن 

 مسیح

ميدان نقش 

 جهان
 دوره معماری صفویه

وحدت و تاكید بر 

 مسجد
 ه.ق 11در سده  گسترش مذهب شیعه

 نقش آن در شهر حفاظت در طول تاریخ نظام اداري شغل و پيشه میدان ها

آگوراي آتن 

 یونان

 ستد، مناظره  دادو

ها ،  و جشن ها نمایش

پاتوق نقاشان و هنرمندان 

 و شاعران و فالسفه

برای اولین بار نظام 

دموكراتیك در آنجا اجرا 

 گردید

هایی از آن مورد مطالعه  بخش

هایی نیز  قرار گرفته و قسمت

، محوطه آگورا به مرمت گردیده

یك پارك باستان شناسی بدل 

 شده

قلب شهر و نقطه كانونی 

 ها فعالیت
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ميدان نقش 

 جهان

بازارها و فضای ورزشی و 

 نمایشی

مقر سلطنتی پادشاهان 

 صفویه

حفاظت صورت گرفته و در حال 

حاضر فضای گردشگری و بازار و 

 موزه بدل شده

كانونی قلب شهر و نقطه 

 ها فعالیت

 

یدار و عریف د، مكانی برای تها كه فضای میانی میدان ، از جمله اینچند دست یافت توان به بیان نكاتی میبا توجه به جدول مذكور 

خود، ه به اعتقادات و مذهب مردمان هایی چون كارهای نمایشی و ورزشی و حكومتی با توج ، همچنین به انجام فعالیتقرارمالقات ها بوده

 .ونان ( قلب شهر محسوب می شده اندها در هردو جامعه ) ایران وی این میدان .می پرداختند

 .ماخذ نگارندگان ،: ویژگی هاي کالبدي 2جدول شماره 

 ریشه فضا فرم تعداد بناها مساحت ) ابعاد( ميدان ها

آگوراي 

آتن 

 یونان

دارای هندسه ای نا منتظم 

كه در طول هر دوره ای از 

تاریخ كشیدگی و گستردگی 

 آن تغییر یافته است

عدد بنا در  25

دوره های 

 متفاوت

طور كه در شكل ارئه شده مشخص همان

، از هندسه و فرم خاصی پیروی است

 نمی كند

= آگورای اولین آگورا

 پریئنه

 = آگورای آتندومین آگورا

ميدان 

نقش 

 جهان

 مترمربع 82533

بنای اصلی 3

وسردرب اصلی 

 بازاردسته  9و 

مستطیلی كشیده با ابعاد طالیی نسبت 

 3به1

ریشه آن به میدان كهنه 

 اصفهان باز می گردد

 تزئينات موقعيت مکانی نسبت به شهر مصالح مهمترین بناها 

آگوراي 

آتن 

 یونان

 Holy Apostlesكلیسای 

 استوئای واقع در آگورا 3و 

سنگ آهك و 

 سنگ مرمر

دروازه به در كنار معبر اصلی شهر كه 

، واقع گردیده اصلی نیز منتهی می شده

ی عریض و ها بود، البته یكی از خیابان

 گذشت اصلی از درون آن می

نقاشی های نقاشان معروف 

و شیوه های ستون سازی 

كالسیك و دوریك و 

 یونیك و ...

ميدان 

نقش 

 جهان

مسجد 

ومسجد شیخ 1323(شاه)امام

 لطف اهلل و عمارت عالی قاپو

 آجر و كاشی

 كاری

 –تاكید بر محورهای اصلی شمالی 

 جنوبی و

غربی و احاطه شده با خیابان  –شرقی 

 عریض بر گرداگرد آن

هنر خطاطی و كاشی 

كاری با استفاده از آیات 

 قرآن

 

های  ایدة وحدت و ارتباط فعّالیت هندهكز، در واقع، سامان دااین مر، كه توان به این نكته اشاره نمود با توجه به مطالب ارائه شده می

عبادت، آموزش، سیاست، تجارت، چون، ها كه نمادهای اصلی  . این فعّالیته انددیبخشاصلی جامعه تحت لوای دین را تجلّی كالبدی می

اریخ آن و تهویت تمدّن ، جملگی در كناره یا میانة میدان شكل گرفتند و بعدها به عنوان هویت شهر و تاكید داشتندتولید، ورزش و تفریح 

 . ندشناخته و مشهور شدمرز و بوم 

 

 روش تحقيق
بر حسب گردآوری داده ها ، روایتی–تاریخیلذا استفاده از روش ، است تاریخی مورد مطالعهاز پدیده های  تبیینیتحقیق پیش رو 

كل نگر و در  روایتی و-دوره و در جهت تبیینیینه های آن كالبدی در زم–به جستجوی پدیده های اجتماعیدراین روش  مورد نیاز است.

، سعی با استفاده از ابزار های ذكر شده، جمع آوری شده داده های ناد به با استاین روش در  ینمحقق. برخی موارد جزء نگر، مورد نیاز است

ملكردی با توجه به سیر تاریخی آنان ع–شناخت جامعه ها و دوره های تاریخی مورد نیاز نموده اند، سپس به بیان مقایسه ای كالبدیبه 

، مطالعه كتب تاریخ ایران و یافته های كاوشگران در جهان، ار توجه به اسناد و مدارك تاریخی، دست نوشته هاپرداخته اند. در خالل انجام ك

 .داشجهان و مطالب و اقداماتی از این دست می تواند در جهت دستیابی به اهداف خرد و كالن تحقیق موثر می ب
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 و گرد آوري داده ها ها اجراي ابزار 

 شناخت بنا ها و عناصر شاخص در آگوراي آتن 
تابشناسی بدان ها اشاره خواهد ، محصول جمع آوری داده هایی است كه با توجه به منابعی معتبر كه در فهرست كبناهای پیش رو

 ، بیان شده است. شد

 

 

 

 

 .[11]گذاري  بناها با توجه به  دوره هاي معماريشماره  –آگوراي آتن  –2شکل شماره 

 

الیت هایی كه ع، بناهای موجود در آگورا را از لحاظ دوره های تاریخی شكل گیری و هم از لحاظ نوع فمطابق با مطالعات انجام شده

چند دسته می توان تقسیم نمود كه در آنها صورت می گرفته است و هم از حیث مكان قرارگیریشان نسبت به جهات چهارگانه در آگورا به 

(، معبری  2در عكس شماره  1معبر وشاهراه اصلی در آگورا )شماره بنای نوع عملكردشان پرداخته است. تحقیق حاضر به بیان آنها بر م

در پی تعریف می هایی پی  ها با سنگ . مرز خیابانبناها در كنار آن شكل گرفته اند بوده كه برخی از Panathenaic wayعریض به نام 

ز محراب اتفاده قرار می گرفته است. شدند. این معبر به منظور حركت دسته جمعی یونانیان وبرگزاری مسابقات ارابه رانی در جشن ها مورد اس
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همچنین كلیسای  5و معبد آرسو 9، معبد هفاستیون3معبد آپولو ،و مذهبی می توان به محراب خدایان، ساختمان مرتونها و فضاهای عبادتی 

شماره ارئه شده در كنار هر بنا مطابق با ر به صورت خالصه بیان گردیده است.)شاره نمود كه ویژگی های برخی از آنان در جدول زی 6آپولیسا

 .[13] (قعیت آن بنا در كل آگورا می باشدبیانگر مو 2عكس شماره 

 

 

 METROON (ARCHIVES)  –3شکل شماره 

داشت ، اوال محراب مادر خدایان و دیگری بایگانی این بنا دو عملكرد 

 .[13]ها بود اسناد سایر ساختمان

 

 

 ALTAR OF THE TWEVE GODS –4شکل شماره 

ك به میانه فضای باز میدان، به سمت شمال واقع شده است. نزدی

ق.م شخصی به  1/522: در سال بنا به تندیس حك شده بر آن

 آن را تاسیس نمود.، Tyrant، نوه Peisistratosنام 

 

 

 HEPHAISTEION –5شکل شماره 

معبد دوریك در سرزمین  در سمت غرب، به عنوان بهترین نمونه

رب النوع آتش و فلز كاری روم،  ،این بنا به خدای جعل .یونان است

نا . حفظ این ب( اختصاص داده شده بودآتنا )الهه هنر و صنایع دستی

. در زلزله خیزی منطقه و مصالح مصرفی : عدممدیون دو عامل است

 .به عنوان گورستان پروتستان مورد استفاده قرار گرفت 14اوایل قرن 

 

 

 TEMPLE OF APOLLO PATROOS–6شکل شماره 

، قبل از میالد مسیح باز می گردد 9 این بنا به نیمه دوم قرن

 6در جلو داشت )شاید حدود  معبد فقط ستون های ایونیایی

مجسمه سنگ مرمر بدست آمده بیانگر تفكر یونانیان ( ستون

 .[13]است

 

یان جهت تجمع و مناظره با یكدیگر، به خصوص ، فضاهایی با ایوان های ستون دار و سرپوشیده بوده كه یوناناستوئاهای موجود در آگورا

. این فضاها انسان یونانی را سنگ مرمر ساخته می شدندنگ آهك و . این بناها معموالً از سها استفاده می نمودند ، از آن مكانبا بزرگان شهر

 . [6]دنداز آفتاب شدید تابستان و باد و باران در فصل زمستان محافظت می نمو

                                                           
3 Apollo 
4 Hephaestion 
5 Aresu 
6 Apollisa 
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STOA OF ZEUS ELEUTHERIOS 
در   Plataiaبر مبنای این بنا مكتب تفكری زئوس پس از جنگ 

، ردندحجوم بیونانیان بر ایرانیان ، زمانی كه ق.م پایه ریزی شد 974

ها به عنوان ساختمان مدنی مورد استفاده  در این میان ساختمان

 واقع شده بودند. 

 

 

 MIDDLE STOA –7شکل شماره 

 

ربی غ – ، استوئای میانی با كشیدگی شرقیولین استوئاا

ا در . این بنه دو نیم نابرابر تقسیم كرده است، كه میدان را باست

 .متر بزرگترین ساختمان آگورا است 153طول كمتر از 

 STOA OF ATTALOS –4و  13شكل شماره 

در دوران  .ی میدان آگورا قرار داده شده استدر جبهه شرق

چیزی  ترین ق.م مهم 138-154های  در سالسلطنت آتالوس دوم 

 .كه برای آتنی ها ایجاد كرد، بازار یا مركز خرید بود

 

مال و شمال غربی به استوئاي دید از زاویه ش  -11شکل شماره 

 آتالوس

متر با  83ق.م به طول  933و  923های  این بنا در حدود سال

اتاق در پشت آن  16كشیدگی به سمت جنوب و دو ردیف ستون و 

 در فضای جنوبی میدان واقع شده است. 

 

 

 SOUTH STOA I– 8 شماره شکل

های  به موازات استوئای میانی در انتهای جنوب ساختمان

. تاریخ آن به قرار دارد 2شمالی، به سمت غرب، استوئای جنوبی 

 .ز می گرددق.م با 2نیمه دوم قرن 

 

 

دید داخلی از ایوان سرپوشيده در استوئاي –9شکل شماره 

 آتالوس

  ROYAL STOA 
های عمومی آتن بوده  ترین ساختمان یكی از اولین و مهم

آتن نگهداری می شده و  ، نسخه هایی از قوانیناست. در این مكان

كه به  مكانی برای اجرای مراسم ادای سوگند در مورد كسانی

 .بوده است ،دموكراسی خدمت می كردند

STOA POIKILE 
های ایونیك  های دوریك در خارج و ستون بنایی با ستون

، نام آن برگرفته ساخته شده از سنگ آهك و سنگ مرمر، در داخل

ن بر روی دیوارها نصب كه جهت تزییاز یك سری تابلوهای نقاشی 

ه از دشمنان به . سالح ها و اموالی كگردیده بود، گرفته شده است

 . ایناین ساختمان نگهداری می شده است ، درغنیمت برده می شد

ای استوئا نقشی كامال عمومی داشت و هیچ شخص یا گروهی ادع
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عبده ش وق خوبی برای. این بنا پاتاستفاده خصوصی از آن را نداشت

 .بازان وگداها، آتش خواران و شمشیرخواران بود

 

تابلوهاي نقاشی بر دیوار استوئا  –11شکل شماره 
Poikile 

 

طور كه اشاره گردید یونانیان اولین پایه گذاران دموكراسی در جهان بوده اند لذا بدین منظور فضاها و بناهایی را جهت اداره  همان

، دادگاه ها اشاره تمان های ضلع شرقی آگوراو ساخ8، هروز اپونیوس (7وان به ساختمان مجلس سنا )تولوساز آنها می تامود ایجاد نمودند كه 

 .[9]نمود كه در ادامه به شرح مختصری از بعضی از بناهای نام برده پرداخته ایم

 

 THOLOS –12شكل شماره 

 اجرایی و، كمیته Prytaneisتولوس با فرم گرد به عنوان مقر 

. تولوس نشان دهنده قلب دموكراسی آتن یا مجلس سنا عمل می كرد

نوان وظیفه اصلی تلقی می شده است كه خدمت به شهروندان به ع

، طبل بی پیرایه ای با ق.م ساخته شده 973ختمان در حدود سا .است

ا كاشی های قرمز مایل به ستون داخلی و سقف مخروطی بزرگ ب 6

 .قهوه ای

 

 

 THOLOS –12شکل شماره 

 

 

 نمایی ازبرگزاري جلسات در آتن –13شکل شماره 

های اداری  ، به عنوان ساختماننیمه جنوبی در سمت غرب

. این عمل به دلیل اجرای دموكراسی گرفته است مورد استفاده قرار می

 .در انتهای شرقی استوئا، به سمت جنوب قرار گرفته است در آتن بود.

ی طراحی شده جهت مرمر و اسلب های سنگیك سالن طویل از سنگ 

 

 

 LAWCOURTS –14شکل شماره 

در انتهای شمالی استوئای آتالوس بقایای گروهی از 

ع ، واقباز می گردد 5و  9آنان به قرون  ها كه قدمت ساختمان

رسد كه به عنوان  ، به نظر میشده است. حیاطی بزرگ و باز

                                                           
7 Toulouse 

8 Horus Oponius 

82 
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 ، شاید این بهترین بنای بانك آن روزگاران كه كارحمل مبلمان چوبی

 .[13]تعویض پول در آنجا انجام می شده، باشد

. مورد استفاده قرار می گرفته است های قانون در شهر دادگاه

 .نشان دهنده قدرت مستقل دولت است این فضا

، سالن همایش و كنسرت نیز در دسته پیشگامان مدارس فلسفهنظام و همچنین ایجاد ، تربیت سواره یونانیان در زمینه آموزش و پرورش

 .[6]ودین بر این موضوع تاكید می كنندهایی چون كتابخانة پانتانوس و سالن كنسرت ا قرار داشتند كه ساختمان

 
LIBRARY OF PANTAINOS 

بقایایی كه در پشت و زیر دیوار قدیمی روم از سنگ مرمر باقی 

است كه به آتنا  Pantainosمانده است متعلق به كتابخانه ای از 

. اتاق بزرگ مربع شكل با حیاطی لیس اختصاص داده شده استآكروپ

غازه هایی در پشت آنها قرار فرش شده كه توسط سه استوئا با م سنگ

آموزشی شهر –این بنا نقش یك بنای فرهنگی. دارد، احاطه شده است

 .هی امپراتوری روم منعكس كرده استآتن را به عنوان شهر دانشگا

 

 

پرسپکتيو از خيابان سنگفرش شده و استوئا از شرق –15شکل شماره 

 بعد از ميالد 421مجموعه استوئاي آتالوس 

 

 

 بعد از ميالد 111پالن کتابخانه ، دهه  –16شکل شماره 

ODEION OF AGRIPPA 
توسط ماركوس ویپانیوس آگریپا  Odionسالن كنسرت بزرگ 

ساختمانی  .قبل از میالد ساخته شد 15های  و آگوستوس در حدود سال

 .در دو طبقه كه بر میدان مسلط بودعظیم 

 

 

 مورد بازسازي قرار گرفت 5پالنی که در حدود قرن   -17شکل شماره 

 

 odionهمکف پالن   -18شکل شماره 

 

 SOUTHWEST FOUNTAIN  –19شکل شماره 

HOUSE 

     [11] مدلی از چشمه خانه ها در آگور
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لع توان به چشمه خانه های ض ، چشمه ها و فواره هایی در نقاط مختلف می ساختند از آن جمله میدر آگورا به منظور تامین آب

، امكان دسترسی به یك ردیف ستون در دو طرف .شكل بودند   L، به فرم های جنوب غربی . ساختمانجنوبی و جنوب شرقی اشاره نمود

واره شهر ف ن. بزرگتریمكان دسترسی به چشمه آب ممكن شودكرد. ضخامت دیوارها را به گونه ای تعبیه كردند كه ا فضای اصلی را ایجاد می

 ق.م ساخته شده بود. 352و  353در حدود سال  Thebasisآتن 

 

 ضا هاي ميدان نقش جهان شناخت بناها و ف
 تاریخی بناهای ترینعظیم و مشهورترین میدان، پیرامون در

 ،(جنوبی ضلع در) امام مسجد یا عباسی جامع مسجد مانند اصفهان

( بیغر ضلع در) قاپوعالی عمارت ،(شرقی ضلع در) اهلللطف شیخ مسجد

 هابنی همزیستی. استشده ساخته( شمالی ضلع در) قیصریه سردر و

 وجود همچنین و مذهبی و حكومتی هایساختمان با تجاری

 های جاذبه از میدان میانه در جهان چوگان بازی دروازه ترینقدیمی

 .است میدان معماری

 

 

ماخذ  –دید کلی به ميدان نقش جهان   -21شکل شماره 

 يردشگرگ ماهنامه بين المللی

 مسجد امام 
بناهای جهان اسالم است كه در ضلع جنوبی میدان نقش جهان واقع شده و به دستور شاه عباس اول این مسجد یكی از زیباترین 

به سبك مساجد چهار ایوانی بنا گردید. ورودی بنا و  1323صفوی توسط استاد علی اكبر اصفهانی در قرن یازدهم هجری قمری و در سال 

 یران بنا شده است. گنبد اینگیرترین ایوان هایی است كه در ا از زیباترین و چشمایوان این مسجد همراه با دو منار شكوهمند آن بنا یكی 

 متر است. 52، دو پوش طراحی شده و از سطح زمین تا نوك آن مسجد

 

 

 مسجد امام اصفهان  -21شکل شماره 

 

 

 مسجد شيخ لطف اهلل اصفهان  -22شکل شماره 

 

 مسجد شيخ لطف اهلل
هجری  1328بنای این مسجد برای تدریس علوم دینی توسط شیخ لطف اهلل جبل عاملی از علمای برجسته جهان تشیع در سال 

، به گونه ای كه هر بیننده ای پس از ورود به آن با با محور میدان بنا شدهقمری پایان یافت. این مسجد در بخش شرقی میدان و متقارن 

را در خود جای داده وارد می  روی آن به محوطه ی مركزی كه شاهكاری از هنر كاشیكاری و خوشنویسیچرخشی نا محسوس و گذر از راه

 .[7]شود
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 عمارت عالی قاپو
قدمت این بنای عظیم به ابتدای قرن یازدهم هجری قمری باز می گردد و از نظر معماری و كاربرد هنرهای تزیینی در نوع خود بی 

بنا گردیده ودر دوران سلطنت شاه عباس اول به عنوان مقر اداری و حكومتی و همچنین به عنوان ورودی طبقه  6نظیر است. این كاخ در 

 ، تاالر موسیقی آن است.این بنا. از جمله بخش های شاخص مورد استفاده قرار می گرفته است دولتخانه صفوی

 

 

 عمارت عالی قاپو  -23شکل شماره 

 

 

 سردرب قيصریه  -24شکل شماره 

 

 سردر قيصریه
، این سردر به عنوان ورودی اصلی بازارشاهی بنا شده است. قدمت این بازار بزرگ و تاریخی به عصر در ضلع شمالی میدان نقش جهان

 .[7]هجری قمری( باز می گردد. بخش فوقانی سردر دارای تزیینات كاشی كاری است 11صفوی )

 

ميانة  هاي ليتجهان و برخی از فعّاميدان نقش  -25شکل شماره 

 ميدان در زمان صفویّه

 

سيماي عمومی ميدان ، به سمت شمال  -26شکل شماره 

)ميانة تهی و ردیف درختان و آب  جهان در زمان صفویّهنقش

 جاري در پيرامون(

 

 بازارها بدنة شرقی ميدان: ردیف  -27شکل شماره 

 

سيطرة موقعيّت مسجد امام در جنوب ميدان و   -28شکل شماره 

 آن بر کالبد
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 نتيجه گيري
یدان مشده است. فرآیند این گسترش تغییر و دگرگونی كالبدی ( )میدان هامراكز شهری  تغییرمنجر به ، رشد روز افزون شهر نشینی

قدیمی شهر و شكل گیری بافت های جدید است. بافت ارگانیك مراكز شهری گذشته، ریشه در مجموعه ای از روابط اجتماعی، اقتصادی  های

سیاسی و فرهنگی عصر حاضر ریشه در بنیادهای -ار مانده است. تغییرات اجتماعیدارد كه طی سال ها شكل گرفته و برای نسل حاضر به یادگ

و پیامدهای جوی و فرسودگی مصالح مصرفی و كز قدیمی شهرها با روند تحوالت و نیازهای كنونی اابق كالبدی مرعدم تط. گذشته دارد

. با شده است، و تصرف های زیادی در عرصه كالبدیدخل ایجاد منجر به ، گهداری صحیح از فضاهای عمومی شهرهمچنین عدم حفظ و ن

-ن نحوه استفاده از هر دو میدان و چگونگی تغییرات ایجاد شده در عملكردهای اجتماعیتوا نگرش به جوامع مذكور و مطالب بیان شده می

 كالبدی فضا ها و بناها را در جدول زیر بیان نمود.

 .ماخذ نگارندگان ،: قياس کارکردي گذشته و امروز از ميدانهاي مورد مطالعه 3جدول شماره 

 ميدان نقش جهان اصفهان آگورا توضيحات

بناها در عملکرد 

 گذشته

معابد، كتابخانه، استوئا )ایوان و تاالرستون دار(، 

، سالن مجلس سنا، سالن همایش، استادیوم

 غذاخوری و زمین جهت آموزش سواره نظام و

 همایش و ...

عمارت ساعت، عمارت عالی قاپو، مسجد شیخ لطف اهلل، 

 ، بازارمسجد امام، سردرب قیصریه

عملکرد بناها در 

 حال حاضر

ا استفاده از انان ممكن نمی به دلیل تخریب بناه

، فقط در برخی از آنان كه مرمت صورت گرفته باشد

 است به موزه ای برای بازدیدكنندگان بدل شده اند.

، ما بقی بناها كماكان موجودند به غیر از عمارت ساعت

 ولی مثل سابق كاربری مداومی ندارند.

نقش ميدان در 

 گذشته

الیتهای جمعی، اجرای نظام نقطه كانونی فع

، اجرای تئاتر و نمایش ، آموزش و پرورشدموكراسی

 ستد و فعالیت و ، نقاشان و فالسفه و دادهنرمندان

، ظهور مردم ساالری از یونان باستان و های مذهبی

اهمیت دادن به فضاهای جمعی و توجه به تناسبات 

ا شكوفدوره از تاریخ انسانی در فضا ها و بناها در این 

 .گردید

قلب شهر، برگزاری مراسم، فعالیت های ورزشی، 

 دوره . درمذهبی و مقر حكومتی–، دینیاقتصادی

 رسمی و تایید شدند مردمی كامالً ها میدان صفویه

 یدهپد ترین اصلی و بارزترین از یكی شیعه مذهب شدن

 این از. بود آن مفاهیم و جهان نقش میدان بر اثرگذار

 میدان در جدید مفاهیم طبق مردم حضور بعد، به زمان

 همچون سابقش عملكردهای بر عالوه و شد تر گسترده

 بواسطه … غیره و ورزش اجتماعی، تعامالت تجارت،

 ها عزاداری اعیاد، چون مختلفی های مناسبت به تجمع

 .اهمیت یافت ها سوگواری و

نقش ميدان در 

 حال حاضر

سی و شنا، امروزه به پارك باستان سایت آگورا

 .گردشگری و موزه بدل شده است

محل برگزاری نماز جمعه و اجتماعات سیاسی و تبدیل 

گردشگری به منظور جذب توریست و –به مكان تفریحی

 .ارائه صنایع دستی به منظور رونق اقتصادی

 

ر كه به ذهن ناظ یای ، با معانی معنویانش، با سازمان فضاییمعماری، با عناصر شان های خاصّ كالبدی را با ویژگی هاتوان میدان  می

ای به كار گرفته شده، با نقشی كه به عنوان یك فض ان، با هنرها و صناعات و فنونی كه در ایجادشان، با معروفیّتشاند، با تاریخشننمای القا می

مردمان آن مرز و عنوان عامل بارز هویّتیِ تمدّن ، به انهای باطنی و ظاهریش د، و با همة صفات و ویژگیننمای فرد ایفا می شهری منحصر به

كند، هم نمایشی از توان علمی و هنری اشاره می ونانایران و ی، بینی و تفكّر و دین و فرهنگجهانمعرّفی كرد. این عامل هویتی، هم به  ،بوم

ها، به واند در مقایسه با فضاهای شهری سایر تمدّنتكند و هم این كه مینگری در زندگی و شیوة زیستشان اشاره می است، هم به جامع آنان

، تفكرات و اعتقادات مردم آن روزگار است كه حفظ و زنده نگاه داشتن آثار گذشتگان بیانگر هویت اصیل معرّفی شود. وعنوان اثری یگانه 

 بسزایی داشته باشد.تواند در بقاء و رشد و نشر فرهنگ و تمدن تاثیر  آنان هم از لحاظ معماری و هم عملكردی می
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 نوشت پی

، توسط جامعه باستان شناسان دانست . بناهای بررسی شده با توجه به  14شروع فرایند تحقیق درباره آگورای آتن را میتوان از قرن 

-Odien  (1854( ،  1432تا  1848-1879-1862-1854سال كاوش های صورت گرفته از این قبیل می باشند : استوئای آتالوس ) 

، كاوشگران آمریكایی به بررسی و بازسازی برخی از بناها  May  1431 25( . در  1438و  1437( و جبهه غربی آگورا )  1879-1412

 Holy Apostlesكلیسای  1456تا  1459استوئای آتالوس به عنوان موزه بازسازی شد و در سالهای  1456تا  1453پرداختند . از سال 

. محوطه آگورا به عنوان یك پارك باستانی مورد استفاده قرار گرفته است .آخرین كاوشها و نقشه برداری های  مورد بازسازی قرار گرفت

 در آمریكا انجام شده است . Packardباستان شناسان  از آرشیوهای صورت گرفته ، توسط موسسة 
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