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 چکیده

 محصهور  بها   توسه   اغله   کهه  مقابر. آید می حساب به آنان فرهنگی میراث مکان هر مردم برای مذهبی، و تاریخی آثار
 بها  مکانههای  عنوان به طرفی از. باشند می زائرین از انبوهی پذیرای روزانه که هستند فرهنگی و زیارتی های مکان اند، شد

 رو ایهن  از اسه   مهذهبی  و ملهی  دیدگاه از ایران، فرهنگی هایارزش از یکی مزارها با . شوند می شناخته تاریخی ارزش
 کهه  ایرانهی  ههای بها   از گروههی  قاله   در آنها بندیطبقه و شناسایی چنینهم. دارد بسیار اهمی  آنها نگهداری و حفظ

 .افزود خواهد آنها ارزش بر دارند، جهانی شهرت و اهمی 
  مقابر، توسعه طرح برای عملی و مناس  راهکار شهری، فضای با پیوند اهمی  بر تاکید با اس  شده سعی پژوهش این در 

  .گردد بررسی ایرانی با  الگوی با شهری فضای با آنها پیوند چگونگی و آنها اطراف فرسوده باف  احیای
 تقویه   و حفظ شان، به الیق فضایی خلق منظور به ها بقعه محی  سازیمناس  و ساماندهی بررسی پژوهش این اهداف
 بهه  افزودن جه  ها بقعه اطراف در سرسبز و آرام محیطی ایجاد آن، پیرامون محی  و ها بقعه فرهنگی ه تاریخی سیمای
 .باشد می سبز شهری فضای و محی  کیفیات

 

 ایرانی با  سبز، شهری فضای مقبره، مزار، با  کلیدی: کلمات

 

 مقدمه

های مؤثر برداشته آن گامباشد و باید در حفاظ  و توسعه باف  تاریخی و مذهبی بخشی از میراث فرهنگی هر منطقه می

سطح  براساس و جمعیتی باالی تراکم و تکنولوژی رشد با و فرهنگی تاریخی فضاهای در مردم رفتاری عملکردهای مطمئناًشود. 

و  رفتاری قابلیتهای از گذشته در آیینی هایاس . مکان متفاوت بوده تاریخ طول در و مختلف جوامع در مردم رفتاری الگوهای

 کانون داخل در مردم الگوهای تریناصلی از مذهبی در مراکز رفتاری هایه قرارگا تشکیل و بودند برخوردار باالیی اجتماعی

 تح  که اس  واحد الگوهای از سیستمی اجتماعی مذهبی، کالبد می رف . هر شمار به جامعه اقشار کلیه برای و زیستی خود

 کالبدی هایمحی  در رفتاری هایه ایجاد قرارگا بنابراین گیرد.می شکل اجتماعی هایفعالی  و هارویدادها، فرهنگ تأثیر

 را اجتماعی و فرهنگی روحی، و تجارب برخوردها امکان و کندمی فراهم مردم روزمره زندگی تجربه ارزشی از با زمینه مذهبی،

  .سازدمی میسر

فضای شهری، راهکار مناس  و عملی برای طرح توسعه مقابر،  در این پژوهش سعی شده اس  با تاکید بر اهمی  پیوند با 

 احیای باف  فرسوده اطراف آنها و چگونگی پیوند آنها با فضای شهری با الگوی با  ایرانی بررسی گردد.

                                                           
  نامه کارشناسی ارشد مینا زینی وش با عنوان طراحی معماری مجموعه با  مزار امامزاده سید جمال تبریز با رویکرد حفاظ   این مقاله برگرفته از پایان

 و توسعه میِباشد.
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 سوال  پژوهش 

 برای ایجاد پیوند بین مقابر با فضای شهری چه تدابیری باید اندیشید؟

 روش تحقیق 

در شروع کار یک بررسی اسنادی به  باشد.میدانی می ای و تحقیقاتتوصیفی بر مبنای مطالعات کتابخانه -از نوع تحلیلی 

پرداخته  های داخلی و خارجیبه بررسی و تجزیه و تحلیل نمونه، و شودآن انجام می بودن و جنبه تاریخی مقابرمنظور شناخ  

به محل قرارگیری ژوهش شود. در راستای پپرداخته می اطقمی منشود. پیش از اتمام کار به بررسی وضع نوع فرهنگ بومی

فیزیکی و شهری و همچنین  کشوری و شهری پرداخته شده، سپس از نظر مطالعات اقلیمی، از لحاظ تقسیمات مقبره ها سای 

باشد. مطالعات موجود میمورد استفاده در این تحقیق بصورت مشاهده و  گیرد. مواردهای موجود مورد بررسی قرار میپتانسیل

 گردد.های جغرافیایی استفاده میاین مشاهدات از دوربین و نقشه برای ثب 

 روش گردآوری اطالعات 

 .های اینترنتی مرتب  با موضوعها و مقاالت و سای ای، استفاده از کتاببررسی اسنادی و کتابخانه

 پیشینه تحقیق 

ر اندیشمند نروژی به بناها و فضاهای عمومی، به عنوان یک دیدارکده عمومی، به از دیدگاه کریستین نور برگ شولتر، معما

 کند.های مورد رضای  عموم فراهم میپردازد و مکانی برای وقوع فعالی های مشترک شهروندان میتجلی ارزش

اند. مانند ان احداث شدهگردد، که در اکثر شهرهای بزرگ و کوچک ایرهای دور بر میسابقه احداث با  ایرانی به گذشته

با  شاهزاده ماهان، با  پاسارگاد، با  بقعه نیشابور و ... با  ایرانی با تاریخ درخشان خود به عنوان یکی از بهترین الگوهای 

منظرسازی، محصول تعامل سازنده ایرانی در مواجه با طبیع  اس . از دیدگاه کریستین نور برگ شولتر، معمار اندیشمند 

پردازد و مکانی های مشترک شهروندان میه بناها و فضاهای عمومی، به عنوان یک دیدارکده عمومی، به تجلی ارزشنروژی ب

 کند.های مورد رضای  عموم فراهم میبرای وقوع فعالی 

 : سوابق مربوط به تحقیقات انجام شده1 شماره جدول

 مقاله نام نویسنده تاریخ توضیح

 1932 ایران طبیعی منظر در متبلور آئینی فرهنگی مفاهیم و مبانی بیان
 علی احمد مخلص، فرینوش

 جوادی شهره فرزین،

 آئینی، فرهنگی منظر پیرمراد، مزار
 بانه شهرستان

 محدثی علی 1932 فرهنگ موضوع تداوم معرفی در فضایی تولید
 امامزاده مذهبی فرهنگی مجموعه

 کاشمر حمزه

 1931 ضواب  طراحی در این خصوصنگاه جهانی به باف  تاریخی و 
شقایق ترک زبان، اصغر 

 محمد مرادی
ضواب  طراحی معماری در باف  

 تاریخی

 چهاربا  و ایرانی باغهای حسن اصانلو 1931 بررسی با  های ایرانی و چهار با 

 ایرانی فرهنگی در باغسازی و با  ناصر براتی 1939 بررسی با  های ایرانی و چگونگی شکل گیری آنها در فرهنگ ایرانی

 با  های ایرانی محمدکریم پیرنیا 1939 بررسی با  های ایرانی

 پارادایم های پردیس آزاده شاهچراغی 1933 با  تمثیلی از بهش  و بررسی خصوصیات آن

 محلتاج در نمادگرایی سلطانزاده حسین 1931 مجموعه این طراحی در پردازانه نماد هایجنبه از برخی شناخ 

 مزاربا  دوس  دانش یعقوب 1931  مذهبی و ملی دیدگاه از ایران فرهنگی هایارزش از یکی مزارهابا 

 مأخذ: نگارنده
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 تعریف کلمه باغ ایرانی

روند. با  ایرانی بیشتر حاکی از نیازهای روحی و کمتر های جهان به شمار میترین با ترین و مهمبا  ایرانی از قدیمی

 نیازهای قابل سنجش اس .متناس  با 

 : تعریف کلمه باغ ایرانی2 شماره جدول

 تعریف
 باغ ایرانی

 نویسنده

 

 شماره

محوطه ای غالبا محصور، انسان ساخ ، با بهره گیری از گل و گیاه و درخ  و آب و بناهای ویژه که بهر  

 قواعد هندسی و باورها مبتنی اس .

دایره المعارف اسالمی، 

 212، ص 1931
1 

با  ایرانی نهای  مادی به نهای  معنوی ارتقاء میابد. با  تا آنجا که ممکن اس  ساده و روشن شهکل  در 

 می گیرد و ابهامی مادی در رابطه انسان و فضا باقی نمی گذارد.

 میرفندرسکی، 

 11، ص1939
2 

 با  ایرانی میان کنش میان شهکل و سهطح اسه  و فضهایی پهاک، غهرش آرامهش و خهالی از ههرتنش و         

 پدید می آورد. تفکرانگیز ] محیطی [ 

 اردالن و بختیار،

 23، ص1939
9 

 می دهد. را هستی آوای شنیدنِ امکان هستی آشکارگی و اس  هستی آشکارگی با 
 دادبه،

 99، ص 1939 
4 

 و آب نوای شاداب، گیاهان رایحه آن در اس . روحانی تجربه ای هم و جسمانی ای تجربه هم ایرانی با 

 موزاییک های ها و گل منظره آفتاب پرورده، های میوه مزه و مرطوب زمین و صاف کاشی باف  پرندگان،

 در زمهان  ههم  هها  ویژگی این اس . برجسته یافته اند، انعکاس آرام های حوض آیینه در که را رنگارنگی

 دارند. وجود تجربی سطح مستقیم ترین در و سطح انتزاعی ترین و نمادین

 هردگ،

 43، ص 1932 
5 

با  ایرانی فراورده ای اس  محیطی، جامع محی  گسترده شده و از آن زاییده شده اس ... با  ایرانی در 

طول عمر تجربی اش تمام ویژگی های یک پدیده را داراس : دگرگونی می پذیرد، تحول می پهذیرد، از  

 ثر می کند.درون خود تجربه می زاید، و جز اینها و بر محی  جوامع انسانی ا

 فالمکی،

 222، ص1933 
2 

 مأخذ: نگارند

 تعریف کلمه چهارباغ

شهود کهه بهه    ها شناخته شده اس . چهاربا  به باغی گفتهه مهی  فرضیه الگوی چهاربا  به عنوان یکی از مشهورترین فرضیه

 شود.وسیله دو محور عمود برهم به چهار قسم  تقسیم می

 : تعریف کلمه چهارباغ3شماره جدول

 تعریف
 باغ ایرانی

 نویسنده
 شماره

 هیهأتی  چنهین  جها  ههر  معموالً"ساخته اند، تالقی شان کوشکی محل در که متعامد محور دو با مستطیلی

 چیهز  هر از بیش حاضر می شویم، ایرانی با  در که هنگامی آن اثر بر و می نامیم ایرانی با  را آنجا بیابیم،

 می کنیم. درک و می بینیم را هیئ  و انضباط همین

 بهشتی،

 11، ص1933 
1 

 چهار بر تقسیم می کند. تقسیم اصلی قسم  چهار به را با  هم، بر عمود اصلی دو محور استقرار؛ نظام در

 بهه  و مهی شهود   خهارج  عدن با  از آب - اشاره در را خود شکل بارز و اس  طویلی تاریخی بار دارای شدن

 چهار که زمانی اس ؛ آن بر باوری نیز .میدهد نشان ازل روز از - می گردد جاری جهان گوشه چهار سم 

 به چهار را مکانی اصلی راه چهار و اصلی سایه گستر درختان ردیف چهار اصلی، آب نهر چهار اصلی، محور

 می آید. میان به چهاربا  واژه می کند تقسیم قسم 

میرفندرسکی، 

 11، ص1934
2 
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 تعریف
 باغ ایرانی

 نویسنده
 شماره

 را دیهوار  دورش دورتها  گرفتهه،  قهرار  تپهه  دامنه در با  اس ؛ گرفته الهام ثاب  نشانه های از با  سازی هنر

 آبشره ها به مزین آبروهای و جوی ها کشیدن با را کار اس . این شده تقسیم قسم  چهار به و کشیده اند

 داده اند. انجام تالقی نقاط در ساختن عمارت هایی وسیله به یا

 فقیه،

 23، ص 1939 
9 

 شده اند. ترکی  با یکدیگر زیبا نیز و درس  و مقبول نسبتی به که اس  قسم  چهار از مجموعه ای با 
 فالمکی،

 9 ، ص1934 
4 

 بهه  مهی کنهد   تقسیم چهار بخش به را با  که شده تشکیل اصلی محورهای و خطوط تعدادی از ایرانی با 

ایهن   می شود. تقسیم کوچکتری قسم  های به بخش هر سپس و دارد قرار آن میان در کوشک که طوری

 مقهدس  عنصر چهار مناسب  به بخش چهار به فضا تقسیم دارد. دور بسیار گذشته فرهنگ در ریشه شیوه

 باد. و خاک آب، آتش، : اس  بوده معمول

 دانشدوس ،

 221، ص 1923 
5 

 در و شده اند جدا یکدیگر از آب جوی های توس  یک هر که باغچه چهار با – چهارگانه باغهای طرح منشأ

 الزاماً چهاربا  ساخ  فکر عالوه، به ... نیس  روشن درستی به - هستند پردیس رود چهار حال یادآور عین

 و شکل مستطیل باغی موارد اغل  در بلکه نمی شود، منحصر باشد تقسیم شده باغچه چهار به که مربعی به

 را آن دیگر جویبارهای و می کند نیم دو به آن را وس ، در اصلی جویباری که اس  مربع به متمایل کمی

 می کند. تقسیم چهار مضرب به باغچه تعدادی به

 پورتر،

 29، ص 1934 
2 

 خیابان رشته دو باشند. عمارتی پیرامون یا در شوند جدا هم از خیابانها با که هم کنار در چهارگانه باغهای"

 از گردشگاه یا رشته پیاده رو یک وسیله به وس  در و بوده درختکاری دارای طرف دو در که یکدیگر موازی

 باشند. جدا هم

 3 اکبردهخدا، علی

 مأخذ: نگارنده
 

 چهار چوب نظری

های مرتب  با حفاظ  از میراث فرهنگی های تاریخی یکی از نیازهای اصلی در حوزهاحداث ساختارهای جدید در زمینه

باشد و هم نیازمند توسعه. حفاظ  و سازگاری بناهای نیازمند حفاط  میاس ، احیای بسیاری از بناها و مناطق تاریخی هم 

هایی که از کارآیی و انعطاف پذیری کاربری بنا قدیمی به سب  ارزش تاریخی و فرهنگی آنها، مقارن با آن تخری  بخش

 یر برای مصارف بیشترمین فضاهای قابل استفاده و انطباش پذأهای جدیدی برای تکاهند، و در عین حال ساختن بخش می

(warren  worthigton  taylor ,1998از طرفی در بسیاری از فرهنگ .) های شرقی، ارتباط کامالً نزدیکی بین انسان و

دانسته اس . چنین تفکری در بین متفکرین غرب طبیع  وجود داشته اس . انسان در این تفکر، خود را جزیی از طبیع  می

  جهان بینی مسیحی وجود داشته اس .نیز تا قبل از سیطره 

رود که تصویر کلی کیهان را اس  چون با  فضایی متعّین به شمار می "مکانی "مفهوم معمارانة با ، بازتاب حس مکان یا 

تتر تواند از راه عدد، هندسه و رنگ و ماده به حیطه حواس درآید، در عین حال نظر عقل را به ذات، به ساح  باطنی مسمی ،داراس 

در فضای مثب  معطوف دارد. با  در حد مظهری از صورت مرکزگرای عالم کبیر، یا ظاهر، و حیاط در حد مظهری از صورت 

(.  23: 1931آیند که متقابالً مکمل یکدیگرند )اردالن و بختیارهایی از مکان به شمار میمرکزگرای عالم صغیر یا باطن، جنبه

هایی را که  اند. آنها باغچهها و دور و بر بناها عالقة خاصی داشتهها و باغچه در حیاطاالیام به ساختن با های بسیاری از قدیم  ایرانی

نامیدند، که به معنای پیرامون دژ یا )دیس( بود، )دیس( یعنی بنا و کسی را که دیس )په اره دئسه( می، ساختنددر اطراف بنا می

چشم "کند: در شولتز نیز از با  به عنوان چشم انداز فرهنگی یاد می. ( 4:  1939)پیرنیا، خواندند ساخ  )دیسا( یعنی بنا میمی

، نیروهای طبیعی رام و اهلی شده واقعی  زنده به صورت فرآیند منظمی که در آن انسان مشارک  دارد، ظهور پیدا  "انداز فرهنگی

با  " .آینده اس . در با  عناصر شناخته شده طبیع  گرد هم میکند. تصور انسان از پردیس در واقع همیشه باغی محصور بودمی

اش تمام ای اس  محیطی، جامع محی  گسترده شده و از آن زاییده شده اس . با  ایرانی در طول عمر تجربیایرانی فرآورده
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؛ و جز آینه او بر محی / بر محی  زاید پذیرد؛ از درون خود تجربه میپذیرد؛ تحول میدگرگونی می ؛های یک پدیده را داراس ویژگی

محیطی انسان ساخ  که، فهم  توان به عنوان رو با  ایرانی را می(. از این222:  1933) فالمکی،  "کندجامع انسانی/ اثرگذاری می

که انسان ایرانی آورد در نظر بگیریم. اما به این معنا کند و معانی را گرد هم میانسان را از محی  نمایان، تکمیل و نمادینه می

های محی  پیرامونش، نبود با  را به عنوان فقدانی در طبیع  ایرانی، بدان اضافه کرده و درک خویش براساس امکانات و محدودی 

را از معنای بهش  و عالم مثالی به صورت نمادین در آن آزاد کرده اس . چنان که پیدا اس ، با  ایرانی دارای نظم یافتگی سنجیده 

شود تواند تعبیرهایی ملموس نیز به دس  دهد؛ چیزی که هندسه و هندسه با  خوانده میای اس  که میم یافتهو قوا

با اتکا به عدد چهار و تقدس آن ، گیری با  ایرانی (. الگوی چهاربا  به عنوان مشهورترین الگوی شکل259 – 254:  1933)فالمکی،

م بسیاری از نویسندگان، کهن الگوی با  رغای دارد؛ به که برخی از آنها جنبه افسانهدر فرهنگ ایرانی و اسالمی از جهات مختلف 

 های غیر مستند استوار باشد.و نقل قول ها، روایاتسازی ایرانی اس . چه بسا ریشه چنین تفکری بر افسانه

اس  که بخشی از نقشه آن بر شود اساس الگوی چهاربا  را بنیان نهاده؛ با  شاهی پاسارگاد نخستین با  که گفته می

ها و بخشی بر اساس حدس و گمان استروناخ به صورت چهار بخشی ارائه شده اس ، چرا که دستاوردهای جدید اساس حفاری

مبین اختالف نقشه استروناخ با واقعی  اس . با شناخ  روز افزون با  ایرانی این الگو مورد تردید برخی از محققان قرار گرفته 

یاییها معتقد بودند که دنیا از چهار قسم  خشکی به وجود آمده اس  و در وس  این چهار قسم  دریایی وجود دارد. آر" اس .

ها اغل  درختان احداث شد که به چهار قسم  خشکی تقسیم شده بود و در این بخش های فراوانیبر مبنای این عقیده با 

(. محور اصلی عمود بر هم، با  را به چهار 1925)روحانی، "وجود داش شد و در وس  این چهار قسم  آبنمایی میوه کش  می

آب از با  عدن  -کند. تقسیم بر چهار شدن دارای بار تاریخی طویلی اس  و شکل بارز خود را در اشاره قسم  اصلی تقسیم می

نیز بر آن اس ؛ زمانی که چهار دهد. باوری نشان می از روز ازل -گردد شود و به سم  چهار گوشه جهان جاری میخارج می

محور اصلی، چهار نهر آب اصلی، چهار ردیف درختان سایه گستر اصلی و چهار راه اصلی مکانی را به چهار قسم  تقسیم 

 (.11:1934آید)میرفندسکی،کند واژه چهاربا  به میان می می

شکل گرفته و تکوین یافته و امروز در محاصرة یند زمان طوالنی آهایی هستند که در فرهای قدیمی و فرسوده، باف باف 

ها در گذشته به مقتضای زمان دارای عملکرد منطقی و سلسله مراتبی این باف  اند. اگرچهتکنولوژی عصر حاضر گرفتار شده

)حبیبی  باشندگوی نیاز ساکنین خود نمیبودند، ولی امروز از لحاظ ساختاری و عملکردی دچار کمبودهایی بوده و اغل  جواب

 (.12:  1932و همکاران، 

ای از با  پیرامون یک مزار و یا آرامگاه و یا یک بنای یادمان را های ایرانی هستند که در آنها گونهبا  مزارها گروهی از با 

د دارد ولی آراسته اس . در کشور ما و بسیاری از کشورهایی که فرهنگ ایرانی دارند، نمونه های بسیاری از این گونه با  ها وجو

 ممکن اس  در  محل، عنوان با  مزار را نداشته باشند.

های فرهنگی ایران، از دیدگاه ملی و مذهبی اس  حفظ و نگهداری آنها اهمی  بسیار نظر به اینکه با  مزارها یکی از ارزش

رت جهانی دارند، بر ارزش آنها های ایرانی که اهمی  و شهبندی آنها در قال  گروهی از با چنین شناسایی و طبقهدارد. هم

 خواهد افزود.

باف  تاریخی حس  ، ضرورت بررسی امام زاده ها و مقابر ایرانی و نحوه شکل گیری آنها دربا توجه به مطال  گفته شده

باید نسب  به  ، تا بتوان آنها را توس  با  به فضای شهری متصل کرد و آنها را به جزء جدای ناپذیر منطقه تبدیل کرد.گردید

ای که هم بتواند تعریف کننده و مجموعه .پدید آوردای دارای این خصوصیات مجموعه، های مورد نیازکاربری نیاز منطقه و

های داخلی و خارجی و آفرینش با  و هم بتواند مکانی برای آرامش معنوی زائرین و توریس ایرانی بازگو کننده فرهنگ و هنر 

  ایران باشد. تاریخوور فرهنگ ایرانی اسالمی، درخ
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 دیدگاه اندیشمندان در مورد رابطه انسان با طبیعت

 دیدگاه اندیشمندان در مورد رابطه انسان با طبیعت:  4 شماره جدول

 نظریه نویسنده شماره

1 
 نصر،

 1935 :11 

به دیدگاهی امروزه تفکر دنیای متجدد از دیدگاه جهان شمول درباره قداس  طبیع ، فاصله گرفته و 

انجامیده که انسان را موجودی بیگانه با طبیع  می کند و طبیع  را دیگر نه آغازگر حیات، بلکه توده 

 ای بی جان، ماشینی می انگارد که باید تح  سیطره و تصرف یک انسان زمینی محض قرار گیرد.

2 
 گروتر،

 1935 

اس . در شرش آسیا، آنچه خدایی بوده علیرغم خداوند طبیع  را خلق کرده و بشر ملزم به استفاده از آن 

مافوش طبیعی بودنش در ارتباط نزدیک یا حتی در یگانگی با طبیع  قرار داشته اس ، به این ترتی  

 جمعاً با خود انسان نیز یگانه به حساب می آمده اس .

9 
نوربرگ شولتز، 

1933 :233 

ومگاه را خالصه شدن در دنیای صرف به هوا، او یکی از بد فهمی های دوران مدرن در مورد محی  و ب

 نور و فضای سبز معرفی می کند.

4 
آرنولد برلی ، 

1932 :31 

در نظر وی ما در قبال نقش انسان بودنمان باید در به تصویر کشیدن مشخصات، استاندارد ها، ارزیابی 

اس  که در سامانه ای ارزشها و انتخاب عمل، مسئولی  بپذیریم. محی  شامل طبیع ، فرهنگ و انسان 

 با ارتباطات متداخل قرار گرفته اند.
 23:23نظر، شماره نامه با (. روح مکان در با  ایرانی. فصل1939مأخذ: مدقالچی، لیال، انصاری، مجتبی، بمانیان، محمدرضا. )

 

 بررسی باغ مزار های اسالمی

خالصه به بررسی خصوصیات و عناصر به کار رفته در آن پرداخته  که به طود نمونه شاخص مجموعه تاج محل می باشد.

 می شود.

  آرامگاهی هایمجموعه ترینمعروف از یکی محل تاج
 حداقل جهان مردم از بسیاری که اس  جهان در گردشگری

 از آن فضاهای از برخی با بسیاری عده و اندشنیده را آن نام
 توانمی را اعتبار و شهرت هستند. این آشنا آن تصاویر طریق
 مجموعه این در نهفته هنری هایارزش از بخشی گرنمایان
 .دانس 

 که دارد اهمی  جه  این از ایرانیان برای مجموعه این
 ایرانی معماری طراحی الگوهای بر اساس آن طراحی الگوی
 هند سرزمین در ایران معماری فرهنگ بازتاب و اس  استوار
 آنجا در تیموری معماری تداوم در گورکانیان دوره در که اس 
 توانمی را هاآرامگاه از گونه یاف . این توسعه و گرف  شکل
 بهش  یعنی آخرت جهان نمادهای ها یانشانه از یکی با  زیرا آورد، شمار به اسالم جهان در آرامگاهی ترین بناهاینمادین از یکی

  .اس  مؤمنان و برای نیکوکاران فضایی که شده دانسته

 محل تاجمجموعه نمایی از : 1 تصویر شماره
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 .اس  شده تقسیم دیگر قسم  چهار به دوباره با  بخش چهار یک از هر که اس  با  چهار طرح با مربع شکل این بنا به با 

 ساخته برهم عمود محورهای بخش سه انتهای دروازه در سه .دارد قرار آن وس  در حوض یک و عرصه این وس  در چهار نهر

  (.1939، 33)کخ،  اس  مانده گشوده آرامگاه ساختمان سوی چهارم به بخش و شده

 

 محل تاجنمای دیگری از مجموعه : 3 تصویر شماره                                  محل تاجسایت پالن : 2 تصویر شماره           

 تایى چهار مهم هاىطرح از برخى

 گیری شکل اصلی زمینه اس ، شکل قوسی سقف و یک طاش چهار پایه، چهار شامل که چهارطاش : طرحطاش چهار طرح -

 و طراحی اسالمی دوران و باستان در دوران آن از استفاده با آیینی بناهای و فضاها از بسیاری و اس  ایران بوده در گنبد

 و بخش آرامگاه اصلی گنبد فضای توضیح در قمری(، هجری یازده قرن به پادشاهنامه )متعلق کتاب متن اس . در شده ساخته

 توضیح در (. همچنین1323،924الهوری، اس  )مال عبدالحمید کرده گنبد اشاره اصلی  "طاش چار" به  آن گوناگون های

 هر در "اس : شده اشاره چنین باالی آنها در واقع چارطاقی به آرامگاه ساختمان کرسی کنج در واقع چهار منار اجزای و عناصر

 چار آن فرش بر مذکور ... و سنگ از دار زینه س  مناری اس  مرتفع گز سه و بیس  روی زمین از که مرمر سنگ کرسی زاویه

 (.924 )همان، "سنگ همان از طاقی

 به دروازه عمارت طرح به اما اس ، نشده برده نام چهار ایوانی طرح از پادشاهنامه متن در :گرا برون ایوانی چهار طرح -

 پیشطاقی دو عمارت این و جنوبی شمالی جه  در  ...."اس : شده اشاره )ایوان( چنین پیشطاش چهار ساختمانی با عنوان

 به کدام هر پیشطاش اس ، دو غربی و شرقی سم  در و  -پنچ و بیس  ارتفاع و نه و عرض گز شانزده طول به یکی هر اس 

اس ،  بهش  هش  که را آرامگاه طرح توان می این بر (. افزون925)همان،  "نوزده ارتفاع و هف  عرض و گز دوازده طول

 .دارد قرار سم  چهار به و بزرگ اصلی ایوان چهار زیرا آورد، شمار به نیز ایوانی برونگرا چهار نوعی

 و اصلی خیابان چهار با شکل مربع فضایی از یعنی متشکل کامل، با  چهار شکل به با  عرصه طرح  :با چهار طرح  -

 چنین با  درباره پادشاهنامه متن .فواره اس  شماری با حوضی و چبوتره یک آن مرکز در که اس  سبز عرصه فضای چهار

 و ریحان باقسام گز مشحون هش  و شس  صدو سه عرض و طول به آیین فردوس اس  سرخ باغی سنگ کرسی پایان "اس :

 نیز به انگلیسى متون در واژه این از (،925)همان،  "... اس  ذراع چهل به عرض که با  وس  خیابان در چهار انواع اشجار.

 ,Sharma). 2001,107) اس  شده استفاده شکل همین

اس :  شده نوشته چنین باره این اس . در بازار چهارسو با طرح بازاری از عبارت مجموعه بخش و: چهارمینس چهار طرح -

 )مال " سی جنوبی و شمالی و اس  گز آن نود غربی و شرقی بازار عرض که اس  بازاری چارسو جلوخانه جنوبی ضلع "

 (. 922 ،1323الهوری،  عبدالحمید
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 ادامه در هاآن از برخی که اس  شده استفاده نیز چهارتایی دیگر هایطرح شماری از چهارتایی مشهور هایطرح بر افزون

 .اندگرفته اشاره قرار مورد

 عنوان به و شده تثبی  شکل به بعد به دوره تیموری از منار چهار طرح به توجه که رسد می نظر : بهمنار چهار طرح -

 طرح از آرامگاه، طراحی در .وارد شد هند اسالمی معماری فرهنگ به سپس و گرف  قرار استفاده طراحی، مورد از گونه یک

 زمینه این و در اند شده ساخته بنا از مستقل شکل به مزار عمارت سکوی گوشه در چهار که اس ، شده استفاده منار چهار

 .آید می شمار به آوری نو نوعی

 لحاظ از ها قلعه و اها کاروانسر ویژه به اها بن برخی از های گوشه در برج چهار ساخ  و : طراحیبرج چهار طرح -

 اطالعات اساس بر که در حالی برسد، اسالم از پیش دوران به آن پیشینه شاید و آید می شمار کهن به ای پدیده کاربردی

 بیرونی چهار کنج در که چنان شد، تبدیل سبکی ویژگی یک به تیموریان دوره پدیده در این که کرد بیان توان می موجود

 باشد. در داشته وجود کارکردى ضرورت هیچ که آن بدون دادند، قرار می منار -برج یا برج چهار نیز مدارس و مساجد از برخی

 آن سیوم طبقه و شده واقع طبقه سه مثمن چهار برج سرخ سنگ کرسی کنج چهار در "اس :  شده نوشته چنین این مورد

 .دارد وجود برج چهار نیز با  طرف چهار در (.923 )همان، "اس  سقف گنبدی

 در که چند هر نیس ، آشکار چندان معماری در فضاهای دروازه چهار های طرح گیری شکل : زماندروازه چهار طرح -

 اسالم ، جبهه چهار میان در دروازه از چهار پیش دوران به را آن پیشینه توان می موجود اسناد براساس طراحی شهری عرصه

 شده طراحى فضاهاى شهرى و شهرها برخى ساخ  در طرح این از دارد وجود خانه (. جلو33، 1933 )سلطانزاده، داد نسب 

 .کردندمی استفاده

 نظر به که یآید م هشمار ب اسالمی معماری در بسیار مهم ح های طر از یکی بهش  هش  طرح :بهش  هش  طرح -

 ایوانی چهار طرح یافته توسعه می توان شکل را طرح این شد. معمول تیموری دوره در ویژه به و دوره ایلخانی اواخر از می رسد

 در و دارد تایی عنصر هش  شماری دارد، قرار ساختمان طرف چهار در که آن اصلی چهار ایوان بر افزون که دانس  برونگرا

 درباره .اس  بهش  هش  شکل به آرامگاه عمارت دارد. نقشه نیز کنج در چهار طبقه دو یا یک در فرعی ایوان چهار مواردی

 مضجع گنبد میانه .... طبقه دو نشیمن هش  آن اضالع هش  گانه در گنبد درون "شده اس :  نوشته چنین آرامگاه عمارت

 (.923، 1323)مال عبدالحمید الهوری،  "اس  مرتع آن قدوه مطهرات... فیض

 مسجد و الصخره قبه و )ص( النبی مسجد الحرام، و مسجد کعبه مهم: بنای و مجموعه سه از پس توانمی را محل تاج

 از آن شهرت که دانس  اسالم جهان در ترین بنامشهور باشند،می مقدس و مهم بسیار دینی جنبه از سه هر المقدس، که بی 

 در آرامگاه دیگری شمار از آن، پس و آن از پیش که آن وجود با و گردید آغاز شد، ساخته که قرن پیش چهار حدود همان

 را نکته این شاید بتوان نیاورد، دس  به را محل تاج اعتبار و شهرت کدام هیچ اما ساخته شد، اسالم جهان نقاط سایر در و هند

  دانس . مجموعه این اهمی  دالیل از یکی

 در پایان این بخش به طور کلی به بررسی باع مزار ها پرداختع می شود.
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 : جمع بندی نمونه های موردی 5جدول 

 تصویر 
 نام بنا مکان اصلی ویژگیهای

 نما پالن

  

 حیاط سه - ایرانی با  چهار

 با  محور بر عمود
 ولی اله نعم  شاه آرامگاه کرمان ماهان

  

 نشین شاه طرف چهار

 حرم پش  مسجد

 بازار همجواری

 شاهچرا  آرامگاه شیراز

  

 اردبیل مسجد مقبره
 الدین صفی شیخ شاه آرامگاه

 اردبیلی

  

 داشتن  - ایرانی چهاربا 

 مرات  سلسله
 کاشمر حمزه امامزاده مشهد

  

 داشتن  - ایرانی چهاربا 

 مرات  سلسله
 تاج محل هند

 مأخذ: نگارنده
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 های موردی طرح توسعه اماکن مذهبیجمع بندی نمونه : 6جدول 

 مهمترین اهداف اجرای طرح معمار یا گروه معماری موقعی  نوع طرح نام مجموعه شماره

1 
حرم امام علی 

 )ع(
 طرح توسعه

نجف اشرف، 

 عراش

شرک  های مهندسین 

 مشاور ایرانی

می گیرد که  طرح توسعه در جهتی صورت

محل ورودی ها و رف  و آمد اختاللی در 

 باف  شهری و شبکه رف  و آمد ایجاد نکند.

2 
حرم حضرت 

 معصومه )س(

معماری و طرح 

 توسعه
 قم، ایران

شرک  مهندسین 

 مشاور باوند

ایجاد طرح منسجم شهرسازی برای منظر 

زیبای شهری و انسجام حرم تا مسجد 

 به عنوان خمکران، قرار گرفتن گنبد طال

 محور اصلی توسعه

9 
حرم حضرت 

 عبدالعظیم )ع(

طراحی شهری و 

دسترسی های 

 شرقی و جنوبی

شهر ری، 

 تهران، ایران
- 

احیای اماکن تاریخی و ساماندهی حرک  و 

 حمل و نقل در اطراف حرم

 مأخذ: نگارنده

 چهارباغ الگوی تاریخی تحلیل

 چهاربا  اغل  و شودمی منشع  آن از که جوی چهار و مرکزی حوضی همراه چهارگانه به تقسیم با اس  فضایی ایرانی با 
 هایبا "گوید: می اس  دوره آن از مانده به جا هابا  اغل  که صفوی هایمورد با  در عالمی مهوش مثال برای شود.می نامیده
 با جویی درختان، ردیف با خیابانی محصور، با  کلبه، با شکارگاهی با  شود؛ همچون شامل را هامکان انواع توانستهمی صفوی
 را شهری با  که مسکونی و عمومی بناهای و هاکوشک از ایمجموعه برگزاری مراسم، برای عمومی میدانی میان، در هاییحوض
 اما داد؛می شکل را شطرنجی ایشبکه هابا  بیشتر در و یاف می گوشه استقرار راس  ترکیبی در هاجوی و داد. معابرمی شکل
 (.2: 1933)عالمی،  "اندنخوانده چهاربا  را آنها صفویه دوره و نویسندگان اس  نبوده )چهاربا ( بخشی چهار الگوهای الزاماً هااین

" .اس  آن سنتی تعریف با متفاوت کامالً چهاربا  تعریف موارد از برخی در  مربعی به الزاماً چهاربا  ساخ  فکر عالوه، به  ...

 که اس  مربع به متمایل کمی و شکل مستطیل باغی موارد، اغل  در بلکه شود،نمی منحصر باشد شده تقسیم باغچه به چهار که
 "کندمی تقسیم چهار مضرب به باغچه تعدادی به را آن دیگر جویبارهای و کندمی نیم دو به را آن وس ، در اصلی جویباری
 تقسیم و اصلی جوی یک حضور از بحث بلکه نبوده قسم  چهار به با  فضای تقسیم از حاکی نیز فوش (. تعریف29، 1934)پورتر، 

 .دارد هماهنگی گرفته انجام الزراعه ارشاد چهاربا  از که هاییبازسازی با توصیف این بخش اس ؛ دو به

 قراب  این دنبال به دانستند،می اسالم از پیش هایبا  روند ادامه را چهاربا  الگوی اینکه بر عالوه نویسندگان اغل  آیدمی نظر به
 را الگو این پذیرش قرآن در شده توصیف بهشتی نهر چهار وجود لذا اند؛بوده خود نظر تأیید برای اسالمی هایآموزه و هااندیشه با الگو

 هند و ایران هایبا  میان از که نهرهایی طراحی برای بعدها احتماالً گذردمی بهش  میان از که نهری چهار"اس .  ساخته باور پذیرتر
 دارد. بهش  از نحوی نشان به سلطنتی هایبا  از گوشه هر دوران، آن درباری شاعران گفته به که چرا آمد، معماران کار به گذردمی

 (.22)شیمل،؟:  "رودمی شمار به نیز ملکوت از جزئی که اس  بهش  حوض حکم در هابا  در مرکزی حوض بنابراین

 هایچهاربا  طرح آنکه از پیش ویلبر برای که اس  بوده قوی چنان ایرانی هایبا  در مورد دیدگاه این رسدمی نظر به
 .اس  بوده مهم چهاربا  الگوی فرض و پیش چهار عدد وجود باشد مطرح سمرقند

 شدهمی استفاده با  واژه جای به چهاربا  واژه موارد اغل  در که کرد بیان را نکته این توانمی نیز بابر هایچهاربا  مورد در
چهاربا  "گوید: می نیلوفر چهاربا  درباره بابر هایچهاربا  توصیف در کخ شاهدیم؛ مختلف هایبا  در را هاطرح انواع که اس ، چرا

 ."اس  موجود فارسی سنتی هایچهاربا  از که توصیفی تا اس  ترنزدیک ایتالیایی هایبا  به بابر نیلوفر
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 .با  از خاص طرح نشان دهنده نه اس  بوده هابا  تمامی عام اسم چهاربا  که آیدبرمی نکته این این مطل  از

 رهنمودهای طراحی برای ساختارهای جدید در زمینه تاریخی

بوده و های تاریخی جه  مواجه شدن با نیازهای جامعه معاصر، به طور دائم در حال تغییر و رشد شهرها و زمینه

کند. از این رو بیشتر اوقات، خصوصی  یک مکان، خصوصی  شهرها در طول زمان به واسطه حضور معماری هر دوره تغییر می

باشد این اس  که این سیر تحول ادامه یابد و به این ترتی  های مختلف اس ؛ آنچه که در این میان مهم میترکیبی از سبک

اشته باشد. در این راه، معماری امروز ما میراثی برای آیندگان و الیه دیگری را در این ها پیوستگی تداوم دسرزندگی مکان

 شود و به این ترتی  بخشی از خصوصی  و هوی  شهرها را شکل می دهد.مجموعه میراثی سب  می

میراث فرهنگی احداث ساختارهای جدید در زمینه های تاریخی یکی از نیازهای اصلی در حوزه های مرتب  با حفاظ  از 

اس ، احیای بسیاری از بناها و مناطق تاریخی هم نیازمند حفاظ  می باشد و هم نیازمند توسعه. حفاظ  و سازگاری بناهای 

هایی که از کارآیی و انعطاف پذیری کاربری بنا می قدیمی به سب  ارزش تاریخی و فرهنگی آنها، مقارن با آن تخری  بخش

های جدیدی برای تأمین فضاهای قابل استفاده و انطباش پذیر برای مصارف بیشتر ن بخشکاهند، و در عین حال ساخت
(Warren, Worthington, Taylor, 1998). 

 نتیجه گیری

امام زاده ها و مقابر و به طور کلی با  مزار ها فضاهای ارزشمند تاریخی و مذهبی می باشند که باید جه   حفظ و نگه 

برای مقابر و امام زاده هایی که فاقد محوطه می باشند با طراحی و ساخ  با ، کیفیات محیطی آنها را داری آنها کوشش کرد و 

 ا با فضای شهری تالش کرد.افزایش داد و آنها را به فضای شهری سبز تبدیل کرد، و به تلفیق آنه
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 .ایرانی با  نمایشگاه و همایش نامه ویژه.  41 شماره. موزهها. "باغآرایی مکتبهای".  1934.  آریاسپ دادبه، [3]
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Abstract 

 
Religious and historical monuments of every country is considered as its cultural heritage. 

Tombs which are mostly surrounded by garden, are cultural and pilgrim places which 

accommodate a lot of pilgrims daily. On the other hand, they are known as historical valuable 

places. Tomb gardens are considered Iranian cultural values in national and religious view, 

hence maintaining and protecting them is of great importance. Moreover, identification and 

classification of them in the form of a group of Iranian gardens which have universal fame, will 

increase their value.  

The aim of current study was to investigate practical and appropriate strategies of tombs 

development design, reviving their old surrounding contexture and their connection with urban 

space based on Iranian garden Pattern. 

The ultimate objectives of current study were organizing and appropriation of tomb environment 

in order to create an appropriate space, protect and improve cultural-historical appearance of 

tombs and their surrounding environment, create relaxing and green environment around tombs 

to increase quality of environment and green urban space.        
 

Key words: Tomb garden, Tomb, Urban green space, Iranian garden.        
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