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 چکیده :
هویت شهرها وابسته به مباحث  و بیانگر و تبلور کالبدی فرهنگ مردم آن است کشور معماری و شهرسازی در هر 

مجموعه حرم مطهر حضرت رضا )ع  به واسطهشهر مقدس مشهد  راستادر این  باشدیمعرصه این کیفی و ادراکی در 

هدف از این  قرار داده است ریتحت تأثدر مرکز شهر ، پهنه ای از فضای قدسی زیارت، پیرامون و کل شهر را ( 

که الیه اول ادراک و  مطرح است معنوی  معماری و شهرسازی در فضای شهری بر رسی الیه های ادراکی  پژوهش

به  بررسی این؛ کندیمالیه دوم و سوم بر مبنای فرایند شناختی و داده های ذهنی است و به ارضای محیطی کمک 

به ارائه تصویری کلی  تواندیم صورت موردی در شهر مشهد در محدوده باال خیابان و پایین خیابان صورت گرفته و

پاسخ  اسالمی ایرانی رد نظر بیانجامد و به بخشی از انتظارات از فضای شهریاز کیفیات فضایی و ادراکی محدوده مو

 نیا از آمده دست به جینتا ؛ دارد یفیتوص یکردیرو و است یا کتابخانه مطالعات بر یمبتن پژوهش نیا روش دهد

 شهری معنوی  یدر فضاها یداریپا کردیرو جادیا در یبوم یمعمار نقش الیه های ادراکی  تیاهم درک به پژوهش

بان و پایین خیابان که ابندی عناصر معماری در بدنه سازی باال خی بیترکنشان دهنده گونه بندی و  که؛شودیم منجر

عوامل موثر در ترکیب  "...،  به انپنجره ، ستون، جان پناه )کتیبه باالیی(، رخبام )کتبیه میانی(، سایه "عناصر معماری 

خط ؛مقیاس ورودی ؛ ضرباهنگ عمودی و افقی؛ به انتراز سایه ؛ تراز بودن پنجره ها؛ بندی پنجرهقاب بندی و صفحه " آنبندی 

که با طراحی  گرددیمعناصر در طراحی معماری شهری باعث  نیاحضور  می باشدو هاارتفاعتناسبات نما و ؛ آسمان

آن زمان است که شهر و   درو شودیماصول فکری معنوی  مینما تیتقواسالمی را در ذهن  شهیاندشهری اسالمی 

 . ردیگیمشکل  شیهامعماری الهی و اسالمی با تمام مو لفه 
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 مقدمه :
نهفته در تجارب گذشتگانمان را هر روز بییش از پییش    یهاارزشنظمی چهرۀ شهرها و بناها،  امروزه ، بحران هویت و بی

هویتی پس از نفوذ فرهنگ مدرن در شهرها و جوامع اسالمی باعث عدم  ارتباطی منطقیی بیا معمیاری     . این بیسازدیمنمایان 

 در کنکیاش  و جسیتجو  بیه  ریناگزگذشیته،  یهیا ارزش از استفاده و کشف یپ در جوامع امروز،لذاشهری  گذشته شده است 

 ارای ابعاد مهمیددستیابی به معماری شهری  با هویت  (4831)ربوبی, است  خود در شده فراموش و ناآشنا یارزشها شناخت

 هنر و قهیسل و ذوق ،دهیعق و شهیانداحساسات،  و هیروح رسوم، و آداب انگرینمامعاصر ایران  در شهر های  تیهو باشدیم

شیودو از مباحیث کیالن در فرآینیدهای     هویت، مفهومی پویاست که در گذر زمان دچار تحول میی (4833)دادخواه, باشد  آنان

شود که در یک محیط زمانی )عصر و دوره حاضر( و مکیانی )محیدوده جغرافییایی زنیدگی(     اجتماعی و فرهنگی محسوب می

 صورت ولطافت ظرافت با شده، زاده نیسرزم یماجرا پر خیتار و کهن فرهنگ از که یاعتقادات یابد؛میگیرد و قوام شکل می

با توجه به متون اسالمی و فرهنگی ایرانیان، اصول سازنده شخصیت و هویت یک فیرد   (1384 ،و همکاران یفالمک) ردیگیم

 …مسلمان برگرفته از دین اسالم است. درواقع، اثر باهویت، اثری است که وابسته به یک هویت پایدارمذهبی، ملی، نیژادی و  

تیرین ایین اصیول نمیادگرایی و     ممهی  و باشد که مظهر و تجلی اصول پایداری است اصولی چون وحدت، حکمت و صیداقت 

 شود دیتجد تواندیم ندیفرآ آن و دهدیم صیزتشخین را ماندیم جا بر دوام قابل و یماندن که یندیفرآ یول رمزپردازی است 

در تمیامی دوران اسیالمی صیرف    و (Norton, 1999)منابع  و طیمح یضرور ریغ یهایخراب بدون شود، تکرار ادوبارهی و

 و(4811)حبیبیی,   "نظر از مکان یا زمان پرداختن به شهر و سازمان دادن به آن از مشغولیات ذهنی روزگاران بعدی بوده است.

؛ بلکه مفهو می است که در هر زمیانی   ستین ریتغیثابت ال  یکیزیفالگوی  کی باشدیمدر  شهر هویت اسال  تواندیمآنچه که 

شهر اسالمی بر گر فتیه از زبیان قیر آن اسیت و     ؛و مکانی و با فناوری ؛ دانش ؛ متناسب با آ ن زمان تجلی خاص خود را دارد 

عنیوان   اسالم بیه  میتعالو اعتقاد به  مانیاکه در آن  کندیم انیب تیمعنواز روح  یریگبا بهره  تیبشرعمق تمدن اسالم را برای 

معمیاری و شیهر سیازی بیر      یارهیا یمعو  هاشاخص نیتدو؛لذا ارائه و  کندیمشناسی در شهر اسالمی تجلی    ییبایز شهیاند

است و ما حصل استفاده از اصول ارزشی اسیالم   ینیدکه منشا فکر  شدهیم نیعناو نیادر شهر های اسالمی شامل  نیداساس 

هایی که در ابتدا ریشه اصول و روش ؛مبانی معماری اسالمی ی ایرانی  لذا دارد ؛  ییاجرا تیقابل هازماندر همه  هانیااست که 

 یدارادر مرتبه معنیا   اسالم، نیمب نیددر مرتبه مفهوم منبعث از اصول در اعتقادات و باورهای آسمانی و معنوی ایرانیان داشته 

 نیسیرزم  یخیتیار و  یفرهنگی ، یعی یطببسیتر   یهایژگیوبر  یمبتنو در مصداق  یرانیا یعرفان نشیببر  یمبتن داریپا یهاارزش

 یانسیان جوامع  یمادو  یمعنومراتب گوناگون  یهایازمندینو  هایژگیومتناسب با  یزمان یهااز بازه  کیهر  بوده و در رانیا

مناسیب   نیه یزمفیراهم آوردن   یمعمارگونه از  نیا جادیا. هدف از ردیگیم شکل یمهندسو  یفناوراز علوم،  نهیبهو با استفاده 

برای تمامی افیراد و اعصیار آمیده     ینیددستورات اسالم بوده است لذا  نید یهامطابق با آموزه  هاانسان یتعالو  تکاملجهت 

 اسیت  تیبشربرای تمام  داریپابر تر و دارای تو سعه  یهایفناوربلکه شهری با  ستیناست ؛شهر اسالمی مر بوط به مسلمانان 

 یمرکیز  قسیمت  در مباحث کیفی و ادراکی در عرصه معماری و شهرسیازی اسیت  وابسته به  این شهر ها خصیت و ش هویت

 ملی -یا منطقه-یشهر مختلف سطوح آفرینی این حوزه در کنارنقش در آن، گستردگی و فرسوده محالت مشهد دارای شهر

 دارند اتیح تداوم به ازین میقد یبافتها امروزه است ساخته مواجه یشتریب باحساسیت را شهری بافت ساماندهی ، فراملی و

 اسیت  شیده  یشیهر  یگی  زنید  تیی فیک تنیزل  متقابل اثر باعث سوده فر یبافتها یشهر یها فضا در یفیک یها شاخصه تنزل

با توجه به تعداد روز افزون جمعیت  زارترین و    و اصلی نقش ایفای در در شهر مشهد  هاخیابان این حاضر درحال

 جیه ینت در و نداشیته  انطبیاق  میا  جامعه با که شده یرفتار یها الگو امر نیا حاصل و  باشندمیشهروندان دچار مشکل 



 

 

 یاریبسی  در و گشیته  لیتبید  یانسیان  ریی غ و یطیمح و یبصر یهایآلودگ یدارا و پراضطراب و  زشت ؛ امن نا ییهامحل

در  اسیالمی  ایرانیی هیای ادراکیی معمیاری     تجزیه و تحلیل الیهدر این راستا هدف از    است کرده دایپ یبحران حالت ازنقاط

  معمیاری کالبدی فضایی ,  الیه های کشف اصول و عوامل موثر بر شکل گیری و شناخت  یر رسی  شناخت و فضای شهری ؛

   باشدیمدر پایتخت معنوی ایران رویکرد زیبا شناختی و

 

  هدف تحقیق:

حاالت فضایی و کلیات معماری و شهرسازی و اسالمی  ایرانیمعماری  یهاشاخصهدف اصلی از این نوشتار، معرفی     

های سوی فضای شهری معنوی، رویکرد زیبا شناختی و تجزیه و تحلیل الیه است که پاسخگو به فضای شهری زیارت 

پرداخته شده محدوده بدنه باال خیابان و پایین خیابان در مشهد  باشد. در این راستا به بررسی و ارزیابی  ادراکی در شهر مشهد 

طراحی و اجرا شده است، بررسی وضع  اسالمی ایرانی  شهری  معماریاست، ، از آنجایی که محدوده مطالعاتی بر پایه 

و  . لذا چالش اصلی در این نوشتار ارزیابی باشدیم در معماری بدنه   خاصی  ترکیب بندی نحوه  گونه بندی وموجود بیانگر 

. ارائه پیشنهادات اجرایی در راستای به کار گیری باشدیم آن در بناهای شهر زیارتی اصول و بکارگیری حداقل   این  شناخت

از  در پایتخت معنوی ایران آن و بکار گیری اسالمی  ایرانیهویت  یهاشاخص، آشنایی با معماری اصول و ارتقاء سطح 

 . باشدیمجمله اهداف این مقاله 

 

 :تحقیق یهاپرسش

 حاالت فضایی و کیفیت کلی معماری و شهرسازی در فضای شهری زیارت چگونه است ؟ -4

 چه نسبت و درجه ای میان معماری فضای زیارت و فضای شهری زیارت و شهر زیارتی باید برقرار باشد؟   -2

 ، مشخصه ها و جزئیات در فضای شهری زیارت چیست ؟  هایژگیو -2

 

 :فرضیات تحقیق

بیا شیناخت الییه هیای     اسیالمی   ایرانیی هویت  یهاشاخصتحقیق حاضر بر این فرض کلی استوار است که    

اداراکی  و رویکرد زیبایی شناختی ؛ گونه بندی ؛ نحوه ترکیب بندی و....... میسر اسیت از ایین رو شینا خیت و     

شکل دهنده آن، معماران و برنامه ریزان  را در رسیدن به طراحی فضای مطلیوب ییاری    یهاعاملارزش گذاری 

وند افراد و رضایت از محیطشان در شهر معنوی افیزود لیذا فیر    بر پی توانیمو با طراحی مناسب فضا ها  دهدیم

 ضیات اصلی

حاالت فضایی و کیفیت کلی معماری در فضای شیهری زییارت بیر قیراری پیونید ادراکیی        رسدیمبه نظر  -4

   باشدیم

از طرییق   اسیالمی  ایرانیجهت دستیابی به ابزار الزم و کنترل به سوی فضای شهری معنوی  رسدیمبه نظر  -2

 امکان پذیر است  اسالمی  ایرانیکرد زیبایی شناختی و تجزیه و تحلیل الیه های اداراکی در معماری روی

 



 

 

 ایرانی اسالمیهویت معماری شهر سازی   یهاشاخص 

 یبه فردو منحصر  قیعم میمفاهو  مولفه ها یدارا یمذهب ،یاسیس، یفرهنگ، یمیاقل طیشراتحت  رانیا شهری  یمعمار    

از  یجسمو  یعاطف، یروحرشد  کهاست نشان داده  هایبررس .دهدیمالگوها در گذر زمان خبر  نیا یداریپااز  کهاست 

، استانداردها در یلوژ تکنو، یکافدانش  کهمحق خواهد شد  یزمان نیاو  شودیمو اعتقاد به خدا حاصل  یهارمونتعادل و 

  .میباشرا داشته  یمتعالبه افق  دنیرسجهت  یمعمار

 کیدر  یستیبا ییهایژگیوو چه  کدامنددر عصر حاضر  یرانیا شهری  یمعمار تیهو یهامشخصه  که میبدان دیبادر ابتدا   

 شکلدر  یمصنوعو  یعیطبگوناگون  یها دهیپدعوامل و  دانست، تیهو یداراوجود داشته باشد تا بتوان آن را  بنا در شهر 

عوامل  گریداز  یشناس ییبایز یهاو جنبه  یکارکرد اتیخصوصو  یطیمح یها دهیپد کهد ننقش دار یمعمار یفضاها یده

 ..، دانش ویلوژ تکنو، یرفتار یها، الگو هاسنتهستند و در آن اعتقادات و باورها،  یمعمار یفضاها یابی شکلموثر در 

مطالعات زیادی انجام گردیده است. از مرحوم پیرنیا اسالمی  ایرانیهمینطور در زمینه معماری  (4831)پورعماد,  .موثر است

های چهارگانه گرایی، نیارش و پیمون را به عنوان پایهواری، خودبسندگی، پرهیز از بیهودگی، درونهایی نظیر مردمکه شاخص

چیستی "تا دیگر محققان خارجی مانند پوب و گدار و اخیراً شورایعالی شهرسازی با جزوه (4838)پیر نیا,  کندهنر معرفی می

به باطن و اسالمی  ایرانیبندی معماری و شهرسازی اند و ضمن تقسیمبه این موضوع پرداخته "اسالمی -معماری ایرانی 

وحدت و کثرت و  مورد توجه قرار داده است؛ برخی گرایی، هایی نظیر نظم و نظام، مرکزیت، ابهام و ایهام، کمالظاهر، ویژگی

گویند که دهنده معنی است و نه شکل و میاز محققان و نخبگان در عرصه معماری و شهرسازی معتقدند که معماری انتقال

صول این ای برای برگردان مفاهیم فرهنگ وجود ندارد. محهنر واال و ناب با تقلید سروکار ندارد. بنابراین شکل تثبیت شده

های ارائه شده یا اجرا شده در مقیاس ملی بر استفاده از مفاهیم اصیل و ناب تفکر باعث گردیده است که بسیاری از طرح

از گذشته ارتباط  ناند بدون اینکه برای مردم عادی قابل درک باشد و بتواند با تصویر ذهنی شهرونداتاکید نمودهاسالمی  ایرانی

 نیتام؛ یمعمارو  یشهرسازموجود در  یبندو دانه  یشناس ختیر، یشناساز گونه  تیتبع بناها  یطراحدر برقرار نماید؛لذا 

،  یمعمار یطراحو عدم اشراف در  یگیهمسا، حقوق تیمحرماصل  تیرعا؛ امن و قابل دفاع یفضاها جادیا قیطراز  تیامن

 و پر یفضاها سلسله مراتب ؛ تیرعاباز، بسته و  مهینباز،  یفضااستفاده متناسب از سه گونه  قیطراز  طیمح یفیک یارتقا

 (4811)سلطانزاده,  یخال

اصل صداقت در  تیرعامعاصر با  یمعماردر  یفرهنگو  یخیتاردوره  یمعمار یهااز نمادها و نشانه  یریگبهره  

–بنابراین هدف کشف اصول و عوامل موثر بر شکل گیری و شناخت آثار کالبدی  است. یضرور یشهرسازو سنت  یمعمار

 ندیفرآ در یاجتماع- یفرهنگ یها مولفه شدن ترپررنگ با جیتدر وبه (4814)حناچی,  استفضایی , اجتماعی و اقتصادی 

 را یمحل یهاارزش و فرهنگ لذامی بایست(4832)احمدی,  دیآیم فراهم یتر دهیچیپ و دهیتن هم در محصوالت ،یطراح

در این مقاله  جهت دستیابی به ابزار الزم برای هدایت و کنترل به سوی فضای شهری معنوی، (cole, 2004) کرد حفظ

 مورد توجه و استفاده قرار گرفته است.اسالمی  ایرانیهای ادراکی در معماری رویکرد زیبا شناختی و تجزیه و تحلیل الیه

جان لنگ، انواع زیبا شناختی را به حسی ، فرمی و نمادین طبقه بندی نموده است و تفاوت زیبایی شناسی فرمی و نمیادین  

هیای ادراکیی از محییط    تجزیه و تحلییل الییه  کند. توجه به این تفاوت ما را در را در نحوه ادراک شهروندان از الگوها بیان می

کننیده آن  کنند مورد نظر است و نه معانی تیداعی شناسی فرمی لذتی را که مردم از الگوها دریافت میدر زیبایی رساند:یاری می



 

 

ختی شینا شناسی فرمیی ریشیه در رویکیرد زیسیت    و عموماً بر نظریه گشتالت ادراک  مبتنی است. جان لنگ معتقد است زیبایی

شناسیی بیر نظیم    ها( و عموماً بین مردم سایر کشورها مشترک است. این نوع از زیبیایی ادراک دارد )تفسیر مغز از اشکال و فرم

کنید  های متناسب توجه دارد و با تاکید بر موضوعاتی نظیر تناسب، تعادل، تقارن، نظم و ریتم و ... تالش میوراهادراکی و طرح

ایجاد شود. اکثر آثار برجسته معماری و شهرسازی در گذشته با رعایت موضوعات فوق واجد نظم احساس خوشایند از محیط 

 اند.ادراکی گردیده

اما زیبا شناسی نمادین ریشه در ذهنیت و باورهای مردم دارد و نتیجه فرآیندی شیناختی اسیت و ریشیه در داده هیای ذهنیی       

ها دارد و درک آن متکی بر شناخت فرد از محییط  ها و آرایهبه نمادها و نشانه شناسی اشارهمشاهده گر دارد.این گونه از زیبایی

های مختلف، متفاوت است. برخی از عناصر نمادین مانند گنبد و گلدسته در ها و تمدنباشد و بین فرهنگبینی وی میو جهان

هیا در مقییاس   باشند اما بسیاری از آرایهراک میها قابل رویت و قابل ادباشند و بالفاصله از دوردستمقیاس شهر و فراشهر می

ها و ها، رنگباشند. مانند تزئینات، نقوش برجسته، انواع بافتشدن به بنا قابل ادراک میانسانی در دید ناظر و در هنگام نزدیک

 انجامد.شناسی نمادین به غنای حسی بیشتر از محیط و ارضای حس هویت افراد می... توجه به زیبایی

مطرح است. وی راز جاودانگی معمیاری را در تشیخیص و    "زبان الگو"نظریه دیگری توسط کریستوفر الکساندر با عنوان 

داند. از نظر الکساندر، عصاره و جوهره یک اثر معماری یا مجموعه شهری، در روابطی است که تداوم الگوها در طول زمان می

 بین اجزاء آن اثر وجود دارد.

نهایت ظریه هر اثر معماری یا شهرسازی بر پایه تعدادی الگوی مشخص شکل گرفته است و ترکیب آنها به بیبر پایه این ن

نسبت به یکدیگر اهمییت دارد و ایین بیه مفهیوم      هاآنشود. بنابراین در هر اثر، روابط بین اجزاء و مکانیابی اثر دیگر منجر می

های شهری از اصول و قواعید ترکییب برخیوردار    یابیم که بدنهگذشته درمیتاکید بر اصول و قواعد ترکیب است. با نگاهی به 

و ... طبق اصول خاصی بیا یکیدیگر    "هاکتیبه"، "هاستون"، "پنجره"، "بندیقاب"، "رواق"، "ایوان"اند و الگوهایی نظیر: بوده

در این نظریه تشخیص الگوها و درک قواعد اند. اند و هر کدام در نظام سلسله مراتبی در جای خودشان قرار گرفتهترکیب شده

هیا و  گیر دارد و در فرهنیگ  هیای ذهنیی مشیاهده   گیرد. بنابراین ریشه در دادهبر مبنای فرایند شناختی صورت می هاآنترکیب 

بررسیی و تحلییل در                                       باشد.های گوناگون مانند زبان تکلم مردمان، دارای شناسه و هویت میتمدن

هیای بسییار متنیوع و در حید یکیی از بهتیرین کارهیای        مسجد حکیم اصفهان  نشان دهنده چهار ایوانی بودن آن با آجرکیاری 

های متعدد و متنوع که هر کدام نسبت به شبستان خود ساخته شیده و  باشد. این مسجد دارای محرابمعماری دوره صفویه می

مسیجد حکییم    نماهاست که با تزئینات بسییار عیالی همیراه اسیت.    های تابستانی و زمستانی و طاقهای مرتفع و شبستانایوان

 (Approach)هیا  طبقه برخوردار است. هنگام نزدیک شدن ناظر و میل به سوی بدنیه  2به ارتفاع حدود  ییهابدنهاصفهان از 

و  نیم که ناظر در فاصله مشخص از بنا مکیث کیرده  در ابتدا کلیات آن به لحاظ نظریه گشتالت ادراک قابل درک است. فرض ک

 .کندیمبدنه ها را مشاهده 

گردنید. بیه عیالوه    هیا پدییدار میی   در این مرحله، ریتم، ضرباهنگ، خطوط افقی و عمودی، تقارن، تناسبات و اشکال فرم  

در اینجا قابیل درک اسیت.در ایین     بسیاری از قوانین گشتالت مانند قانون تشابه، مجاورت، تداوم مطلوب، فضای محصور و ...

شیناختی  کند رویکرد گشتالت ادراک بر پایه زیستهنگام اگر ناظر فرد ایرانی یا غیر ایرانی باشد، ادراکات مشابهی را تجربه می

 است و تقریباً برای افراد گوناگون مشابه است.



 

 

 (4منبع :تحقیقات محقین)جدول شماره 

 

گردد. مطابق تئوری زبان الگو الکساندر، الگوها و قواعید  با کمی مکث بیشتر در همین نقطه، الیه ادراکی دیگری نمایان می

ها و ... بیا دقیت و ظرافیت تمیام در کنیار      گردند. الگوهایی نظیر ایوان، پنجره، حجره، چهارلنگه، ستونپدیدار می هاآنترکیب 

های مسجد حکیم تکرار گردیده بلکه در آثار هم نه تنها در تمامی بدنه هاآناند. این الگوها و قواعد ترکیب یکدیگر چیده شده

 الیه اول ادراکی

ناظر در فاصله مشخص از بنا قرار دارد و  

لحاظ ضرباهنگ، قانون مجاورت،  بدنه را به

تعادل و تقارن، قانون محصوریت، تناسبات و 

 کند )رویکرد گشتالت ادراک(... ادراک می

 

  

 

 

 

 

 

 

 الیه دوم ادراکی

ناظر بیا کمیی مکیث، الگوهیا و نحیوه        

 کندرا درک می هاآنترکیب 

 

 

 الیه سوم ادراک

شدن به بنا، جزئیات ناظر هنگام نزدیک

 نماید بیشتری را درک می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

گییرد. پیس بیین    های ذهنی فرد از محیط شکل میاکی بر مبنای فرایند شناختی و دادهعصر خود قابل مشاهد است.این الیه ادر

هیا  کنید و بیاز هیم بیه بدنیه     های مختلف، تفاوت دارد. هنگامی که ناظر از این مکان حرکت میی بینیها و جهانافراد با فرهنگ

هیا، نمادهیا   (. این جزئیات ممکن است شامل آرایهشناسی نمادیننماید )زیباییگردد جزئیات بیشتری را ادراک میمی ترکینزد

ها و جزئیات مانند طیف رنگ، بافت، مصالح و ... باشند. در این مرحله از ادراک، ممکین اسیت بیرای نیاظر ایرانیی و      و نشانه

همانگونیه کیه قیبالً    تر و آشناتر است و آید بسیار عمیقغیرایرانی تفاوت معنادار باشد. حسی که برای ناظر ایرانی به وجود می

گر دارد و با پیشینه ذهنی او از فرهنگ و هنر مربوط است. ممکین  های ذهنی مشاهدهتوضیح داده شده این حس ریشه در داده

 کند.است ناظر خارجی هم با مشاهده این جزئیات به تحسین وا داشته شود ولی با پیشینه ذهنی او ارتباط پیدا نمی

 

 در شهر مشهد  خیابانسازی باالخیابان و پایینبر بدنه  هالیتحلنتایج 

و ماننید بسییاری از    گیردد یمی خیابانهای باال خیابان و پایین خیابان به زمان پهلوی اول باز   سازی بدنه در  سبک معماری 

دیگر آثار هم عصر خود )در داخل ایران( از تلفیق سبک معماری کهن ایرانی و معماری اوایل قرن بیستم بیه خصیوص سیبک    

هیای افقیی   هیا، کتبییه  های عمودی با تقسییمات دهانیه مغیازه   ها، ریتمبندی پنجرهبندی و قابنئوکالسیک بهره برده است.گونه

عصر آن در ایران و حتی  را به راحتی در خیابانهای هم هاآنتوان مشابه از جمله مواردی است که می جداکننده همکف و اول،

های مذکور با عجله و به سرعت انجام گردیده است و ممکن اسیت  سازی خیابانهر چند بدنهدر دیگر نقاط دنیا مشاهده نمود.

هایی برخوردار باشد، اما از آنجا کیه بخشیی از خیاطرات    از کاستیبه لحاظ مقایسه با دیگر آثار معماری ایرانی هم عصر خود 

هیای باالخیابیان و پیائین خیابیان و     دهد بنابراین بررسی و تحلیل بدنهجمعی و تصویر ذهنی شهروندان و زائران را تشکیل می

 باشد. مفیدتواند های جدیداالحداث میسازی سایر خیابانگیری از آن در بدنهبهره

 

 خیابانسازی باالخیابان و پایینبندی عناصرمعماری در بدنهنحوه ترکیبوبندی گونه

 ، تزئینات و مصالح اصلی نما. به انعناصر معماری شامل:پنجره ، ستون، جان پناه )کتیبه باالیی(، رخبام )کتبیه میانی(، سایه 

و  بیه ان تراز سایه ؛ تراز بودن پنجره ها؛ بندی پنجرهقاب بندی و صفحه  دوم ، عوامل موثر در ترکیب بندی عناصر معماری شامل:

 هاارتفاعتناسبات نما و ؛ خط آسمان؛ مقیاس ورودی و رابطه آن با ضرباهنگ؛ ضرباهنگ عمودی و افقی؛ هاآنمحل 

 پنجره

دو طبقه ای است کیه طبقیه    یهاساختمانانتخاب شده برای این بررسی، عموماً  یهاساختمان پنجره های طبقه همکف : 

به فضاهای تجاری اختصاص یافته و لذا پنجره های طبقه باالی این گونیه بناهیا میورد بررسیی قیرار گرفتیه        هاآنهمکف 

 است.

اصیلی و حیرم    یهیا ابیان یخبسیاری از ساختمانهایی که در دهه های نخست این قرن در کنیار   پنجره های طبقه باال :

هایی کیه طبقیه   درساختمان گرفت .بقه بودند که غالباً طبقه همکف تقریباً هم سطح معبر قرار میساخته شدند، دارای دو ط

آمد بیه ایین ترتییب کیه طبقیه همکیف بیه        همکف آنها به فضاهای تجاری یا خدماتی اختصاص داشت، سیمایی پدید می

هیا در ایین گونیه    بیه هیر صیورت پنجیره    شید.  تقسیم می –که گاه دارای ترکیب همانندی نیز بود  –تعدادی دهانه بزرگ 



 

 

تیاریخی بیه    یهیا عکیس همان گونه که از  گرفت.در بدنه اصلی ساختمان مطابق مدولی از مدول پایه قرار می هاساختمان

، بسیار اندک بیود و  شدیمیا اگر کاشته  شدینمآید، نخست در کنار بسیاری از گذرگاه ها، درخت کاشته جای مانده بر می

، از این رو عرصی    شدیمنمای طبقه باال از پیاده روی همان سمت و نیز از سمت دیگر خیابان به خوبی مشاهده در نتیجه 

روی بدنه  هاآن. نکته قابل توجه در مورد پنجره های طبقه اول نحوه الحاق رفتیممناسبی برای طراحی معماری به شمار 

ندی آجری و هماهنگ با ضرباهنگ عمومی نما بوده و رابطیه سلسیله   که اغلب همراه با قاب ب یبه طور باشدیماصلی نما 

 مراتبی پنجره با بدنه اصلی نما حفظ گردیده است.

 تعداد پنجره ها در یک دهانه : 

تنها یک پنجره با ابعاد نسیبتاً بیزرگ    هاآنهستند که در  ییهادهانهدارای  هاساختمانبسیاری از : یک پنجره در یک دهانه

وجود دارد. در این موارد  معموالً از پنجره های نسبتاً عریض استفاده شده است تا نور کافی بیرای فضیا تیامین شیود. بیه      

 همین جهت غالباً این نوع پنجره ها چهار لنگه هستند

 به چهار گونه متفاوت طبقه بندی کرد: توانیمهستند، را که دارای دو پنجره  ییهادهانهطراحی  دو پنجره در یک دهانه : 

در  –البته عموماً با پیروی از اصول تقارن و تعیادل   –که دو پنجره به شکل ساده  شودیم ییهادهانهشامل  گونه نخست : 

 را به یکدیگر پیوند دهد . هاآن، بدون این که عنصری اندگرفتهدرون یک دهانه جای 

حتیی   –اما بیا ییک عنصیر     اندشدهکه دو پنجره نسبت به یکدیگر با فاصله ساخته  ردیگیمرا در بر  ییهادهانه گونه دوم :

 . اندخوردهمانند یک کتبیه یا با یک عنصر تزئینی ساده گچبری شده از لحاظ بصری با یکدیگر پیوند  –بسیار ساده 

که دو پنجره آنها به سبب اتصال قوس به یکدیگر ، نوعی ترکیب خیاص   ردیگیمآن گروه از دهانه ها را دربر  گونه سوم :

 را پنجره های دوقلو یا دوتایی نام گذاری کرد. هاآنپدید آورده که شاید از دیدگاه بصری بتوان 

 

و غالباً مستطیل شکل بیود ، برخیی    کردیمشکل پنجره ها در گذشته بیشتر از الگوهایی مشخص و معین پیروی  شکل پنجره :

 و یهندسی  یهیا نقیش  در تنیوع  با کهیها پنجره نیز دارای دو یا چند لنگه به شکل مستطیل و یک خورشیدی بر فراز آن بود.

)عینیی فیر,   آوردن  یمی  بوجیود  را یمتنیوع  یداخلی  یفضاها، نور تابش رییتغ و روز شبانه گردش با ،یرنگ شهیشاز  استفاده

به شکل مستطیل است که حتی اگر در قوسیی   ییهاپنجرهمورد بررسی ساده ترین موارد ، شامل در و  یهاساختماندر  (4832

. سطح درون پنجره هیای سیاده غالبیاً بیه     اندآراستهدر باالی آن باشد ، گاه داخل آن را به ساده ترین صورت با گچ پوشانده یا 

نیز به صیورتی   هاآنمتنوع دارند ، سطح درون  ییهاشکلکه  ییهاپنجرهشکلی ساده نیز تقسیم بندی شده است ، در حالی که 

ه شیکل  متنوع تقسیم بندی شده است . در بیشتر موارد ، پنجره ها دارای دو یا چند لنگه ثابت یا بازشو در پایین و یک کتبیه بی 

  مستطیل یا با اضالع منحنی و شکسته در باال هستند .

           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 تناسبات :



 

 

میزان تناسب در هر پنجره به عنوان عوامل گوناگونی از جمله تعداد پنجره های واقع در یک دهانه، تعیداد لنگیه هیای    

مقدار نیاز صرفنظر به نور، جهت قرارگیری پنجره بستگی دارد. در میان عومل یاد شده، تعیداد لنگیه هیای هیر     هر پنجره ، 

را  هیا آناز چوب است و غالباً به نحوی  هاآنپنجره غالباً اهمیت بیشتری دارد، زیرا هر لنگه پنجره با توجه به آن که جنس 

ه اندازه ضخامت دیوار مجیاور باشیند و فضیای زییادی را در اتیاق اشیغال       دادند که در حالت باز بودن بدر دیوار قرار می

سانتی متیر بیوده اسیت. تناسیبات معمیول       414تا  484سانتی متر، و بلندی  55تا  14نکنند، دارای عرض متوسطی حدود 

،  5بیه   8 ، پنجیره هیای دو لنگیه    1بیه   4پنجره های این دوره به طور متوسط چنین است: پنجره های ییک لنگیه نسیبت    

هستند. پنجره های سه لنگه و چهار لنگه غالباً بیه شیکل منفیرد     4به  4و پنجره های چهار لنگه  1به  8های سه لنگه پنجره

. نسبت سطح پنجره یا پنجره های یک دهانه بیه سیطح کیل ییک دهانیه بیه طیور        رندیگیمدر هر دهانه مورد استفاده قرار 

 است. 8به  4تا  2به  4متوسط 

گردد و به ایین ترتییب از لحیاظ بصیری     گوناگون برای دور پنجره قاب طراحی و اجرا می یهاصورتقاب دور پنجره :  

 . نحوه طراحی این قاب بسیار متنوع و در مواردی کامالً جالب است . دادندیمسطح پنجره را مورد تاکید قرار 

 ستون و ضرباهنگ عمودی

ها بکار رفته است. شاید بتیوان تیاثیر   ها، در برخی از ساختمانار یا جلوی پنجرهستون به صورت واقعی یا کاذب در کن

دادن به منظر و نمای پنجره، به طور غیرمستقیم ارزیابی کرد. زیرا معمیوالً بیه صیورت مسیتقیم بیا      ها را در شکلاین ستون

لحاظ نحوۀ ترکیب این عنصر با پنجره جالیب   اند. کاربرد ستون توکار به عنوان نگهدارندۀ پای  قوس، ازپنجره ترکیب نشده

 توجه است.

 جان پناه ) کتیبه باالیی ( : 

مجیاور خیود    یهیا سطحتوسط یک عنصر از  هاآنهر دهانه به طور معمول دارای چهار ضلع است که غالباً هر یک از 

. ضیلع  شیود یم. در بیشتر موارد هر یک از اضالع عمودی هر دهانه توسط یک جرز از دهان  مجاور تفکیک شودیممتمایز 

)در دهانه های متعلق به آخرین طبقیه بنیا(، در تعیداد انیدکی از      شودیمافقی فوقانی غالباً از طریق رخبام، بسته و محدود 

دست انداز استفاده شده که به نحوۀ پایان یافتن دهانه و ساختمان ،  بناهای مورد مطالعه، در باالی رخبام از یک جان پناه یا

 . بخشدیمجلوه ای خاص 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

یک پنجره در یک دهانه ، حاشیه 

 خیابان شیرازی

 

ساختمانهای دو طبقه ای که طبقه 

همکف آن به فضاهای تجاری اختصاص 

 یافته است

 

 

 

 

 

 

 

دهانه ) گونه سوم دو پنجره در یک 

( ، حاشیه خیابان شیرازی ) باال 

 خیابان (

 

دو پنجره در یک دهانه ) گونه نخست ( 

 ، چهار طبقه باال خیابان 

 

پنجره های طبقه باال مدولی از مدول پایه 

 هستند ولی متنوع ،چهار طبقه باال خیابان

 

 (2منبع :تحقیقات محقین)جدول شماره 

 

 میانی:کتیبه 

های مورد بررسی در باالترین قسمت از نمای دهانه دارای یک سطح نواری شکل افقی هستند کیه  بسیاری از ساختمان

ساختند تیا از فرسیایش   ترین حالت یک قرنیز آجری ساده در بخش مزبور میترین و ابتداییشود. در سادهرخبام نامیده می

حی شده به این بخش که باالترین نقطه نمای ساختمان است، اهمیت خاصیی  سریع نما جلوگیری شود، اما در نماهای طرا

گچی یا سفالی و نیز از انواع حاشییه هیا و ابزارهیای تزئینیی بیه       یهامقرنسشده است. در بسیاری از نمونه ها از داده می

اردی به یکی از پرکیارترین  استفاده شده است به گونه ای که این بخش در مو هاآنصورت آجرکاری، گچبری یا تلفیقی از 

سیانتی متیر اسیت و در     14تا  24تزئینی به طور متوسط بین  –نما تبدیل شده است. عرض این نوار سازه ای  یهاقسمت

 است. شدهیمنما نیز ترکیب  یهابخشنمونه های بسیار خوب با دیگر 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستون و ضرباهنگ عمودی ، راسته 

باالیی ، کتیبه آستانه پرست کتیبه 

میانی ، و تراز کف خطوط 

 دهنده افقی در نما هستند .تداوم

 

 

 

 

 

ها به طور تناسبات معمولی پنجره

 متوسط 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه ترکیب بندی ستون با پنجره ، 

 باال خیابان

 

 

 

 

 

 

 

 ورودی مدولی از ضریب پایه است

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستون و ضرباهنگ عمودی ، باال خیابان

تراز نصب سایبان ، تراز کف پنجره ها ، 

کتیبه میانی وکتیبه باالیی خطوط تداوم  

 دهنده افقی در نما هستند

 

 (8منبع :تحقیقات محقین)جدول شماره 

 

 : به انسایه  

هیای  در ساختمانهایی که طبقه همکف آنها به فضاهای تجاری یا خدماتی اختصاص داشت، طبقه همکف دارای پنجره

در زیر کتبیه میانی و رنگ آن سیفید   به انتراز نصب سایه  بان وجود داشت.سایه هاآنخاص خود بود که معموالً در باالی 

 روشن از جنس پارچه و معموالً از نوع ثابت بوده است.

 

 

 1های یک لنگه نسب  پنجره چنین اس :

 5به  3های دو لنگه ، پنجره 4به 

های و پنجره 4به  3های سه لنگه پنجره

 هستند 1به  1چهار لنگه 

 

 

 آسمان ) کتیبه باالیی (خط 

 چهار طبقه پایین خیابان و بس  پایین خیابان

 

 
 



 

 

 هانقشانواع تزئینات و  

 آجرکاری : 

دارد. آید که پیشین  کاربرد آن، سابقه ای چند هیزار سیاله   آجر یکی از مهم ترین مصالح در معماری ایرانی به شمار می

سهولت کاربرد این وسییله، انعطیاف پیذیری در طراحیی و اجیرا، و همچنیین مقاومیت در برابیر بیاد و بیاران، از جملیه            

در تمیام نماهیا، سیطح     ترین ماده در معماری ایرانی تداوم بخشیده اسیت. هایی است که کاربرد آن را به عنوان مهمویژگی

رود. سیسس در  نمیا بیه شیمار میی     یهیا قسیمت تیرین  حاظ ایستایی از حساساند، زیرا از لروی جزرها را با آجر پوشانده

هیا، بیه منظیور    در برخیی از سیاختمان   انید. ها را نیز بیا آجیر پوشیانده   ترین حالت، تمام سطح نمای بسیاری از دهانهساده

ای این ماده به سادگی اجازه هاند. ویژگیهای گوناگون استفاده کردهزیباسازی و تنوع بخشیدن به نمای بنا، از آجر به شکل

هایی زیبا و دلسیذیر پدیید   دهد که با اندکی بیرون یا تو بردن یک یا چند ردیف از آجرها، با شکل و طرح دلخواه، نقشمی

 شود.، به ویژه در هنگام ایجاد سای  ناشی از تابش نور آفتاب، دو چندان میهاآنآورد که جلوۀ 

 کاشیکاری :

ترین روش است که از آن برای آراستن فضای پیرامون پنجره نیز استفاده شده است.در معمول کاشی در شمار مصالحی

ها و سطح باالی قوس پنجره را که غالبیاً در بیاالترین قسیمت بیه     ترین روش نیز دانست، لچکیکه شاید بتوان آن را سنتی

دیگر، فضا یا سطح مشترک بیین چنید پنجیرۀ     هایپوشاندند. در بعضی از نمونهشود، با کاشی مییک خط صاف تبدیل می

واقع در کنار هم، در داخل یک دهانه به شکلی پیوسته کاشیکاری شده است. در بعضی از نمونیه هیا نییز تنهیا درون ییک      

کتبی  مستطیل شکل را در باال یا پایین یا حتیی در میواردی درون دو کتبییه، یکیی در بیاال و دیگیری در پیایین بیا کاشیی          

هیا دارای  شیود. ایین کاشیی   های خشتی یا هفت رنگ نیز در این دوره بسیار مشاهده میی گیری از کاشیبهره دند.پوشانمی

پختنید.  را میی  هیا آنکردند و سسس های گوناگون ترسیم میبا رنگ هاآنقطعاتی مربع شکل بودند و ابتدا نقش را بر روی 

هیای کاشییکاری شیده دارای    ها، سطحگرفت.در بیشتر نمونهت میهای معرق، تنها در مواردی اندک صوراستفاده از کاشی

 شد.محدوده و چهارچوبی معین و ساده بود که از سطح آجری به سادگی متمایز می

 ضیات ن فرآزمو

حاالت فضایی و کیفیت کلی معماری در فضای شهری زیارت بر قراری پیونید   رسدیمبه نظر فر ضیه اول مبنی بر اینکه ؛ 

  باشدیمادراکی 

بایید بیه    اسالمی ایرانیحاالت فضایی در فضای شهری مشهد  بدین شرح است : معماری و شهرسازی فضای شهری 

 توانید یمی  هیا سیاختمان  "سیادگی   "تولید زمینه پایه شهری برای تاکید بر اهمیت مجموعه حرم مطهر منجر شود. بنابراین 

 "آرامش عمومی  "مجموعه حرم مطهر را فراهم آورد.در این راستا  زمینه مالیم برای نمایش هرچه بارزتر عظمت و شکوه

و پرهییز از معمیاری    هیا سیاختمان مشیهد  ضیروری اسیت بنیابراین : همیاهنگی بیین        اسیالمی  ایرانیی در فضای شیهری  

ز حجمیی بیه عبیارت دیگیر پرهییز ا      یهیا بیی ترکتک بنا ؛ پرهیز از ایجاد تنوع چشم گیر و جاذبه زییاد در   یهاساختمان

در مشیهد   ، نیازمنید   اسالمی  ایرانیناآشنا  ؛معماری فضای شهری های ؛پرهیز از هندسه هاساختمانهیجانات در معماری 

و سسس شیهر زییارتی    اسالمی ایرانیبرقراری پیوند ادراکی است . بنابراین تداوم ادراک از فضای زیارت به فضای شهری 

 . گرددیم)و برعکس( باید مورد توجه قرار گیرد.و فرضیه اول تایید 



 

 

ایرانیی  جهت دستیابی به ابزار الزم و کنترل به سیوی فضیای شیهری معنیوی      رسدیمبه نظر  فر ضیه دوم  مبنی بر اینکه ؛

 امکان پذیر است  ایرانی اسالمیدر معماری از طریق رویکرد زیبایی شناختی و تجزیه و تحلیل الیه های اداراکی  اسالمی

تر آن یعنی فضای شیهری  و مرتبه عالی اسالمی ایرانیبا توجه به مبانی نظری برای تحقق انتظارات ادراکی از معماری  

هیای ادراکیی   گییری از تئیوری  ، عالوه بر توجه به مفاهیم جوهری و بنیادین در معماری و شهرسازی، بهیره اسالمی  ایرانی

گردند: الیه اول: توجیه بیه رویکیرد گشیتالت ادراک و     ها در سه الیه ادراکی به شرح زیر خالصه میضروری است. تئوری

رعایت قوانین آن. در این الیه با رعایت موضوعاتی نظیر: ریتم و ضرباهنگ، تناسبات، تعادل و تقیارن و ... خلیق ییک اثیر     

گیری از تئوری زبان الگو: تشخیص و بکارگیری الگوهیا بیر مبنیای قواعید ترکییب      رود؛ الیه دوم: بهرهینواز انتظار مچشم

شناسی نمادین؛که الیه اسالمی بر مبنای رویکرد زیبایی-ها در معماری ایرانیها و آرایه؛الیه سوم توجه به نمادها، نشانههاآن

هیای دوم  گیرد و الیهصورت می هاآنها بدون تداعی معانی اشکال و فرمشناختی و تفسیر مغز از اول ادراک بر پایه زیست

های دوم و سیوم ادراک بیه ارضیای هوییت     بنابراین الیه ؛گیردهای ذهنی صورت میو سوم بر مبنای فرایند شناختی و داده

اهنگ رییتم، تناسیب، تیداوم و    های ادراکی با توجه به ضربها و الیهساختن تئورینمایند ؛عملیاتیمحیطی کمک شایانی می

هایی برای بکیارگیری از جزئییات   سسس تاکید بر رعایت قواعد ترکیب الگوها در نما و به منظور غنای حسی بیشتر، توصیه

لذا استفاده از از جزئیات معماری فضیای قدسیی   ؛اند ها و نمادها در گذشته بودهها، نشانهکننده معانی آرایهبیشتر که تداعی

 باشید یمی است( مجاز به استفاده در فضیای شیهری   اسالمی  ایرانیمعماری  یهایژگیوعه حرم مطهر )که دارای در مجمو

:تناسب میان فضای زیارت و فضای شهری باید به گونه ای باشد که به شکوه و عظمت مجموعیه حیرم مطهیر خدشیه ای     

وارد نکند . به عالوه مجموعه حرم مطهر از چندین اثر تاریخی مهم تشیکیل شیده اسیت. لیذا مطیابق قیوانین و مقیررات        

. در اینجا تکرار گذشته و ایجاد فضیای  شودیمدر کنار اثر منجر  "بدل  "حفاظتی ، تکرار عیناً اثر مجاز نیست زیرا به خلق 

روزرسانی شیود و در عیین   آوری بهتصنعی هدف نیست، بلکه اگرجزئیات مذکور بر پایه خالقیت طراحان و بکارگیری فن

گییرد. و  یصیورت می  اسیالمی   ایرانیی معنیوی   فضای شیهری   به سوی حال پیوند ادراکی با گذشته را برقرار نماید، آنگاه 

 . گرددیمفرضیه دوم تایید 

 

 :  در فضای شهری  پایتخت معنوی ایران اسالمی ایرانیمعماری  ارائه راهکار هایی برای تحقق 
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