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Introduction Given the importance of the historical context in the city of Mashhad and acts of 
sabotage, identifying, preserving, recording, and maintaining its historic facades is important. 
This study aims to investigate the ornamentations of Bala khiaban’s historic facades of the Qajar 
period (1304-1174) (which have been inscribed as Iran’s cultural heritage). The methodology 
of this study is based on descriptive-analytical, exploratory, library studies, and field research.
Conclusion The results show that all buildings are two-story and ornamentations often 
seen on the upper part of the facade. In terms of ornamentation, in most of the façades, the 
moarragh mosaic tile or combination of tiles and bricks were used. Furthermore, some opening 
inscriptions are decorated with moarragh mosaic tile, too. All of these facades are made of brick 
and the dominant colors of the facade’ ornamentations are brown, yellow, Ultramarine and 
turquoise blue, lateritious and sometimes pink and brown.
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  چکيده
با توجه به اهمیت بافت تاریخی مشهد و انجام اقدامات تخریبی، تالش  مقدمه:

عنوان بخشی  های تاریخی آن به برای شناخت، حفظ، ثبت و نگهداری جداره
اسالمی حائز اهمیت است. پژوهش حاضر بر آن  - ارزشمند از یک شهر ایرانی

ات توصیفی، اکتشافی، انجام مطالع - است تا با استفاده از روش تحلیلی
ای و نیز تحقیقات میدانی به بررسی تزیینات "هفت جداره باال خیابان"  کتابخانه

  اند، بپردازد. مشهد از دوره قاجار، که به ثبت میراث فرهنگی در آمده
دهند که تمامی بناها دو طبقه بوده و  های تحقیق نشان می یافته گیری: نتیجه

شود. از منظر تزیینات، اغلب این نماها از  غالبًا تزیینات در طبقه باال دیده می
کاشی معرق یا ترکیب کاشی و آجر استفاده شده و در تعدادی از بناها برای 

فته است. تمامی نماها ای با تزیینات کاشی معرق به کار ر تزیین بازشوها کتیبه
ای،  ها زرد، آبی فیروزه بندی آجری است و رنگ غالب تزیینات جداره دارای حمیل

  ای است. های صورتی و قهوه الجوردی، مشکی و گاه رنگ
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  مقدمه
 در ١٩٤٨ در شارپ توماس توسط بار اولین برای شهری منظر

 شهری منظر با برخورد بصری اما. شد مطرح او آکسفورد مطالعات
 ١٩ قرن انتهای در زیته کار در، ١٩ قرن ابتدای در ناش جان کار در

 نظریه با کامالً  شهری منظر مدرن فلسفه تئوری. شد مشاهده
 منظر که است معتقد کالن گوردون. است وابسته کالن گوردون

 نیازمند بلکه شود، درک تکنیکی ای شیوه به تنها تواند شهری نمی
 منظر به عمدتًا توجه گرچه. است زیباشناختی حساسیتی وجود
 بر را خاطرات حال عین در اما است بصری ای پدیده شهری
 به را احساسی های واکنش و کند می یادآوری را تجارب انگیزاند، می
توان دریافت که زیبایی  با رجوع به قرآن کریم می .[1]آورد می وجود

ای دارد و قرآن دارای نظام کاملی  در این کتاب آسمانی جایگاه ویژه
 نسبت خداوند به را ها زیبایی کریم قرآن در باب زیبایی است. آیات

 الخالق "هوهللا .اند دانسته ها زیبایی تمام وجودآورنده به را او و داده
 این در قرآنی آیات دیگر از ."الحسنی المصوردهاالسماء الباری
غیره  و ٧ آیه سجده سوره ،٣١ آیه اعراف سوره به توان می زمینه
معنویت درباره زیبایی و  و هنر کتاب در نصر سیدحسین .کرد اشاره

 هنرمند "وظیفه است نوشته هنری چنینارتباط آن با صورت اثر 
 به آنها دادن انتقال است؛ شناسی زیبایی زبان به اسالم اصول ترجمه
 و در بیابند تجسم ساختارها در باید مضامین و ها صورت قالب
 ابزارهای حقیرترین تا گرفته قصرها و ها محراب از اشیا همه تزیین
 مگر نیست چیزی هنری خالقیت شوند. واقع استفاده مورد خانگی

 در سلوک در را او تا است نهاده آدمی در خداوند که استعدادی
ابعاد زیبایی را به  مطهری .[2]کند"  یاری رسد می خدا به که راهی

محسوس، زیبایی غیرمحسوس و زیبایی معقول  زیبایی ه شیوهس
 ایدر این بین هنرمند مسلمان از تزیینات بر .[3]بندی کرد تقسیم

بخشیدن  بیان مضامین و مفاهیم اعتقادی خود در راستای زیبایی
در کتاب خود با نام  هیلن برندجوید.  به کالبد مورد نظر بهره می
کند که بناهای اسالمی با استفاده از  معماری اسالمی بیان می
مراتب، میل به نمادگرایی، عشق مفرط به  ریاضیات حس سلسله

خشیدن صرف است و همچنین رنگ، ب تزیینات که فراتر از جلوه
از آنجایی که تزیینات  .[4]اند شناسی شده متضمن ابعاد زیبایی

بخش الینفک معماری اسالمی است، بحث درباره معماری اسالمی 
ای از  و بدون پرداختن به تزیینات آن ناقص است. زیرا بخش عمده

و عملکرد وسیع و  یافته معماری اسالمی به تزیینات اختصاص
گیری،  زشمندی در راستای اهداف معماری اسالمی و حتی شکلار

 فضای بیان برای اسالمی هنر در تزیین .[5]دوام و بقای آن دارد
 هنر های تصویری پایه از عنوان یکی به که است. زینت قدسی
 برای است تصویری بیانی یا شده، وسیله ارزیابی اسالمی
 گل،گچ، آجر، حجم، خط، رنگ، ماده، سطح، به بخشیدن شرافت
 و هویت معنایی و رنگ یابند، اعتال های برتر افق به و غیره تا کاشی
 با .[6]شوند الوهی معنوی و و یافته طبیعی فوق شخصیت نهایتاً 
 بیشتر تزیین بشری، مساله های تمدن رشد و تاریخی دوران شروع
 با تزیینات همبستگی آن، دنبال به و گرفت قرار توجه مورد

 شکل واسطه به ها که مایه نقش این .[7]یافت نیز گسترش معماری
را  و هندسی انسانی، حیوانی، گیاهی خود چهار مضمون طبیعی
بوده و  برخوردار ای اسطوره از مفهومی دهند، عموماً  می نشان
یک اثر هنری و به تبع  .[8 ,7]گذارند می نمایش را به خیالی ترکیبی

گیرند که  آن تزیینات معماری، از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار می
گرایی رویکردی است به هنر که  گرایی از آن جمله است. شکل شکل
جای تاکید بر محتوا، بر اهمیت شکل به منزله سرچشمه اثر  به

خست گرایانه اثر هنری در درجه ن بررسی شکل .[9]گذارد هنری پا می
پردازد،  دهنده طرح می شناسانه اجزای تشکیل به تاثیرهای زیبایی

شوند، زبان دیداری هنرمند  این اجزا که عنصرهای شکل خوانده می
  کنند. ریزی می را پایه

ها و نیز  توان در محورهای تاریخی، جداره خیابان در این بین می
ستند، نماهای آنها که بخش جدانشدنی از حافظه تاریخی شهرها ه

رد پای تزیینات معماری را مشاهده کرد. تزییناتی که عامل وحدت 
کنند. با این حال  های شهری بوده و هویت آن را احراز می جداره

های تاریخی مانند مشهد رو  آنچه که امروزه در شهرهایی با پیشینه
به وقوع است، عمدتًا در جهت نابودی این عناصر و کالبدهای 

یابی هویت شهری است. با توجه با اینکه پایین آفرین در باز نقش
خیابان و باال خیابان در مشهد قدیم، نقش ستون فقرات شهر را 

های مسکونی و تجاری  های شهری ساختمان اند، غالب جداره داشته
حاشیه این دو خیابان نیز تزیینات ارزشمندی دارند که از 

این آنچه شوند. بنابر های اصلی این نماها محسوب می مشخصه
های با اهمیت در میراث فرهنگی به ثبت  عنوان جداره اکنون نیز به

  رسیده از نمای این دو خیابان است.
پژوهش حاضر درصدد است تا تزیینات نمای خارجه هفت بنای 
واقع در باال خیابان مشهد را که ثبت میراث فرهنگی هستند را از 

براین پس از گرایانه مورد بررسی قرار دهد، بنا منظر شکل
کردن مکان تمامی این بناها و برداشت نمای آنها، مکان  مشخص

ها با  تزیینات در سطح نما مشخص شد و تزیینات هر یک از جداره
توجه به مصالح، نوع تزئین، رنگ، قطع کاشی، تخت یا 

قرار  یمورد بررسبودن و نیز نوع حمیل بندی به تفکیک  برجسته
  استخراج شد. و در نهایت نتایج کلیگرفت 
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  روش تحقیق
پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق تحلیلی_ توصیفی، 

صورت مشاهده  اکتشافی و نیز براساس مطالعات میدانی به
مطالعات مستقیم و حضور نگارندگان در باال خیابان و نیز 

در ابتدا، تصمیم بر این بود که  ای صورت گرفته است. کتابخانه
های بافت تاریخی مشهد در دوره قاجار مورد  تزئینات تمامی جداره

هایی در سال  بررسی قرار گیرند. در راستای انجام این مهم، پیمایش
نیز در بافت صورت گرفت و تعداد زیادی جداره تاریخی نیز  ١٣٩٠
برداری و برداشت شد ولیکن پس از گذشت شش ماه که  عکس

ی مجدد به بردار نگارندگان به منظور تدقیق آدرس ثبتی و عکس
مراجعه کردند از بسیاری از بناها اثری نیافتند بنابراین  بافت

پژوهش خود را به جداره بناهایی که ثبت میراث فرهنگی شده و در 
راسته باال خیابان و پایین خیابان مشهد واقع شده است محدود 

ه.ش)  ۱۳۰۴تا  ۱۱۷۴ها که متعلق به دوره قاجار ( جدارهکردند. این 
هستند تمامًا در باال خیابان و پایین خیابان مشهد قرار دارند. از باال 

بان جداره شهری هشت بنا خیابان جداره هفت بنا و در پایین خیا
به ثبت رسیده است که این پژوهش به بررسی تزیینات نمای هفت 

  بنای واقع در باال خیابان پرداخت.
  

  پیشینه موضوع
توان گفت تاکنون به غیر از  آمده می عمل های به با توجه به بررسی

طرح پژوهشی مذکور، تحقیق جامعی در مورد ارزیابی تزیینات 
های تاریخی شهر مشهد صورت نگرفته، ولیکن  کاررفته در جداره به

های اجرا و تاریخچه هر یک از  ها و روش در باب تزیینات و تکنیک
ات بسیاری صورت گرفته است. های تزیین تحقیق تکنیک

 مقدمه کتاب خود تحت عنوان "تزیینات در کیانی محمدیوسف
 از گیری تداوم بهره موضوع اسالمی"، به دوران معماری به وابسته
 معماری در ایران باستان معماری بناهای تزیین رایج های روش
در  نژاد مهدی مکیاست. همچنین  کرده اشاره اسالمی دوران ابنیه

کتاب "تاریخ هنر ایران در دوره اسالمی: تزیینات معماری" تمامی 
مطالعات روی نوع تزیینات در یک دوره تاریخی یا یک نوع تزیین 
خاص انجام شده یا در مواردی یک بنای شاخص را از این منظر 

در کتاب  گودرزی مرتضیمورد بررسی قرار داده است. در این بین 
" به بررسی تزیینات پنج بنای تاریخی خود با نام "آینه خیال

های تزئینات دوره قاجار را شرح  قاجاری در تهران پرداخته و ویژگی
  داده است.

  

  ادبیات تحقیق
  ه.ش) ۱۳۰۴تا  ۱۱۷۴معماری و تزیینات دوره قاجار (

 در مدرنیته و تقابل سنت آغاز دلیل به را قاجار دوره اهمیت بمانیان
 زندگی شئون کلیه در تحوالت اساسی دوره این داند. در می ایران

تاریخی،  میان منابعداد که در این  رخ بالطبع معماری و ایرانیان
 فزاینده دوره قاجار و ارتباط ابتدای در جدید علوم به توجه عدم
 قرار توجه مورد تحول این های عنوان ریشه به غرب را و ایران
  .[11 ,10]دهند می

یابیم که  دارد که با تامل بر هنر قاجار در می بیان می بانی مسعود
اند که  گونه عمل نموده هنرمندان آن دوره به روال فرهنگ ایرانی این

فرهنگ بیرونی را در خود مستحیل سازند، نه خویشتن را در آن، و 
این یکی از ارزشمندترین رویکردهای هنر قاجاری است. از همین 

های دوران قاجار، با  کاری و تذهیب یزمان است که در نقوش کاش
در عین حال  .[12]شویم طرح جدیدی به نام"گل فرنگی" آشنا می

تاثیر معماری اروپا بر هنر و معماری قاجار انکارناپذیر است. و این 
توان بیشتر از پالن و عملکرد ساختمان، در نما و نقوش  تاثیر را می

 های دانش و فرهنگی تحوالت رابطه در اثر. [13]دیواری مشاهده کرد
 و فرهنگی روابط، تحوالت این اثر در قاجار معماری و هنر با جدید
 هنر بر مستقیمی تاثیر که گرفت شکل ایران در جدیدی های دانش
 به توان می آنها ترین مهم از که گذاشت قاجار معماری دوره و

 مراسالت در تمبر فراوان و کاربرد عکاسی، ورود فن ورود و اختراع
در  .[10]نمود اشاره ایران به اروپایی های پستال کارت پستی، ورود

های هنر و معماری دوره قاجار را  برخی از ویژگی گودرزیاین بین 
کند "اهمیت جزء بر کل در نقوش منفرد، عدم توجه  چنین بیان می

سازی خطوط بنایی و  به کمپوزیسیون و آهنگ رنگ و فرم، ساده
های تزیینی، کوشش برای نوآوری  ها و آرایه اجرای آنها بدون ویژگی

های گرم و درک  غلبه رنگبیشتر از عالقه به سنت یا رعایت آن، 
نارنجی، واردکردن  -مجموعه کوچکتر، بهادادن به نوعی رنگ زرد

عناصر طبیعی همچون پرندگان و حیوانات دیگر طبیعی یا 
گرایانه آنها،  ها و کوشش برای پرداخت واقع ها و گل ای، میوه افسانه

های غربی  تاثیر از فضاهای معماری و تزیینات اشرافی و آرایه
ایتالیا، آلمان، فرانسه و اتریش،  باروکو  روکوکون آثار دوره همچو
زدگی در اجرا و ارایه غیرماهرانه طرح و رنگ، تنوع بیش از  شتاب

طوری که در بسیاری از موارد  ویژه در اشکال به اندازه در رنگ به
دار شده است. اهمیت به رنگ بیش از  وحدت بصری آثار خدشه

هندسی و به تعبیری غیرهندسی  فرم، و عدم تعهد به قیود
  .[14]" اجراکردن اغلب نقوش و تزیینات

الزم به توضیح است که با توجه به اینکه معماری قاجار در ادامه راه 
های  خود در دوره پهلوی اول ظهور پیدا کرد و در عین حال خانه

مورد بررسی در این مقاله نیز در اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی 
در باب معماری  بانی مسعوداند به این نکته که توسط  هساخته شد

کنیم که اولین  اوایل دوره پهلوی مطرح شده است، بسنده می
توان همان معماری اواخر قاجار با تلفیق  گرایش این دوره را می

  عناصر وارداتی دانست.
  کاری دوره قاجار کاشی

های زیبایی که  نقشاستفاده از علم هندسه و کاربرد آنها و اشکال و 
رنج  آمده، تمامًا دست عمل کاری و آجرکاری به در تزیینات کاشی

. به گفته [15]اند اریخ به یادگار گذاشتههنرمندانی است که در طول ت
 قسم سه به کلی طور به اسالمی هنرهای در تزیینات نجیب اوغلو

 هندسی است که تزیینات تقسیم قابل ای کتیبه و هندسی گیاهی،
 از ترکیبی معموالً  و نامند می سازی گره یا چینی ایران گره در را

 با موزون ترکیبی در که است چندضلعی های آلت ها و شمسه
 ژهیو به یشرق انیاد یشناس هانیدر ک .[19-16]اند گرفته قرار یکدیگر

را شرح کرده و هم آنها در  یهانیابعاد ک ،یاسالم، اشکال هندس
و  رهیدا انیم نیدر ا ابندی یم یتجل مقدس های ساخت معماری

را در بر دارند که  یتیاشکال واقع نیا .[20]دارند ژهیو یگاهیمربع جا
 قتیمثال و سرانجام به حق عالمرا به  یآدم ل،یوادرک آن از راه ت

در ارتباط با تزیینات گیاهی در معماری  .[21]سازد یرهنمون م
وش را  عناصر کهن نیاسالم ادارد که  بیان می بوکهارتاسالمی 

و  لیشان تبد متداول هنسخ نیتر یو کل نیتر یجذب کرده، به انتزاع
کند و  یو هموار م کدستیو  طراز ،یبه نوع یعنی. دینما یم لیوات
را از آنها  زییو سحرانگ ییجادو هصیگونه خص هر قیطر نیبد
توان گفت  یم باً یکه تقر ینینو رتیبصبه آنها و در مقابل  ردیگ یم

 اسالم از در ینگار بهیکت .[22]بخشد یاست، م یروحان یواجد ظرافت
 .ه استکار رفت بهدوره آن  یبناها یاریدر بسو  شده آغاز یعهد امو

 ینییتز یها هیما ساده، به کمک دست یامر، خط کوف یابتدا در
 یها وهیبه ش یزمان کوتاه مدت دری و هندس یاهینقوش گ میقد

 مشجر، مورق، مزهر،(شامل  ینییو تز ییاز جمله بنا یگوناگون
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در انواع  نیمع یدرآمد، و سپس تحت قاعده و نظم )موشح معشق،
مطرح  قینستعل و قیثلث، تعل حان،یر چون نسخ، محقق، یمتعدد
 مزهر، در انواع مشجر، مورق، یخطوط کوف انیم نیکه از ا شد
ها  بهیکاربرد را در کت نیشتریب قینسخ، ثلث و نستعل ،ییبنا ،یمعقل
  .[7]اند داشته

 که بودی بر چگ از تر نگرا نییتزی نوعی کاشاز میان انواع تزیینات، 
 ها طرح انواع نیب خصوص هب و داد یم شتریبی برجستگ ها حطر به

 نیای مرکزی ایآس در ها تپار دوران در .کرد یم جادیای شتریب تضاد
 دری وسط قرون در را آن مجدد شیدایپ و بود شده شناخته کیتکن
 بست ای ازقند مانند میکن یم مشاهده افغانستان وی مرکزی ایآس
 رانیا مرکز در کیتکن نیا از استفاده دیجدی ها نمونه ؛ییقلجا
 متعلقی شمالی گنبد آن نمونه کی و شود یم آشکار مداوم طور به
  .[23]است اصفهان در ازدهمی قرن به

 ۱۱۱۱-  ۸۸۰صفویه ( دوره کاری کاشی ادامه قاجار دوره کاری کاشی
 دارد ای ویژه های اما مشخصه ه.ق) است ١٧٩٤ - ١١٢٩و زندیه ( ه.ق)
 دوره در .کند می فرق و بعد از خودش قبل های دوره با کامالً  که

 نقوش انواع آن روی بود که نقاشی بوم یک مثابه به قاجار کاشی
هنر  هویت چشمگیر از قاجار بخشی کاری کاشی هر جهت به .[24 ,7]شد می نقاشی رزمی و بزمی موضوعات و ها میوه و ها گل طبیعی

اجتماعی،  همانند عصر قاجار مسایل ای دوره و در هیچ قاجار است
 .است نشده منعکس ها کاشی در آیینه و تاریخی سیاسی، فرهنگی

 ممتازترین قاجار در زمره های از کاشی بعضی فنی لحاظ به
 آیند و ابعاد و اندازه می حساب به هنر ایرانی این های نمونه
 تکرار نشده تاریخ در طول معدودی قاجار نیز جز در موارد های کاشی
 و کم و رنگ هفت تکنیک از استفاده قاجاریه دوران در .[24 ,7]است
 تکنیک، ترین رایج ولی. یافت ادامه معرق های کاشی بیش
 های رنگ. بود شده ریزی قالب های کاشی روی لعاب زیر آمیزی رنگ
 روشن، سبز الجوردی، آبی شامل تکنیک، این در استفاده مورد

 ها دورگیری برای سیاه و زرد ای،  فیروزه بادمجانی، روشن، ارغوانی
 یا چهارگوش اشکال به فرمی لحاظ از ها کاشی این. شدند می

 عناصر دارای همواره آنها در درآمده نمایش به مضامین و مستطیلی
  .[25]اند بوده ای پیکره
 است گون گونه و و برق، رنگارنگ پر زرق هنری قاجار که در هنر
و  گرم های زیاد از رنگ استفاده .[26]دارند ای ویژه اهمیت ها رنگ

قاجار  دوره کاری کاشی های دیگر ویژگی و قرمز از شاد مانند زرد
 های نقش دلیل قاجار به دوره کاری کاشی مجموع در .است

 و مردمی حماسی، ملی موضوعات و انعکاس گرایانه طبیعت
  .[7]است هنر قاجار از هویت بخشی کننده بازتاب

های معماری، تزیینات و نقوش  مسجد سپهساالر یکی از شاخص
کاری این مسجد غالبًا  مذهبی در دوره قاجار است. در تزیینات کاشی
ه به همراه های سیا وسعت سطح رنگ زرد و مهار انرژی آن با رنگ

های نامبرده  کردن گرمی رنگ ای برای متعادل های فیروزه رنگ
های  صورت گرفته است. قرینگی دقیق، نظم در طراحی، منطق رنگ

ها  کاری های غالب این کاشی زرد، سیاه، سفید و آبی از ویژگی
کارگیری خطوطی هستیم که  . در مسجد سپهساالر شاهد به[14]است

  .[14]جنبه مفهومی آن غلبه داردجنبه فرمال آن به 
العماره از نظر طراحی فرم ظاهری همچنین از نظر آرایش  شمس

ها و  کاری داخلی یکی از بناهای تاریخی و جالب تهران است، آینه
های آن از نظر  ها و دیوارها و سقف های ازاره بری ها، گچ نقاشی

ایران  های مختلف و متنوع تزیینات داخلی بناها در نمایش شیوه
های این بنا دو رنگ غالب  کاری نظیر است. در برخی از کاشی بی

کند، یکی رنگ زرد و دیگری  های دیگر خودنمایی می بیش از رنگ

ها تحت سیطره این دو رنگ در جای  آبی تیره یا الجوردی، سایر رنگ
کاری با نقوش غیرآبستره و غیرانتزاعی در  اند. کاشی خود نشسته

خورد. تزیینات درونی چندضلعی  ین بنا به چشم میمیان تزیینات ا
اند.  رنگ داده منتظم، جای خود را به تصاویر طبیعی یا خیالی و تک

هایی از  کوشش برای ایجاد پرسپکتیو، عمق نمایی و صحنه
های  ای با ارایه ابتدایی از ویژگی ای و اسطوره های افسانه شخصیت

ق تقارن کامًال این نقوش است. همچنین اجرای بسیار دقی
های پرانرژی و قدرتمند تنوع  شده، استحکام خطوط، قوس محاسبه

های این نقوش  ضخامت خطوط و تکیه بر تنوع افراطی از ویژگی
  .[14]است
  مشهد خیابان باال محور
 ه.ق) ٩٧٨-١٠٣٨(  صفوی عباس شاه دست به مشهد تصرف از پس
 و مشهد به وی خاص تعلق دلیل به عباس شاه درگذشت تا شهر این
 که شد سبب امر همین و بود وقت دولت توجه مورد بسیار هرات
 احداث اقدامات، ترین مهم از. نهد ترقی سوی به رو شهر این

 پایین امروزه که بود مشهد خیابان" "باال و خیابان" "پایین خیابان
 شیرازی خیابان نام به خیابان باال و صفوی نواب نام به خیابان
. بود ایران در سازی خیابان تجربه سومین این و شود می شناخته
 ایجاد به منجر آنها ارتباطی نقش و خیابان دو این اهمیت
 زمان در .[27]شد محیط این جداره در زیبایی دوطبقه های ساختمان
 علیا خیابان شامل که بوده بزرگی های محله دارای مشهد قاجار،

 باغ، چهار ، سراب،)خیابان پایین( سفلی خیابان ،)خیابان باال(
 در. )١(شکل  [27] بودند دیگر کوچک های محله و نوقان عیدگاه،
 که خیابان باال" است آمده بارونز سفرنامه در مشهد خیابان با ارتباط
 حرم پوش طال های مناره و باشکوه و عریض گذاشتیم قدم آن در
  .[27]داد"  می تشکیل را خیابان این انتهایی انداز چشم )ع(رضا امام

  

  
 [28]مشهد نقشه )۱ شکل

  
 خیابان باال در واقع که مقاله این در بررسی هفت نمای مورد تمامی
 اطالعات گذشته در آنها کاربری از که باشند می دوطبقه هستند،
تمامًا  حاضر حال در آنها پایین طبقه اما نیست، دست در دقیقی
 متروکه بناها این از بعضی باالی طبقه ولیکن دارند تجاری کاربری
 دارای باال طبقه در فقط بناها غالب. اند داده کاربری تغییر یا بوده

 های دوره در یا شده تخریب تزیینات این گاهی که هستند تزیینات
 پوشانده سیمان با آن از هایی بخش نما بازسازی منظور به مختلف
 در بازشوها که شود می مشاهده ها جداره از برخی در. است شده

 در که اطالعاتی به توجه با. اند شده تعویض یا مسدود هایی قسمت
 بناها این کلیه آمده، دست به گردشگری و فرهنگی میراث سازمان
 مالک یا سابق مالک نام با گاهی که هستند ثبتی شناسنامه دارای

  است. رسیده ثبت به کنونی آدرس براساس کنونی یا
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  باال خیابان مشهدبررسی تزیینات جداره 
های مربوط  به برداشت جداره تمامی خانه ١٣٩٠نگارندگان در سال 

به دوره قاجار مشهد که در محدوده هسته تاریخی این شهر به 
قرار می گرفتند، اقدام کردند که  (ع)مرکزیت حرم مطهر امام رضا

و  یطرح نوسازمبنای محدوده نقشه مورد بررسی، منطبق با 
بود که توسط شرکت  یحرم مطهر رضو رامونیبافت پ یبهساز

بود. اما پس از گذشت شده  میبه چهار قطاع تقس طاشمشاور 
های اولیه تصمیم بر آن شد که  حدود شش ماه از انجام برداشت

 شهر یخیتار یها ها و جداره پوسته ی"بررسطرح پژوهشی با عنوان 
 [28] ساخت آنها" یها کیمصالح و تکن نات،ییمشهد از منظر تز

های مذکور انجام شود که متاسفانه  منظور بررسی تزیینات جداره به
ها و  خانه ینمودن آدرس ثبت قیتدقهنگامی که نگارندگان برای 

مشاهده  به بافت مورد نظر رجوع کردند،مجدد از آنها  یبردار عکس
از آنها بر  یاثر چیشده و ه بیها تخر خانه نیاز ا یاریکه بس کردند
، بنابراین ایشان تصمیم گرفتند که مطالعه خود را نمانده بود یجا

هایی که ثبت میراث فرهنگی شده و در  به بررسی تزیینات جداره
حاشیه باال خیابان و پایین خیابان، دو محور اصلی بافت تاریخی 
مشهد قرار دارند، محدود کنند. بنا به گفته مسئولین میراث فرهنگی 

ها  ی یکی از دالیل اصلی ثبت این جدارهو گردشگری خراسان رضو
جلوگیری از تخریب آنها و نیز عدم امکان تعریض این دو خیابان 
تاریخی است. از این رو در مشهد بناهای ارزشمند بسیاری وجود 

اند و نگارندگان در نظر  داشته که امروزه بسیاری از آنها از بین رفته
ستای حفظ میراث دارند با انجام این پژوهش مهمی را در را

  فرهنگی این شهر به انجام رسانند.
 راستای در ها جداره از یک هر مکان ابتدای انجام این پژوهش در
 نام با اغلب ها خانه این. شدند مشخص) شیرازی( خیابان باال

 آنها سابق مالکین از زیرا اند، رسیده ثبت به شان کنونی مالک
 یک هر کاربری نوع خصوص در. نیست دسترس در درستی اطالعات

 نیست اما در موجود ثبتی دقیق اطالعات گذشته در بناها این از
تجاری  کاربری به همکف طبقه در بناها این غالب حاضر حال
 گاه یا تجاری یا مسکونی کاربری دارای باال طبقه در و شده تبدیل

قابل  ٢است. موقعیت هر کدام از این بناها در شکل  فاقد کاربری
  است.مشاهده 

 تقسیمات و طبقات تعداد نظر از ها جداره این اول مرحله در
طور که در  همان گرفتند. قرار بررسی مورد جداره سطح در عمودی
 هستند و دوطبقه ها جداره این قابل مشاهده است، تمامی ٣شکل 
 عمودی تقسیمات با زیاد طولی کشیدگی دارای ها جداره از تعدادی
 جداره مثال عنوان به. هستند نما طول در مساوی نسبتاً  و متعدد
 شش به نما سطح برجسته های ستون با که بوده طبقه دو حسینی خانه

 و طبقه دو دارای غفاریان خانه که حالی در است شده تقسیم بخش
 شکلی قالب در شده انجام های بررسی .است نما طول در بخش یک

 ها جداره افقی و عمودی تقسیمات و موقعیت بررسی عنوان تحت

  نما). افقی و عمودی تقسیمات ؛٣ شکل( است گرفته صورت
 مختلف های بخش در استفاده مورد تزیینات موقعیت بعدی گام در

 استفاده عدم یا استفاده بناها از هر یک در که شد بررسی ها جداره
 بازشوها، ایوان، ها، ستون ها، سرستون ورودی قسمت در تزیینات از

 بررسی مورد نما سطح و حمیل تزیینات نیز رخبام و پنجره، کتیبه
 در تزیینات از استفاده میزان بیشترین بین این در. گرفت قرار

 رخبام و سرستون، قسمت در و به عالوه باال سطح نمای طبقه
 دو پنجره تنها ها خانه این تمامی میان از. است آن بندی حمیل
 موقعیت ؛ بررسی٤شکل ( کتیبه ندارند غفاریان و دهقان خانه

  ها). جداره در تزیینات

  

  
 آنجایی از. است شده ثبتی مشخص دقیق آدرس همراه به آنها نام و ها خانه از یک هر مکان شکل این در( نگارندگان مرجع: ؛ خیابان باال تاریخی بنای هفت مکان )٢شکل 
  )اند رسیده ثبت به شان کنونی مالک نام با نیستند، مشخص ها خانه این سابق مالک که

 باال خیابان ۴خانه حسینی، نبش توحید 

 ۴خانه داوودی، نبش توحید  ۸خانه دهقان، نبش توحید  ۴ و ۲خانه غفارین، بین توحید  ۶خانه میرازی، نبش توحید 

خانه قدیمی خیابان شیرازی، بین 
 ۴و  ۲شیرازی 

 ۴ و ۲ بین شیرازیچی، خانه آجیل
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 در افقی تقسیمات تعداد .دارد وجود عمودی و افقی تقسیمات ها جداره تمامی در شود می مشاهده که طور همان( نگارندگان مرجع:؛ نما افقی و عمودی تقسیمات )٣ شکل
 عمودی تقسیمات عرض بنا هر در که شود می مشاهده آنها در متعددی عمودی تقسیمات بنا، عرض حسب بر حالی که در باشد می دو برابر و بوده یکسان بناها این تمامی
  یکدیگر هستند) مساوی

  

  
 پنجره تنها بین این در.  اند شده پراکنده نما از مختلفی نقاط در ها جداره تزیینات شود می مشاهده که طور همان( مرجع: نگارندگان؛ ها جداره در تزیینات موقعیت) ٤شکل 
 است، معرق کاشی ها کتیبه تمام تزیینات. هستند کاری کاشی تزیینات دارای چی آجیل و داوودی های خانه های سرستون نیز و بوده کتیبه فاقد دهقان و غفاریان خانه دو
  )هستیم خورشید و شیر نقش شاهد ما شیرازی خانه پنجره کتیبه در تنها
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 نظر از یکدیگر با شده انتخاب بناهای مقایسه و بررسی از پس
 عمودی و افقی بندی تقسیم نوع تزیینات، از استفاده موقعیت
 هر تزیینات مشخصات و جزییات بررسی و مطالعه به نما، سطح
 از یک هر در کاررفته به تزیین نوع و پرداخته ها جداره این از یک
 و کاشی قطع ها، رنگ نوع همچنین. شد مشخص جداره های بخش
 تخت نظر از تزیینات نوع همچنین و مصالح نوع شده، استفاده آجر
هر  برای حاصله نتایج گرفت، که قرار بررسی مورد بودن برجسته یا
، ٥شد (شکل  تهیه جداگانه های شکل قالب در ها خانه از یک
میرزایی،  - ٨، شیرازی، شکل ٧داوودی، شکل ، ٦چی، شکل  آجیل
  غفاریان). - ١١دهقان، شکل  -١٠حسینی، شکل  -٩شکل 

در این پژوهش محدودیتی که نگارندگان در طی تحقیق با آن 
ها بود که با توجه به این  رو بودند مالکیت شخصی خانه هروب

  است. موضوع بناها برداشت شده
ها با گذشت  نیات جدارهیتزیه ک با توجه به این شود میپیشنهاد 

زمان در حال فرسایش بوده و پس از مدتی ممکن است اثری از آن 
وجوی الگوهای این  جست بنابرایندر معماری ما باقی نماند، 

در طراحی بناهای جدید و حتی تعریف  آنکارگیری  هتزیینات و ب
ضوابطی در مقیاس شهری برای الزام به استفاده از الگوهای 

تواند  نما و طراحی نماهایی هماهنگ در بافت مورد نظر می تزیینات
  رد پای این هنر تزیینات را حفظ نماید.

  

  
 کاشی شامل آن تزیینات و نداشته وجود سردری است، عمودی بخش یک دارای تنها که خانه این در( مرجع: نگارندگان؛ چی آجیل منزل تزیینات جزییات بررسی )٥شکل 
  )خورد می چشم به کامل طور به نما این در محوری تقارن. است آن نمای پیشانی و هره ها، سرستون پنجره کتیبه جداره، باالی قسمت در معرق

  

  
 این از یک هر که بوده چهارگانه عمودی تقسیمات دارای داوودی منزل که کرد مشاهده توان می( نگارندگان مرجع: ؛داوودی منزل تزیینات جزییات بررسی )٦شکل 
 آن باالی بخش به ها جداره سایر مانند نیز جداره این تزیینات. است کتیبه دارای یک هر و شده تعبیه ای پنجره بخش هر در. است خود مخصوص های گره دارای ها بخش
 ریتم آن های ستون نیز و نما های تقسیم تساوی اما دارد را خود خاص هویت ها بخش تمامی نما این در که هر چند. است معقلی و معرق های کاشی حاوی و شده محدود

  اند) بخشیده جداره به مشخصی



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی و همکاران فیعف دهیوح ۱۱۸

  ۱۳۹۷ تابستان، ۲، شماره ۸دوره                                                                            نقش جهان                                                                                                                      یپژوهش - یفصلنامه علم

  
 و هره در تزیینات و سردر فاقد و بوده بخش یک دارای تنها نما این شود، می مشاهده که طور همان( مرجع: نگارندگان؛ شیرازی منزل تزیینات جزییات بررسی )٧شکل 
 کامالً  صورت به که خورد می چشم به خورشید و شیر نقش است حمیل دارای که خود پنجره کتیبه در و بوده معرق کاری کاشی شامل جداره این تزیینات. است خود پیشانی
  )است شده تصویر ابتدایی

  

  
 دارای دو دوبه که است شده تقسیم مساوی قسمت چهار به جداره این شود می مشاهده که طور همان( نگارندگان مرجع:؛ میرزایی منزل تزیینات جزییات بررسی )۸شکل 
 تزیینات و شده تکرار بخش هر در مشابه کامالً  صورت به میان در یکی ها پنجره کتیبه و بوده خود هره و پیشانی در تزیینات فاقد نما این. هستند هم مشابه معرق تزیینات
  است) معرق نیز آنها
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 آن ورودی که بخش یک و مساوی آن بخش پنج که شده تقسیم عمودی قسمت شش به جداره این( نگارندگان مرجع:؛ حسینی منزل تزیینات جزییات بررسی )٩شکل 
 گره که هایی بخش در. است خود به مخصوص طرحی دارای یک هر دیگر بخش دو و یکدیگر همانند بخش چهار چینی گره. است ها بخش سایر از کوچکتر شود می محسوب
 بارز جداره این در که آنچه. دارد کتیبه بخش یک پنجره تنها و بوده معقلی و معرق کاری کاشی نما تزیینات .است متفاوت یکدیگر با ها کاشی آمیزی رنگ است مشابه چینی
  است) بخشیده آن به مشخصی ریتم نما تقسیمات حال عین در که باشد می مختلف های بخش هماهنگی عدم است

  

 
 کاشی باشد می نما باالیی جداره در که تزیینات آن و شده تقسیم بخش دو به خانه این بیرونی جداره( مرجع: نگارندگان؛ دهقان منزل تزیینات جزییات بررسی )١٠شکل 
  کتیبه است) فاقد نما این پنجره. است معرق
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 کاری کاشی دارای باال قسمت در و بوده بخشی تک عمود جهت در نما این شود می مشاهده که طور همان( مرجع: نگارندگان؛ غفاریان منزل تزیینات جزییات بررسی )١١شکل 
  ندارد) پنجره کتیبه و هره فاقد و نما پیشانی در تزیینات غفاریان منزل بیرونی جداره. است حمیل با معرق

  
  گیری نتیجه

 روی مقاله این در شده انجام های بررسی و تحلیل به توجه با
 باال راستای در فرهنگی، میراث در شده ثبت شهری های جداره

 مشهد را شهر فقرات ستون نقش خیابان پایین همراه به خیابان، که
 تزیینات که آید می بر چنین اند، داده شکل صفوی زمان از

اسالمی، یکی از  -این دو خیابان از یک شهر ایرانیهای  جداره
 بین این در. شود می محسوب نماها این تمامی اصلی های ویژگی
 که دارد وجود مشترک شاخصی های ویژگی نیز نماها این تزیینات

توان از  است که می گرفته قرار شناخت و بررسی مورد مقاله این در
 نتیجه چنین. آن در تدوین ضوابط نماهای شهری بهره جستنتایج 
 در تفاوت عین در طبقه، دو نماهای این تمامی که شود می

 تقسیمات دارای نما برجسته های ستون توسط شان طولی کشیدگی
 هماهنگی شهری های جداره این تمامی به که هستند عمودی
 بخش هر در اینکه رغم علی جداره، هر در که هر چند. است بخشیده

 نوع چینی، گره نوع لحاظ به تزئینات نوع تقسیمات، این از
 از استفاده با حال این با است، متفاوت رنگ و کاری کاشی

 آمده وجوده ب ها بخش این بین الزم یکپارچگی عمودی تقسیمات
های  هایی که گاه در بخش رغم تفاوت است و در مجموع علی

نوع . بخش دارای تقارن محوری استمتفاوت نما وجود دارد، هر 
 و معرق بوده) معقلی( کاشی و آجر تلفیق ها جداره سطح یناتتزی
 گاه که است، معرق کاری نیز کاشی ها پنجره کتیبه یناتتزی نوع و

 متفاوت دیگری با قسمت هر در جداره یک در ها کتیبه کلی شکل
 از نشان نما یک های جداره در هماهنگی عدم این که است
 دلیل به بعضاً  که است قاجار تاریخی دوره معماری های ویژگی
  است. دوره این معماری بودن التقاطی
 الجوردی آبی و ای فیروزه آبی زرد، ها جداره کاری کاشی غالب رنگ
 مشاهده صورتی و مشکی، ای قهوه رنگ آنها کنار در که است
 کاربردن هب و زرد رنگ از زیاد استفاده میان این در که شود می
 و رنگ نظر از یناتتزی نوع تعدد و صورتی مانند نوسیناما های رنگ
 و سبک از نشان یکدیگر کنار در نما یک جداره در هندسی طرح

 نما سطح یناتتزی بندی حمیل. است قاجار معماری یناتتزی سیاق
 نما سطح در برجسته های ستون و است ای فیروزه کاشی ها پنجره و

 که ها سرستون قسمت در مگر است کاری کاشی یناتتزی فاقد
  .است شده استفاده آجر کنار در کاشی

  
با تشکر فراوان از سازمان میراث فرهنگی و  تشکر و قدردانی:

گردشگری خراسان رضوی و همچنین کارشناسان و مسئولین 
های تاریخی سرکار  مربوطه در بخش مرمت و احیای بناها و بافت

و  حسین خاوری، جناب آقای مهندس اکبریخانم مهندس 
و  کبیر صابر، جناب اقای دکتر شیخیهمچنین جناب آقای دکتر 

های  که در انجام این مقاله از حمایت زاده خادمنیز جناب آقای دکتر 
 مند نمودند. بی دریغشان ما را بهره

  موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.اخالقی:  تاییدیه
  موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.تعارض منافع: 

(نویسنده اول)، نگارنده وحیده عفیفی  سهم نویسندگان:
(نویسنده دوم)،  مریم طالیی %)؛٣٥/پژوهشگر اصلی (مقاله

(نویسنده فر  اصغر فهیمی%)؛ ٢٥پژوهشگر اصلی (مقاله/نگارنده 
  %)٤٠شناس ( روشنگارنده مقاله/سوم)، 

با عنوان ، در طرح پژوهشی حاضر پژوهشمنابع مالی منابع مالی: 
که با همکاری سازمان های تاریخی مشهد  بررسی تزیینات در جداره
شده از  و موسسه آموزش عالی اسرار انجام میراث فرهنگی خراسان

 است. شدهاسرار در مشهد تامین طرف موسسه آموزش عالی 
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